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Brocantemarkt op eigen erf in Puiflijk

Koopjesjacht bij
De Knechtenkamer
Op zoek naar
dat ene unieke
item dat je
interieur compleet
maakt? Misschien
is het morgen wel
te vinden in
Puiflijk.
Lotte Martini
Puiflijk

E

en kastje waarvan de
deurtjes niet meer op
slot kunnen. En het
serviesgoed van opa
en oma dat al jaren
stof staat te vangen. Oude troep,
of juweeltjes?
Brocante, in ieder geval. Het zusje van antiek is een brede categorie aan curiosa uit vervlogen tijden. Hebbedingen zonder artistieke betekenis, maar vol van nostalgische waarde.
Paulien Degen en Jos Dekkers
zijn er dol op. Dat is alom bekend,
blijkt uit de vele verweesde meubeltjes die het Puiflijkse echtpaar
krijgt aangeboden. „We moeten regelmatig ‘nee’ zeggen”, vertelt Degen, met pijn in het hart. „Allemaal zo mooi, maar we kunnen
het huis niet volstouwen.”
Morgen volgt de volgende beproeving, als maar liefst 24 ‘brocanteurs’ met hun waren op de
stoep staan. Een brocantemarkt
op eigen erf, weer een mijlpaal
voor het koppel dat van het jaren
20-interieur een levenswerk heeft
gemaakt.
Na eerst de woonboerderij – het
ouderlijk huis van Dekkers – vakkundig te hebben teruggebracht
in de originele staat, openden ze
in 2010 bed & breakfast De Knechtenkamer. Twee jaar later toverden ze de fruitschuur om tot gastenverblijf De Hofstee.
Mede dankzij vele brocanteurs
uit binnen- en buitenland, waar
de twee authentieke items op de
kop wisten te tikken.
„We bezoeken vaak een brocantemarkt en missen zoiets in Maas
en Waal”, zegt Degen. Waarom organiseren we dan niet zelf zo’n
markt, dacht ze. Een schot in de
roos, bleek uit het enthousiasme
onder handelaren. „Zo’n markt
past hier denk ik wel”, zegt de
gastvrouw bescheiden.
En óf dat zo is. Wie het erf van
Veldstraat nummer 1 betreedt,
stapt een paar decennia terug in
de tijd. Met hun bed & breakfast
oogsten de twee veel lof. Zo klopte het tijdschrift Seasons al eens
aan voor een fotoreportage en
wist vorig jaar een Amerikaans ge-

䊱 In De Knechtenkamer staat
een heuse poepdoos.

We bezoeken vaak
een brocantemarkt
en missen zoiets in
Maas en Waal
---Paulien Degen
䊱 Paulien

Degen en Jos Dekkers maakten van jaren 20-interieur hun levenswerk. Na eerst hun boerderij te hebben teruggebracht in de originele staat,
openden ze in 2010 bed & breakfast De Knechtenkamer. FOTO’S EVELINE VAN ELK

zin het dorpspension te vinden.
Wat De Knechtenkamer zo uniek
maakt? De boerenstijl, die tot in
de kleinste details is doorgevoerd.
Niet alleen decoratie, ook bouwmaterialen en zelfs lichtschakelaars dateren uit grootmoeders
tijd.
Want brocante is weliswaar wat
jonger dan antiek, het is wél oud.
En het is hip, merkt het tweetal
aan de stijgende prijzen en de
stortvloed aan eigentijdse curiosa
in woonwinkels. Dergelijke replica’s spreken het echtpaar echter
niet zo aan. Dekkers: „Echte brocante is juist doorleefd, versleten.

Dat zorgt voor een uniek karakter, vertelt een verhaal.”
„Kijk, zoiets bijvoorbeeld”,
zegt zijn echtgenote, terwijl ze
voorzichtig draait aan een ijzeren vliegenkap, waaronder
kleurrijke nogablokjes liggen te
wachten op een zoetekauw.
„Hij klemt, jemoet een beetje
wringen om hem los te krijgen.
Prachtig toch?”
Brocante erf-fair, morgen
10.30-17.00 uur, Veldstraat 1,
Puiflijk. Entree: 2 euro voor
volwassenen, tot 12 jaar gratis.

