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Artistiek en kleurrijk, tegelijk heel warm en persoonlijk.  
Interior designer Caroline de Vries creëerde met designs van over  
de hele wereld haar droomhuis. ‘We hebben in veel verschillende 

landen gewoond, maar hier zou ik voor altijd willen blijven.’ 

ENGLISH 
SUMMARY 

P. 000

LINKERPAGINA
In de woonkamer 
staat een blauwe 
bank van Marac, 
met kussens van 
stoffen van Élitis. 
Aan de muur een 
ingelijste stof  van 
Pierre Frey. Het 
groene behang 
van grasvezels, de 
messing salontafels, 
het vloerkleed 
en de tafellamp 
zijn verkrijgbaar 
via Inside Stories 
Interiors.

LINKS
De fauteuil is van 
Giorgetti en bekleed 
met stof  van James 
Malone. Tegen 
de wand staat een 
antieke, vergulde 
boekenkast die 
Caroline de Vries 
kocht toen ze in 
Londen woonde. 
De zijden gordijnen 
zijn van Zimmer & 
Rohde. 
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an het einde van de straat beginnen de 
duinen. Je voelt je hier verbonden met  
de natuur en je kunt de zee ruiken.  
Dat is zo fijn,’ vertelt interior designer 
Caroline de Vries terwijl ze door haar 

tuin loopt. ‘We zijn veel buiten.’ Haar jarenvijftigbungalow 
ligt verscholen tussen de bomen aan een idyllische straat 
in Bentveld. Vijf  jaar geleden is ze hier komen wonen 
met haar man en drie kinderen – nu 18, 16 en 15. ‘Mijn 
man werkte voor Heineken. Daardoor hebben we in veel 
verschillende landen gewoond. Maar hier zou ik voor altijd 
willen blijven. Dat gevoel heb ik nog nooit eerder gehad. 
De kinderen hebben dat gevoel ook: hier is het goed.’ 
 

OUD EN NIEUW 
In eerste instantie wilde De Vries het huis alleen een beetje 
opknappen. ‘Maar er waren zoveel kleine kamertjes. De 
keuken nu bestond eerst uit een hal, keuken, inloopkast, 
badkamer en slaapkamer. Toen bedacht ik: het is veel fijner 
als dit helemaal open is. Ik miste ook een slaapkamer voor 

A mijn zoon. Daarom hebben we besloten om een stuk aan 
te bouwen. Ik wilde dat de aanbouw precies hetzelfde zou 
worden als het huis. Maar de architect raadde aan om juist 
voor een heel andere stijl te gaan, want je ziet altijd dat het 
niet origineel is.’ Het resultaat is modern en strak met een 
warme uitstraling door het Afrikaanse fraké-hout waarmee 
de buitenwanden zijn bekleed.  
 

KUNST OP DE VLOER 
In het interieur van De Vries zijn eveneens veel Afrikaanse 
invloeden te vinden. ‘We hebben vier en een half  jaar in 
Lagos gewoond. Daar viel ik voor de warme, Afrikaanse 
cultuur met al haar geuren en kleuren. Daarom heb ik veel 
meubels, accessoires en kunst meegenomen.’ Voor stan-
daard aandenkens heeft de interior designer bewust niet 
gekozen. Met hulp van de lokale bevolking is De Vries op 
zoek gegaan naar speciale objecten. Zo prijkt in de woon-
kamer een delicate, met kraaltjes versierde Yoruba-kroon, 
staat in de badkamer een antieke Chiwara-hoofdtooi en 
vind je overal in huis werken van Afrikaanse kunstenaars. 

LINKERPAGINA
Keuken Mono is 
van Piet Boon en 
heeft een eiland 
van messing. 
De hanglampen 
zijn van Ebb & 
Flow. De messing 
wandlampen en 
barkrukken zijn 
verkrijgbaar via 
Inside Stories 
Interiors. Op de 
muur de kleur Castle 
Gray van Farrow 
& Ball.

BOVEN
De voormalige 
garage is nu het 
atelier van Caroline 
de Vries. De 
olijfboom in pot 
is 120 jaar oud en 
komt uit Frankrijk. 
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LINKS
Interior designer 
Caroline de Vries 
in haar atelier. Het 
behang is van Élitis. 
De bamboe fauteuil, 
Chinese bloempot 
en kunstpalmboom 
zijn verkrijgbaar 
via Inside Stories 
Interiors. 

RECHTS
De oude Engelse 
Duresta-bank in het 
atelier is bekleed met 
een oude kelimstof. 
De kussens erop 
zijn van stoffen van 
Dedar en Manuel 
Canovas. De 
lampenkap op het 
bureau is gemaakt 
van stof  van Jim 
Thompson. De 
lampen, bijzettafeltjes 
en zonnespiegel zijn 
verkrijgbaar via Inside 
Stories Interiors.
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‘Niet alle kunst hang ik aan de muur. Ik zet het ook vaak 
op de grond of  op een tafel of  een kast. Dat geeft een 
veel speelser effect.’ 
 

VERSCHILLENDE CULTUREN 
De Vries mixt moeiteloos spullen uit verschillende cul-
turen en periodes tot een eclectisch en warm geheel. ‘Uit 
ieder land waar ik gewoond heb of  naartoe gereisd ben, 
neem ik iets mee. Van kunstobjecten tot Aziatische potten 
en van sfeervolle tafellampen tot vintage kasten.’ Dit 
combineert ze met haar lievelingskleuren groenblauw en 
paars, veel behang, mooie stoffen, natuurlijke materialen 
en messing details. ‘Er moet spanning zijn in een interieur. 
Ik houd veel van kleur en verschillende texturen, maar 
het moet niet knallen. Een interieur moet een harmonieus 
geheel zijn waar de bewoners zich op hun gemak voelen 
en lekker kunnen leven. Dit huis is heel mooi ingericht, 
maar wij leven overal en een kras of  een vlek is echt niet 
erg. Al moest ik wel even slikken bij de eerste kring in  
het blad van het messing eiland in de keuken. Nu leeft het 
blad juist door al die plekken. En ieder plekje heeft een 
mooie herinnering; van een borrel of  een feestje of  een 

‘Ik vind het fijn om 
tussen al deze mooie 

herinneringen  
te leven’

Zithoek bij de haard. Op de houten balk 
een compositie van persoonlijke items uit 
verschillende landen. De kleur op de muur 
is Inchyra Blue van Farrow & Ball. De 
fauteuil van Marac is bekleed met stof  van 
Pierre Frey. De staande lamp, de vaas en 
de spiegeltafel zijn verkrijgbaar via Inside 
Stories Interiors.

LINKSBOVEN
Een antiek Louis Quinze- 
bankje met kussens van 
stof  van Jim Thompson, 
Dedar en een souk in 
Marokko. De staande 
lamp is van Pols Potten. 

Aan de muur hangen 
handgeschilderde 
Chinese voorouder-
portretten. 

RECHTSBOVEN
Inspiratiehoek in het 

atelier van Caroline  
de Vries. Het bureau  
met bone inlay-lades,  
de vazen en de potten 
zijn verkrijgbaar  
via Inside Stories 
Interiors.
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Op het bed een sprei van 
Dedar en kussens van 
stoffen van Pierre Frey, Jane 
Churchill, Kelly Wearstler, 
Jim Thompson en Manuel 
Canovas. De messing 
lampvoeten zijn vintage, de 
lampenkappen zijn gemaakt 
van stof  van Kelly Wearstler. 
Het behang is van Arte. Aan 
de muur handgeschilderde 
Chinese voorouderportretten. 

De kaptafel is een eigen 
ontwerp van Caroline  
de Vries en gemaakt 
door een meubelmaker 
in Lagos. Erop een 
verzameling vondsten  
uit het buitenland.  
Het kunstwerk erboven 
is van een Afrikaanse 
kunstenares. De vintage 
draaistoel is van Marie’s 
Corner. De lampenkap 
is gemaakt van Jim 
Thompson-stof. 
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andere fijne avond. Laatst had mijn zoon hier 
een feestje en waren er donkere kringen in  
het blad gekomen. Een vriendin van hem had 
– heel lief  – die plekken met een schuurspons 
weggepoetst. Toen ik de volgende ochtend  
de keuken binnenliep... Het glom! Allemaal 
lichte plekken,’ vertelt De Vries lachend. ‘Nu 
zijn ze weer donkerder geworden en vallen 
ze niet meer op. Als je daar niet tegen kunt, 
moet je dit materiaal niet kiezen. Maar ik vind 
het fijn om tussen al deze mooie herinnerin-
gen te leven. Dat is wat ons interieur echt van 
ons maakt.’ 
 

INTERIORATOR 
Het enige afstapje in de bungalow is van de 
hal naar het atelier van De Vries. Want naast 

haar eigen interieur ontwerpt de interior 
designer interieurs op maat in binnen- en 
buitenland. Dat doet ze samen met haar 
partner Lisca van Everdingen onder de naam 
Inside Stories Interiors. ‘Ik vind het een 
uitdaging om een huis waarvan je denkt: dit 
is nog helemaal niks of  totaal niet sfeervol, te 
transformeren naar een persoonlijk, warm en 
authentiek interieur. Daarnaast haal ik zoveel 
voldoening uit het contact met mijn klanten. 
Vaak hebben partners verschillende wensen 
of  een andere smaak. Die combineer ik op 
een manier dat ze er allebei blij mee zijn. 
Een klant zei een keer tegen mij: “Jij bent de 
interiorator”. De interior mediator. Daar doe 
ik het voor.’ insidestories-interiors.nl,  
@insidestories_carolinedevries 

‘Ik hou van 
kleur, maar 

het moet 
niet knallen’

LINKSBOVEN
De badkamer is 
afgewerkt met beton 
ciré in de kleur Cord 
van Farrow & Ball. 
Het wastafelmeubel  
van messing is een 
eigen ontwerp. 
De lampen zijn 
van Jieldé. In de 
nissen een collectie 
Afrikaanse objecten 
met links een 
houten Chiwara-
beeld.

RECHTSBOVEN
Zithoek in de 
keuken. Boven de 
bank een ingelijste 
batikdoek uit India. 
De poef  is bekleed 
met stof  van Gastón 
y Daniela. Het 
Indiase vloerkleed 
van wol en hennep, 
de bijzettafeltjes 
en de lamp zijn 
verkrijgbaar via 
Inside Stories 
Interiors. 
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