
Proefslapen
 

Meubelzaken verzinnen tegenwoordig de gekste 
dingen om je door de deur te krijgen. ’Waanzin-
nige kortingen’ lijken altijd interessant, maar vallen, 
eenmaal in de winkel, vaak in de praktijk tegen. 
Showroommodellen zijn vaak al weg, voor er goed 
en wel voor wordt geadverteerd. 
Dat weten ’ze’ in de meubelbranche ook. Net als 
het feit dat je met de kinderen ook de (kooplust-
ige) ouders binnen hebt. Dus zodra het aantal 
vierkante meters in een winkel boven de honderd 
komt, worden er een paar ingeruimd voor een bal-
lenbak. Grotere zaken (niet alleen ketens) komen 
met creatieve sessies ’knutselen met kurk’ voor 
kinderen, zodat de ouders wel de hele middag in 
de winkel móeten blijven rondhangen. Wij trap-
pen daar allemaal niet in. Onze kinderen (helaas?) 
ook niet. Alleen als het écht nodig is, laten ze zich 
een kwartiertje vermaken in een kinderhoekje. 
Maar eigenlijk lopen wij (en zij) liever over een 
rommelmarktje (tegenwoordig vaak antiekmarkt 
genoemd), waar behalve wat bijzondere meubels 
ook tweedehands speelgoed en andere snuisteri-
jen te koop zijn. In hun zoektocht naar manieren 
om klanten binnen te krijgen, verzinnen sommige 
zaken, of meubelmerken, ook heel praktische 
acties. Want sommige meubels zijn op het eerste 
gezicht erg mooi, maar wel prijzig. Je moet er even 
over nadenken, voor je zo’n investering doet. En 
dan wil je wel weten dat het ook goed bevalt. Je 
zou de meubels moeten kunnen uitproberen. En 
soms kan dat. Zo zijn wij onlangs, lach niet, gaan 
’proefslapen’ op een bed dat in de winkel wel erg 

lekker lag. Maar ja, dan lig je er vijf minuten op, en 
lijkt het wel wat. Maar sláápt het ook lekker? Dat 
kun je in de winkel niet testen. Sommige bedden 
kun je dan terugvinden in hotels. Met dat excuus 
gingen wij dus een weekendje naar Maastricht. Het 
bed bleek in een onvervalst designhotel te staan. 
Schitterend ingericht door topontwerpers, zo werd 
ons verteld. Niet echt onze smaak, want het was 
enigszins minimalistisch. Bovendien bestond onze 
kamer als feature voor 70 procent uit het ’natte 
gedeelte’ en 30 procent was gereserveerd voor 
’slapen’. Terwijl we toch eigenlijk kwamen voor het 
bed. Het was wel lekker luxe, ondanks het gebrek 
aan sterrenstatus van het hotel. Of het bed lekker 
sliep? Tja, 
het was 
alleen 
wennen 
om er al 
rond half 
twaalf in 
te liggen. 
En hele-
maal om 
niet om 
zeven uur 
door een 
van de 
kinderen 
te worden 
gewekt. 
En na een 
avond in 
Maastricht 
rondlopen 
en heer-
lijk eten in 

een goed en gezellig restaurantje, slaap je altijd 
wel goed, toch? Maar het viel niet bepaald tegen. 
Het bed zal er uiteindelijk wel komen, als ons nieu-
we huis straks eindelijk klaar is. En een bijkomend 
voordeel: na het uitgebreide ontbijt bleek er voor 
de deur van het hotel een antiekmarkt te zijn. We 
hebben voor de kinderen wat rails meegenomen 
voor de Märklin- trein.
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