
Toen Patricia Keizer als 10-jarige Jan des Bouvrie op de televisie 

zag, werd haar passie voor interieur aangewakkerd. Sterker nog, ze 

volgde haar HBO-opleiding aan de Jan des Bouvrie Academie in De-

venter. We spreken haar op kantoor in Zaandam. 

GOUDEN LIPJES VAN NUTELLA

‘Mijn moeder ging om de dag met ons op pad. Naar de kinder

boerderij bijvoorbeeld en naar het bos. De andere dag gingen we 

binnen iets doen. En dat iets was eigenlijk altijd knutselen. Mijn 

kindertafel was standaard bekleed met papier. Potloden erbij en 

Patries ging aan de slag. We knutselden poppetjes van kastanjes 

en mijn moeder spaarde jarenlang toiletrollen. Ze heeft ook 

uren en uren zitten peuteren om de gouden lipjes van Nutella 

ongeschonden van de pot te verwijderen, want dat was supertof om 

mee te knutselen. Na dat programma waarin ik Jan des Bouvrie 

aan het werk zag werd de drijfveer om in de interieurwereld terecht 

te komen alleen maar groter. Daarom ging ik na de havo naar de 

Jan des Bouvrie Academie in Deventer. Een opleiding die ik best 

heavy vond. We gingen twee dagen per week naar college, dat klinkt 

relaxed maar we hadden daarnaast zo’n dertig uur aan huiswerk. 

Vooral het afstuderen was een flinke uitdaging. Daarin werkte mijn 

aangeboren praktijkgerichtheid behoorlijk beperkend. Kijk, in een 

hotel met 125 kamers plaats je geen bedden van € 40.000, per 

stuk. Dat is prachtig, maar in de praktijk werkt dat natuurlijk niet 

zo. Mijn focus op de praktijk was een pittige valkuil.’
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CREATIVITEIT MOET JE VOEDEN

‘Een architect zet de grote lijnen uit, de ontwerper vult het in en de stylist maakt het af. Een gechargeerd 

beeld van de werkelijkheid, maar het geeft de grove lijnen aan waarin ik de overlap voor het gemak even 

achterwege laat. Inmiddels werk ik alweer zes jaar in de interieurwereld en ik zie mezelf nooit ander werk 

doen dan dit. Dit is wat ik adem. Het mooie van het bedrijf waar ik werk is dat ik alle vrijheid krijg om nieuwe 

dingen te ontdekken en om mee te denken in ontwikkelingen. De zoektocht naar trends, nieuwe producten 

en nieuwe leveranciers maken het werk elke keer spannender. Dit verveelt nooit. Bovendien bedienen we 

veel verschillende opdrachtgevers. Van multinationals tot huisarts en autodealer. Geen project is hetzelfde. 

De diversiteit en de vrijheid die wij hier krijgen maakt het tot de beste werkplek ever. Als ik alleen maar 

achter mijn bureau zou zitten, zou ik wegkwijnen. Creativiteit moet je voeden, anders gaat het dood. Een rake 

uitspraak van een gewaardeerde oudcollega. Eens in de zoveel tijd doen we een studiodag. We maken een 

lijst van dingen die we willen zien en dan gaan we. Kijken, voelen en proeven. Kijk, inspiratie is voor iedereen 

anders. De een raakt geïnspireerd door een gebouw, de ander door een lieveheersbeestje. Maar je moet het 

dus wel ervaren.’ 

C IN JE EIGEN HOOFD ZITTEN

‘Mijn man zit in de IT. Daarom word ik thuis volop 

geconfronteerd met technologie. Ik wist dus al het 

een en ander van VR en toen het hier ter sprake 

kwam, stond ik vooraan in de polonaise. We hebben 

goed gekeken naar het hoe en wat en waarom en al 

snel waren we verkocht. We hebben ons in een paar 

dagen de software eigen gemaakt en mán, het is zo 

onwijs gaaf. Eigenlijk zie je jouw ontwerp al voordat 

het gerealiseerd is. Het is ook best krom dat je 

ontwerpt in een 3Dprogramma en het vervolgens 

presenteert in 2D. Met VR blijf je in 3D en je doet 

daar nog een schepje bovenop doordat je echt ín het 

ontwerp kunt. Ik denk dat het ons werk verbetert. 

Je kunt veel sneller zien wat wel en niet werkt. Het 

maakt het werk dus efficiënter, maar zeker ook 

leuker. Je staat eigenlijk in je eigen gedachtengoed, 

je zit in je hoofd.’

OVER KLEUR

‘Ik ben gek op kleur en heb dan ook een heel kleurrijk 

huis. Ik kan me voorstellen dat mensen denken holy 

shit wat doet zij nou, maar ik hou gewoon van kleur. 

Het maakt me vrolijk, het is een vorm van expressie. 

Veel kleur past bij mijn karakter, ik ben een open 

boek. Ja, dat vind ik prettig. Het hoeft toch allemaal 

niet zo geheimzinnig, wees gewoon jezelf. Van een 

creativo verwachten mensen ook dat je wat aan de 

aanwezige kant bent, die mazzel heb ik dan weer. 

IEDEREEN NAAR LINKS, IK NAAR RECHTS

‘Hoe mijn huis eruit ziet? Nou, ik ben erg expressief in kleur. Ik hou niet van standaard of cliché. Sterker nog, 

als iedereen naar links gaat, ga ik naar rechts. Mijn lampen bijvoorbeeld, die hangen nooit recht. Daar mag 

best iets in gebeuren. Mijn eettafel kun je uitklappen van een vier persoons naar een twaalf persoons. De 

leukste gesprekken vinden tenslotte plaats aan de eettafel. En ja, qua accessoires kan het niet gek genoeg. 

Dat verandert bijna wekelijks. Soms kan ik niet uitleggen waarom iets aanspreekt, dan ís het gewoon zo. Ik 

combineer mijn grijze bank met een grijsblauwig karpet, een groene stoel en een enorm schilderij van Yoda 

met koptelefoon en zonnebril. Oh, en ik heb heel veel planten in huis. Laat mij niet los in een tuincentrum, dat 

gaat geheid mis.’

ALTIJD OP ZOEK

‘Mijn vrienden zeggen dat ik ingewikkeld ben. Daarmee bedoelen ze daat ik altijd op zoek ben naar dat wat een 

ander niet heeft. Of naar iets wat gewoon nog niet bestaat. Glazen bijvoorbeeld, dat koop ik per stuk. Je vindt 

in mijn kast geen twee dezelfde glazen. Ze zijn allemaal anders, qua patronen en kleur. Mensen snappen dat 

niet. En mijn partner? Ach, hij is inmiddels wel wat gewend.’

Nooit doen? Roze. Ik weet niet wat het is, maar ik 

heb een aversie tegen roze. Oh en paars, daar ben 

ik ook niet van. En sommige combinaties hebben 

niet mijn voorkeur. Rood en blauw bijvoorbeeld, dat 

is mij veel te primair. En rood en groen, dan zit je 

meteen in de kerstsfeer. Geel daarentegen, dat kan 

wanneer subtiel gebruikt geweldig zijn. Persoonlijk 

ben ik meer van groen en blauwtinten en alles daar 

tussenin.’ 
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‘De een raakt geïnspireerd door 
een gebouw, de ander door 
een lieveheersbeestje. Maar 
je moet het dus wel ervaren.’ 
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