
Anders dan haar blognaam doet vermoeden, woont Victoria 

Smith van sfgirlbybay sinds twee jaar in Los Angeles. Ze wilde 

dichter bij haar moeder wonen die ouder wordt en de huizen in 

Los Angeles zijn een stuk betaalbaarder. Dus belandde ze als 

San Francisco girl in Los Angeles. Victoria: ‘Als ik had geweten 

dat bloggen een fulltime baan zou worden, had ik wel een 

andere naam gekozen! Ik heb overwogen om er sfgirlbybay 

in Los Angeles van te maken, maar dat is zo verwarrend. En 

bovendien: mijn lezers kennen mij al zo lang onder die naam.’ 

OPSTAAN MET VICTORIA
Victoria start haar blog in 2006 als een plek waar ze haar 

liefde voor fotografie, interieurdesign en schrijven kan delen. 

‘En stiekem hoopte ik dat Apartment Therapy mijn huis op hun 

blog wilde delen. Het was de eerste blog die ik volgde en ik 

was meteen verliefd.’ Dat lukt vrij snel en zorgt ervoor dat een 

groot publiek Victoria’s blog leert kennen. Inmiddels beginnen 

meer dan 25.000 lezers hun dag met sfgirlbybay, waar Victoria 

alles laat zien wat haar inspireert: kunst, design, fotografie, 

fashion, interieurs en meer. Na het maken van een succesvol 

boek over San Francisco heeft ze deze zomer de webshop 

Super Marché gelanceerd met vintage vondsten van over de 

hele wereld. De shop is te bereiken via haar blog.

woonkamer

slaapkamer

extra kamer

werkkamer

badkamer

keuken

‘It’s like living
treehouse’in a

WIE Victoria Smith (58), blogger BLOG sfgirlbybay.com 

SINDS 2006 BIJZONDER Victoria heeft meer dan 

600.000 volgers op Pinterest, waaronder Martha 

Stewart Living, Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres 

(pinterest.com/sfgirlbybay) SOORT HUIS craftsman 

house uit 1957 in Los Angeles WOONSMAAK ‘Mijn 

interieur is eclectisch. Het is een mix van stijlen en 

voornamelijk veel vintage’ INSTAGRAM @sfgirlbybay 

FACEBOOK facebook.com/sfgirlbybayblog TWITTER 

twitter.com/sfgirlbybay

Victoria: ‘Als het bloggen niet was 

gelukt, was ik landschapsarchitect 

geworden. Ik heb mijn achtertuin zelf 

ontworpen. Als je de trap opgaat 

kom je bij een terras, waar plek is 

om een vuurtje te stoken en te 

barbecueën. De houten buiten

muren heb ik zwart geschilderd, 

geïnspireerd door bezoeken aan 

AmsterdamNoord en Scandinavië.’

FOTOGRAFIE ONAHAZYMORNING.COM | TEKST FLOOR ROELVINK
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De boekenkast heeft Victoria zelf ontworpen 

en laten maken door een timmerman. Victoria: 

‘De boeken staan op kleur gesorteerd, daar 

moeten mijn vrienden nog steeds om lachen.’ 

Daarvoor een schommelstoel van Eames. 

Daybed gevonden bij Elsie Green op de 

Alamada Flea Market. Salontafel van Eero 

Saarinen voor Knoll. Aan de muur hangt vintage 

verlichting, die ze vond op een tweedehands 

markt. Bank van Canvas Interiors. Aan de muur 

hangt een schilderij van Lisa Golightly.  
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Victoria5 vragen aan
HOE BEVALT HET ALS 
SAN FRANCISCO GIRL 
IN LOS ANGELES?
Victoria: ‘Pretty good! Het weer 

is beter dan in San Francisco en 

ik leef veel buiten. Mijn huis ligt 

op een heuvel en heeft een grote 

achtertuin, die ik zie als een extra 

kamer. Toen ik hier kwam wonen 

heb ik alle houten buitenmuren 

zwart geschilderd en een pergola 

ontworpen, die een timmerman 

voor me heeft gemaakt. Het  

zorgt voor schaduw in de hete  

zomers in Los Angeles. Ik zit er 

vaak te werken op mijn laptop, 

omringd door bananenplanten en 

weelderige klimplanten met passie 

bloemen. Ik woon in een groene 

en heuvelachtige buurt, die me 

doet denken aan San Francisco. 

Het is een wijk in opkomst met 

een bohemien vibe waar veel 

andere bloggers wonen. Doordat 

het hier zo glooiend is, voelt het 

alsof ik een boomhut woon waar 

niemand me ziet.’

 
WAS HET EEN 
FEEST OM JE HUIS 
IN TE RICHTEN?
‘Zeker! Ik omschrijf mijn interieur 

vaak als bohemien modern, maar 

het is vooral een mix van stijlen  

en veel vintage items. Ik denk 

weleens dat ik in het verkeerde 

tijdperk ben geboren, want ik 

houd van vintage auto’s, mode en 

architectuur. Een rotan daybed van 

de Alameda Flea Market zal ik nooit 

wegdoen, net als de vintage Tulip 

stoelen van Eero Saarinen die hij 

ontwierp voor Knoll. Er gaat bijna 

geen weekend voorbij dat ik niet 

naar vintage snuffel op de vele 

markten in Los Angeles. De Rose 

Bowl Flea Market is mijn favoriet. 

Toen ik hier kwam wonen heb ik 

nieuwe deuren laten plaatsen  

met meer karakter en een wand

vullende kast ontworpen voor mijn 

verzameling boeken. Zo heb ik 

het huis persoonlijkheid gegeven. 

Ik houd van een neutrale basis en 

heb alle muren wit geschilderd. 

Het houten balkenplafond is deels 

in ere hersteld en onlangs is mijn 

badkamer verbouwd. Nu kijk ik 

vanuit bad door een groot raam 

naar de bomen.’

JE BENT GEK  
OP VINTAGE EN  
KUNST. WAT HANGT 
ER IN JE HUIS?
‘Naast boeken en aardewerk 

heb ik een zwak voor foto’s en 

vintage schetsen. Boven mijn 

bank hangt een schilderij van Lisa 

Golightly, die haar inspiratie haalt 

uit strandtaferelen. Haar werk 

doet mij denken aan mijn jeugd, 

die ik grotendeels doorbracht 

op het strand van Santa Monica 

samen met mijn familie. In mijn 

huis vind je ook veel geschilderde 

portretten. In de keuken hangen 

een man en een vrouw die blijven 

fascineren. Ze voelen een beetje 

als familie nu.’ 

GEFELICITEERD 
MET JE NIEUWE 
WEBSHOP! 
‘Dankjewel! Mijn moeder had 

vroeger een antiekzaak en het 

was altijd mijn droom om een 

eigen interieurwinkel te beginnen. 

Het is ontzettend spannend: van 

fulltime blogger ben ik nu ineens 

ook winkeleigenaar. De vintage 

meubels en woonaccessoires 

die ik via mijn webshop verkoop, 

komen voornamelijk uit Europa en 

hebben een midcentury modern 

stijl. Dit voorjaar was ik op zoek 

naar mooie vintage items in  

Marseille, Avignon, Lyon en Parijs. 

Als het een succes wordt, zal ik 

vaker naar Europa komen om 

producten in te kopen. Geen straf! 

Voor mijn blog ligt de focus niet 

alleen op de Verenigde Staten, 

maar vooral ook op Europa. Ik 

houd van ontwerpers en merken 

zoals Arne Jacobsen, Eames, 

Muuto en HK Living. Als ik in 

Amsterdam ben, ga ik altijd naar 

Droog en The Frozen Fountain en 

daarna barst ik van de inspiratie!’ 

HOUD JE NOG  
WEL TIJD OVER  
VOOR JE BLOG?
‘Ik ben gek op bloggen en heb 

nog zo veel ideeën die ik wil 

uitvoeren. Voor nu ligt de focus 

op meer content produceren en 

de shop up and running krijgen. Ik 

post ongeveer twee keer per dag. 

Best veel hè? Maar aan ideeën 

geen gebrek. Gelukkig heb ik een 

team om mij heen dat mij helpt 

met fotograferen en schrijven. 

Toch maak ik het liefst alle content 

zelf. Ik ben niet goed in delegeren 

en het is moeilijk om iemand 

te vinden met precies dezelfde 

smaak als ik!’ 

Victoria: ‘Onlangs verbleef  

ik in Pension Edelweiss in 

Marseille, waar elke kamer 

een andere kleur heeft. 

Geweldig: het voelde alsof ik 

in een filmdecor van Wes 

Anderson was beland.  

Thuis gedij ik het beste in 

een licht interieur.’ Eettafel 

met marmeren blad van 

Yliving. Vintage stoelen van 

Eero Saarinen voor Knoll, 

daarnaast staan Thonet 

stoelen. Lamp Bubble van 

George Nelson. De spiegel 

komt uit de inventaris van 

Urban Outfitters. Sidetable 

van Anthropology. De 

hangstoel buiten is van 

serenaandlily.com.
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1. Het schilderij met het landschap kreeg Victoria cadeau van vrienden. 2. Victoria: ‘Ik heb eigenlijk geen kantoor nodig. Meestal zit ik in deze hoek te werken met 

mijn laptop op schoot. Vanaf de bank heb ik een mooi uitzicht door een groot raam.’ 3. Barkrukken van HK Living. Trolley van West Elm. Aan de muur hangen twee 

portretten van een man en een vrouw, die Victoria Rico en Emma Lou heeft genoemd. Victoria: ‘Rico vond ik op de Alameda Flea Market voor vijfendertig dollar en 

hij verhuist al jarenlang met mij mee. Sinds kort heeft hij gezelschap gekregen.’

Victoria: ‘Mijn vrienden noemen mijn  

huis ook wel hun favoriete restaurant.  

Op zondagavond heb ik vaak eters. Mijn 

specialiteit? Lam met een frisse komkommer 

of watermeloensalade, gebraden kip met 

aardappelpuree of Mexicaans. Op mijn 

verlanglijstje staat een nieuwe keuken met 

andere tegels en een marmeren keuken

blad, maar deze voldoet voorlopig prima.’
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1. Na een bezoek aan een van de vintage markten in de regio komt Victoria vaak thuis met een paar nieuwe elpees. Haar Crosley platenspeler staat naast haar 

bureau, dat nog van haar moeder is geweest. 2. Victoria: ‘Werk en privé lopen bij mij door elkaar. Als ik bijvoorbeeld een museum bezoek, doe ik tegelijkertijd 

inspiratie op voor mijn blog.’ Hond Lucy op een Marokkaans kleed van The Pink Rug Co in haar kantoor. 3. Het bureau is van Victoria’s moeder geweest. Haar 

kantoor wordt binnenkort omgetoverd tot een gastenkamer. Victoria: ‘Ik heb eigenlijk geen kantoor nodig. Ik werk op de bank of in de tuin.’ Een foto van bloemen 

die ze op een markt vond, heeft ze uitvergroot en ingelijst. Verder kunst van Laure Joliet, Danielle Krysa en Annie Galvin. 

Bed van DwellStudio. Linnen 

kussens van Elsie Green, roze 

fluffy kussen van West Elm.  

De sprei is vintage. Verlichting 

van Woodland Hill Home. 

Gordijnen van Barn & Willow. 
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De buitentafel is van Williams Sonoma. 

De bank met kussens is ingebouwd. 

Stoelen zijn vintage, net als de lantaarn. 

De hangmat nam Victoria mee uit 

Mexico. De pergola heeft ze zelf 

ontworpen en is gemaakt door een 

timmerman. 
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FUNKY
Victoria houdt van het mixen van verschillende stijlen tot een persoonlijke 

look ontstaat. De elegante eettafel met het marmeren blad en de metalen 

poot bijvoorbeeld zou ze combineren met een paar funky stoelen.

 MEER BINNENKIJKEN BIJ VICTORIA EN MEER SHOPPEN IN HAAR STIJL? 

GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/LOVESSHARING

Bed Full Jenny Lind, 

200x144x111 cm (lxbxd) € 593,68 

(www.landofnod.com). Wollen vloerkleed Double 

Diamond, 60x91 cm € 118,  

(www.anthropologie.com).

Ay Illuminate z11 hanglamp, 

zwart, Ø 48,5 cm € 695,  
(www.petitelilyinteriors.fr). 

Schommelstoel  
Acapulco Rocker, 

79x83x83 cm € 439,  

(www.yliving.com). 

Salontafel 
Metal Slat, 

137x38x41 cm 

(lxbxh)  

€ 322, (www.
westelm.com).

Poster 34c, zonder lijst,  

11x14 cm € 83, (www.permanent-
presseditions.com).

Kleed, 

handgeweven 

in Marokko, 

100% wol, 

160x260 cm 

€ 269, 

(www.accom-
panyus.com). 

Spiegel Frosted 

Flowers, Ø 25 cm  

€ 44, (www.
anthropologie.com).

Eettafel 
Silhouette, 

112x76 cm (Øxh)  

€ 829, (www.
westelm.com).

voor woonaccessoires 
met pompons’

‘Ik heb een zwak

‘Kunst met 
een knipoog, 

Print op A3formaat  

zonder lijst € 40,  

(www.hotelmagique.com).

houd ik van’
daar    
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