
VIBES
Ethnic Indiase kunst aan de muur, 

kussens van Afrikaanse stoffen, 

spirituele nisjes en inspirerende 

fotografie. Wie dit monumentale 

huis in Amsterdam Zuid 

binnenstapt, raakt overspoeld 

door een veelheid aan kleuren  

en patronen.

Fotografie Marc van Praag  
                  Assistent Jentie Youna Jelles  
        Tekst Charlotte Balder
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De bank en tafel werden op 
maat gemaakt door 
David Rijks van 
designedbydavid.com en 
gecombineerd met 
Wishbone chairs van 
Hans Wegner. Op de muur 
Calamine van Farrow & 
Ball gecombineerd met een 
gele stof van Casamance.

WIE ZIJN NICOLINE BEERKENS  
& NICOLE DOHMEN? 

Nicole Dohmen ( 1972 ) studeerde Commerciële Economie in Sittard. 

Ze woonde negen jaar in Maastricht terwijl ze voor Diesel in Eindhoven 

werkte. Na een studie aan de Fotoacademie in Amsterdam exposeerde ze 

met haar portretten, gecombineerd met poëzie van Frida Mulisch en Bieb 

Tuyt. Momenteel schenkt zij aandacht aan haar vele passies, waaronder 

kunst, interieur, reizen en spiritualiteit. Nicoline Beerkens ( 1980 ) studeer-

de Rechten in Groningen en werkte bij Marcel Wolterinck en 

Kate Hume Design, en als inkoper bij online interieurwinkel Westwing. 

Sinds 2010 werkt ze zelfstandig als interior designer, waar ze zich tegen-

woordig volledig op richt. nicoledohmen.nl, nicolinebeerkens.com

INTERIEUR



In de lichte serre aan de achterzijde van het 
huis werd de schouw nieuw ingebouwd. 
De twee stoelen met vacht zijn van 
Antropologie UK, op een Beni Ouarain-kleed 
uit Marokko.



Aan de muur een kunst-
werkje van Anna+Nina dat 

Nicole Dohmen voor haar 
partner Maarten Biezeveld 
kocht toen de twee gingen 

samenwonen. De draak 
komt uit Indonesië. Het 

houten kastje is van de oma  
van Biezeveld geweest. 
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Voor de badkamer liet Dohmen een antiek 
houten kastje ombouwen tot wastafelmeubel, 
met kommen van Alberto Cortes via Ksar 
Ibiza. Het verweerde stuk hout komt van 
Marcel Wolterinck. ‘De antieke boeddha nam 
ik mee uit Vietnam.’
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Boven de custom made bank 
in de living op de eerste 
verdieping een foto van 

Marc Lagrange. Het tafeltje op 
‘vogelpootjes’ komt via Urban 

Outfitters. De draak nam 
partner Maarten Biezeveld 

mee uit Indonesië.
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Links: De Eames Chair is een blikvanger in de 
woonkamer, waarvan de wanden bespannen zijn 
met Charlotte’s Fan Canvas van Tapet-Café. Aan de 
wand een Indiase olifant op doek, de lamp is van 
Lee Broom.

k weet nog precies wat je zei toen je me belde’, zegt 
interior designer Nicoline Beerkens tegen bewoner 
Nicole Dohmen, terwijl ze onder de grote magnolia-
boom in de diepe stadstuin van het nieuwe huis zitten. 
‘Je zei: Nico, ik heb een huis gekocht. Het is eigenlijk al 
zo goed als af… We hoeven alleen maar verf, gordijnen 
en nieuwe meubels uit te zoeken. Ik heb ook nog wel 
een aantal meubels die ik wil meenemen.’ Dohmen 
lacht: ‘Zei ik dat? Wat grappig, uiteindelijk is alles 

behalve het plafond veranderd.’ Ze vervolgt: ‘Voor mij is het 
belangrijk om een proces in te stappen wanneer ik een huis 
inricht. Sinds ik het kocht in september 2014 fantaseer ik erover. 
Ik lees veel internationale interieurtijdschriften en maak gebruik 
van Pinterest om moodboards samen te stellen. Het interieur 
mocht van mij een stuk kleurrijker dan dat van mijn vorige huis, 
minder ‘hotelesk’. Je smaak ontwikkelt zich door de jaren heen, 
dat zie ik bij mezelf ook gebeuren.’ 
Het monumentale pand is niet het eerste waarvan de twee samen 
het interieur aanpakken. ‘Nicoline – destijds nog werkzaam bij 
Wolterinck – was drie jaar lang betrokken bij de inrichting van het 
vorige huis in Amsterdam, dat een stuk donkerder was. Later 
kochten we twee oude finca’s op Ibiza. Hier deed ik het interieur 
met Alberto Cortes van Ksar en de stoffering en styling met 

Nicoline. Door die verschillende projecten is een 
warme vriendschap tussen ons ontstaan.’ 

POEDERROZE EETHOEK
Vanuit de groene stadstuin gaan de twee voor het 
huis in. Door de lichte serre, waar om de nieuw 
geplaatste schouw houten fauteuils vol kussens en 
schapenvellen uitnodigen te gaan zitten. Op de vloer 
van vrijwel de gehele begane grond ligt een oude 
visgraatvloer. ‘Die is echt te gek. Hij is bijna 200 jaar 
oud en komt uit een Frans klooster. De vloer is ge-
legd door heel aardige mannen van De Oude Plank 
in Best’, enthousiasmeert Dohmen met charmant 
Limburgs accent, terwijl ze zich naar de poederroze 
eethoek met mosterdgele kussens op custom made 
stalen banken draait. ‘Hier was vroeger de bijkeu-
ken. Het is een heel cosy hoekje, er zit zelfs vloer-
verwarming in de muur. De kinderen kruipen er 
lekker tegen weg.’ Het marmeren kookeiland van 
DesignedbyDavid kreeg een centrale plek in de 
living, terwijl bij het raam aan de straatkant een 

comfortabele sofa is geplaatst. Partner Maarten komt lachend in 
sportoutfit binnen. Is hij betrokken geweest bij het interieur? ‘Bij 
de essentiële beslissingen als de indeling wel, maar qua interieur 
heb ik dat met een gerust hart aan Nicole en Nicoline overgelaten. 
Het is een heel fijne plek geworden.’  

LONDEN
Om zich te oriënteren op het interieur vlogen de twee naar Londen 
om naar het Chelsea Design Center te gaan. ‘Omdat je daar ook 
merken vindt die niet in Nederland vertegenwoordigd zijn. Hier 
ontdekken we nieuwe behangen en gave stoffen.’ Dohmen en 
Beerkens vullen elkaar aan: ‘En we bezoeken Anthropologie,  
Andrew Martin, The Conran Shop en The Rug Company – waar ze 
eerder al vloerkleed Climbing Leopard van Diane von Furstenberg 
kochten, dat nu in de hal ligt –, dat weer om de hoek zit bij Kings 
Road. Bij Fired Earth hebben we waanzinnige marmeren tegels 
voor de badkamer gekocht.’ 
Tussen de bedrijven door merkt Beerkens op dat de twee 609 foto’s 
hebben gedeeld via WhatsApp. ‘We wisselen de hele dag ideeën en 
moodboards met elkaar uit.’ Dohmen: ‘Wat zo fijn is aan de sa-
menwerking is dat Nicoline heel goed kan luisteren. Ze begrijpt 
mijn ideeën en helpt me dit naar een uiteindelijke interieur te 
vertalen, precies zoals ik bedoeld had.’

‘I



In de bibliotheek vele boeken over Dohmens interesses als kunst, fotografie en 
spiritualiteit. De bestaande kast werd in de kleur Downpipe van Farrow & Ball 
geschilderd en gecombineerd met behang Flamingos van Cole & Son. Okergele 
velours stoel via Scotch Collectables, de stoelen Febo rondom de tafel zijn van 
Maxalto en gestoffeerd met petrol velours van Elitis.
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Het marmer op de vloer van de hoge 
hal is origineel. Aan de wand behang 
Manila Hemp van Phillip Jeffries. 
Boven het antieke dressoir van Gert 
Snel de foto LoLa van Billy & Hells. 
Op de vloer tapijt Climbing Leopard 
van Diana von Furstenberg voor The 
Rug Company.

INTERIEUR
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SPIRITUELE NISJES
Dohmens liefde voor reizen is in het interieur niet te missen. ‘Ik 
ben veel onderweg en neem altijd veel moois mee. In India kocht ik 
bijvoorbeeld stoffen die we vervolgens in kussens verwerkten en 
uit Afrika nam ik natuurstenen mee. Deze dierbare herinneringen 
vind je overal in huis terug en maken het een persoonlijke plek. De 
antieke kimono die ik in Japan vond, hangt nu in de badkamer.’ 
Langs de kaal geschuurde authentieke trap bereiken we de warm 
ingerichte bibliotheek, daarna de met stof bespannen woonkamer. 
Voor de ruimte werd een zes meter lange bank door het Spaanse 
merk Ascensión Latorre op maat ontworpen. ‘We wonen hier met 
vier kinderen, twee jongens van mij en de zoon en dochter van 
Maarten. ’s Avonds zitten we met z’n allen op deze bank.’ Op de 
tweede verdieping is de lichte master bedroom: ‘Kijk,’ terwijl 
Dohmen een blauw beeldje uit de kast naast het bed oppakt, ‘dit 
stenen duifje is van mijn oma geweest. Nicoline moest er een beet-
je aan wennen, maar toch vinden we dan samen een weg om het 
toe te passen.’ Lachend: ‘Het is misschien wel 36 keer verplaatst.’ 

We vervolgen onze route langs de aangrenzende walk-in-closet 
met custom made handgrepen van brons in de vorm van angel 
wings en de chique badkamer, met de marmeren tegels uit 
Londen. De verdieping erboven is het domein van de kinderen, 
met verschillende, kleurrijk ingerichte slaapkamers. ‘Er is nog 
ruimte voor een dakterras, dat lijkt me in de toekomst leuk voor de 
kleintjes.’ 
 
ONGOING PROCESS
Terug in de bibliotheek, die Dohmen vulde met vele boeken over 
haar interesses fotografie, kunst, interieur, reizen en spiritualiteit, 
valt het Beerkens direct op dat een geel vaasje van plek verschoven 
is voor de fotoshoot: ‘Dit interieur is een ongoing process, dus dat 
zie ik gelijk. De afgelopen tijd heb ik Nicole geholpen het huis af te  
maken.’ Want inmiddels mag het huis wel als ‘af’ bestempeld  
worden. ‘Alhoewel, we gaan nu naar de buitenstoffering kijken.’ 
De interior designer richt zich tot Dohmen: ‘Heb je trouwens de 
stalen van Quadrille uit California al binnen?’  


