Babs Appels is zelfstandig interieurarchitect, en koopt daarnaast
accessoires in voor haar eigen klantenkring. ··winkels in Nederland
kopen alleen in wat goed te verkopen is. Zijn er leuke spullen, dan
zijn die gelijk in heel veel interieurwinkels te zien." Daarom gaat
Babs op zoek naar accessoires die ·anders' zijn.

Op jacht
naar een schat

Babs vindt haar accessoires tijdens
reizen en beursbezoek. De speurtochten geven haar een doel tijdens
een reis . "Ik leer de stad of het land
op een andere manier kennen."
Vooral tapijten , maar ook gordijnstoffen, potten, dekens en schalen
of zelfs kippen zijn bij Babs in trek.
Ze schaft ze in kleine hoeveelheden
aan, zet ze in haar eigen huis en verkoopt ze vervolgens stuk voor stuk
aan klanten. "Mensen zijn vaak blij
dat ze niet stad en land hoeven af
te sjouwen voor accenten als vloerkleden, gordijnen, deken ofkussens.
Met zulke accenten breng je makkelijk kleur aan in een interieur."
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Juslepel
Na een langdurig project zit de klant
vaak in een soort vacuum , vertelt
Babs . "Het huis is klaar, de nieuwe
meubels staan in het huis, maar het
is nog niet helemaal af. Het geeft
mensen een bijzonder gevoel als je
dan bepaalde spullen voor ze meeneemt die goed bij hun huis passen.
Ik zie dat als extra service, na de verbouwing nog even 'met de juslepel
erover'."
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Babs begeeft zich met deze 'juslepel'
behoorlijk op het terrein van de stylist. "Een interieurarchitect mag ook
best een stylist zijn. Ik vind het heerlijk als ik een compleet project mag
afmaken met styling." Dat geeft in

haar optiek de verfijning en de finis hing touch . Een verkeerde 'styling'
kan een mooi architectonisch ontwerp ook afbreken, meent ze. Daarom houd ze het eindresultaat graag
in eigen hand.
Op beurzen, bijvoorbeeld Maison &
Objet in Parijs, of Interior in Gent,
gaat Babs speciaal op zoek naar spullen voor bepaalde klanten ; op reis
koopt ze wat ze zelf mooi vindt.
Zo schafte ze twintig Chinese potten
aan en veel blauwgroen aardewerk
uit Thailand. "Ik vond servies tijdens

kostbare antieke doeken nu door
veel families van de hand gedaan om
plaats te maken voor zo'n moderne
dvd-speler of een handig mobieltje.
De mooiste doeken die Babs op
Sumatra aanschafte, wil ze op linnen
spannen om vervolgens aan de muur
te hangen en te verkopen aan mensen die de doeken waarderen.

Kruidig jute
Tapijten bestelt ze via internet in India.
Het zijn tapijten van bananenblad of
katoen en leverbaar in elk gewenst
formaat. Babs heeft veel verschillen-

"lk vind het heerlijk als ik
een compleet project mag
afmaken met styling"
een tocht op de motor op Sumatra.
Toevallig raakte ik bij een klein aardewerkfabriekje terecht. Ik voelde me
alsof ik een schat had gevonden."
In Indonesie kocht ze bijzondere
ulossen, handgeweven sarongs die
vaak gebruikt worden voor ceremonies als trouwerijen en begrafenissen.
Elk doek is geweven in een bepaald
patroon en kleurstelling, waaraan te
zien is uit welke familie de drager van
de doek stamt. Helaas worden deze

de stalen op voorraad, maar allerlei
kleuren zijn mogelijk. Ze scant kleuren in die ze naar haar agent mailt.
Via FedEx komen de tapijten, in jute
verpakt, in Tilburg terecht, nog geurend naar het kruidige India. Elk jaar
probeert Babs minimaal drie keer
een aantal weken te reizen. De bevoorrading moet natuurlijk in stand worden gehouden.
Simone Beemster
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