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SPECTRAL SMART FURNITURE
Wanneer je op zoek bent naar een zwevend tv-meubel op maat, zonder zichtbare speakers en
kabels, dan hebben wij dé oplossing. Van standaard tot maatwerk tv-meubel; het behoort tot ons
specialisme. Met een meubel van Spectral is televisie kijken altijd prettig, ook als de tv niet aanstaat!
Maak een afspraak met een van onze woonprofessionals voor een goed advies

De eeuwige jeugd van Berlijn INTERVIEW: LEO BLOKHUIS
Binnenkijken bij onze klanten Castelijn: familie in design
DESIGNERS: Sebastian Herkner Hella Jongerius Cees Braakman
HAMSEWEG 18 AMERSFOORT/HOOGLAND T 033 4801441 KOKWOONCENTER.NL

BERT PLANTAGIE Kiko

PODE Spot Low

STRING
FOSCARINI Spokes

STUDIO HENK Modular Cabinet

design & trend
de leukste nieuwe items

ETHNICRAFT N701

PODE Ziggy

Bij Kok Wooncenter vind je een eigentijdse
collectie meubelen in de Scandinavische
woonstijl. De merken Pode, Hülsta Now, Hay,
Bert Plantagie en Studio Henk staan uitgebreid
gepresenteerd. Maar ook de zitmeubelen van
Bodilson gemixt met de kasten van String en de
eigenwijze items van Zuiver en Ethnicraft.

STUDIO HENK Butterfly en Co Chairs

EYYE bank Dura en fauteuil Puuro

TREKU Aura

CREATIEF
ADVIES?
Bel voor een
gratis afspraak!

HAY About A Chair

IT’S ABOUT ROMI Hollywood

Moodboard

Al jaren worden we als Kok Wooncenter
door toonaangevende tijdschriften zoals
VT Wonen en Eigen Huis & Interieur
beoordeeld als de beste zelfstandige
woonwinkel van het land. Dat vinden
we geweldig leuk natuurlijk. Het maakt
dat klanten vaak nieuwsgierig naar wat
ons geheim is.

De geheimen van een
geslaagd interieur
Het geheim van onafhankelijk advies

Het geheim van geen geheimen

Hoewel het absoluut geen geheim is, weten veel mensen niet
dat je bij ons ook terecht kunt voor een compleet uitgewerkt
interieurplan met een styling-advies. Dat advies is onafhankelijk.
De kennis van onze specialisten in woondesign reikt veel verder
dan onze winkel. We weten wat er speelt en zijn op de hoogte
wat de allerlaatste trends zijn. Dus ook als we iets wat jij hebt
gespot niet in de collectie hebben, nemen we het gerust mee in
het plan.

Na de bovenstaande onthullingen mag het
duidelijk zijn: ons grootste geheim is dat we
geen geheimen hebben! We houden juist van
transparantie en zijn altijd open naar iedereen.
Je oprecht openstellen voor de wensen, behoeftes
en dromen van mensen, is volgens ons namelijk de
beste weg naar een interieur waarin je helemaal
jezelf kunt zijn.

Het geheim van voelen en proberen
Een meubel geeft pas zijn geheimen prijs als je het kunt aanraken
en uitproberen. Een bank kan nog zo comfortabel ogen op een
foto, pas als je erin ploft en ontspant, weet je: ja, hiermee wil
ik leven. Uniek aan onze winkel is dat we van alle merken die
we verkopen nagenoeg de complete collecties hebben staan.
Je kunt al die collecties dus in het echt bekijken om te zien hoe
de afwerking werkelijk is, om de kwaliteit te voelen en om het
comfort zelf te ervaren.

Het geheim van duurzaamheid
Onze collectie is internationaal, maar met de nadruk op
Nederlandse merken. Daar kiezen we voor omdat Dutch design
toonaangevend is en bovendien van hoge kwaliteit, dus duurzaam.
Ook de productie en het transport zijn heel planeetvriendelijk bij
meubels van eigen bodem. Dat is iets wat we waardevol vinden,
ook daar doen we niet geheimzinnig over.

Het geheim van zorgeloosheid
In onze visie wil zorgeloosheid zeggen dat we alles voor je
regelen en begeleiden van de eerste schets tot de montage.
Dat betekent dat we betrokken blijven bij je nieuwe interieur tot
het helemaal af is en zelf daarna nog. Want je kunt altijd bij ons
terecht voor bijvoorbeeld onderhoudsadvies, styling-advies of
met welke vraag dan ook.

Pauline Meijer en Marcel Kok
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LINTELOO Metropolitan

DESIGN ON STOCK Barrell

BRAND STORE

ALTIJD ACTUEEL

Je vindt bij ons altijd de nieuwste modellen en meest actuele
uitvoeringen. Twee keer per jaar wisselt de collectie op onze
winkelvloer. We blijven op de hoogte op de internationale
meubelbeurzen in Milaan, Keulen en Parijs. En de merken
belonen ons regelmatig met exclusieve primeurs van het
nieuwste design. We zijn onder andere Design on Stock
Brand Store, Leolux Select Store, Bert Plantagie Studio en
Linteloo Feel Good Studio. Nagenoeg de gehele collectie
van deze merken is te vinden in onze woonwinkel!

DESIGN ON STOCK bank Cascade en bijzettafel OO-two
BERT PLANTAGIE tafel Carv met stoelen Maple

AUPING SELECT STORE

Kok Wooncenter is een Auping Select Store, wat zoveel wil zeggen
als: we hebben écht alles om lekker te slapen. Van ergonomische
matrassen en comfortabele boxsprings tot het zachtste beddengoed.
Kom gerust eens proefliggen. We maken je wel weer wakker.

Styling
Voor de mooiste woonaccessoires kun je natuurlijk
ook bij ons terecht. Ontdek onder andere de
mooiste vazen, kussens, plaids en kandelaars van
merken als Vitra, Alessi, Claudi, HK Living, Fatboy,
Iittala, String, Rituals, Puik Art en House Doctor.
Vraag ook eens naar de mogelijkheden
voor stylingadvies bij jou thuis!

VITRA Eames House Bird

AUPING boxspring Tokyo
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IITTALA Aalto Vaas

AZTEC
1981 / 2019
Gerard van den Berg

Comeback van een stoere huisgenoot
Met zijn bolle, robuust-zachte uiterlijk biedt bank AZTEC geborgenheid.
Hij omarmt gebruikers aan alle kanten.
1981. Het is het jaar waarin IBM de eerste
personal computer op de consumentenmarkt
introduceert, Ronald Reagan zijn loopbaan als
president begint en Doe Maar de hitparade
domineert met de elpee Skunk.
Ook eigenaar Paul van den Berg herinnert
zich 1981 als een doorbraakjaar. ‘De AZTEC
lanceerde Montis als producent van eigen-

tijdse designmeubels, gaf ons vleugels in
het circuit.’
Met zijn identieke hoogte en breedte voor
rug- en armleuningen bewees de robuuste
bank zich jarenlang als een opvallende nieuwkomer in het Nederlandse meubellandschap.
Even weggeweest, eindelijk terug: de AZTEC.
In een actueel jasje.

Een lawine aan gezelligheid.

De door Metrica ontworpen zitbank doet zijn naam – Avalanche is Frans voor lawine – alle eer aan, want men raakt er gewoonweg in bedolven onder
de gezelligheid. Vooral als men de tweedelige rugleuning overeind zet en zich diep in het zitkussen laat vallen. Wie liever rechtop zit voor een meer
communicatieve houding, klapt de leuning eenvoudig en snel weer naar voren – et voilà!
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We Love Design, Design We Love

De deelnemende woonwinkels onderscheiden zich met creatieve interieuradviezen, vakkundige ambachtsmensen voor montage en stoffering.
U bent verzekerd van topkwaliteit, prettige service en de beste garanties.
Het Origineel is een kwaliteitskeurmerk!
COLOFON
uitgever: Het Origineel, Euretco b.v. Divisie Wonen
coördinatie: Mieke Stolker, Liesbeth Damen
commissie: Pauline Meijer, Jan Luppes, Bart Hoefsloot, Paul Hoefsloot
redactie: Ruud Houweling, Chris Muyres
tekst & tekstredactie: Chris Muyres
art direction en vormgeving: Ruud Houweling
prepress: Nederlof Repro, Cruquius
met dank aan: Caroline Coehorst, Leo Blokhuis, Sebastian Herkner,
Marieke Castelijn, Gerard van den Berg
hetorigineel.nl

advies op maat
culinair
gesignaleerd
interview
gesignaleerd
Sebastian Herkner + Cees Braakman
ambacht
kleur als rode draad

26
Het Origineel is opgezet door een selecte groep exclusieve woonwinkels die
uitsluitend origineel design presenteren van topmerken. Binnen dit platform
werken interieuradviseurs en -architecten, topfabrikanten en -ontwerpers samen
om de hoogst mogelijke kwaliteit te waarborgen.

stedentrip

thuis bij onze klanten
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eye catchers
in het oog springend design op onze winkelvloer
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1 VITRA Eames Plastic Chair & Fiberglass Chair new colours 2 INGO MAURER hanglamp La Festa Della Farfalle
3 PASTOE hangkast Vision Joost Selection 4 PILAT & PILAT tafel Wybe Langshout 5 VITRA fauteuil Grand Relax
6 OLIGO leeslamp A Little Bit Colour 7 MONTIS fauteuil George 8 OLIGO vloerlamp Glance 9 DE SEDE fauteuil DS-343
10 LABEL fauteuil Gustav 11 LEOLUX bank Flint
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1 LINTELOO zitsysteem Madison 2 DESALTO tv-ophangsysteem Sail 3 ARCO tafel Slim Round 4 ARTIFORT eetkamerstoel Jima
5 PILAT& PILAT kast Elfriede walnoot 6 LEOLUX eetkamerstoel Mime 7 TOBIAS GRAU tafellamp Salt & Pepper
8 LEOLUX Jill Chaise Longue 9 NEMO vloerlamp Tru 10 METAFORM sideboard BS-D 11 MILLENERPOORT karpet Doppio Cosmic
12 COR bank Conseta
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HET ORIGINEEL 7
ALLEEN LEVERBAAR VIA DE ERKENDE DEALER
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1 ARTEMIDE hanglamp Gople 2 TONONE hanglamp Beads 3 CASTELIJN sideboard Tapa 4 PASTOE wandsysteem Track
5 FOSCARINI vloerlamp Fork 6 ARTIFORT fauteul F500 7 MONTIS bank Daley 8 PODE fauteuil Spot 2 9 BEEK sideboard Cubic
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eye catchers
in het oog springend design op onze winkelvloer
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1 LABEL bank Kameo 2 COR fauteuils Cordia 3 METAFORM bijzettafels Nobby 4 PERLETTA karpet Structures mix
5 ARCO tafel Shift stoel Ease 6 FAST eetkamerstoel Forest 7 EYYE tafel Rixx 8 LABEL eetkamerstoel Gustav jr.
9 MONTIS bank Aztec
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salina wave

Millenerpoort Salina wordt gemaakt met Tencel. Het heeft een zijdeachtige glans en voelt zeer zacht en
comfortabel aan. Tencel is garen gemaakt van eucalyptushout met FSC keurmerk, uit duurzame bossen.
Bij de productie komen geen schadelijke stoffen vrij.
Door met een combinatie van gesneden polen en luspolen te werken ontstaat een patroon met twee
kleuren in ton sur ton. Op deze manier verandert de kleurintensiteit tussen de top en de zijkant van het
garen. Salina is er in drie dessins, Wave, Infinity en Cube.

Millenerweg 8

6136 KW Sittard +31 (0) 464 577 444

millenerpoort.nl

De
eeuwige
jeugd
van
Nergens in Europa
komen nieuwe
trends zo snel en
creatief tot uiting
als in bruisend
Berlijn. Dat maakt
het tot een stad
om regelmatig naar
terug te keren,
er is altijd weer
zo veel nieuws
te ontdekken!

fotografie caroline coehorst
tekst chris muyres
HET ORIGINEEL 11

Wohnzimmer, Paul Lincke Ufer
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Berlijn

B

erlijn, dat is elegante 19e-eeuwse grandeur naast strakke
communistische architectuur, pijnlijke oorlogsherinneringen
naast vrolijk stemmende creatieve initiatieven, chique
buurten die tiptop in de kleurige verf staan naast
rafelranden waar met veel enthousiasme wordt gepionierd
door jonge generaties. Die clash van oud en nieuw maakt
Berlijn tot een ongelooflijk dynamische en opwindende
stad. Elke keer dat je er komt, valt er weer veel nieuws
te ontdekken. Maar je kunt er ook altijd terugvallen op
vertrouwde klassiekers. Omdat Berlijn gigantisch groot is, is het als bezoeker
handig om een globaal overzicht hebben van de verschillende stadsdelen en
wat je er kunt verwachten. Voor ons Nederlanders is het mooi meegenomen dat
we heel comfortabel zijn in het zadel, want fietsen is de ideale manier om Berlijn
te doorkruisen. Het Origineel vertelt je waar je moet zijn in de buurten Mitte,
Prenzlauer Berg, Schöneberg en Kreuzberg voor cultuur, shopping en om te
eten, drinken en relaxen.

Van Nefertiti tot graffiti
As er iets in overvloed is in Berlijn, dan is het cultuur. Van Egyptische
kunstschatten, zoals de buste van Nefertiti, tot techno-party's in een oude
bankkluis: Berlijn heeft het. Of zoals Bowie het zei: ‘Berlin, the greatest
cultural extravaganza that one could imagine.’ Voor oude kunst moet je
op de Museuminsel zijn, het eiland in de Spree, midden in de stad. In de
wijk Mitte dus. Daar liggen ook de ander highlights zoals de Reichstag, de
Brandenburger Tor, het Holocaust Monument en Checkpoint Charlie (op de
grens met Kreuzberg). Als je van fotografie en/of mode houdt is het Helmut
Newton museum in Charlottenburg fantastisch. Is graffiti meer je ding,
bezoek dan de East Side Gallery in Friedrichshain: meer dan een kilometer
overgebleven Berlijnse muur met indrukwekkend spuitbuswerk. Of ga langs de
galeries aan de Torstrasse. de grens tussen Mitte en Prenzlauerberg. Het lijkt
een ongezellige, doorgaande weg, maar er zitten her en der allerlei bijzondere
galeries, conceptstores en eettentjes verstopt. Een spectaculair nieuw museum
is Hamburger Bahnhof in een voormalig treinstation, zoals zich laat raden. Het
gebouw is heel bijzonder: een indrukwekkende industriële hal met daaraan vast
een eindeloos lange gang met daaraan verschillende ruimtes. De exposities met
moderne kunst zijn altijd te gek hier. Verder heb je in Berlijn nog unieke plekken
als het Museum der Dinge in Kreuzberg, waar ze de mafste verzamelingen van
gebruiksvoorwerpen op een geweldige manier hebben uitgestald.

Park am Gleizdreieck

Van luxueus warenhuis tot übercoole concept store
Mitte is het meest populaire shopping-gebied. Na de val van de muur was dit
het eerste voormalig Oost-Duitse gebied dat werd opgeknapt en opgehipt. Het
gebied rond de Alexanderplatz met de beroemde Fernsehturm, een ideaal
oriëntatiepunt in de stad, is nu bezaaid met mooie winkels, leuke eettentjes
en galeries. Verken vooral de straten rond de Hackesher Markt en de RosaLuxemburg-Platz. Hier zitten mooie filialen van merken als Cos, Muji, Fred
Cucina
Perry,povera
Urban Outfitters, A.P.C. en Acne. Maar op Torstrasse 1 is hét adres waar
iedereen het over heeft: The Store. Dit is de ultiem überhippe conceptstore
waar je je toch welkom voelt als je er zelf niet uitziet alsof je rechtstreeks van
de catwalk komt. Ze verkopen er Chanel en Balenciaga maar ook Fila en Levi’s.
Verder koop je er onder meer lp’s, design, prints, gifts, planten en je kunt er
prima lunchen. De enorme zaak is heel smaakvol ingericht met vintage design. 
Prenzlauer Berg grenst aan Mitte en is een sfeervolle woonbuurt voor gezinnen

The Visit Coffee Roastery, Kreuzberg

HET ORIGINEEL 13

Build your Törtchen

Nudie Jeans, Mitte

FOTOHOKJES
Overal in Berlijn
kom je ouderwetse
fotoautomaten
tegen. De vaste
prijs voor vier
pasfoto's is € 2.
Veel Berlijners
duiken met 2, 3
of 4 tegelijk zo'n
hokje in voor het
uitgaan om een
foto te maken als
aandenken.
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Bikini shopping centre
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Mitte

Berlijn
die wat te besteden hebben. Je merkt het al snel aan de bakfietsouders die
hier af en aan rijden over de brede stoepen. Dat dit voormalig Oost-Duitsland
is, zou je absoluut niet denken als je door boomrijke straten wandelt langs de
stijlvolle gevels. En al helemaal niet als je het aantrekkelijke aanbod ziet aan
modewinkels, lunchtentjes, organische supermarkten en biologische markten.
De Kastaniënallee is de hoofdstraat en wordt ook wel de 'castingallee' genoemd:
vooral in het weekend is het hier een parade van tiptop geklede mensen.
Andere straten en pleinen om te ontdekken zijn Weinbergsweg, Oderberger
Strasse, Kollwitzstrasse en Kollwitzplatz, Knaackstrasse Wasserturmplatz,
Helmholzplatz.
Upscale Schöneberg ligt in West-Berlijn en je vindt hier bijvoorbeeld het chique
warenhuis KaDeWe – Kaufhaus des Westens. Vlakbij is onlangs een nieuw,
hypermodern winkelcentrum gekomen genaamd Bikini Berlin, met eigentijds
frisse winkels en horeca. Grappig: koffie drinken kan hier met uit uitzicht op de
bavianenrots in de Zoo. Mocht je een regendag treffen, dan kun je op deze
twee plekken een flink aantal uren overdekt shoppen. Om de hoek ligt de
indrukwekkende Gedächtniskirche, voor als je ook nog wat geschiedenis wilt
meepikken. Een stukje verderop is een filiaal van de onweerstaanbare Duitse
keten Manufactum. Het aanbod bestaat hier uit een superieure selectie van
basic spullen van topkwaliteit: de beste puntenslijper, de beste regenlaarzen,
de beste braadpan, de beste bezem en ga zo maar door. En gelukkig betekent
'beste' niet per se ook 'duurste'. In een ander, minder toeristisch deel van
Schöneberg ligt de gezellige Akazienstrasse en in het verlengde daarvan de
Goltzstraße waar je alleen al naartoe zou willen voor chocolaterie Winterfeld.

Berliner Dom

Kreuzberg is een stuk ongepolijster dan Prenzlauer Berg, maar hier bruist het
van de creatieve initiatieven. De levendige Oranienstrasse is de bekendste
straat hier. Daar vind je bijvoorbeeld de coole conceptstore Voo Store en
originele eettentjes als Charlie's Vegan Food & Coffee en Kimchi Princess.
Een groene verrassing is de Paul Lincke-ufer met weelderige voortuinen.
Op nummer 44 heb je daar een origineel adres als Wohnzimmer, met
woonaccessoires en cadeaus. Pal ernaast zit de charmante modeboetiek
Schuhtanten. Om de hoek is de sfeervolle Kiez (buurt) rond de Graeffestrasse
en de Dieffenbachstrasse. Steeds meer one-of-a-kind adressen openen hier hun
deuren met mode, design en er is zelfs een winkel helemaal gespecialiseerd in
lakritz oftewel drop. En dan heb je weer wat verderop de Bergmannkiez rond de
Bergmannstrasse, die qua sfeer doet denken aan Schöneberg of Prenzlauer Berg.
Het is een winkelstraat vol lokale reuring, heerlijk om je in te mengen. Bij de
locals is bijvoorbeeld delicatessenwinkel annex restaurant Knofi heel populair.
Totaal niet hip, maar een topplek.

Van uitgerangeerd rangeerterrein tot voormalig vliegveld
In een hectische stad als Berlijn heb je ook af en toe behoefte aan wat rust.
Perfect daarvoor is het Park am Gleisdreieck , een groot nieuwe groengebied
op een voormalig rangeerterrein, lekker centraal tussen Mitte, Schöneberg
en Kreuzberg. De bewoners van de stad hebben er zelf voor gezorgd dat
het terrein niet werd volgebouwd, maar werd getransformeerd tot een groen
recreatiegebied. Ze komen hier om te sporten, picknicken of gewoon niksen. De
sfeer is er echt ‘gemütlich’ zoals ze dat hier zeggen. Van een heel andere orde
is het voormalige vliegveld Tempelhof, dat ook door de Berlijners zelf werd
behouden als groengebied. Je kunt hier over de oude landingsbanen fietsen –
spectaculair – en genieten van de weidsheid en de rust. Nog weer totaal anders
is het voormalig fabrieksterrein dat nu Cassiopeia heet. Het doet enigszins
denken aan het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam, voor wie dat
kent. Maar het is wel een stuk alternatiever. Er is hier een indoor skatebaan, een
klimmuur, een muziekzaal, een biergarten en wat andere horeca. Super voor een
middag met tienerkinderen bijvoorbeeld.
Al met al is Berlijn elke keer dat je er komt weer een eindeloos inspirerend
avontuur vol nieuwe verrassingen. ‘Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen,’
zong Hildegard Knef ooit, en dat geldt nog steeds. Berlijn is een oude ziel met
een eeuwig jong gezicht. 
Hallesches Haus, Tempelhofes Ufer
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Berlijn

de beste adressen

MITTE

Clärchens Ballhaus

SCHÖNEBERG &
CHARLOTTENBURG

Auguststrasse 24 ballhaus.de

Kaufhaus des Westens

Wat je zeker niet mag missen
is Clärchens Ballhaus. Het
gebouw zelf is vergane glorie
op z’n allermooist. Je kunt er
uitstekende schnitzels eten
aan de rand van de dansvloer,
terwijl er stijldanslessen
gegeven worden.

Tauentzienstrasse 21-24

De mega-Bijenkorf of de
Harrods van Berlijn …Veel luxe,
veel onweerstaanbaars. En als
je je er letterlijk in wilt onderdompelen: je kunt naar de spa!

Torstrasse 1 thestores.com

De ultieme conceptstore,
überhip, maar je voelt je er
toch welkom.
Room Capacity
Linienstrasse 150 roomcapacity.de
Prachtig mid-century design
zo mogelijk nog mooier
gepresenteerd.

Café Bravo
Auguststrasse 69 kw-berlin.de

Een relaxte plek om te ontbijten
of lunchen in het drukke Mitte,
want Café Bravo ligt rustig
verscholen op een binnenplaats.
Het hoort bij het KW Institute
for Contemporary Art.

Adalbertstrasse 9 visit-coffee.com

Pastarestaurant met de beste
ravioli van de stad.

Een van die fantastische,
minimalistische koffietentjes
waar ze hun eigen bonen
roosteren. Dit was het eerste
filiaal, in Kreuzberg, maar ze
hebben nu ook een filiaal in
Schöneberg in in Mitte.

Restaurant Fleischerei
Schönhauser Allee 8

Mooi nieuw overdekt
winkelcentrum met tal van
originele boetieks aan de Zoo.
Knofi

Prater

Bergmannstraße 11 knofi.de

Kastanienallee 7-9

Süper Store

Lekker authentieke zaak voor
delicatessen en diner, niet
duur, heel lekker.

Prater, de oudste biergarten
van Berlijn is nog steeds een
super gezellige plek om wat
te drinken en snacken onder
de kastanjebomen. Tip: neem
een Berliner Weisse, een lekker
witbier.

Dieffenbachstraße 12

Bikini Berlin

Helmut Newton Foundation
Jebensstrasse 2 helmutnewton.com

Salumeria Culinario
Tucholskystrasse 34
Echt een heel fijne Italiaanse
trattoria waar je smakelijk kunt
eten voor een goede prijs.

The Visit

Oderberger Straße 41

Niet voor vegetariërs, zoals
de naam luid en duidelijk
aangeeft, maar wel een heel tof
restaurant met een ongepolijst
interieur, dat eigenlijk niet veel
meer is dan een oude slagerij
waar een kroonluchter in is
gehangen.

Budapester Straße 38-50

The Store

Restaurant Teigwaren

De befaamde Berlijnse modefotograaf Helmut Newton
(1920-2004) heeft een eigen
museum dat absoluut de
moeite waard is.

PRENZLAUER BERG
Kauf Dich Glücklich
Oderbergerstraße 44

Een moderne klassieker: hier
ga je heen voor koffie met
een verse wafel in een vrolijk
vintage interieur waar alles
meubels te koop zijn.

Do You Read Me?

Mauerpark
Ostalgie, zo wordt de
nostalgie naar vintage OostDuitse producten genoemd,
zoals lampen, horloges,
reclameborden, speelgoed en
wat al niet. Een goede plek om
iets leuks in dit genre te scoren
is de fantastische rommelmarkt
in het Mauerpark, elke zondag
van 8-18.

KREUZBERG

Objets Trouvés

Dit tijdschriftenwalhalla
is een begrip in Berlijn.
Voor fantastische
interieurmagazines ben je hier
aan het goede adres, maar
ook voor onweerstaanbare
modemagazines die je in
Nederland niet vindt.

Brunnenstrasse 169

Tempelhofer Ufer 1

Fantastische vintage meubels
in een industriële setting. Maar
bijvoorbeeld ook handgemaakt
Japans keramiek.

Mooi industrieel pand dat is
verbouwd tot een concept store
met mooie cadeau-artikelen,
woonaccessoires en ander
zorgvuldige geselecteerd design
én een lunchroom waar je heel
prettig zit.

Chèn Ché
Rosenthaler straße 13
(binnenplaats) chenche-berlin.de

Dit is nou echt een
Geheimtipp, want dit adres
vind je niet als je er niet
op wordt gewezen. Het is
een Aziatische tearoom en
restaurant, maar dan absoluut
niet kitsch, met een heerlijke
tuin waar je ook kunt eten.
Betaalbaar, authentiek en goed.
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Knaackstraße 22/24

Russisch en joods eten en
eigen bier zijn de specialiteiten
van Pasternak. Helemaal top,
net als de ambiance.
The Barn Coffee Roasters
Schönhauser Allee 8 thebarn.de
Perfectionistische koffiebranderij
waar je de allerlekkerste koffie
van de stad drinkt én super
sandwiches eet.

Skalitzer Strasse 36 kimchiprincess.com

Dit Koreaanse restaurant heeft
een industrieel maar sfeervol
interieur. George Clooney at
hier toen hij in Berlijn was.

One-of-a-kind winkel met
design-huisraad dat je allemaal
wilt hebben.
House of Dotcity
Graefestraße 2 house-of-dotcity.com

Te gek adressen in de
sfeervolle upcoming buurt
rond de Dieffenbachstrasse en
Graefestrasse in Kreuzberg.
Wohnzimmer
Paul Lincke-ufer 44 wohnzimmer36.de

Verrassende winkel met
woonaccessoires en cadeaus
en een voortuin.
Modulor
Prinzenstrasse 85 modulor.de

Auguststrasse 28 doyoureadme.de

Restaurant Pasternak

Kimchi Princess

Hallesches Haus

Als je ook maar iets creatiefs
doet of wil doen, dan is deze
gigantische zaak met meerdere
verdiepingen een walhalla.
Hier hebben ze alles wat
kunstenaars, ontwerpers en
architecten maar nodig zouden
kunnen hebben. Maar ook
de hobbyist kan hier zijn hart
ophalen.
Hotel Michelberger

Voo Store

Warschauer Straße 39/40

Oranienstraße 24 vooberlin.com

Hotel Michelberger is
bedacht, gemaakt en gestart
door vormgevers en decorontwerpers. Dat zie je aan het
vindingrijke interieur met een
boel gerecyclede materialen.
Echt een fantastische plek, ook
om te lunchen of dineren. 

Te gekke minimalistische concept
store met mode en meer.
Museum der Dinge
Oranienstraße 25 museumderdinge.de

Uniek museum met collecties
van doodgewone dingen
prachtig uitgestald.

Kontinentalwaren

Charlie's Vegan Food & Coffee

Stargarder Straße 19

Oraniestraße 187

Voor vrolijke huisraad
'made in Europe'.

Bijzonder leuk ingericht
eetadres.

Zacht kubisme.
FAUTEUIL GUSTAV met bijpassende pouffe | Peter van de Water
Het ontwerp van fauteuil Gustav is geïnspireerd op het Tsjechisch kubisme.
De combinatie van grafische lijnen, open hoeken en een zachte binnenkant
maken Gustav tot een comfortabele fauteuil met een lekkere vrije zit.
Leer: Waterbuffel Dark Brown | Stof: Soninka 18001 | Onderstel: black grey
Kleed: LABEL VandenBerg Red Chain Carpet kleur Copper van Floris Hovers.
Bijzettafel: LABEL VandenBerg Carry van Peter van de Water

Handmade originals from Holland
3rd generation furniture makers

LABEL.NL

advies op maat

Raamdecoratie

KENDIX Agave gordijnstof

Over raamdecoratie krijgen
de experts in onze winkels
opvallend veel vragen én
complimenten. Dat laatste
omdat mensen vaak echt
worden verrast door het
resultaat aan het eind
van de rit. Het effect van
goed gekozen en perfect
geïnstalleerde raamdecoratie
op het interieur kan namelijk
spectaculair zijn.
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Raamdecoratie
Zorgeloze rit
Raambekleding is typisch een project voor
de ervaren specialist. Er komen namelijk veel
zaken bij kijken die je makkelijk over het hoofd
ziet, zowel esthetische als technische. Bij onze
winkels hebben we zulke specialisten in huis, die
je met kennis en enthousiasme begeleiden bij
het hele traject. Dat begint met het zorgvuldig
analyseren van de situatie en het inventariseren
van je wensen. Het eindigt met het installeren
en onberispelijk afwerken. Zo wordt nieuwe
raambekleding een volkomen zorgeloze rit, waarbij
je je enkel hoeft te concentreren op de leuke kant
ervan: het kiezen van wat je mooi vindt.

Het ritme van de dag
De ideale raamdecoratie is flexibel aanpasbaar
aan het ritme van de dag en van de seizoenen.
’s Winters, als de lampen al vroeg aan gaan,
wil je te veel inkijk voorkomen, de warmte
binnenhouden en voor een behaaglijke sfeer
zorgen. In de zomer wil je de warmte juist weren,
het zonlicht filteren en een luchtig vakantiegevoel
in huis halen. Met doordachte raamdecoratie
is dat allemaal in een handomdraai te regelen.
Desgewenst zelfs op afstand bediend.

Verborgen functies
Als eerste inventariseren we wat de verschillende functies zijn die de raambekleding
heeft in jouw specifieke situatie. Vaak blijken er extra mogelijkheden te zijn waar
jezelf niet aan had gedacht, zoals de akoestiek van een ruimte verbeteren. Of inkijk
verminderen zonder het uitzicht weg te nemen, met raamdecoratie die je omhoog
trekt. Maar ook: bijdragen aan de isolatie en zelfs aan de beveiliging van je huis.
KENDIX Flos gordijnstof

Onzichtbaar of overrompelend
Raamdecoratie kan heel bescheiden of juist als
onweerstaanbare blikvanger zijn rol vervullen.
Neem de vouwgordijnen zonder baleinen,
terug van weggeweest in de Sunway collectie.
Dit nonchalant hangende model komt in
een ingetogen, natuurlijke stof, zoals een
(transparante) linnen, goed tot z’n recht in
landelijke interieurs en huizen met erkers. Maar
ook in een modern interieur, uitgevoerd met een
mooie dessinstof, als eyecatcher.

Het grotere plaatje
De ramen zijn onderdeel van de basis van een
interieur, samen met de wanden en de vloer.
Daarom kijken we ook naar het totaalbeeld.
Bij onze winkels kunnen we dat verhelderend
visualiseren. We werken alleen met topmerken
zoals, Kendix, Ploeg, Luxaflex en Sunway, zodat je
raambekleding sowieso altijd kwaliteit uitstraalt.

Perfect maatwerk
Het inmeten en installeren van raambekleding is
een vak apart. Alleen als je dat aan een ervaren
expert overlaat, weet je zeker dat alles perfect
past en soepel opent en sluit. En dat je niet
voor verrassingen komt te staan, zoals dat de
ramen niet meer open kunnen. Het is echt een
precisiewerk, zeker als je hebt gekozen voor
verduisterende en/of isolerende raambekleding.
Eén centimeter te krap kan de effectiviteit al flink
teniet doen. Mochten wij onverhoopt zo’n fout
maken, dan herstellen we ’m uiteraard kosteloos.
Want dat is natuurlijk ook een van de grote
voordelen als je een vakman of -vrouw inschakelt:
je loopt geen enkel risico mocht er iets mis gaan.
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Alleen als je
het aan een
ervaren expert
overlaat, weet je
zeker dat alles
perfect past

SUNWAY Vouwgordijnen zonder baleinen
SUNWAY Duette Shades

Feest voor het oog
Het is opvallend hoeveel complimenten we krijgen
als we raambekleding hebben geïnstalleerd.
Mensen zijn vaak verrast door het wauw-effect.
Het verschil tussen voor en na kan namelijk echt
spectaculair zijn, zowel voor het oog als voor
het gevoel en comfort. Daarom vinden we het
zelf altijd weer een feestje om raambekleding
te komen installeren. Het is een beetje alsof we
slingers komen ophangen.
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Grand Relax
Design: Antonio Citterio, 2019
Het origineel komt van Vitra

Vitra-partners in uw buurt vindt u op www.vitra.com/find-vitra.

culinair

Duitse
klassieker
met een
Oranje tintje
Japans, Frans, Thais, Spaans,
Italiaans, Mexicaans … we zijn
in Nederland dol op allerlei
exotische keukens. Maar je
hoort nooit iemand zeggen:
‘vanavond heb ik zin in iets
Duits!’ Behalve de zussen
Marijne en Liesbeth Thomas.
Een paar jaar geleden stelden ze hun eerste Duitse kookboek
KOCH! samen, nu gevolgd door BACK! Daarmee laten ze
ons helemáál met de neus in de boter vallen, want het gaat
over Duits brood en gebak. Hier een voorproefje met een
niet te versmaden klassieker, die ze een Hollands tintje
gaven: “Toen ons eerste kookboek uitkwam, werd ons vaak
gevraagd: waarom staat er geen Bienenstich in? Nou… heel
stiekem houden wij niet zo van Bienenstich. Het is altijd zo
slagromig, en omdat de klassieke Bienenstich van gistdeeg
wordt gemaakt, is het de volgende dag al gortdroog. Totdat
we ontdekten dat er ook een ‘nepvariant’ bestaat, zonder
gist. Gecombineerd met een frisse sinaasappelvulling, vinden
we ‘m opeens heel lekker!
Voor 1 taart van 24 cm ø
1. Maak eerst bodem/bovenkant: verwarm de oven voor op
180 °C. Meng 125 g bloem met 1,5 tl bakpoeder en vet alleen
de bodem van een springvorm in met roomboter – de rand
niet, zodat het deeg voldoende houvast heeft om omhoog te
‘kruipen’. Vrees niet, hij komt straks echt goed uit de vorm!
2. Splits 3 grote eieren. Klop de eiwitten in een brandschone
kom met een snufje zout stijf. Strooi beetje bij beetje 175 g
kristalsuiker erbij. Voeg de eierdooiers toe, zeef de bloem met
het bakpoeder erboven, schep alles luchtig om en doe over
in de springvorm.
3. Verdeel 30 g roomboter in vlokjes over het deeg. Strooi 50 g
amandelschaafsel er gelijkmatig over en bestrooi met 2 el
suiker. Bak de taart 30-35 min. in de oven; de amandelen,
boter en suiker moeten een mooi, goudgeel geheel vormen.
Pas op dat de amandelen niet verbranden!

4. Maak ondertussen de sinaasappelcrème: leg 2 blaadjes
witte gelatine in een kommetje koud water. Doe 125 ml
volle melk en 125 ml sinaasappelsap in een steelpan en
breng net aan de kook; neem van het vuur. Klop in een
kom 3 eierdooiers glad met 4 el poedersuiker en 1 el
maïzena. Giet de hete melk beetje bij beetje op de dooiers
en roer goed los. Schenk het mengsel door een zeef terug
in de pan en breng al roerend met een spatel weer aan de
kook tot het de consistentie van dikke vla heeft; je moet met
je vinger een ‘spoor’ op de achterkant van de spatel kunnen
trekken. Neem de pan van het vuur, haal de gelatineblaadjes
uit het water en roer ze door de custard. Doe het mengsel
over in een kom, dek de bovenkant af met huishoudfolie
(zo voorkom je een vel) en laat bij kamertemperatuur afkoelen.
5. Klop 250 ml slagroom stijf met fijngeraspte schil van
1 sinaasappel, 2 el sinaasappellikeur en 1 el suiker en
schep in porties
door de afgekoelde
sinaasappelcrème.
Snijd de inmiddels
afgekoelde taart
overlangs doormidden.
Bedek de onderste helft
met de sinaasappelcrème. Leg dan voorzichtig de bovenkant,
met de amandelen,
erop en serveer.
BACK! Het Duitse bakboek
Marijne & Liesbeth Thomas
ISBN 9789082214918
Uitgeverij Aagje Blok aagjeblok.nl
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Nu in de SUNWAY® Showroom
De nieuwe vouwgordijn collectie

Laat u inspireren en informeren over alle mogelijkheden op www.sunway.nl

cool design
Het idealistische House of Thol presenteerde
tijdens de laatste Dutch Design week een
terracotta schaal waarin groente en fruit
langer goed blijven: de Poma /Olera. Dat
gebeurt via een natuurlijke koeling met water.
De schaal is niet alleen koel van gevoel maar
ook cool van design. houseofthol.nl

Jong & Deens

COOL STUFF

Moebe is een jong Deens merk dat begon met
minimalistisch houten wissellijsten die bijeen werden
gehouden door elastiek. Met elk nieuw design weten ze
aan een bekend voorwerp een originele draai te geven.
Neem deze ingetogen hanglamp van keramiek, die je
schuin kunt hangen, maar ook recht. moebe.dk

Wandsculptuur
De jonge Finse ontwerper Juhana Myllykoski
bedacht voor het merk Sculptures Jeux een
unieke, uitklapbare kapstok van hout. Hij is
er in verschillende breedtes, houtsoorten en
tinten. Het is een mooi, sculpturaal object,
maar ook heel functioneel. sculpturesjeux.com

HART VOOR DE VLOER
Als een tapijt helemaal in harmonie is met de
kleuren, de meubels en de ruimte, voegt het
een enorm gevoel van luxe toe aan je interieur.
Maar dat lukt eigenlijk alleen als zo’n tapijt
perfect op maat is gemaakt. Bij Millenerpoort
doen ze dat. Hun tapijten worden in Nederland
gefabriceerd met hart voor de natuur én voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
die door Millenerpoort worden opgeleid tot
echte vakmensen. Zo weet Millenerpoort veel
feel good te verknopen met haar tapijten.
millenerpoort.nl
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fotografie caroline coehorst

Leo Blokhuis
Weinig mensen kunnen zo meeslepend vertellen over muziek als Leo Blokhuis.
In Blauwe zomer doet hij dat voor het eerst in romanvorm. Het is een prachtig
boek geworden, waarin hij de geschiedenis van indorock verweeft met het
verhaal van twee jongens die opgroeien in het Nederland van de jaren 50.
Blokhuis woont in Amsterdam met actrice Ricky Koole en hun zoontje Otis.
Het Origineel zocht hem daar op.
Hoe is het idee voor Blauwe zomer ontstaan?
“In 2008 was ik bij een geweldig leuk event met de titel 50 jaar Nederpop. Ik vroeg me toen af:
hoezo 50 jaar? Het bleek dat in 1958 de eerste rock-’n-roll single werd opgenomen in ons land. Dat
was Rock Little Baby of Mine van de Tielman Brothers. Die speelden wat we tegenwoordig indorock
noemen. Op YouTube vond ik een waanzinnig uitbundig clipje van ze uit 1960. De bassist lag met
zijn contrabas op de grond, Andy Tielman stond daar bovenop terwijl hij zijn gitaar achter zijn rug
bespeelde. De drummer gaf een solo terwijl hij om het drumstel heen liep ... het was krankzinnig.
Ik was helemaal gefascineerd en werd steeds nieuwsgieriger naar die eerste rockers van ons land.
Ik ontdekte dat deze Indo’s, die in ons land nauwelijks werden geaccepteerd, met hun opwindende
shows furore maakten in Duitsland. Daar speelden ze voor de Amerikanen en ook de Britten in de
naoorlogse garnizoensplaatsen van de geallieerden. Paul McCartney heeft wel eens gezegd dat hij
enorm onder de indruk was van die ‘crazy Indo Dutchmen,’ die hij daar zag spelen als ze met de
Beatles in hun voorprogramma stonden!”
Waarom koos je ervoor om de geschiedenis van de indorock in romanvorm te vertellen?
“Ik kwam erachter dat ik bijna niets wist van de geschiedenis van de Nederlands-Indische
gemeenschap. Op school leer je daar helaas nauwelijks iets over. Voor mijn research heb ik daarom
heel veel mensen geïnterviewd, die vaak tachtig jaar of ouder waren, deels getraumatiseerd door
de oorlog en de gewelddadige periode rond de onafhankelijkheid van Indonesië. Ik dacht: als ik
hier goed over wil vertellen, kan ik het beter omzetten in fictie. Omdat ik het essentieel vond om
ook de emotionele laag van het verhaal te kunnen overbrengen. Om voelbaar te maken wat de
Indische mensen ervaren moeten hebben hier in Nederland. Een geschiedkundig verhaal zou veel te
afstandelijk zijn geworden. Je kunt de roman lezen als de avonturen van twee jongens die volwassen
worden in de jaren vijftig en samen een rock-’n-roll-band oprichten. Tegelijkertijd zit er zoveel research
in dat het een historisch beeld schept dat realistisch is. Zo hoop ik dat lezers geraakt en meegesleept
worden en ondertussen een lacune in hun kennis van de vaderlandse geschiedenis een beetje
opgevuld wordt.”
Was het spannend hoe er vanuit Indische kring op zou worden gereageerd?
“Heel spannend! Maar de eerste reacties waren gelukkig positief. Iemand schreef bijvoorbeeld:
‘mijn vader was indo-rocker en ik vind het een heel herkenbaar verhaal.’ Dat was voor mij enorm
geruststellend om te horen.”
Je boek gaat in feite over mensen die huis en haard moeten verlaten om ergens anders een nieuw
leven op te bouwen. Hoe belangrijk is je huis voor jou?
“Het is ongelooflijk belangrijk om een aangename plek te hebben om te wonen. Zeker omdat ik veel
thuis ben, al is het maar omdat mijn studio één deur verder is: ik loop er via de tuin naartoe. Het
nadeel is wel dat het lastig is om thuis niet met werk bezig te zijn. Voor Ricky geldt dat ook. Dus hoe
heerlijk ons huis ook is: om te ontspannen, ga ik vaak juist weg. Bijvoorbeeld aan het eind van de
dag naar het strand om naar het water te kijken en even geen elektronica om me heen te hebben. We
maken tegenwoordig ook wat vaker korte reisjes om even los te komen van alles.” 
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Zou je werk en wonen liever meer gescheiden willen hebben?
“Op dit punt in mijn leven vind ik de huidige situatie bijzonder
prettig. Ik ben zo’n zzp’er die veel te veel uren maakt. Als ik dat
allemaal buitenshuis zou moeten doen, zie ik mijn vrouw en kind
niet meer. Ik kan ook prima werken terwijl er kinderen hier achter
me zitten te spelen. Dat vind ik zelfs wel comfortabel.”
Is muziek belangrijk in je huis?
“Zeker, maar ik ben wel teruggekomen van de complete
digitalisering en streaming. Ik luisterde thuis een tijd lang alles
via speellijsten. Dat reutelt
maar door. Op een bepaald
moment denk je dan: waar
ben ik eigenlijk naar aan
het luisteren? Ik begon dat
behoorlijk vervelend te vinden,
dus kocht ik een tijdje terug
weer een cd-speler voor in
de woonkamer. Nu zet ik heel
bewust albums op. Ik hou van
albums. Ik ga ook weer een
draaitafel neerzetten, want
naar lp’s luister je meestal nóg
bewuster. Ik zal dan trouwens wel eerst wat moeten omgooien
qua interieur, maar dat heb ik er wel voor over.”

“Ik vind dat ons
huis op z’n mooist
tot zijn recht komt
als er mensen
komen eten.”

Wat is je favoriete moment om naar muziek te luisteren?
“Hoe druk ik het ook heb, om een uur of vijf, half zes gaat de
deur van mijn studio dicht en ga ik koken. Koken vind ik heerlijk
om te doen en daar hoort muziek bij. Liefst trek ik er ook een
wijntje bij open. Dat laatste doe ik niet elke dag hoor, maar dat
zijn de beste momenten in mijn huis.”
Wat hebben jullie aan je huis gedaan om het naar je zin te
maken?
“Toen ik met Ricky dit huis kocht, was het een etage op de
eerste verdieping met daaronder een bedrijfsruimte met een
grote roldeur aan de straatkant. De eerste verdieping hebben
we gestript en verbouwd tot slaapkamers. Beneden maakten
we aan de achterkant een woonkamer en aan de voorkant een
werkkamer. Alleen zat er geen raam in de roldeur. Daardoor
was de werkkamer een zuurstof- en daglichtloze ruimte waar ik
echt depressief van werd. We hadden veel geluk toen we de
aangrenzende benedenverdieping erbij konden huren als studio.
De werkkamer kon toen bij de woonkamer worden getrokken en
de roldeur vervingen we door een grote houten pui met veel glas,
zoals die er oorspronkelijk in had gezeten. Zo kregen we aan de
voorkant eindelijk dat mooie avondlicht in huis.”

Zijn jullie veel bezig met je interieur?
“Nee, ik niet, maar Ricky wel. Vooral in haar hoofd.
Ze kijkt graag bouwprogramma’s op tv. Dat is haar
ontspanning, want films kijken voelt voor haar
soms te veel als werk, omdat ze zelf actrice is.
Voor mij is koken de perfecte afleiding, dus ik kijk
graag naar 24 Kitchen. Of naar sport, nóg leuker.”
Is er ook iets wat minder bevalt aan je huis?
“Het enige minpuntje wat mij betreft is: geluid.
Wat mijn buren betreft heb ik niets te klagen hoor,
maar het zijn hier allemaal halfsteens muren en
houten vloeren, dus je ontkomt er niet aan dat
je af en toe wat hoort. Misschien ben ik er wel
extra gevoelig voor, omdat ik veel muziek luister.
Daardoor ben ik ook gevoeliger de andere kant
op: ik durf mijn muziek nooit echt hard te zetten.
Ik ben me er altijd van bewust dat ik de buren
daar misschien mee lastig val. Best jammer. Ik
mis wel eens dat gevoel van diepe bastonen die
resoneren in mijn lijf. Gelukkig heb ik een auto
met een Bose-installatie, daar kan ik af en toe de
volumeknop lekker opendraaien. En soms móét
het thuis ook gewoon even hard hoor, dat zal
iedereen herkennen, denk ik.”
Wat vind je het leukst aan wonen in de stad?
“Het multiculturele. Dat zou ik oprecht missen
als ik mijn droomhuis buitenaf zou hebben. Ik
kijk nooit naar de grond als ik ergens loop, altijd
voor me uit. Dan zie ik soms iemand die uit de
moskee komt en dan zeg ik ‘goede morgen
meneer’ en antwoord hij ‘goedemorgen meneer.’
Dat vind ik leuk. Er zijn zijn hier om de hoek ook
allemaal fantastische eettentjes uit de hele wereld:
Indiase, Surinaamse, Marokkaanse, Italiaanse,
een wijnbar-annex-restaurant die wat mij betreft
een Michelin-ster mag krijgen ... Ook dat zou ik
missen, want we maken er volop gebruik van. Net
als van de winkels waar ik elk exotisch ingrediënt
kan vinden wat ik maar nodig heb voor een
recept. En ik ben natuurlijk binnen tien minuten
in Paradiso, de Melkweg of het Concertgebouw.
Ik ga zelfs op de fiets naar Ajax. Dus hoewel ik
mezelf beschouw als een buitenmens, wil ik niet
weg uit de stad.” 

Wat is je favoriete plek?
“Het afdakje aan de achterkant. Ik zit heel graag buiten, ook als
het regent. ’s Ochtends staat de zon daar op de tuinkant van ons
huis. Om de eerste koffie in de ochtendzon te drinken, dat is het
heerlijkste wat er is.”
Hoe hebben jullie besloten wat voor interieur je wil?
“Omdat de begane grond gebouwd is als garage, heeft de
ruimte van zichzelf iets industrieels, iets ruws. We wilden het
daarom niet al te tuttig aankleden. Dat hebben we met z’n
tweeën overlegd, maar uiteindelijk is Ricky degene die de
beslissingen over het interieur neemt. Eigenlijk had ik maar één
echte wens: een open keuken met een grote eettafel. Beide heb
ik gekregen en ik ben daar heel gelukkig mee. Ik vind dat ons huis
op z’n mooist tot zijn recht komt als er mensen komen eten.”
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Leo Blokhuis
Blauwe zomer
Uitgeverij Ambo | Anthos
ISBN: 9789026348082
leoblokhuis.nl
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www.linteloo.com
Welkom in onze showroom: Johannes Postlaan 6 in Zeist, geopend van maandag t/m zaterdag.

D E M A K E R S VA N D E S I G N

Castelijn produceert al sinds 1958 op een duurzame manier de mooiste kasten
en tafels. 100% in Nederland ontworpen en geproduceerd met oog voor detail
door een trots Castelijn team, met de persoonlijkheid van een familiebedrijf.
Dát maakt een meubel van Castelijn een meubel waar ook u trots op kunt zijn!
De Lasso-Zuid 25 • 2371 EV Roelofarendeveen www.castelijn.nl • info@castelijn.nl

BINGO!

Origineel design voor de kinderkamer is zeldzaam. Maar
we hebben een tip: de Baby Bingo. Hierop kun je dingen
invullen over bijzondere momenten in het eerste jaar van
je kleintje, van het eerste badje en de eerste keer naar
buiten tot de eerste keer iets slopen. Heb je alles gehad?
Bingo! Nu heb je een unieke herinneringsposter over het
eerste levensjaar van je uk. labeloftheelements.com

COOL STUFF

Magische uren
Klok Story van Flyte is pure magie. De tijd
wordt aangegeven door een metalen balletje
dat voor de wijzerplaat zwevend (!) een baan
aflegt. hourlux.com

WONDERWALL

Met het behang Extinct Animals verandert je kamer in
een wonderschone en betoverende prehistorische jungle.
Een subliem dessin van Moooi voor Arte International.
arte-international.com

Vintage van nu
Bij Roetz Bikes combineren ze vintage design met
hedendaagse techniek. Het resultaat is een hippe
elektrische fiets waarop je gezien wilt worden. De accu
zit verstopt in het frame en de e-bike weegt maar 16 kg.
roetz-bikes.com

SCHAAPBANK
Een bank of fauteuil van schapenvacht, dat is het meest ultieme
comfort wat je maar zou kunnen wensen. En het kan, want
met haar nieuwe collectie Sheepskin introduceert Zinc Textile
schapenvacht per strekkende meter als meubelstof. zinctextile.com
HET ORIGINEEL 31

THONET 118

SEBASTIAN
HERKNER
In Nederland is de Duitse designer Sebastian Herkner (1981)
vooral bekend door de fantastische lampenserie Oda voor
Pulpo. Maar hij heeft al veel meer onweerstaanbaar design
op zijn naam. Niet voor niets werd Herkner uitgeroepen tot
Designer of the Year 2019 tijdens de toonaangevende beurs
Maison & Objet in Parijs. Het Origineel sprak met hem.
Wat is volgens jou de belangrijkste taak van een ontwerper in deze tijd?
“Ik zou zeggen dat ik de verantwoordelijkheid heb om de samenleving eraan
te herinneren dat we onze zintuigen moeten gebruiken op een manier die
ons menselijk maakt. De digitale wereld is soms té aanwezig. Een bloem
ruiken, luisteren naar een rivier … dat zijn dingen die ons méér maken dan
slechts robots. Verder moeten we ook opnieuw leren om geduldig te zijn.
Goed gemaakte dingen, of het nu een brood is of een vloerkleed, kosten tijd
om te vervaardigen.”
Hoe vertaalt zich dat in je ontwerpfilosofie?
“Omdat we naar mijn mening onze manier van consumeren van producten
moeten veranderen, ben ik geïnteresseerd in het maken van objecten
die metgezellen worden voor je leven. Kwaliteit, verantwoordelijkheid en
duurzaamheid zijn daarom mijn uitgangspunten voor een goed ontwerp.”
Wanneer ben je esthetisch tevreden met een ontwerp?
“Mijn designs krijgen hun signatuur door mijn intuïtieve gevoel voor materiaal,
kleur en ambachtelijkheid. Wanneer een ontwerp af is, daar is niet objectiefs
of meetbaars over te zeggen. Het is een persoonlijk gevoel. Uiteindelijk is
design een emotionele dialoog. Er is een bepaald moment dat je gelukkig
bent en het ontwerp niet meer wilt veranderen, dan is het tijd om het los te
laten.”
Wat is het eerste wat je doet als je begint aan een nieuw ontwerp?
“Ik bezoek het bedrijf dat de opdracht geeft. Het is belangrijk om de mensen
te kennen waarmee je werkt, om de geschiedenis van het merk te begrijpen
en nóg belangrijker: om te zien of er een gemeenschappelijke visie is die we
willen delen. Dat gesprek is nodig om het proces te starten. Wat verderop in
het ontwerpproces komt wat mij betreft het mooiste moment: het bezoeken

HET ORIGINEEL 32

talent

PULPO Oda

“Goed gemaakte dingen kosten tijd”
van de de werkplaatsen en de ambachtslieden om te zien
hoe ze jouw idee stap voor stap ontwikkelen via prototypes.
Prototypes zijn hét medium om te overleggen over de details
en de functionaliteit.”
Wat dacht je toen je door het legendarische merk Thonet
werd benaderd voor een stoel?
“Dit is een uitdaging! Thonet heeft een geschiedenis van 200
jaar en is altijd toonaangevend geweest en een pionier op het
gebied van design. Geweldige ontwerpers zoals Marcel Breuer
hebben ervoor gewerkt. Ik heb veel respect voor Thonet,
maar ik was vooral heel nieuwsgierig naar wat we samen
zouden kunnen doen. Onze 118-stoel is een balans tussen
de waarden van Thonet – zoals het buigen van hout – en de
passie voor detaillering en kleur uit mijn studio. Het was een
geweldige ervaring om met ze samen te werken.”

Dutch Design is internationaal een begrip, zijn er
Nederlandse ontwerpers die je bewondert?
“Ja natuurlijk, Nederland is een heel creatief land,
Sabine Marcelis, Germans Ermičs en Mae Engelgeer
zijn bijvoorbeeld een paar jongere ontwerpers die me
fascineren.”
Wat staat er bovenaan je bucketlist om nog eens te
ontwerpen?
“Er zijn veel dingen waar ik mijn ideeën als designer ooit op
los zou willen laten, hopelijk krijg ik er de tijd voor. Ik zou het
ook geweldig vinden om een keer een compleet interieur te
maken. Om een totaalconcept neer te zetten om in te leven
en tijd door te brengen met vrienden.” sebastianherkner.com

LINTELOO Ample
FOTO: LUTZ STERNSTEIN

LINTELOO Arp

LINTELOO Arp
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PASTOE 'Pastoe Naar Maat' 1964 (foto: Jan Versnel)

Mysterieuze meesterontwerper

CEES BRAAKMAN

Tijdloos design komt altijd weer bovendrijven. Neem de elegant minimalistische ontwerpen van
Cees Braakman voor Pastoe uit de jaren 50 en 60. Vintage exemplaren zijn zeer gezocht, tot in
Amerika aan toe.
Waar kennen we Cees Braakman van?
Veel mensen zullen Braakman kennen van de draadstoel SM05
en draadkruk KM05, die hij al in 1953 ontwierp voor Pastoe,
maar die nog steeds helemaal van nu oogt. Ook zijn Berkenserie van gebogen multiplex is geliefd in eigentijdse interieurs,
net als de kasten uit de Japanse serie. De meubels zijn steeds
moeilijker te vinden op de vintage-markt, mede omdat er veel
internationale kapers op de kust zijn in onder meer Japan,
Frankrijk, Engeland en niet in de laatste plaats: Amerika.
Klopt het dat hij bijna letterlijk een kind is van Pastoe?
Inderdaad. Cees Braakman (1917-1995) werd geboren boven
de fabriek van Pastoe in Utrecht, waar zijn vader bedrijfsleider
was. Op 17 jarige leeftijd ging hij er zelf werken. Na de
Tweede Wereldoorlog maakte hij voor het bedrijf, dat
zichzelf opnieuw wilde uitvinden, een studiereis naar de

Verenigde Staten. Daar werd hij vooral gegrepen door de
modernistische ideeën van ontwerpers Charles en Ray Eames
en hun fabrikant Herman Miller. Terug in Nederland ging hij
experimenteren met revolutionaire technieken die hij daar
had gezien, zoals het buigen van multiplex en het ontwerpen
met draadstaal.
Jørgen Kastholm

Hoe zit het met de kritiek dat Braakmans stoelen soms
lijken op die van andere ontwerpers?
Braakman vond het zijn taak als ontwerper om hedendaagse,
betaalbare meubels te maken voor de Nederlandse markt en
zag er geen probleem in om zich daartoe te laten inspireren
door aantrekkelijke voorbeelden en die aan te passen. De
overeenkomst tussen bijvoorbeeld zijn draadstoel en die van
Eames is evident, maar ook de Diamond Chair van Harry Bertoia
is een vergelijkbaar model, dus wie is er origineel? Je kunt

PASTOE VISION (links) en twee vintage Braakman ontwerpen
34

legend

PASTOE SM05 2014

de nadruk leggen op de overeenkomsten, maar de stoelen
hebben ook heel duidelijk hun eigenheid.
Waren zijn meubels meteen een succes?
Het publiek in Nederland was tamelijk behoudend, wat een
journalist in 1956 zelfs verleidde tot de uitspraak dat veel
mensen hier ‘een groot deel van het plezier van het leven
missen’ door hoe ze wonen. Gelukkig was er de Stichting
Goed Wonen, die heel actief was in het promoten van modern
wonen en bepleitte dat er licht, lucht en ruimte moest komen
in de veelal kleine huizen van de wederopbouw. De heldere,
functionele, flexibele ontwerpen van Braakman pasten daar
perfect bij en Pastoe sloot zich dan ook aan bij Goed Wonen.
Dat, in combinatie met verfrissende reclamecampagnes
zorgde ervoor dat Pastoe snel populair werd.

Braakman is een mysterieuze figuur, er is zelfs maar één
foto van hem bekend ...
Het klopt dat Braakman nooit veel heeft verteld over zijn
ontwerpen en over zichzelf liet hij nog minder los. Dat
intrigeerde de schrijfster Maria Barnas dusdanig dat ze er
het essay Braakman en ik over schreef. Barnas schrijft daarin
even fraai als vertwijfeld: “Het is alsof Braakman mij met zijn
meubels iets probeert te vertellen. Maar ik versta hem niet
goed.” sebastianherkner.com

Wat vond Braakman zelf zijn belangrijkste ontwerpen als
het gaat om beter wonen?
Te oordelen aan de tijd en energie die hij erin stak, had hij
een speciale voorliefde voor het ontwerpen van flexibele
kastsystemen waarmee de ruimte heel efficiënt werd benut.
Hij bedacht bijvoorbeeld de revolutionaire serie Pastoe
naar Maat. Essentieel in dit systeem was de vernieuwende
hoeklijst, waaraan je aan alle kanten planken en onderdelen
kon koppelen. Iedereen die wel eens een kast van Ikea in
elkaar heeft gezet, kent het concept. In Zweden hebben ze
het namelijk van Pastoe gekopieerd.
PASTOE FM03 2019
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perletta.com

Castelijn
familie in
design
Als alle vier de kinderen gezamenlijk het
meubelbedrijf van hun vader overnemen,
dan weet je dat design er diep in het
hart en het DNA zit! Het Origineel
sprak Marieke en Coen Castelijn over
hoe hun familienaam uitgroeide tot een
toonaangevend designmerk.
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CASTELIJN Circlips tafel

Met vier broers en zussen een bedrijf runnen, is
dat geen recept voor ruzie?
“In ons geval absoluut niet! De sleutel van het
succes is dat we nooit zijn gedwongen,” vertelt
Marieke. “Alle vier zijn we uit eigen interesse en
enthousiasme in het bedrijf gegaan. We kregen
veel vrijheid om onszelf te ontplooien binnen het
meubelvak en te ontdekken wat elk van ons het
beste lag. Dat bleek voor onze alle vier een ander
gebied te zijn en daardoor kunnen we heel goed
met elkaar samenwerken. We zijn als een soort
genetische puzzelstukken in elkaar gelegd.”
Coen: “Marieke en ik zijn beide heel creatief, dus
wij zijn het meest bepalend voor de collecties die
we voeren. We hebben daarbij als belangrijkste
opleiding de paplepelopleiding, zeg ik altijd.
Als kleine hummeltjes liepen we al rond op
meubelbeurzen. We zijn altijd in een omgeving
geweest waar vormgeving heel belangrijk is.
Daardoor weten we nu perfect wat we wel en niet
mooi vinden en we hebben een gevoel ontwikkeld
voor de juiste verhoudingen.”

Op welk van je ontwerpen ben je trots?
Coen: “Voor mij is dat de Groove XS. Het is een
open kast, die in feite maar uit twee lijnen bestaat.
Alles klopt eraan, vind ik. De verhoudingen, de
afwisseling van dik en dun, de onzichtbaarheid
van alle bevestigingen. Net nieuw is de variant
met verlichting die er – ook weer onzichtbaar – in
is verwerkt. Iemand wilde dat graag, dus ben ik
gaan onderzoeken of en hoe het gerealiseerd kon
worden. De klant was helemaal lyrisch over het
resultaat, zodat we verlichting nu als optie hebben
toegevoegd.”
Marieke: “Ik ben heel gelukkig met de gloednieuwe
lowboard-collectie Tapa. Het is altijd weer enorm
spannend hoe er wordt gereageerd op een nieuw
ontwerp, maar Tapa is heel goed ontvangen.”
38

CASTELIJN Groove XS

Hoe werd jullie vader Gerard, een boerenzoon, één van de pioniers
van designmeubels in Nederland?
Coen: “Omdat pa niet de oudste zoon was, kon hij de boerderij in
Rijpwetering niet overnemen. Hij ging zich daarom bekwamen in de
houtbewerking. Bij jachtbouwer Van Lent kwam zijn liefde voor het
verfijnde houtwerk helemaal tot bloei. Alleen: het werken onder een
baas, daar was hij een stuk minder goed in. Dus begon hij voor zichzelf,
thuis in een schuur op de boerderij. Meubels op maat waren de basis,
maar na een tijdje besloot hij om ook meubels te gaan produceren in
kleine series. Daartoe ging hij samenwerken met een ontwerper. Deze
meubels presenteerde hij op de Utrechtse woonbeurs, in die tijd de
belangrijkste in Nederland. Pa voelde zich daar verloren tussen het
dominante aanbod dat bestond uit traditionele meubels van zwaar
eikenhout. Castelijn was juist fris en modern. Hij ontdekte wel her en
der op de beurs een paar zielsverwanten. Dat waren Pastoe, Arco,
Gelderland, Montis, Rohe en Metaform. Samen hebben ze geprobeerd
om de volgende beurs bij elkaar te mogen staan als meubelmakers
met een moderne stijl. Een belachelijk idee volgens de beursdirectie.
Pastoe was zelf gevestigd in Utrecht en bood aan om als alternatief in
hun pand met z’n zevenen een eigen show te organiseren. Ze lieten
pendelbusjes rijden naar de Jaarbeurs. Het was een super succes, wat
de Jaarbeurs mateloos irriteerde. Maar zo is het Dutch Design Center
ontstaan, dat nog heel lang heeft bestaan. Pa hoorde dus bij de zeven
pioniers die het Nederlandse moderne meubel een gezicht wilden
geven, waar ze heel snel in slaagden. Samen met de andere merken
liet Castelijn zien dat je heel mooie, nieuwe keuzes kon maken als je
een huis kocht. Dat je interieur niet vanzelfsprekend hetzelfde hoefde
te zijn als dat van je ouders. Strak en wit raakten toen bijvoorbeeld in.”

CASTELIJN Leunkast

“Voor ons is het altijd al
vanzelfsprekend geweest om
verantwoord te produceren”
Werken jullie nog in dezelfde geest als toen?
Coen: “Onze collectie heeft altijd een bepaald Castelijn-dna gehad
en dat zal ook zo blijven. Alleen: wat dat dna is, dat hebben we niet
uitgeschreven. Het is een kwestie van gevoel, zelf weten we feilloos
of een ontwerp wel of niet bij ons past en daar zijn we het ook altijd
over eens. De helft van de collectie ontwerpen Marieke en ik, de
andere helft doet een vast klein clubje externe ontwerpers, waarin Dick
Spierenburg bijvoorbeeld heel prominent is. Daardoor krijg je vanzelf al
een soort herkenbaarheid. No-nonsense vormgeving is daar een aspect
van. Dat was de basis van de vernieuwingen in de tijd van pa. Maar
binnen de collectie hebben we ook altijd wel een aantal ontwerpen
met een knipoog. Iets verrassends wat onze totaalcollectie een extra
charme geeft. Marieke: “Voorbeelden daarvan uit het verleden zijn de
kast met vogeltjes op de staanders en de Levi’s bank met broekzak
voor tijdschriften. Later was het de kast geïnspireerd op gatenkaas, nu
is het de leunkast en ook de kast met het profiel van een gezicht erin.”
Maar je moet ook mee met de tijdgeest ...
Marieke: “Dat doen we uiteraard ook. Voorheen maakten we
bijvoorbeeld voor 80% kasten, maar kasten hebben een andere
functie gekregen in huis omdat mensen steeds minder bergruimte
nodig hebben. Onder meer door het steeds compacter worden van
apparatuur en media. Waar je vroeger een wandmeubel nodig had,
kun je nu toe met een lowboard of dressoir voor je televisie, audio
en gaming. De collectie Solo sluit daar bijvoorbeeld op aan. Dat zijn
kasten waarbij kleppen kunnen worden bekleed met speakerdoek
waar het geluid doorheen gaat, maar ook het signaal van de
afstandsbediening. Zo kun je op een mooie manier al je apparatuur
wegwerken in een minimalistisch meubel. Het systeem is enorm
flexibel wat functionaliteit maar ook wat uiterlijk betreft, dat past
helemaal bij deze tijd. Daarnaast maken we wat we noemen ‘mooiedingen-kasten’: open systemen waarin je dierbare items echt tot hun
recht komen. Dat zijn dus kasten waarin je geen dingen wegstopt,
maar juist laat zien, wat helemaal van nu is. Verder zijn we steeds meer
tafels gaan ontwerpen, opnieuw vanuit veranderingen in hoe we wonen
en leven. De tafel is steeds centraler komen te staan in huis, het is het
middelpunt van het leven geworden. Het is de plek waar je eet, werkt
en met je familie en vrienden soms hele avonden doorbrengt.”
Hoe blijf je op de hoogte van waar mensen naar op zoek zijn?
Marieke: “We stimuleren winkeliers altijd om te vragen wat ze maar
willen weten. We staan voor alles open wat een winkelier en zijn klant
willen. Op beurzen krijgen we ook rechtstreeks van de consumenten
veel teruggekoppeld, omdat we daar zelf staan, in eigen persoon. Zo
krijgen we heel directe feedback uit de markt en we proberen daar zo
flexibel mogelijk op in te spelen. Dat kunnen we doen omdat de lijnen
zo kort zijn. Zowel naar de klant aan de ene kant als naar de vaklui in de
fabriek aan de andere kant, want we maken echt alles hier ter plekke in
Roelofarendsveen.”
Duurzaamheid is natuurlijk ook helemaal van nu ...
Coen: “Voor veel bedrijven wel, maar voor ons is het altijd al
vanzelfsprekend geweest om verantwoord te produceren. Als
familiebedrijf zijn we sinds de oprichting in 1958 maar één dorp
verderop verhuisd: van Rijpwetering naar Roelofarendsveen. Daardoor
voelen we ons heel verantwoordelijk voor onze directe omgeving. In
onze meubelfabriek zagen, lijmen, lakken, fineren en monteren we
alles zelf. Alleen al vanuit onze lokale betrokkenheid willen we dat zo
schoon mogelijk doen. Onze omgeving, waar we zijn groot geworden
zijn en waar we zelf, onze werknemers, familie en vrienden wonen,
willen we gezond houden. Dat is voor ons volkomen vanzelfsprekend.
We gebruiken verantwoorde lakken, lijmen op waterbasis en zorgen

CASTELIJN Solo

voor zo min mogelijk afval. Al het resthout
gebruiken we om de fabriek te verwarmen, we
zijn niet eens aangesloten op het gasnet. Pa
liet al in de oude fabriek een installateur een
verwarmingssysteem bedenken en bouwen dat
draaide op houtsnippers. Ook in die zin was hij
dus een pionier. Inmiddels hebben we trouwens
in een brochure en online uiteengezet hoe zeer
duurzaamheid is verweven in ons dna, omdat
we merken dat mensen dat waarderen. Ze willen
weten hoe het zit, en terecht.”
Marieke: “We zijn gewoon goed opgevoed:
voetjes op de grond houden, zuinig op je
omgeving zijn en mooie producten maken waar
mensen heel lang van kunnen genieten, dat is hoe
we het hebben geleerd. Wat dat lang genieten
betreft: als consument zie je in het begin soms
niet meteen het verschil tussen een goedkoop en
een duur meubel, tussen wegwerp en kwaliteit.
Maar in het gebruik wordt het al vlug duidelijk,
dan gaan er onderdelen veel te snel stuk. Ook wij
krijgen soms wel eens een mailtje van iemand die
een foto stuurt van een kapot scharniertje, maar
dat is dan veertig jaar oud! En het aller mooiste
is: als we niet meer precies dat scharniertje ter
vervanging hebben, dan wel een nieuw model dat
probleemloos past. Mensen worden daar zo blij
van! Het maakt ons trots om iemand op die manier
te kunnen helpen.”
Hoe zien jullie je toekomst?
Coen: “We hopen vooral nog heel veel mooie
kasten en tafels te mogen maken. En dat gaat vast
wel lukken, denk ik. Want het geeft vertrouwen
dat de jeugd zich steeds meer met de planeet
bezig houdt, dat er een generatie aankomt die
heel bewuste, duurzame keuzes maakt. Precies
daar moeten wij het van hebben: mensen die niet
voor inferieure massaproducten gaan, maar die
bewuste keuzes maken.” 

CASTELIJN Disk
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Unique inspiration for your space

Het beste van twee werelden:
design & technologie. De ﬁnishing
touch waar je naar op zoek was. De
perfecte aanwinst voor je woonkamer.
Hoe je The Serif ook benoemt, dit is
een Smart TV van de buitencategorie.
Ontworpen door een buitengewoon
goed designteam.
Bouroullec Design

De veelgeprezen designbroers
Bouroullec hadden de ambitie om
dat grote zwarte vlak dat in bijna elke
woonruimte aanwezig is om te toveren
tot een prachtig – en inspirerend –
stuk meubilair met modern cachet.
Dankzij de vorm van de hoofdletter ‘I’
is The Serif echt een pronkstuk.

The Serif Ambient Mode

Een uitgeschakelde TV hoeft geen zwart
scherm te hebben. Ambient Mode toont
prachtige beelden, kunstige designs,
informatie of foto’s. Bovendien hebben
de broers speciaal voor The Serif twee
designs ontwikkeld die perfect passen
bij de iconische vormgeving.

QLED-beeldkwaliteit

The Serif is beschikbaar in wit en donkerblauw
en met een beeldscherm van 43”, 49” of 55”.
Kijk voor meer informatie op www.samsungtheserif.nl

Bij een designmeesterwerk hoort
geweldige beeldkwaliteit. Het
QLED-beeldscherm zorgt ervoor dat je
alles ziet zoals de regisseur het
bedoeld heeft. Zelfs bij uitzonderlijk
lichte of donkere scènes gaan details
niet verloren. Met de zeer realistische
beelden komen scènes echt tot leven.
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HELLA JONGERIUS

Kleur
als rode
draad
Na de in alle opzichten bijzonder
succesvolle Polder Sofa lanceerde
Hella Jongerius onlangs een
nieuwe bank bij Vitra onder de
naam Vlinder. Weer is ze erin
geslaagd een heel aantrekkelijke
bank te ontwerpen die anders is
dan alles wat je ziet. Wat maakt
Jongerius toch zo uniek?
Een portret.
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Roots
Wereldwijd staat Hella Jongerius (1963) bekend om haar werk met
kleur en textiel. Dat ze ooit intens van textiel zou houden, had ze nooit
verwacht. “Mijn moeder was een patroonmaker, dus we hadden thuis
verschillende naaimachines,” vertelde ze in het magazine Frame. “Ik
had zelf een klein exemplaar, maar ik haatte het. Ik dacht, ik ga niet
naaien terwijl de mannen echte industriële producten ontwerpen.”
Later, toen ze op Design Academy Eindhoven belandde, sloeg haar
antipathie om in liefde. “Er ging een wereld van garenontwikkeling,
weven en breien voor de industrie open. Dat is hoe ik ontdekte dat ik
een talent voor textiel had.” Toch zou het nog jaren duren voordat ze
serieus met het materiaal aan de slag ging, maar toen was het hek ook
van de dam: “wanneer je je talent volgt, zit je in een stroom.”

VITRA Vlinder Sofa

VITRA Polder Sofa

Droog
In 1992, nog tijdens haar afstuderen, kreeg Droog Design Jongerius in
het oog. Een tijd lang maakte ze deel uit van het label. “Dat was het
keerpunt in mijn carrière. Mijn werk viel samen met een beweging, die
het culturele belang ervan versterkte.” De naam Droog verwees naar
het feit dat het label design bracht waarin het concept belangrijker was
dan de vormgeving en dat de producten vaak op nuchtere wijze waren
vormgegeven. Maar na verloop van tijd ging het bij Droog steeds
sterker om design als kunst “waarbij enorme bedragen worden betaald
voor vaak zinloze uitspraken,” aldus Jongerius. Zelf voelde ze zich veel
meer aangetrokken tot een mix van industrie en vakmanschap, zodat
de wegen van Droog en Jongerius weer scheidden.

Laboratorium
Jarenlang werkte de ontwerpster vanuit haar Jongeriuslab in
Rotterdam. Het achtervoegsel ‘lab’ koos ze heel bewust, omdat
intensieve research en innovatie cruciaal zijn voor Jongerius. In
Frame zegt ze dat ook met zoveel woorden: “Als ik eenmaal door
een onderwerp ben gefascineerd, wil ik het tot in de kern begrijpen.
Ik word ongelooflijk persistent. Daarom werk ik alleen met een paar
bedrijven – bedrijven die me vrijheid bieden. Innovatie is alleen
mogelijk als er ruimte is voor serendipiteit – toeval kan je op een
bepaald pad duwen.” De bedrijven waaraan ze refereert zijn onder
meer Vitra en de Nederlandse karpettenfabrikant Danskina.

Kleur

Jarenlang onderzoek heeft ze geïnvesteerd in het
onderwerp. Met de expositie laat Jongerius de
bezoekers op een sensationele manier aan den
lijve ondervinden wat kleur vermag, wat het met
je doet. Ze is dan ook een vurig pleitbezorgster
van kleur in het interieur. “Onze wereld lijdt
aan kleuranorexia. Het is mijn missie om dat te
veranderen,” zegt ze in Frame. In de Volkskrant
vertelt ze dat er iets aan de hand is met de
kleuren van tegenwoordig wat haar niet bevalt,
namelijk dat ze altijd onder controle moeten zijn,
onveranderlijk. In elk licht en op elke ondergrond
moeten ze hetzelfde blijven. En ze mogen ook
al niet verschieten met de jaren. “Maar ik geloof
juist heilig in instabiele kleuren die verouderen en
veranderen, die ademen met het licht,” zegt ze.

Berlijn
Berlijn noemt Jongerius haar ‘neue heimat’ sinds
ze daar in 2009 tot ieders verrassing naartoe
verhuisde met haar man en twee kinderen. De
design studio die ze hier had opgebouwd, liet ze
achter om daar een compleet nieuw Jongeriuslab
te beginnen. Ze had het idee dat ze verstrikt was 
DANSKINA Argali, Dew en Fringe karpetten

Kleur is een van de grote fascinaties en specialismen van Jongerius.
Het is een rode draad door haar ontwerpersleven, die ontrafeld kan
worden aan de hand van een paar mijlpalen.
2007 Jongerius wordt verantwoordelijk voor Kleur & Materialen bij 		
meubelmerk Vitra, een positie die ze tot op de dag van vandaag
bekleedt.
2010 Jongerius presenteert Colourful Blacks, 16 tinten zwarte verf, in 		
samenwerking met kt.COLOR in Zürich.
2013 Jongerius wordt art-director van Danskina, bekend om de 		
hoogwaardige karpetten. Kleur is een essentieel thema in haar 		
werk voor Danskina, zoals ze onder meer laat zien in een serie
prachtige karpetten met kleurpatronen die doen denken aan 		
'een kwaststreek op canvas'.
2016 Jongerius publiceert het toonaangevende boek I Don't Have a
Favourite Colour. Daarover zei ze: “Iedereen heeft een ander
geheugen voor kleur. Daarom is het onzin om te zeggen: die 		
kleur is het mooist.” Toch liet ze ook een paar paar persoonlijke 		
kleurvoorkeuren los: de rode aarde van Afrika en het groen van 		
de bossen in Noord-Europa.
2017 Jongerius wint de prestigieuze Sikkens Prijs.
2018 Jongerius maakt de expositie Breathing Colour in Boijmans
van Beuningen, Rotterdam. De titel geeft perfect weer wat
Jongerius doet: ze ademt kleur en blaast het de designwereld
binnen.
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“Op mijn studio heb ik
lange tijd als regel gehad
dat er de eerste drie uur
niet werd gepraat. Dan
ontstaat er een heldere,
schone energie. Goed
voor je creatieve bubbel.”
(Frame)

JONGERIUS LAB designproces Vlinder Sofa

geraakt in een web van te veel werknemers, te
veel klanten en te veel ruis. “Ik had jaren succesvol
kunnen doorgaan, maar dat zou gewoon meer
van hetzelfde zijn geweest. Er klopte iets niet,
ik voelde het intuïtief. En mijn intuïtie is altijd
goed. Ik vertrouw het blindelings.” Dus sloot ze
de tent om te vertrekken naar een stad die ze
niet kende en die ook niet bekend staat om een
grote design-scene. Een blanco canvas dus. Ze
noemt het een van haar beste beslissingen ooit.
De focus kon weer helemaal op het onderzoeken
en ontwerpen.

Succes
De Polder Sofa, die Jongerius ontwierp in 2005
en een update gaf in 2015, was een regelrechte
hit. Het model is veel gekopieerd maar nooit
overtroffen. Het was dan ook niet vreemd dat Vitra
haar vroeg om een nieuwe bank voor het merk
te ontwerpen. Ondanks het succes van de Polder
Sofa dacht Jongerius bepaald niet lichtzinnig
over de opdracht. “Voor mij als ontwerper is een
bank een heel moeilijk wezen. Het is een groot
object dat enorm aanwezig is wanneer je een
huis betreedt. Het is ook ontzettend moeilijk
om met banken te innoveren. Er zijn zoveel
bankontwerpen – je moet een hele goede reden
hebben om een nieuwe bank te maken. Dat alles
geeft veel druk om het juiste gebied te vinden om
te innoveren. Omdat een bank een groot object is,
moet het meubel niet te luidruchtig aanwezig zijn.
Maar aan de andere kant wil je een ontwerp een

BOEK I don't have a favorite colour
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eigen signatuur geven. Dat kan met textiel, dus met Vlinder heb ik een
bank ontworpen die draait om textiel.”

Pamflet
Tijdens de Milan Design Week van 2017 publiceerde Jongerius
samen met design-theoretica en tentoonstellingsmaakster Louise
Schouwenburg het filosofische pamflet Beyond the New. Het was
een gewaagde actie voor Jongerius om zich zo onomwonden uit te
spreken over de staat van het hedendaagse design. “Maar,” zegt ze,
“ik voel een verantwoordelijkheid om mijn mening te uiten. Ik ben in
een positie waar mensen naar me luisteren. Ik ben geen ontwerper
geworden om mooie dingen te maken.” Het pamflet gaat onder meer
over het onderscheid tussen nieuwe dingen maken omwille van de
nieuwheid zelf – de obsessie van de markt – en echte innovatie in
design. Uiteindelijk is het pamflet ook een oproep om meer praktische
gebruiksvoorwerpen te maken vanuit een traditie en tegelijkertijd op
een duurzame, industriële manier.”

Vlinder
Met haar nieuwe bank Vlinder zet Jongerius het pamflet Beyond
the New kracht bij. Bijvoorbeeld doordat ze ambachtelijke en
hedendaagse technieken erin heeft verenigd. Jongerius: “Vlinder
heeft de archetypische vorm van een moderne bank, maar door de
uitgebreide productie en handwerk wordt het een uniek meesterwerk.
Ik werd bijgestaan door handwevers en een team van textielingenieurs
van Vitra, die allemaal hun krachten bundelden om dit nieuwe
ontwerp mogelijk te maken. Vlinder belichaamt een nieuw soort op
maat gemaakt ‘eenmalig’ patroon, een haute couture bank die het
menselijke handwerk combineert met de mogelijkheden van digitale
technologie. Het meest opvallende kenmerk is de hoes: een overlay
met een groot patroon in een zacht jacquardweefsel, die strak over de

VITRA Vlinder Sofa

“Onze wereld lijdt aan
kleuranorexia. Het is
mijn missie om dat te
veranderen.”
(Frame)

bank is gedrapeerd. Het is een ‘Tailored Fabric’, een textielcompositie
waarbij de positie van verschillende weefsels is aangepast aan de
vorm van de bank voor een uniek uiterlijk. Het resultaat is een collage
van met elkaar vervlochten texturen en kleuren, die doen denken
aan historische wandtapijten of Gobelins, waardoor de grens tussen
gebruiksvoorwerp en kunst vervaagt.”

Nu(t)
In haar pamflet pleit Jongerius voor design met praktisch nut.
Welnu, een bank heeft alleen nut als hij comfortabel is en dat is
Vlinder. De fysieke aantrekkelijkheid ervan is net zo onweerstaanbaar
als de esthetische. Jongerius: “We leven in een digitale wereld.
Tegenwoordig wordt het steeds belangrijker om een haptische
omgeving te hebben, iets dat echt aan te raken is – een tastbare, rijke
huid. Vlinder biedt dat. Met Vlinder laat ik zien wat textiel kan doen als
je de grenzen van traditionele productie overschrijdt. Hoewel klassiek
van vorm, is de bank ook zacht en informeel. Vlinder is een bank voor
individualisten met een hang naar ultiem comfort.” Wat ons betreft
is Jongerius er met Vlinder wederom in geslaagd een meesterwerk
te ontwerpen dat voorbij de zucht naar het nieuwe gaat en werkelijk
vernieuwend is. Het is geen trend maar een tijd die om dit meubel
vraagt. Deze tijd, onze tijd. 

DANSKINA Argali karpet

VITRA Polder Sofa
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fotografie caroline coehorst

Een mooi meubel of een sfeervolle hoek in huis
kan een speciale plek veroveren in je hart. Vaak
ben je je daar niet eens van bewust. Totdat
iemand ernaar vraagt. Waar zit je het liefst?
Welk meubel zou je nooit meer willen missen?
Waar is het licht het mooist? We vroegen het
onze klanten, die hier hun favorieten met liefde
laten zien.
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NICOLE

Side to Side

QLIV
"We zochten een tafel met donkere stalen
poten en een houten blad. We ontdekten
de Side to Side in de winkel en de vorm van
het onderstel sprak ons direct aan. Het is een
stoere tafel maar niet grof. De verhoudingen
kloppen perfect op deze plek. En dan de lamp
Spokes... Daar zijn we ook heel blij mee. Eerst
waren we bang dat hij misschien wat te groot
zou zijn, maar... integendeel, hij doet iets met
de ruimte."

QLIV tafel Side to Side, MONTIS stoelen Geraldine, FOSCARINI hanglamp Spokes, DESIGN OF THE TIME linnen gordijnen Coberly, SUNWAY houten jaloezieën
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BART

DALEY

MONTIS
"Voorheen hadden we twee mooie strakke, maar ietwat oncomfortabele fauteuils. Ik was toe aan een lekkere
stoel om tv te kijken. Dat werd de Caruzzo van Leolux. Maar ja, toen bleek de rest van het interieur daar niet
meer goed bij te passen en werd het meteen maar een complete metamorfose. Er kwam dus onder andere ook
een nieuwe bank. De adviseur keek goed naar de ruimte en stelde de Daley voor en daar zijn we heel blij mee.
Vooral omdat mijn vrouw Nicolette en ik in deze opstelling nu allebei lekker onderuit kunnen. In de oude situatie
moest één van ons noodgedwongen op de grond zitten, tegen de bank aan, als de ander wilde liggen..."

MONTIS bank Daley, METAFORM salontafels All Round, FRANKLY AMSTERDAM karpet Chasing light
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GERARD First Class
LABEL VAN DEN BERG
We zijn thuis bij Gerard van de Berg, geestelijk vader
van wereldberoemde ontwerpen als de Hidde, Loge,
Charly en Gigi. "Vormen komen vaak na verloop van
tijd, op een eigentijdse manier terug", zegt hij over
de moderne oorfauteuil. "De aardigheid van de
First Class is dat de rug kan bewegen; de bediening
zit verborgen tussen de zitting en een armleuning.
En dan het lijnenspel hè, van de oren, armleuningen
en de welving van de rug..."
LABEL VAN DEN BERG relaxfauteuil First Class, LIGNE ROSET wandkast Ex Libris
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HANNAH

Kameo

LABEL VAN DEN BERG
"Een bank moet niet alleen mooi zijn, voor ons is het minstens zo belangrijk hoe hij
zit. En de Kameo zit echt heerlijk. Niet te diep, de perfecte hoogte en een zachte
maar prettig rechte rugleuning. De zitting en kussens ondersteunen precies goed.
Je rust er echt op uit."
LABEL bank en salontafel Kameo, SUNWAY houten jaloezieën, TOBIAS GRAU Salt & Pepper tafellamp,
CASTELIJN sideboard Solo, MILLENERPOORT karpet Bella Mezzo, KINNASAND gordijn Jujo
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CHRIS

LAX tafel & bank

MORE
"Voor het tweede huis waar de hele familie gebruik van kan maken,
is gezocht naar een tafel waar alle kinderen en kleinkinderen gezellig
aan kunnen zitten op de dagen dat iedereen er is. Fraai detail is dat de
tafel zowel in de lengte als in de breedte, vanuit het midden naar de
hoeken dunner wordt. De speelse combinatie met de lange bank aan
een kant is niet alleen leuk, het brengt visueel ook rust... De rug is lager,
wat de zichtlijnen open houdt. En vier extra stoelen zou nog eens
zestien stoelpoten betekenen."

MORE tafel en bank LAX, VITRA Eames DAW stoelen, LUCEPLAN hanglampen Costanza, VITRA accessoire Rotary Tray
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Erik Collect
INTERLÜBKE
"De uitdaging was om van de grote master bedroom met een schuin dak,
een functionele, prettige ruimte te maken. Onze adviseur bedacht met het
Collect-systeem een maatwerkoplossing die de ruimte in tweeën deelt, een
riante inloopkast. Onder het dakraam staat een groot ladeblok, rechts een
open deel met hang- en legruimte. Het raam heeft zonwering met UV filter,
om de kleuren van de kleding te beschermen. Een mooi accent vinden wij
ook de baan grijs in het marmoleum die beide kastdelen visueel verbindt."

INTERLÜBKE garderobekat Collect, FORBO Marmoleum Fresco
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BERT PLANTAGIE Kiko

PODE Spot Low

STRING
FOSCARINI Spokes

STUDIO HENK Modular Cabinet

design & trend
de leukste nieuwe items

ETHNICRAFT N701

PODE Ziggy

Bij Kok Wooncenter vind je een eigentijdse
collectie meubelen in de Scandinavische
woonstijl. De merken Pode, Hülsta Now, Hay,
Bert Plantagie en Studio Henk staan uitgebreid
gepresenteerd. Maar ook de zitmeubelen van
Bodilson gemixt met de kasten van String en de
eigenwijze items van Zuiver en Ethnicraft.

STUDIO HENK Butterfly en Co Chairs

EYYE bank Dura en fauteuil Puuro

TREKU Aura

CREATIEF
ADVIES?
Bel voor een
gratis afspraak!

HAY About A Chair

IT’S ABOUT ROMI Hollywood
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BEWAAREXEMPLAAR

SPECTRAL SMART FURNITURE
Wanneer je op zoek bent naar een zwevend tv-meubel op maat, zonder zichtbare speakers en
kabels, dan hebben wij dé oplossing. Van standaard tot maatwerk tv-meubel; het behoort tot ons
specialisme. Met een meubel van Spectral is televisie kijken altijd prettig, ook als de tv niet aanstaat!
Maak een afspraak met een van onze woonprofessionals voor een goed advies

De eeuwige jeugd van Berlijn INTERVIEW: LEO BLOKHUIS
Binnenkijken bij onze klanten Castelijn: familie in design
DESIGNERS: Sebastian Herkner Hella Jongerius Cees Braakman
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