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Zo’n anderhalf jaar geleden ben ik 
verhuisd. Naar een nieuw, wit, 
smetteloos, net gerenoveerd huis. 

In het kader van ‘een schone lei’ besloot 
ik alleen het hoognodige mee te nemen. 
Mijn bed, bank, kleding en een paar 
dierbare boeken haalden dat criterium. 
Alle potjes, kleedjes, flesjes, lijstjes, 
doosjes en andere prullaria die ik in de 
afgelopen dertig jaar had verzameld niet. 
Het was de meest eenvoudige verhuizing 
uit mijn leven. Inmiddels struikel je in 
mijn huis alweer over de houten kisten, 
oude kandelaars, gedecoreerde vazen, 
gekke lampjes en ouderwetse blikjes. 

Parels 
tussen het 
puin
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Redacteur Antje Veld is een verzamelaar. 
Op zoek naar die ene bijzondere schat 
reist ze af naar Lille, naar de grootste 

rommelmarkt van Europa. 

Allemaal gevonden op rommelmarkten 
of via sites als Marktplaats. Ik kan het 
niet laten. Ik ben een verzamelaar. Maar 
de razendsnelle transformatie van mijn 
brandschone, nieuwe huis baart me toch 
enigszins zorgen. Heb ik dat verzamelen 
wel onder controle? Waarom doe ik het 
eigenlijk? En is het erg? Om de proef  
op de som te nemen reis ik af naar de 
Braderie de Lille, de grootste rommel-
markt van Europa. Op zoek naar  
lotgenoten. En vooruit, misschien  
nog één uniek item voor in mijn huis.

Heel vroeg op
De Braderie de Lille is een begrip onder 
professionele handelaren, antiquairs en 
particuliere verzamelaars zoals ik. Eens 
per jaar verandert de Franse stad in één 
grote rommelmarkt. Volgens de officiële 
cijfers van het Bureau voor Toerisme 
komen er zo’n twee miljoen mensen op 
de ruim 160 kilometer aan kraampjes en 
kleedjes af. Hoewel misschien de helft 
daarvan vooral aangetrokken wordt door 
de mosselen, straatmuzikanten en ander 
volksvertier, hoopt de rest hier toch iets 
bijzonders op de kop te tikken. Of kwijt 
te raken. Al vanaf drie dagen voor de 
officiële aftrap op zaterdagochtend 
slapen handelaren naast hun spullen  
in de auto of een tentje om de beste 
plekken in de stad bezet te houden. 
Bezoekers die op het laatste moment  
nog besluiten te gaan, moeten voor een 
hotelbed uitwijken naar ver buiten Lille. 
Ik dus ook, maar gelukkig gaat er een 
metro naar het centrum. ‘De vroegste 
vertrekt om vijf uur ’s ochtends’, vertelt 
de receptioniste behulpzaam. Dat is 
eigenlijk al te laat, want ik heb gehoord 
dat de eerste handelaren hun kofferbak 
rond een uurtje of vijf opentrekken. En 
die hebben natuurlijk de beste spullen.
Wanneer ik de volgende ochtend nog in 
het donker naar de metro loop, voel ik de 
zenuwen in mijn onderbuik. Een vreemd 
soort opwinding dat het midden houdt 
tussen nieuwsgierigheid en hebberigheid 

Zelfs een rommel-
markt kent trends. 
Oude zwart-wit foto’s 
en antieke leren 
koffers zijn enorm 
gewild, zo blijkt.  
Maar voor minder  
voor de hand liggende 
objecten kun je op de 
Braderie de Lille ook 
terecht.
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Het gaat dan niet meer om het verzamel-
object zelf. Als alles om het verzamelen 
draait en je niet meer normaal kunt 
functioneren, dan wordt het een  
psychisch probleem. Dat is het grote 
verschil tussen verzamelen en verzamel-
woede.’

Oude ansichtkaarten
Omdat ik mezelf niet opsluit in mijn 
huis, maar me midden op de Braderie 
de Lille bevind, denk ik niet dat ik in de 
categorie ‘verwoede verzamelaar’ val. 
Toch gebeurt er wel degelijk iets vreemds 
met me wanneer we de kraampjes met 
oude spullen naderen. Het is inmiddels 
zes uur ’s ochtends, een tijdstip waarop 
mijn hersenen normaal gesproken nog 
lang niet in de alerte modus staan.  
Maar ik ga direct op mijn doel af. Kleine 
spullen, want die kan ik makkelijk 
meenemen en die maken meer kans om 
binnen het budget te vallen. Ik blijk een 
fascinatie voor oude ansichtkaarten te 
hebben. Het liefst met tekst van de 
afzender. Wanneer ik 3 februari 1965 
achterop een zoet gekleurd prentje zie 
staan, beginnen mijn hersenen meteen 
overuren te draaien. Dat was nog niet 
heel lang na de oorlog. De mevrouw die 
de kaart schrijft, laat weten dat ze een 
paar keer naar de ontvanger in Finland 

maakt zich van mij meester. De eerste 
metro rijdt net voor mijn neus weg. Shit, 
weer tien minuten verloren. Er brandt 
twintig euro in mijn zak. Meer mag ik 
niet uitgeven. Dat heb ik met mezelf 
afgesproken toen ik van huis ging, om  
te bewijzen dat ik het heus wel onder 
controle heb. Maar een klein duiveltje  
op mijn schouder fluistert al dat als  
ik iets héél bijzonders tegenkom… 
Gelukkig, daar komt de volgende metro. 
Mensen met boodschappenkarretjes en 
lege tassen stappen tegelijk met me in. 
De concurrentie heeft zich ook niet 
verslapen.

Knuffels op een rij
Waarom zijn er zo veel mensen met 
verzameldrang? ‘Mensen zijn nu een-
maal jagers en verzamelaars. Dat zit  
diep in onze genen geworteld’, zegt Ellen 
Huijsmans. Ze werkt als psycholoog bij 
InMotie in Utrecht en behandelt met 
name de familieleden van verwoede 
verzamelaars. Want de verzamelaar  
zelf ziet zijn uit de hand gelopen hobby 
meestal niet als een probleem. Is het 
eigenlijk wel een probleem? ‘Lang  
niet altijd’, denkt Huijsmans. ‘Het 
verzamelen op zich heeft natuurlijk  
zijn oorspronkelijke doel verloren. We 
hoeven niet meer te verzamelen om te 
overleven. Toch sturen onze genen ons  
er nog steeds op aan om het te doen. Het 
biedt namelijk structuur en een duidelijk 
doel. Kinderen die bijvoorbeeld al hun 
knuffels naar orde van grootte op een rij 
zetten, maken een grote kans om later 
verzamelaars te worden. Vooral als ze 
ouders hebben die dit soort gedrag met 
complimenten belonen’, legt Huijsmans 
uit. ‘Maar het wordt pas een probleem  
als je je huis niet meer uitkomt en het 
verzamelen je hele leven overneemt. Dan 
heb je het over mensen die verzamelen 
om het verzamelen en dat zelf niet  
meer door hebben. Dat kunnen dus ook 
gewoon oude kranten zijn. Of iets anders 
waarvoor je niet naar buiten hoeft.  

heeft geprobeerd te bellen, maar ‘een 
rare stem of een soort bandje’ te horen 
kreeg. Wie zocht ze precies? Misschien 
was ze van haar familie gescheiden en... 
en... Hoeveel is dat koffertje waar al die 
kaarten inzitten nu eigenlijk waard?  
Ik vraag me toch ineens af of dit normaal 
gedrag is voor een verzamelaar.
‘Op zo’n rommelmarkt kom je natuurlijk 
verschillende soorten verzamelaars 
tegen’, zegt Huijsmans. ‘Je hebt de 
professionele handelaren en antiquairs. 
Voor hen is het gewoon een zakelijke 
aangelegenheid. Dan zijn er de sociale 
verzamelaars. Die praten graag over hun 
verzameling en vinden het een leuke 
manier om mensen met dezelfde passie 
te ontmoeten. Verder heb je nog de 
schuchtere verzamelaars. Die gaan liever 
in hun eentje op pad en zijn meestal ook 
wat stiller. Deze mensen komen meer  
in de buurt van degenen met verzamel-
woede. Verder bestaan er nog de mensen 
die vanuit een soort hang naar nostalgie 
van oude dingen houden. Dat is nu ook 
wel een beetje een trend. Misschien dat 
we vanwege de crisis terugverlangen 
naar vroeger, toen alles beter was. En tot 
slot heb je natuurlijk de schatzoekers. Dit 
zijn meestal dromers met veel fantasie. 
De mensen die ook regelmatig een 
staatslot kopen zeg maar.’ Bingo. Van  
de vijf verschillende types is het laatste 
profiel duidelijk op mij van toepassing.  
Ik wil vandaag een schat vinden. Maar ik 
ben ook benieuwd naar wat die andere 
vier types drijft.

Boel van hetzelfde
Het eerste type, de professional, heb ik 
al snel gespot. Tussen de honderden 
kleedjes en aftandse busjes staat een 
man in een keurig ingerichte tent vol 
met spullen. Zijn slangenleren schoenen 
passen qua kleur precies bij zijn giletje. 
Een zijden sjaaltje siert zijn ranke nek. 
Tegen het middaguur zul je dit type niet 
meer als bezoeker zien rondwandelen. 
Grote kans dat hij vanochtend vroeg iets 

‘ Verzamelen 
kan beginnen 
met mooi 
glaswerk en 
eindigen met 
een huis vol 
oude kranten’

»

»

Wat is rommel en wat is van 
waarde op een rommelmarkt? 

Die ene schat vinden, dat wil 
een echte verzamelaar. 
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gewoon steeds een hoger kwaliteits-
niveau. En je hoopt hier natuurlijk iets  
te vinden dat eigenlijk in het museum 
thuishoort’, lacht Joke. ‘Dan is onze dag 
echt geslaagd.’

Kunst of kitsch
Mijn dag is nog niet helemaal geslaagd. 
Ik heb nog geen cent uitgegeven en dus 
ook nog geen schat gevonden. Ik lijk een 

beetje last te hebben van overkill. Wilde 
ik om zes uur ’s ochtends nog alles 
hebben dat ik zag, zeven uur, tien pas-
poppen, dertig antieke koffers, veertien 
kinderwagens, achttien leren stoelen, 
tweehonderd luciferdoosjes, zestien 
zilveren bestekdozen, een paar honderd 
glazen vaasjes en nog veel meer ansicht-
kaarten later, zie ik door de bomen het 
bos niet meer. Net als ik het wil opgeven, 

minder opvallend uitgedost als koper 
over de markt heeft gestruind. Want 
echte handelaren slaan hun slag voor 
acht uur ’s ochtends. Maar nu staat hij 
aan de andere kant, als verkoper. Ik 
check even zijn koopwaar: 1200 euro 
voor een twintig centimeter hoog beeldje 
van een vrouw die een lampje draagt. 
Wat hij te bieden heeft, is echt antiek. 
Deze man is hier duidelijk maar met één 
doel: geld verdienen. 
Een paar straten verder loop ik bijna 
tegen een vrouw op die met een enorme 
paspop zeult. ‘Mooi hè? Uit 1920’, zegt ze 
glunderend. ‘Ik heb er al vier thuis in de 
woonkamer staan. Dit wordt nummer 
vijf. Mijn kinderen vinden ze soms een 
beetje eng, maar ik vind ze bijzonder.  
En ik houd van het idee dat ze ooit 
ergens in een etalage hebben gestaan.  
Er zit een verhaal aan.’ Nostalgie: check. 
Niet veel later komen we een man tegen 
die in zijn eentje naar een kleed vol 
spullen tuurt. Hij draagt een grote 
vierkante rugzak. Ik vraag voorzichtig 
waarnaar hij op zoek is. Zonder al te  
veel woorden gaat zijn rugzak open en  
er komt een grote map met tientallen 
zwart-wit foto’s uit. Familiefoto’s,  
trouwfoto’s en portretten. Allemaal  
jaren twintig en dertig. ‘Op haar ben ik 
een beetje verliefd geworden’, zegt hij 
zachtjes, terwijl hij naar een uitdagend 
model wijst dat languit op een bank 
gedrapeerd ligt. Of hij de foto’s thuis ook 
allemaal ophangt? ‘Ach nee mevrouw, 
dan houd ik geen stukje muur meer over’, 
antwoordt hij glimlachend. Wat hij 
precies zoekt, wordt niet helemaal 
duidelijk. Maar het is in elk geval een 
boel van hetzelfde. 

Verslavend
Rond elf uur heb ik afgesproken met 
een Nederlands stel dat al twee weken 
door Frankrijk reist, op zoek naar 
puntgaaf glas, parfumflacons, Boudoir 
art en meer. Hiermee vullen ze hun 
webshop L’Art Français. Ze zijn inmid-

dels al zes keer op de Braderie de Lille 
geweest en willen erg graag over hun 
gezamenlijke hobby vertellen. Kopje 
koffie erbij, gezellig. ‘Het is ongeveer  
zes jaar geleden begonnen, toen we 
elkaar leerden kennen’, vertelt Joke van 
der Mast uit Roermond. ‘John was altijd 
al op zoek naar mooi glas. Ik wilde wel 
met hem mee op pad, dus toen zei hij: 
‘zoek iets wat je zelf ook mooi vindt’. Dat 

werden parfumflacons. Langzaam zijn 
we dat gaan uitbreiden. We verzamelen 
nu van alles in de art nouveau- en art 
deco-stijl.’ Hoewel er weinig van te 
merken is, zijn ze eigenlijk een beetje 
chagrijnig. ‘Het is een slecht jaar’, legt 
John uit. ‘Normaal geven we zo’n twee-  
à driehonderd euro per uur uit. Maar nu 
hebben we nog nauwelijks wat gekocht. 
We zoeken overal tussen, maken doosjes 
open en ik heb een goed oog, maar er is 
gewoon minder.’ Ze hebben een heldere 
taakverdeling: John vindt en Joke onder-
handelt. Het stel is ongeveer de helft  
van het jaar op pad. Daarin bezoeken ze 
rommelmarkten maar ook musea met 
het meest zeldzame glas en antiek. Want 
ze vinden vooral de geschiedenis achter 
de voorwerpen en de makers ervan 
interessant. ‘Het is een verslaving. Je wil 

valt mijn oog op een goudkleurige 
parfumfles met een sierlijk etiket.  
Het parfumhuis dat erop staat, is  
volgens Joke en John vlak voor de Tweede  
Wereldoorlog gestopt met produceren. 
Dan is het dus oud. En zeldzaam. En 
waardevol. De verkoopster vraagt er 
twintig euro voor. We maken er vijftien 
van. Eenmaal weer thuis laat ik mijn 
vondst taxeren bij Van Nie Antiquairs op 
de Keizersgracht in Amsterdam. Nu wil 
ik het weten ook. ‘Zo, dat is een mooi 
flesje’, zegt de antiquair. (Ik glimlach 
voorzichtig) ‘Echt Jugendstil.’ (Mijn ogen 
worden groter) ‘Ja hoor, typisch jaren 
twintig, vorige eeuw.’ (Mijn hart begint te 
bonzen) ‘Ai…..’ (Wat, wat, wát?!) ‘Er staat 
Made in France onderop de bodem. Daar 
worden we nooit zo blij van. Dat deden 
ze in 1920 nog niet hè.’ (Nee, natuurlijk 
niet) ‘Als dat er niet op had gestaan, was 
het driehonderd à vierhonderd euro 
waard geweest. Nu niet, maar het is wel 
mooi hoor.’ (Hartstikke mooi) Van mijn 
volgende vijftien euro koop ik misschien 
toch maar weer gewoon een staatslot. Q

Ervaren verzamelaar John 
legt aan redacteur Antje 
uit waarom hij deze vaas 
niet koopt. ‘In principe is 
dit wel het soort glas 
waarnaar ik op zoek  
ben. Ik zou er ongeveer 
zevenhonderd euro voor 
neerleggen. Maar kijk, 
er is een stukje uit de  
rand gesprongen. Nu is 
het niks waard. Zo wordt 
onbeschadigd glas dus 
steeds zeldzamer.’

‘Trek je wel wandelschoenen 
aan?’ Redacteur Antje was 
gewaarschuwd. Maar zelfs 
met die schoenen moet ze 
na uren rondslenteren even 
bijkomen.

‘Eenmaal  
terug in  

Nederland 
laat ik  

mijn buit 
taxeren’

»


