
ongedwongen chaos 
    van kunst 
          kitsch&
gespot

Aan de (oude) Napoleonsweg in Haelen, 
pal aan de spoorwegovergang, ligt een 
karakteristiek woonhuis dat dateert uit 
1921. Op zich niet zo heel bijzonder, maar 
wel als je je bedenkt dat hier alles te koop 
is. Het gaat hier niet om een winkel aan 
huis, het woonhuis is letterlijk de winkel.
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“De eettafel is de toonbank”, aldus Ruud Aben, 
de woning- en winkeleigenaar. De midden 
dertiger woont samen met zijn vriend Chrit 
Damoiseaux met veel plezier in het sfeervolle 
huis, waarin ze zich omringen met de meest 
uiteenlopende snuisterijen. Als bezoeker kom 
je ogen te kort en zie je telkens een nieuw de-
tail of interessant voorwerp opduiken dat je 
een minuut geleden nog niet had opgemerkt. 
Je wordt overspoeld met Franse en Vlaamse 
brocante, devotionalia, antiek en curiosa in 
de ware betekenis van het woord. Van kleine 
hebbedingetjes, glaswerk en servies tot grote 
kasten en tafels. Van Maastrichts aardewerk 
tot industrieel design.
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Ruud Aben



Sinds mei 2014 doet het woonhuis dienst in 
deze vorm en de formule blijkt een groot suc-
ces. Ruud: “Als zestienjarige jongen kreeg ik 
mijn eerste heiligenbeeld, een erfstuk uit de 
familie. Dit was het startsein voor een verza-
meling met in totaal meer dan tweehonderd 
religieuze beelden. Door de jaren heen heb 
ik er talloze gezocht, gevonden, verzameld en 
verkocht. Want als verzamelaar verkoop je wel 
eens een aantal exemplaren waar je niet hele-
maal mee in je nopjes bent.”

gelijkgestemde zielen
Hij vertelt dat ook Chrit een verzamelaar pur 
sang is, maar dan van Maastrichts aardewerk en 
historische aktes en geschriften uit met name 
Amby, een wijk in de hoofdstad van Limburg 
waar hij is opgegroeid. “Amby wordt aangeduid 
als het ‘oudste dorp van Nederland’ en heeft 
veel historische waarde”, corrigeert Ruud met 
een knipoog. “Je begrijpt dat als twee gelijkge-
stemde zielen elkaar ontmoeten en elkaars ver-
zamelwoede enorm stimuleren, je uiteindelijk 
door de bomen het bos niet meer kunt zien.”

En hiermee heeft hij niets teveel gezegd. De 
grenzen tussen privé en werk zijn in de pand 
compleet vervaagd en ook de scheiding tus-
sen persoonlijke items en winkelaanbod. Het is 
een heerlijk ongedwongen chaos van kunst en 
kitsch. “Alles is voor de juiste prijs te koop”, be-
nadrukt Ruud die het handelsbloed vol enthou-
siasme door zijn aderen voelt stromen. Na twee 
jaar ploeteren en zoeken naar de juiste mix, 
heeft hij een heel rendabel zaakje opgebouwd.

romantiek
Met een fonkeling in de ogen vertelt hij 
over de romantiek van zijn vak. “Als je aan 
het einde van de nacht, ergens op het Belgi-
sche platteland over een markt slentert en je 
hoort Duits, Frans, Roemeens, Engels, Hon-
gaars en plat Mestreechs om je heen, krijg je 

toch een warm gevoel van binnen. Terwijl de 
lucht langzaam oranjerood kleurt vanwege 
de zonopkomst, alles en iedereen omringt is 
met het muffe aroma van oude, doorleefde 
spullen en mensen elkaar met drukke hand-
gebaren proberen te begrijpen, waan je je 
gewoon in een ver verleden op Porte de Clig-
nancourt in Parijs.”

Ruud geniet zichtbaar van deze momenten. 
“Maar er zijn ook wel eens ijskoude winter-
nachten, waarop handelaren het ijs van de 

aan de grond vastgevroren klokken moeten 
krassen zodat belangstellenden de wijzerplaat 
kunnen zien. Dat is een heel andere soort ro-
mantiek”, aldus de gevatte persoonlijkheid. “Het 
is geweldig om te zien hoe woningontruimers, 
verzamelaars en antiquairs ’s nachts hun waar 
op deze handelsmarkten aanbieden. Bananen-
dozen en kratten worden zonder pardon omge-
kiept, ongeacht of daar porselein en glas inzit. 
Tussen alle ‘rommel’ in liggen vaak prachtige, 
kostbare spulletjes, maar ook doorsnee tierlan-
tijn en keukenpotten met restjes hagelslag.”
Samen met Chrit weet Ruud de echte pareltjes 
er wel uit te vissen. Hoewel ze in de duisternis 
soms ook een kastje meenemen in de veron-
derstelling een wit vintage exemplaar te pakken 
hebben. Thuis - in het enigszins ontnuchteren-
de daglicht - nadat alle vuiligheid en schimmels 
zijn weggepoetst, blijkt het ineens een jonger 
houtkleurig model te zijn. “Niettemin een erg 
leuk kastje.”

authentieke items
Tegenwoordig kiezen ze zo min mogelijk voor
spullen die gerepareerd of geverfd moeten 
worden. “De oorspronkelijk uitvoering is meest-
al het mooiste en er wordt in de regel ook ge-
vraagd naar authentieke items. Bovendien 
loopt de winkel sneller leeg dan we hem krijgen 
aangevuld. De koopwaar is niet aan te slepen.”

Het is dan ook bijna onmogelijk om deze knusse, 
gezellige winkel met lege handen te verlaten. Een 
bezoekje is, mede door de charmante  eigenzin-
nigheid van de eigenaar, een leuke ervaring. In 
een huis vol heiligen heeft de duivel het nakijken. 
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‘In een huis vol heiligen 

   heeft de duivel
 het nakijken’


