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‘In mijn werk komt alles samen’
Jantine Ranzijn is in Alkmaar al
meer dan 25 jaar succesvol bezig
met kleurrijke stoffen en meubels.
Eerst als eigenaar van Apart Design
in de Magdalenenstraat en sinds
2010 onder haar eigen naam in de
Veerstraat. ‘Na tien jaar in de
Veerstraat begon het te kriebelen.’
Samen met Walter, haar man ging
ze huizen kijken op Texel en in
Friesland. Daar wilde ze opnieuw
beginnen.

Jantine’s voornaam is een samentrekking van
de voornamen van haar ouders, Jan Ranzijn en
Tine van Dam. Haar creatieve patchwork
beschouwt zij als een ode aan hen. ‘In mijn
werk komt alles samen, ‘ zegt ze en ze somt op:
‘mijn liefde voor kleur en puzzelen, die mijn
kleuterjuf al noemt in een rapportje; mijn
ouders die nooit iets weggooiden en altijd
zochten naar een nieuwe toepassing voor
materialen; mijn voorliefde voor toegepaste
kunst.’

‘Toen we in Friesland op
een terrasje zaten, zei
Walter: ‘Als we hier gaan
wonen, wat doen we dan
op zondag?’ Een vraag
waar ze geen goed
antwoord op vonden. De
zoektocht werd
voortgezet in Alkmaar
waar het pand op de
hoek van het Luttik
Oudorp en de
Mosterdsteeg te huur
stond. Sinds 2020 is
Jantine’s patchwork
meubelwinkel gevestigd
op Luttik Oudorp 82.

Als jonge vrouw werkte Jantine in Heerhugowaard op Reigersdaal, als verpleegkundige . Haar favoriete winkel was
‘Frozen Fountain’ in Amsterdam, een platform voor jonge ontwerpers. ‘Zo’n zaak kan Alkmaar goed gebruiken,’
bedacht zij samen met Walter. Bij Tijdloos van Jur van der Oort op het Fnidsen konden ze designspullen in
consignatie plaatsen. ‘Op koopavond en en op zaterdag stonden Walter en Jantine in de winkel. ‘Voor de rest van de
tijd werkten wij in onze banen.’ Het was een druk bestaan en ook smaakte het naar meer. ‘Ik heb mijn baan bij
Reigersdaal opgezegd en begon in de Magdalenenstraat, naast de viswinkel van Klepper, Apart Design. Na vijftien
jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Walter begon in de Veerstraat een groothandel in meubels en samen met
een bevriende kok startte ik er op zaterdagavonden ‘Eten in de Veerstraat’. ‘ Na twee jaar begon de vriend er een
echt restaurant. Jantine kleedde de zaak aan. ‘Je moet je onderscheiden” zei ze tegen de restauranthouder. Die ging
mee in het idee en de uitkomst was dat Jantine een partij stoelen opkocht en deze bekleedde met lapjes uit de
stalenboeken van Walters meubelbedrijf. ‘Het was echt patchwork,’ zegt Jantine, verwijzend naar het Engelse
woord patch dat lapje betekent. ‘Dat is het begin geweest van mijn huidige bedrijf,’ zegt Jantine.

'Mijn ouders gooiden nooit iets weg,’ vertelt Jantine en ze
noemt de Marion waarvan ze een paar jaar geleden een
stapel kreeg. ‘Het was alsof ik een schatkist in handen
kreeg.’ De Marion verscheen tussen 1952 en 1993 en bood
‘makkelijke zelfmaakmode met raderpatronen in twee
maten en een uitgebreid werkschrift.’ Het blad bevatte ook
veel advertenties, o.a. voor naaimachines.

Uit de collectie van Jantine: de Dame van Dam,
genoemd naar Jantine’s moeder Tine van Dam.

Tussen 1895 en 1903 was op de plek waar Jantine Ranzijn
nu haar zaak heeft een meubelmakerij annex stoffeerderij
gevestigd, de firma Leenard. Het huidige hoekpand is in
1907 gebouwd.Vanaf 1922 zat hier (en in het pand ernaast)
de firma Hildering. Op de andere hoek van de Mosterdsteeg
was de firma de Vries (Vriesia) gevestigd. Fons de Vries
herinnert zich de firma Hildering: ‘De familie Hildering had
een zaak in naaimachines en kinderwagens. Een bijzondere
combinatie. Zij hadden de zaak tot 1973 waarna Vriesia de
panden gebruikte. Op een foto uit 1971 zie je de firma
Hildering in beeld en ook de bestelbus van Vriesia. Mijn
moeder staat in de deuropening.’’

Hildering verkocht vanuit Luttik Oudorp 80 – 82 rijwielen,
naaimachines en platenspelers, een productenmix waarbij
voor Hildering één ding voorop stond. ‘Als u een
naaimachine wilt kopen voor ’n handvol guldens,’
adverteert de firma in 1965,’moet u niet bij Hildering
wezen. Hildering blijft koppig vasthouden aan kwaliteit.’
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