
Karin voelt zich hier
als een vis in het wa-
ter, maar oorspronke-
lijk komt ze uit Zi-
chen-Zussen-Bolder,
in het uiterste oosten

van Limburg. Je hoort er het sappig-
ste dialect ter wereld, maar Karin 
heeft een licht Antwerps accent, 
want ze woont al dertig jaar in ’t 
Stad, waarvan twintig in dit appar-
tement.
Als ze jeugdherinneringen ophaalt, 
gaan die bijna altijd over interieur en 
decoratie. Al vroeg verslond ze sta-
pels woonboeken en interieurmaga-
zines. “Een groot deel van die oude 
tijdschriften heb ik nog steeds”, ver-
telt ze. Later begon Karin vintage te 
verzamelen. Al bestond de term vin-

tage toen nog niet – al helemaal niet 
in de interieurwereld. Karin vond 
haar gading op rommelmarkten en in 
tweedehandszaken. Van een wereld-
wijd web was er nog geen sprake. Ze 
had van in het prille begin oog voor 
ontwerpers met een brede toekomst-
visie. En daarnaast kocht ze ook 
schijnbaar banale spullen. Maar altijd 
dingen waarin ze een ziel kon voelen. 
“Ik woonde eerst op een klein appar-
tement en stockeerde een groot deel 
van m’n spullen in de kelder en ook 
bij vrienden. Voor als ik ooit een ho-
tel zou beginnen, grapte ik.” Maar 
het is niet bij een grap gebleven. 
Haar hobby werd haar job, en intus-
sen runt ze al acht jaar haar eigen 
gastenverblijf: aplace/antwerp. Ze 
heeft haar ‘hotel’ ingericht met de 

Karin Nassen woont in het modehart van 
Antwerpen: in de Nationalestraat, met Dries 
Van Noten als buurman. Ideaal om te shoppen, 
maar niet echt om te wonen, zou je misschien 
denken. En toch ziet het appartement van Karin 
er zeer huiselijk uit, met warme aardetinten, 
veel hout en een knipoog naar oma’s tijd. Vijf-
hoog is het heerlijk rustig, en dat verwacht je 
niet in deze hippe maar drukke buurt.

Veerle Beirnaert, foto’s Geert Van de Velde

Gezellig eigenwijs
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meubels en objecten die ze door de 
jaren heen verzameld heeft. 
“Ik woon niet in m’n gastenverblijf”, 
verduidelijkt Karin. “Het bevindt 
zich vijfhonderd meter verderop: 
aan de Vrijdagmarkt, een fantastisch 
plein. Elke vrijdag heb je daar een in-
boedelveiling waar ik al veel parel-
tjes op de kop heb kunnen tikken. 
Die veiling is een traditie die ze hier 
al sinds 1549 koesteren.” Van die 
veilig komen onder andere de stoe-
len rond haar eettafel, een relaxfau-
teuil, het tafeltje onder de trap, haar 
terrasmeubeltjes ...

Schotels op de stoep

Karins gastenverblijf bestaat uit 
twee suites en twee appartementen. 

Dat betekent dat ze in totaal vijf 
units mag inrichten – haar eigen ap-
partement inbegrepen. Voor iemand 
met haar passie is het leuk dat ze 
zich niet tot één huis moet beperken.
“Vaak wissel ik meubels en decora-
tie tussen mijn privéwoonst en mijn 
gastenverblijf”, verklaart Karin. “En 
dan zijn er ook nog stukken die ik 
overal een ereplaats wil geven, om-
dat ze me nauw aan het hart liggen, 
zoals deze zwart-witfoto van Fran-
çoise Hardy. Die heb ik in mijn ‘ho-
tel’ en ook thuis.”
“Mijn lievelingsspullen zijn meestal 
old, loved & rescued. Ik koop twee-
dehands, maar soms vind ik gewoon 
dingen op straat. Oude rommel die 

Gezellig eigenwijs Wie? 
Karin Nassen (50), eige-
naar en bezieler van gas-
tenverblijf aplace/antwerp 
en interieurconsulente en 
hondje Mister Scotch (8)
Wat? 
Penthouse aangekleed met 
originele vintagestukken
Bewoonbare oppervlakte: 
100 m2

www.
aplaceantwerp.be

Woonfiche

>
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Europark 2002, 3530 Houthalen-Helchteren  •  Tel. 0032 (0)11 340 850  •  info@baj.be  •  www.baj.be

•  Hoogwaardig beton steeds gekleurd in de massa
•  Meer dan 15 modellen van klassiek 
 tot modern in meerdere kleuren
•  Bereken snel en eenvoudig je offerte online

•  Eigen plaatsingsdienst en eigen transport
•  Bezoek onze vernieuwde showtuin
 en laat je overtuigen
•  Blijf op de hoogte via      BajBeton

Decoratieve 
schuttingen
voor het leven.
Ontdek ons aanbod 
op www.baj.be

In Karins dressing staan de sneakers 
mooi op een rijtje. Ze hield altijd al van 
Stan Smiths, en toen doken de ‘oude’ 
sneakers plots ook op in het mode-
beeld. Intussen loopt ze rond op een 
vegan versie, ontworpen door Stella 
McCartney. En haar afgedragen snea-
kers? Die geven een vrolijke toets aan 
haar eerder sobere dressing.

Terras with a view

Ook vintage in de dressing

Karin heeft een geweldig 
uitzicht op Antwerpen. “Ik 
zie mijn terras als een echte 
kamer, die gewoon bij mijn 
huis hoort – een tuinkamer 
of buitenkamer. En zo’n ka-
mer moet je gezellig inrich-
ten, vind ik. Dus heb ik hier 

een mooi tapijtje gelegd en 
zet ik planten aan de zijkan-
ten. Bovendien deel ik mijn 
terras met mijn buurvrouw, 
dat is lekker makkelijk voor 
Mister Scotch. Als ik er niet 
ben, dan kan hij gewoon 
naar haar toelopen.”

de mensen hebben buitengezet voor 
het grootvuil. Zo heb ik deze koperen 
schotels gered. Ik vond ze ergens in de
Joodse wijk, gewoon op de stoep. Ze 
zijn prachtig gegraveerd, ik zet er 
theelichtjes op. Bij Maisons du Mon-
de verkopen ze dat soort schalen ook, 
maar dat is dan massaproductie, dat 
ziet er een beetje afgelikt uit. Ik heb 
nu een uniek exemplaar in huis.”
Hoe ze haar eigen stijl zou omschrij-
ven? Karin houdt niet van labels: 
“Een mix van elementen uit de jaren 
vijftig en zestig, en een beetje jaren 
zeventig, daarvan gaat het grote pu-
bliek al snel zeggen dat het vintage is. 
Of bohemian, zeker als je ‘echt’ design 
combineert met afdankertjes. Of 
eclectisch ... Maar eigenlijk vind ik 
niet dat mijn stijl onder zo’n bena-
ming thuishoort. Ik doe gewoon mijn 
eigen ding, als het maar warm en knus 
is. Met de sfeer van jaren vijftig zit je 
altijd goed!”
“Als je een bepaalde ruimte aan-
kleedt, dan moet dat praktisch én ge-
zellig zijn. Alles heeft z’n plekje: 
kaarsjes kan je niet zomaar ergens 
neerpoten. Nee, decoreren, dat doe je 
met het totaalplaatje in gedachten. 
Als het plaatje klopt, dan voel ik dat 
meteen. Ook het omgekeerde voel ik 
direct. Als ik bij mensen thuis kom, 
dan durf ik weleens dingen te ver-
plaatsen. Gewoon om hun huis leuker 
en gezelliger te maken.”

<
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Karin laat kussens maken 
van oude truien die ze niet 
meer draagt. “Soms merk je 
dat een trui aan de naden 
versleten is, maar op andere 
plaatsen is de stof nog mooi 
en zacht. Aan het einde van 
de rit stel ik vast dat mijn 
kussens duurder zijn dan 
nieuwe kussens in de win-
kel, maar dat heb ik er graag 
voor over.”

Truien worden 
kussens 

Karin woont in een com-
pact appartement. De keu-
ken maakt deel uit van 
haar leefruimte. Dat zou 
een stoorzender kunnen 
zijn, maar niet bij Karin. Ze 
heeft haar keuken heel hui-
selijk en knus ingericht. Zo 
heeft ze alleen maar hou-
ten kastjes, weliswaar in 
twee kleuren: naturel en 
blauw. De hoge toog zorgt 
voor een duidelijke maar 
gezellige afscheiding tus-
sen de zithoek en de open 
keuken.

Keuken in 
leefruimte

Do

“Grote meubels 
doen een kleine 
ruimte groter lij-
ken. Kies voor een 
beperkt aantal 
stukken, maar dan 
wel karakterstuk-
ken. Zo heb ik in 
mijn compacte 
leefruimte een gro-
te tafel van Frank 
Gehry en een grote 
sofa waar je mak-
kelijk met vijf man 
in kan. En daar-
naast de Eames 
Lounge. Het liefst 
van al zie ik deze 
eyecatcher in een 
grotere ruimte  
Maar hier staat hij 
ook niet mis, al zeg 
ik het zelf. Grote 
meubels hebben 
het voordeel dat je 
de ruimte kan defi-
niëren en indelen.”

Don’t 

“Mensen denken 
weleens dat je in 
een kleine ruimte 
alleen kleine meu-
bels of kleine objec-
ten kan zetten. Maar 
dat werkt juist hele-
maal niet. Zo lijkt je 
ruimte nog kleiner. 
En door een veel-
heid van kleine 
spullen lijkt het al 
snel een rommeltje.”

W MINITEST

Karin is de trotse bezitter 
van een heel bijzondere 
kartonnen tafel. Het is een 
befaamd ontwerp van de 
Canadees-Amerikaanse 
architect Frank Gehry. Ze 
had die tafel gekocht als 
eettafel, maar uiteindelijk 
doet ze ook dienst als bu-
reau. “Ik heb er een glazen 
blad opgelegd om het kar-
ton te beschermen”, vertelt 
Karin. 

Eettafel in 
karton 

vooral benieuwd 
naar de graffiti-
component. Maar 
er viel in de 
verste verte geen 
verfluchtje te be-
kennen. Wel een 

frisse, groene citrusgeur als 
hoofdnoot, aangevuld met 
lichte houtaccenten. Een 
geurtje waar we best kun-
nen mee leven en dat met 
gemak een hele werkdag 
zijn, wel ja, werk deed.
Aan het andere eind van 
het spectrum zit de deo-
crème van Likami, een 
luxueuze lijn van ecolo-
gisch verantwoorde ver-
zorgingsproducten. Lika-
mi is IJslands voor “li-
chaam” en daarmee hint 

het Belgische brein achter 
het label naar de puurheid, 
kracht en natuurlijke 
schoonheid van dat land. 
We besparen u het lijstje 
van parabenen, sulfaten en 
andere controversiële che-
mische stoffen die niet in de 
producten zitten. In de 
plaats louter organische en 
natuurlijke ingrediënten. In 
de deo zijn dat onder meer 
karitéboter, castorolie en sa-
lie-extract. Een vingertopje 
crème uitsmeren volstaat. 

Het kruidige parfum is er 
onmiskenbaar een van salie, 
aanvankelijk vrij onstuimig 
maar snel evoluerend naar 
aangenaam discreet. En ook 
hier bleef het oorlogsgebied, 
met dank aan zuiverings-
zout en kokosolie, zonder 
problemen een dag lang 
droog en welriekend.  (edk)

Likami deodorant cream, 
33 euro (50 ml)
Axe Collision Fresh Forest + 
Graffiti, 3,83 euro (150 ml)

ã ã ã ã èBos of kruidentuin onder de oksel?

Een lekker geurtje voor onder 
de oksel? Denkt u dan spon-
taan aan leder, koekjes, bos, 
graffiti, espresso, carbon? 
Neen? Wij ook niet. Toch dui-
ken in deoland de jongste tijd 
dat soort verbazende combi-
naties op. Axe spant de kroon 
en dat hoeft dan weer niet 
te verbazen van een merk 
dat op een jong mannelijk 
cliënteel mikt. Wij waagden 
ons als  jongere oudere met 
enige scepsis aan Fresh Fo-
rest + Graffiti en waren 

13WONEN

C H E C K !

Zaterdag 22, Zondag 23 juni 2019 


