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Van asbak tot zitzak

FOTO SHODY CAREMAN

MAISON MARLOUS

4. Nessie
€13,50, Ototo
Design

Sigaretten en frituurvet
Waarin Marlous tijdens
haar zoektocht naar kerstballen de rafelranden van
de samenleving ontdekt.

5. Email

6. Hout
€14,50, Studio
HØFT
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oals ik een tijdje
geleden al schreef:
echte oude gekleurde
kerstballen zijn bijzonder
schaars in Nederland. Tenminste, als je er niet de
hoofdprijs voor wilt betalen.
En helaas voor mij zit ik nu
eenmaal graag voor een
dubbeltje op de eerste rij.
Het treurige is: er is een tijd
geweest dat vintage
kerstballen en masse bij de
kringloop eindigden en daar
voor een habbekrats over de
toonbank gingen. Ik zat in
die tijd echter nog volop in
mijn Deense houten kerstversieringsfase. Al die tijd
heb ik dus dat – in mijn
ogen toen nog – kitscherige
glas links laten liggen.
Na de zoveelste vruchteloze vintage kerstbalzoektocht bij de kringloop, besloot ik me te wenden tot
mijn tweede favoriete tweedehandsbron op aarde:
Marktplaats.
Wekenlang zocht ik naar
vintage kerstballen, uiteraard nog steeds voor een bo-
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€21,80, Riess
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demprijs. Mijn leercurve
toont soms verrekte veel
overeenkomsten met een
vlakke weg door de polder.
Maar geluk is blijkbaar
met de dommen, want ik
vond een advertentie
waarin iemand een twintigtal vintage gekleurde kerstballen aanbood voor de lieve
somma van 20 euro. Dat is
inderdaad, als u net zo’n rekenwonder bent als ik, een
euro per bal. Over een bodemprijs gesproken.

Ik hield er
rekening mee
dat ik mijn auto
uitgebrand zou
aantreﬀen
Ik toog naar een niet nader te noemen stad, naar
een niet nader te noemen
wijk alwaar ik concludeerde
dat die wijk, zoals mijn opa
dat zo mooi kon zeggen,
‘niet zo’n beste’ was.
Op het aangegeven adres
was de ruit van de woonka-

mer ingegooid en provisorisch gerepareerd met ducttape. Ik hield er rekening
mee dat ik mijn auto bij
terugkeer uitgebrand zou
aantreffen.

Honden
Achter de voordeur hoorde
ik een troep honden woest
blaffen. Hun alleraardigste
baasje deed open. Alleraardigst, omdat ze zo vriendelijk was om die honden in
de woonkamer opgesloten
te houden ‘omdat ze het
niet op vreemden hadden.’
De transactie vond plaats
in haar tot de nok toe met
dozen volgepakte zeventigerjaren halletje. De kartonnen doos om de kerstballen
rook vaag naar sigaretten en
frituurvet. De kerstballen
waren echter in topconditie.
Natuurlijk bleek mijn auto
bij terugkeer niet gereduceerd tot een uitgebrand
karkas. En die honden had
ze gezien die ingegooide
ruit waarschijnlijk hard nodig. Ik had mijn kerstballen,
maar mijn oordeel was beschamend on-kerstachtig
geweest die dag. Geluk is
soms werkelijk met de
dommen.

WAT DOEN WE ERMEE?
Nog een keer
de draairichting

Soms moet
je inkorten

Vrouwelijk plus
mannelijk

Ga zo staan dat de
deur naar je toe opent.
Sta je dan binnen of
buiten de ruimte?
En hangt de deur dan
links of rechts in de
opening? Binnen links is
dan L1, binnen rechts
R2, buiten links L3 en
buiten rechts is R4.

Omdat opdekdeuren
een opdekrand hebben
waarmee ze op het
deurkozijn vallen, is de
breedte een standaardmaat. Soms moet je in
de hoogte inkorten.
Haal van beide kanten
evenveel af. De gaten
voor de paumelle scharnieren zijn voorgeboord
en de houders in het
kozijn zitten vast.

Je hangt de deur
eenvoudig in het kozijn
door het ‘vrouwelijke’
deel van de paumelles
aan de deur over het
‘mannelijke’ deel in het
kozijn te schuiven.
Je kunt ook nog wat
stellen door de paumelles verder of minder ver
in de deur te draaien.

De meeste kringloopwinkels richten ter gelegenheid van de feestdagen
kerstafdelingen in. Daar
vind je soms parels van
vintage kerstversiering.
■ Kerstballen worden
veelal in bakken verzameld
en op kleur gesorteerd.
Loop ze goed na, want er
kunnen zomaar mooie,
glazen ballen tussen zitten.
Met wat geluk is het glas al
een beetje verweerd. Dan
zijn ze op hun mooist.

schaal. Of bijvoorbeeld in
een oude puddingvorm
(weet je nog?).

■ Kerstballen

zijn mooi in
een kerstboom, maar heb
je niet genoeg vintage
kerstballen om een boom
mee vol te hangen, verzamel ze dan op een mooie

■ Of haal de hangertjes er
voorzichtig af en zet er een
kaarsje of takje hulst in.
Zet de kerstbal, als je er
een kaarsje in wilt branden,
wel vast met tape of iets
dergelijks, zodat hij stevig
staat. Nog een idee: hang
de mooiste ballen met
mooie lintjes aan een touw,
als alternatief voor een
kerstslinger.

