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Wie op de bank van
interior designer Caroline
Legrand zit, verwacht
ieder moment James
Bond in de deuropening.
Met een martini in de
hand – ‘shaken, not
stirred’ – en een
glamourpoes aan de arm.
TEKST EN FOTOGRAFIE Michael

Paul

De bank, die bestaat
uit losse elementen,
is een Amerikaans
jaren ’60 exemplaar.
Op de travertin-metacrylglas salontafel
van Lion in Frost staat
een zwartgouden
Murano-vaas.
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Caroline Legrand is geboren in België, maar vertrok op
haar zeventiende naar de Verenigde Staten. Zij keerde terug
naar haar vaderland voor haar talenstudie, woonde vervolgens vier jaar in Nederland en verhuisde bijna twintig jaar
geleden naar Londen. Caroline ‘rolde’ naar eigen zeggen in
de interieurwereld, na eerst tien jaar in de mode-industrie
gewerkt te hebben. Zij was onder andere ontwerper in het
designteam van tassengoeroe Anya Hindmarch.

Het barmeubel is een Italiaans ontwerp uit de jaren ’50 van Aldo Tura, waarvan de ‘planken’ bekleed zijn met geitenleer. Erachter hangt ‘White Tiger’, een houtskooltekening van
Robert Longo. Rechterpagina: In de hal staan twee Seventies bronzen stoelen van Mastercraft aan weerszijden van het Italiaanse dressoir. Erboven hangen metalen sculpturen
in de stijl van Curtis Jeré.

S

tap door de voordeur van het Londense
appartement van interior designer Caroline
Legrand en haar passies zijn direct duidelijk.
In de hal zet de ‘Galactic Cumulus’ sculptuur
van Tomás Saraceno de toon, met een beschilderde spiegel van Keith Tyson boven een Italiaans
dressoir uit de Seventies van Lodovico Acerbis en
Giotto Stoppino. Dit appartement is een zorgvuldig
overwogen geheel, waarbinnen kunst en meubels met
de ‘wow’-factor elkaar aanvullen. ‘Vanaf het moment
dat ik het appartement voor het eerst zag, wilde ik het
vullen – maar niet vol zetten – met bijzondere stukken.
Jezelf kunnen omringen met schoonheid is een groot
voorrecht. Iedere dag prijs ik mezelf gelukkig als ik om
mij heenkijk’, aldus Caroline.
Zij kocht het appartement ruim twee jaar geleden en het
was in bedroevende staat. Er was veertig jaar niets aan
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gedaan. Elektra- en andere leidingen moesten vervangen worden, het was donker en doods. ‘Maar toen ik het
ging bekijken viel ik voor de perfecte proporties en de
mogelijkheden. Ik zag de kleuren op de muren, de
marmeren vloeren en de kunst al helemaal voor me.’
Het kostte haar zeven maanden van verbouwen om
haar visie te verwezenlijken. ‘Ik had een fantastische
aannemer. Als we problemen tegenkwamen, dan
zochten we samen naar een oplossing. Maar ik deed
geen concessies. Ik ben beleefd maar vasthoudend:
een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen.’

Opgetogen

Het eindresultaat is chic, stijlvol en sophisticated, met
een sterke grafische inslag. Iedere kamer is met aandacht en tot in de puntjes ingericht, wat uitnodigt tot
doorlopen naar de volgende, op zoek naar weer een

‘J ezelf kunnen
omringen met
schoonheid is een
groot voorrecht’
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‘Ik ben dol op
de jaren ‘70. 
Dat was een 
tijd van sexy
meubels en
vrouwen’

De eettafel vond
Caroline bij Talisman in
Londen. Eronder ligt
een zijden kleed van
Christopher Farr en
erboven hangt ‘SHY08’,
een bronzen lamp van
Bec Brittain. Aan
weerszijden van de
spiegel staan
eivormige Rougierlampen. Ernaast
hangen kunstwerken
van Philippe Pastor.
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CAROLINE
BENADRUKTE DE
NATUURLIJKE
DUISTERNIS,
MET WARME,
DONKERE KLEUREN

De vloer in de hal is
van Arabescatomarmer. Boven een
bankje, bekleed met
een stof van Bruno
Triplet, hangt
‘Galactic Cumulus’
van Tomás Saraceno.
De portretfoto van
Caroline werd
gemaakt door
Fergus Greer.
Rehterpagina:
De badkamer met zijn
Fifties Italiaanse
wandlampen is zowel
luxe als praktisch, met
een wastafelmeubel
dat tevens dient als
kaptafel.

verrassing. Caroline: ‘Ik hou ervan om interieurs te
creëren die een gevoel van opgetogenheid oproepen.
Ik wil de nieuwsgierigheid prikkelen.’ Dus geeft
Caroline iedere kamer een eigen sfeer. De zit- en
eetkamer bijvoorbeeld is sexy, uitnodigend en warm:
de perfecte combinatie om gasten in te ontvangen.
Omdat deze ruimtes weinig daglicht krijgen was het
zinloos om te proberen ze ‘licht’ te krijgen. Dus
Caroline benadrukte de natuurlijke duisternis, met
warme, donkere kleuren.

Eigenheid

Caroline is ervan overtuigd dat je open moet staan
voor de sfeer die een ruimte van zichzelf al uitstraalt.
Je moet werken met wat je hebt, niet daartegenin. En
als interior designer dien je je er altijd bewust van te

zijn, dat een huis iemands ‘thuis’ is. ‘Ik zie zoveel door
designers ingerichte interieurs die zielloos zijn. Je kunt
dan helemaal niet zien wie er woont. Ik kan iedere stijl
waarderen, maar er moet altijd een persoonlijk element
van de bewoner in zitten. Die warmte en individualiteit
komt, wat mij betreft, het beste tot uitdrukking door te
spelen met texturen en kleuren.’

Verplaatsen

In haar appartement heeft Caroline qua meubels gekozen voor een combinatie van eigentijdse ontwerpen en
favoriete stukken uit de jaren zeventig. ‘Dat was een tijd
vol sexy meubels en vrouwen’, zegt ze, met een glimlach. Recent kocht ze een paar eivormige lampen van de
fameuze Canadese firma Rougier. ‘Ik ben er helemaal
verliefd op. Ik blijf ernaar kijken.’ Ieder object in dit
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Aan weerszijden van het bed staan nachtkastjes die Caroline zelf ontwierp, met daarop lampen van
Paul Evans. Rechterpagina: In Caroline’s werkkamer staat een vintage Murano-lamp op een Franse
spiegeltafel uit de jaren ’60. Het behang is van het Belgisch merk Arte.

appartement is met evenveel liefde aangeschaft en verveelt nooit. Maar Caroline houdt wel van ‘schuiven’, dus
regelmatig verhuizen meubels en kunst van de ene naar
de andere kamer.

Bezeten

Veel van haar aankopen komen van Talisman, aan de
New King’s Road in Londen, maar Caroline struint ook
graag veilingen en vlooienmarkten af. ‘Ik groeide op in
België, met een moeder die mij altijd meesleepte naar
marchés aux puces. En net als ieder ander ben ik helemaal in mijn nopjes met een koopje.’ Tijdens een recente trip naar België tikte zij zo voor 25 euro een schild
van een zeeschildpad op de kop, waar ze in een
Londense winkel zo 300 pond voor vragen. ‘En ik kocht
voor een habbekrats deze prachtige kristallen schalen,
om hapjes op te serveren’, vertelt Caroline tevreden.
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‘H
 et is net als
verliefd worden. 
Ik weet nog  
precies waar en
waarom ieder
kunstwerk in mijn
leven kwam’

Zo’n zeven jaar geleden begon Caroline serieus kunst te
verzamelen. En bij ieder kunstwerk hoort een verhaal.
‘Het is net als verliefd worden. Je herinnert je die eerste
blik, de eerste woorden, die eerste kus… Zo is het bij mij
ook met kunst. Ik weet nog precies waar, wanneer en
waarom ieder kunstwerk in mijn leven kwam.’ Favoriet
van het moment is Ryan McGinley’s ‘Hanna Ophelia’.
‘Hij is zo’n fantastische kunstenaar! Ik vind alles wat
hij maakt prachtig.’ Een goede tweede is Keith Tyson’s
‘Nature’ schilderij, op de voet gevolgd door een
primitief stenen masker in haar slaapkamer. Maar
eigenlijk is alle kunst die zij verzamelde, ook die van
Tracey Emin, Guido Mocafico, Jeff Koons en Joan Miró,
haar even dierbaar. En het liefst werkt zij voor cliënten
die zo’n zelfde passie voelen. ‘We moeten elkaar eigenlijk direct “snappen”, die klik voelen van “jij bent net zo
bezeten als ik”.’
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