
Ik ben een designzwijn
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MAISON MARLOUS
Van asbak tot zitzak

In een open brief aan een
Marktplaatsverkoper 
betuigt Marlous haar spijt
voor het verzagen van een
gekoesterd wandrek.

H et spijt me. Het spijt
me vreselijk. Ik ben
niet eerlijk geweest.

Maar u was ook zo aardig.
Het was gemakkelijker ge-
weest als u het ding gewoon
bij de voordeur had afgege-
ven. Me had laten wachten.
Ineens een hogere prijs had
gevraagd. U een grote valse
hond had gehad. Als het
ding opgeslagen had gele-
gen in een vochtige schuur.
Dan was het allemaal veel
gemakkelijker geweest. Dan
had mijn geweten niet zo
opgespeeld. Maar helaas.

Rivieren
Het begon zo veelbelovend.
Ons eerste contact via de
Marktplaatsapp verliep
moeizaam. Vijandig zelfs,
na mijn vraag of u mis-
schien heel toevallig een
keer boven de grote rivieren
kwam, wat me behoorlijk
wat reistijd zou schelen. Ik
begrijp dat mijn reistijd uw
probleem niet is. 
De toon van uw berichten

werd milder, dus maakten
we alsnog een afspraak voor
een transactie bij u thuis.
Ziet u, ik wilde dat 

wandrek echt graag hebben.
Dus ik nam onze valse start
voor lief. Was uw toon zo
assertief gebleven, dan had
het de zaken een stuk ge-
makkelijker gemaakt.
Toen stond ik daar op uw

stoep en nodigde u me uit
voor een kop koffie. Liet u
direct het wandrek zien.
Vertelde u hoe oud het was
en dat het erg duur was ge-
weest toen u het lang gele-
den kocht. En ik zag hoe het
oude hout glom van een
verse laag bijenwas.
En daarna serveerde u

koffie, met twee koekjes.
Geserveerd op zo’n schattig
klein bordje. Wat een zake-
lijke transactie had moeten
zijn, begon steeds meer op
een bezoekje aan mijn lieve-
lingsoom en -tante te lijken.
Dan ga je niet meer zeggen
wat je écht van plan bent
met dat rek. Dat je er een
stuk vanaf gaat zagen. En dat

je het hele gevaarte wit gaat
verven. Nee. Dat laat je dan
wel uit je hoofd.
Ik dronk mijn koffie.

Sprak over koetjes en kalfjes
en bleef vaag over mijn
plannen. Zelfs toen u na de
vraag wat ik komend week-
end ging doen zelf als ant-
woord gaf: ach, dat wandrek
ophangen natuurlijk! Zelfs
toen u om mijn visitekaartje
vroeg, omdat u misschien

nog eens een tekstschrijver
nodig had. U hielp nog om
het ding in de auto te leg-
gen. En legde uw hand op de
achterklep voor ik wegreed.
Ik ben een designzwijn.

Een cultuurbarbaar. Heilig-
schennis, dat is het. Maar
bekijk het van de positieve
kant: dat wandrek heeft
weer een paar jaar bij zijn
eeuwigheidswaarde opge-
teld gekregen. En ik ken ge-
noeg andere tekstschrijvers.
We hoeven elkaar nooit
meer tegen te komen.
Als het aan mij en mijn ge-
weten ligt, liever niet zelfs. 

Puddingvorm
Iets anders: op mijn pud-
dingvormcolumn van vo-
rige week kwamen meer
dan twintig reacties binnen.
Bedankt voor uw verhalen!
De vorm blijkt zeer oud te
zijn (om en nabij de 80 jaar),
het anker voor meerdere in-
terpretaties vatbaar. Veel
vormen lijken uit Engeland
te komen, niet alleen het
land van pudding en jellies,
maar ook een land met een
rijke maritieme historie.
Een anker op een pudding-
vorm is ineens zo gek 
nog niet.

En daarna
serveerde u koffie
met koekjes op
zo’n schattig 
klein bordje
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Kleed jezelf op
het transport
Een douchewand sjou-
wen luistert erg nauw.
Stoot nergens tegen-
aan, want dan kan de
wand knappen. 
Deze springt dan letter-
lijk uit elkaar in biljoenen
kleine, maar scherpe
stukken. 
Bescherm jezelf goed.
Draag tijdens het sjou-
wen een bril, lange mou-
wen en handschoenen
met een stroeve greep.

Transparante kit
is heel fijn
De kleur van de kit is
ook belangrijk. Dat is
zo’n puntje op de i dat
jouw werk maakt of
breekt. Transparante kit
is heel fijn, omdat dit
niet zo opvalt. Het sluit
de openingen waar
water doorheen kan
subtiel af. Daarnaast
geeft het extra stabili-
teit.

Let op: 24 uur
niet douchen
Voor het waterdicht
maken van de
douchewand gebruik je
sanitairkit. Deze heeft
een langere droogtijd
dan acrylaatkit. Begin
schoongewassen aan
deze klus, want na het
kitten kun je 24 uur niet
douchen. Dus: niet zwe-
ten of anderszins vies
worden tijdens de plaat-
sing!
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5. Hond
€ 990, Soonsalon

Barbaars of niet, als
opa’s kastje weer jaren
mee kan omdat het 
helemaal in uw interieur
past, is dat altijd leuker
dan dat het op zolder of
in de kringloopwinkel
eindigt. Toch?

� Oude meubelstukken
kunnen weer jaren mee 
als u ze verft, of – zoals 
in het geval van het 
wandrek – het ontwerp 
een beetje aanpast aan 
de moderne tijd. 

� Een minder ingrijpende,
maar duurdere oplossing
ten opzichte van verven is
het laten zandstralen van
donkere, houten meubels.
Het hout krijgt zijn lichte
kleur terug en past direct
beter in een modern 
interieur. 

� De website (en app) Pin-
terest biedt trouwens een
enorme hoeveelheid inspi-
ratie voor nieuwe ideeën
met oude meubelen. 
Pinnen maar!

AAN DE SLAG

4. Visje
€ 24,95, lief!

6. Muisjes
€ 29,95, Happy Pet


