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Van asbak tot zitzak

MAISON MARLOUS
FOTO SHODY CAREMAN

4. Dame
€ 39,00, Alessi

5. Stiletto
€ 15,45, Donkey
Products

Als een kind zo blij
Waarin Marlous als een
halvegare op zoekt gaat
naar de heilige graal op
haar lijst met zaken die
ze Heel Graag Zou Willen
Vinden. En tegelijkertijd
een belangrijke ontdekking doet.

ls frequent kringloopbezoeker heb
ik een bucketlist.
Officieel is een bucketlist
een lijst met dingen die
iemand wil hebben gedaan
voor hij of zij sterft. Dat gaat
mij wat ver, maar ik hou in
mijn hoofd wel een verlanglijstje bij met zaken die ik
Heel Graag Zou Willen
Vinden Bij De Kringloop.
Al dan niet voor ik sterf.
Er staan vooral dingen op
waarvan ik weet dat ik ze
Echt Nooit Zal Vinden.
En al helemaal niet voor een
kringloopprijs.
Die lamp van het Franse
merk Jieldé bijvoorbeeld, in
mijn favoriete kleur groen
bijvoorbeeld. Of die manshoge Franse kerkkandelaar
met porseinen bloemen.
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6. Piraat
€ 15,13, Suck UK
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Obsessie
Dromen kost echter niks en
het maakt het leven er net

wat leuker op. En soms, heel
soms, kan je wens zomaar
ineens in vervulling gaan.
Het overkwam me deze zomer in Zweden. U bent inmiddels op de hoogte van
mijn milde Moomin obsessie (ja, dat Fins-Zweedse
nijlpaardfiguurtje van een
paar columns geleden). Mijn
vrienden en familie ook.

De zoektocht
naar een
Moomin-huis
kostte me bijna
mijn huwelijk
Dus toen ik er jaren geleden achter kwam dat er
zoiets bestond als een
Moominhuis met Moominpoppetjes, besloot ik niet te
rusten noch te sterven voor
ik een dergelijke set in mijn
knuisten zou hebben.
Het idee van het vinden
van een vintage set liet ik direct al varen. De zoektocht
naar een nieuwe set kostte
me namelijk al bijna mijn

huwelijk. Evenals het contact met goede vrienden die
de kardinale fout maakten
een paar dagen met ons naar
Stockholm te gaan alwaar ik
als een halvegare íédere
winkel die de potentie had
om een Moominhuis in zijn
assortiment te hebben
moest bezoeken. Mijn reisgezelschap moet op dat moment naar mij gekeken hebben als naar een patiënt,
niet als vriendin of geliefde.
Dat is de enige reden die ik
kan bedenken waarom deze
mensen nog steeds in mijn
leven willen zijn.
Ik vond mijn Moominhuis. Met poppetjes. Op het
vliegveld van Stockholm
nota bene. En afgelopen zomer, tijdens een doorsnee
kringloopbezoekje, vond ik
een vintage Moominhuis.
Met poppetjes. Hij stond
daar gewoon. Alsof hij al die
jaren op mij had staan
wachten.
Bij de vondst van huis
nummer 1 was ik net zwanger. En bij de vondst van dit
exemplaar ... ook.
Zoals ik al zei: dromen
kost niks. En soms, heel
soms, gaan er twee wensen
tegelijk in vervulling.

WAT DOEN WE ERMEE?
Wegsteekzakken
zijn geweldig

En een D-ring
hoort er ook bij

O, dus daar zijn
die gaten voor

Aan een werkbroek
zitten allerlei lussen en
zakken. Wegsteekzakken vind ik super.
Als je ze niet gebruikt,
berg je ze op in je
broekzak. Ze zijn verstevigd aan de binnenkant, zodat schroeven
er niet doorheen prikken als je bijvoorbeeld
bukt.

Een lus voor de hamer,
een houder voor de
schroevendraaier, een
zak voor het mobieltje:
die kennen de meesten
wel. Maar wat dacht je
van een D-ring?
Zo genoemd vanwege
de D-vorm en bedoeld
voor sleutelbos of
bedrijfspas. Dat is in
heel veel beroepen
handig, kan ik je vertellen.

De gaten voor de
duimstok en timmermanspotlood snapte
ik nooit.
Waar waren die knoopsgaten in die zakken toch
voor bedoeld? Antwoord: als je potlood
korter wordt, steek je
hem in een minder
diepe zak. Hoe verzinnen ze het! Ik zeg:
iedereen een broek met
zakken.

Er bestaat een
grote groep
mensen die
actiefiguren
spaart; poppetjes van karakters
uit stripboeken
of populaire
films en
televisieseries.
■ Zulke actieﬁguren zijn te koop
bij gespecialiseerde stripwinkels. Vintage én nieuwe exempla-

ren worden verkocht op de Verzamelaarsjaarbeurs die tweemaal per jaar
wordt gehouden
in de Jaarbeurs
in Utrecht.
■ Verzamelaars
en liefhebbers
van curiosa, antiek of tweedehandsspullen
kunnen sowieso
hun hart ophalen op deze
beurs, waar vijf beurshallen

helemaal tot de nok gevuld
zijn met alle denkbare
soorten vintage.
■ Hebt u een verzameling
met poppetjes of beeldjes,
maak dan een kleine selectie van wat u tentoonstelt
en rouleer ermee. Dit voorkomt een rommelig interieur en scheelt veel afstofwerk.
■ Ikea en meubelmerk
String verkopen mooie
(wand)kastjes.

