
Ger Nillezen van Antiek De Schootse Hoek, Schijndel:
importeert zo’n 30 jaar antiek uit Engeland en legt zich de laatste 10 
jaar ook toe op het inrichten van woningen met antiek.
,,Vroeger zetten mensen hun huis vol met wat ze antiek noemden. Als 
het maar oud was, was het goed. En ze dachten ook nog dat het meer 
waard zou worden. Zo werkt het natuurlijk niet. Daar zijn mensen in-
middels wel achter. Daarna kwam het minimalisme, maar wonen in een 
bijna leeg huis spreekt ook niet iedereen aan. Tegenwoordig kiezen 
mensen juist voor een paar mooie antieke stukken en daar bouwen ze 
de rest van hun interieur omheen. Andersom kan ook, een bijzonder 
of monumentaal pand vraagt om een exclusief interieur. Daar zorgen 
wij voor. Laatst hebben we bijvoorbeeld hotel/kasteel De Wittenburg 
in Wassenaar mogen inrichten. Wij importeren antieke meubelen uit 
Engeland, die staan bekend om hun huiselijke proporties, verschijn-
ingsvormen, stijlen en houtsoorten. We kopen de spullen, veel eiken 
en mahonie, van zo’n 175 tot 250 jaar oud (18e en 19e eeuw) op 
veilingen en bij leveranciers, die zijn meestal niet zonder restauratie 
te hergebruiken. Tafels moeten vaak worden verhoogd, stoelen ge-
lijmd, gebruiksschade en kleur hersteld. Dat doen we in overleg met 
de klant, zodat hij een duurzaam product dat in zijn volle glorie is 
teruggebracht. 

Als klanten specifieke woonwensen hebben bespreken we wat voor stijl-
kenmerken ze mooi vinden en hoe ze meubels willen gebruiken. We gaan 
dan in onze opslagloodsen kijken wat geschikt is of geschikt te maken 
is. Bij het restaureren wordt het meubel niet alleen constructief hersteld, 
ook specifieke wensen van de klant worden meegenomen. We kunnen 
een tafel mooi politoeren, zodat hij mooi glanst, maar als hij vervolgens 
in de keuken staat is het wel lastig dat er geen hete koffiepot op mag 
staan en dat de kinderen constant moeten oppassen dat hun bestek niet 
op tafel krast. Ook ergonomische zaken als kniehoogte, schrijfhoogte 
en zithoogte moeten we vaak aanpassen; vroeger waren de mensen im-
mers kleiner. Het vakkundig restaureren kost veel tijd. Het kan daardoor 
voorkomen dat de kosten van restauratie net zo hoog, of soms hoger, 
zijn dan de aanschaf,  zeker nu de Engelse pond zo laag staat. Al met 
al blijft een fraai gerestaureerd en stijlvast meubel een prachtige aan-
koop. Het is zaak de juiste 
sfeer te creëren en dan 
kan één bijzonder meubel-
stuk heel bepalend zijn. In 
een enkel geval passen we 
daarom wel eens meubels 
bij mensen thuis. Als het 
goed is, mooi staat, gaan 
mensen ervan houden. Dan 
is het voor altijd.”  

De Feiten: Antiek kopen
• De definitie van antiek is niet vastomlijnd. Sommige mensen zeggen dat  objecten ouder dan 100 jaar 
moeten zijn en niet machinaal gemaakt; bij meubels wordt daarom ouder dan zo’n 185 jaar aange-
houden. Er zijn ook mensen die stijlvaste objecten uit de jugendstil of art deco-periode antiek vinden. 
• Wil je antiek kopen, kies dan voor mooie en stijlvaste objecten en niet alleen een aantrekkelijke prijs. 
• Oriënteer je goed voordat je tot aankoop overgaat. Vraag aan vrienden en kennissen die antiek heb-
ben gekocht waar ze geslaagd zijn, maar vooral of ze tevreden zijn met hun aankoop. 
• Zoek voor de aanschaf van antiek een vertrouwd adres, 
waar de eigenaren kennis van zaken hebben en veelal 
gespecialiseerd zijn in een bepaald product.
• Er zijn boeken waarin de meeste antiekzaken staan be-
schreven, bijvoorbeeld De antiekzaken GIDS van Neder-
land  2003-2004, van uitgeverij Adelpha B.V.
• Op internet (bijvoorbeeld op Marktplaats ) wordt ook an-
tiek aangeboden; het is echter moeilijk te beoordelen of het 
over authentieke stukken gaat en hoe de conditie van het 
object is. Houd er rekening mee, dat de kosten bij restaura-
tie achteraf hoger kunnen zijn dan de aanschafprijs. 

Retro is de trend, antiek is voor altijd

Peerke Hessels van Peerkes Tweedehands Meubelen, 
Tilburg: 
Koopt en verkoopt sinds de jaren tachtig alle soorten 
en maten meubelen:
,,Ik probeer vooral zo goedkoop mogelijk te zijn. 
Soms staan er bij mij ook spullen tussen die iemand 
misschien antiek zou noemen. Daar heb ik zelf niet 
zoveel verstand van. Als ik spullen opkoop, kijk ik 
vooral naar de degelijkheid. Die meubels hebben 
hun kwaliteit al bewezen en kunnen nog wel een 
generatie mee. Soms krijg ik meubels zelfs een 
tweede of derde keer in de winkel, als mensen 
het weer inruilen. Want omdat het zo goedkoop 
is, wisselen mensen eerder van inrichting. Gewoon 
om een andere sfeer te krijgen. En waar de een 
op is uitgekeken, daar is de ander soms net naar 
op zoek.” 

www.peerke.biz

Een mooi oud kastje kan de sfeer in een hele huiskamer 
bepalen. Maar kies je dan voor echt antiek of  voor goedkoop  
tweedehands? 
door Ilze Rike

De showroom van De Schootse Hoek in Schijndel. Meer info: www.antiekdeschootsehoek.nl


