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Une belle histoire op een
 Frans landgoed

Van hartje Londen naar de zuiderse wijngaarden van Frankrijk. 
 Hier begon dertien jaar geleden het sprookje van Becky Saillard  

en haar man Philip. In hun kleurrijke huis op het 18e-eeuwse landgoed 
Domaine de Sarrail genieten ze elke dag van La douce France.

Becky houdt van gebreide plaids  
in opvallende kleuren om haar 
interieur meer leven te geven.  
Ze koopt ze op de lokale markt.

De originele houten 
deuren van de  
schuur werden 
vervangen door 
stalen frames  
en grote ramen, 
waardoor  
de leefruimte 
wordt gevuld 
met natuurlijk 
zonlicht.
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➝

De zandstenen open haard 
is een eigen ontwerp  
van Becky. Eyecatcher 
in de eetkamer: de 
mosterdgele vintage stoel.

Verstopte 
muur
Becky en Philip braken 
een muur uit om een 
oude schuur te verbinden 
met de woonkamer.  
De originele stenen 
buitenmuur zat jarenlang 
verscholen onder het 
pleisterwerk. Hij werd 
gerestaureerd en geeft  
de woonkamer nu  
een authentieke look.

1 2

in een oud kippenhok. “Maar ik vind  
het ook heerlijk om te barbecueën”, vertelt 
Becky. “Of een boek te lezen aan de rand 
van het zwembad.” Binnen is het ook  
goed toeven. “We wonen in een groot huis 
met reusachtige kamers, maar elke ruimte 
heeft een gezellige uitstraling.”

Gastenverblijven
Het huis werd oorspronkelijk 
gebouwd als buitenverblijf voor een 

Het prachtige landgoed Domaine  
de Sarrail van ruim vijf hectare ligt in 
de regio Languedoc-Roussillon, midden 
in de Franse wijngaarden en op slechts 
een uur rijden van de Pyreneeën en  
de Middellandse Zee. Dit droomhuis  
was precies waar Becky en Philip na 
de geboorte van hun dochter Fleur naar  
op zoek waren. Ze zijn vooral trots op  
het hoofdverblijf met grote ruimtes,  
hoge plafonds, enorme ramen met veel 

natuurlijke lichtinval en mooi betegelde 
vloeren. Het verblijf telt drie verdiepingen 
en is genoemd naar de prominente 
generaal Maurice Sarrail. “We zijn nog 
elke dag blij dat we hiernaartoe zijn 
verhuisd. Het weer, het eten, de wijn... 
Alles is beter. Ons leven hier is zó anders 
dan vroeger in Londen.”  
‘s Zomers leeft de familie vooral buiten 
op het terras en in de tuin. Koken doen 
ze in de buitenkeuken die ze bouwden 

1 Becky mixt graag stijlen en plaatste een paar Kengu-loungestoelen uit Noorwegen tussen haar klassieke meubels. 2 Deze giraf kochten Becky en Philip 
in Zuid-Afrika, tijdens een van hun vele reizen.
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Een replica van Picasso’s Sleeping Woman 
waakt over Becky en Philip.

Kleur je vloer
Gebruik net als Becky overal  
in huis tapijten. In verschillende 
kleuren en stoffen om meer  
warmte en sfeer in de kamers  
te brengen (sukhi.nl). 

Door op de muren 
lichte, subtiele 

kleuren te 
gebruiken, kun je  

op andere plaatsen 
fellere accenten 

aanbrengen.

1 Becky en Philip met hun labrador Raisin. 2 Deze fauteuil komt uit een antiekwinkel. Becky bekleedde ‘m opnieuw met stof van Eames, een van haar 
favoriete designers (eamesoffice.com).

Kleef verschillende kleurige en tropische prints op canvasdoeken en plaats ze nonchalant tegen de muur: sfeer verzekerd!

bourgeois-familie. Toen Becky en Philip 
het domein kochten, had het huis geen 
keuken en slechts vier kamers waren 
bewoonbaar. Samen met lokale werklui 
knapten ze alles op en spendeerden 
ruim vijf jaar aan de renovatie. Het bleek 
een enorme klus om het domein van 
ruim 1400 m2 helemaal om te bouwen, 
maar het stel liet zich niet afschrikken. 
“We raakten er zo aan gewend om 
midden in de verbouwingen te leven  

privacy te geven. “Onze gasten kunnen 
hier genieten van de betoverende 
omgeving. Het domein ligt midden in  
de ongerepte natuur, met zicht op 
groene heuvels. Op een mooie dag  
kun je in de verte zelfs de besneeuwde 
bergtoppen van de Pyreneeën zien.”

Victoriaans & vintage
Het interieur is een mix van de 
19e-eeuwse victoriaanse stijl en 

dat onze kinderen niet eens in de gaten 
hadden dat er een volledige muur  
was gesloopt toen ze terugkwamen 
uit school.” Behalve het huis waren ook  
de vier gastverblijven aan vernieuwing 
toe. En de twee zwembaden werden 
helemaal opgeknapt. De gastverblijven 
werden omgetoverd tot sfeervolle, 
kindvriendelijke vakantiehuizen. Ze  
zijn met hekken gescheiden van het 
hoofdverblijf om elk gezin voldoende ➝

1 2
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en goed, zolang ze maar stijlvol zijn 
en passen bij de rest van het interieur. 
 
Erfstukken
Becky en Philip zijn globetrotters en 
hebben al veel van de wereld gezien.  
De souvenirs die ze meebrachten van 
hun verre reizen krijgen een plaats  
op de open haard of een boekenplank. 
In de eetkamer staan verschillende 
fotolijsten met herinneringen waaraan  
de familie graag terugdenkt en er hangt 

kleurrijke vintage meubels. Door op  
de muren lichte kleuren te gebruiken, 
kan Becky kleuraccenten leggen op 
andere plaatsen. De lichte muurkleur 
zorgt ook voor een fris gevoel, zowel  
in de zomer als in de winter.  
Terwijl de werklui het huis renoveerden, 
ging Becky op zoek naar meubels en 
accessoires om het huis mee te vullen. 
Op vlooien- en rommelmarkten en  
in antiek- en tweedehandswinkels 
zocht ze schatten voor haar gigantische 

verblijf. “Ik hou van mixen: modern,  
oud, ongewoon en creatief, allemaal  
door elkaar.” Maar er is ook de nodige 
persoonlijke inbreng, zoals de elegante 
zandstenen open haard, die het stel  
zelf heeft ontworpen en geïnstalleerd. 
“De woonkamer was vroeger een  
vuile, oude schuur. Die hebben we 
helemaal omgetoverd tot een gezellige 
familiekamer”, glimlacht Becky. Tijdens 
haar zoektochten naar huisraad heeft ze 
één ding geleerd: alle objecten zijn mooi ➝

1 2

1 De slaapkamer van de jongste dochter, Thalia. 2 Becky koos voor een bureau zonder tafelpoten om meer ruimte te creëren in de kleine kamer. 

De glazen deuren stonden 
vroeger bij binnenkomst  
in de hal. Ze werden opgeknapt 
en in de badkamer geplaatst.

Retrospiegel
Koop een spiegel met 
ingebouwde lichten  
aan de zijkanten (of bouw 
ze zelf in) en geef de 
badkamer een retrolook.

Zo'n tegelvloer met een oude  
uitstraling geeft de badkamer 
een Frans tintje. Kijk eens op 
badinbeeld.nl voor een ruim 
aanbod aan tegelmerken.

Hang je spiegel vol vakantiefoto’s. Zo sta je elke morgen op in vakantiestemming.
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een Japans geïnspireerd schilderij dat 
Becky zelf schilderde. Ook erfstukken 
zijn belangrijk voor het gezin. In de 
woonkamer staat een 19e-eeuwse vaas 
die al eeuwenlang in Philips familie 
wordt doorgegeven. De stoel in  
de slaapkamer is een erfstuk van zijn 
grootmoeder. Becky heeft een voorliefde 
voor stoelen: “Ze zijn zowel praktisch als 
mooi en kunnen een kamer definiëren.” 
Originele Britse leren sofa’s staan rustig 
naast Scandinavische loungestoelen. 
Juist die combinatie van oud en nieuw 

vindt Becky mooi. Ze geeft ook graag  
een persoonlijke touch aan meubel-
stukken. Zo vond ze een oude stoel  
bij een antiquair en bekleedde die met  
een zelfgekozen stof van haar favoriete 
ontwerper Eames. Een van Becky’s  
meest waardevolle stukken is de 
Robin Day-bank in de woonkamer.

Huiselijk gevoel
Ze wil met haar interieur vooral een 
huiselijk gevoel oproepen. Iets wat  
zeker is gelukt, zoals goed te zien is ➝

‘Stoelen zijn zowel 
praktisch als mooi 
en kunnen een 
kamer definiëren’

1 2

1 Hier slaapt Fleur, de oudste dochter. 2 Becky koos voor gordijnen met een bloemenmotief om het fleurig te maken. 

In de kamer van Fleur  
(net als in de rest van  
het huis): een mix van 
vintage en modern.

Vintage kussen
Tover net als Becky vintage 
stoffen om tot leuke kussens. 
Of ga op de markt of in 
tweedehandswinkels  
op zoek naar (kleurige) 
plaids die de kinderkamer 
warm en gezellig maken.

Het behang met verticale 
strepen maakt de muur 
visueel hoger, waardoor 
de kamer groter lijkt.
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op de vloeren. Allemaal in een andere 
kleur en met een ander patroon. Stuk 
voor stuk authentieke, Marokkaanse 
kleden met een eigen verhaal.  
Becky’s ultieme tip voor het inrichten  
van een woning, groot of klein,  
is dan ook: “Probeer geen bepaalde stijl 
te volgen, maar ga instinctief te werk.  
Maak van je interieur iets aparts en  
durf hierbij vooral te combineren en 
anders te zijn. Dat levert bijna altijd  
een verrassend mooi resultaat op!” 

op haar favoriete plek: de woonkamer.  
Het stel heeft tijdens de renovaties een 
metersdikke muur van de oude schuur 
uitgebroken om het buitengebouw  
te integreren in de woonruimte. Ze 
maakten er een fijne familiekamer van  
en restaureerden de originele stenen 
muur voor een authentiek gevoel.  
Ook in de rest van het huis wist Becky 
een gezellige, warme sfeer te creëren. 
Hiervoor legde ze verschillende Ben 
Ourian-tapijten door de woonruimte  

1 2

1 Een rij cipressen vormt een pad van het huis tot aan het zwembad. 2 Roodgeverfde luiken kleuren het buitenverblijf. Becky maakt zelf kussens, waar de 
warmrode tint in terugkomt.

Ook buiten verstaat 
Becky de kunst van 
het combineren. 

Aan de lange , 
vrolijk gedekte tafel 
worden geregeld 
etentjes met familie 
of vrienden 
gehouden. 

Kleden en servies 
met opvallende 
kleuren en  
prints maken van 
de eettafel een 
sprankelend en 
zomers geheel. 
Bon appétit!

'In de zomer leven 
we praktisch 
alleen maar 
buiten, in de 

ongerepte natuur'

Tot in de late uurtjes
Lekker lang natafelen doe je bij gezellige sfeerverlichting. Hang een 
lichtslinger op of zet enkele lantaarns rond de tafel. Met wat 
citronellakaarsen erbij houd je meteen de muggen op afstand.

➝

Te warm? Geen nood: houten luiken houden de hete zomerzon tegen en zijn nog mooi ook!
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1 2

1 De buitenkant van het hoofdverblijf van Domine de Sarrail, het telt drie verdiepingen. 2 Hoge, sierlijke hekken scheiden het hoofdverblijf en de tuin  
van de gastverblijven.

Het landgoed van Becky 
en Philip ligt vlak bij de 

vestingstad Carcassonne, 
in de regio Languedoc-

Roussillon en op negentig 
kilometer ten zuidoosten 

van Toulouse. Zelf deze 
regio ontdekken?  

Op de pagina hiernaast 
hebben we onze favoriete  

bezienswaardigheden 
en to do's op een rij gezet.

Zuid-Franse 
achtertuin
Becky en Philip plaatsten 
geen hek aan de 
achterkant van hun 
woning. Hierdoor loopt 
de tuin over in het 
prachtige Zuid-Franse 
landschap en voelt het 
alsof je er middenin zit.

Zelf logeren in  
Zuid-Frankrijk
Een keer logeren in een van de 
gastenverblijven van Becky en 
Philip en genieten van de natuur 
en de rust in Zuid-Frankrijk?  
Kijk dan op lesarrail.com.

• Carcassonne: De stad Carcassonne ligt 
op slechts vijftien minuten rijden van het 
landgoed van Becky en Philip. Bezoek het 
Middeleeuwse kasteel of geniet van een 
picknick langs de rivier. Op 14 juli is hier 
de meest spectaculaire vuurwerkshow 
van Frankrijk te bewonderen. 
• La Montagne Noir: Liefhebber van 
sporten in de natuur? Trek je wandel-
schoenen maar aan en ga naar La Montagne 
Noir: een kleine, middelhoge bergketen 
tussen Carcassonne en Mazamet. 
• Lac de la Cavayère: Op het meer Lac 
de la Cavayère kun je zeilen, kanoën en 

kajakken. De perfecte plek voor 
waterratten dus. Maar een middagje 
paardrijden, tennissen of klimmen in de 
buurt behoort ook tot de mogelijkheden.  
• Wijndegustatie: De regio Languedoc-
Roussillon heeft gigantische druiven-
velden, waar wijn van topkwaliteit wordt 
geproduceerd. Geniet van een wijn-
proeverij op het landgoed van Becky en 
Philip. 
• Montolieu: Leren glasblazen, dát kan 
in het sprookjesachtige Montolieu. En 
alles wat je maakt, krijgt natuurlijk een 
mooi plekje in je interieur. 

Bezienswaardigheden in de buurt
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Deze stijl

Natuurlijk 
licht 
Hars, papier én 
steen, daarvan  
is deze duurzame 
Dawn Uni hanglamp 
gemaakt. € 65,- 
(fonq.nl)

Vrolijke noot
In the mood heet de collectie waaruit  

deze kussenhoes komt. En inderdaad:  
wij worden er vrolijk van! € 18,95 (wehkamp.nl)

O, wat ben je mooi!
Glanzende tafelspiegel,  

voor een vintage gevoel in  
de badkamer. € 17,99 (hm.nl)

Sterk stel
Dutch design gemaakt door 

glasblazers uit Guatemala.  
Een vaas (van dik glas) voor op  

je verlanglijstje. € 105,- (gimmii.nl)

Pracht vacht
Een kleine ronde salontafel  
erop en dit stoere kleed krijgt  
de aandacht die het verdient.  
€ 160,- (kwantum.nl)

Cocktail chair
 De velvet bekleding  
geeft deze oudroze 

'vintage' fauteuil die 
fijne, luxe uitstraling.  

€ 299,- (sissy-boy.com)

Retro-rek
 Tijdschriftenrek  

van Madam Stolz met  
een knipoog naar de  
jaren zestig. Handig: 

je kunt 'm zo invouwen.  
38x29x33 cm € 24,95 

(stoermetaal.nl)

Stijlvolle mengelmoes
Mix glimmende spiegels met retro meubels en gekleurd glas voor een 

vleugje Victoriaans met een moderne twist. Precies zoals bij Becky thuis!

Mauves tres pale

Jaune gris claire

Craie

Het kleurenpalet
van Becky

Landhuis look
Mooi bij een interieur met  
veel kleur: Craie op de wanden.  
Deze lichte tint doet het ook goed 
in combinatie met een bakstenen 
muur. En voor een typisch Frans 
tintje verf je de kozijnen in Jaune 
Gris Claire. 

Poedermatte kalkverf van 
Emery & Cie € 27,- per kilo 
(emeryetcie.com)
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