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De antiquair en de kunstkenner zaten aan een tafel in het midden van de zaal

Spullen laten taxeren in
'Tussen Kunst en Kitsch'
Zijn het prullaria of is het kunst? Dat is altijd de vraag in het populaire tv-programma 'Tussen Kunst en
Kitsch'. De bewoners van Frankeland wilden ook wel eens weten wat die antieke broche van grootmoeder
of dat afzichtelijke schilderij van zolder waard is. Activiteitenbegeleidsters Marion Agterberg en Sandra
Verbrugge richtten daarom op eigen wijze een middag Tussen Kunst en Kitsch in.
zo veel waardevolle spullen thuis staan
i I kdiehebik nog
niet kan meenemen.' Deze opmerking kreeg de
maatschappelijk werkster bij zorgcentrum/verpleeghuis Frankeland regelmatig te horen tijdens de intake van
nieuwe bewoners. 'Veel mensen bewaren jarenlang de spullen
die ze van hun moeder of overgrootmoeder hebben gekregen
zonder dat ze weten of het waarde heeft', zegt activiteitenbegeleidster Marion Agterberg. 'Bewoners zijn daar toch wel
nieuwsgierig naar en willen weten of het potje dat ze ooit op de
rommelmarkt hebben gekocht bijzonder is of gewoon een prul.'

Tassen vol
Samen met haar collega Sandra Verbrugge ging Marion aan de
slag en nodigde ze een antiquair en een kunstkenner uit om
de huisraad van hun bewoners â la Tussen Kunst en Kitsch op
waarde te beoordelen. Bewoners kwamen met tassen vol en
afgeladen rollators naar de middag in Frankeland. Schilderijen,
vazen, servies, poppenhuizen en sieraden werden uitgestald op
de tafels. De antiquair en de kunstkenner zaten aan een tafel in
het midden van de zaal. 'Ze praatten door een microfoon zodat
iedereen het kon horen', vertelt Sandra. 'Vooraf hebben we aan

Sommige bewoners namen een compleet juwelendoosje mee.

de mènsen gevraagd of ze dat goed vonden, niemand maakte
daartegen bezwaar. Voordat de waarde bekend werd gemaakt
van een voorwerp, zetten de taxateurs de muziektune van het
tv-programma Tussen Kunst en Kitsch aan.'
Klapper
De klapper van de middag was een schilderij van een landschap
waarvan niemand begreep dat je zoiets bewaarde. 'Het was
niets bijzonders, laat ik het zo zeggen, maar volgens de kunstkenner was het toch tweeduizend euro waard', vertelt Marion.
'Een ander waardevol stuk was een Chinees theepotje, nog kleiner dan een espressokopje, dat tweehonderd euro waard bleek
te zijn. En de dochter van een van onze bewoners was zeer
ontstemd toen een Delfts blauw bord niet beschilderd bleek te
zijn, maar beplakt met blauwe stickers. Het was daarom niets
waard. Het was opvallend hoe teleurgesteld de dochter was.'
Een andere bewoner bracht een voorwerp mee, waarvan hij
niet wist wat het was. Ook de antiquair had geen idee wat het
moest voorstellen. 'In het blad van Frankeland hebben we een
foto van het voorwerp en een oproep geplaatst. Wie weet wat
het is, mag het kenbaar maken aan ons', zegt Sandra.
Juwelen
De middag begon om 14.00 uur, maar om 13.00 uur stroomden de mensen al binnen. 'We konden niet eens iedereen

toelaten, omdat er al zo'n tweehonderd mensen in de zaal
waren.'
Van 65 bewoners zijn spullen getaxeerd. Lang niet alle deelnemers kwamen aan de beurt. Daarom wordt er in het voorjaar
een tweede editie van Tussen Kunst en Kitsch georganiseerd.
Sandra: 'We hebben daarvoor ook een juwelier gevraagd,
omdat er veel bewoners waren met oude sieraden. Sommigen
namen een compleet juwelendoosje mee.'
Succes
Marion en Sandra weten dat bewoners nu al in hun appartement aan het rondkijken zijn wat ze mee kunnen nemen naar
de taxateurs. 'Het leeft enorm, ook personeel komt met voorwerpen en kunstwaar naar Tussen Kunst en Kitsch. Het gaat
vaak om spullen die al een heel leven worden meegedragen.'
Het succes van Tussen Kunst en Kitsch kunnen de twee activiteitenbegeleiders wel verklaren. 'De activiteit voorziet in
de behoefte om meer te weten te komen over een ouderwets
poppenhuis of een horloge dat ze ooit gekregen hebben van
Sinterklaas of op een rommelmarkt hebben gekocht. Allemaal
willen ze natuurlijk dat het antiek en bijzonder is. Wie droomt
er niet van dat een schilderij dat al jaren op zolder ligt een echte
Van Gogh blijkt te zijn?'

III

Tekst Christel Bos Foto's zorgcentrum Frankeland

