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'we hebben ruim een jaar gezocht naar deze woning. 
Voordien huurden we een appartement in dezelfde straat,' 
vertelt Vincent tijdens de rondleiding. 'Toen we dit pand 
kochten was de inrichting erg donker. Denk aan bordeauxrode 
muren, goudkleurige radiatoren en heel veel chocoladebruin. 
Toch voelden we meteen een positieve vibe en dan was er ook 
nog die klik met de vorige bewoners.' Het appartement is nu 
licht en zonnig. Op het terras schijnt de zomerzon tot ’s avonds 
laat. Hanne: 'Licht is voor ons essentieel. Zowel natuurlijk als 
artificieel licht: we zijn dan ook rasechte lampenfetisjisten.' 
Om het natuurlijke licht vrij spel te geven, maakte het duo van 
het woongedeelte één grote, open ruimte. Een muur en een 
deur moesten voor dat doel sneuvelen. 
Vincent: 'Zo gek veel is hier niet veranderd. Met uitzondering 
van de tegelvloeren in de keuken en de badkamer, hebben 
we alle originele vloeren bewaard. We lieten ze opschuren en 
inoliën. De keuken en de badkamer zijn nieuw. Met het oog 
op een latere verkoop hebben we beide ruimtes vrij neutraal 
gehouden. Dit is niet onze definitieve woonst. We willen ooit 
een huis met een tuin. Neutraal geverfde muren dus, maar 
als we kleur aanbrengen, gaan we wel voor felle, primaire 
kleuren in de stijl van de Mexicaanse architect Luis Barragán.' 
Grasgroen is een weerkerend kleuraccent, op de voet gevolgd 
door aquablauw. Met kleurige kunstvoorwerpen, meubels en 
decoratieobjecten brengen Hanne en Vincent leven in de zaak. 

Hanne: 'Noem onze smaak gerust eclectisch: we kopen onze 
meubels op het gevoel. Heel intuïtief. Het hoeft niet per se 
vintage te zijn, zolang wij het maar mooi vinden. Onze meubels 
zijn daarom een mix van retrodesign en hedendaagse, vaak 
Scandinavische ontwerpen.' 
Vincent verklaart hoe hun smaak gevormd werd: 
'Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en Hanne 
interieurvormgeving. We verkopen meubels uit de jaren 
50 tot 70 van de vorige eeuw. Soms is het moeilijk een 
meubel af te staan, zeker als het een zeldzaam stuk is. Onze 
webshop 'Mr. Frisko' is drie jaar geleden gestart als een 
nevenproject. We zochten naar een naam die blijft hangen. 
De woorden vintage en retro krijgen met de zoekmachine 
meer dan 1000 hits. De naam Frisko heeft volgens ons ook 
iets nostalgisch: het doet terugdenken aan lang vervlogen 
zomeravonden. Verder is er de link met de vintagestoelen 
van de Nederlandse ontwerper Friso Kramer. We focussen op 
Nederlandse ontwerpen uit de fifties: meubels van plywood 
(triplex), plaatstaal of ijzer, zoals de draadstoelen van Cees 
Braakman voor Pastoe. Daarnaast omvat onze collectie ook 
nogal wat Belgische en Engelse ontwerpen. Het wordt hoe 
dan ook almaar moeilijker om interessante zaken op de kop 
te tikken. Naast de verkoop van vintagemeubilair willen we 
ons richten op interieurprojecten.'   n
u mrfrisko.com

1. Rechts van het wandrek-annex-bureameubel van String staan de krukken ‘Tomado’ van Jan van der Togt en een rotanstoel (met rood kussen) van Dirk 
van Sliedregt.  2. Poes Kevin op het zonovergoten terras.  3. Rond de tafel van Hay staan onder meer een 'Draadstoel SM05' van Cees Braakman 
voor Pastoe, de houten stoel ‘S16’ van Galvanitas en een (gele) stoel van Willy Van Der Meeren. Plafond-lamp van Tom Dixon en vloerlamp van Anvia.

HET BESTE   
van 2 werelden
Met hun online webshop ‘Mr. Frisko’ kopen en verkopen 
Vincent en Hanne meubels uit het midden van de vorige 
eeuw. In hun appartement in hartje Antwerpen strijden 
vintagevondsten en hedendaags fraais om de eer. 

[ Tekst: Karin Van Opstal ]
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