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het roer om
x Jan Linders

Inmiddels is het zo’n acht jaar geleden dat hij stilletjes
de wereld van industrieel en vintage binnenrolde. “Ik
had een assurantiekantoor in Eindhoven en besloot op
een dag dat ik het roer om wilde gooien. Godzijdank
steunde mijn vrouw me volledig hierin en zijn we plannen
gaan maken om te emigreren naar Hongarije. Vooral de
natuur en cultuur van dit land spreken ons enorm aan.
We hebben daar een huis gekocht en wilden een B&B
beginnen, maar helaas gooide de crisis roet in het eten.”
Maar, de lijnen met Hongarije waren gelegd en het stel
reist nog steeds regelmatig af naar wat ze tegenwoordig
hun tweede thuisland noemen. Tijdens deze lange ritten
komen ze telkens weer mooie, authentieke items tegen
die toe zijn aan een duchtige opknapbeurt. “Nog geen half
jaar geleden stond hier thuis alles vol; zelfs het schuurtje,
de garage en veranda. Je kon met recht spreken van een
uit de hand gelopen hobby. Gelukkig heb ik onlangs
een loods kunnen bouwen in onze eigen achtertuin
die dienst doet als showroom annex opslagplaats.”

‘De kick van het speuren naar mooie spullen,
van onverwachte ontdekkingen en de vaak
boeiende verhalen achter de koopwaar’
grote voorraad
Mensen uit het hele land, zowel particulieren als
handelaren, weten de weg naar de Horick te vinden.
Ongelofelijk, vindt Jan, die zelfs mensen uit Hamburg,
München en van de Belgische kust in zijn loods ontvangt.
Zij volgen hem op facebook en komen af op zijn
grote voorraad. “We doen ook veel projectinrichting
voor barbershops, winkels en horeca. In Gouda komt
bijvoorbeeld een Brownies & Downies die wij volledig
inrichten. En in een tandartsenpraktijk in Rotterdam staat
een oude behandelstoel uit de jaren ’20 in - jawel - de
etalage. Dat soort zeldzame stukken een bijzondere plek
kunnen geven, vind ik geweldig”, aldus de liefhebber.

Stel je voor dat je op een dag je maatpak
omwisselt voor een comfortabele vrijetijdsoutfit,
je kantoordocumenten inruilt voor een toolbox
en van je hobby je werk maakt. Jan Linders
(55) heeft deze keuze een aantal jaren geleden
gemaakt. In plaats van vanuit zijn bureau te
werken, is hij oude tafels en werkbanken gaan
opknappen. Gewoon, gedreven vanuit passie,
vanuit een voorliefde voor stoere, verweerde
meubelen. Sinds augustus runt hij echter officieel
een bedrijf dat gespecialiseerd is in unieke
industriele en vintage items: Industrieel & Zo.

oude lockers

zijn de beste lokkertjes
In het buitengebied van Ospel, richting Nationaal Park De Groote Peel, ligt een witte
boerderij waar buiten vaak oude lockers, werkbanken en vintage items uitgestald staan.
Dit is de woning van Jan en Caroline Linders. Achter het woonhuis ligt een grote hal
die tot de nok gevuld is met spullen afkomstig uit oude scholen, fabrieken en loodsen.
“Veel producten komen uit de voormalige Oostbloklanden, met name Hongarije, en ook
Oost-Duitsland. Ik rij altijd met een lege wagen naar deze landen en kom volgeladen
terug. Vervolgens knap ik zelf alles op, verkoop het en bezorg het indien gewenst. Ik haal
zelfs klanten op van het station als dit nodig is”, begint Jan spontaan aan zijn relaas.

Hij krijgt ook regelmatig aanvragen voor het uitlenen
van items voor filmsets, maar hier wil hij niet aan
beginnen. “Het moet allemaal wel behapbaar
blijven. Ik moet het samen met mijn allerbeste
vriend - de heftruck - wel kunnen realiseren.”
Het hoeft voor Jan niet zo groots en opzichtig, het draait
voor hem vooral om de kick. De kick van het speuren
naar mooie spullen, van onverwachte ontdekkingen en
de vaak boeiende verhalen achter de koopwaar. “Het
mooiste van deze sector is dat je altijd met blijde mensen
te maken hebt. De verkopers zijn blij als ze voor een goede
prijs kunnen handelen, de kopers zijn blij als ze een reëel
bedrag betalen voor een blikvanger waarnaar ze op zoek
zijn en ik ben de blijde schakel tussen deze tevreden
partijen”, zegt hij oprecht. “De bijzondere verhalen en
emoties die loskomen als iemand iets vindt waarmee
die in zijn nopjes is, maken het zo speciaal. Dat is mijn
ingestoken tijd en energie absoluut waard. Heerlijk, ik
kan hiermee nog wel vijftien tot twintig jaar vooruit.”
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