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Op bezoek bij Elly de Jonge
Ze is als kind vanuit de stad van Flipje met haar ouders
naar het noorden van het land gekomen. Getrouwd en
samen met echtgenoot Rikus gaan wonen in praktisch het
uiterste puntje van ons land: Delfzijl. Deze keer ben ik op
bezoek bij Elly de Jonge.
Muziek en Kantklossen
Creatief is Elly. Ze is actief in de muziekwereld. Ze speelt nu
accordeon, vibrafoon en marching bells, maar ze heeft ook
klarinet gespeeld. Ze speelt mee in een muziekkorps,
musiceert in een combo van vijf mensen bij een shantykoor
en ze begeleidt een vrijwilligerskoor in een zorgcentrum in
Delfzijl. Hoewel ze zelf zegt dat muziek haar grootste
hobby is, is kantklossen wel een heel goede tweede.
Als meisje van 10 komt ze voor het eerst in aanraking met

Theevisite bij de kantwerkster

Poppenhuis
Bijna alles wat Elly klost wordt gebruikt. Er verdwijnt maar
weinig in een map of als ‘knipkant’. Het wordt gebruikt in
een poppenhuis. Een echt groot poppenhuis, ooit begonnen
als grap. Ze maakte een kijkkastje waarin kant was
verwerkt. Hierop kreeg ze zoveel positieve reacties dat
besloten werd om een poppenhuis te maken. In 2008
begint haar man met het maken hiervan. Er komt een
benedenetage met woonkamers, een keuken en een toilet,
een bovenetage met slaapkamers en een badkamer. Via
een handgemaakte vlizotrap komen we dan nog op de
zolderetage met opslagruimte en een hobbykamer voor
muziek en kantklossen. Naast het huis aan de ene kant een
schuur en aan de andere kant een tuin. Er is zelfs een apart
washok, jazeker, met wasmachine. Alles is volledig
ingericht met alle artikelen die je ook in een echt huis ziet.
Nog een kleine verbetering

kant. Ze gaat met haar oma op bezoek bij een vriendin van
oma. En de vriendin was een kantklosster. Ze mag het zelf
ook proberen. ‘Als ik later oma ben, ga ik ook kantklossen’,
zegt ze. Eerst gaat ze borduren. Maar wachten met
kantklossen totdat ze oma is, is niet gelukt. Via een
buurvrouw komt ze weer in aanraking met kant en in 1999
begint ze dan zelf met kantklossen. Ze krijgt les van Tine
Dubbeld. Ze wordt lid van kantkring de Eemskanters in
Delfzijl en een aantal jaren later van kantkring Rosaline in
Winschoten, waarvan ze nog steeds lid is. Ze geeft zelf ook
les aan beginnende kantklossters. Een voorkeur voor een
bepaalde kantsoort heeft Elly eigenlijk niet. Ze probeert
allerlei kantsoorten uit. Nu is ze bezig om Binche onder de
knie te krijgen.

De schoonmaak kan beginnen
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Alles is op maat gemaakt en gekocht, want de
verhoudingen moeten wel allemaal goed zijn. Via een
groep liefhebbers van poppenhuizen en via het
wereldwijde web worden artikelen aangeschaft en ook
weer geruild. Met Fimo klei worden weer onderdelen
gemaakt. Kleine ‘mensjes’, stoeltjes, tafeltjes, bedjes,
lampen (die ook echt aan kunnen), alles wat je in een
gewoon huis ziet, is aanwezig in het poppenhuis. De tafels
zijn gedekt met kopjes, borden en bestek.
Thema
Uiteraard moet ook in een poppenhuis worden
schoongemaakt. Vaak krijgt dan alles weer een ander
plaatsje of worden kamers opnieuw ingericht.
Elly werkt veel met thema’s. Te denken valt dan aan
Halloween, Pasen en Kerst. En ja hoor, als je goed kijkt, ligt
de kerstboom al boven op zolder te wachten totdat hij weer
in de kamer mag staan. Ook als er sportevenementen zijn,
zoals het wereldkampioenschap voetballen of de Tour de
France, wordt het huis veranderd.
Maar zoals boven al gezegd: alles wat Elly klost, wordt
gebruikt. Wat van kant gemaakt kan worden in het
poppenhuis is van kant. De gordijntjes voor de ramen zijn
van kant evenals de spreien over de bedden. Boven op de
zolder waar de hobbykamer is gevestigd, kun je de
muziekinstrumenten zien waarop Elly speelt. Maar ook
zien we daar één van de bewoonsters van de woning aan
het werk achter een kloskussen. In de tuin naast de woning
zit een andere bewoonster te genieten van een heerlijk
zonnetje in een kanten jurkje, in een strandstoel van kant.
In de huiskamer zit een aantal mensen te genieten van een
kopje thee. Uiteraard in kanten kleding. Bij de salontafel
ligt een dienblad met een kanten kleedje. Alles miniatuur
en alles compleet. Elly is regelmatig te vinden bij
workshops kantklossen. Van tevoren bedenkt ze dan al hoe
ze het te klossen onderwerp kan gaan gebruiken voor haar
poppenhuis. Een stukje geklost kant wat niet helemaal
naar wens is, kan wel weer veranderd worden voor
hergebruik in miniatuur. En zo worden de twee
belangrijkste hobby’s van Elly samengevoegd in haar
‘kleine wereld’.
Een poppenhuis om uren naar te kijken. Elke keer als je er
voor gaat staan zie je weer iets nieuws. Elke keer als je er
voor gaat staan zie je hoe compleet het allemaal is.
Elke keer als je er voor gaat staan zie je weer nieuw
kantwerk.

In al deze kamers is dus kant

Rendez-vous

Kijk en geniet zelf van bijgaande foto’s.
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Roze slaapkamer
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