Marjan (58) uit Harderwijk zet
speciale kledingwinkel van haar
moeder voort: “Dit was haar pareltje”
Eigenlijk is kleding helemaal niet haar ding.
Toch staat Marjan van Noordennen (58) uit
Harderwijk alweer vijf jaar aan het roer van
Nel’s Kledingservice, de Harderwijkse
kledingwinkel voor minima en het
geesteskind van haar overleden moeder Nel
Gerritsen. “Dit was haar pareltje en daar
voel ik me verantwoordelijk voor.”
Aan kleding en spullen momenteel geen
gebrek in Nel’s Kledingservice. Geen hoekje
blijft onbenut, de koffietafel staat ramvol met
etensspullen. Het lijkt een chaos, maar
eigenaar Marjan van Noordennen kan alles
terugvinden.
“Marjan heeft een geheugen van schokbeton”, looft vrijwilliger Saskia de Rijke haar collega,
terwijl ze aanschuift aan de koffietafel voor de lunch. Geen soep of tosti vandaag, maar een
groentegerecht uit het Midden-Oosten dat vrijwilliger Sadia (51) mee heeft genomen. Terwijl zij
het eten uitdeelt, schenkt Van Noordennen koffie en thee.
De koffietafel is tijdens deze lockdown de belangrijkste plek. De winkel is alleen voor
functioneel winkelen open – “Iemand die nu uit z’n broek scheurt, heeft toch een nieuwe
nodig”, aldus Van Noordennen - maar langsgaan voor een praatje kan. In deze winkel verkoopt
Van Noordennen kleding, maar ze helpt ook minima met allerlei problemen. Net als haar
moeder Nel Gerritsen deed.
Nel Gerritsen
Nel’s Kledingservice is opgericht door Nel Gerritsen. Zij werd
geboren in Rotterdam. Na haar verhuizing werd ze in Harderwijk
een icoon vanwege haar rode haar en decennialange inzet voor
mensen die van een zeer laag inkomen moeten leven en niet
altijd geld hebben voor kleding. Ze was voorzitter van de
cliëntenraad van de sociale dienst en PvdA-raadslid in Harderwijk.
Gerritsen overleed in 2016 aan acute leukemie. Ze werd 73 jaar
oud.
Karakter Marjan
Van Noordennen was vanwege haar studie als maatschappelijk werker al zijdelings betrokken bij
haar moeders winkel, maar staat pas op de winkelvloer sinds de dood van Gerritsen, vijf jaar
geleden. Hiervoor was ze actief voor voetbalclub VVOG. “Toen de meiden daar hoorden dat ik in
de kledingwinkel ging staan, lagen ze in een deuk”, vertelt Van Noordennen. “Ik ben namelijk
meer een bakker of kok dan kledingverkoper. En eigenlijk heb ik niks met kleding.” Iemand die
niet van kleding houdt, maar wel in een kledingzaak staat, dat moet een bijzondere reden
hebben. Van Noordennen: “Nel heeft dit opgestart, dit was haar kindje waar ze in geloofde. Er
zijn een heleboel mensen die kleding speciaal naar ons brengen, dat moet je niet laten gaan.
Dit is het pareltje van mijn moeder en daar voel ik me verantwoordelijk voor.”

Sociaal bewogen
Gerritsen was een directe en opvallende vrouw. Haar dochter is juist heel bescheiden, houdt
niet van de voorgrond en laat liever anderen over haar vertellen dan dat ze over zichzelf praat.
Toch zijn de overeenkomsten in karakter groter dan de verschillen. Allebei zetten ze zich in
voor anderen door hulp te bieden bij kleding en andere zaken. Volgens Petri Idema (69), klant
en ooit buurvrouw van Gerritsen, voelt Van Noordennen precies aan of klanten ergens
meezitten. “Wat dat betreft lijken ze sprekend op elkaar, ze hebben een goede inborst en zijn
sociaal bewogen. Marjan weet hoe het reilen en zeilen in de gemeente werkt en kan anderen
daarmee helpen.”
“Het gebeurt wel eens dat mensen met gemeentepapieren langskomen als ze klem lopen in de
regels of iets niet snappen. Dan probeert Marjan ze te helpen”, vult De Rijke aan. Idema: “Ze
helpt zelfs mensen met huisvesting.”
Modegevoel
Inmiddels heeft Van Noordennen ook meer plezier in de kleding zelf gekregen. “Toen ik net
begon, droeg ik kleding die gelijk in de kliko zou belanden als iemand het hier inlevert. Ik ben
veel nettere kleding gaan dragen, omdat ik representatief wil zijn voor de winkel. Ik heb nog
steeds geen verstand van mode, maar weet inmiddels wel wat bij mensen past.” De Rijke vindt
Van Noordennen te bescheiden. “Ze vindt kleding ondertussen wel leuk, hoor. Marjan kan
inmiddels bijzondere dingen spotten in een zak kleding. “Moet je nou toch kijken, wat een
plaatje!” zegt ze dan.”
Toekomst
Van Noordennen heeft toekomstplannen genoeg. Ze wil doorgaan met de jaarlijkse jassenactie
in het park in Harderwijk. Elke december hangen vrijwilligers warme jassen in bomen, die
minima gratis mee mogen nemen. “Het zou mooi zijn als we dat landelijk kunnen maken.” Ook
hoopt ze dat er meer jongerenavonden kunnen worden georganiseerd in de winkel. “Voor en
door jongeren. Mijn dochter Jitske doet dit soms al. We hebben veel dingen die opnieuw hip
zijn.” Toch kijkt het team ook geregeld terug. Nel wordt nooit vergeten, blijkt alleen al uit haar
grote foto tegenover de koffietafel. De Rijke lacht: “We worden nog steeds wel eens
aangesproken met Nel. Dat zegt wel hoe diep ze zit bij de mensen.” (1221)

