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Omarm 
me
Het was een regelrechte showstopper bij 
de Milan Design Week dit jaar: de slaap-
kamerpresentatie die designerduo Draga 
& Aurel neerzette in de legendarische  
galerie van Rossana Orlandi. De sensu-
ele vormen en gedurfde contouren van dit 
droombed doen denken aan het Milaan 
van de jaren zeventig, toen ontwerpers 
als Alessandro Becchi en Mario Bellini 
furore maakten met hun revolutionaire ont-
werpen. ‘We hebben altijd een fascinatie 
gehad voor dit tijdperk waarin design, 
kunst, mode en architectuur in het teken 
stonden van verandering,’ zeggen Draga 
Obradovic en Aurel K. Basedow er zelf 
over. Het internationale koppel – zij is 
Servisch, hij Duits – bekleedde het bed 
met een langpolig fluweel van Marzotto 
Interiors. De zachte poederkleur en de 
koperen details maken het af.
Bed Tito, va € 17.267, draga-aurel.com

 

Waarom is een goed kussen eigenlijk 
zo belangrijk? 
‘Je kunt nog zo veel geld besteden aan je 
matras, met een slecht kussen kun je alsnog 
slecht slapen of nek- en rugklachten krijgen. 
Een goed kussen biedt comfort en steun. Het 
moet je helpen op een comfortabele manier 
in slaap te raken, maar daarna begint het 
echte werk pas: je hoofd weegt gemiddeld 
vijf kilo en heeft zeven nekwervels, die goed 
ondersteund moeten worden.’ 
Hoe weet je welk kussen bij je past? 
‘Dat hangt onder andere af van je lichaams-
bouw en slaappositie. Coco-Mat heeft 
bijvoorbeeld een natuurlatex kussen, de 
Narkissos I, dat enorm veel steun biedt aan 

zij- en rugslapers, maar zo’n hoog kussen 
is funest voor buikslapers. Die hebben veel 
meer baat bij bijvoorbeeld een dun, donzen 
kussen. Een gespierde bokser heeft meer 
nek- en schoudersteun nodig dan een slanke 
ballerina. Kortom: het belangrijkst is je goed 
te laten adviseren.’ 
Uit welk materiaal valt er te kiezen? 
‘Het is belangrijk dat een kussen goed 
ventileert. Dons is een materiaal dat ademt, 
superzacht aanvoelt en wasbaar is. Voor 
mensen met allergieën en huidproblemen 
is natuurlatex geschikt, dat hypoallergeen 
is. Coco-Mat biedt zelfs aromakussens met 
eucalyptus en lavendel. Dat bevordert dan 
weer de ademhaling.’ 

Q&A
Een goed hoofdkussen is essentieel voor je nachtrust, 

maar hoe kies je jouw match? Slaapcoach Robin Cook 
van Coco-Mat weet het wel. 



ONE 
AND

DONE
No-nonsensetypes zullen dit 

alles-in-eenconcept van het 
Nederlandse merk Bettress 

waarderen. Het systeem biedt 
een alternatief voor de box-

spring en bestaat uit een matras, 
topper en robuuste, stalen 

bedpoten. Ook fijn: het schuim 
in de topper is per zijde aan te 

passen, dus geen ruzie met je 
bedgenoot over hoe hard of 

zacht het moet. 
The Original va € 1229,  

bettress.com 
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Als een kastsysteem zó mooi is,  
wil je het toch het liefst in het zicht 
plaatsen? De kast van Piero Lissoni 
voor Porro bestaat uit dunne, ronde 
staanders van ijzerfinish-metaal 
met vrijdragende planken van licht 
kersenhout. De zachte kleurnuances 
van het hout komen ook terug in de 
bijpassende ladekasten. 
Boutique Mast poa, porro.com

Uitstallen 
maar

Baanbrekend 
Het Essential-bed van Auping 
is tien jaar na de introductie 
uitgegroeid tot een icoon. Het 
felgele ontwerp van het Duitse 
duo Köhler & Wilms won meer-
dere prijzen en was toentertijd 
het eerste recyclebare bed ter 
wereld. Dit jaar wordt het ont-
werp, ter ere van zijn jubileum, 
opnieuw uitgebracht in een 
zachter, zonnig geel.
Essential va € 3222,50, 
auping.com 

Sterk duo
We krijgen geen genoeg van het werk van Studiopepe. 
De dromerige ontwerpen van de Italiaanse vrouwen 
Arianna Lelli Mami en Chiara Di Pinto gaan de hele 
wereld over, maar deze kaptafel voor het Milanese 
label Gallotti&Radice was een thuiswedstrijd. Inspiratie 
haalden ze uit de ronde vormen van de natuur, die ze 
vertaalden in een kaptafeltje met spiegel.
Stami va € 5530, gallottiradice.it

In navolging van ‘het meest luxe bed ter wereld’, 
dat glam-ontwerper Ferris Rafauli drie jaar  

geleden voor Hästens vormgaf, komt de  
beddenfabrikant nu met een nieuw, luxe model. 

Het drēmƏr-bed is volledig met de hand gemaakt 
in Zweden. In de ruitenstof is het iconische 

paarden embleem verwerkt, dat verwijst naar 
oprichter en meesterzadelmaker Pehr Adolf.

va € 51.380, hastens.com

Dream 
along 

HANDGEMAAKT
De fabriek van het Duitse Schramm, niet ver van 
Frankfurt, bestaat al sinds 1923. Inmiddels beschikt 
het familiebedrijf over een eigen stoffeerderij, 
timmerwerkplaats en naaiatelier, die maar liefst 
tienduizend matrassen per jaar afleveren. Elke box-
spring wordt met de hand gemaakt van natuurlijke 
materialen die goed ventileren. 
Origins Paio poa, schramm-werkstaetten.com

Snoepig
Voor deze mondgeblazen  

tafellamp, met de looks van 
een zuurtje, liet ontwerper 
Serena Confalonieri zich 

inspireren door ouderwetse 
olielampen. Het bovenste 

deel heeft een transparante 
finish, terwijl het onderste deel 
van matglas is en minder licht 
doorlaat. Daardoor ontstaat 

een caleidoscopisch kleuren-
spel op je nachtkastje.

Layla va € 850, 
mmlampadari.com
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DRAADKRACHTIG 
Helemaal volgens de Deense designtraditie maakt dit 

ontwerp gebruik van flag halyard, oftewel vlaggen-
masttouw dat strak om een frame zit. Het bijbehorende 
matras, een exclusief exemplaar met leren details van 
het Zweedse merk DUX, is opgenomen in het ontwerp 

in plaats van het te verstoppen.
Flag Halyard € 19.491, gardehvalsoe.dk 

Emmanuel Gallina wilde een licht, elegant en tijdloos bed ontwer-
pen. Nou, dat is hem gelukt. De vloeiende lijnen van het hoofdbord, 
die naadloos overgaan in de massief houten poten, maken dat dit 
fijnzinnige bed allesbehalve oogt als een massief blok in de ruimte. 
De bekleding kun je zo gek maken als je wilt: er zijn ruim veertig  
stoffen en zeven kleuren leer om uit te kiezen.
Curve poa, poliform.it 

Voor lichte 
slapers

PRETTY PLEASE 
Dit kastensysteem van Rimadesio staat al sinds jaar 

en dag op ons verlanglijstje en sinds kort nog een 
paar plekken hoger. Ter ere van het 25-jarig jubi-

leum van het model bedacht ontwerper Giuseppe 
Bavuso namelijk een aantal toevoegingen, waar-

onder een nieuwe serie modulaire ladeblokken. 
Zenit poa, rimadesio.it 



OP JE SLOFFEN 
In Italië lopen vrouwen binnen- én buitenshuis op 
deze fluwelen pantoffeltjes. De friulane werden  
in de negentiende eeuw bedacht in Venetië door 
een groepje vrouwen uit de regio Friuli, dat sloffen 
maakte van restjes stof en oude fietsbanden. Ze 
waren meteen een succes onder de gondeliers, die 
dankzij de rubberen zool meer grip hadden. Zo’n 
twee eeuwen later zijn ze niet meer weg te denken 
uit het Italiaanse huishouden én straatbeeld.
VibiVenezia € 85, vibivenezia.it 
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Het idee voor dit vloerkleed van de 
Rotterdamse designstudio Odd Matter 

ontstond op een snikhete zomerdag. 
Toen het stel zich na een duik in zee 

afdroogde bij de auto, werd hun aan-
dacht getrokken door de sporen die 
de banden hadden achtergelaten in 

het zand. Die werden het uitgangspunt 
voor dit speelse ontwerp.

Tonnara Car Park va € 5383,  
cc-tapis.com 

Hot take 

CHARMEUR 
Dit klassieke lampontwerp van 
Louis Poulsen, dat nu in licht-
roze en messing is uitgebracht, 
hebben we te danken aan 
designer Poul Henningsen. De 
Deen, die in zijn loopbaan altijd 
op zoek was naar het perfecte 
licht, kwam er al mee in de jaren 
dertig. Volgens hem gaf deze tint 
precies het juiste flatterende en 
warme effect. En dat is natuurlijk 
wat we willen in de slaapkamer. 
PH 2/1 Pale Rose Table Lamp  
€ 1275, louispoulsen.com 

Perfect licht 
Op de Salone del Mobile presenteerde 
Roche Bobois een slaapkamerset ontwor-
pen door de Fransman Sacha Lakic, vol 
vloeiende lijnen, kersenhout en messing 
details. Deze kaptafel, met bronsgetint glas, 
is geïnspireerd op de stoomtreinen waar-
mee de elite in de negentiende eeuw reisde. 
Maar dan met een verlichte spiegel, wel zo 
2022. 
Eden Rock € 4960, roche-bobois.com 

Beproefd recept 
De prints voor deze quilts worden bedacht in 
Los Angeles en met de hand bedrukt in India. 

De collectie is gebaseerd op traditionele weef-
technieken uit de negentiende eeuw en hun 

geometrische patronen, die tot stand kwamen 
door gekleurd garen door katoen te weven. 

De motieven werden als een familierecept van 
generatie op generatie doorgegeven. 

€ 504, studio-ford.com 

Toen Lara Ourtane haar Amsterdamse appar-
tement ging inrichten, koos ze alle materialen 
met zorg uit. Het enige dat ze niet kon vinden, 
waren die perfecte, frisse, katoenen lakens. 
Zo werd Crisp Sheets geboren. Het merk 
biedt sinds 2014 effen lakens en dekbed- 
overtrekken in allerlei kleuren, maar deze  
collectie is het eerste uitstapje naar prints.  
De stof is van biokatoen en gemaakt in 
Portugal.
Flower Field Collection, va € 59,95,  
crispsheets.com

Bloembed
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Volgend jaar bestaan jullie 
honderd jaar. Wat waren 
in die eeuw de mijlpalen 
van het bedrijf?
‘Mijn overgrootvader, Cornelis 
van Dijk, opende in 1923 een 
pakhuis met huishoudtextiel in 
Hilversum. Samen met zijn twee 
zoons reisde hij de hele wereld 
over om de mooiste producten 
in te kopen, van Perzische tapij-
ten tot dekens. Zijn kleinzoon, 
mijn vader, introduceerde in 
de jaren tachtig bedtextiel met 
opvallende prints. In 2007 
openden we de eerste winkel  
in Hilversum, nu zitten onze  
winkels door heel Nederland.’ 
Welke veranderingen heeft 
Vandyck meegemaakt? 

‘De belangrijkste omslag kwam 
eind jaren zeventig, toen de-
kens en lakens werden vervan-
gen door donzen dekbedden. 
Sindsdien bieden we mooie 
dekbedovertreksets.’ 
Wat zijn de laatste trends 
op het gebied van bedden-
goed? 
‘Naast nieuwe prints – van 
botanisch tot retro en grafisch – 
is er een verschuiving naar een 
focus op materialen. Behalve 
katoen zien we ook veel linnen, 
satijn en allerlei prachtige 
blends. We hebben bijvoor-
beeld een heel fijn overtrek in 
onze Pure-collectie met een 
bovenkant van linnen en zacht 
katoensatijn.’

SCHOTS EN SCHEEF
De Italiaanse Claudia Campone ontwierp 
voor Bielefelder Werkstätten een aantal 
fraaie meubelen met metaal in de hoofdrol. 
De elegante spiegelserie Jacky springt eruit. 
De frames en spiegels hebben elk een afwij-
kende vorm, wat een spannend effect geeft. 
Jacky va € 2610, bielefelder-werkstaetten.
jab.de 

Q&A
Bijna honderd jaar na de oprichting staat 

Vandyck nog steeds bekend om beddengoed van 
hoge kwaliteit. We spraken met Jacobine van 

Dijk, de vierde generatie die aan het roer staat. 

De Italiaanse ontwerper  
Carlo Colombo werkte met 
vele designgrootheden 
 samen en ontwierp voor 
menig Italiaans label: van 
Poliform tot Cappellini. Zijn 
laatste werk is dit op de jaren 
dertig geïnspireerde bed met 
heerlijk zacht hoofdeinde 
voor Giorgetti. Het tafeltje dat 
aan het bed vastzit is verkrijg-
baar in notenhout of met een 
klassiek, witmarmeren blad. 
Vibe € 10.295, giorgetti-
meda.com

Soft 
spot



BED-IN FOREVER 
Een hotelervaring in eigen huis: dat is de mis-
sie van het Nederlandse beddengoedlabel 
Suite702. De naam refereert aan de kamer 
van het Amsterdamse Hilton Hotel waar de 
net getrouwde John Lennon en Yoko Ono in 
de jaren zestig een week lang hun bed niet 
uitkwamen. De frisse, nieuwe zomerkleuren 
zijn dan weer een knipoog naar de jaren 
negentig: lekker knallen dus.
va € 89,95, suite702.com 
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Denk: je bent in de donkere, naar warm hout  
geurende werkplaats van een houtbewerker,  
waar de spaanders in het rond vliegen en de tijd 
even stilstaat. Die lome sfeer wilde Élitis je huis in 
brengen met Bois Sculpté: dessins waarin hout de 
hoofdrol speelt, in al z’n vormen, soorten en kleuren. 
De ruwe textuur van onbewerkt hout, inclusief de 
knoesten en nerven, is duidelijk zichtbaar, terwijl  
de verschillende beigetinten voor een warme, 
natuurlijke sfeer zorgen.
Behang Bois Sculpté, € 196 per rol van 70x1000 
cm, elitis.fr 

Wood 
vibes only 

KONINKLIJK STOF
In het historische atelier aan het 
Piazza del Popolo in hartje Rome 
waan je je een vorstin die stoffen 
komt uitzoeken voor haar paleis. 
Niet voor niets werd het textiel en 
behang van Colony gebruikt in Sofia 
Coppola’s verrukkelijke film Marie 
Antoinette. Dessin Melograno zet 
de granaatappel in de kijker, een 
eeuwenoud Romeins symbool voor 
welvaart en gezondheid. Het motief 
is opzettelijk asymmetrisch, zodat het 
er niet repetitief uitziet, een techniek 
die stamt uit de achttiende eeuw. 
Behang Melograno, € 284 p/m, 
colonyfabrics.com 
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Een toevluchtsoord moet rustgevend zijn, 
hoe zorg je daarvoor in de slaapkamer?
‘Ik ben niet zo van de algemene adviezen à la 
“blauw straalt rust uit”. Belangrijker is: waar-
door kom jíj tot rust? Want dat is voor iedereen 
anders. Wel kun je de meeste mensen onder-
verdelen in grofweg drie slaapkamertypes,  
met bijbehorend moodboard en kleurenpalet.’ 
Zoals? 
‘Ten eerste zijn er de vintagefans, die over  
hun schouder naar het verleden kijken en rust 
vinden in nostalgie. Kleuren die daarbij passen 
zijn aubergine, okergeel en olijfgroen: effen, 
maar ook in prints, bijvoorbeeld op behang. 
Een slaapkamer met heel donkere muren kan 
goed werken voor deze stijl, omdat het veel 
sfeer en warmte geeft.’
En de volgende groep? 
‘De moderne yogi’s verankeren zich in het  

hier en nu met wellness en zelfzorg. Hun slaap-
kamer doet tegelijkertijd dienst als yogastudio 
of meditatieruimte. Daar hoort een natuurlijk, 
zacht kleurenpalet bij: lichtgroen, beige, off-
white en poedertinten, vaak met een natuurlijk 
verloop. Matte texturen werken hier goed bij.’
En wie vormen het derde segment slaap-
kamertypes?
‘Dat zijn er de toekomstgerichte optimisten: zij 
zijn het meest expressief en creatief. Hun slaap-
kamer mag knallen, met bijvoorbeeld neon en 
een glanzende afwerking. Felle kleuren en pas-
teltinten, zoals het popping ‘digital lavender,’ 
worden moeiteloos met elkaar gecombineerd. 
Het effect is heel eclectisch.’
Bij welke groep hoor je zelf? 
‘Ik zweef er een beetje tussenin: ik vind rustige 
en natuurlijke tinten mooi, maar experimenteer 
ook graag met felgekleurde accessoires.’

Zonder toeristen 
De Griekse ruïnes lagen er 
nog nooit zo sereen bij: dit 
prachtige panorama van 
Arte, dat voor de collectie 
ambachtelijk pleisterwerk 
bestudeerde, is gebaseerd 
op een ets van de achttiende-
eeuwse schilder Jean-Baptiste 
Descamps. Het werk laat 
zien hoe mooi verval kan zijn.
Behang Rovine uit de 
collectie Sculptura, poa, arte-
international.com

Night at the museum 
Kunstliefhebbers kunnen hun lol op met deze samen-
werking van behangmerk Graham & Brown met het 
Tate Modern in Londen: maar liefst 32 kunstwerken 
van het museum werden omgetoverd tot levensgrote 
muurschilderingen die je op maat kunt laten printen. 
Heb je dus altijd al een Monet, Mondriaan of Van 
Gogh boven je bed gewild, dan is dit je kans. Er is 
zelfs een replica op ware grootte van een rococo-
plafondschildering.
Tate Collectie, va € 45 per m2, grahambrown.com

Q&A
Stylist en kleurexpert Saskia Huiting ziet dat de functie van de 

slaapkamer de afgelopen jaren is veranderd: van plek om te slapen 
tot toevluchtsoord waar we veel tijd doorbrengen.
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Nieuwe vlam 
De Italiaanse Marina Cighir werkte jarenlang voor luxe 
geurkaarsmerken, maar besloot drie jaar geleden haar eigen 
label op te zetten: Aina Kari. Ze deed dit in samenwerking met 
meesterglasblazers en de Amerikaanse designer Irina Flore. 
Het resultaat? Een serie kaarsen in prachtige, mondgeblazen 
vazen van muranoglas.
Geurkaars € 225, aina-kari.com

Als een 
warme deken
Onder een laagje dons van Yumeko kun 
je gerust slapen: het Nederlandse bedrijf 
voldoet aan de strengste dierenwelzijncri-
teria en gebruikt alleen biologisch katoen. 
Dit gerecyclede dekbed kwam afgelopen 
december als beste uit de test van de Con-
sumentenbond: het scoorde het hoogst op 
duurzaamheid, lichtheid, vochtdoorlatend-
heid en warmte-isolatie. Welterusten! 
Dekbed All Seasons € 429, yumeko.nl

PILLOW PARTY 
Paboy Bojang groeit op in Serekunda, Gambia, waar hij 
in het atelier van zijn oom leert naaien. Als hij in 2013 het 
land moet ontvluchten, komt hij via vele omzwervingen als 
asielzoeker in Napels terecht. Daar begint hij tijdens de 
coronacrisis bonte kussens te maken voorzien van franjes, 
rushes en prints. Dankzij Instagram groeit zijn project al 
snel uit tot een volwaardig merk met collecties voor onder 
andere Selfridges. 
va € 95, incasabypaboy.com 


