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6. Draadstaal

MAISON MARLOUS
FOTO SHODY CAREMAN

€ 59,95, Menu

Van asbak tot zitzak

5. Gekreukt

Piekeren over pudding

€ 40,50, Essey

In de kringloopwinkel
komt Marlous voor een
raadsel te staan. Wat
is het verband tussen
pudding en de zeevaart?

en bezoek aan een
kringloopwinkel staat
voor mij gelijk aan
een maand therapeutisch
blaadjes vegen in een boeddhistisch monnikenklooster. Het geeft, met andere
woorden, afleiding. En nog
belangrijker: inspiratie.
Ik was aan beide zaken toe
nadat mij het geweldige
maar ook angstaanjagende
aanbod was gedaan om deze
plek in de krant van een
nieuwe rubriek te voorzien.
Ik dus naar de kringloop.
Hemelbestormde items
vond ik er ditmaal niet,
maar wél een glazen puddingvorm. Met een ankermotief.
Ik ken puddingvormen in
de meest exotische, abstracte vormen, maar een
ankermotief kende ik nog
niet. Puddinkjes en ankers
lijken niet direct iets met
elkaar te maken te hebben.
Iets met een tang en een
varken.
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4. Boeken
€ 15,90, Remember
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meer zeuren nu. Aan de slag
met die nieuwe puddingvormen!’’
Of zou een zeeman de
vorm hebben ontworpen?
Eén die, ver weg op zee, alleen al van de gedachte aan
de pudding van zijn moeder
volschoot? Die zich voor het
ontwerp liet inspireren door
de tatoeages op zijn onder-

Je weet niet wat
voor klein leed en
grote dromen
schuilgaan achter
een puddingvorm
arm? En dan natuurlijk niet
door die tatoeage van die
pin-up. Daar zouden mensen aanstoot aan nemen.
Zijn moeder voorop.
Je weet gewoon niet wat
voor klein leed of grote dromen er allemaal schuilgaan
achter zo’n puddingvorm.
Tenminste, niet in mijn universum. Ik ben ook op de
hoogte van het bestaan van
een puddingvorm in de

vorm van een vis. Het lijkt
erop dat er een schakel bestaat tussen de zeevaart en
de puddingvormenindustrie. Een puddingvorm
voor elke beroepsgroep zou
trouwens een gat in de
markt zijn. Perfect voor het
kerstpakket. De rest van de
doos hoeft slechts afgevuld
te worden met doosjes
griesmeelpudding. Je kan er
lang en kort over praten,
maar origineel is het zeker.
En zoals dat gaat met 90
procent van de kerstpakketspullen eindigen al die
puddingvormen dan weer
en masse ... juist. Bij de
kringloop.
Maar toch de vraag:
waarom een anker? Waarom
bestaan er geen puddingvormen met het symbool
voor geloof en liefde? Het
anker van hoop bestaat immers wél. Waarom bestaan
er geen puddingvormen
met crossmotors, hamsters,
duiven, printers of spaarlampen? Weet u, lezer, misschien meer over dat anker?
Of bent u ooit ook zo’n
obscure puddingvorm tegengekomen? Mail mij:
binnenenbuiten@
persgroep.nl

Puddingvormfabriek

Bovenkant hoeft
niet mooi te zijn

Gaan we hangen
of rollen?

Laat de vloer
doorlopen

Let op de kanten van
de panelen die
‘gemelamineerd’ zijn,
ofwel verlijmd met een
harde buitenlaag.
De bovenkant hoeft niet
afgewerkt te zijn, want
die valt achter de balk.
De onder-, linker- en
rechterkant moeten wel
mooi zijn. Als er
gezaagd moet worden,
dan bij voorkeur in de
zagerij zodat de
zaagsneden strak zijn.

Kies voor een hangend
of rollend systeem.
Het gewicht van de
panelen is belangrijk;
daarop baseer je je
keuze. Een hangend
systeem is geschikt
voor kleine lichte
panelen, een rollend
voor grote zwaardere
panelen. Beide systemen lopen soepel, dus
bekijk wat jouw situatie
toelaat en wat je mooi
vindt.

Leg de vloer bij
voorkeur door onder
de schuine wand voordat je een schuifsysteem maakt. Dan krijg
je het mooiste resultaat,
omdat je bij een hangend systeem niet precies weet hoe je uitkomt. Zonde als je dan
net een reepje vloerbedekking of laminaat
tekortkomt.

Toch bestaan ze dus, die glazen puddingvormen met
ankermotief. Ik mag pudding dan misschien niet direct met de zeevaart associëren, er is toch een fabrikant
geweest die die associatie
wél heeft gehad.
Misschien was het er één
die als kleine jongen al
schipper wilde worden,
maar helaas toch zijn vader
moest opvolgen in de puddingvormfabriek?
Omdat er al ‘en Zoon’ in de
bedrijfsnaam stond?
Ik zie het gesprek voor me.
,,Jongen ... weet je wel wat
het kost om een bedrijfsnaam aan te passen? Niet

WAT DOE JE ERMEE?
Als je niet zo van de
pudding bent, of die van
je oma simpelweg niet te
evenaren valt, gebruik je
een overbodig geworden
puddingvorm als vaas of
bloempot.
■ Ik vind het prachtig om
ze gewoon als decoratie
neer te zetten.

in mooie kleuren.

■ Ook leuk: groepeer de
mooiste vormen aan een
muur in de keuken.
Bijvoorbeeld met borden

■ Klinkt dat tuttig? In een
modern interieur is zoiets
juist een prachtige blikvanger.

