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Korte impressies van Marken (cursief is ook op het eiland nog te horen) 

 

1.  

‘Wie gaat er nou op Marken wonen?’ is een veel gestelde vraag. 

Een domme vraag waar nauwelijks een antwoord op is. 

Over Almere of Purmerend  of Waddinxveen wordt zo niet 

gesproken, maar over ons eilandje wel. 

Mijn vrouw Hanna en ik zijn er gaan wonen omdat we er zo leuk 

konden wandelen. Rond het eiland loopt een voetpad over de 

dijk die het eiland droog houdt. Het duurt twee uur eer je weer 

op je startpunt bent, want de afstand bedraagt negen kilometer. 

Dan beleef je wel één van de mooiste tochten van je leven. Aan 

de ene kant het water en aan de andere kant de weilanden met 

schapen, geiten, koeien hazen en vogels. Heel veel vogels. Je 

komt in het voorjaar langs unieke broedgebieden van kieviten, 

grutto’s, scholeksters en gele kwikstaarten. De vogels scheren 

vlak over je hoofd en roepen in hun gruttotaal: ‘Scheer je weg 

lelijke indringer.’ 

Laten we hopen dat het in de toekomst zo blijft en dat de 

“vooruitgang” hier achterwege blijft. 

 

2. 

Wij zijn er ook gaan wonen omdat het eiland zulke schitterende 

kleine huisjes heeft. Ons huis is zeker tweehonderd jaar oud en 

van boven tot onder van hout. Zwart geschilderd hout met witte 

kozijnen, groene deur en rood – witte luiken. 

Wanneer het heel hard waait, zwaait het huisje heen en weer als 

een tak aan de boom. Het dak kraakt en de storm loeit. 

Bang voor een overstroming hoeven we niet te zijn, want we 

staan op een terp. Een bult van klei en huisvuil die er al heel 

lang ligt en generaties lang voor droge voeten heeft gezorgd. 

Dat was vroeger wel anders. Tot 1932, bij de afsluiting van de 

Zuiderzee, liep het eiland geregeld onder. 

Vrienden die langskomen verbazen zich er over dat wij in zo’n 

kleine ruimte gelukkig kunnen zijn. Ons woonoppervlak is 

negentig vierkante meter en de buurhuizen leunen bijna tegen 

onze achtergevel aan. Het is dringen op een terp. 
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3. 

Marker leven is eenvoudig leven. In de grote stad is het bestaan 

veel ingewikkelder. Dat komt door de veelheid aan keuzes. Je 

kunt naar Albert Heijn gaan, maar ook naar Lidl, de C 1000, de 

Aldi of Dirk van den Broek. Hier op Marken hebben we maar 

één supermarkt: de Deen. En dat is rustig en goed genoeg. Er 

zijn nog wat souvenierwinkeltjes, een broodzaak en een 

stoffenwinkel, maar voor de rest is er geen verleiding en dus ook 

geen kopzorg. 

We worden wel eens uitgenodigd op een verjaardag van de 

buren en daar wordt bier geschonken. Hou je daar niet van dan 

heb je de keuze uit frisdrank, jenever en zure wijn. 

Overzichtelijke hapjes zijn er ook en chips. 

Hier geen malligheden met champagne, kaviaar en oesters. 

Gewoon, doe maar gewoon is de houding. 

Als je daar niet tegen kunt moet je hier niet zijn. 

 

4. 

De Markers hebben eeuwenlang geïsoleerd op hun eilandje 

gewoond. Ze konden moeilijk naar de grote stad om kleren en 

schoenen te kopen, dus hielden ze het maar bij hun zelfgemaakte 

klederdracht en klompen. Alles bleef zoals het altijd al was 

geweest. Tot er in 1956 een dijk werd aangelegd naar de vaste 

wal. Dat was fout. Dat hadden ze eigenlijk niet moeten doen. 

De Markers konden nu auto’s kopen en daarmee reden ze in een 

half uur naar Amsterdam. Maar de Amsterdammers kwamen 

ook in een half uur op Marken. Vervolgens kwam de 

vooruitgang met touringcars vol vakantiegangers uit Spanje, 

Amerika, Duitsland en Japan. Allemaal over die dijk, terwijl 

dijken bedoeld zijn om overstromingen tegen te houden, zorgde 

deze dijk ervoor dat we overstroomd werden met toeristen. 

Vaak moeten we onze ellebogen gebruiken om door de hordes 

dagjesmensen te dringen. 

Gelukkig is het in de winter en ’s avonds laat stil. Dan is het 

eiland weer voor de Markers. 
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5. 

Alle vakantiegangers gaan er van uit dat ze op Marken mensen 

in klederdracht tegen komen. Zo staat het in de folders die de 

reisburo’s uitdelen. Teleurgesteld zullen de meesten weer 

terugkeren naar Spanje, Frankrijk of Japan, want er lopen nog 

maar weinig verklede Markers rond. Oude vrouwen, die de 

kleding zelf maken, houden de traditie nog het meest in stand. 

Mannen met bolle broeken en baaien hemden zie je alleen op 

Koninginnedag wanneer de fanfare feestelijk aangekleed door 

de straten marcheert.  

Thuis hebben wij ook Marker kleding, alleen dragen we het 

nooit. We weten eerlijk gezegd niet precies hoe het moet. En als 

je bij het aankleden fouten maakt, wordt je er op aangekeken en 

afgerekend als “hangjas” ( Marker scheldwoord). 

Klompen dragen we wel. Wanneer ik ’s ochtends de schillenbak 

leeg bij de wasteil van de boer, klos ik door de straat met mijn 

gele stappers en wordt iedere keer weer op de foto gezet door de 

buitenlanders. Klompen zijn voor hun al klederdracht genoeg. 

 

6. 

‘Kom je daar wel tussen op Marken?’, luidt menige vraag. En 

wat antwoord je dan? Toen we hier een half jaar woonden 

kwamen minder leuke vrienden met dit vraagstuk bij ons 

binnen. Vol trots lieten we nog onze nieuwe woning zien, maar 

de vrienden uit de stad deelden ons enthousiasme niet. 

‘Hoe kun je hier wonen?’ was al gezegd en toen er een buurman 

voorbij het raam liep werd de volgende akelige vraag gesteld. 

‘Kom je er eigenlijk wel tussen bij de gereformeerden?’ 

Ik reageerde pissig en riep: 

‘We hebben de liefste buren van Nederland. Wat kan mij het 

nou schelen wat voor geloof die mensen aanhangen. Daar zeur 

je toch ook niet over in Amsterdam-oost of west.’ 

Het kwam die middag niet meer goed. 

Vrienden vertrokken voorgoed en wij bleven onbegrepen achter. 

‘Misschien hebben ze toch wel een beetje gelijk,’ zei ik maar 

tegen mijn sip kijkende echtgenote. Maar zij riep, luid genoeg 

voor de buren om het te horen, ‘Stel je toch niet zo aan. Die rot 

mensen waren gewoon jaloers. We wonen hier prachtig, de 

buurt is vriendelijk, het huis is mooi, het uitzicht uniek en we 

gaan hier nooit meer weg!’ 


