
BORRE LEESCLUB 
GROEP 7 H SEPTEMBER 

 
 
 
 

 

EN DE ZOALS-HET-WAS-TOEN-
HET-NIEUW-WASMACHINE 

 
DOOR JEROEN AALBERS 

MET ILLUSTRATIES VAN STEFAN TIJS



ZWEETSOKKEN

‘Ook dat nog!’ klinkt het vanboven.
‘Wat is er, mam?’ roept Borre.
Zijn moeder loopt de huiskamer binnen met een wasmand 
vol vieze sokken.
‘Ik had al een rotdag,’ gromt ze, ‘maar nu is de wasmachine 
ook nog eens stuk! Ik kan op knoppen drukken zoveel als ik 
wil, maar het kreng gaat niet eens meer aan!’
Borres vader komt de kamer binnen.
‘Dat is een lang gezicht,’ zegt hij als hij mama ziet. 
‘Je lijkt wel een paard als je zo kijkt.’
‘Heeft een paard weleens een zweetsok naar jouw hoofd 
gegooid?’ vraagt ze.
‘Natuurlijk niet. Paarden hebben geen handen om mee 
te gooi…’
SMAK! en papa heeft een van de vieze sokken in 
zijn gezicht.
‘Schat, rustig,’ zegt papa geschrokken. ‘Ik wist niet je 
kwaad werd. Wat is er aan de hand?’
‘De wasmachine is stuk,’ zegt Borre.
‘Dat is inderdaad vervelend,’ zegt papa sussend tegen mama. 
‘Zal ik eens kijken of ik hem kan repareren, duifje?’
‘Doe dat maar niet,’ zegt mama weer wat rustiger. ‘Telkens 
als jij iets probeert te repareren, gaat het gereedschap kapot.’
‘Laten we hem naar de buurman brengen,’ stelt Borre voor. 
‘Die is uitvinder en kan raketten bouwen. Een wasmachine 
repareren is vast een eitje voor hem.’

Zijn ouders vinden dat een goed idee.
Met zijn drieën tillen ze het kapotte apparaat op Borres 
skateboard en rollen het hele zaakje over de stoep naar 
de werkplaats van de buurman.
Uit de werkplaats klinkt getik en gehamer.
‘Buurman?’ vraagt papa en hij klopt op de deur. ‘Hallo?’
‘Ik kom!’ klinkt het.
De buurman stapt naar buiten. Op zijn rug hangen 
twee gasflessen.
‘Waarmee kan ik jullie van dienst zijn?’
‘Onze wasmachine is kapot,’ zegt Borre. ‘Kunt u hem 
repareren?’
‘Laat eens kijken,’ zegt de man.
Met een schroevendraaier wipt hij een klep aan de 
achterkant van het apparaat los.
‘Ik zie het al,’ mompelt hij. ‘Overal versleten 
elektriciteitskabeltjes. Wat een spaghettizooitje 
dropveters. Die stuk voor stuk vervangen kan wel, 
maar dat kost wel een boel tijd… Wacht, ik heb een 
idee! Ik omzeil het hele probleem gewoon met 
draadloze stroom!’
Uit een zak van zijn jas haalt hij twee technische 
onderdeeltjes.
‘Even deze twee fluxus-epibratoren installeren,’ 
zegt hij meer tegen zichzelf dan tegen de anderen. 
‘Zo, schroef, schroef, schroef en de wasmachine doet 
het weer!’
‘Bedankt,’ zegt Borres vader. ‘Zullen we hem testen?’
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‘Niet nodig,’ antwoordt de uitvinder. ‘Het was een eenvoudig 
probleem. Ik weet zeker dat hij het weer doet. Bovendien 
heb ik daar geen tijd voor. Ik heb zojuist deze uitvinding af,’ 

hij knikt naar de gasflessen op zijn rug, ‘en nu ga ik drie 
dagen op vakantie, naar Hawaï.’
Hij drukt op een knop op zijn borst. Onder uit de 
gasflessen spuwen vlammen.
‘Doooooeeeeeiiiii!’ groet de uitvinder en hij schiet 
schuin omhoog en verdwijnt tussen de wolken.

Thuis sluit papa de wasmachine aan. Het apparaat 
zoemt zacht en de lichtjes springen aan.
‘Dat ziet er veelbelovend uit,’ zegt mama. Ze propt 
de vieze sokken in de trommel, doet wasmiddel in het 
laatje, stelt het juiste programma in en de wasmachine 
gaat netjes aan het werk.

Anderhalf uur later komt mama met de sokken de 
huiskamer in lopen.
‘Zijn ze weer mooi schoon?’ vraagt papa.
‘Heel schoon,’ zegt mama. ‘Maar moet je kijken…’
Ze houdt een paar paars-roze geruite sokken omhoog.
‘Herken je deze?’ vraagt ze.
‘Ze lijken op mijn lievelingssokken,’ zegt papa. 
‘Maar dat kunnen ze niet zijn. Die heb ik zó vaak 
gedragen. In de een zat een gat bij de hiel en bij de 
ander een gat bij de grote teen. Deze zien er 
spiksplinternieuw uit.’
‘Het is tóch jouw favoriete paar, schat,’ zegt mama. 
‘Het lijkt wel alsof die sokken niet uit de wasmachine, 
maar nieuw uit de winkel komen!’ 
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DE ZOALS-HET-WAS-TOEN-HET-NIEUW-
WASMACHINE

Mama wast een broek waar ze uitgescheurd is en een blouse 
waar de knoopjes vanaf zijn gesprongen. Die komen er na de 
wasbeurt zonder scheur en met knopen uit. Alle was ziet er 
weer uit zoals het was toen het nieuw was!
De volgende dag vertelt mama aan de moeder van Radijs, die 
ook bij hen in de straat woont, over de zoals-het-was-toen-het-
nieuw-wasmachine.
‘Zou ik misschien de spijkerbroeken van mijn man mogen 
wassen?’ vraagt de moeder van Radijs aan de moeder van 
Borre. ‘Hij heeft altijd gaten bij zijn knieën, van het vallen.’
Mama zou niet weten waarom dat niet zou mogen. Waar ben 
je anders buren voor?
Het wonderlijke verhaal over de zoals-het-was-toen-het-
nieuw-wasmachine gaat als een lopend vuurtje door de 
buurt en al snel komen mensen van heinde en verre 
aanzetten met wasmanden vol versleten kleren. Ze staan 
in een lange rij op straat.
Zolang er niet gedrongen wordt en niemand voorpiept, vindt 
mama het goed. Het is toch ook zonde als al die kleren, die 
weer als nieuw zouden kunnen zijn, weggegooid worden?
Een boer haalt zojuist zijn niet meer kapotte overall uit de 
machine en trekt hem aan.
‘Hé, ik was vergeten mijn zakken leeg te maken,’ zegt hij 
als hij in een zak voelt. Hij haalt een prachtige, rode appel 
tevoorschijn. De vrucht blinkt in de zon.

‘Maar wacht eens…,’ zegt de boer. ‘Die appel, dat weet ik 
nog, was half rot en voor de andere helft aangevroten door de 
rupsen! Die had ik in m’n zak gestoken, om in de trog van de 
varkens te gooien. Maar kijk nu!’ Hij neemt een knapperhap 
en het sap druipt over zijn kin. ‘Heerlijk!’
‘Het kan dus niet alleen met kleren,’ mompelen de mensen 
in de rij tegen elkaar. ‘Andere dingen worden ook weer als 
nieuw. Snel, kapotte spullen halen!’  
Iedereen laat de versleten kleding uit handen vallen en 
spoedt zich huiswaarts.
Het duurt niet lang voor ze terug zijn.
Vooraan in de rij staat een man. Hij heeft een mobiele 
telefoon met een barst in het schermpje. Vijf minuutjes 
op het korte wasprogramma in de zoals-het-was-toen-het-
nieuw-wasmachine en hij komt er weer spic en span uit. 
Zelfs de batterij is opgeladen!
Terwijl de man druk telefonerend wegloopt, gooit de 
volgende in de rij een handvol snippers in de trommel van 
de zoals-het-was-toen-het-nieuw-wasmachine. Vijf minuten 
later houdt ze het huiswerk, dat haar kat verscheurd had, 
weer in één stuk in haar handen. Als ze zich haast, kan ze 
het nog net op tijd op school inleveren!
Ondertussen zijn Radijs, Ovi en Elle gearriveerd. Ze zitten 
naast Borre in de voortuin en bekijken de mensen in de rij.
‘Het is merkwaardig,’ zegt Ovi. ‘Ik weet niet wat die buurman 
van jou met die wasmachine heeft gedaan, Borre, maar dit 
is een wetenschappelijke revolutie. Maar ik vind het geen 
goed idee dat niet-wetenschappers aan dat apparaat zitten. 
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Er moet onderzoek naar gedaan worden. Misschien is het 
wel gevaarlijk…’
‘Jij bent ook zo’n bangerd,’ zegt Radijs. ‘Je ziet toch dat er 
niets engs gebeurt?’
De volgende in de rij is een dikke man. Hij steekt zijn 
linkerbeen in de zoals-het-was-toen-het-nieuw-wasmachine, 
perst zijn rechterbeen erbij en probeert dan zijn kont 
binnenboord te hijsen.
Mama komt aangesneld.
‘Wat bent u aan het doen?’ vraagt ze.
‘Ik wil weer slank zijn zoals vroeger,’ puft de dikke man.
‘U ziet toch ook wel dat u niet in de machine past?’
‘Nu u het zegt. Wat een teleurstelling. 
Ik ben nog dikker dan ik dacht!’
De man probeert zijn kont en benen 
uit de trommel te trekken.
‘Mevrouw?’ zegt hij benauwd. ‘Zou u even 
aan me kunnen trekken? Ik zit klem!’
Mama pakt de man onder zijn oksels 
en begint te sjorren, maar er is geen 
beweging in te krijgen.
‘Jongens, help eens!’ roept mama.
Borre en Radijs pakken de linkerarm 
en Ovi en Elle de rechter.
‘Eén, twee…,’ tellen ze.
‘Au!’ gilt de man als ze op drie allemaal 
tegelijk een ruk geven.
Hij zit muur- en muurvast.

‘Gaat het nog lang duren?’ vraagt een chique geklede vrouw 
bits. ‘Ik ben aan de beurt.’
Zelfs door de dikke laag make-up heen zie je de diepe 
groeven in haar gezicht. Haar blonde krullen kleuren grijs bij 
haar hoofdhuid. 
Ovi’s neusgaten krullen. Wat is die zurige lucht die hij ruikt? 
Hij kent het van lang, heel lang geleden. Brrrrr! Hij krijgt er 
de rillingen van.
Mama negeert de vrouw met het geplamuurde gezicht.
‘Borre,’ zegt ze, ‘haal de olijfolie.’
Borre pakt de fles uit de keuken.
Mama smeert de olijfolie tussen de man en de rubberen rand 
van de zoals-het-was-toen-het-nieuw-wasmachine.
‘En nu nog eens proberen. 
Eén, twee…’
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PLOP!
Daar ligt de man op de grond.
‘Wat een goed idee van die olijfolie,’ puft hij. ‘Misschien glij ik 
zo de wasmachine in, als jullie mij er helemaal mee insmeren.’
‘Daar komt niks van in,’ zegt mama. ‘Als u weer zo slank als 
vroeger wilt zijn, zult u gewoon minder moeten eten en meer 
moeten bewegen.’
Bedremmeld gaat de man naar huis.
‘Zo,’ zegt de vrouw met de make-up. ‘Mag ik nu eindelijk?’
Met haar hoofd eerst kruipt ze de zoals-het-was-toen-het-
nieuw-wasmachine in.
‘Komt u daar eens snel uit,’ zegt mama kwaad als ze ziet wat 
de vrouw doet.
‘Waarom? Ik pas er toch makkelijk in? Ik kom niet klem te 
zitten, hoor. Drukt u nu maar op die knop, dan kan mijn 
verjongingskuur beginnen…’
‘Niets daarvan,’ zegt mama. Ze trekt de vrouw aan haar arm 
naar buiten. ‘Dit is  wasmachine en ík zeg dat er geen 
mensen in mogen, of het nu wel of niet past.’
De vrouw kijkt Borres moeder vernietigend aan.
‘Dan niet,’ gromt ze en ze marcheert de trap af, naar buiten, 
waar een zwarte oldtimer op haar staat te wachten.
Ze gaat op de achterbank zitten en trekt met een knal het 
portier dicht.
De chauffeur bekijkt haar in de achteruitkijkspiegel.
‘Het was geen succes, zie ik, mevrouw?’ zegt hij.
‘Hou je mond, Joost,’ sist ze. ‘Rijd me naar huis en laat het 
bad vollopen.’

WAS-DROOGCOMBINATIE

De volgende dag staan er nóg meer mensen in de straat. 
Sommige hebben zelfs ’s nachts in slaapzakken voor de deur 
gelegen, om als een van de eersten aan de beurt te komen.
Borres moeder begint het ondertussen behoorlijk zat te 
worden. Als ze haar eigen wasmachine wil gebruiken, moet 
ze achter in de rij aansluiten. Daar heeft ze geen zin in. 
Mokkend staat ze met de hand onderbroeken in de 
gootsteen te wassen.
Spat… Spat…
Enkele druppels spetten tegen het raam.
Spat, spetter, spet…
‘Begint het ook nog te regenen,’ zucht mama. ‘Kan ik die 
onderbroeken niet eens lekker fris buiten te drogen hangen.’
Dan wordt er geklopt.
Mama doet open.
Druipend van de regen – het is nu echt gaan gieten – staat er 
een jonge vrouw voor de deur. Aan haar skippybalbuik te zien 
is ze heel erg zwanger. In haar hand houdt ze een antieke 
rammelaar die niet meer rammelt.
‘Pardon mevrouw,’ zegt ze tegen Borres moeder. ‘Zou ik 
misschien even binnen mogen schuilen? Totdat ik aan de 
beurt ben of het wat minder hard regent?’
‘Natuurlijk,’ zegt mama. ‘Kom maar snel binnen.’
Ze kan natuurlijk moeilijk een zwangere vrouw in die 
plensbui laten staan. Voor je het weet lopen zij en de 
ongeboren baby een longontsteking op.
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De aanstaande moeder zit nog niet op de bank, of er wordt 
alweer aan de deur geklopt. Nu is het een opaatje. Zijn 
kunstgebit ligt in tweeën. Bejaarden vatten snel kou, dat 
weet iedereen.
‘Komt u maar binnen,’ zegt mama. Maar daar is de volgende al.
Binnen tien minuten staat het huis zo vol met mensen die 
komen schuilen voor de regen, dat ze zich nauwelijks meer 
kunnen bewegen.

En dan gaat een meneer op mama’s teen staan. Niet expres, 
maar wel hard.
‘Aaaaaaarrrrghhh!’ schreeuwt Borres moeder van pijn en 
ellende. ‘Nu ben ik het zat! Iedereen eruit!’
‘Maar… maar…,’ probeert iemand.
‘Niets te maren! Allemaal m’n huis uit!’ gilt mama. ‘De 
zoals-het-was-toen-het-nieuw-wasmachine mogen jullie 
ook niet meer gebruiken! Ik wil namelijk gewoon, rustig, 
net zoals vroeger, op m’n gemak de was doen! In m’n eigen 
wasmachine!’
Iedereen haast zich naar buiten, want die vrouw meent het.

Ondertussen is het nieuws van de zoals-het-was-toen-het-
nieuw-wasmachine tot in het gemeentehuis doorgedrongen. 
Burgemeester Steltlopen heeft ook vernomen dat Borres 
moeder iedereen heeft weggestuurd om van de drukte af 
te zijn.
‘Ik zie mogelijkheden,’ denkt Steltlopen hardop. ‘Met een 
apparaat als de zoals-het-was-toen-het-nieuw-wasmachine 
trek je bezoekers uit het hele land, misschien wel uit de hele 
wereld. Dat is goed voor de lokale economie en het zou onze 
gemeente flink op de kaart zetten.’
De burgemeester hoeft niet lang na te denken en besluit 
Borres moeder eens met een bezoekje te vereren.

Ding dong. Daar gaat de deurbel.
‘Kijk eens wie daar is, Borre,’ zegt mama. ‘Als het iemand is 
met kapotte spullen, gelijk wegsturen.’
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