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� Straks schuif je de ballen gewoon door
naar de kerstboom. FOTO MARLOUS SNIJDER

Het leven is 
een feest, maar 
je moet zelf...

D
e discoballen ophangen. 
Discoballen zijn helemaal niet voor-
behouden aan (camping)disco’s. Ze
zijn ontzettend leuk om aan je interi-
eur toe te voegen, ook als de zon niet

schijnt. Zodra de zon er wél op valt, ontstaat een
geweldig vrolijkmakend stippeltjeseffect op
muur en plafond.

De eerste geïmproviseerde discobal hing naar
het schijnt in 1897 in Charlestown in Massachu-
setts. Tijdens de Weimarrepubliek, het hoogte-
punt van kunst en cultuur in Duitsland, ver-
schenen ze in Berlijnse nachtclubs, de voorloper
van de in de jaren 70 ontstane discotheek. Dis-
coballen waren gemotoriseerd en reflecteerden
met hun spiegeltjes de gekleurde lichtstralen op
de dansvloer. Alleen al op het psychedelische ef-
fect dat daarmee ontstond kon je lekker trippen.

Disco was een wereld-
wijd glitterfenomeen
tot op 12 juli 1979 Disco
Demolition Night in de
VS een einde maakte
aan de hype. Discoballen
raakten sindsdien voor-
behouden aan kinder-
disco’s. 
Maar ook de discobal is
weer onder het stof van-
daan. Net als glitter,
jumpsuits en colour bloc-
king. En: het mooie is –
zeker als je zoals ik fan
bent van Club Bed featu-
ring DJ Pillow & McBlanky
– je hoeft je huis niet uit
om van hun lichteffect te
kunnen genieten. 

Je kunt er een voor het raam hangen voor het
lichtjeseffect, maar dat is misschien een erg voor
de hand liggend idee. Je kunt ook een groepje
kleine discoballen (bijvoorbeeld te koop bij Ac-
tion) onder een stolp schuiven voor een decora-
tiever effect. Hou je niet van opruimen, dan
schuif je ze straks lekker door naar de kerstboom
(al zijn er tegen die tijd ook gewoon kerstboom-
discoballen te koop). 
Discoballen zijn er in alle maten en kleuren en
ruim voorradig op Marktplaats, meestal voor
een goede prijs. Kijk, leven in tijden van corona
is geen feestje. Daarom: yolo!

Wil je thuis een zomers sfeertje creëren
en heb je daar een beetje inspiratie
voor nodig, dan is interieurstylist
Marlous Snijder je vrouw.

Haal de zomer in huis 
ACCESSOIRES

Zon op de
discobal
zorgt voor
een vrolijk
effect
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Het kan weer, je
mooiste platenhoe-
zen tevoorschijn
halen en ophangen
aan de muur, dankzij
een eenvoudige foto-
lijst voor lp’s. Nu nog
een keuze maken:
The Division Bell van
Pink Floyd en The
E.N.D. van The Black
Eyed Peas in elk
geval, en Down South
van Lenny Dee mis-
schien nog maar
even in de kast laten
staan? Wisselen is
overigens eenvoudig.
Gezien voor €11,95.

Muziek
om naar
te kijken

Voor minder dan €20

� De mythische wezens verblijven 
in een diepe kuil. ,,Misschien wel de
toegangspoort tot een wereld die zij
bewaken’’, aldus Borman.

De wittewieven-
kuil is te vinden
op de Kale Berg
bij Barchem in
de Achterhoek.

� Vanaf de par-
keerplaats bij het
gelijknamige res-
taurant (Lochem-
seweg 22) is het
een klein half uur
wandelen naar
de Witte Wieven-
koele. 

� De Kale Berg
en Lochemse
Berg zijn natuur-
gebieden met
vele kilometers
wandel- en fiets-
paden.

� Op de Lochem-
se Berg biedt uit-
kijktoren Belve-
dère een schitte-

rend uitzicht op
het heuvelach-
tige landschap.

� In de omgeving
kun je varen en
kanoën op rivier-
tje de Berkel, een
fietsroute volgen
langs wijnland-
goederen of de
magisch realisti-
sche kunst van
Carel Willink be-
wonderen in mu-
seum MORE in
Ruurlo. 

� Overnachten
en eten kan in
Landgoedhotel
Woodbrooke en
Brasserie Woods
en bij diverse
Bed&Breakfasts
en restaurants in
de directe omge-
ving. 

je schrik aan, maar alleen als je dat zelf
hebt uitgelokt.’’
Want zoveel is duidelijk: laat jij de

witte wieven met rust, dan doen ze jou
ook niets. ,,Ze zijn in beginsel goedaardig
en bereid om mensen te helpen. Er zijn
talloze verhalen over witte wieven die bij
de oogst hebben geholpen of een moei-
lijke bevalling in goede banen hebben
geleid. Maar verstoor je ze, neem je ze
niet serieus of daag je ze uit, dan komen

Berg en kuilze achter je aan en heb je de poppen aan
het dansen.’’
Meestal zijn het ‘machomannetjes’ die

het niet kunnen laten om de witte wie-
ven lastig te vallen, weet Borman: ,,Die
willen laten zien dat ze niet bang zijn en
smijten iets in de wittewievenkuil om ze
uit te dagen. Tja, dan heb je ze! Dan
klinkt er een schril geschreeuw uit de
kuil en komen ze naar boven, achter je
aan. Doodsbang gaat zo’n man er dan
vandoor, terug naar huis. Net op tijd kan
hij de deur achter zich dichtgooien, want
de woedende witte wieven smijten dat
wat hij in de kuil gooide met zo grote
kracht terug dat het trillend in de dichte
deur blijft hangen.’’

Grote ogen
Zelf heeft Borman nooit een wit wief 
gezien. ,,Ik heb hier weleens ’s avonds
laat in de mist gestaan. Toen voelde ik op
zeker moment dat iets of iemand mij be-
gluurde. In mijn ooghoeken zag ik ook
wat bewegen, maar toen ik opkeek, was
het weg.’’ Jammer, vindt hij. ,,Want ik
zou graag een keer omgeven worden
door die vluchtige, zwevende vrouwen-
figuren die me met hun grote ogen
nieuwsgierig aankijken.’’


