
Pieter Jongens: "Bij Hutspot bieden we jonge
kunstenaars een podium"
Door:Simone Vos

Ongedwongen, chill en constant in beweging. Een mengeling van kunstwerken,
kleding, meubels, accessoires en een plek om koffie te drinken, te werken of bij te
praten met vrienden. Dit is Hutspot. Een Amsterdamse winkel die, zoals de naam al
doet vermoeden, van alles door elkaar herbergt. Alles wat hier te vinden is, is te
koop. Vier jonge mannen startten eind december 2012 dit vernieuwende en
verrassende concept. Eén van de eigenaars is Pieter Jongens (25), een jonge
ondernemende man die niet graag stil zit.

“Wij zijn alle vier constant bezig, we willen verschillende dingen tegelijk doen en zijn ook wat
onrustig. Dat is ook terug te zien in onze winkel. Elke week heeft die een ander interieur. We
willen mensen verrassen”, vertelt Pieter. Op de benedenverdieping  van Hutspot praat hij
even op zijn gemak met klanten. Dan laat hij de winkel zien.

Ongedwongen sfeer
Blouses en shirtjes hangen aan rekken die bij elkaar gehouden worden met touwen, op
houten werkbanken liggen broeken en bij de paskamers staat een grote bruine bank. Ook
kaarsen, boeken en zonnebrillen zijn op de benedenverdieping te vinden.

Nadat hij een rondleiding door de winkel heeft gegeven, loopt hij naar de eerste verdieping.
Daar zit het koffiebarretje en is de galerie. Hij gaat aan een houten tafel zitten, die uiteraard
ook te koop is. Dan vertelt hij over het idee achter Hutspot.

Pop-up store
“Hutspot heeft zijn oorsprong in de pop-up store in de Utrechtstestraat in Amsterdam, die we
in 2012 op hebben gezet.” Samen met zijn compagnons Nick van Aalst (23), Nils van der Feltz
(26) en Reinier Bernaert (25) wilde Pieter daar jonge ondernemers en kunstenaars een
podium bieden. “We wilden deze mensen een kans geven om ook hun spullen te verkopen.
Ze komen niet zo makkelijk tussen gevestigde namen, maar wij vinden ze wel heel goed.
Vandaar het idee voor een pop-up store”, aldus Pieter

De pop-up store sloeg zo goed aan, dat de mannen een groter pand besloten te zoeken. Dat
werd de voormalige beddenzaak, waarin Hutspot nu huist. In zes weken tijd hebben de vier 
Hutspot vormgegeven. Pieter wilde altijd al een eigen onderneming beginnen en zag na zijn
stage bij het kledingmerk DEUS een kans. Zijn interesse in mode en nieuwe merken deelde hij
met Nick en Nils  en Reinier was geïnteresseerd in de financiële kant van de onderneming. Zo
werd het idee geboren voor Hutspot.

Verschillende kunstenaars
Doordat de mannen van vernieuwing houden in hun winkel,  zijn er regelmatig nieuwe
merken te vinden, maar ook in de galerie zijn elke twee maanden nieuwe kunstenaars met
hun werken te zien. Elke keer met een ander thema. Dit keer is het thema silent. Zo hangen
zwart-wit foto’s gemaakt door kunstacademiestudenten, maar ook schilderijen. Vanaf
volgende maand kiezen de vier mannen zelf de kunstenaars uit die mogen exposeren. Een
groot deel van de jonge kunstenaars komt uit Amsterdam, maar dat is geen eis.

De kunstwerken hangen aan de muren rondom de koffiebar. Her en der zitten mensen te
praten of rustig te werken. “De hele dag door zitten hier mensen”, zegt Pieter. “Ook op
maandagochtend is het al druk. Dat is echt leuk aan deze plek. Er komen veel mensen van
verschillende leeftijden, maar onze doelgroep ligt toch wel tussen de 20 en 50 jaar. We willen
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dat mensen hier binnen komen en zich niet gedwongen voelen, maar gewoon chill zijn. ”

De jonge ondernemers zijn eigenlijk bijna altijd bezig met Hutspot. “Ook als we op vakantie
zijn, dan kijken we altijd wel naar leuke nieuwe merken of spullen die in onze winkel passen”,
lacht Pieter. Uitbreidingsplannen zijn er zeker, voorlopig alleen in de winkel, maar in de
toekomst wellicht ook in andere plaatsen.

Hutspot zit aan de Van Woustraat 4 in Amsterdam en is zeven dagen in de week geopend.
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