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Schatzoeken tussen de boedels
Cor Breedveld is niet
alleen gespecialiseerd
in het ontruimen van
woningen, hij heeft ook
een goede neus voor
bijzondere meubeltjes
en gewilde accessoires.
Vanuit een oude loods
in Barendrecht bestiert
hij een ganse winkel van
sinkel.

Van: Fred Mustert
Waar: Rotterdam
Bijzonder: uitgeroepen tot
mooiste toilet van het land

Een zwaan
als kraan
Zijn wc thuis is vrij rechttoe
rechtaan. En dat geldt ook
voor die van zijn personeel.
Maar gasten legt chef-kok Fred
Mustert van restaurant Fred in
Rotterdam-Kralingen graag in
de watten. Wie in zijn zaak
met Michelinster aan de
Honingerdijk een plas doet,
waant zich dan ook in een
waar paleis. Met veel spiegels
en goud voor de dames en met
donker hout en rijke stofferingen voor de mannen.
Niet voor niets zijn de toiletten van Fred door de website
restaurant.nl uitgeroepen tot
‘het mooiste toilet van
Nederland’.
,,Toen ik werd gebeld dat wij
hadden gewonnen, deed ik er
eerlijk gezegd een beetje lacherig over. Maar ik kreeg enorm
veel reacties. Kennelijk leeft
het erg onder de mensen. Heel
bijzonder.’’
De toiletten heeft Mustert zelf
ontworpen. ,,We wilden een
bijzonder restaurant neerzetten en de toiletten konden niet
achterblijven. In Nederland is
het vaak een overgeschoven
kindje, wij zijn helemaal los
gegaan. Met als pronkstuk een
zilveren zwaan die dienst doet
als kraan bij de dames. Die
had ik ooit eens gezien in een
Parijs’ hotel en heb ik altijd in
gedachten gehouden. Ik heb
hem uit Frankrijk moeten
halen. De mannentoiletten zijn
stoer en ademen de sfeer van
een bibliotheek, die van de
dames zijn veel lichter en ook
groter. Vrouwen hebben meer
ruimte nodig. Poederen hun
neus en stiften hun lippen. En
gaan ook vaak met z’n tweeën
naar het toilet.’’
Hoewel gasten komen voor het
eten, zijn ze altijd reuze benieuwd naar de toiletten. ,,Het
gebeurt nogal eens dat kerels
stiekem de deur van het vrouwentoilet opentrekken, en andersom. Ik zie het meteen als
het over de toiletten gaat aan
tafel, de dames vertellen er lacherig over. Ik noem mijn toiletten dan ook lachwekkend
mooi.’’
(Yvonne Keunen)

EVELIEN BAKS

Als groot liefhebber van design,
retro en antiek heeft Cor Breedveld
een neus voor schatzoeken ontwikkeld. Wie de specialist in het ontruimen van woningen hoort vertellen,
denkt dat er in elk huis wel wat te
halen valt. Maar zo mooi is het nou
ook weer niet, zegt de handelaar uit
Barendrecht. De voormalige aardappelloods mag dan genoeg leuks
aan meubilair en accessoires herbergen, het merendeel werd toch op
andere wijze aangekocht. ,,Mensen
doen zó veel weg,’’ zegt Breedveld.
De eigenaar van de firma Tussen
Cor & Kitsch koopt onder meer hele
inboedels in. Veel ‘grof’, zoals dat in
vakjargon heet, brengt hij naar de
kringloopwinkel. Kleding wordt
doorgaans aan een stichting voor
een goed doel geschonken. Wat resteert, wordt netjes opgeknapt en te
koop aangeboden.
Zo neemt een expert het witgoed
eerst onderhanden en zorgt Cor er
met olie en poetsdoek voor dat
meubels weer glimmen en het
kleine spul, waaronder kandelaars,
silverplated koffiekannen en jaren
’70 lampen, weer glanst.
Steeds vaker wordt hij ook gevraagd een huis geheel te ontruimen. Naast het wegbrengen van de
achtergebleven inboedel betekent
dat onder meer dat Breedveld de
sporen van schilderijen en andere
wanddecoraties
wegplamuurt,
weerbarstige tapijtresten verwijdert
en na gedane arbeid het pand bezemschoon oplevert.
,,Een woning leeghalen kost veel

Cor Breedveld koopt inboedels op en verkoopt de spullen als ze zijn opgeknapt. FOTO VICTOR VAN BREUKELEN

tijd en is vaak een hoop gedoe.
Sommigen hebben de knowhow of
de tijd niet om vastgelijmde vloerbedekking weg te halen. Dan betalen ze liever iemand die hen dat

Het is vaak zo zonde
wat er allemaal
wordt weggegooid.
Cor Breedveld
werk uit handen neemt.’’
Heel vaak moet de boedel worden
ingepakt omdat oma of opa is overleden of de stap naar een veel kleinere behuizing in een zorgcentrum
moet zetten. ,,Wat achterblijft is een
heel leven waar je doorheen moet.
Soms breng ik een wagen vol naar
de kringloop. Van potten en pannen
tot handdoeken die nog in de verpakking zitten. Het is vaak zo zonde
wat er allemaal wordt weggegooid.’’

Dankzij die instelling belandden
honderden bollen wol onlangs niet
in de container maar in een kindertehuis, waar nu het driftige tikken
van breinaalden te horen is.
Breedveld: ,,Een ontruiming is een
beetje schatzoeken.’’
In de oude rietgedekte loods onderaan
de
Barendrechtse
Middeldijk verzamelt en verkoopt
Breedveld onder meer tafels, stoelen, kasten, witgoed en klein spul.
Boven de wasmachines en koelkasten die met garantie de deur uitgaan, prijken schilderijen en tekeningen waaronder Hollandse landschapjes en een enkele antieke lijst.
Op de aardappelzolder hangen lampen in de typische kleuren van de
jaren ’60 en ’70 boven, bij verzamelaars gewilde, stoeltjes van Pastoe
en palissanderhouten tafeltjes die
ooit als Scandinavisch design furore
maakten. Wat het volgens Cor
Breedveld ook goed doet, zijn de

jaren ’60-dressoirs.
In een hoekje staat een bonte
verzameling glaswerk, potten, kannen en ander kleingoed. Vooral in
dat segment bevinden zich soms
pareltjes. Zo bleek een bordje van
de ontwerper Willem van Norden,
een gedreven collectioneur, een
flinke reis en wel enige honderden
euro’s waard. En een tientallen
jaren oud cactuspotje droeg zowaar
de naam van Copier.
Elke dag kan weer nieuwe verrassingen opleveren, is de ervaring van
Breedveld. Zo stuitte hij bij de ontruiming van een groot huis in
Wassenaar op een prachtig bureau
van Pastoe en een slaapbank uit de
jaren ’50. Onlangs wist hij bovendien de hand te leggen op een oude
kappersstoel. ,,Ooit komt daar een
klant voor, dat weet ik gewoon. Een
kapper zet zo’n pronkstuk graag in
zijn etalage.’’
www.woningontruimingmetspoed.nl
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Plaats: Rotterdam
Adres: Avenue Concordia 44a
Bouwjaar: 1954
Type woning: Benedenwoning, appartement
Woonoppervlak: 72 vierkante meter
Inhoud woning: 208 kubieke meter
Aantal kamers: 2 kamers (1 slaapkamer)
Tuin of balkon: Achtertuin
Onderhoud: De woning is goed onderhouden.
Ligging: Aan een rustige weg in Kralingen.
Openbaar vervoer en winkels op loopafstand.
Bijzonderheden: De woning heeft een inpandige
berging en is grotendeels voorzien van een parketvloer.

Plaats: Ooltgensplaat
Adres: Steigerdijk 11 98
Bouwjaar: 2001
Type woning: Eengezinswoning (vrijstaand)
Woonoppervlak: 84 vierkante meter
Inhoud woning: 250 kubieke meter
Aantal kamers: 3 kamers (2 slaapkamers)
Tuin of balkon: Tuin rondom
Onderhoud: De woning is goed onderhouden.
Ligging: Het huis ligt aan een park en heeft vrij uitzicht.
Bijzonderheden: De woning heeft een aangebouwde stenen berging, een tuinhuis en parkeergelegenheid voor meerdere auto's.

Plaats: Barendrecht
Adres: Van der Vormhaven 33
Bouwjaar: 2003
Type woning: Benedenwoning
Woonoppervlak: 80 vierkante meter
Inhoud woning: 180 kubieke meter
Aantal kamers: 3 kamers (2 slaapkamer)
Tuin of balkon: Achtertuin en voortuin
Onderhoud: De woning is goed onderhouden.
Ligging: Het huis ligt in een woonwijk. Openbaar
vervoer, winkels en recreatiemogelijkheden bevinden zich op enkele minuten loopafstand.
Bijzonderheden: De woning heeft een vrijstaande
stenen berging en is rolstoelvriendelijk.

