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TEKST: SANDER LEMMENS

Van de grote lijnen tot het bedlinnen

Het Remy
Meijers Huis

“Een zo compleet mogelijk plaatje realiseren. De mogelijkheid bieden dat alles in de woning
van mijn hand kan zijn. Mijn eigen meubels van de Remy Meijers-collectie en de creaties die
ik heb gemaakt in samenwerking met diverse topmerken, zijn dan echt een verlengstuk
van mijn interieurarchitectuur.” Remy Meijers. Hardwerkende interieurarchitect. Loyale
ontwerper. Een man met visie. “Als je binnenstapt in een Remy Meijers-huis voelt het interieur
vanzelfsprekend. Van de grote lijnen tot het bedlinnen en de handdoeken in de kast.”

Klik met bedrijven

“Wat ik nog mis? Ik zou nog heel graag sanitair ontwerpen. En een
eigen lijn van deurklinken. En gordijnen,” somt Remy Meijers op.
De veelzijdige interieurarchitect heeft in samenwerking met diverse
toppartijen uit het hoge segment van de woonbranche een breed
portfolio opgebouwd. Ga maar na. Naast zijn eigen collectie meubels
ontwierp Remy meubels voor Gelderland, tuinmeubilair voor Borek,
bedden voor Nilson Beds, deuren voor Bod’or, een verfcollectie voor
Dofine, textiel voor Fem Home, inbouwspots voor Key Light, een
gietvloer voor Senso en een houten vloeren-lijn voor Zilva Vloeren.

“Stuk voor stuk hoogwaardige merken waarmee ik een klik heb.
Zowel met de mensen achter het merk als de stijl en uitstraling van de
producten. Voor een merk waarvan ik de producten niet zou toepassen
in mijn interieurs, ga ik bijvoorbeeld niet aan de slag. Daarnaast ben
ik heel loyaal en ga ik altijd voor langdurige samenwerkingsverbanden,
dus zou ik bijvoorbeeld ook niet voor een ander tuinmeubelmerk dan
Borek ontwerpen. Hoe dit soort verbanden ontstaan? Je komt elkaar
vaak tegen op de diverse projecten of je wordt benaderd door het merk
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“Als ik een
interieur
ontwerp,
zie ik het
hele plaatje
voor me”

zelf. Ook deelname aan een beurs werkt. Zo ben ik op de Excellent Beurs in contact geraakt met
Frank Bogaers, de directeur van Borek.”

Inzoomen op details
“Als ik een interieur ontwerp, zie ik het hele plaatje voor me. Dus ook hoe in mijn ogen de
meubels eruit zouden moeten zien en waar ze een plek dienen te vinden in het geheel. De
meubels die ik ontwerp ontstaan ook vanuit de gedachte van de interieurarchitectuur en niet als
een opzichzelfstaand meubel. Eerst zijn er de grote lijnen: het basisidee met heldere belijning.
En dan zoom ik steeds verder in. Waar je eerst met een aantal pennenstreken de grote gebaren
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tekent, sta je uiteindelijk in de fabriek te praten over welke van de acht soorten stiknaadjes het
beste bij het meubel past. Wat dat betreft komt het ontwerp van een meubel dus overeen met
het ontwerp van een interieur. Want ook in dat geval zijn er eerst de grote bouwkundige lijnen
en zoom je uiteindelijk steeds verder in. Maar ook qua materiaalgebruik is er een duidelijke
overeenkomst te zien. In mijn interieurs speel ik met oppervlaktestructuren, bij het ontwerp van
bedlinnen doe ik dat ook. Van gladde, matte stoffen tot een ruwere stof. Er is dus zeker sprake
van een duidelijke lijn in mijn werk.”

Geen poespas
“Zoals bekend pas ik weinig kleur toe in mijn interieurs en ben ik ook wars van onfunctionele
tierelantijntjes. Het klopt en het is logisch. Zowel praktisch als logistiek. Die logica zie je ook
in mijn productdesign. Je vindt geen grapjes in mijn designs. De ontwerpen zijn rechttoerechtaan, zodat je als gebruiker direct ziet en snapt hoe zo’n meubel in elkaar zit. Ik voeg
geen overbodigheden toe. De meubels hebben een zuivere belijning en ze zitten goed. En niet
onbelangrijk, de verhoudingen kloppen. Ze moeten passen bij de ruimte waar de meubels
komen te staan. Mijn lijn voor Borek is bijvoorbeeld stevig en robuust. Die meubels zijn niet voor
de kleine stadstuin bedoeld.”

Toevoegen aan collectie
“Na de eerste kennismaking met Frank Bogaers heeft hij me gevraagd om mijn visie op
de collectie van Borek te geven en aan te geven wat ik aan deze uitgebreide collectie kon
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“Voor een merk waarvan ik de
producten niet zoutoepassen
in mijn interieurs, ga ik niet
aan de slag”
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“De meubels hebben een
zuivere belijning en ze zitten
goed. En niet onbelangrijk,
deverhoudingen kloppen”

toevoegen. Met pen en papier ben ik aan de slag gegaan. Uiteindelijk stonden er een heleboel
ideeën voor een lijn, bestaande uit tafels en stoelen en loungesets, op papier. Daar hebben
we samen het in onze ogen beste ontwerp uit gekozen en die ben ik verder gaan uitwerken.
Uiteraard hou je bij het ontwerp rekening met de door het merk gebruikte materialen en die
pas je toe. Bij Borek worden de onderstellen bijna allemaal in aluminium uitgevoerd. Dan ga ik
natuurlijk geen bronzen onderstellen voorstellen. Voor Borek is het de eerste lijn die ik ontwierp
en die wordt in het najaar van 2016 gepresenteerd. Met Gelderland ben ik al een jaartje verder
en zijn er al meubels op de markt. In de vervolggesprekken voor een nieuwe collectie is de wens
een stuk concreter. Omdat je al verder met elkaar bent wordt duidelijker gesteld wat ze voor
ogen hebben en ga je gerichter ontwerpen. Net als voor alle andere merken voelt het als een
eer om met ze te mogen samenwerken. Maar toen Gelderland me benaderde was dat wel een
dingetje. Toen ik mijn opleiding volgde, had ik wel voor ogen om ooit voor het merk te willen, en
te mogen, ontwerpen. Dan is het erg mooi als je wens in een later stadium mag uitkomen.”
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“Als ikvoor mijn eigen
collectie ontwerp,
kan ik wat betreft het
materiaalgebruik net een
stapjeverder gaan”
Speeltuin
Als ik voor mijn eigen collectie ontwerp, kan ik wat betreft het materiaalgebruik net een stapje
verder gaan. Waar merken vaak, geheel terecht, commercieel denken en kijken naar de kosten
en de opbrengsten van een meubel, hou ik daar bij mijn eigen collectie minder rekening mee.
Het spreekt overigens voor zich dat mijn eigen meubels wezenlijk anders zijn dan de meubels
die ik voor onder andere Gelderland ontwerp. En dat verschil zit ‘m dan voornamelijk in het
materiaalgebruik. Dan kan ik er bijvoorbeeld wel voor kiezen om brons te gebruiken. Dan heb ik
minder kaders waarbinnen ik moet blijven. Ik zie het als een speeltuin waar ik me heerlijk kan
uitleven.”
www.remymeijers.nl
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