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CURRICULUM VITAE AUTEUR 

Caroline de Westenholz (Londen 1954) studeerde kunstgeschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden, met als bijvak theaterwetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam. Nog voor haar afstuderen leidde zij een galerie 
voor moderne kunst in Den Haag. In 1985 vertrok ze naar haar geboortestad, 
waar zij de eerste Europese employee werd van het popmuzieksatellietTV-
kanaal MTV Europe. Verder werkte ze in Londen mee aan verschillende 
tentoonstellingen over Nederlandse kunst, o.a. in het kader van de William 
en Mary-vieringen. In 1992 vestigde ze zich in Monaco als free lance 
kunsthistorica en publiciste. Zij droeg bij aan publicaties in Nederland, Groot-
Brittannië en Frankrijk en in 1996 verscheen van haar hand Een witte stad van 
weelde. Louis Couperus en Nice 1900-1910 (Couperus Cahier III). 

Vanaf 1995 is zij voorzitter van de Stichting Louis Couperus Museum te 
Den Haag. Dit museum kwam in 1996 op haar initiatief tot stand. 


