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“We kregen het
al snel druk met
interieuradviezen”

Wat begon als een klein brocantewinkeltje op haar woonerf is
in acht jaar tijd uitgegroeid tot een woonstudio waar je terecht
kunt voor een compleet interieuradvies. Brocante verkoopt
Miryam Schotman zelfs helemaal niet meer. “Maar in en om
de Drechtsteden is Tante Brocante Living inmiddels
een begrip. We durven de naam niet te veranderen.”

T

ante Brocante Living. De naam
van jullie studio lijkt niet helemaal meer van toepassing. “Toen
mijn man acht jaar geleden stopte met zijn
kwekerij ben ik in de kas een winkeltje begonnen met brocante. We haalden mooie
stukken van markten in België en Frankrijk
en knapten deze zelf op. Al snel kregen we
het zo druk met interieuradviezen en begeleiding in interieurontwerp, dat het brocante-gedeelte verdween. Mensen kunnen hier
nu terecht voor binnenhuisontwerpen,
kleuradvies, meubels, vloerkleden, gordijnen, verlichting, behang, beddengoed. We
voeren de mooiste merken, zijn onder meer
een van de grootste dealers in Nederland
van Designers Guild. En brocante verkopen
we inderdaad niet meer.”
Wordt het dan misschien tijd voor een
naamswijziging? “De overweging om de
naam aan te passen speelt zeker. Maar we
vinden dat lastig. Mensen kennen ons inmiddels als Tante Brocante Living. Ga je dan ineens verder onder een andere naam? Als we
de naam wijzigen, willen we herkenbaar
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Tante Brocante
Living

Adres Haaswijkweg Oost 75A, Dordrecht
Telefoon (06) 23 67 85 48
Website www.tantebrocanteliving.nl
Open Vrijdag en zaterdag van 10.00 uur
tot 17.00 uur en op afspraak
Productie

Hugo Kosters
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blijven. We broeden dus nog even verder.”
Wat kunnen mensen verwachten
als ze de studio bezoeken? “We zitten
midden in de Biesbosch, net buiten het
centrum van Dordrecht. Op het erf waar
we wonen is ook onze woonstudio gevestigd. In de oude kas, waar de lichtinval
prachtig is, hebben we twaalf stijlkamers
gecreëerd. Allemaal met een compleet
andere sfeer. Van sober en strak, tot kleurrijk, romantisch of juist met een mix van
stijlen. Zo kun je goed zien wat meubels,
behang of stoffen doen met een ruimte.
En wat het meest aanspreekt.”
Wat is het leukste aan uw werk?
“Het onverwachte. Je weet nooit wie er
binnenkomt en wat er gaat gebeuren. De
afgelopen maanden hebben we een vakantiehuis in Spanje ingericht, maar ook één
prachtige slaapkamer in Dordrecht.”
En wat is het meest bevredigend? “Het
is een cliché, maar het fijnste is dat we mensen een beetje rust en geluk kunnen geven.
Het klinkt misschien wat theatraal, maar
thuis is de enige plek die we helemaal zelf
kunnen creëren. Zodra we ’s morgens de
voordeur uit stappen, begint de snelle wereld,
het drukke leven. Mensen helpen bij het creëren van een eigen plek is zeer bevredigend.”
Wat is de trend voor komend seizoen?
“Kleur. Deze trend loopt al een tijdje,
maar zet d oor. Groen, geel, oranje. Na alle
grauwe tijden zie je gelukkig steeds meer
kleur, zonder dat het onrustig wordt. Fijn,
want kleur heeft een positief effect op je
gemoedstoestand.” #
Dennis Brandsma
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Favorieten
van Miryam Schotman

Vakantie
“Onze absolute favoriet is Ibiza. En niet om
de feestjes, maar om het ultieme laid backgevoel dat daar heerst. Met prachtige baaien,
fijne restaurants en altijd vriendelijke mensen.
Wij kopen er ook in, een van onze stijlkamers
is compleet in Ibiza-sfeer.”

3

Kleur
“Paars, purper en alle andere heidetinten.
Ik weet niet hoe het komt, maar ik ben altijd
al gek geweest op deze warme, theatrale
kleuren.”

4

Film
“Ik hou van films over mensen en van mooie
verhalen. The Notebook of PS I Love You,
ware tranentrekkers over afscheid nemen van
je grote liefde.”
Stad
“Florence is een echte stad, maar niet zo
groot dat ik me er verloren voel. En de
mensen zijn aardig, iets wat ik echt belangrijk
vind. Ik kom net terug uit Milaan. Een
prachtige stad, maar ik vind de mensen er
niet altijd even vriendelijk. Een afknapper.”
Kleding
“Een combinatie van klassiek en stoer. Ik heb
veel van Armani, maar Zara hangt ook in
mijn kast. Als het maar een chique doch
nonchalante uitstraling heeft.”

1 Stijlkamers Een van de
twaalf ingerichte stijlkamers.
2 Keuze en advies De
perfecte mix van stoffen,
behang en meubels.

Basilica di
San Lorenzo in
Florence.

Must in het interieur
“Een chic accent, iets wat de rest naar een
hoger niveau tilt. Dat kan een kroonluchter
zijn, een chaise longue in een prachtige stof
of een stoel gecapitonneerd met Swarovski
knopen.”
Prachtig
paars op de
heide.

3 Eigenaar Miryam
Schotman voor haar woonstudio net buiten Dordrecht.
4 Merken Geen brocante,
maar interieuradvies en de
mooiste merken verf, behang,
verlichting en gordijnen.

“Het is fijn om
mensen een beetje
geluk te geven”

Swarovski-knopen.

Chique
nonchalance
van Zara.
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