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Maximalisme
aan de gracht

‘Er hangt een paard aan het
plafond…’ Het zou zomaar een
alternatief voor de carnavalskraker
van André van Duin kunnen zijn,
maar in het geval van Jeroen
Panders is er geen woord van
gelogen. ‘Met mijn interieur wil ik
mensen een brede grijns op het
gezicht bezorgen.’
PRODUCTIE, STYLING EN TEKST EMMY VAN
DANTZIG FOTOGRAFIE STAN KOOLEN

Op de voorgrond hangt de Horse Lamp van Front voor Moooi. Rondom de glazen Nomos Table van Norman Foster voor Tecno staan Monster Chairs
van Marcel Wanders, ook voor Moooi. Vloerkleed Parquet is van Studio Job. Op de achtergrond armstoel EEA 119 van Charles en Ray Eames (Vitra).
Links van de schouw hangt een groen kunstwerk van Wouter Paijmans.
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Boven buffetkast Crate
Cabinet van Mark van der
Gronden voor Lensvelt
hangt een aluminium
kunstwerk van Wouter
Paijmans. Vloerlamp
Eurolantern is een ontwerp
van Marcel Wanders voor
Moooi, de kapstok is van
De Wit voor Dutch
Originals. LINKS Tussen de
Labyrinth Chairs van
Studio Job voor Moooi
staat bijzettafel Open
Minded van Jolanda van
Goor voor Leitmotiv. Door
de bamboe ladder is de
Rabbit Chair van Stefano
Giovannoni voor Qeeboo
te zien, ervoor staan de
Corks van Jasper Morrison
voor Moooi.

Nietsvermoedende toeristen kijken hun ogen uit
wanneer ze langs het huis lopen
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Op de achtergrond de azuurblauwe
Skull van Atelier Van Lieshout voor
Lensvelt. Het is een concentratiewerkplek die je onder meer terugvindt
in de Openbare Bibliotheek van
Amsterdam. Voor Jeroen is het een
minibioscoop waarin hij zich terugtrekt om films te kijken op zijn laptop.
LINKS Aan de muur hangen snijplanken
van Muller Van Severen, een schilderij
uit Zuid-Amerika en een aluminium
werk van Wouter Paijmans.
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Jeroen Panders (31) groeide op in een klein
dorp aan de grens met Duitsland. De geborgenheid die hij daar gewend was, vond hij
later terug aan de grachten van Amsterdam.
Waar het midden in de drukte zo rustig
kan zijn, waar het koffietentje op de hoek
je vaste bestelling kent en waar je op de
trap voor je huis van de zon kunt genieten.
Zo ook Jeroen. Het relatief jonge grachtenpand dat hij bewoont, verschilt weinig van
de voorname exemplaren uit de zeventiende
eeuw – waar de dienstbodes en het keukenpersoneel via het souterrain naar binnen
gingen en de bordestrap naar de bel-etage
alleen bedoeld was voor de rijke kooplieden
en hun familie. Zij zouden er schande van
hebben gesproken dat dit pand een tijd
gekraakt is geweest… Toch heeft dat ook
iets opgeleverd, want nadat de krakers het
pand hadden verlaten, bleek dat zij in de
bel-etage een entresol hadden gebouwd.
Provisorisch en illegaal weliswaar, maar
na lang soebatten met de gemeente werd
de nieuwe constructie toch goedgekeurd.
Net als het overdekken van de binnenplaats
tussen het voor- en achterhuis, waardoor
het mogelijk werd een keuken en badkamer te plaatsen. Zo werd de bel-etage een
zelfstandige woonruimte.

ANDERE WERELD

LINKS In de stellingkast
606 van Dieter Rams
voor Vitsoe een zeefdruk
Andy Warhols Mao. Het
gele lampje is van Studio
Job. Op de overige planken onder meer een wit
varkentje van Werkwaardig, een miniatuur van de
middelvinger van Maurizio Cattelan voor Seletti
en miniatuurmeubels van
Normann Copenhagen en
Kranen/Gille. Het bureaulampje is vintage, ervoor
The Book of Job van
Studio Job.
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Jeroens liefde voor design ontstond na een
totaal verkeerd gekozen studie communicatiewetenschap. Een studie die hij wel tot
een goed einde bracht, maar daarna de rug
toekeerde. De nostalgie naar de kostuums
uit zijn ballroomverleden leidde hem vervolgens naar de modeopleiding van de ArtEZ
academie in Arnhem. Uiteindelijk bleek het
snelle modevak, met steeds meer collecties
per jaar, ook niets voor hem te zijn. Toen
hij in contact kwam met een producent van
design, zag hij de mogelijkheid zijn liefde
voor vormgeving naar een andere wereld
mee te nemen.
Een andere wereld is ook een manier om
het interieur van Jeroens appartement te
omschrijven. Hij bestempelt zichzelf als
maximalist – ‘ik hou van veel’ – en dat is
duidelijk te zien. Over de designstukken
in huis vertelt hij honderduit. Om het
zwart-witte parketkleed van Studio Job

goed tot zijn recht te laten komen, koos hij
voor een glazen eettafel, ondanks het feit
dat je daardoor ‘elkaar in het kruis kunt
kijken’. Het is exemplarisch voor de manier
waarop hij naar design kijkt: meubels moeten voor een vrolijke noot zorgen. Nog een
voorbeeld hiervan is de Labyrinth Chair
van Moooi, volgens Jeroen een persiflage op
een serieuze fauteuil. ‘Ik ben iemand die
lol heeft in het leven, het interieur moet
dat weerspiegelen.’
Het summum is toch wel het ingedeukte
roze aluminium werk van Wouter Paijmans, dat bij de eettafel hangt. Jeroen: ‘Als
mensen me ernaar vragen, leg ik ze uit dat
ik voor een serieuze foto van Erwin Olaf
had kunnen kiezen, maar omdat dit pand
van zichzelf al zo statig is, zocht ik iets verrassends, iets wat vragen oproept. Met de
inrichting van dit huis wil ik mensen een
brede grijns op het gezicht bezorgen.’ Dat
gebeurt ook bij de toeristen die nietsvermoedend langslopen en aan het plafond
een wit paard zien hangen – normaal een
vloerlamp die op zijn vier benen staat. Het
hangt daar om een simpele reden: ‘Op een
avond keek ik naar het paard dat altijd
braaf in de woonkamer had gestaan en
dacht: ik hang het aan het plafond. Een
praktische invulling voor een ruimtelijk
probleem.’

KLEINSTE FILMHUIS VAN AMSTERDAM
‘Ik leg spullen neer waar iemand anders
een bijbel heeft liggen,’ zegt Jeroen over de
prominente plek van zijn verzamelingen.
Het gesigneerde boek van Job Smeets en
Nynke Tynagel, de print van Andy Warhols
Mao, het sculptuurtje van de middelvinger
van kunstenaar Maurizio Cattelan: alles
heeft dezelfde gelaagdheid, de mix van lol
en ironie waar Jeroen van houdt. Grote bewondering heeft hij voor Joep van Lieshout,
wiens Skulls – een werkplek in de vorm
van een gestileerde schedel – de Openbare
Bibliotheek in Amsterdam opsieren. Jeroen
heeft een helderblauw exemplaar. ‘Een
grote ruimte vraagt om een geborgen plek.
Ik kijk er naar films op mijn laptop, daarom noem ik het ’t kleinste filmhuis van
Amsterdam.’ Het uitgesproken object past
bij zijn voorkeur voor vrolijkheid en vragen
oproepen. ‘Ik kijk altijd of het niet groter,
gekker, beter of anders kan. Dat brengt me
ver, maar het is ook een valkuil. Op zo’n
moment moet ik me hardop realiseren dat
ik tevreden kan zijn met wat ik heb.’
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De kobaltblauwe Bottoni Couch is een
ontwerp van van Marel Wanders voor
Moooi. Erop een plaid van Mae
Engelgeer en kussens van Vitra. De
donkergrijze poef is de AVL Glyder
Pouf van Atelier Van Lieshout, gele
Job Office Desk Lamp van Studio Job
(beide Lensvelt). Bijzettafel Elements
002 is een ontwerp van Jaime Hayon
voor Moooi. De antieke houten
panelen komen uit Azië. LINKS Stoel
LC95 is een ontwerp van Maarten
van Severen voor Lensvelt. Edward
van Vliet ontwierp tafellamp Kaipo
voor Moooi.

‘Ik ben iemand die lol heeft in het leven,
het interieur moet dat weerspiegelen’
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Glazen tussendeuren en ramen laten het
licht door naar de keuken. LINKS Om de
Container Table van Marcel Wanders voor
Moooi met Job Office Desk Lamp staan
de zwarte bureaustoel Made in the Workshop van Piet Hein Eek, een groene en
gele This 100 Upholstered Chairs van
Richard Hutten, een Ikea-stoel en de LRC
Chair van Wiel Arets.
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De ooit illegaal gebouwde entresol
doet tegenwoordig dienst als
slaapkamer. Job Buffet, Job Cabinet
en Job Office Desk Lamp zijn
ontwerpen van Studio Job, stoel
WH 202 is van W.H. Gispen en voor
het bed de Beamseat van Alain
Berteau (alles Lensvelt). De gele
deken komt van Mobilia.
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