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update  de speciaalzaak

Elsbeth Grievink duikt voor ELLE Decoration in de wereld die speciaalzaak heet.  
Dit keer modeltreinwalhalla Meijer & Blessing, waar niet alleen hobbyisten komen... 

 fotografie BoB van DEr vList

SindS De winkel begon tweehonderd jaar 

geleden met speeldozen en klokken. Sinds 1890 is 

het dé hobbywinkel van Rotterdam.

in het Schap Wagonnetjes, spoorbanen,  

plastic landschappen, vliegtuigjes, pincetjes, 

microschroevendraaiers, zaagjes, lijm, 

miniatuurstruikgewas, radiografisch bestuurbare 

autootjes, minuscule lantaarnpalen, poppetjes in 

alle soorten en maten.

Klanten Hobbyisten – van alle leeftijden, 

meestal mannen – en architecten. Die laatste groep 

Op een klein statiOnnetje

haalt er alle gear om verpletterende maquettes 

mee te maken.

Klant Ryanne Janssen, werkzaam bij het 

Rotterdamse architectenbureau Powerhouse: ‘Bij 

Meijer & Blessing kom je als je iets heel specifieks 

nodig hebt. Zo zochten wij laatst een klein 

kerstboompje, voor een zeer gedetailleerde 

maquette van een villa. De presentatie zouden we 

vlak voor kerstmis houden, daarom wilden we er 

een vrolijk kerstgrapje in stoppen. En ja hoor, bij 

Meijer en Blessing hadden ze minikerstboompjes!’

MooiSte product De heer Van Zoelen, 

eigenaar van Meijer & Blessing: ‘Een nieuwe 

locomotief van het merk Märklin. Die weet wanneer 

er een bochtje aankomt en imiteert dan het 

slijpende geluid dat daarbij hoort. En geef je gas, 

dan laat hij een dot rook ontsnappen. Verder heeft 

hij dashboardverlichting, een omroeper die zegt 

dat de trein op spoor 3 gaat vertrekken en nog zo’n 

twintig functies die het allemaal akelig echt maken.’

Meijer & Blessing, Westewagenstraat 27, Rotterdam, 

meijerenblessing.nl
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Voor haar ontdekkingstocht langs speciaalzaken bezoekt Elsbeth Grievink ditmaal  
Baptist in Arnhem, een lustoord voor veeleisende klussers en meubelmakers.  

fotografie BOB VAN DER VLIST

SINDS In navolging van zijn vader opende Pierre 

Baptist in 1984 in Arnhem een winkel voor ijzerwaren 

en gereedschappen. In 1992 breidde hij uit met 

hang- en sluitwerk en in 1995 met fijnhoutbewerking. 

Vrouw Hennie en zoon Titus (rechts op de foto) zitten 

ook in het bedrijf. 

IN HET SCHAP Zagen, hakbeitels, slijpstenen, 

gutsen, sloten, platen, kleppen, cilinders, 

groeffrezen, bijlen, waterpassen, deurkrukken, 

brandstempels, lijmtangen, houtsnijboeken en nóg 

zo’n achtduizend producten, waaronder ook 

alledaagse gereedschappen zoals hamers, 

schroeven en scharnieren.  

ODE  AAN HET AMBACHT

VASTE KLANT Meubelmakers Sjoerd Vroonland 

en Arjan Vaandrager, van designlabel Vroonland  

& Vaandrager, komen graag bij Baptist. 

Sjoerd: ‘Het is zo’n winkel waar je lekker in kunt 

verdwijnen en je, al ronddolend, kunt laten 

verrassen door wat je tegenkomt. Door oude 

ambachten en technieken opnieuw te bekijken, 

krijgen wij de beste ideeën. Ook hebben ze er 

mooie boeken. Het idee voor onze kralencollectie 

is ontstaan nadat we bij Baptist een Duits 

ambachtsboek vonden, over het buigen van hout. 

We raakten gefascineerd en kwamen vervolgens 

tot producten van houten bollen waar kleine 

kommetjes in zijn gefreesd waardoor ze mooi 

over elkaar heen vallen.’  

MOOISTE PRODUCT Titus Baptist: ‘De meeste 

zagen die je in Nederland vindt, komen uit Amerika 

of Europa. Van de honderd zagen die wij hebben, 

komen er een stuk of veertig uit Japan. De Japanse 

zagen trek je naar je toe. Daardoor kun je veel 

nauwkeuriger werken. Bovendien ga je minder snel 

zwabberen. Echt prachtig! Maar ik kan ook 

ontzettend genieten van een goede schroef. Dat 

heeft iedereen bij ons in de winkel, we kunnen het 

rustig een kwartier lang over een schroef hebben.’ 

Baptist, Beekstraat 30, Arnhem, baptist.nl 
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HOUT COUTURE

Sinds Midden in de Amsterdamse Jordaan 
opende Jacobus Brugman in 1898 zijn 
Amsterdamsche Fijnhouthandel, waar hij meu-
bels en hardhout ging verkopen. Het bedrijf 
ging over van vader op zoon en van zoon op 
kleinzonen. In 1990 verhuisden die naar het 
Amsterdamse havengebied. Twaalf jaar  
geleden nam Ivar Brugman, vierde generatie,  
de zaak over. 
In het schap Achter een lekker ouderwets 
ingericht kantoor vind je het magazijn met 
bijzonder hout. Ebben, palissander, olijf, se-
quoia, Kingwood. Grote en kleine stukken met 
een spectaculaire vorm of tekening. Soms is het 
al gezaagd en geschaafd. Daarachter de loodsen 

met meer dan honderd soorten ruw hout, maar 
ook plaatmateriaal en fineer.
Klanten Ivar: ‘Kunstenaars, meubelmakers, 
restaurateurs, jachtbouwers, interieurontwer-
pers. Maar ook particulieren die op zaterdag 
komen kijken voor hout voor een nieuw tafel-
blad. Wat is het hier gezellig en authentiek,  
hoor ik vaak. En: wat ruikt het lekker!’ 
Extra service Ivar:‘We hebben een eigen zage-
rij, waar we houtdelen op maat kunnen zagen 
en verlijmen voor onze klanten. Ik vind het leuk 
om te horen wat iemand met een stuk hout van 
plan is: de één gaat een viool bouwen, de ander 
werkt aan het dek van een zeilschip. Soms krij-
gen we foto’s van het resultaat.’ 

Vaste klant  Ontwerper Mara Skujeniece ont-
dekte Fijnhout twaalf jaar geleden, toen ze aan 
een kast werkte die ze wilde bekleden met lat-
jes. ‘Al scharrelend bij Fijnhout – want dat mag 
daar gewoon, ze laten je heerlijk met rust – vond 
ik een bak met resthout. Het was niet eens 
bedoeld voor de verkoop, want allemaal ver-
schillend van soort en maat, maar perfect voor 
mijn project. Sindsdien kom ik er vaak. Ik heb 
net een plank tulpenhout gekocht met mooie 
witte en groene stukken erin. Leuk aan deze 
plek is dat je niet zomaar een stuk hout bestelt. 
Je maakt er eerst persoonlijk kennis mee.’ 
Fijnhout Amsterdamsche fijnhouthandel, 
Minervahavenweg 14, Amsterdam,  fijnhout.nl

Als je hout zoekt, kún je naar een bouwmarkt gaan. Je kunt ook lekker gaan scharrelen 
bij de Amsterdamsche Fijnhouthandel, en precies die ene nerf vinden die je raakt.

tekst Elsbeth Grievink   fotografie Bob van de Vlist
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VOOR DE WIND

Sinds Het hippietijdperk beleefde zijn glorie-
dagen toen een groepje vrienden uit 
Amsterdam door Azië reisde, en daar de 
vliegercultuur ontdekte. In landen als Nepal, 
Mongolië en Afghanistan maakten mensen 
hun eigen vliegers, van bijzondere papier-
soorten in de meest prachtige kleuren. De 
vrienden lieten een container van die vliegers 
verschepen naar Nederland en dat was de 
start van Joe’s Vliegerwinkel in Amsterdam. 
Sinds 22 jaar is Willy Staats, ooit begonnen 
als zaterdaghulp, de eigenaresse. 
In het schap Kant-en-klare vliegers in alle 
soorten en maten. Van klassieke diamant-
vliegers met staart à € 12,95 tot hightech 
stuntmatrassen van € 500. Plus alles wat je 
nodig hebt om zelf een vlieger te bouwen: 

mooie stoffen en papiersoorten, stokjes, 
spinnakernylon en nog veel meer. 
Mooiste product Willy: ‘Ik ben altijd op zoek 
naar iets bijzonders. Ik heb nu een ellipsvor-
mige vlieger met diagonale stokken in het 
schap. Wonderlijk, dat die in de lucht blijft! 
Ook de Chinese draak, met zijn grote driedi-
mensionale kop en ontzagwekkende vleugels, 
blijft genieten. En hij brengt nog geluk ook.’ 
Klanten Willy: ‘Ik zie veel ouders die hier 
zelf ooit hun eerste vlieger uitzochten, nu 
hun kinderen meenemen. Verder veel power 
kiters, maar ook ontwerpers, decorbouwers 
en kunstacademiestudenten, die bij ons in de 
bakjes zoeken naar dopjes, ringetjes en stok-
jes die ze kunnen gebruiken.’
Bijzondere aankoop Ontwerpster Sue 

Doeksen kwam voor het eerst bij Joe’s 
Vliegerwinkel toen ze elf was en keek haar 
ogen uit: ‘Alleen de etalage al! Zo’n ouder-
wetse, waarin van alles beweegt. Je kon er 
van je zakgeld de gaafste dingen kopen. 
Vliegers, windvaantjes, boomerangs, frisbees 
en van die metallic spiralen, waarvan de kleur 
steeds verandert.’ Toen ze met Jeroen van 
Leur De Luchtpost bedacht, een project over 
onthaasten, ontwierpen ze een serie handge-
maakte, gezeefdrukte bouwpaketten. 
Geïnspireerd door het minimalisme van 
Koreaanse vliegers, togen ze naar de vlieger-
winkel. Sue: ‘We kochten er stokjes en tyvek 
om op te zeefdrukken. De eigenaresse nam 
alle tijd voor ons en was heel behulpzaam.’   
joesvliegerwinkel.nl  

Van het kwetsbare, ouderwets ritselende pergamijn tot wind- en waterafstotend tyvek. 
Bij Joe’s Vliegerwinkel hebben ze álles om zelf vliegers mee te bouwen. Of iets heel anders, natuurlijk. 

tekst Elsbeth Grievink   fotografie Bob van der Vlist

SPECIAALZ AAK
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LEKKER STEKKIE

Sinds De oprichters van Stek – een land-
schapsarchitect, een stedenbouwkundige, 
twee ontwerpers en een goudsmid – ont-
moetten elkaar begin 2013. Toen bleek dat ze 
een droom deelden, lieten ze er geen gras 
over groeien. Drie weken later staken ze de 
sleutel in een klein maar fijn pandje aan de 
Nieuwe Binnenweg in Rotterdam en openden 
er samen Stek. Alle vijf passen ze minstens 
één dag per week op de winkel.
Nu in het schap Planten, heel veel planten. 
‘Natuurlijke, niet van die overkweekte,’  
benadrukt Elsemarie Grimmelt, de goudsmid 
van het stel. ‘Maar ook: biologische zaden, 
potgrond, gereedschap, boeken over tuinie-
ren, bollen, nestkastjes, gieters, potten, hand-

Stadsbewoners en andere kleinbetuinden komen in Rotterdam graag bij 
Stek. Voor potgrond, gieters en de plantzak. Voor de plantjes, natuurlijk.

En dan niet van die overkweekte, graag.
tekst Elsbeth Grievink   fotografie Bob van der Vlist

schoenen, ansichtkaarten en handige, groene 
oplossingen voor wie kleinbetuind is, of het 
met een balkon moet doen.’
Mooiste product Elsemarie: ‘Het hangt 
helemaal af van het seizoen. Sierlijke  
buitenplanten in het voorjaar en de zomer, 
binnenplanten in de winter. Nu het moes-
tuinseizoen weer begint, hebben we veel 
soorten kleine, biologische groenteplantjes. 
Plugplantjes noemen we ze. Er zit geen pot 
omheen dus ze kunnen direct de grond in. 
Succes verzekerd! Ook al zijn we met vijf, 
onenigheid over de inkoop is er nooit. We 
kunnen allemaal verliefd worden op de bloei 
van een bepaalde salie.’
Klanten ‘Stadsbewoners met een balkon of 

tuin. En mensen op zoek naar een cadeautje 
of advies, want we ontwerpen ook tuinen. 
Daarnaast worden we regelmatig benaderd 
voor groene projecten en interieurs in  
de stad.’
Trouwe klant  Ontwerper Eliza Noordhoek 
komt graag bij Stek. ‘Het zijn erg leuke men-
sen en ze hebben een heel mooie collectie van 
goed gemaakte producten en liefdevolle 
ideeën. Als ik er ben, krijg ik altijd zin om met 
mijn balkon aan de slag te gaan. Maar ik doe 
er ook inspiratie op voor mijn werk. Mijn 
plantzak, die ik ontwierp uit oud banner-
materiaal, is er zelfs te koop. In samenwer-
king met Stek heb ik die collectie uitgebreid.’
stekrotterdam.nl, elizanoordhoek.nl
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GEPIETEPEUTER

Sinds Edwin Dieperink was zeventien jaar en 
net klaar met de technische school, toen hij 
voor het eerst een glasblazer aan het werk 
zag. Dát was een mooi vak! Door eindeloos 
veel oefenen (‘de bekende tienduizend uur’) 
en na heel wat potjes breken, kreeg hij de 
techniek in de vingers als geen ander. ‘Een 
kwestie van aanleg, gevoel en een goeie  
oog-handcoördinatie. En doorzettings-
vermogen.’ 

Te koop De meeste klanten die langskomen 
bij Van Glas hebben een acuut probleem. 
Het vaasje van oma, dat op de grond is 
gevallen. Een dierbaar kastje waar nieuwe 
ruitjes in moeten. Dat het elke dag weer een 
verrassing is wat zich aandient, vindt 
Dieperink plezierig. En laat de opdrachten-

Bij Edwin Dieperinks Van Glas in Amsterdam-Zuid kun je terecht voor het  
aller- allerfijnste glaswerk. Het wordt soms geblazen of gevormd waar je bij staat. 

tekst Elsbeth Grievink   fotografie Bob van der Vlist

stroom het toe? Dan stort hij zich op zijn 
vrije werk.

Klanten Dieperink: ‘Laatst had ik de hele dag 
een vriend van me over de vloer. Hij zei aan 
het eind van de dag: wat heb jíj rare klanten. 
Ik moest hard lachen, want bij veel van mijn 
klanten zit wel ergens een steekje los, ja. Ze 
verzamelen iets of zijn naar iets heel speci-
fieks op zoek en doen daar veel moeite voor. 
Dat vind ik nou juist zo bijzonder!’   

Mooiste werk ‘Ik hou van gepiel. Grote bol-
len blazen kan ook leuk zijn, maar het liefst 
ben ik zo klein mogelijk bezig. Op dit moment 
werk ik met ontwerper Evert Nijland aan een 
collectie sieraden, waarin we zilver met glas 
combineren. We kennen elkaar al heel lang 

en voelen feilloos aan wat de ander denkt. Hij 
heeft de ideëen, ik de techniek. Na een hele 
dag pietepeuteren denk ik: heerlijk, en ik 
word er nog voor betaald ook!’ 

Trouwe klant Voor de Holy Homes van 
Frederik Roijé, de vogelhuisjes waarvan je 
hier een witte exemplaaar op tafel ziet staan, 
blaast Dieperink delicate glazen takjes. Roijé: 
‘Edwin is een onwijze vakman. Wat hij kan 
kunnen er maar weinig. Als je bij hem bin-
nenkomt, raak je geïnspireerd. Je kunt hem 
live zien blazen, en als-ie tijd heeft legt hij je 
meteen het hele procédé uit. Dan krijg je het 
verhaal achter het product en dat is prachtig. 
Van dit soort winkels zouden er van mij veel  
meer mogen zijn.’ 
vanglas.nl
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