Verhalen achter

Wapperende wasjes
Blíj kunnen we worden van schone wasjes
aan de lijn. In weilanden en tuinen, uit het
raam en aan het water: als slingers wapperen
ze vrolijk in het Hollandse landschap. Dat
heeft iets nostalgisch, iets geruststellends
ook, én het maakt nieuwsgierig.

Tekst Louël de Jong Fotografie Wout Jan Balhuizen.
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Eilandgevoel

Adriana Stam woont op het Noord-Hollandse
schiereiland Marken. Haar tuin – daar waar de
wasjes wapperen – grenst aan het Markermeer.
Ze organiseert onder meer rondleidingen, in
klederdracht. De gestreepte mouwen daarvan
hangen vandaag aan de lijn.
‘Vaak zeg ik grappend dat we hier op Marken gewoon
elektriciteit hebben, en internet, en diepriool, en
wasdrogers. Het is zo’n idyllische plek dat toeristen
nogal eens denken dat de tijd hier stilstaat. Wasjes
waaien hier zo droog. Veel inwoners hangen hun
wasgoed nog aan een roop: twee in elkaar gedraaide
touwen waar het wasgoed tussen wordt gedrukt.
Van oudsher is dat gewoonte in voormalige Zuiderzeedorpen als Spakenburg, Volendam en Marken.
Zo zit de was steviger vast dan met knijpers, wat
nodig is met de flinke wind die hier vaak staat. Want
hoe harder de wind, hoe strakker de touwen in
elkaar draaien. Vanwege de dreiging van de Zuiderzee stonden (en staan) clusters huizen op terpen.
Daaromheen, op de schuine grashellingen, waren
vroeger de bleekveldjes waar men het witte linnengoed te bleken legde in de zon. Sinds 1983 woon ik
op Marken, met man en dochters. We wonen in een
typisch Marker houten huis en onze tuin grenst aan
het Markermeer. Hoewel het dorp sinds 1957
verbonden is met het vasteland, geeft deze plek mij
een eilandgevoel. De wasdroger staat in het
klompenhok, maar als het even kan hang ik de was
buiten – om ondertussen te genieten van het weidse
uitzicht en de schittering op het water.’
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contrasten

Als stylist voor onder meer commercials en
tijdschriftproducties gaan er veel kledingstukken
door de handen van Borka Florentinus. Vandaag
hangen er mooie, delicate stofjes aan de lijn.
‘Ik moet altijd voelen aan stofjes. Daarom koop ik
nooit kleding op internet, ik wil een topje of jurkje
door mijn handen laten gaan. Linnen, zijde, bamboe,
dun katoen... natuurlijke vezels en fijne weefsels,
daar houd ik van. Die vallen ook soepel om het
lichaam en komen mooi over op beeld. Als stylist kijk
ik daarnaar. Topjes zoals deze aan de lijn koop ik
her en der omdat ik die altijd kan gebruiken bij
opdrachten. Het zijn mooie basics. Het rode jurkje
móést ik hebben, terstond verliefd was ik; gelukkig
kon ik hem onlangs gebruiken in een shoot. Natuurlijk koop ik veel te veel door deze passie – vooral in
vintage- en tweedehandswinkels, dat wel – daarom
organiseer ik eens per half jaar een kledingsale met
wat vriendinnen uit het vak. Dat doen we op verschillende locaties, soms ook hier in de tuin. Omdat het in
mijn werk vooral draait om uiterlijk, vind ik het, als
tegenhanger, heerlijk om hier in de moestuin te
schoffelen en de kippen te zien scharrelen. En rustig
een wasje op te hangen. Want deze delicate stofjes
moeten voorzichtig gewassen en gaan natuurlijk niet
in de droger. Het leukst vind ik deze vrouwelijke
topjes op een spijkerbroek. Daar heb je weer dat
contrast, dat blijkt toch vaak interessant.’
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Groot gezin

José Blokland en haar man Jan hebben zestien
kinderen. De wasmachine staat in het gedeelte
van de boerderij waar vroeger de stallen waren
en draait elke dag twee keer. Een deel van de
schone was hangt buiten aan de lijn, tussen de
kersenboom en de heg.
‘We hebben elf meiden en vijf jongens. Piet, de
jongste, is vijf, Josje, de oudste, is 26. Veel verjaar
dagen hebben we te vieren, dan zit hier 24 man aan
de lange tafel. Opa’s en oma’s erbij, soms wat
vrienden. Jan heeft samen met zijn broer een
aannemersbedrijf, ik houd het gezin draaiende.
Mensen denken vaak dat ik vijf wasmachines heb,
maar het is er één. Wel een grote, industrieformaat.
Om de dag gaan de kinderen in bad, dan trekken ze
schone kleren aan. Op zaterdag spelen de jongsten
in deze rode ketelpakken vaak in de loods van het
grondwerkbedrijf vlakbij ons huis. Of ze helpen bij
het schoonspuiten van de tractors. Ze slapen met
elkaar op de slaapzaal op de voormalige hooizolder.
Gaat er een naar de middelbare school, dan krijgt hij
of zij een eigen kamer. Toen ze klein waren speelde
ik boven piano tot ze sliepen, zo gingen ze niet ronddwalen. Je moet streng zijn met zoveel kinderen...
Maar ik ben niet streng genoeg hoor. Ze zoeven allemaal via de trapleuning naar beneden, een traditie
bijna, en in de hal wordt gevoetbald. Op mijn 24ste
kreeg ik mijn eerste kind. Het verlangen kinderen te
hebben was sterk. We zijn christelijk, elk kind was
even welkom. Ik zie het als de natuur in huis. Inmiddels hebben we ook twee kleinkinderen. Het is druk,
ja, maar pianospelen ontspant, daarbij gaan Jan en
ik regelmatig uit eten en op mooie avonden gaan we
met z’n allen varen in onze gemotoriseerde roeiaak.’
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Kwaliteit van
vroeger
Bij Dorret Paas droogt het wasgoed op antieke
houten rekken in de tuin. Ze heeft iets met nostal
gische spullen en koopt veel tweedehands, als
klein protest tegen de consumptiemaatschappij.
Alle beetjes tellen, ze blijft een positief mens.
‘Ik houd van de stilte, van lange wandelingen tussen
de weilanden met de hond. Ik heb ook geen smartphone, maar een simpel tweedehands mobieltje.
Ik vind het belangrijk om spullen niet zomaar weg
te gooien omdat er iets nieuws op de markt is.
Het maakt mij verdrietig als ik hoor dat diersoorten
uitsterven, of dat er een plastic soep drijft in de Stille
Oceaan, omdat we met z’n allen zoveel produceren
en wegdoen. Daarom koop ik mijn kleding op
Marktplaats, rijd ik in een tweedehands auto, hebben
we geen wasdroger of vaatwasser, en staat hier in de
keuken een prima (en mooi!) Etna-fornuis uit de
jaren vijftig. Moet ik er wel bij zeggen: ik houd van
tweedehands meubels en brocante. Maar ik ben
kieskeurig. Antiek linnengoed, deze houten droogrekken... ik zoek alles met zorg uit. Ik waardeer ook
de kwaliteit van vroeger. Vandaar ook mijn bewondering voor de Amish, voor hun vredelievende en
zelfvoorzienende levenswijze. Met ons gezin zijn wij
niet compleet zelfvoorzienend, maar ’s zomers eten
we zoveel mogelijk uit eigen tuin. We hebben
trouwens ook een droogmolen, maar die haal ik
alleen tevoorschijn bij veel wasgoed. Dan hang ik
alles strak aan knijpers, op kleur of persoon,
of van groot naar klein. Dat schijnt een familietrekje
te zijn – mijn zus is net zo dwaas.’
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Keukenhulpjes

De keukenschortjes aan de lijn van Margot Hehenkamp zijn kleurig en bloemig. Want koken en bakken
zijn fijne bezigheden, zeker met de kinderen erbij,
maar het moet er óók leuk uitzien.
‘Koken is voor mij ontspanning, maar recepten uit
een kookboek namaken vind ik niks. Ik kijk wat ik in
huis heb en wat ik daarmee kan doen. Mijn moeder
is precies zo. Was er vroeger vlees over, dan aten we
de volgende dag een heerlijke ragout. Ik vind het
belangrijk dat mijn kinderen al jong leren hoe ze
het gas moeten aandoen en een ei moeten bakken.
Toen ze heel klein waren gaf ik hen al een kom en
een garde om een beetje te kloppen. Voeding is een
basiselement in de opvoeding. Vandaar ook deze
hele rij kookschortjes. We verbouwen momenteel
de keuken, bij het uitruimen van de lades besloot ik
ze maar eens allemaal te wassen. Zo’n vijftien
schortjes heb ik inmiddels, uit mijn eigen jeugd en
van de rommelmarkt. Mijn dochters van zeven en
tien helpen vaak met bakken en koken, maar altijd
mét schortje voor. Zo zijn ze daar bewuster mee
bezig. En zo’n bloemig stofje staat ook schattig
natuurlijk. Ik houd van folklore en retro. Dingen mooi
maken hoort bij mij. Je kunt een gewone boterham
óók op een sierlijk bordje leggen met een bloemetje
uit de tuin erbij. Maar zo’n schort is ook gewoon
praktisch hoor. Iemand heeft weleens in mijn keuken
verzucht: “Je kunt heerlijk koken, maar het lijkt wel
of hier een bom is ontploft.”’
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