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LAST
NIGHT

About

Jacqui: jurk Alexa 
Chung via Yoox. Aiysha: 
leren top en broek 
Dante 6, oorbellen Paco 
Rabanne via Yoox. 
Kathie: jumpsuit Rick 
Owens via Mytheresa.

Waarom eindigen de  
meeste FEESTJES toch 

steevast in de keuken? 
Simpel: daar is de hardware 
voor espresso martini’s, een 

kookeiland groot en sterk 
genoeg om op te DANSEN en 
niet te vergeten de bubbels, de 

bites en de juice. Just everything 
we wish for …

— fotografie liselore chevalier, 
productie en styling charissa hogerheijde, 

tekst bartjan bouman

vogue living — 41vogue living — 40 vogue living — 41vogue living — 40

What we wish for
KITCHEN



Knuffelstoel
Teddy is weer helemaal terug. 
Niet voor niets, want de zachte, 
pluizige bekledingsstof heeft 
misschien wel het hoogste 
aaibaarheidsgehalte. Hier siert 
het loveseat Wings van Zuiver, 
waarvan je de rugleuning 
omhoog kunt klappen voor een 
actievere zit – maar vanavond 
niet. Retro maar toch van nu zijn 
tafellamp Gio en salontafel 
Glazed, eveneens in de collectie 
van het designmerk uit Westzaan.

Loveseat ‘Wings’ (€ 1369), 
salontafel ‘Glazed’ (€ 340), 
tafellamp ‘Gio’ (€ 60), alles Zuiver. 
Ballerina’s Jil Sander via Yoox.

Jacqui: jurk Alexa 
Chung via Yoox, oorbel 
Orelia. Aiysha: leren 
top Dante 6, oorbel 
Paco Rabanne via Yoox.
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Food o’clock
Eten doe je ook met je ogen, en 
niets maakt zo hongerig als een 
overvloedig gedekte tafel. Deze 
feestdagen gaan we voor goud, 
met bestek Lite van Kave Home. 
Het ranke tafelgerei is gemaakt 
van roestvrij staal met een 
chique matgouden finish. De set 
bestaat uit vorken, lepels, messen 
en dessertepels (van alles vier) en 
is vaatwasmachinebestendig, ook 
niet geheel onbelangrijk.

Zestiendelig bestek ‘Lite’, Kave 
Home (€ 91,50), champagnecoupe, 
Serax (p.o.a.), zilveren kannetjes, 
Prinsheerlijk Antiek (p.o.a.), borden 
Blokker (€ 3,79), glazen schaal 
vintage.
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Woonwalhalla 
Deze What we wish for is 
deels gefotografeerd in de 
Kitchen & Dining Showroom 
van designer Piet Boon. 
Maar bij Piet kunt je 
inspiratie opdoen voor elke 
plek in en om het huis, 
want je vindt er ook de 
showrooms Living & 
Outdoor en Bathroom. Het 
woonwalhalla in Oostzaan 
is dagelijks geopend 
(behalve zondag) en op 
afspraak. Kijk voor meer 
informatie op pietboon.
com/showrooms, en hou  
@studiopietboon in de 
gaten voor speciale 
kerstacties.

Keuken ‘Element’, Piet Boon 
Kitchen (v.a. € 25.000). 
Jacqui: jurk Versace via Yoox.

Aiysha: jasje met 
pailletten Etro via 

Yoox, schakelketting 
La Perle Sauvage.
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Loveseat ‘Wings’,  
Zuiver (€ 1369). 

Aiysha: zonnebril Prada, 
leren top Isabel Marant, 
hipster en jarretelgordel 

Love Stories.

Drop it like it’s hot
In vele finishes verkrijgbaar 

(van chroom tot goud), 
maar wij gaan voor immer 

stylish zwart: kokendwater-
kraan slash mengkraan 

Quooker Fusion Square voor 
koud, warm of kokend water 

op elk moment van de dag. 
Wil je ook koel bruisend en 
gefilterd water uit de kraan 

kunnen tappen? Combineer 
dit multitalent dan met de 

Quooker Cube. 

Kraan ‘Fusion Square Zwart’, 
Quooker (v.a.€ 1195).  

Top Isabel Marant via Yoox, 
ringen Golpira.
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Werkblad van gezoet Shitake 
Caesarstone, onderdeel van  
keuken ‘Element’, Piet Boon 
Kitchen (v.a. € 25.000).  
Glas, Piet Boon by Serax 
(€ 18,50). Zilveren kandelaars, 
Prinsheerlijk Antiek (p.o.a.). 
Feestslinger, Beekwilder (p.o.a.).
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Doet u deze maar
Zonder ook maar één been in de nek 
te leggen, kan iedereen een slangen-

mens worden dankzij ring Serpenti 
Viper van Bulgari. De slang – een 

regelmatig terugkerend symbool van 
het Italiaanse juwelenhuis – staat voor 
sensualiteit en verleiding, op een haast 

hypnotische manier. Kloeke kompanen 
zijn ringen B.zero1 Rock, geïnspireerd 
op de iconische architectuur van het 

Colosseum in Rome, en voorzien van 
een al even krachtige vormgeving met 
stoere studs. Alle ringen zijn gemaakt 
van 18-karaats goud (rosé of geel) en 

gezet met pavégeslepen diamanten. 

Ringen middelvinger ‘Serpenti Viper’  
(€ 7600), ‘B.zero1 Rock’ (€ 8000), 

 ring wijsvinger ‘B.zero1 Rock’ (€ 8600),  
alles Bulgari. Top en rok Isabel Marant  

via Yoox. Tasje Kilian Parfums.

Brads buddy
Met Brad Pitt als boegbeeld  

en diens naam op hun zakken 
koffiebonen verleidt 

De’Longhi ons met gemak 
voor een kop koffie. Zeker nu 

we kennis hebben gemaakt met 
Brads nieuwe buddy, espresso-

machine PrimaDonna Soul. 
Dankzij de Bean Adapt-tech-

nologie past de machine de 
maalgraad, infusie en hoeveel-
heid aan op de koffiebonen die 
je erin gooit, voor een espresso 
zonder weerga. Of iets anders, 
want met één druk op de knop 

bereid je tot 21 drankjes, 
waaronder een perfecte 

cappuccino, Long black en 
Over Iced.

Volautomatische espressomachine 
‘PrimaDonna Soul’, De’Longhi 

(€ 1369). Jacqui: jurk Zara, 
pumps Jimmy Choo.
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In je element
‘Gezoet Shitake’. Nee, we 
hebben het hier niet over 
een umamibom, we hebben 
het over het werkblad van 
de nieuwe keuken Element 
van Studio Piet Boon. Dat is 
namelijk gemaakt van gezoet 
Shitake Caesarstone, een 
oersterk maar vooral 
wonderschoon composiet-
materiaal. Al even robuust 
– het is tenslotte een Piet 
Boon – is de vakkenkast  
van Amerikaans notenhout 
waar een royale ijskast is 
ingebouwd. Slim, en ook 
esthetisch niet te versmaden.

Keuken ‘Element’, Piet Boon 
Kitchen (v.a. € 25.000).
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Mes (€ 325) en dessertvork
(€ 284) van bestek ‘Grand 
Attelage’, Hermès. Top Paco 
Rabanne via Yoox, satijnen 
beha Love Stories, gitterbroek 
Johanna Ortiz via Yoox.
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McSteamy
Ken je dat, dat je je mooiste jurk 
wil aantrekken, maar dat je ver- 
geten was dat die nog gestoomd 
moet worden? Geen nood, want 
nu is er de RefreshButler van het 
Zwitserse V-Zug. Het vernufige 

textielreinigingsstysteem slash 
stoomkast – wij noemen hem 

‘McSteamy’ – verwijdert onge-
wenste geurtjes en bacteriën, 

droogt tot wel vijf kilo wasgoed 
en ontkreukt vouwen als sneeuw 

voor de zon. 

Textielreinigingssysteem ‘Refresh-
Butler’, inbouw- of vrijstaand model, 

V-Zug (v.a. € 16.310). Kathie: 
satijnen beha Love Stories, panty 

Oroblu, jurk In The Mood For Love.

Hear, hear
Voor je eigen silent disco, of juist 
eens helemaal geen gezeur aan je 
hoofd: de bekroonde draadloze 
over-ear koptelefoon Fidelio L3 van 
Philips combineert superieure 
geluidsprestaties met een fraai 
designjasje, een snellaadfunctie,  
een batterijduur tot wel 35 uur en 
– onontbeerlijk in de 21ste eeuw 
– Active Noice Cancellation.

Koptelefoon ‘Fidelio L3’, Philips  
(€ 349,99). Aiysha: blouse Dolce & 
Gabbana via Yoox, broek Filippa K.
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Ster van de avond
Je tafelgenoten kunnen nog zo entertaining 

zijn, als je op een stoel zit waar je een 
houten kont van krijgt is het met lang 

tafelen zo gedaan. Maar op armstoel Nina 
van Kave Home gaan we helemaal nergens 

naartoe, want de zitting van handgevlochten 
touw biedt ultiem zitcomfort, en zo’n 

stijlvol matzwart jasje willen we zelf wel aan.

Stoel ‘Nina’, FSC-gecertificeerd eucalyptushout, 
Kave Home (€ 225).
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Forever young
In 1921 vroeg Gabrielle Chanel aan ‘neus’ Ernest Beaux  
om een bijzonder en intens ‘parfum voor vrouwen met een  
vrouwelijke geur’ te ontwerpen. Mademoiselle gaf de voorkeur  
aan versie nummer 5 van het parfum, en besloot dit getal als naam  
te gebruiken. En de rest is nog lang geen geschiedenis, want de 
honderdjarige is still going strong. Even revolutionair als de inmiddels 
legendarische geur is de glazen flacon met facetgeslepen stop. Nu in 
een witte, limited edition ‘omdoos’ van biologisch afbreekbaar 
papierpulp, die perfect aansluit op het iconische silhouet van N°5. 

‘N°5 Eau de Parfum’, Limited Edition, Collection N°5 Holiday 2021 
(100 ml € 150), lippenstift ‘Rouge Allure’, Limited Edition, Collection N°5 
Holiday 2021, kleur 191 Rouge Brûlant (€ 42), lipstickhouder (p.o.a.), 
alles Chanel. 

Kathie: satijnen  
jurk Iro, laklaarzen 
Jimmy Choo.
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Sleaping beauty
Bed Marwari van Hästens is een eerbetoon aan  
de geschiedenis van het familiebedrijf als meester- 
zadelmakers. Zo heeft de bekleding dezelfde 
complexe geweven structuur als die van een 
zadelriem, en doet de rijke bruine kleur denken 
aan het Indiase raspaard waarnaar het ontwerp 
van designduo Bernadotte & Kylberg vernoemd 
is. Niet alleen het oog, ook het lijf wil wat en met 
een drievoudig veersysteem en 37 lagen natuur-
lijke materialen valt er geen erwt te bekennen. 

Bed ‘Marwari’, 180x210 cm (€ 58.730, incl. 
hoofdbord), dekbedovertrek ‘Satin Pure’, kleur Silver 
Grey, 240x220 cm (€ 480), kussensloop ‘Satin Pure’, 
kleur Silver Grey, 60x80 cm (€ 105), kussens  
(v.a. 435), dekbed ‘2000T’, 240x220 cm (€ 3395), alles  
Hästens. Aiysha: jumpsuit Rick Owens via Mytheresa, 
schakelketting La Perle Sauvage, ringen Golpira. A
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