
()ude ramen 
"Voor mijn grote raam In de 

huiskamer heb ik delen van 

oude ramen gezet, die zijn 

onderverdeeld in klelne 

ruiten. Op die manier Iijkt 

het of 1k oude ramen heb. 

Zo staat er bvoorbeeld een 

stalraampje voor, met zo'n 

gebogen bovenkant." 
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"1k ben zo trots dat mijn huis in 	Brocante ontdekte ik vijftienjaar 
at Home staat! Het is zo'n gewoon huis 	geleden, tijdens een open dag van De 
—jaren zestig, in een rijtje - en meestal 	Brocanteuse in Schellingwoude. Wat 
zie ik van die grote huizen in het blad, 	ik daar zag! Hordes vrouwen, op zoek 
die nog prachtig zijn alsje er eenjuten 	naar dat ene vaasje, kastje of krukje. 
zak in gooit. Daarbij: mijn budget is 	Grathende handen, duwende 
beperkt, het duurste en het beste kan 	ellenbogen ... Geen idee dat oude 
ik niet betalen. Gelukkig ben ik gek van 	spullen zo in trek waren. Wat er door 
brocante, en dan hoeft mooi helemaal 	me heen ging, was ook nieuw. Liefde 
niet duur te zijn. 	 op het eerste gezicht. Wát een > 
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Binnenkijken 

Ellens huis is helemaal brocanteproof zelfs hond Kira slaapt 

in een brocante kinderbed. loch is ze geen verzanielaar 

pur sang. "1k hoef niet álle blauwe kannen te hebben, of álle 

oude krukjes. Waar het mij om gaat is dat ik de sfeer kan 

creeëren die bij mij past: romantisch en weemoedig." 

I- 

Op een tafel een vitrinekastje met spullen 

erin en erop. "Hoogteverschilien maken een 

stilleven spannender." 

"Mariabeelden. Met omdat 1k katholiek ben, 

q
maarzebrengenietssereensinhuis," 

"Boven het bankje hangt een oude kapstok. Twee meter tang en extra breed. Ideaal 

cm mooie spullen op te zetten. In de winter hangen er kerstballen aan, in het 

voorjaar eitjes. Voor bet raam een stalraanipje dat bet grote raam gezelliger maakt." 

STYLING: PAMELA VRIENS: FOTOGRAFIE: PAUL VAN DE LO0J: TEEST: NICOLETIE XUIJLAARS 	 at Home Brocante 1-2012 23 



i 
St 

ft 

4ttSl 

J 	, 

' 

V:'N 

wm 

k zag brocante en dacht. 
t e--  e n: verhip, dit ben 1k" . 

in twee delen, wat net net 

'Nat intiemer maakt." 

p 
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Binnenkijken 

"De houten bank in deze achterkamer was 

mijn eerste grote aankoop. Hij heeft lang in 

de tuin gestaan, maar dat vond 1k toch 

zonde. H1J zit niet, maar is wel mooi. 

Voor het raam staat weer een oud statraam." 

Wnkken mag 
"Meubels, accessoires en f 
tinten mogen wrikken met 

elkaar. Naast een strak j 

geverfdedeur een sleets, I 
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"Oude slopen en 

overtrekken uit 

een bedstede. 

Jammer genoeg 

zijn de overtrekken 

niet te gebruiken 

omdat ze veel te 

kleinzijn." 

"1k vind wit de ideale basis om een huis in te richten. Kunje ook mool combineren 

met twijfelkleuren - geen groen en geen blauw, geen rood en geen roze." 

"1k duster kleuren. 

Blauwe kannen, 

blauwe beelden, 

ze staan allemaal 

bij elkaar. Zo blijft 

een inrichtingtoch 

rustig, ondanks al 

die spuflen." 

Brocante textiel 
Verderop leesje het verhaal van Britta, zij maakt de mooiste accessoires van 

oudlinnengoed. Meer over 	 allesbrocante.ni/themas. 
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mooie spullen. Die zorgden voor een soort 

. flhJk wide ik een 

.anrechtbad en een 

met zwart-wit teg&tjes. 

terrazzo 

gootsteeci 	. 	 . . . 
Dat bee: 	 H 

paradijselijk gevoel, zo van: verhip, dit te duur:ioen heeft rnjn vilend dt  
ben 1k. Dat had te maken met romantiek, aanrechtbok gemaakt, met een 

 

weemoed, het verlangen naar een bad van beton. Ook moo 	j 	/ 	. 
andere tijd. Niet dat het vroeger zo ' 
romantisch was, maar een kast met een  
paneeltje en sierlijke poten roept wel  
romantiek op." .., 

/lndei ezzoen7  i4 

"Wat ik ook meteen doorhad, was dat 

 

ik met brocante eindeloos stillevens 
, 

 , 	, b 
kan maken precies wat ik graag doe in i 
huis Dat kan wel met oud glaswerk op ' 
een bedstedekrukje, maar niet op een  
strakke designtafel. Daar zetje één grote  
vaas op. Ook mooi, maar dan ben *e  
snel uitgestyled. In de winter hangen er  
kerstballen aan de Franse kapstok, in bet ... 
voorjaar decoratieve eitjes. Tegen kerst 

...... 

komen de witte bontjes tevoorschijn j 
daarna oudroze kussens. Dan staan er  
geen waxinelichtjes in glazen potten 
maar bloembollen. Net  wat er past bij  

Het meeste heb ik bewaard. Na een .. 
middagje schatgraven op zolder, ga ik 
helemaal los in huis. Kast verschuiven, . 	- T 
tafel eruit sidetable cnn De volgende 
dag heb ik een nieuw interieur." . . ... ... ..' . 	. 

Niel comfirtabel, wel mooi 
. "Mijn broer zegt altijd: 'Dat afgebladderde V 

tafeltje? Dat zet ik bij bet grofvuil.' Zo I 

werkt het wel, met brocante. Dc een  
vindt bet echt wáuw, de ander vindt . ...; 
bet troep. Op één punt hebben de anti- 
brocanters gelijk: echt lekker zitten doet . 
een oudebouten bank niet. Dé oplossing  
— echt,je ziet 'm in elk brocante- I huishouden - is de Ektorpbank van > . 	/ 
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hi do shiaDkamer ceo karota 
ceo kasje as kaptaf& en ceo 
wtte peg&. "Met het weer eri. 

hoe meer verweerd, hoe beteo 
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Binnenkij ken 
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Ikea. Die ziet er klassiek-romantisch uit 
en heeft voor elke stiji een andere hoes. 
Lief met bloemen, wat stoerder in bet 
bruin. En hij is niet té groot, zodat er 
genoeg plek blijft voor, in mijn geval, 
een Frans kinderbedje voor de hond. 
Ja, álles is hier brocanteproof, dus ook 	4 
de plek voor Kira. Waarom een mand 
neerzetten als de bond ook lekker ligt 
op een mooi spijienbed?" 

Bj 1wjfel ailes meenernen 
"Ach, het hele huis, van trap tot nok, 
is brocanteproof. Zelfs de badcel. Met 
kroonluchter, oude spiegel en een 
kamerscherm voor de wasmachine, ga ik 
bet bijna badkamer noemen. Nog steeds, 
na vijftienjaar kijken en vaak kopen, 
bezorgen oude spullen me zoveel plezier. 
Volgens mijn vriend zou ik eerst moeten 
nadenken voordat ik jets koop. Het 
slechtste advies ooit. 1k heb daardoor 
zoveel laten schieten. Sindsdien neem 
ik alles mee. Gewoon mijn hart volgen, 
blijmoedig en met passie. Dan krijgje 
vanzelf een huis dat bij je past." < 

"Een waterbed is fijn, maar saai 

am to zien. Met een ombouw 

werd het gezelliger. Gewoon 

het binnenste eruit gezaagd en 

bet bed erin gezet." 

iavvì/ete adressen 
* "Bij Deja-Vu in Oosterhout zieje compleet 

ingerichte kamers en een keukentje. Helemaal 

in brocante-stiji. 

Adres: Keiweg 82-84 brocanteriedejavu.nI. 

"In het Limburgse Heel vind je Caatje, een 

mooie brocantezaak met spullen ult Frankrijk. 

En een fijne bnnenpIaats." 

Informatie: caatje-brocante.nl. 

"Geartsje in het Friese Echtenerbrug heeft oak 

een webwinkel. Vanuitje Iuie stoel brocante 

bestellen! In de winkel veel religieuze items, 

zoals rozenkransen en Maria-beelden" 

Kijk voor informatie op geartsje.nl. 

en markien 
"Van april tot en met september is er op

- De Dreef 

in Haarlem twee keer per maand een antiek- en 

brocantemarkt. Alleen al de locatie! Eeri grindpad, 

hoge bomen ...je waantje in Frankrijk. Oak een 

leukemarkt is Gouds Montmartre in Gouda. Elke 

woensdag in de zomermaanden." 

I 
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Over de geschiedenis van de paspop is vrij 

weinig bekend. Wat wel vaststaat, is dat deze 

vrij verteruggaat. In 1923 werd in het graf van 

Toetanchamon een houten torso ontdekt met 

dezelfde maten en kieding als de farao. In de 

zeventiende en achttiende eeuw bleven rijke 

mannen en vrouwen op de hoogte van de 

Iaatste trends door Ievensgrote paspoppen, 

aangekleed met de laatste mode, die rondge-

stuurd werden door heel Europa. De meeste 

brocanteliefhebbers verzamelen paspoppen 

die tussen 1850 en 1950 gemaakt zijn. Vooral 

de poppen van het Franse bedrijf Stockman 

& Siegel zijn gewild. Zij prod uceerden vanaf 

1867 poppen voor couturiers en duurdere 

modehuizen. De oprichter van het bedrijf was 

de eerste die kledingmaten standaardiseerde. 

Vanaf 1887 deelde hij de poppen in in een 

maat 6, 10 of 12, de getallert die ook terug te 

vinden zijn op de poppen. In Amerika maken 

ze nog altijd gebruik van deze maatvoering. 

Ko pen? 
Antiek, brocante en paspoppen van 

Stockman vind je in dewebwinkel 

via-hannah. n I. 

Paspoppen met een wespentaille of op 

bzondere voet? Bij hetmeihuys.com  vind 

je een grote collectie antieke paspoppen. 

Tante Brocante verkoopt veel brocante, 

maar ook paspoppen. Stationsstraat 30, 

Putten, tante-brocante.nl. 

Kijk ook zo nu en clan op Marktplaats. 

Het zou zomaar kunnen datje daar een 

gouden vondst doet. 

< "De paspop kornt uit Frankrijk. Eeri 

Stockman. Later begreep ik dat die 

heel gewHd en kostbaar zijn." 
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"Dansen is een passie. 

Wat was ik hj toen ik 

deze spitzen vond." 


