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Oude meubels voor jongeren
Antwerpen Antwerpen 
Vincent Verbist (35) en Hanne 
Jacobs (31) verkopen met hun 
bedrijfje Mr. Frisko meubels 
uit de jaren vijftig en zestig. 
Ze leren via Baas hoe ze een 
zakenplan moeten opstellen. 

b Vincent Verbist ging als kind
elk weekend met zijn vader naar
rommelmarkten. “Hij kocht er al-
lerlei oude spulletjes, van prent-
jes tot kaders, tafels en salons. Ik
heb die verzameldrang van hem
meegekregen”, zegt Vincent Ver-
bist. “Met Mr. Frisko verkopen 
we meubels en decoratiemateri-
aal uit de jaren vijftig en zestig.
Die stukken zijn doorgaans veel
beter van kwaliteit dan de popu-
laire meubels van vandaag.” 
“Oude meubels stralen ook een

grote warmte uit, omdat je voelt
dat ze hebben geleefd.  Ik koop
ze op in België en Nederland, bij-
voorbeeld bij mensen die ze heb-
ben geërfd, of in bejaardentehui-
zen. Die meubels worden uitge-
stald in een loods in de
Biekorfstraat in Antwerpen.” 
Vincent en Hanne doen de loods

om de twee à drie maanden open
voor het publiek. “Daar komen al
gauw honderd mensen per keer
op af”, zegt Vincent Verbist. “We

hebben ook een webshop. Maar
de verkoop kan altijd beter.”

Te lage prijzenTe lage prijzen
Vincent en Hanne vroegen in

het begin te weinig geld voor hun
meubels. “We waren niet zo be-
zig met winst maken. Soms ver-
dienden we helemaal niets aan
een verkoop”, zegt Vincent Ver-
bist. “Maar toen we merkten dat
een concurrent meer geld kreeg
voor meubels die minder goed
waren dan de onze, hebben we
onze prijzen met 30 procent ver-
hoogd.”
Een klok uit de jaren vijftig kost

50 euro. De ophangkast op de fo-
to kost 470 euro. 
Het koppel heeft er al één les bij

Baas opzitten. “Daarin hebben
we geleerd dat het belangrijk is
om een zakenplan te hebben, en
om na te denken over wat ons on-
derscheidt van onze concurren-
ten”, zegt Hanne Jacobs. “Mis-
schien kunnen we extra aan-
dacht besteden aan jonge
gezinnen. We merken dat onze
meubels door een overwegend
jong publiek worden gekocht.
Vandaag hebben we dit bedrijfje
nog in bijberoep. Maar we willen
het graag in hoofdberoep doen. 
Het is  aangenaam om je eigen
baas te zijn.” (cwil)
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