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50shades of
‘Alle details zijn van belang in het geheel,’ zei interieurontwerper Remy Meijers (1974) vorige maand nog in 
Eigen Huis & Interieur. Niet alleen wij besteedden de afgelopen jaren ruimschoots aandacht aan zijn interieur-
projecten, trouwe kijkers van RTL Woonmagazine kennen hem ook als een van de vaste designers van het  
tv-programma. Remy studeerde in 1995 cum laude af aan de afdeling Architectonische Vormgeving van de  
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en startte in 2000 een eigen studio. Overkoepelend thema in zijn 
ontwerpen is de zoektocht naar balans. De verschillende elementen in zijn interieurs zijn zo perfect geplaatst 
dat het lijkt alsof er natuurwetten zijn gevolgd, en dat het niet anders had kunnen zijn. Architectuur, accessoires 
en meubilair zijn in Remy’s ogen dan ook geen losse elementen, maar grijpen juist in elkaar. Dat is ook hoe hij 
werkt: is een geschikte oplossing niet voorhanden, dan verzint hij die zelf. ‘Vaak ontwerp ik alles in het interi-
eur, van het vloerplan tot de keuken en zelfs de meubels.’ Het resultaat van die noeste arbeid én zijn grote 
liefde voor de kleur grijs (van rook tot antraciet) zijn nu terug te vinden in het kloeke koffietafelboek (30 x 34 cm) 
dat onlangs is verschenen: Remy Meijers – Simply Elegant. Liefhebbers van Hollandse huizen kunnen hun  
hart ophalen aan de uitgave: alle negen projecten zijn in Nederland, van een penthouse in een Amsterdams 
grachtenpand tot een ruimtelijke villa in Vleuten. De inspirerende fotografie is verzorgd door René Gonkel. 
Remy’s internationale aspiraties blijken uit het feit dat de begeleidende teksten in het Engels en Nederlands 
zijn. Zeker geen grijze muis, die Remy. Remy Meijers – Simply Elegant, 224 pag., € 60, uitgeverij Terra
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