


 

 

 

 

Blij met je vondst ! 
 in design, antiek en vintage 

 

                   7 tips  om slim in te kopen  

                             en miskopen te vermijden. 
 

 

 

 

 

                                 Fiorella & Eric Martijnse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRO 
 

 

Op zoek naar iets bijzonders voor je  huis kijk je  rond op 

marktjes en in winkels, antiek, vintage en design en aarzelt : 

Vind ik het mooi ? Is het echt of nep ? Past het in mijn huis ?  

Niet leuk als je dan later ontdekt dat je net verworven stuk  

antiek toch een afgesleten 2de hands massa-artikel uit een 

Chinese fabriek blijkt te zijn… 

 

Toen wij, Eric en Fiorella, ons eerste huis wilden inrichten, 

gingen we bewust op zoek naar meubels en voorwerpen  

met een verleden. In die tijd, 40 jaar terug, zocht je in Frankrijk. 

Na elke vakantie kwamen we thuis met trofeeën.  

                                               

Later kwam van onze ouders en grootouders het nodige naar 

ons toe. Dingen die in onze jeugd deel waren van ons dagelijks 

leven en waarvan we later pas ontdekten, hoe bijzonder ze 

eigenlijk waren.  

Maar… ons huis was al vol. Dus deden we dingen weg, maakten 

plaats, maar toch… 

Zo kwam Eric op het idee om op antiekmarkten naar nieuwe 

eigenaars te zoeken voor wat we zelf niet wilden houden. Hij 

verkocht goed , maar dat niet alleen, hij kocht ook in.  

We weten wat we mooi vinden. Teveel dus. Daarom we 

verkopen ook weer.  

 

Onderweg hebben we veel geleerd. In het begin hadden we ook 

wel eens missertjes. We maken jou graag deelgenoot van wat 

we leerden. Nu alvast in deze 7 tips. 
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Tip 1.  Vertrouw op je gevoel,  

als je iets ziet wat je aanspreekt. 
 

 

Je eerste gevoel over een item dat je ziet, zegt iets over je 

smaak.  Over wat je diep van binnen mooi vindt en waar je blij 

van wordt. Dat is de belangrijkste reden om iets  in je huis te 

willen hebben. Zo  ontwikkel je je kennis en je smaak. Je krijgt 

vertrouwen in je eigen oordeel. 

 

Heb je iets gevonden, bijvoorbeeld in een designschuur of  

op een antiekmarkt, neem dan even rustig de tijd om het te 

bekijken. 

 

 

Tip 2.  Vraag naar het “verhaal”. 
 

Weten wat je aanschaft, maakt je vondst bijzonder. 

Vraag informatie over de herkomst en de stijl van het voorwerp. 

Verkopers in deze branche houden vaak zelf van de spullen die 

ze verkopen en willen  je er graag over vertellen. Daardoor kun 

je datgene wat je aanspreekt steeds beter plaatsen. 
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Wie is de kunstenaar, welk atelier of welke fabriek? Hoe oud het 

is?  De historie, het verhaal erachter geeft  je huis, de plek waar 

je het neerzet , een plaats in de tijd. Zo krijgt een huis wortels in 

de geschiedenis, een verbondenheid met wie ons voorging. Het 

effent het pad voor wat er na ons komt. 

 

Je gezinsleden en de mensen die bij jou komen gaan dat ook 

voelen. Het is leuk en bijzonder als je het verhaal erachter 

vertellen kunt.  

Voor jezelf is het prettig om te weten in welke mate het object 

waardevol is, mocht je het ooit door willen verkopen of schenken 

aan je kinderen. 

 

Allereerst vraag je dat natuurlijk aan de huidige eigenaar of 

eigenares. Zij weten - in de meeste gevallen -  wat ze verkopen. 

Ze kunnen je vertellen hoe oud het is en bij een 

gebruiksvoorwerp hoe het werd gebruikt, soms zelfs wie de 

vorige eigenaar was. 

 

Kijk ook eens naar tv programma’s. Informeer je op internet naar 

de stijl en het tijdperk. Zo krijgt het voorwerp steeds meer reliëf 
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Tip 3.  Kijk goed of het voorwerp heel  

en onbeschadigd is. 

 

 

 

Bekijk je vondst goed.  

Als het een apparaat is, bespreek de werking met de verkoper. 

Vind je een smetje, praat erover. Is het te repareren of te 

restaureren?  Of neem je het voor lief? 

 

In een land als Frankrijk worden kapotte dingen probleemloos 

gekocht en doorverkocht. Dat gaat dan door voor ‘brocante’.  Dat 

is in Nederland niet gebruikelijk. We willen onze spullen schoon, 

mooi en heel. Als je ervoor kiest je niet te storen aan een kleine 

beschadiging, doe dat dan bewust. Dat scheelt ergernis later. 

 

Als een voorwerp beschadigd is of niet werkt, dan is dat van 

invloed op de prijs. Een goede verkoper is zich daarvan bewust 

en rekent een lagere prijs. Het kan dan gaan om een heel 

interessant item. Van sommige spullen, oude stoffen 

bijvoorbeeld, kun je ook niet verwachten dat ze onbeschadigd 

zijn, maar toch zijn ze oh zo begerenswaard… 
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Tip 4.  Afdingen kun je proberen, maar doe dat    

            altijd met respect naar de verkopende partij. 

 

 
 

Wie antiek en design verkoopt,  houdt er meestal  zelf ook van. 

Een heel erg lage prijs bieden, wordt dan als belediging ervaren. 

Ook in deze handel gaat erom dat je het elkaar gúnt. 

 

In zuidelijke landen is afdingen heel gebruikelijk. Voor een 

Nederlandse koper èn verkoper is het soms wat onwennig. Toch 

is het soms wel mogelijk, omdat er bijvoorbeeld een 

beschadiging is die gerepareerd moet worden. Als het dan nog 

niet laag geprijsd is, kun je om vermindering vragen. 

Als het afdingen lukt, betaal je minder. Als je daarin overdrijft is 

een verkoper in staat om het voorwerp uit je handen te pakken 

en wil hij het niet meer verkopen. Ook niet als je alsnog de 

vraagprijs biedt . 

 

Maar meestal gaat het afdingen met een gevoel van wederzijds 

plezier en gunt hij zijn klant ook een voordeeltje.  

 

Je kunt een bedrag bieden of vragen of er wat vanaf kan. Als de 

prijs vast staat, kan de verkoper of verkoopster meestal prima 

uitleggen waarom dat is. Het gaat bijvoorbeeld een zeldzaam 

object of er was een hoge inkoopsprijs. 
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Tip 5.   Vraag je a f of het in je huis past. 

     

 
 

 

Kan je huis een aandachtspunt gebruiken ?  

Je vondst kan precies passen bij de stijl die je hebt, maar soms 

is een scherp contrast is ook een vorm van passen. Een 

historisch voorwerp in een modern gestyled huis, plaatst het huis 

in de geschiedenis. Dat geeft ‘wortels’ en een thuisgevoel. 

 

Woontijdschriften hebben vaak leuke voorbeelden van een 

modern interieur met ,bijvoorbeeld, een oude spiegel, stoel, 

design-vaas etc,  dat ook de nieuwe meubels mooier maakt , 

omdat het ‘pièce de résistance’  de verbinding aangeeft.  

Dat is ook haalbaar in jouw huis. 

 

Als je dat in beeld houdt, kun je tot verrassende resultaten 

komen. Een vondst waar je blij van wordt op de juiste plek in je 

huis, verlicht de hele hoek. Het maakt je  “opgeruimd” in je hoofd. 

Dat geeft ruimte in je denken en maakt creatief. 
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Tip 6.  Antiek en design zijn een vorm van  

            investeren. Het  behoudt zijn waarde.  

 

           
 

 

Het aardige van de aanschaf van iets met historische of design 

waarde is dat het vaak niet duurder is dan en vergelijkbaar 

modern product.  

Een modern product vermindert in waarde op het moment zelf 

dat het de winkel verlaat. Antiek, design en kunst behoudt zijn 

waarde en kan zelfs in waarde vermeerderen. Dat is handig als 

je - na jaren van plezier ervan – er weer vanaf wilt. 

 

Weet dat wat lelijk was,  allang is weggezakt in de tijd. 

Het is inderdaad ook zo dat antiek en design pieken en dalen 

kennen in de prijs, al naar gelang de zeldzaamheid en of er veel 

vraag naar is.  

Een merkteken maakt een object waardevaster. Maar er is  

ook veel moois gemaakt waar geen merkteken op staat.  

 

Antiek uitsluitend aanschaffen bij wijze van investering is en 

slecht plan.  In theorie is het altijd mogelijk dat een trend inzakt, 

zoals bijvoorbeeld is gebeurd met de zware meubelen.  
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Wij hebben zo’n zware antieke ’tuigkast’ in de kamer staan.  

Hij stond ooit in een sjiek hotel en er werd paardentuig in 

gehangen in de tijd dat men zich nog per paard verplaatste . 

Wij vinden hem prachtig! Hij staat daar te stralen, staat goed  

in de was. Omdat we er planken in gemaakt hebben, kun je heel 

veel in opbergen. Toen we de kast erfden was hij een fortuin 

waard, nu nog een fractie, maar van ons hij mag altijd blijven 

staan.  

 

De moraal is dat je alleen moet aanschaffen wat je echt zèlf mooi 

vindt.   

 

Elk object heeft een intrinsieke waarde, gebaseerd op het  

bijbehorende ‘verhaal’ en zijn historie.  

De financiële waarde is mede afhankelijk van de heersende 

trend. Dit soort trends fluctueren minder snel dan nieuw 

gemaakte producten. Je kunt je informeren op internet, maar 

beter is het om in de winkels en op antiek markten zelf te kijken, 

omdat de details nooit helemaal tot hun rechtkomen op foto’s. En 

die details bepalen mede de prijs. Informeer je als eerste bij de 

verkoper. 
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Tip 7 . Geef je vondst het juiste onderhoud.                            

 

dan blijft het mooi en behoudt het zijn uitstraling en zijn waarde. 

Vraag de verkoper of een expert hoe je je vondst onderhoudt. 

Ik geef vast een paar algemene tips:  

• Afwasmachines kwamen pas in de jaren ’70 in gebruik.   

Aardewerk, porselein en glas van vòòr die tijd raken in de 

afwasmachine hun kleur en glans kwijt. 

• Oud glas wordt dof van chrysal. 

• In kristal zit lood dat oxideert in de afwasmachine. Kristal 

wordt dan dof. Dus ook glas en kristal afwassen in een 

zacht sopje en afdrogen met een doek. 

 

Een voorwerp dat de tand des tijds heeft doorstaan, is óf nooit  

gebruikt, óf het is gekoesterd en onderhouden. Iemand heeft het  

de moeite waard gevonden om het te bewaren omdat het mooi, 

fascinerend,  functioneel, of alle drie was.  

 

Goed onderhoud is noodzaak om het zijn waarde te laten 

behouden en het te conserveren voor de volgende blije bezitter. 
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Samenvatting: 

 

• Vertrouw op je gevoel, als je iets ziet wat je aanspreekt.   

• Vraag naar “het verhaal” achter het voorwerp. 

• Kijk goed of het voorwerp heel en onbeschadigd is. 

• Vraag je af of het in je huis past. 

• Afdingen kun je proberen, maar doe dat altijd met respect 

naar de verkopende partij. 

• Antiek en design zijn een vorm van investeren. Het  

behoudt zijn waarde. 

• Geef je vondst het juiste onderhoud. 

 

 
 

 

Wil je meer leren over stijlen?  

Weten hoe je vindt wat je smaak is?   

Geef je NU op voor de workshop Vind je stijl in Design en Antiek 
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