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Kant-en-klaar
over overzet
Je kunt ook kant-en-
klare of overzet-
vensterbanken kopen.
Het woord zegt het al, je
monteert hem gewoon
op de oude vensterbank
met montagekit en je
hebt een heel andere
uitstraling van je ramen.

Let op hoe de
gordijnen vallen
Als je spullen op de
vensterbank zet, kijk
dan of de gordijnen nog
mooi vallen. In geval van
jaloezieën moet je op-
letten of ze nog wel
dicht kunnen. Staan er
geen spullen die door
de zon kunnen verkleu-
ren? En vergeet ook
niet om van de buiten-
kant te kijken hoe het
eruit ziet.

Kies voor steen in
vochtige ruimtes
Een vensterbank van
natuursteen kan ook
heel mooi zijn. En han-
dig, vooral in vochtige
ruimtes zoals de badka-
mer. Je kunt de steen
op maat laten zagen
zodat je de vensterbank
eenvoudig kunt monte-
ren. Schroeven gaat
niet, dus werk je met
een montagekit. Lekker
makkelijk!
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6. Blauw,
€4,99, Rosti
Mepal

Verliefd op een kelim
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MAISON MARLOUS
Van asbak tot zitzak

Zul je zien: heb jij je oog
laten vallen op een kelim,
zo’n kleurig tapijt uit verre
oorden. Is het binnen no
time een wooncliché! 

V ér voordat rozenke-
lims een wooncliché
werden en replica’s

op iedere hoek van de straat
verkrijgbaar werden, ston-
den ze al bovenaan mijn
verlanglijstje. Dat je ze nu
overal ziet mag de pret voor
mij sowieso niet drukken.
Een begeerd woonitem is
zoals ware liefde: je hebt er,
met een beetje moeite, een
leven lang plezier van.
Goed, dat is misschien een
gekke vergelijking, maar ik
wil er maar mee zeggen dat
ik nog steeds erg op mijn ro-
zenkelim gesteld ben. Het is
één van de weinige voor-
werpen in huis dat nooit is
vervangen sinds we in dit
huis trokken.

Struikelen
Kelims zijn handgeweven
en kenmerken zich door
hun ingewikkelde patronen.
Ze verschillen van andere
tapijten door het feit dat ze
geen pool hebben, maar plat
zijn. Wat ze, zo hebben wij

ondervonden, ook bijzon-
der struikelgevoelig maakt.
Ach, je moet het vergelijken
met een geliefde die schla-
gers zingt onder de douche.
Het is allemaal net char-
mant genoeg om het hele
zwikje niet stante pede aan
de straat te zetten.
Het heeft nogal wat moeite
gekost om deze kelim in

handen te krijgen. Want
ooit waren rozenkelims (en
dan vooral exemplaren zoals
deze, met woeste, felge-
kleurde bloempatronen)
niet alomtegenwoordig. Na
wat research ontdekte ik dat
er in Haarlem een winkel
bestond waar de eigenares
dit soort kelims hoogstper-
soonlijk op een ezeltje uit
een Moldavisch gebergte
haalde (dat van dat ezeltje

heb ik erbij verzonnen, het
maakt het verhaal des te
epischer). Dus toog ik op
een dag naar Haarlem om
mijn ultieme woondroom
in vervulling te laten gaan.
(Die rit was trouwens, ge-
zien het aantal kilometers,
ook best een epische tocht.)

Verliefd
Ze hadden in Haarlem in-
derdaad een stapel kelims
liggen. Helaas had iemand
een optie op degene die ik
op het oog had. Nee, waar ik
verlíefd op was geworden.
Wat volgde was een klucht-
achtige toestand waarin we
op gezette tijden door niet
goed geïnformeerd winkel-
personeel werden gebeld
met de mededeling dat de
kelim wel/niet/wel/niet/
wel! oh nee, toch niet ver-
kocht was. Een klucht die
eindigde in de winkel
waarin een personeelslid
ten langen leste maar met
de dame in kwestie belde of
ze de bewuste kelim nu wel
of niet wilde kopen. Ze
hoefde hem niet.
Zo’n zwaarbevochten kelim
doe je niet zomaar weg. Ook
niet als het inmiddels een
wooncliché is.

Het is één van 
de weinige
voorwerpen in
huis dat nooit is
vervangen 

Rozenkelims worden ge-
maakt in Moldavië en de
noordelijke delen van Tur-
kije. 

� Échte rozenkelims zijn
handgeweven middels tra-
ditionele technieken en
hebben ingewikkelde, ge-
kleurde patronen. Rozen-
kelim.nl biedt echte rozen-
kelims aan voor scherpe
prijzen.

� Let bij de aanschaf van
deze blikvanger op de

vorm, grootte, maar vooral
ook op de kleuren van het
kleed. 

� Laat deze kleuren terug-
komen in de rest van je in-

terieur, zodat het tapijt het
geheel optisch versterkt. 

� Een handgemaakte kelim
of Perzisch tapijt zijn waar-
devast en van topkwaliteit,
maar daarom een behoor-
lijke investering. Winkels
zoals Ikea en Kwantum bie-
den een budget vriendelijk
alternatief.

� Heb je geen balzaal van
een woonkamer? Zorg er
dan voor dat een derde
van het kleed zichtbaar is.
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