
TheO’Kelly
Toen zijn vrouw van Amsterdam naar 

Haarlem wilde verhuizen, deed Dan 
O’Kelly alles om dat te saboteren. Echter 

één voet in het huis en hij was om; het deed 
hem denken aan zijn jeugd op Long Island. 

Inmiddels reist Dan dagelijks per trein, 
fiets of Birò terug naar Amsterdam, naar 

zijn werk voor Tommy Hilfiger en Calvin 
Klein. ‘Een voordeel: ik heb een uur 

me-time per dag.’ 
— interview fiona hering, fotografie liselore chevalier, 

productie &styling valerie van der werff

De wand met vintage spiegels is ontworpen 
door Dan O’Kelly en gemaakt door The 
Set Company, de houten tafel komt uit de 
Loire, waar het stel trouwde, de bank komt 
van Marktplaats. River: sweater, broek, 
beide Mads Nørgaard Kids. Mariëlle: top 
Les Coyotes de Paris.
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Het interieur is een mix 
& match van weinig 
pretentieuze, makkelijke 
meubels en grote, haast 
theatrale ornamenten.
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‘Ik realiseerde me 
dat de omgeving 
me herinnerde aan 
mijn jeugd op Long 
Island en vakanties 
in Montauk’

T-shirt Mads 
Nørgaard.

De Thin Edge-ladekasten 
zijn van George Nelson, de 
salontafel van Michael Elkan 
Studio, de sculpturale chaise 
longue van Hans Hartl.
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‘We geloven beiden dat 
dingen en gebeurtenissen 
vanzelf op je pad komen,  

als dat zo moet zijn’

Loungechair van  
Truck, Osaka, de  
ingelijste planten  
uit de jaren twintig  
komen uit Zweden.

De teakhouten kast is  
van Peter Hvidt, de 
Medusa-lamp van Olaf 
Von Bohr, het schilderij  
van Sandi Gehring.
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Mariëlle vond de koperen 
lamp in Gent, de groene 

fluwelen bank is een 
ontwerp van Barbara 

van Vliet, de salontafel is 
van Ozenfant, het kleed 

is van Dhoku.

at ik ooit zou snakken naar rust, had ik nooit voor mogelijk 
gehouden, maar na twintig jaar Amsterdam werd ik 
twee jaar geleden opeens gek van alle drukte in die stad,’ 
zegt Mariëlle O’Kelly-Spaargaren (40), voorheen stylist, 

tegenwoordig personal shopper. ‘Buiten, binnen, overal 
was lawaai. En River, onze jongste, heeft de eerste anderhalf 

jaar van zijn leven gehuild – wat zeg ik: geschreeuwd. Ik was 
uitgeput, ik móest rust. Dan dacht dat het de hormonen waren en het wel 
over zou waaien als hij het maar lang genoeg zou weten te rekken. Maar ik 
ben een Ram, dus als ik iets wil, dan wil ik het: out of here! ’, lacht ze. Aan die 
behoefte ging een fietsongeluk vooraf. Een taxichauffeur gooide plotseling 
zijn deur open en Mariëlle, 32 weken zwanger, werd gelanceerd. Interne 
bloedingen en een hoofdtrauma waren het gevolg. ‘Ik geloof dat River, nu 
drie, daar even een flinke tik van heeft gehad, maar gelukkig is alles goed 
gekomen.’ 
 Dan O’Kelly (42) is executive vicepresident of creative services bij pvh 
en in die functie verantwoordelijk voor de inrichting van alle showrooms 
en kantoren van Calvin Klein en Tommy Hilfiger – alleen al in Europa 
bouwde hij zesentwintig showrooms voor Hilfiger. Daarnaast heeft Dan een 
eigen interieurontwerpbureau, Dan O’Kelly Studio, en is hij medeoprichter 
van People’s Place – gestart als kantine voor het personeel, maar inmiddels 
’s avonds ook een clubruimte die samenwerkt met Paradiso. Daarnaast 
opende hij recent een People’s Place in Parijs, Milaan en Kopenhagen. En 
nog twee bij het hoofdkantoor van pvh in de Amsterdamse Houthavens, 
waar hij verantwoordelijk is voor de inrichting van 35.000 vierkante meter 
kantoorruimte en de gehele campus, inclusief pp Gym die toegankelijk is 
voor iedereen. ‘Het verbindt ons met de buurt.’ 
 Interieurs en meubels noemt hij zijn passie. Als kind verzamelde hij 
al hele jaargangen van Architectural Digest. ‘En de ouders van mijn eerste 
vriendin hadden een meubelzaak, ik denk dat ik haar daar onbewust op had 
uitgekozen.’ Mariëlle: ‘Dan ademt interieur en is een groot verzamelaar. In 
ons eerste huis samen hadden we op een dag alleen al dertig stoelen in de 
woonkamer.’ Met zo’n man wordt elk nieuw huis uiteraard een tijdrovend 
project. Het bovenhuis met dakterras dat ze bewoonden in Amsterdam 
was eindelijk af en schitterend geworden, het gezin met drie kinderen was 
compleet en gesetteld en toen werd Mariëlle dus onrustig. Dan: ‘Ik was van 
plan alles te doen wat in mijn macht lag om een verhuizing te saboteren. Ik 
dacht: ik ga mee naar elke bezichtiging, maar ik zal telkens iets weten te 
vinden wat het huis ongeschikt maakt ...’ 

Voormalige apotheek
En nu zitten we dus in hun gezellige woonkeuken met open haard. In 
Haarlem. Mariëlle, een spontane spraakwaterval, tegenover een ingetogen 
Dan, die zijn woorden rustig en weloverwogen kiest. ‘Tja, we bezochten 
het huis aan de overkant en deze buurt bleek een verrassing,’ vertelt hij. 
‘De architectuur, de openheid, de rust en de vrijheid, de kinderen renden 

‘De 
architectuur, 
de openheid, 
de kinderen 

renden in het 
rond, op de 

fiets naar 
het strand 
kunnen … 

It sparked 
something’
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Dankzij de open structuur 
met galerijen schijnt de zon 
nergens direct naar binnen. 

‘We waren 
verliefd op deze 

straat, waar 
architecten 

de vrije 
hand kregen 

waardoor alle 
huizen sterk 

van elkaar 
verschillen’

De Medusa-lamp 
van Olaf Von Bohr.
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Salontafel van Ozenfant, 
vloerkleed van Dhoku.
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in het rond, op de fiets naar het strand kunnen … het voelde meteen heel 
vredig. It sparked something. Later realiseerde ik me dat het me herinnerde 
aan mijn jeugd op Long Island en vakanties in Montauk.’ Mariëlle: ‘We 
wilden per se in deze buurt wonen omdat hier veel ex-Amsterdammers 
naartoe zijn verhuisd. Sieradenontwerpster Kik Scheele, meer rock-’n-roll 
vind je ze niet, woont hier om de hoek. We waren vooral verliefd op deze 
straat, waar architecten destijds de vrije hand kregen en daardoor alle huizen 
sterk van elkaar verschillen. Sterker: Dan wilde alleen verhuizen naar een 
huis in deze straat. We hadden slechts drie maanden om dat huis te vinden, 
want wij wilden erin voor het nieuwe schooljaar begon.’ 
 Ze geloven beiden dat dingen en gebeurtenissen vanzelf op je pad komen, 
als dat zo moet zijn. De makelaar kende een huis van driehonderd vierkante 
meter, dat over twee maanden op de markt zou komen. Het was in de jaren 
vijftig een apotheek geweest, in bar slechte conditie en het zag er vanbinnen 
vreselijk uit. Dan: ‘De vorige bewoner keek veel doe-het-zelfvideo’s op 
YouTube. Er was een geluidsstudio vol eierdozen voor geluidsisolatie, er 
stond een tacky plastic jacuzzi in de tuin, de keuken was klein en donker 
en hij was bezig op zolder een spa te timmeren. Uiteindelijk hebben we 
acht maanden verbouwd. Direct nadat de financiering rond was – twee 
maanden voor oplevering, zo hadden we bedongen – begonnen we al aan 
de buitenkant. Al het voeg- en zinkwerk werd onder handen genomen en er 
kwam een nieuw dak. Terwijl de vorige eigenaar er nog woonde.’ Grote lach: 
‘Na twee weken is hij gillend vertrokken vanwege de geluidsoverlast en al het 
stof dat door kieren naar binnen kwam.’ 

Love at first sight
De twee ontmoetten elkaar zeventien jaar geleden in München. Dan was 
destijds nog in charge van alle modeshows voor Tommy Hilfiger, props, 
styling et cetera, en toerde twee maanden met het hele circus door Europa. 
Mariëlles broer, een student, reed alle spullen met een vrachtwagen telkens 
naar de volgende stad. Dan: ‘Voor onze laatste klus vroeg hij of hij zijn zus 
mocht meebrengen en ik herinner me nog dat ik na ophangen van de telefoon 
dacht: wait a minute. He’s a pretty good-looking guy, he probably has a hot sister. 
En jawel. Mariëlle liep de hotelbar binnen – ik weet dat het cliché is – en 
het was liefde op het eerste gezicht.’ Mariëlle: ‘Van beide kanten, maar we 
hadden allebei nog een partner. Het grappige was dat mijn broer het constant 
had over zijn American boss, dus ik had een enorm dikke, grote, luidruchtige 
vent in gedachten. Toen ik Dan zag, dacht ik: oh, wat is hij schattig.’ 
 Dit is hun derde huis samen en met elk project drukt Mariëlle een 
grotere stempel op de inrichting. Even slikken, vindt hij, want ze hebben 
verschillende smaken en hij zit voornamelijk tijdens de verbouwing in de 
driver’s seat. Het resultaat van de samensmelting van hun beider smaken 
wordt duidelijk in de keuken. ‘Mariëlle houdt van een vol huis met veel 
props, ik van warm minimalisme, een tijdloos interieur. Ik heb ook niet 
veel objecten en spullen nodig, want dat is gewoon niet praktisch met drie 
kinderen. Ik hou ook zeker niet van minimal cold – om die reden ben ik 

‘Er was een 
geluidsstudio 
vol eierdozen 
voor isolatie, er 
stond een tacky 
plastic jacuzzi 
in de tuin en hij 
was bezig op 
zolder een spa 
te timmeren’

De foto is van Sam 
Haskins, het koperen 
beeld is een cadeau  
van Stef Bakker, de 
houten totempaal is  
een ontwerp van DK.

 vogue living — 101100 — vogue living



‘Ik dacht: wait a minute.  
He’s a pretty good-looking guy, 

he probably has a hot sister. 
Toen liep Mariëlle binnen’

— Dan
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Het interieur is een mix 
& match van weinig 
pretentieuze, makkelijke 
meubels en grote, haast 
theatrale ornamenten.

‘Mariëlle houdt 
van een vol huis 
met veel props, 
ik van warm 
minimalisme, 
een tijdloos 
interieur’

Vintage koperen 
lamp, Thin  

Edge-kast van 
George Nelson.
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Ingelijste bladeren van 
The Wunderkammer, 
met fluweel beklede 
stoelen van Eero 
Saarinen voor Knoll.

‘Loulou-
Day is een 
spontaan, 

creatief meisje 
met veel 

vrienden die 
altijd mogen 

blijven eten 
en slapen’

Kast van Truck, 
Pistillo-lamp van 

Studio Tetrarch. 
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geen fan van de kleur wit.’ Mariëlle: ‘Maar kijk naar het keukenblok: geheel 
wit. I love white.’ Het zitgedeelte van de keuken is Dans werk. Een oude 
bank, gevonden voor twintig euro, liet hij bekleden met cognackleurig leer, 
de vintage-ogende spiegelwand – ‘om de ruimte te openen’ – liet hij maken 
omdat hij niet kon vinden wat hij zocht. 
 Dan ontwierp alles zelf, liet het uitvoeren door vaklui waarmee hij ook 
samenwerkt voor Hilfiger-projecten en gaat daarbij weloverwogen te werk. 
Hij neemt graag zijn tijd. Terwijl Mariëlle naar eigen zeggen alles af wil op 
de dag dat ze het huis betrekt. Dan: ‘Ik ga er liever eerst wonen en laat het 
interieur langzaam groeien. Ik kan naar een lege muur kijken en denken: 
uiteindelijk zal ik daar een prachtig kunstwerk voor vinden. En Mariëlle? 
She’s gonna nail something to that wall by Monday 9 a.m. Maakt niet uit wat. 
Dat legt druk op mij om snel iets moois te vinden, maar uiteindelijk komen 
we er wel uit. Het is echt óns huis geworden. Als je naar mijn oudere werk 
kijkt, zie je dat dit interieur weer heel anders is.’ 

Dol op Deens design
Verzamelen doet Dan nog steeds graag, al moet hij toegeven dat zijn 
koopkracht ‘met elk kind is afgenomen’. Voorheen vond hij mooie spullen 
in winkels die hij ontdekte tijdens zijn vele reizen, maar nu iedereen online 
verkoopt, kunnen ze overal vandaan komen. ‘Van Marktplaats uiteraard, 
maar mijn beste spullen komen van Bloomberry in Maastricht. Ik kan in 
detail treden over elk meubelstuk hier in huis. Ik hou vooral van praktisch 
design uit de jaren vijftig, ik wil niet op iets oncomfortabels zitten, en ik ben 
dol op hout. Om die reden heb ik veel van de Deense ontwerper Hans J. 
Wegner. Maar uiteindelijk gaat het mij niet om dat ene object, het gaat om 
het creëren van memorabele ruimtes – nostalgisch en comfortabel. Niet te 
minimalistisch, niet te overdone, just memorable.’ 
 Een greep uit de sfeervolle ruimtes in het huis: de woonkamer met riante 
loungebank – ‘we zitten midden in een experiment zonder tv’ – de bibliotheek 
vol design- en kunstboeken en jarenzeventigbanken van de Sede. ‘Ik schuif 
er een beetje mee; in de winter staan ze bij de open haard, nu staat er een in 
mijn kantoor slash mancave.’ Op de overloop van de slaapverdieping hangt 
een uitgebreide collectie ingelijste gedroogde bloemen en planten, vijftig 
jaar lang verzameld door een vader en zoon uit Zweden. De slaapkamer 
oogt door de brede vurenhouten planken op zowel grond als muur als een 
warme, knusse berghut. Het hout is afkomstig van DSHwood, een bekende 
houtfabriek met eigen bossen in Denemarken. ‘Doordat ik ze heb gelakt 
ogen ze wat roder. Ik hou ervan met verf te spelen, het huis voelt overdag 
heerlijk fris aan, maar ’s avonds warm en knus.’ 
 Alleen de burgerlijke picknicktafel voor de deur en de badkamer – geheel 
wit met marmer – zijn hem een doorn in het oog. De laatste mag dan ook niet 
op de foto, alleen het zitgedeelte. ‘Het is zo’n unieke ruimte en voorzien van 
de grootste luxe die je in een badkamer kunt hebben: natuurlijk licht. Ik boek 
er zelfs mijn hotelkamers in New York op. Mijn favorieten? The Ludlow en 
The Inn at Irving Place, a little gem. Mariëlle en ik spenderen veel tijd in 

‘Ik kan bij een 
lege muur 

denken: 
uiteindelijk 
zal ik daar 

een prachtig 
kunstwerk 

voor vinden. 
En Mariëlle? 

She’s gonna nail 
something to that 
wall by Monday 

9 a.m.’

Mariëlle: broek A’Journey
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Het interieur is een mix 
& match van weinig 
pretentieuze, makkelijke 
meubels en grote, haast 
theatrale ornamenten.

‘Het gaat mij om het creëren 
van memorabele ruimtes. 
Niet te minimalistisch, niet 
te overdone, just memorable’

Bank DS-600 
van de Sede.
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Dankzij de open structuur 
met galerijen schijnt de zon 
nergens direct naar binnen. 

De boekenkast is 
ontworpen door  
Dan en gemaakt door 
The Set Company.

‘Ik ben een Ram, 
dus als ik iets wil, 
dan wil ik het’
— Mariëlle
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de badkamer, het is onze hang-out als de kinderen slapen.’ Gaat hij er nog 
een warm-minimalistische touch aan geven? Dan schudt zijn hoofd. ‘Nee, 
dit is voor Mariëlle. Ik heb er al een comfortabele stoel ingebracht, zij de 
planten, uiteindelijk komen we uit bij iets waar we samen blij mee zijn.’ 
 Bevriend stylist Maarten Spruyt, interieurontwerper Stef Bakker en Ueli 
Signer en Florian Seyd van The Wunderkammer zijn van grote invloed op 
zijn stijl en manier van werken geweest, zegt hij. ‘Maarten leerde ik kennen 
kort nadat ik in Nederland kwam wonen, nu achttien jaar geleden. Van hem 
heb ik geleerd nooit impulsief te zijn en alles altijd eerst goed te overdenken. 
Hij leerde me ook veel over de indeling van ruimtes, hoe ze te laten ademen 
en hoe dingen samen te voegen.’ Momenteel zit Dan in een flow waarbij hij 
een kunstwerk het interieur laat inspireren. Laatst nog bij het huis van een 
jong koppel in New York, een privéklus van Dan O’Kelly Studio. ‘Ze hebben 
een geweldige kunstcollectie, daar heb ik het interieur omheen ontworpen. 
Allemaal gebaseerd op een gevoel, en subtiel werken met kleur.’ Ook heeft 
hij al veel meubels zelf ontworpen, zowel zakelijk als voor vrienden, in 
samenwerking met The Set Company. Een eigen meubellijn is er nog niet, 
maar hij is daarover in gesprek met zijn werkgever. 

Drie kinderen, drie karakters 
Dochter Loulou-Day (11) kreeg bij het inrichten van haar kamer carte 
blanche, papa verzorgde alleen de prints aan de muur, van Bernard Buffet. 
Mariëlle: ‘Loulou-Day is een ontzettend lief, spontaan, creatief meisje, heel 
verantwoordelijk ook. Ze heeft veel vrienden en iedereen mag altijd bij ons 
blijven eten en slapen. Ze is ook totally into fashion, haar kast puilt uit.’ Met 
haar rode haren, prachtige gezicht en lange benen heeft het meisje ‘ster’ op haar 
voorhoofd staan. Ze is recent gevraagd voor een testshoot met modefotograaf 
Philippe Vogelenzang. Dan: ‘Tijdens de fotosessie voor Vogue Living namen 
de dames het helemaal over voor de camera. Ik moest op een gegeven moment 
zelfs vragen: ‘Ladies, can I please get a piece of furniture in there?’
 ‘We hebben drie compleet verschillende kinderen,’ vervolgt Mariëlle, 
‘Dean van negen is een fantastische out-of-the-boxdenker, hij haalt altijd 
zijn speelgoed volledig uit elkaar om alle onderdelen te bekijken, hij tekent 
veel en trekt er graag in zijn eentje op uit, het bos in. En River heeft de peper 
van ons beiden in zijn kont. We noemen hem ‘The Emperor’. Hij heeft een 
supersterk karakter, maar is daarnaast ook erg lief en grappig. Hij zit graag 
in zijn eentje op de stoep alles en iedereen gade te slaan.’ 
 De vrijheid van het wonen in Haarlem heeft de kinderen goed gedaan. En 
hem ook, moet Dan toegeven. ‘Ik zag op tegen de reistijd, maar per trein 
of Birò ben ik binnen dertig minuten in de Houthavens. Ik verslind een 
audioboek per week; soms blijf ik thuis voor de deur nog even zitten om een 
hoofdstuk af te luisteren. Heerlijk een uur per dag me-time.’ Ze hoeven er 
wat hem betreft nooit meer weg. Hoewel Mariëlle alweer onrustig wordt. 
Japan lokt. Ze werd er geboren en groeide er tot haar achtste op in Gotemba, 
aan de voet van de berg Fuji. ‘Een geweldige ervaring die we de kinderen 
graag ook meegeven. We zien wel of het op ons pad komt.’ —

‘Mariëlle en 
ik spenderen 
veel tijd in de 
badkamer, 
het is onze 
hang-out als 
de kinderen 
slapen’

De badkamer met 
fauteuil Lady van Marco 
Zanuso (Cassina)en 
plantenverzameling  
van Mariëlle.
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Dankzij de open structuur 
met galerijen schijnt de zon 
nergens direct naar binnen. 

Verzameling vintage 
tassen van Mariëlle.

De deken van Pendleton 
is een cadeau van 
Mariëlle, de houten 
muur en vloer zijn  
van Dinesen.
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‘Ik hou niet van 
minimal cold – om 
die reden ben ik 

geen fan van wit’
— Dan

Mariëlle en River  
in de keuken. Op de 

achtergrond een schilderij 
van Marcel van den Berg. 

Mariëlle: gestreepte top, 
zwarte broek, beide 

Les Coyotes de Paris.
River: jasje Stella 
McCartney Kids.

Schilderij van 
Sandi Gehring, 
Model 77-stoel van 
Niels Otto Møller.
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