
G R A N D E  DA M E  

I N  N I E U W E 

C O U T U R E
DREMPELVREES is niet meer nodig bij Hotel De L’Europe.  

Het vernieuwde hotel heeft BRUISENDE toekomstplannen die verder  
gaan dan OVERNACHTEN in een luxehotel. 

FOTOGRAAF ALAN JENSEN  | TEKST MARY HESSING
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ndanks de indrukwekkende, honderd- 

vijftigjarige geschiedenis was ik nooit in 

Hotel De L’Europe geweest. Ik wilde wel, 

maar durfde niet goed. Een drankje doen 

in een chic hotel was voor de millenniumwissel nog geen 

gemeengoed en later kwam het er gewoonweg niet van. 

Dat is nu gelukkig anders. Hotel De L’Europe zou weleens 

het centrum van Amsterdam kunnen worden. Het statige 

hotel is een van de weinige zelfstandige hotels die er nog 

zijn. Heineken is de eigenaar. Het verhaal wil dat Freddy 

Heineken – toen hij ontdekte dat zijn stamkroeg te koop 

stond – doodsbang was voor een eventuele sluiting.  

Om dat te voorkomen kocht hij de bar en het complete 

hotel eromheen. 

Als ik er op 5 december 2019 – lang voor corona alles  

in Nederland zal veranderen – voor het eerst een lunch- 

afspraak heb, staat het hotel aan de vooravond van een 

grote verbouwing. Sinds 2011, toen Stopera-architect 

Cees Dam het interieur vernieuwde, is er niet veel meer 

gebeurd. Nu, bijna tien jaar later, heeft De L’Europe een 

statement gemaakt door het relatief  jonge designduo 

Nicemakers, dat met hun gouden handjes ook al mooie 

dingen deed voor het eveneens Amsterdamse The Hoxton  

hotel en saladebar Sla, te vragen het statige hotel – met 

behoud van het goede – naar het hier en nu te trekken. 

O DRIE RESTAURANTS

Ondanks corona – of  misschien wel dankzij, 

want veel logistieke problemen die het verbouwen 

van een hotel met zich meebrengen vielen in een 

klap weg – is de verbouwing nu afgerond. Waar 

er tijdens onze eerste pre-corona-lunch vooral 

prachtige sfeer- en ontwerpboeken getoond 

werden, wandelen we tijdens een tweede meeting 

door compleet nieuwe interieurs, een voluptueuze 

lobby, statige, maar toch intieme eventkamers en 

maar liefst drie prachtige restaurants: brasserie 

Marie met uitzicht op de Amstel en ’s zomers het 

beste terras (ook fraai aangekleed!), het chiquere 

Bord’Eau met Michelinster dankzij chef  Bas van 

Kranen en de spiksplinternieuwe Trattoria  

Graziella, met een eigen ingang aan de Nieuwe 

Doelenstraat. Hier lunch of  dineer je verfijnd 
Italiaans in ‘booths’, intieme tafeltjes tussen twee 

comfortabele banken, aan de bar in een interieur  

dat Italiaans is met een actuele jaren-tachtig-touch.  

Voor een passende chef-kok werd een advertentie 

gezet in een lokaal krantje in Florence. Er kwa-

men maar liefst 1.500 enthousiaste reacties op. 

Drie werden ingevlogen en getest. Met resultaat, 

want hier wordt heerlijk gekookt. Ik proefde een 

Nicemakers gebruikte 

bij de herinrichting 

van het hotel mooie 

merken zoals Nobilis, 

Arte, Dedar, Lelievre, 

Pierre Frey en 

Flexform. 

LINKS EN 

ONDER

De prachtige 

Prinsenkamer in 

Hotel De L’Europe. 
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De Library Bar 

nodigt uit om 

samen te zitten,  

te werken of  er 

een private event 

te organiseren.
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Trattoria 

Graziella met een 

onwaarschijnlijk 

heerlijke Italiaanse 

keuken en intieme 

tafeltjes met 

comfortabele 

banken. 

Met een 

cappuccino 

erbij bladeren in 

bijzondere boeken 

bij boekenhuis 

Mendo in Hotel 

De L’Europe. 
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De nieuwe, 

permanente 

winkel van The 

Wunderkammer 

in het hotel. 

fantastisch klaargemaakte dorade die mij werkelijk helemaal wist te betoveren. 

De bar waar het allemaal mee begon – gentlemen’s pub Freddy’s Bar – heb ik 

nog niet in actie mogen aanschouwen, maar het stemmige donkere interieur 

mét piano en de compleet uitgeruste cocktailbar beloven een dolle boel. 

NIEUWE AMBITIES

De L’Europe leeft weer en nodigt uit tot een bezoek. In de rijke lobby met 

serre kun je heerlijk koffiedrinken of  na een voorstelling nog even nazitten 
met een groep vrienden. Tegen een kleine betaling kan er ook een dag aan een 

tafel worden gewerkt. Het hotel kijkt naar de mogelijkheid om hiervoor over-

dag suites ter beschikking te stellen. Nicemakers betrok al zo’n suite, waarin ze 

tegenwoordig hun klanten ontvangen. Het is de ambitie om het hotel te laten 

leven. Daarvoor is in de vernieuwde vleugel van het hotel de creatieve hub

’t Huys ingericht. Hier bevindt zich de nieuwe en enige vestiging van Amster-

dams boekenhuis Mendo, uitgever en verzamelaar van fraaie fotoboeken. Heel 

inspirerend om hier een middagje te struinen met een koffietje erbij. Dat geldt 
ook voor buurman The Wunderkammer van bloemisten en decorateurs  

Ueli Signer en Florian Seyd, die in Amsterdam en verre omgeving bekendstaan 

om hun tot kunst verheven boeketten, installaties en gecureerde pop-up shops. 

In het hotel openden ze een permanente vestiging waar workshops gegeven 

worden en fraaie souvenirs te koop zijn. Hiermee wordt ’t Huys een levendige 

ontmoetingsplek waar ondernemers elkaar inspireren en mensen elkaar ont-

moeten. En dat alles in de sfeer van verfijnde luxe die kenmerkend is voor  
het hotel. deleurope.com, nicemakers.com, marieamsterdam.com,  

bordeau.nl, trattoriagraziella.com, thewunderkammer.eu, mendo.nl 

BOVEN

Lunchen en dineren 

op sterrenniveau bij 

restaurant Bord’Eau. 

RECHTS

Een kast van The 

Wunderkammer waar je 

niet op uitgekeken raakt. 
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EDITORIAL

Mary Hessing     maryhessing    residencenl

Hotel De L’Europe. Bij die naam denk ik meteen aan 

mevrouw Starcke. In 1991 woonde ik een aantal maanden 

op een woonboot van een vriendin aan de Prinsengracht 

t/o nr. 764. Dat was het adres van mevrouw Starcke, 

waar, vanwege de adressering, ook vaak per abuis onze 

post werd bezorgd. Als ik een paar dagen weg was, gaf  

zij onze kat te eten. Mevrouw Starcke was het voormalige 

hoofd huishouding van De L’Europe en ze had, zoals 

in haar tijd gewoon was, haar hele leven in het hotel 

gewoond. Ook haar man werkte in het hotel. Mevrouw Starcke was lief  

en zorgzaam en in de korte tijd dat ik op de woonboot verbleef, maakte ze 

indruk. Met mijn vriendin Pom had ze een innige band. Toen ze overleed, 

liet ze haar gouden bedelarmband aan haar na. Een prachtexemplaar met 

een overvloed aan persoonlijke bedels: een gouden trouwboekje met haar 

huwelijksdatum erin, een strandstoeltje vanwege datzelfde trouwen in 

Scheveningen en allemaal zaken die met het huishouden en De L’Europe 

te maken hadden zoals een portierspet, een melkpannetje, lantaarntje, een 

koffiemolentje en een theeketel. Mijn vriendin draagt de armband dagelijks 
en mevrouw Starcke, met al haar toewijding, is daarmee herinnerd.  

De L’Europe was haar leven. 

Ik moest onmiddellijk aan mevrouw Starcke denken toen ik het ver-

nieuwde Hotel De L’Europe bezocht. Een hotel dat zomaar weleens het 

bruisende centrum van Amsterdam zou kunnen worden. Niet in de laatste 

plaats omdat het praktisch om de hoek ligt van die andere bijzondere plek 

aan de Amstel: De Nationale Opera met het grootste toneel van de wereld 

en bijbehorende reputatie. Hier worden, in huis en dankzij een stoet aan 

toegewijde creatieven, de meest fantastische producties tot leven gebracht. 

Met vereende krachten komen verbeelding, ambacht en magische zang 

samen in het moment. Dit nummer is een ode aan de bezieling van alle 

mensen die van een hotel én een opera een onvergetelijke ervaring maken.

Geniet ervan! 

 

Mary Hessing  

Hoofdredacteur

BEZIELING

ENGLISH 
SUMMARY 

P. 192 
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LINKSBOVEN

De nieuwe stoffen-

collectie van Dedar is 

lekker fris en kleurrijk. 

BOVEN

Statig én toegankelijk: 

het vernieuwde  

Hotel De L’Europe  

in Amsterdam.

RECHTS

Achter de schermen bij 

de Nederlandse opera. 

We keken onze ogen uit. 

ONDER 

Favoriete film en 
pleitbezorger voor  

de magie van opera: 

Cher en Nicolas Cage  

in Moonstruck (1987).

De gouden 

bedelarmband 

met persoonlijke 

herinneringen van 

mevrouw Starcke.

Mijn drie 

dochters zijn mijn 

bezieling. Dit is 

de oudste: Pip.
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