Uitbreiden zonder
te veranderen

te laten komen en dacht slim
na over de hoogte van het
altaar. Gay: “Je kunt er niet
aan hangen of zitten, er staan
ook geen krukken omheen
en je staat er dicht op elkaar.
Het dwingt mensen als het
ware uit hun comfortzone te
treden en contact te leggen
met een andere gast.” De
trapladder die vanuit diverse
hoeken van de zaak in het oog
springt, vormt 'de weg naar
de wijn' en andere dranken
en refereert aan een fruitladder. Hij functioneert als
ruimteverdeler, maar heeft
vooral ook iets gezelligs en
sfeervols.

Aanschuiven aan grote tafel
Hoewel Robin en Yvonne in
eerste instantie van plan
waren kleine tafels in de uitbreiding te plaatsen voor
het eetgedeelte, adviseerde
Gay dit vooral niet te doen.
Gay: “De meest geliefde
plek in het café - voor de
verbouwing - was de grote
tafel. Daar zaten bekenden
en onbekenden samen. Ook
in het nieuwe deel zijn uiteindelijke lange tafels gekomen die mensen ‘dwingen’
bij elkaar aan te schuiven.
De stoelen hebben bewust
geen armleuningen om de
afstand tussen de mensen
te beperken. Misschien is
dat niet zoals het hoort in
een eetgelegenheid of zoals
je verwacht wanneer je een
hapje gaat eten, maar door
dat ongewone ook net heel
typerend. Het is één van die
goede fouten die deze zaak
juist uniek maakt.”

— cafesjiek.nl
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Advocaat van de duivel
Robin en Gay leerden elkaar
35 jaar geleden kennen in een
kroeg aan het Vrijthof waar
zij allebei werkten. Gay is dan
ook gast van het eerste uur
bij Café Sjiek, het eetcafé dat
Robin later zelf begon. Toen
de uitbreiding van Sjiek aan de
orde was, was het voor Robin
en Yvonne al snel duidelijk dat
hij hen zou adviseren bij de
verbouwing. Robin: “Zestien
jaar zijn we bezig geweest
met het verkrijgen van een
vergunning voor de uitbreiding. Toen het eenmaal zover
was en de vergunning binnen
was, vroegen mijn vrouw en
ik ons af: ‘Wat nu?’ De oude
zaak zat echt aan haar fysieke
begrenzing, we hadden meer
ruimte nodig, maar wilden het
liefst zo min mogelijk veranderen.” Gay werd gevraagd te
helpen in de zoektocht naar
de juiste keuzes. Robin: “Gay
gedroeg zich in die tijd echt
als ‘advocaat van de duivel’.
Hij zag de uitbreiding in eerste instantie niet zitten en
dwong ons te definiëren wat
we nou echt wilden met de
zaak. We kwamen tot de
conclusie dat we de wijn
dichterbij de mensen wilden
brengen en dat ontmoeten
centraal moest blijven staan.
Dat moest in de uitbreiding
ook goed gefaciliteerd worden.” Zo ontstond het idee
voor het ‘wijnaltaar’ dat zich
nu midden in de zaak bevindt
en zijn naam vooral dankt aan
de vorm. Gay besloot de terrazzo vloer in de tafel terug

"Het wijnaltaar
in het midden
dwingt mensen
uit hun comfortzone te
treden en
contact te
leggen"
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Elkaar ontmoeten moest centraal
staan en de wijn mocht dichterbij de
mensen worden gebracht. Dat waren
twee belangrijke uitgangspunten
waarmee Gay Jongen een aantal jaar
geleden de uitbreiding van Café Sjiek
in Maastricht gestalte gaf.

‘A hell of a job’, zo omschrijven Robin Berben, eigenaar
van Sjiek, en Gay het project
zelf lachend. Robin: “Zowel
Gay als mijn vrouw Yvonne en
ik zijn nogal eigenwijs. Het was
een behoorlijke uitdaging om
op één idee uit te komen waar
we ons alle drie in konden
vinden. Maar Gay kent ons.
Hij weet hoe we werken en
leven. Hij heeft niet voor niets
ook twee keer privé bij ons
een keuken ontworpen en
geplaatst. Bovendien heeft hij
kennis en daar vertrouw ik op.
Doordat Gay altijd de dialoog
aangaat en alles in overeenstemming en vanuit een visie
doet, voelen we ons prettig
bij het eindresultaat.”

Gay Jongen
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Waar voor velen met de komst
van het najaar de ‘woonmaanden’
aanbreken en we worden ondergedompeld in interieurtrends en -tips,
gelden deze niet voor iedereen als
bron van inspiratie. We vroegen Gay
naar zijn visie op die trends, welke
ontwikkelingen hij signaleert en wat
zijn voornaamste inspiratiebronnen zijn. We spraken ook over zijn
aanpak waarin hij trends veel liever
vooruit is en links laat liggen en
kiest voor tijdloos als basis, gecombineerd met een goede fout om een
ontwerp passend bij een persoon
te maken.

“Iedere ruimte
heeft naar mijn
overtuiging
één beste
mogelijkheid”

Trends vóór zijn
Een gesprek over de laatste
nieuwe trends op het gebied van interieur en design
werd het dus zeker niet. Gay:
“Trends zijn tijdgebonden. Je
kunt met trends en accenten
spelen, maar aan de basis ligt
een tijdloos ontwerp. Daarvoor laat ik me veel liever
inspireren door heel andere
dingen in mijn eigen omgeving
én met name door de mensen voor wie een ontwerp
bestemd is. Trends komen en
gaan, dat gaat vaak zo snel,
daar wil je je niet door laten
leiden. Duurzame concepten,
mooie materialen, kwaliteit
en klassiekers zijn eerder
belangrijke ingrediënten voor
ons. Het zijn bij ons ook niet
de trends die de kleur bepalen, maar de materialen die
hun eigen kleur hebben en de
mensen; hoe zij werken, wonen en leven. En ook: de gekozen kleur en combinaties in
hun kleding en van hun auto.

Dat samen vormt een verhaal,
een context die als basis
dient voor een ontwerp.”
Het gevolg van deze aanpak
is dat Gay regelmatig concepten en creaties laat ontstaan
die pas later verschijnen op
beurzen en in bladen. “Je ziet
dingen gebeuren om je heen,
je maakt combinaties en verbindt ze met elkaar. Daaruit
ontstaan nieuwe dingen. Zo
hebben wij mensen al enkele
jaren geleden ervan overtuigd
dat combinaties van bruin en
zwart en later ook nachtblauw
en zwart, spannende combinaties zijn. Momenteel werken
wij met zwart/wit/grijs combinaties die spannend gemaakt
worden door textuur. Natuurlijke overgangen van kleuren
en dessins en natuurlijke
patronen komen er ook aan!
In die zin zou je kunnen zeggen dat we trends dus soms
voor zijn,” aldus Gay.

Waardering van kwaliteit
Toch signaleert hij wel een
aantal ontwikkelingen in zijn
branche die hij graag met ons
deelt. Gay: “Er is steeds meer
waardering voor kwaliteit. Er
is in de afgelopen jaren veel
gebeurd. Er zijn op grote
schaal aanbieders weggevallen en ook in de markt zie je
een verschuiving waarbij het
zogenaamde ‘middensegment’
behoorlijk uitdunt. De mensen in het hogere segment
hechten steeds meer waarde
aan een goed advies, een plan
op maat en een interieur met
een duurzaam karakter en met
oog voor de mens erachter.
Een ommekeer die ik de laatste jaren opmerk en die ik
absoluut toejuich.”

‘Ouderwetse’ service
In het verlengde daarvan, is
het bieden van ouderwetse
service iets waarmee je je
tegenwoordig echt kunt
onderscheiden volgens
Gay. In de avonduren of op
zondagochtend bij een klant
zitten, omdat dat het enige
moment in de week is waarop
het voor de klant kan, is voor
Gay de normaalste zaak. “Ik
moet de woonomgeving zien
en bij de mensen thuis zijn
geweest. Ik moet praten met
mensen in hun eigen omgeving, de keuken zien, wordt
deze gebruikt? Hoe wordt er
gedoucht, leven er kinderen?
Dat en veel meer. Klanten
waarderen dat. Dat moet
je aanvoelen. Daar moet je
aandacht aan willen schenken en in willen investeren.
In alle snelheid van nu en de
huidige online ontwikkelingen,
vraag ik me af of dat nog veel
gebeurt. Het komt regelmatig voor dat ik de vraag
van de klant op een andere
plek beantwoord dan de plek
waarvoor ik binnenkwam. Misschien wel in de garderobe of
op de vensterbank. Die plek
waar ik spanning of rust kan
creëren, waar ik iets anders
kan laten ontstaan.”

Goed Fout & Mooi Lelijk
Toch nog even terug naar
de trends. Die volgens Gay
niet leidend zijn, maar waardoor de klant wel getriggerd
wordt. Hoe ziet hij dat? “Als
interieur architect heb je een
bepaalde manier van werken.
Daar komen mensen op af.
Het is dan aan mij om de klant
op een nette manier te durven doceren dat het nog
beter kan. Dat is een intensief
en spannend traject. Zo ben
ik ervan overtuigd dat ieder
interieur een ‘Goede Fout’
moet hebben. Veel architecten ontwerpen heel strak
minimalistisch. Ik wil juist een
spanningsveld oproepen.
Spanning aan de juiste kant
van de grens, waarbij een
klant het wel goed bij hem
vindt passen, maar de ander
bijvoorbeeld niet. Die goede
fout maakt een interieur
onderscheidend en vooral bij
jou passend. Een klein detail,
een maf accent of vreemde
combinatie; iets wat misschien wel discussie uitlokt,
iets wat mooi lelijk is en in
eerste instantie verwarring
oproept. Iets wat niet voor
de hand ligt, maar daardoor
geraffineerd is en het geheel
beter maakt. Dat maakt dat
het blijft hangen. Zo wordt
een interieur eigen. Daar heb
je geen trend voor nodig.”
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“Elk interieur
moet een goede
fout hebben”

Gay Jongen

2014

trend vs. tijdloos

Woonhuis
Leveaux

String Lights &
IC Lights van
Flos by Michael
Anastassiades
“When I sit on a train, travelling, and I look out
of the window, I always see these strings of
electricity that connect the pylons. And as we
move through at high speed, I see these perfectly parallel strings and find myself transfixed
by the amazing sense of discipline — how can
this be possible? It’s just so beautiful, and so
poetic the way they connect the pylons whilst
at the same time they divide the landscape.
I wanted to translate this vision and this
discipline into an interior environment...”

"We genieten liever
van ons eigen
interieur dan dat
we een weekje op
vakantie gaan"

“Ik zocht iemand die
de kledingzaak helemaal
om mij heen kon
ontwerpen”
— hot-kitchen.nl

Oude bekende
Gay en Ron waren geen onbekenden voor
elkaar. In zijn Bang & Olufsen tijd maakte
Ron al kennis met de ontwerpen van Gay.
“Ik zocht iemand die de kledingzaak helemaal om mij heen kon ontwerpen. Omdat
Gay jaren geleden ook mijn huis heeft
getekend, wist ik dat ik dat aan hem wel
kon toevertrouwen.”

Beperkte middelen
In de Rechtstraat in Maastricht, drie
deuren verwijderd van de studio van
Gay Jongen, opende Ron ‘Hot Kitchen’,
een lifestyle shop met eigentijdse, betaalbare herenmode. Met weinig, wist
Gay op die plek een groot verschil te
maken. Zo vertelt Ron, verwijzend naar
de beperkte middelen die hij tot zijn beschikking had. “Als Gay drie lijnen trekt,
klopt de ruimte weer. Hij houdt rekening
met de loop, met waar mijn klanten en
ik staan en denkt veel verder dan alleen
een mooi ontwerp. Ik durf wel te stellen
dat, samen met mijn vader die in me
vertrouwde en een goede vriend, Gay
mede voor het succes heeft gezorgd.
Gay kent me en weet hoe ik in elkaar zit.
Daarom past deze zaak nu perfect bij me.
Hier ben ik op mijn best.”

"Wat begon met
twee stoeltjes, werd
een bijzondere
make-over"

"Een plan op maat,
waar we op eigen
tempo in konden
groeien"

— cassina.com

Ken uw Klassiekers:
De Maralunga bank
van Cassina
Cassina kent nog veel meer
klassiekers. Een daarvan is de
Maralunga bank. Over deze
zogenaamde ‘plooisofa’ van
designer Vico Magistretti
gaat het verhaal dat Cesare
Cassina, de fabrikant aan
wie hij het ontwerp toonde,
met zijn vuist op het originele,
fragiele prototype van de
bank insloeg. Hij was duidelijk niet tevreden en vond
dat het ontwerp te weinig
comfort zou bieden. Door de
stomp brak de rug waardoor
deze naar voren klapte. Dit
inspireerde Magistretti tot
een betere oplossing. Het
ontwerp won een Compasso
d'Oro in 1979, en werd nadien
oneindig veel geïmiteerd.
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Een opmerkelijke carrièreswitch,
althans zo lijkt het misschien op het
eerste gezicht. Voor hem zelf was
het eigenlijk niet meer dan een logische stap, gelet op zijn vooropleiding in de mode, het plezier dat hij
haalde uit het contact met klanten
en de drive om het nu helemaal op
zijn manier te doen. Na tien jaar te
hebben gewerkt bij Bang & Olufsen,
besloot Ron Cremers bijna twee jaar
geleden zijn eigen kledingzaak te
beginnen. Hij schakelde Gay Jongen
in om samen met hem zijn zaak in
te richten.

Op die manier omschrijft ontwerper Anastassiades zijn inspiratie voor de serie String Lights
die hij ontwikkelde en waarmee hij op een andere manier kijkt naar het architectonisch indelen
van ruimte. De kabel van de hanglamp is namelijk
extreem lang en kan op allerlei manieren door
een kamer worden gespannen en nodigt uit
om mee te ‘spelen’ in de ruimte. Het maakt de
lamp niet alleen heel praktisch, maar zorgt ook
esthetisch voor volop mogelijkheden. Als het
aansluitpunt voor de lamp zich bijvoorbeeld niet
boven de plek bevindt waar het licht nodig is,
dan kan het licht alsnog op deze plaats worden
aangebracht door enkele haken te bevestigen
op muren of plafond. Met deze haken kun je
de kabel op verschillende plaatsen bevestigen
(het is daardoor zelfs mogelijk een stopcontact
of een lichtpunt op de muur te gebruiken voor
deze hanglamp). Hierdoor ontstaan geometrische figuren die de lamp extra bijzonder en
uniek maken.

Denk je aan Italiaanse design klassiekers,
zeg je Cassina. Het familiebedrijf staat
bekend als één van de meest vooraanstaande
Italiaanse meubelmakers én de enige
fabrikant van de authentieke Le Corbusier
meubelen. Het was in de 18e eeuw, dat de
familie Cassina zich vestigde in Milaan.
Gedurende de jaren 1920 en 1930 verlegde
Cassina zich tot een meer conservatievere
stijl. In deze periode werd het design
gedaan door Umberto Cassina, die samen
met zijn broer Cesare het bedrijf in 1927
had overgenomen. Het bedrijf vergaarde
roem door succesvolle samenwerking met
of ontwerpen van designers als Gio Ponti,
Cesara Lacca, Mario Bellini, Frank Lloyd
Wright, Charlotte Perriand en Gerrit Rietveld,
van welke de bekende ZigZag-stoel geproduceerd werd bij Cassina.
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Cassina
Collective
Gay Jongen
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Kledingzaak
op maat

Thuis
in een
nieuw
huis
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“Het voelde heel
natuurlijk hoe Gay
met de ruimtes
omging en er een
stijlvol, praktisch
en kloppend geheel van maakte”

Gay Jongen

2014

Van Oklahoma naar Maastricht

Metamorfose
Camilla’s moeder vertelt enthousiast
over de samenwerking met Gay: “We
zijn echt razend enthousiast over zijn
aanpak. Gay heeft een heuse metamorfose bewerkstelligd in het appartement
van Camilla!” Ze maakte kennis met de
stijl van Gay tijdens een van haar eerste
wandelingen door Maastricht: “Mijn
aandacht werd getrokken door het
meubilair dat ik zag in de etalage. De
stijl sprak ons aan. Het is eigentijds en
heeft klasse. Helaas was de winkel op
dat moment gesloten. Terug thuis in de
VS, zocht ik alsnog contact met Gay.”
Efficiënt
Ze nodigde hem uit in het nieuwe
appartement waar haar dochter zou
gaan wonen: “Zodra hij het appartement
binnenliep, wist hij wat hem te doen
stond. Het voelde heel natuurlijk hoe
hij met de ruimtes omging en er een
stijlvol, praktisch en kloppend geheel
van maakte.” Gay ontwierp het interieur,
maakte een lichtplan en realiseerde de
complete verbouwing van het storten
van de vloer, de keuken, badkamer, het
leveren van de meubels tot het aanleggen en inrichten van het dakterras.
“Dat deed hij allemaal heel efficiënt
en volgens afspraak. In 5 à 6 maanden
heeft hij de verbouwing en inrichting
gerealiseerd.”

Geluisterd
Camilla en haar ouders omschrijven de
samenwerking met het team van Gay als
erg bijzonder. “We hebben daadwerkelijk
het gevoel dat er geluisterd is naar onze
specifieke wensen. Gay heeft heel goed
gekeken naar hoe wij leven, en dan
Camilla in het bijzonder. Daarom voelt
het nu als een heel fijne, warme plek.
Dat zou anders zijn wanneer hij ons
een bepaalde stijl had opgedrongen.”
Camilla is van plan minstens drie jaar
te blijven en voelt zich inmiddels al
aardig op haar plek in haar nieuwe
woning. “Ondanks dat mijn familie hier
niet is, voelt dit nu als mijn thuis.”
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De uit Oklahoma afkomstige
Camilla Howard (25) verhuisde
onlangs naar Maastricht om daar
een nieuwe vestiging van haar
familiebedrijf op te zetten.
Camilla en haar ouders benaderden
Gay Jongen voor het creëren van
een nieuw thuis in het appartement
in de moderne wijk Céramique.

“Ondanks dat
mijn familie
hier niet is,
voelt dit nu als
mijn thuis”

Limburg
Open Lab

Wie is Janou Vleugels?
Ik ben Janou Vleugels, 24 jaar oud en geboren
in Heerlen.

200 jaar ontwerp ervaring: Zoveel bagage zat bij elkaar in
Lab 1 van het Social Beta Event. In opdracht van Dutch Design
Desk Europe werkten Boy Bastiaens, Albert Kiefer, Maurice
Mentjens en Gay Jongen samen aan een relatiegeschenk voor
de Provincie Limburg. Bijzonder was het feit dat het pas de
allereerste keer was dat deze zwaargewichten uit de Limburgse
ontwerpwereld de krachten bundelden. "En dat beviel prima",
aldus Kiefer. "In de toekomst zullen we zeker nog eens samenwerken. We zijn blijkbaar toch uit hetzelfde hout gesneden."
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Stage bij
Gay Jongen

Welke opleiding volg je?
Na de HAVO te hebben afgerond, heb ik drie
jaar HBO Hotelmanagement gestudeerd in
Maastricht. Aansluitend ben ik aan de universiteit Hasselt interieurarchitectuur gaan
studeren. Momenteel ben ik bezig met de
masteropleiding Herbestemming.
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Hoe zag je stage bij Gay Jongen eruit?
Ik heb mijn stage bij Gay Jongen vooral gezien
als een ‘all-round’ stage. Het leuke van mijn
stage was dat ik direct in contact kwam met
klanten zowel in de studio als bij hun thuis.
Gay Jongen liet me echt meekijken en
meedenken.
Wat heb je van Gay Jongen geleerd?
Ik heb van Gay Jongen geleerd hoe je door
goed te luisteren naar de wensen van de klant
al spelenderwijs een passend en spannend
ontwerp kunt maken.

Boy Bastiaens: “Voor het ontwerp van het relatiegeschenk
hebben we de Limburgse leeuw als uitganspunt genomen,
maar meer dynamischer en assertiever gemaakt.”
Gay Jongen: “Het eindresultaat is eigenlijk een beginresultaat
naar mijn idee. Het is meer dan een relatiegeschenk. Het heeft
veel meer diepgang gekregen. Het is dus een startproject in
plaats van een eindproject."

Bekijk op Vimeo de totstandkoming van het
relatiegeschenk: vimeo.com/105971562

Hoe zie je je eigen toekomst?
Met mijn master op zak zal ik straks op zoek
gaan naar een baan waarin ik de disciplines
‘interieurarchitectuur’ en ‘herbestemming’
kan combineren.

Gay Jongen werkt
onder andere samen
met de merken:
Minotti,
Cassina,
Artifort,
Porro,
Living Divani,
Linteloo,
Arper,
Carl Hansen & Son,
Accademia,
Fermob,
Tribu,
Extremis,
Jee-O,
Roda,
Varenna,
Arc Linea,
Gagganau,
Miele,
Duravit,
Catalana,
Vola,
Dornbracht,
MGS,
Nemo,
Flos,
Itre,
Oluce,
Delta Light,
Louis Poulsen,
Kasthall,
Longbarn,
Kymo,
Focus,
Weltevree,
Rietveld Originals.

Waar ben je nu mee bezig?
Momenteel ben ik drukdoende met de herbestemmingsopgave van het Minderbroedersklooster in Sint-Truiden. Ook start ik nu aan
mijn scriptieproject waarin ik me bezig zal
houden met de herbestemming van de
‘De Ridder’ brouwerij in Maastricht (Wijck).

Colofon
Concept en redactie:
viaStory
Vormgeving en opmaak:
Noto

Gay Jongen

Fotografie:
Serge Technau, David Peskens, Flos, Cassina
Uitgave:
Gay Jongen interieur architectuur
Met dank aan:
Roel, Helma, onze klanten en leveranciers

Nieuwe website
viaStory en studio Noto ontwikkelden de nieuwe website van
Gay Jongen interieur architectuur. De website biedt een kijkje
‘achter de schermen’ in de studio van Gay en zijn manier van
werken. Tevens is de site een informatie- en inspiratiebron met
nieuws, actualiteiten, ‘interieur binnenkijkers’ en een update
van bijzondere projecten waar Gay met zijn team aan werkt of
heeft gewerkt.

Gay Jongen Studio
Rechtstraat 59
6221 EG Maastricht

3///KAP
Leon Hermanslaan 26
B-3621 Rekem België

Sociale Media
Volg Gay Jongen ook
op Facebook.
— www.gayjongen.com

