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6. Omvouwbaar

Van asbak tot zitzak

€21,95, Jokjor
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MAISON MARLOUS

5. Felgekleurd
Vanaf €4,40, Xala

Kinderen zijn harteloos
Kleine kinderen hebben
het, tijdelijk, bijna allemaal: een voorkeursouder.
En dat is voor de andere
ouder even wennen, weet
Marlous.

ijn lief heeft een
fanclub met één
zeer fanatiek en
actief lid. Onze dochter. Het
is bij ons thuis pappa voor
en pappa na. Ik doe in het
geheel niet mee. Laatst presteerde ze het om eerst om
haar vader te roepen en,
toen hij niet reageerde, om
haar babyzusje. Waar ik
naast zat.
Ik heb haar onder mijn
hart gedragen, maar daar
heeft zij geen boodschap
aan. Dat hart heeft inmiddels een dikke laag eelt, zo
zult u begrijpen.
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Groepshug
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Ik heb, omdat je toch iets
wil doen, als tegenreactie
ook een clubje opgericht.
Die van de Genegeerde Ouder. Mijn club heeft meer leden. Dat dan weer wel. De
vader van een vriendin van
mij bijvoorbeeld, wordt ook
keihard genegeerd door zijn
kinderen. Terwijl hij toch

een toffe peer is, die een
groot deel van de zorgtaken
op zich neemt. Een vriendin
van mij zit momenteel ook
op een genegenheidsdroogje. Ze mogen allemaal
bij mijn club. We hebben
ook een slogan, die niet lekker bekt, maar wel de lading
dekt: kinderen zijn harteloos. En als we bij elkaar ko-

Een koekje van
eigen deeg. Ik
schijn mijn oma
jaren genegeerd
te hebben
men, doen we een groepshug. Want ook ouders hebben af en toe een knuffel
nodig.
Het erge is: ik krijg een
koekje van eigen deeg. Ik
schijn mijn oma jarenlang
genegeerd te hebben. Ik verkoos mijn opa boven haar,
terwijl hij nu niet bepaald
een acht uur durend entertainmentprogramma voor
ons in elkaar draaide, in te-

genstelling tot mijn oma.
Het zal wel zo werken zoals
bij katten: ben je te enthousiast over hun aanwezigheid, dan willen ze niets van
je weten.

Klokje
Bij ons in de woonkamer
staat dit negentigerjaren
klokje op kinderooghoogte.
Dus toen onze dochter mij
vroeg wanneer pappa nu
toch eens naar beneden
kwam om met haar te gaan
zwemmen (ze had hem immers toch al zeker een uur
niet gezien), besloot ik me –
hoop doet immers leven –
van mijn meest bereidwillige, ja misschien zelfs wel
altruïstische ouderkant te
laten zien.
Geduldig legde ik haar uit
dat haar vader om half 11
met haar ging zwemmen.
Dus zodra de grote wijzer
op de 6 stond.
Het was op dat moment
kwart over tien. Ze staarde
een paar seconden naar de
grote wijzer en zei toen:
,,Die klok is kapot.”
De tijd is net zo onverbiddelijk als zij. Ik heb nog
goede hoop dat onze tweede
een moederskindje wordt.

WAT DOEN WE ERMEE?
Krom en recht

Dikte

Zoek je hout met een
hoge duurzaamheidsklasse, zoals hardhout,
kies dan niet het goedkoopste. Waar je wel op
kunt letten: is het recht?
Plaatmateriaal en latten
hebben net als alle hout
de eigenschap te werken. Ga je er niet gelijk
mee werken: voorkom
kromtrekken en bewaar
het liggend.

Wees je ervan bewust
dat de plaatdikte ook
een belangrijke rol
speelt bij kromtrekken.
Hoe dunner, hoe gemakkelijker een plank
hol of bol gaat staan. En
bij een schuifdeurenwand ga je dat zien.
Zeker als je er spiegels
op wilt plakken. Vertel
als je om advies vraagt
dus jouw hele plan.

Schuren
en lakken
Als je jouw bouwwerk
afwerkt met lak is het
belangrijk dat je tussen
de lagen door goed
schuurt. Je zult merken
dat onbehandeld hout
na de eerste schilderbeurt toch weer ruw
aanvoelt, ondanks schuren, want de houtvezel
opent zich. Na een
grondlaag en twee keer
aflakken is dat glad.

leen nog in kantoorpanden
ziet.

■ Wie dacht dat de jaren
80 extreem hysterisch
design voortbrachten,
heeft zich nog niet verdiept
in design uit de jaren 90.
Kleuren als paars en
(vergrijsd) groen zijn
typisch voor de jaren 90.
■ Deze kleuren werden
gecombineerd met fuchsiaroze, hoogglans zwart
en om het hysterische geheel af te toppen, bontbedrukt (chintz) behang of
stof. Wilde je een nepzuil in

je woonkamer? Gewoon
lekker doen!
Glanzend witte kunststof
lamellen waren het alternatief voor gordijnen, waar je
ze tegenwoordig bijna al-

■ Een huis volledig ingericht in jaren 90-stijl gaat
misschien te ver, maar
elementen uit bepaalde
decennia in een verder
rustig ingericht huis plaatsen, kan een interieur juist
karakter geven. En wat zo
leuk is: alles komt een keer
terug. Mijn klokje is uitgevoerd in typische jaren
90-kleuren die momenteel
weer mode zijn!

