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S H A K E  I T  U P
Fluwelen art-decobanken, gordijnen met passementen, kussens met een  
patronenclash, antieke vondsten en een verzameling kunst en boeken. 

In SOHO HOUSE, de onlangs geopende membersclub voor CREATIEVEN 
in Amsterdam, zou je het liefst permanent je intrek willen nemen.

FOTOGRAFIE MARC VAN PRAAG
           PRODUCTIE & TEKST MILUSKA VAN ’T LAM

De kunstcollectie in het 
clubgedeelte van het huis 
sluit aan bij de warme 
goudtinten van de art-  
deco-armstoelen en het 
blauw van de antieke 
tafellamp. Kunst: Fleur 
van Dodewaard.
 

ENGLISH 
SUMMARY 

P. 142Linda Boronkay, 
head of design, in Soho 
House Amsterdam.
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MET DE KLOK MEE:
Het restaurant van de club, 
The House Kitchen, is inge-
richt met handgemaakte 
banken, vintage lampen en 
veel planten. De tafel in het 
restaurant is antiek. Het 
vloerkleed is vintage, net 
zoals de stoelen en de lamp. 
In het clubgedeelte zijn over-
al intieme hoeken gecreëerd 
door het plaatsen van kasten. 
De art-decostoelen zijn  
opnieuw gestoffeerd in een 
speelse zwart-witcombinatie. 

RECHTERPAGINA:
De kunst boven de handge-
maakte bank is geïnspireerd 
op zelfportretten van oude 
Hollandse meesters en is 
gemaakt door jonge Amster-
damse kunstenaars. 

‘De Amsterdamse 
ongedwongen, liberale sfeer 

wilden we ook in de club’

 LINDA BORONKAY
Linda Boronkay is head of 

design van Soho House,  

is geboren in Hongarije en 

woont en werkt in Londen. 

Ze is eindverantwoordelijk 

voor het design van alle 

Soho Houses. 



De lambriseringen zijn geba-
seerd op het oorspronkelijke 
paneelwerk van het Bungehuis. 
De meubels zijn vintage en voor 
het hotel op maat gestoffeerd. 

Een van de centrale plekken 
in de club is de grote open haard 

met art-decobanken. De hanglamp 
is een ontwerp van het designteam 

van Soho House en is gemaakt 
door een lokale ambachtsman.
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oen ik deze plek vier jaar geleden voor 
het eerst zag, was ik meteen geraakt,’ 
herinnert ze zich. ‘Ik liep in mijn eentje 
door de lange gangen. Het gebouw was 
toen nog van de universiteit. Alles was al 
kaal en leeg, maar ik werd onmiddellijk 

getroffen door de hoeveelheid details: een mix van art deco,  
Amsterdamse School en elementen van het functionalisme. 
Dat maakt het gebouw zo spannend.’ Linda Boronkay is net 
door de immense houten draaideur van de entree gestapt.  
Haar voeten ontbloot en haar slanke lichaam gestoken in een 
geruite jumpsuit. De van oorsprong Hongaarse, een voormalig 
model en al jaren interior designer, is nu head of design van 
Soho House. De liefde voor stoffen en antiek – een mix die 
kenmerkend is voor de stijl van Soho House – erfde ze van 
haar moeder. ‘Ik ben opgegroeid op vintagemarkten, waar 
mijn moeder me mee naartoe nam. Ze was een verwoed verza-
melaar en kon moeilijk afstand doen van objecten, omdat ze er 
een emotionele band mee opbouwde. Dat herken ik wel.’ 
Heartbreaking vindt Boronkay het soms, om een stoel of lamp 
achter te laten in een club. ‘De jacht op dit soort schatten is 
voor mij een van de leukste aspecten van mijn baan. Een  
groot aantal vonden we overigens in Nederland, bij de firma 
Morentz. Ze verzamelen wereldwijd en hebben de meubels op 
maat voor ons gestoffeerd. Die variëteit – de stukken komen 
uit verschillende landen en tijdsperioden – en het vakman-
schap waarmee ze zijn gemaakt, heb je nodig om het Soho 
House-interieur die karakteristieke schwung te geven.’ 

HOME AWAY FROM HOME
Soho House is een idee van de Brit Nick Jones, die ruim twin-
tig jaar geleden met zijn hotel een jong en creatief antwoord 
zocht op de formele clubs van in driedelig grijs borrelende 
industriëlen. Het bleek een schot in de roos onder jonge ont-
werpers, kunstenaars, dj’s, fotografen, architecten en acteurs. 
Ze overnachten er, werken er, en komen zo in contact met 
elkaar en met potentiële opdrachtgevers. Die ontmoetingen 
vinden plaats in het restaurant, de gym, aan de bar of bij het 
zwembad op het dakterras, dat net zo stylish is ontworpen  
als alle andere ruimtes in de club. Altijd met een klassieke, 
kosmopolitische twist. Na de eerste edities in Londen volgden 
algauw Soho Houses in onder andere Berlijn, Istanbul,  
New York en Los Angeles. Soho House Amsterdam – num-
mer 21 in de rij – is gevestigd in het monumentale Bungehuis 
(1934), ingeklemd tussen de Spuistraat en de Singel, hoek  
Paleisstraat. Het gebouw is het voormalige handelshuis van  
de Amsterdammer Carl Bunge (1865-1934), die handelde  
in koloniale producten, hout en granen. Boronkay: ‘Voor ons 
ontwerp fantaseerden we over de exotische plekken die hij 
bezocht en de spullen die hij meenam.’

OORSPRONKELIJKE IDEEËN
‘Kom, we gaan meteen naar boven,’ gebaart Boronkay vriendelijk, bijna 
verlegen. Ze gaat ons voor de brede, natuurstenen trap op. De treden  
worden aan de ene kant begrensd door originele glas-in-loodramen met 
art-decopatronen, en aan de andere kant door een robuuste leuning met 
geglazuurde tegels. In het club- en restaurantgedeelte op de vijfde verdie-
ping ontmoeten we de Brit Chris Dawson en Italiaanse Lotti Lorenzetti, 
die samen met Boronkay het ontwerpteam vormden. ‘Toen we ons verdiep-
ten in de geschiedenis van het pand ontdekten we dat architectuur een 
passie van de eigenaar was. Hij wilde bouwen volgens het functionalisme, 
dus zonder tierelantijnen, maar hij f lirtte ook met andere stijlen. De keuzes 
die Bunge en zijn architect (Van Gendt en Klok, red.) hebben gemaakt, 
geven het gebouw een enorme persoonlijkheid.’ Boronkay en haar team 
fotografeerden alle details van het Bungehuis. ‘Zo starten we elk design-
proces: met foto’s van originele elementen zoals vloeren, tegels en ramen. 
Daarop baseren we onze ideeën, en als we vastlopen, popt er altijd weer 
eentje op als je de foto’s bekijkt.’ Lorenzetti wijst naar de houten lambrise-
ringen: ‘Deze zijn bijvoorbeeld geïnspireerd op de oorspronkelijke lambri-
sering. Nu hebben we het houtwerk herhaald door het hele pand.’ 

T
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De Bungekamer, vernoemd 
naar de naamgever van het 
gebouw, is geluidsdicht en 

dus perfect voor late feestjes. 
Het patroon van de stoel  

is een verwijzing naar zeven-
tiende-eeuwse Hollandse 

bloemstillevens. 

Vlak bij de bar creëerde het 
designteam de bibliotheek  

in dezelfde kleur als de  
oorspronkelijke tegels rond  

de kozijnen. De vloerkleden 
zijn ontworpen door het  

Soho House-designteam. 
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CHRIS DAWSON
De Britse interior designer 

maakt deel uit van  

het ontwerpteam van  

Soho House Amsterdam. 

Hij ontfermde zich onder 

meer over de meubels en 

verlichting. Nu gaat hij zich 

richten op privéhuizen, 

want ook het ontwerpen 

daarvan is een expertise 

van Soho House. 

 

 LOTTI LORENZETTI
De Italiaanse maakt deel 

uit van het ontwerpteam 

van Soho House. Ze was 

verantwoordelijk voor de 

renovatie en begeleidde het 

hele designproces van 

Soho House Amsterdam. 
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MET DE KLOK MEE:
Elke van de 79 hotelkamers 
heeft een eigen inrichting, 
met een mix van antieke 
kasten, op maat gemaakte 
bedden en vintage meubels 
en lampen. Ontwerpers 
Chris Dawson en Lotti 
Lorenzetti woonden bijna 
een jaar lang in Amsterdam 
om de realisatie van  
Soho House te begeleiden. 
Een monumentale bad- 
kamer waarin veel van 
de oorspronkelijke details 
van het gebouw, waaronder 
de marmeren vloer, zijn 
behouden. 

RECHTERPAGINA:
Over glamour gesproken … 
Hotelgasten kunnen  
van een cocktail nippen 
voordat ze zich neervlijen 
in de zachte stoelen van  
de home cinema. 

‘De kunst van 
Hollandse meesters 
was inspiratiebron 

voor het 
kleurenschema’
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MET DANK AAN AMSTERDAM
Ook de stad was een bron van inspiratie. Lorenzetti en Dawson: 
‘Amsterdam voelt als een dorp, waar een liberale, ongedwongen sfeer 
hangt en veel creatieve mensen wonen. Die beleving wilden we ook in 
de club. We hebben daarom een aantal Amsterdamse createurs betrok-
ken bij het design. De floristen van The Wunderkammer hebben het 
dakterras bijvoorbeeld omgetoverd tot een geheime tuin vol verrassin-
gen, en de kunst is bijna allemaal afkomstig van jong, Amsterdams 
talent.’ De designers maakten ook een zorgvuldige studie van de ge-
schiedenis van Amsterdam. Boronkay: ‘De look-and-feel van elk Soho 
House is niet alleen een weerspiegeling van het gebouw, maar ook van 
de stad. Lorenzetti: ‘De tegels in de bar zijn bijvoorbeeld afgeleid van 
de historische keuken in Museum Van Loon.’ De kunst van Hollandse 
meesters als Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan diende als inspiratie-
bron voor het kleurenschema, met goudtinten, blauw en bordeauxrood 
in verschillende texturen zoals mohair, f luweel en wol. Overal zijn 
intieme hoeken gecreëerd, aangekleed met keramiek en boeken over 
kunst, mode en architectuur. Dawson: ‘Comfort is voor ons de ultieme 
vorm van luxe. Alles is heel genereus, met veel aandacht voor detaille-
ring en luxe materialen. Toch zijn onze stoelen nooit formeel, maar laag 
en diep, waardoor je meteen ontspant. En de vintage lampen zijn alle-
maal dimbaar, waardoor je altijd een warme glow kunt creëren.’ Loren-
zetti: ‘Het Bungehuis was een oude, slaperige, tikkeltje serieuze man 
die we met de komst van Soho House weer nieuw leven hebben ingebla-
zen. Nu is het er weer licht en levendig in a celebrating way en voelt het 
alsof het nooit anders is geweest.’   sohohouseamsterdam.com 

MET DE KLOK MEE:
The Wunderkammer 
zorgde voor de groene 
aankleding van het  
dakterras, 4SeasonsSpa 
realiseerde het zwembad. 
De entree aan de Spui- 
straat, met de oorspron-
kelijke mozaïekvloer, 
natuurstenen muren en 
bronzen leuningen.  
In de intieme, huiselijke 
keuken worden de hele 
dag door verse gerechten 
bereid. 


