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Weggegooid want afgedaan. Dat zijn de spullen die Birgitta, 
Pamela en Sacha vinden op straat of bij de kringloopwinkel.  

Voor hen zijn het absolute schatten waarvan ze de meest  
uitzonderlijke creaties fabrieken. Deze heldinnen  

maken iets unieks van wat niets meer waard leek.
TEKST & BEELD: STUDIOHUIBVANWERSCH.COM

Zij maken iets van niets  

Afvalmeetsdesign
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“Al jaren zwerf ik langs de vuilophaal
plekken en kijk ik wat er tussen te  
vinden is. Je wilt niet weten wat ik 
daar allemaal al ben tegengekomen. 
Het werd een soort hobby naast mijn 
werk als stylist. In Amsterdam is er 
gelukkig nog steeds de mogelijkheid 
om grofvuil buiten te zetten. In Het 
Gooi bestaat dat niet en moeten de 
mensen alles zelf naar de schroot 
brengen. Eenmaal daar afgegeven mag 
je er geen dingen meer uithalen. Ik 
hoop dat dat hier niet gebeurt! Bij de 
gemeente heb ik een grijpertje aan
gevraagd en die zijn ze gratis komen 
brengen. Hier in de buurt wordt veel 
geklaagd over rommel op straat, maar 
ik ruim het liever zelf op. Tussen wat 
gebruikt plastic zag ik gisteren een 
mooie soeplepel liggen. Die raap ik 
dan op en het plastic gooi ik in de 
plasticcontainer, dat is geen moeite. 
Naast een soort Leatherman waarmee 
ik bijvoorbeeld uit een doorgezakte 
bank het leer kan snijden, heb ik sinds 
COVID19 ook handschoenen bij me. 
Mensen reageren vaak leuk als ze me 
op straat bezig zien. Ik maak ook leuke 
dingen van wat ik op straat vind.”

Limited edition
“Door mijn opleiding aan de Rietveld
academie weet ik goed hoe ik een 
gebruikte houten tafel weer helemaal 
van nu kan maken. Gewoon schuren 
en schilderen maar dan met verschil

lende kleuren die iets met elkaar doen. 
Niet dekkend en eerst de donkere laag. 
Of ik combineer vazen met lampen
kappen, lampvoeten en fittingen om er 
zo een unieke lamp van te maken. Het 
is erg leuk om uit te vinden wat goed 
bij elkaar past. Het liefst zou ik een 
eigen atelier hebben om dingen te 
kunnen opslaan. Aan de andere kant 
dwingt het gebrek aan ruimte me niet 
te wachten en meteen met iets aan de 
slag te gaan.
Ik maak graag één uniek voorwerp. 
Mijn oudste zoon heeft veel leuke din
gen die ik maakte in zijn huis staan. Ik 
heb ook wel eens spijt gehad dat ik iets 
weggaf. Bijvoorbeeld vier gevonden 
stoelen van Gispen, van zwart metaal 
en met groene bekleding. Toen ik jaren 
later zag hoeveel geld ze waard waren, 
belde ik mijn oude buurvrouw met de 
vraag of die ze nog had. Helaas: ze  
had ze – grappig genoeg – ook weer  

bij het grofvuil gezet. Tegenwoordig 
zijn ze per stuk wel duizend euro 
waard. 
Ook Ikea heeft af en toe bijzondere 
ontwerpen gehad die als limited  
edition uit kwamen en die je later zo  
nu en dan bij het grofvuil tegenkomt. 
Onlangs een bankje van draadstaal 
bijvoorbeeld, zoals winkelwagentjes 
worden gemaakt. De vorige eigenaren 
deden de kussens in een vuilniszak en 
die heb ik kunnen verven in de was
machine. Ikea heeft ook een staande 
lamp waarvan de kap best tuttig is 
maar de voet juist erg mooi. Daar doe 
ik dan fluorescerend groen tule 
omheen. Vroeger zou dit niet kunnen 
wegens brandgevaar maar tegenwoor
dig kan er een ledlamp in.”

Banners & fietsbanden
“Vaak geef ik weg wat ik maak en 
soms verkoop ik het, zoals tassen en 
een soort sleutelhangers die ik maakte 
van allemaal gebruikte festival
banners. Die waren echt in no time 
uitverkocht op het festival. In totaal 
heb ik er geloof ik wel vijftig gemaakt. 
Maar bannerstof is extreem stug en  
na een paar dagen achter de naaima
chine deden mijn handen pijn. Dan is 
het rubber van gebruikte fietsbanden 
weer veel makkelijker te gebruiken. 
Daarmee dingen maken is dan ook 
mijn nieuwste project. De eerste tas is 
al klaar!”   

Bij Birgitta Gadellaa (1961) zou je zweren dat alles wat je ziet in haar interieur hip  
modern design is. Maar niets is minder waar: uiteindelijk komt het allemaal van de straat.

‘Ik vroeg bij de 
gemeente een 
grijpertje aan, 

die zijn ze  
gratis komen 

brengen’
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‘Stiekem 
droom ik  
van een 

eigen tassen- 
fabriekje in 
Indonesië’

De benedenwoning van Pamela Fraanje (1970) ligt op het moderne  
Westerdokseiland maar is gebouwd als een ouderwetse Amsterdamse winkelwoning.  

Hier maakt ze spijkertassen ‘op een slow-fashion-manier’.

“Door de jaren heen trok ik me de 
gevolgen van fast fashion – waar ik 
ooit in werkzaam was – steeds meer 
persoonlijk aan. Fast fashion is dat 
deel van de mode-industrie waarin in 
krap acht weken van ontwerp tot  
feitelijk product kleding wordt gepro-
duceerd. Het veroorzaakt veel van de 
inmiddels bekende humanitaire en 
klimatologische problematiek: uit-
gebuite werkers, kinderarbeid, enorme 
vervuiling tijdens de productie en  
verbranding van miljarden stuks over-
tollige kleding. Wist je dat het maken 
van een spijkerbroek zo’n 4000 liter 
water kost? Gezien de aantallen 
spijker broeken op de wereldmarkt is 
de productie alleen daarom al erg 
slecht voor het milieu. Maar: spijker-
stof is tegelijkertijd enorm sterk, het 
gaat heel lang mee. Die feiten samen 
vormde uiteindelijk mijn inspiratie 
voor zogenaamde slow fashion.”

Spijkertas
“In slow fashion wordt alles op duur-
zame en eerlijke wijze gemaakt. Het 
was een noodzakelijke stap voor mij 
na mijn tijd bij V&D. Van twee oude 
spijkerbroeken ontwikkelde ik een 
prototype schooltas voor mijn dochter 
die ik later steeds heb verbeterd. Dat 
moest ook wel want ze wilde hem niet 
meer gebruiken nadat ze er voor het 
eerst een keer mee door een regenbui 

ging. Op straat zag ik een kapotte 
paraplu liggen en op het momént dat 
mijn oog erop viel, schoot de oplossing 
me te binnen. Bij de toepassing aan  
de binnenkant van de tas sloeg ik de  
randen aan de buitenkant van de tas 
om zodat je ziet dat er een stukje para-
plu in zit. Tegenwoordig heb ik buiten 
altijd een schaartje bij me voor als ik 
toevallig een verwaaide paraplu zie 
liggen. De vorm bij de hengsels van de 
tas heb ik ook veranderd. Nu kun je de 
tas ook om je schouder dragen.”

Indonesische droom
“Met het maken van deze tassen kan 
ik nog geen volledig inkomen genere-
ren. Gelukkig kan ik het combineren 
met het oppaswerk dat ik regelmatig 
doe. De opvallende franjerand maken 
is een tijdrovend klusje en moet met 

een tornmesje draadje voor draadje 
worden uitgehaald. Dat neemt wel  
een uur of zes in beslag, maar kan ik 
zonder te kijken prima doen – bijvoor-
beeld als ik met mijn oppaskinderen  
in de speeltuin ben. Al snel hebben ze 
me gevraagd wat ik aan het doen was; 
ik vertelde ze toen ook dat mijn Zee-
landse meisjesnaam Fraanje is. Enorm 
toevallig toch? Inmiddels ben ik  
tijdens en na het oppaswerk ook 
Nederlandse taalles gaan geven aan 
buitenlandse kinderen in Amsterdam 
en heb ik onlangs besloten als zij-
instromer het onderwijs in te gaan. 
Graag blijf ik werken en wil ik de 
komende jaren mijn tas verbeteren op 
een mooie manier – als het kan in 
Indonesië. Mijn ouders zijn namelijk 
geboren in Nederlands-Indië; daar 
geven ze nog nauwelijks aandacht aan 
de milieuproblematiek. Typisch  
Indonesisch ook, om een beetje de 
andere kant op te kijken. Stiekem 
droom ik van een fabriekje waar mijn 
tassen op een ‘slow-fashion-manier’ 
met de hand worden gemaakt door de 
lokale bevolking die er dan een eer-
lijke prijs voor krijgt. Onlangs hoorde 
ik dat op het eiland waar mijn groot-
ouders vandaan kwamen een mode-
academie is gevestigd, dus wie weet... 
En ja, ik voel me er verantwoordelijk 
voor de wereld een beetje beter te 
maken.”   
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“Ik was vanmorgen al vroeg op pad 
naar mijn favoriete metaalbewerker in 
Mijdrecht. En kijk, dit metalen raam 
heeft Paul net gemaakt. Dat komt uit-
eindelijk hier, in de binnenruimte van 
een bijzondere kast. Of beter gezegd: 
van twee kasten die samen één kast 
zijn geworden. Ik maak deze voor een 
stel dat gaat samenwonen. Zíj is 
gehecht aan dit bordeauxrode kastje 
maar híj vond het te lelijk. Nu maak ik 
iets nieuws voor ze. Het meubel in 
wording wordt one of a kind: geestig 
van vorm, praktisch in gebruik en met 
behoud van materiaal.”

Klassieke kunstopleiding
“Eigenlijk ben ik met tekenen begon-
nen. Uit mezelf en ook ván mezelf: 
tekeningen van mijn handen, mijn 
voeten en dat wat ik later zou leren als 
‘tekenen naar waarneming’. Ik heb 
altijd geweten dat ik daarmee verder 
zou gaan. Ondertussen liet mijn vader, 
die binnenhuisarchitect was, mij op 
jonge leeftijd al dingen doen als  
metselen en glas plaatsen terwijl mijn 
moeder me leerde weven, spinnen en 
naaien. Ik werd heel handig. We  
verhuisden naar ons voormalige 
vakantiehuis in Drenthe en dat werd 
eindeloos hutten bouwen; zo stond ik 
ook dicht bij de natuur. Later zou ik 
mijn eerste huis gaan inrichten met 
zelfgemaakte meubels. Het gebruikte 
materiaal vond ik op straat. In het 
begin uit geldgebrek maar later vond 
ik ook dat ik zelf iets beters kon maken 

‘Er zit een  
verhaal  

achter elk 
meubelstuk 

en daar wil ik 
verder mee’

De onopvallende blauwe deur in de gevel geeft toegang tot een gang naar 
een complex van meerdere atelierruimtes. Je ziet meteen dat Sacha Vink (1962)  

een ervaren kunstenares is en geen meubelmaker.

dan wat je in een winkel kunt vinden. 
De combinatie van de schoonheid van 
het materiaal dat ik vond en de kunst 
van de ambachtsmensen die er ooit 
aan hadden gewerkt, raakte me. 
Daarom koos ik ervoor een klassieke 
kunstopleiding te volgen. Dat werd 
eerst op Kunstacademie Minerva in 
Groningen, daarna de Rijksacademie 
in Amsterdam.”

Scheppen & vernietigen
“Feitelijk laat ik mij leiden door de 
vorm en het materiaal dat ik toevallig 
vind. Ik ‘beeldhouw’ de vorm en het 
materiaal. Ooit was ik in de Franse 
Morvan op zoek naar hout en liep ik 
een oude zagerij binnen. Vol verwon-
dering keek ik naar de ouderwetse 
buikpootjes en houtmallen aan de 
muur. De eigenaar vertelde me hoe hij 
te werk ging wanneer er nieuw hout 
nodig was en er een boom moest  

worden geveld. Het was voor hem een 
proces dat moest voldoen aan 
bepaalde voorwaarden: alleen op een 
bepaald moment kon er worden geveld 
en op bijna rituele wijze. Hij was flink 
op leeftijd en vond het verdrietig dat 
geen van zijn drie dochters zijn  
prachtige beroep zou gaan voortzetten.
Datzelfde diepe respect voor ambacht, 
materiaal en vorm is wat ik voel. Kijk 
eens hoe mooi: deze gekromde tafel-
poot, hoe mooi gemaakt! Die kún je 
gewoon niet weggooien. Er zit een  
verhaal achter dat ik zie, en waarmee 
ik verder wil. Dat ik daarbij ook de 
zaag in iets kan zetten, hoort erbij. 
Scheppen en vernietigen komen zo bij 
elkaar.”

Meerjarenproject
“De opkomst van moderne begrippen 
als duurzaamheid, hergebruik en  
circulaire economie zeggen me op zich 
niet heel veel, terwijl ik natuurlijk heel 
goed begrijp wat ze in kunnen houden. 
Ik ben vooral een beelddenker. Neem 
die poster van de rooie ibis die daar op 
de kast hangt. Daar ben ik al zó lang 
verliefd op. Ik wist altijd al dat ik ooit 
een opgezet exemplaar zou vinden om 
te kunnen natekenen. Dat is weer een 
ander meerjarenproject dat ik samen 
met mijn tante doe. Samen werken we 
aan acht manshoge uiterst gedetail-
leerde potloodtekeningen van trotse 
langnekkige of langpotige vogels die 
de kijker aankijken met een blik van 
Wie zijn jullie mensen nu eigenlijk?” ■


