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Gay Jongen wil met zijn ont-
werpen het leven een beetje 
prettiger maken. Zodat men-
sen er gelukkiger van worden. 
Hoe zit dat eigenlijk?

“De manier waarop ik bij 
mensen naar binnenkijk is heel 
persoonlijk. Ik onderzoek de 
context van hoe iemand leeft 
en woont en stel vragen die 
men niet verwacht. We zitten 
allemaal vast in onze eigen 
patronen. Ik probeer mensen 
daar uit te halen. Waar het 
om gaat is: waar voelt iemand 
zich goed bij? Hoe leef je? 
Kom je samen thuis? Kook je 
graag? Dat soort dingen.” 

“Aan de inrichting van ie-
mands huis kun je soms zien 
of die persoon daar wel 
gelukkig is. Dat lijkt preten-
tieus, maar meestal schat ik 
dat goed in. Vaak bedenken 
mensen vooraf welke vragen 
ik ga stellen. Zelfs de ant-
woorden hebben ze dan al in 
hun hoofd. Het is de kunst 
dat te doorbreken. Zo los ik 
ter plekke problemen op 
waar klanten soms al jaren 
mee zitten.”

Geluk 
met een 
grote G

Welke invloed heeft je omgeving op je geluk? Nu we toch persoonlijk 
worden: hoe zit dat bij 
Gay Jongen zelf? Als we 
bij jou binnenkijken, wat 
zien we dan? Hoe douche 
jij bijvoorbeeld? 

“Altijd met zijn drieën. Mijn 
twee zonen (8 en 12 jaar) en 
ik. We hebben een hele grote 
douche. Je kunt je er iets bij 
voorstellen: lachen, gieren, 
brullen! Ja, dat zijn wel echte 
geluksmomentjes.”

Hoe ziet jouw wereld er 
verder uit? Je woont royaal. 
In een XXL open (t)huis. Er 
komen veel mensen over 
de vloer. Ziet jouw huis er 
anders uit doordat je er ook 
je klanten ontvangt? 

“Nee absoluut niet! Als 
mensen bij mij thuis komen 
dan ontvang ik ze eerst in 
de keuken. Daar drinken we 
een kop koffie of een glas 
wijn. Maar je loopt ook al 
vrij snel door naar andere 
ruimtes. Het is écht een open 
huis. Ik hou van die manier 
van wonen en leven. Als ik ’s 
morgens om 8 uur de deur 
uit ga, dan is alles opgeruimd. 
Niet spik en span. Ik bedoel 
je mag best een handdoek 
zien hangen. Of de voetbal-
schoenen van de jongens. 
Dingen waaraan je ziet dat 
er geleefd wordt. Maar ik ga 
áltijd eerst nog even met een 
doek door de wasbakken. 
Het moet wel toonbaar zijn. 
Dat is gewoon de aard van 
het beestje.”

Terug naar de geluksfactor. 
Welke plek in huis maakt jou 
echt gelukkig? 

“Dat is een goede vraag. In 
elke ruimte kom ik dagelijks. 
Ik vind ook dat je moet durven 
een huis zó in te richten dat 
alle ruimtes aan bod komen. 

Steeds meer mensen willen 
alle woonfuncties combineren 
en concentreren in één 
ruimte. Dat is op zich niet 
erg, maar het is jammer als 
er daardoor ruimtes onbenut 
blijven. Ik ga op zoek naar 
het evenwicht dat past bij de 
bewoners in kwestie. Ik vind 
het veel belangrijker om alle 
functies goed te verdelen en 
in grote lijnen te denken. 

Maar als ik één plek zou moe-
ten noemen die mij gelukkig 
maakt, dan is het mijn keuken. 
Daar schenk ik iets in voor 
mijn gasten. Maak wat lekkers. 
En alle spanning valt weg.”

“Als ik één plek 
zou moeten 
noemen die mij 
gelukkig maakt, 
dan is het mijn 
keuken”

Foto's: Hal (boven), badkamer (rechtsboven) en 
keuken (rechtsbeneden).
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Het was 1994 toen ze voor het eerst met Gay in aanraking 
kwamen, tijdens hun zoektocht naar een nieuwe keuken. 
Inmiddels zijn Jos en Elise Wassen verhuisd van hun huis in 
Amstenrade naar een pent-house op het ‘Stoa’ complex in 
stadsdeel Céramique in Maastricht. Hier genieten ze nog elke 
dag van de prettige sfeer die Gay ook hier met de juiste inrichting 
wist te creëren. De overgang van een groot vrijstaand huis naar 
een appartement en van een dorp naar de stad werd daarmee 
een stuk aangenamer.

“Het is inmiddels ruim twin-
tig jaar geleden dat we op 
zoek waren naar een nieuwe 
keuken. We waren al op 
diverse plekken geweest, 
maar konden niet vinden wat 
we zochten. Overal werd ons 
gevraagd een tekening van 
de bestaande situatie achter 
te laten en daarmee ging men 
aan de slag,” aldus Elise. “Bij 
Gay ging het anders. Hij vroeg 
niet naar een tekening, hij 
vroeg naar ons; wie wij waren, 
waarom we bij hem kwamen, 
hoe we leefden, wat we mooi 
vonden. Voor het eerst had-
den we het gevoel dat we met 
iemand praatten in plaats van 
tegen iemand. Hij stelde de 
juiste vragen om dingen te 
kunnen uitsluiten. Hij deelde 
zijn mening, zonder opdringe-
rig te zijn en liet ons in onze 
waarde. Het heeft uiteindelijk 
geresulteerd in een prachtige 
keuken.” Jos: “Leuk detail 
daarbij is dat we in eerste 
instantie met hoogglans wit 
als wens naar binnenstapten, 
maar bij Gay geëindigd zijn 
met mat antraciet grijs. En 
wat zijn we daar gelukkig me 
geweest! Toen we uit Am-
stenrade verhuisden, zo’n 15 
jaar later, was die keuken nog 
steeds in perfecte staat.”

Binnenkijken bij:  
Een penthouse 
op Céramique 
Maastricht “Hij maakt jouw 

vraagstuk tot 
zijn uitdaging. 
Je kunt het aan 
hem overlaten”

“Nog steeds 
overvalt ons bij 
binnenkomst dat 
gelukzalige gevoel 
van rust, ruimte 
en licht”

"Gay is altijd op zoek naar de looplijnen. Hij heeft voor deze ruimte heel wat moeten schuiven en 
visualiseren om ons te laten kiezen. Nog steeds heeft hij de neiging om te schuiven als hij hier 
binnenkomt. Maar wij zijn nog steeds erg gelukkig met deze opzet.”

“We zijn al 20 
jaar trouw aan 
Gay. Zijn stijl 
past gewoon 
perfect bij ons”

Juiste snaar
Het enthousiasme dat ze overhielden aan die 
samenwerking leidde ertoe dat Jos en Elise Gay 
ook inschakelden voor de badkamer, toiletten, 
eetkamer en zelfs de tuin. Dat laatste is eigen-
lijk iets wat hij normaal niet echt doet, maar 
wederom wist hij precies de juiste snaar te 
raken. Dat ze Gay zouden benaderen voor de 
inrichting van hun nieuwe appartement was dan 
ook meteen duidelijk. Elise: “Hoewel we een 
mooi huis hadden in Amstenrade, wilden we 
graag kleiner gaan wonen met het oog op meer 
gemak en comfort in de toekomst. In eerste 
instantie waren we nog vooral op Sittard ge-
richt, maar na het zien van dit penthouse waren 
we eigenlijk meteen verkocht. De ruimte, al dat 
licht en dan het uitzicht!” Jos: “Toch was het 
voor Gay nog best een uitdaging. De ruimte is 
te groot om het als één geheel in te richten en 
te klein om het op te splitsen. Er zijn heel wat 
alternatieven de revue gepasseerd, maar van 
het uiteindelijke resultaat genieten we nog 
elke dag.”

Ontzorgen
“Wat bovendien erg prettig is aan de samen-
werking met Gay, is dat hij je volledig ontzorgt,” 
vervolgt Jos. “Hij maakt jouw vraagstuk tot zijn 
uitdaging. Je kunt het aan hem overlaten. Hij 
gaat aan de slag en weet je te verrassen.” Elise: 
“Ook tijdens de verbouwing van het apparte-
ment, toen we zelf nog in Amstenrade woonden 
en niet a la minute terplekke konden zijn, hield 
hij de regie over de uitvoering. Voor ons een 
heel geruststellende gedachte.” 

Gelukzalige gevoel
Elise: “Vlak voor de verhuizing waren 
we bang dat we erg zouden moeten wennen 
aan de overgang van een groot huis naar ap-
partement. Dat we elkaar vaak tegen zouden 
komen, zeker omdat Jos in diezelfde periode 
ook nog met pensioen ging. Maar vanwege de 
split-level en de ruimtelijke indeling die we hier 
hebben, is van wennen geen sprake geweest. 
We wonen hier nu bijna zeven jaar en nog 
steeds overvalt ons bij binnenkomst dat geluk-
zalige gevoel van rust, ruimte en licht. Dat heeft 
er grotendeels mee te maken dat Gay perfect 
heeft aangevoeld hoe wij leven en samen oud 
willen worden.”De rust en ruimte in het interieur wordt met name gecreëerd 

door het gebruik van grijstinten. Even waren we bang dat het 
saai zou worden, maar Gay stelde ons gerust dat het 
‘mooi saai’ zou worden.
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La Neuvième Paris is een stijlvolle 
modeboetiek voor dames die 
houden van minder mainstream 
fashion. Naast mooie basics en 
jeans, zit je hier goed voor gave 
(cocktail)jurken, leather wear, 
schoenen en accessoires. La 
Neuvième Paris is vernoemd naar 
het negende arrondissement in 
Parijs waar eigenaresse Tania ooit 
woonde en werkte. Gay over La 
Neuvième Paris: “Dit is een van de 
mooiste zaken hier in de straat. 
Het interieur is knap. Er hangt een 
prettige sfeer. De eigenaresse 
heeft als model in Parijs gewerkt. 
Ze heeft een bepaalde ‘gewisse 
etwas’ die mij raakt. Ze heeft 
smaak, weet sfeer te creëren. 
Dat doet ze echt goed. Ik zie daar 
kwaliteit in.”

Rondje Wyck 
~ De Rechtstraat 

De Rechtstraat in Maastricht, de plek 
waar ook de studio van Gay Jongen 
gevestigd is, is in de afgelopen tien 
jaar uitgegroeid tot een favoriete 
winkelstraat voor velen. Je kunt er 
heerlijk shoppen bij mooie boetieks, 
slenteren langs leuke speciaalzaken en 
het zit er vol leuke plekken voor een 
hapje en drankje. Gay deelt graag een 
aantal van zijn favorieten.

M-Perception

Semplice 
E Buono

M-Perception biedt als ‘concept-store’ 
(voor heren) een uitzonderlijke en eigenwijze 
combinatie van vrijetijdskleding, opgezette 
dieren én bloemen. Kortom, alles voor man-
nen met stijl, die weten wat ze willen en zich 
willen onderscheiden. Gay over M-Perception: 
“Martijn van M-Perception is ook een eigenwijze 
ondernemer. Ik hou er wel van dat hij de dingen 
op zijn eigen manier doet. Hij is erg onderschei-
dend. Nu hij openbaar heeft gemaakt waarom 
hij het roer omgooit en zijn bloemenzaak veran-
dert in een spannende conceptstore, snap 
ik waarom hij zich in de Rechtstraat heeft 
gevestigd. Ik heb respect voor deze moedige 
keuze. Een echte ondernemer die in deze tijd 
zijn kop boven het maaiveld durft uit te steken. 
Daar heb ik respect voor.”

La Neuvieme 
Paris

La Neuvième Paris
—— Rechtstraat 75 
www.laneuviemeparis.nl

M-Perception
—— Rechtstraat 55a
www.m-perception.nl

Semplice e Buono
—— Rechtstraat 82
www.sempliceebuono.nl

Semplice e Buono is een Italiaanse specialiteitenzaak en traiteur. Van risotto tot 
belegde broodjes en van pasta tot antipasta. Alle producten zijn geïnspireerd op 
traditionele recepten. Bij Semplice e Buono kun je terecht voor lunch, een goede 
kop koffie en heerlijke Italiaanse gerechten voor thuis. Gay over Semplice e Buono: 
“Eigenaresse Maria komt uit Italië, ze is geïnteresseerd en werkt keihard. Je gunt 
het haar gewoon. De sfeer is er, net als de broodjes, top!”

“Martijn van 
M-Perception is 
ook een eigenwijze 
ondernemer. Ik 
hou er wel van 
dat hij de dingen 
op zijn eigen
manier doet."

Loopbaan
“Ik heb zowel MTS Bouwkunde 
als HBO Productvormgeving 
gestudeerd. Achteraf eigen-
lijk een ideale combinatie van 
techniek en creativiteit. Dit 
komt in mijn werk voor Gay 
goed van pas. Ik heb eerst 
enkele jaren in een keuken- 
en meubelzaak gewerkt. Toen 
kwam Gay op mijn pad...”

Werken met Gay
“Gay is beslist geen doorsnee 
baas. Hij heeft een inspire-
rende visie, benadert mensen 
op een bijzondere en geheel 
eigen manier. Maar hij is ook 
positief eigenwijs en eigen-
zinnig. Dat zorgt voor verras-
singen...” 

Na het afronden van de studies 
Bouwkunde en Productvormgeving, 
kwam Roel Deltrap (42) direct in de 
keuken- en meubelbranche terecht. 
Uiteindelijk belandde hij bij Gay 
Jongen. Hier werkt hij inmiddels 
ruim 9 jaar. Hij is de rechterhand 
van Gay én de constante factor in 
diens dynamische bestaan.

Geheim van goede  
samenwerking
“Dat we graag met mooie 
dingen bezig zijn. Elke dag 
weer. Daar ligt een gedeelde 
passie. En daarmee een mooie 
basis. Gay is uitstekend in 
staat om de vraag achter de 
vraag te achterhalen. Ik ben 
er vervolgens om de ideeën 
van Gay op de juiste wijze te 
realiseren.” 

Favoriet
“Ik heb een passie voor 
verlichting. Daar kan ik 
geen genoeg van krijgen. 
En bij voorkeur uit de jaren 
zeventig. Ik werk graag aan 
projecten op ‘de beneden-
verdieping’. Een woonkamer 

“Gay heeft een inspirerende 
visie, benadert mensen op 
bijzondere en geheel eigen 
manier. Maar hij is ook positief 
eigenwijs en eigenzinnig”

bijvoorbeeld. Het liefst zou 
ik met mijn gezin in een bun-
galow wonen. Daar komen 
alle ruimtes op een verdie-
ping samen. Dat biedt zoveel 
kansen.”

Inspiratie
“Ik doe overal inspiratie op. 
Het is vooral heel leuk om 
een inspiratiebron te zijn voor 
anderen. Dat is ook waar de 
studio van Gay Jongen voor 
staat. Een soort driedimen-
sionaal ‘moodboard’.

In gesprek met...
Roel Deltrap
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Moeilijke hoekjes
“We hadden er wat voor over 
om het huis hélemaal naar 
onze zin te maken en gingen 
vol goede moed zelf aan de 
slag. We liepen al snel tegen 
allerlei dingen aan, waar we 
zelf geen raad mee wisten,” 
vertelt Nicole. “De zitruimte 
was bijvoorbeeld heel on-
praktisch. We wonnen advies 
in - in eerste instantie niet bij 
Gay Jongen - maar moei-
lijke hoekjes bleven moeilijke 
hoekjes. Aan het schuiven 
met meubels kwam geen 
einde. Toen besloten we: het 
moet anders! We spraken af 
met Gay. Hij kwam bij ons thuis 
en was meteen geïnteres-
seerd in óns; in wat we deden, 
hoe we leefden en wat we 
wilden. Hij luisterde tenminste 
echt. Dat voelde heel pret-
tig. Uit zijn plan bleek ook dat 
hij daadwerkelijk geluisterd 
had. Wij douchen bijvoorbeeld 
meer dan dat we badderen. 
Tot onze verbazing tekende 
de vorige architect een 
kleinere douche dan we had-
den. Zoiets is bij Gay Jongen 
ondenkbaar.”

Dagelijkse 
dosis 
geluk

Nicole Dohmen en haar man Richard 
droomden in hun jonge jaren weg bij 
het zien van de stijlvolle winkels en 
interieurs van Gay Jongen. In 2000 
werd hun droom werkelijkheid toen 
ze hun woning in Bunde betrokken 
en Gay inschakelde om hen te helpen 
bij de inrichting. Samen kwamen ze 
tot een perfecte indeling en sfeer. 
Een woonomgeving waar ze nog 
iedere dag gelukkig van worden. 

Smaken verschillen
Nicole vervolgt: “Mijn man en 
ik hebben een totaal andere 
smaak. We komen moeilijk tot 
iets gezamenlijks. Gay wist 
daar perfect mee om te gaan. 
Hij beperkte onze keuzes en 
hielp ons buiten de kaders 
te denken door eenvoudige 
ingrepen en met tijdloos ma-
teriaal te werken. Op iedere 
afspraak volgde snel een 
volgende waarbij hij met iets 
kwam. Zo hield hij de vaart 
erin. Zijn aanstekelijke humor 
maakte het stoeien over al die 
persoonlijke keuzes boven-
dien een stuk aangenamer.”

“Hij kwam bij ons thuis en 
was meteen geïnteresseerd in 
óns; in wat we deden, hoe we 
leefden en wat we wilden”

Goed voorbeeld doet volgen
Nicole en Richard zijn nog 
elke dag gelukkig met de 
keuzes die ze samen met Gay 
gemaakt hebben. Nicole: “Ri-
chard is druk en veel weg. Ik 
ben veel thuis. Voor mij is het 
belangrijk dat onze meiden 
en ik ons hier prettig voelen. 
Alles is functioneel en mooi 
tegelijk. Grappig genoeg zie ik 
in mijn omgeving ook steeds 
meer vrienden en familie 
overstag gaan. Zelfs een 
sceptische vriendin die altijd 
riep: ‘dat kun je toch zeker 
zélf!’, heeft nu de meerwaar-
de van Gay ervaren.

“Alles is 
functioneel en 
mooi tegelijk”

Gay: “Voordat ik startte aan 
het schetsen van de badka-
mer, heb ik de wensen van de 
familie Dohmen in kaart ge-
bracht. Alhoewel er veel door 
het gezin wordt gedoucht, 
wilden de drie dames geen 
afscheid nemen van het bad. 
Beide wensen moesten ver-
taald worden naar een ruimte 
die zeer lastig bleek; schuine 
daken, vreemde hoeken en 
ramen op lastige plekken. 
Hoe kon ik hier hun wensen 
realiseren en tegelijkertijd de 
eenheid bewaken? Ik daagde 
mezelf uit ruimtelijkheid te 
creëren. 

Ik tekende een zwevend 
wastafelmeubel met daar-
boven een spiegel van wand 
tot wand. Eronder kwam een 
sokkel die doorloopt in een 
bad dat deels is ingebouwd 
en deels is opgebouwd (een 
uniek exemplaar). Dit bad 
is weer gekoppeld aan het 
podium waar toilet en douche 
gecombineerd zijn in een nis. 
De nis is met glazen deuren 
af te sluiten. 

Naast de badkamer realiseerde 
Gay ook een woon- en eetkamer, 
slaapkamer en kantoor aan huis.

Door doordachte keuzes 
te maken voor bepaalde 
materialen en de losse 
elementen aan elkaar te 
koppelen, ontstaat in deze 
badkamer een rustige basis. 
Je hebt hierdoor geen last 
meer van de schuine hoeken 
en onregelmatigheden. Ik 
durf dit wel een van m’n 
meest geslaagde badkamer-
ontwerpen te noemen. 
Simpelweg omdat het me 
is gelukt om alle wensen 
te vertalen naar een schijn-
baar onmogelijke ruimte.”
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Colofon

Sociale Media
Volg Gay Jongen ook 
op Facebook.

Gay Jongen Studio
Rechtstraat 59
6221 EG Wyck Maastricht

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

— www.gayjongen.com

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,
Spectrum,
Zanotta.

Concept en redactie viaStory  •  Vormgeving en opmaak Noto  •  Fotografie Serge Technau, David Peskens, Flos, Cassina  •    
Druk Drukkerij Walters  •  Uitgave Gay Jongen interieur architectuur  •  Met dank aan Roel, Helma, onze klanten en leveranciers

Met een Zuid-Afrikaanse va-
der en een Limburgse moeder 
groeide hij op in Schimmert. 
Op zijn 19e ging hij studeren in 
Maastricht. European studies 
(té politiek) ruilde hij in voor 
Gezondheidswetenschappen. 
“Mensen zeiden: die studie is 
veel te breed. Daar kun je niks 
mee. Maar ik zag juist kansen. 
Sport en voeding biologeer-
den mij altijd al.” 

Ga je met Samefko in zee, 
dan krijg je er gezondheid 
voor terug. En geluk. Want 
die twee dingen liggen heel 
dicht tegen elkaar aan, vindt 
Samefko. Wat is de relatie?

“Gezondheid is voor mij bijna 
gelijk aan geluk. Er hangt 
hier een mooie spreuk aan 
de muur: ‘health is a state 
of complete physical, men-
tal and social well-being and 
not merely the absence of 
disease or infirmity’. Daar 
kan ik me heel erg in vinden. 
Mijn lijfspreuk is niet voor niks 
‘enjoy health’.”

Samefko 
kijkt binnen 
in je lijf

“Gezondheid is 
voor mij bijna 
gelijk aan geluk”

Samefko Ludidi (29) is wetenschap-
pelijk gezondheidsadviseur. Hij 
heeft een doktersgraad interne 
geneeskunde op zak. Via Health 
by Science werkt hij samen met 
cliënten aan een duurzaam gezonde 
leefstijl. “Ik ga op alle fronten voor 
het hoogst haalbare.”

Je bent net als Gay Jongen 
bezig met ‘binnenkijken’. Op 
een heel persoonlijke manier. 
Welke parallellen zie jij?

“Om echt iets kunnen ver-
anderen in iemands leefstijl, 
moet ik volledige inzage 
krijgen in zijn/haar situatie. 
Dat betekent méér dan alleen 
een lichamelijke check-up. 
Ook iemands gedrag wil ik 
in kaart krijgen. Hoe is het 
dag- en nachtritme? Hoeveel 
beweegt iemand? Woont ie-
mand alleen of met meerdere 
mensen?”

“In die zin ben ik ervan over-
tuigd dat je woon- en leefom-
geving gezond gedrag kunnen 
stimuleren. Er zijn bijvoor-
beeld studies die laten zien 
dat het samen vangen, berei-
den en nuttigen van voedsel 
gezondheid bevordert. Hier 
zou je op kunnen inspelen bij 
de inrichting van je woning. 
Maar dat laat ik liever aan 
Gay over.” 

Gay geeft een 
paar handvaten 
die je helpen net 
even anders 
naar je interieur 
te kijken:

Gay Jongen

#1

#2

#3

#4

tips van

Door de foto te bestuderen, zie je 
waarschijnlijk meer in de ruimte staan 
dan zonder foto. Het geeft je een 
eerste aanzet om op te ruimen en rust 
te creëren.

Begin bijvoorbeeld met je
planten. Maak groepjes.

Volgens Gay staat kwaliteit gelijk aan 
duurzaamheid. Hij vindt om die reden 
trends minder belangrijk en werkt graag 
met klassiekers.

Elk interieur mag volgens Gay een 
goede fout hebben. Een keuze die niet 
voor de hand ligt, maar achteraf juist 
geraffineerd blijkt. Dat maakt een in-
terieur persoonlijk en onderscheidend.

Maak een foto 
van je interieur. 

Ruim op door 
dingen bij elkaar 
te plaatsen die 
bij elkaar horen. 

Kies voor 
kwaliteit. 

Zorg voor 
spanning. 
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