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Ondergrond: Chinoiserie
behang Edo Screen Gold
uit de collectie Core van
Coordonné, € 55 per m 2 ,
coordonne.es via
van-sand.nl.
Van boven naar beneden:
Lakwerkschotel, € 32,
witte porseleinen theekop, € 23, Japans theepotje van mat steengoed,
ø 12 cm, € 114, alle uit de collectie Kaoru,
vierkante keramische schaal Kasama, € 121, alles
timeandstyle.nl, staal van behang Zhou uit de
collectie Hispania van Lorenzo Castillo voor
Gastón y Daniela, 73 cm breed, € 95 per rol,
gastonydaniela.com via ankevangoor.nl, zilveren
theelepels Twig van Jessica Bouvy, vanaf € 120 via
matterofmaterial.nl, 19de-eeuws bronzen theepotje,
€ 175 via ilmondostijl.nl

De Vogeltjeskamer in
Museum Oud Amelisweerd. Hoge groene
vaas, € 325, ‘amethistboom’ in vaas, € 895
en alle bloemen via
walterenroland.nl,
blauwe vaas, € 119 via
barbaraemmy.com, sidetable Alton van Vaughan,
€ 3.713, vaughandesigns.
com via wva.nl, strook behang, onderdeel van
dessin Mystic Garden, in diverse maten verkrijgbaar, vanaf € 386, ministryofhappywalls.nl

De Chinese salon in
Museum Oud Amelisweerd. Met groen fluweel
beklede fauteuil Drop
uit de collectie Mood
van Flexform, € 5.618,
flexform.it, en bistrostoel
Bilou Bilou van
Promemoria, € 3.086,
promemoria.com via
covanderhorst.nl, gele
kussens op fauteuil en bij het raam: Dufrene uit
de collectie Chareau van Designers Guild, € 79,
designersguild.com via wva.nl, antiek Chinees
kamerscherm, € 9.500, en opgezette vogels, € 459,
via luxurybynature.nl, kimono nr 17, gemaakt
van vintage zijden sjaals, € 425, silvester-collection.
com, bijzettafeltje Blue in Green, € 1.710,
timeandstyle.nl, interieurparfum Hourglass diffuser
Figuier van Dyptique, € 138, via celeste-parfums.nl,
kussens en plaid bij het raam uit de collectie van
Edward van Vliet voor Leolux, vanaf € 90 en € 195,
leolux.nl

Ondergrond: Gordijnstof
Josephine Reglisse uit de
collectie Incroyables et
Merveilleuses van Christian Lacroix by Designers Guild, € 328,50 per
meter, designersguild.
com via wva.nl. Van
boven naar beneden:
Porseleinen bord met
Chinese fluitist uit de
collectie Chinoiserie van Alberto Pinto, € 204 via
m-e-k.nl, los deksel, € 25, en porseleinen doosjes
Ju-Bako, € 51 per stuk, timeandstyle.nl, ingelegd
mes van Erquis, € 230, bord met Griekse meanderrand en geel-rood bord uit de collectie Cosmopolitan
van Meissen, € 189 en € 109, eetstokjes van
Christofle, € 72, borden en schaaltje met klein
motief uit de collectie Tie Set van Hermès, vanaf
€ 78, alles via m-e-k.nl, sleutelkwast Gland Yin van
Declercq Passementiers, € 108 via ankevangoor.nl

Ondergrond: Gordijnstof
Matsuyama van Gastón y
Daniela, € 125 per meter,
gastonydaniela.com via
ankevangoor.nl. Van
boven naar beneden:
Houten kammen uit de
serie Diptych van Lex
Pott, € 360 per set via
matterofmaterial.nl,
tie-back Kendiri van
Osborne & Little, € 143 via wva.nl, make-upkwast
van Guerlain, € 40 via celeste-parfums, zwart
gelakte esdoornhouten schaal op voet van Zanat,
€ 85 via yurtcollection.com, doos met halfronde
glazen deksel, € 359 via luxurybynature.nl,
keramische blauw-witte lotusvaas, € 32,50 via
walterenroland.nl, eau-de-toilette Le Jardin
de Monsieur Li van Hermès, € 98 via
celeste-parfums.nl

In de Vogeltjeskamer:
carpet Izem Cream,
2 x 3 m, € 950, en
hoekige poefs Amulet,
vanaf € 590, alle uit de
collectie van Edward
van Vliet voor Leolux,
leolux.nl, ronde poef met
degradé franje Amami
van Lorenza Bozzoli
voor Moooi, € 1.830,
moooi.com, keramisch plateau Kasama, € 121,
timeandstyle.nl, lakdoos, € 39, via walterenroland.nl,
theepot Paradis van Raynaud, € 319 via
m-e-k.nl, behangpaneel Qianlong Garden van
Iksel, vanaf € 570 via luxurybynature.nl,
vloerlamp met berkenhouten kap van Secto,
€ 820 via covanderhorst, papieren vloerlamp
Kiku no Hana, € 2.420, timeandstyle.nl

