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Haal de zomer in huis
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939,
940...

Voor minder
dan €20

KLEURENPALET

Eindelijk, daar issie dan:
een springtouw zonder
touw. Geen lijn meer die in
de knoop komt of waarin
je voeten verstrikt raken.
Gewoon lekker draadloos,
terwijl je sprongen worden geteld. En voor de
nostalgische sportievelingen: je kunt er wel een
touw aan vastmaken,
want dat wordt erbij geleverd. Gezien voor €19.95

Maf Memphis
voelt zich thuis
in alle stijlen
Wil je thuis een zomers sfeertje creëren
en heb je daar een beetje inspiratie
voor nodig, dan is interieurstylist
Marlous Snijder je vrouw.
rends zijn cyclisch. Een van de trends
die terug is van weggeweest is de
mafste én meest vrolijk makende van
allemaal. Memphis design, de Italiaanse kunststroming uit de jaren 80,
opgericht door Ettore Sottsass, is weer en vogue.

T

Het werd door critici ‘een verstandshuwelijk
tussen Bauhaus en Fisher Price’ genoemd.
Er leken dan ook geen grenzen te zitten aan
Memphis design. Ontwerpen waren felgekleurd, grafisch, bizar, eclectisch en oogden
regelmatig schier onbruikbaar. Memphis vervreemdde, stapelde, mixte en matchte en
schopte tegen de gevestigde orde. Memphis
design is maximalisme in optima forma.

van Valkenswaard

Sla vandaag een gemiddeld woontijdschrift

open je ziet hoe jonge ontwerpers die kleurrijke,
grafische elementen
weer in hun ontwerpen
opnemen. Zo hult
de Franse kunstenares
Camille Walala gebouwen in stippen, strepen,
neonkleuren en grafische patronen. Memphis
anno 2020 is, net als zijn
veertig jaar oude voorganger, een vrolijk en
positief tegengeluid.

‘Memphis
design
anno 2020
is een vrolijk
tegengeluid’

 Het

Oude Kerkhof van Valkenswaard, waar de wichelroede van Klaas de Jonge heftig begint te bewegen.
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Stalen aardpaal
Op de plek waar ooit de priester zijn
gemeente voorging, aangegeven door
een stenen kruis in de grond, komen van
alle kanten leylijnen samen in een superkruis. De samengebalde energie die dat
genereert, is voor Klaas de Jonge bijna
tastbaar. ,,Jij voelt het misschien niet,
maar veel mensen wel. Ze wisten niet
wat het was, maar de energie gaf hen het
gevoel dat dit een bijzondere, heilige plek
was. De kerk wist dat en maakte er gebruik van.’’
Want leylijnen oefenen invloed uit op
mensen, zonder dat die zich daarvan
bewust zijn, zegt De Jonge. ,,Je kunt je
ongemakkelijk voelen door die energie of
er ziek van worden.” Daarom roepen
mensen met vage gezondheidsklachten
regelmatig zijn hulp in. Dan komt hij
met zijn wichelroede meten of en waar
de energie zich samenbalt. ,,Soms kom ik
in een huis waar de energie zo heftig is,
dat ik amper naar binnen kan.”
Veel valt er niet tegen te doen. De

Jonge: ,,Soms leg ik koperdraad onder het
bed of sla een stalen aardpaal zo diep mogelijk de grond in in de hoop dat de energie wordt afgeleid. In de meeste gevallen
adviseer ik in een andere kamer te gaan
slapen.”

Schimmen
Het scheelt ook als mensen weten wat
hun slaap- of gezondheidsproblemen
veroorzaakt, weet hij. ,,Een mevrouw die
altijd zwarte schimmen in haar slaapkamer zag voor ze in slaap viel, was
gerustgesteld toen ze wist dat die waarschijnlijk door de energie van een superkruis werden opgeroepen en geen kwaad
konden. De schimmen bleven, maar nu
ze wist dat ze niets te vrezen had, was ze
niet bang meer. Zo kon ik haar toch
helpen.”

Beluister deze verhalen in de
podcast Sterk Verhaal, via de
site van deze krant en Spotify.

In en om het dorp
■ De Oude
Begraafplaats van
Valkenswaard ligt
aan de Kerkhofstraat
en is vrij te
bezoeken.
Behalve priesters en nonnen ligt hier
ook oud-voetbaltrainer
Rinus Michels
begraven.

Valkenswaard is een
levendige
gemeente
met veel horeca en over-

■

nachtingsmogelijkheden.
Verder vind
je er het
Nederlands
Steendrukmuseum, het
Rijtuigenmuseum en het
Valkerij en
Sigarenmakerij Museum.
■

De groene,
bosrijke
omgeving van
Valkenswaard
leent zich ook
uitstekend
voor wandelen fietstochten.

Of je Memphis design

nu omarmt of aanmerkt
als verstandshuwelijk,
buiten kijf staat dat het
een conversation piece is.
Je kan ermee losgaan en
je muren beschilderen à
la Camille, of op Marktplaats of Catawiki jagen op vintage Memphis
design. Bijvoorbeeld op een originele Tahiti
Lamp. Je mag Memphis design combineren met
alles. Zo zie ik voornoemde lamp op Instagram
langskomen in moderne interieurs, maar ook in
landelijke. En gek genoeg (of eigenlijk niet)
lijken ze zich in beide stijlen thuis te voelen.
Nieuw Memphis design is betaalbaarder en
net zo vrolijk: Schneid Studio verkoopt totemlamp Junit, een lamp met een snuf Memphis,
maar minder heftig dan veertig jaar oude tegenhangers. Het Italiaanse interieurmerk Kartell
viert Ettore en zijn beweging middels het uitbrengen van de Colonna: een typisch Memphis
ontwerp dat – ter completering van het geluk –
onder andere verkrijgbaar is in trendkleur lila.

■

 Met felle, contrasterende kleuren creëer je
het Memphis-eﬀect. FOTO MARLOUS SNIJDER

