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e n t r e e

‘Wasbenzine,’ zegt mijn moeder gedecideerd.

 Wasbenzine? Wat is dat ook alweer?

 na even zoeken vind ik nog een bodempje. Het werkt. Het stinkt, maar het 

werkt. Had ik bijna dure wandelsokken vol klittende blarenpleister wegge-

gooid. Maar na een behandeling met wasbenzine en een wolwas zien ze er weer 

als nieuw uit.

 Hoe wist mijn moeder dat, van die wasbenzine?

 ‘Geen idee. Gewoon,’ zegt ze.

 Gewoon?

Ik wist het niet. Veel mensen weten het evenmin. En dat terwijl ‘wij nederlan-

ders’ eeuwenlang bekendstonden om onze properheid. Vloeren, kamers en 

stoepjes waren hier zoveel schoner dan in andere landen dat buitenlandse be-

zoekers er geregeld hun verbazing over uitspraken en er zelfs in reisjournaals 

over schreven.

Tijden veranderen. Wie nu buiten de landsgrenzen vertelt dat hij uit nederland 

komt kan een opmerking over Wallen, wiet of voetbal tegemoetzien. We zijn 

niet alleen onze faam van poetsminnende natie kwijt, onze poetszin zelf is on-

derweg ergens blijven steken. Hedendaagse verlossers mogen dan wel graag 

roepen dat l-a-n-g-z-a-a-m en a-a-n-d-a-c-h-t-i-g schoonmaken goed en helend is 

voor hoofd en hart en verheffend voor de moraal, maar eerlijk is eerlijk: poet-

sen is vervelend en wie zegt dat hij het graag doet liegt of is een serieuze heili-
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ge. Er gaan weinig uren in een week en we hebben leukere dingen te doen.

 ben je van na 1980, dan is je kennis van huishouden vrijwel zeker nihil. Je 

ouders (lees: moeders) die ooit sloofden op brei- en handwerkjes, handwassen 

en vleesbraadprotocollen vonden het zielig om je dat soort kennis bij te bren-

gen. Ze gaven er zelf ook de brui aan, namen een werkster of verzoenden zich 

met stoffige, rommelige huizen. Veel kinderen weten niet beter dan dat een wc 

regelmatig stinkt en een vloer altijd vies is of juist zichzelf veegt.

Dat kan lang goed gaan. Problemen ontstaan pas wanneer stof en vuil zich op-

hopen en we allergisch worden door welig tierende huisstofmijten. Of wanneer 

we geen bezoek meer ontvangen vanwege onstuitbare schimmelgroei, stapels 

was of bergen overtollige spullen.

 Dat overkomt meer mensen dan je denkt. Je bent evenmin de eerste die in 

relatieonweer terechtkomt vanwege onverenigbare opvattingen over de gewens-

te properheidsgraad.

 Het goede nieuws: er is iets aan te doen. Het slechte: we moeten een beetje 

opschieten. Harde basiskennis over poetsen en huishouden, veelal van moeder op 

dochter of via huishoudonderwijs overgeleverd, dreigt rap te verdwijnen. Voor we 

het weten is iedereen die ooit de was te bleken legde op een grasveldje overleden. 

Voor ons overblijvers is een wasmachine vanzelfsprekend en een vaatwasser nor-

maal. Maar hoe we fruitvliegen verjagen, een vlek uit jurk of overhemd krijgen, 

een vaatdoek wassen of vette oven reinigen is ons doorgaans een raadsel.

 Wie denkt dat moderne technologie ons gaat redden, komt van een koude 

kermis thuis: apparaten kunnen veel maar niet alles, oprukkende robots ten 

spijt. Een beetje poetskennis heb je gewoon nodig, of je nu wekelijks blijmoedig 

dan wel vol weerzin je huis aan kant maakt óf je huishouden volledig hebt uit-

besteed. Iedereen morst wel eens wijn op het tapijt of werkt van tijd tot tijd een 

was weg.

 Hoe kom je aan informatie, als niemand je heeft leren poetsen? Internet 

staat bol van de huishoudadviezen, maar veel is onzin en het gros is commerci-

eel vervuild.

 Hebben je ouders of grootmoeder het erbij laten zitten of ben je alles al-

lang weer vergeten? Heb je geen zin in overambitieuze schoonmaakboeken? 

Dan is dit boek je vriend.
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 Mijn devies: hoe minder tijd je kwijt bent met huishouden, hoe beter. Wel-

iswaar lijd ik aan een milde variant van smetvrees (zo kan ik geen openbare 

trapleuning aanraken, bedankt mam!), maar ik heb een hekel aan poetsen, ben 

chaotisch aangelegd en lid van de gemaksgeneratie: het moet snel en makkelijk. 

Hoe luier, hoe beter.

 In deel I lees je over de voetangels en klemmen die je huishoudpad kun-

nen, en zullen, bevolken. Er staan ook tips in, die allemaal systematisch en vind-

baar terugkeren in deel II en III, die geheel uit praktische aanwijzingen en trucs 

bestaan. Deel IV bevat de jaarplanning, wassymbolen, informatie over brand-

preventie, een lijst van nuttige boeken en handige websites en, onmisbaar, het 

register.

 Ga mee, ik wijs je de weg in de veldslag die poetsen heet.
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p o e t s e n
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1

k o M  b i n n e n

1 . 1  k l e i n  H u i s

‘Alleen in een klein huis kan je behoorlijk denken/ de muren zijn dichtbij genoeg,’ 

dicht Judith Herzberg in haar gedicht ‘Alleen in een klein huis’. Mooi gezegd. 

Toch wil iedereen die mag kiezen liever een groot huis. Of bijna iedereen. ‘Wat 

een fijn huis heb jij,’ roept een bevriend jongetje, ‘lekker klein.’ Als jarenlange 

flatbewoner vind ik mijn rijtjeshuis met zolder, kelder, voor- en achtertuin een 

wonder van ruimte, maar ik snap wat hij bedoelt. Zelf woont hij in een flinke 

villa waar je elkaar kwijt kunt raken en spullen zich lijken te vermeerderen in 

ongebruikte ruimtes.

 Ik pas tijdens vakanties regelmatig op in dat soort huizen. Herzbergs 

dichtregel spookt dan tot vervelens toe door mijn hoofd. Zo’n groot huis voelt 

als een te wijde jas in de wind. Al die kamers, kasten, stoelen. Al die oppervlak-

temeters die gestofzuigd en opgeruimd moeten worden. Al die spullen, aan-

dachtvragers, energievreters.

 Er bestaat een tv-programma, Extreme Home Makeover, waarin een Ameri-

kaanse familie, door noodlot, ziekte of slecht weer getroffen, binnen een week 

een compleet nieuw gebouwd huis krijgt, meestal vijf tot tien keer groter dan 

het oude huis. Daar zijn die families altijd heel blij mee, want ze komen met z’n 

zevenen of negenen uit een stacaravan, bouwvallige blokhut of op instorten 

staand krot. Ik vraag me altijd af wie die nieuwe huizen gaat poetsen. Keuken, 

woon- en slaapkamers hebben de afmetingen van een sportveld, er is een mu-

ziekkamer, computerruimte en fitnesskelder en iedere bewoner krijgt steevast 
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een eigen badkamer. Dat allemaal schoonmaken kost meer dan een paar uur per 

week. Tijd die de bewoners toch al niet hebben omdat ze voor hun gehandicapte 

kind moeten zorgen, twee banen hebben of minderbedeelde buurtgenoten hel-

pen.

 Een royaal huis met tuin, veranda of dakterras doet ook mij watertanden. 

Maar als ik me vervolgens voorstel dat ik er echt woon lijkt het me minder leuk. 

Elkaar ontlopen is niet altijd een voordeel, een huis inrichten, opruimen en 

schoonhouden best moeilijk. Daar kun je mensen voor in dienst nemen, maar 

een ingehuurde kracht brengt geen ziel in huis. Dat doen de mensen die er wo-

nen. Een groot huis vraagt veel ziel.

1 . 2  H e t  H A rt  i n  H u i s

Is het de bank? De eettafel, de slaapkamer? Het televisiescherm, de laptop of het 

hoekje met de familiefoto’s? Waar zit het hart in huis? Heeft je huis eigenlijk wel 

een hart? Zo ja, waarom daar?

 In mijn vorige huis was het onbetwist de keuken, letterlijk en figuurlijk, al 

mat hij tweeënhalf bij anderhalve meter, had hij nauwelijks keukenkastjes, was 

hij raamloos en stond er het allergoedkoopste sociale-woningbouwaanrecht ter 

wereld in. Je kon er je kont niet keren, bezoek zat op een krukje op de drempel 

wanneer ik stond te koken – en toch was het de hart-en-zielruimte van mijn huis. 

Mijn huidige keuken is groter dan de vorige, er zit een groot raam boven het aan-

recht en ik fabriceer er nog steeds lekkere dingen. Toch is het niet langer het hart 

van mijn huis.

 Ooit was dit geen vraag. In de tijd dat we vuurplaatsen in huis hadden ver-

zamelden we ons daar vanzelfsprekend omheen. Warmte, licht, gezelschap en 

voedsel gingen hand in hand. Harde voorwaarden om te overleven. Zit samen 

eten daarom zo diep in ons DnA?

 na de vuurplaats kwam de schouw, vervolgens de kachel. Centrale ver-

warming is welbeschouwd een reuzenstap achterwaarts. Je kunt er geen pot 

thee op warm houden, er niet gezellig samen omheen zitten, ze geeft geen licht, 

heeft geen kleur en ertegenaan kruipen is niet lekker. Je rug verbrandt en onder-

tussen bevriezen je voeten. Ik benijd mensen met een open haard of houtkachel 

in huis, al kleven daar uit milieuoogpunt flink wat nadelen aan.
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 En opeens is het een ongemakkelijke vraag. Waar bevindt zich nu het hart 

van mijn huis? De hangbank waar ik met vriendinnen regelmatig de stand van 

de wereld doorneem? Mijn leesstoel? Ik neig naar de eettafel, waar gegeten en 

gepraat, gelezen en gelachen wordt. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet. 

En dat zit me niet lekker.

1 . 3  g e u r

Geur is onzichtbaar maar zet meteen de toon, maakt of breekt een sfeer. Ver-

schaalde rooklucht, schreeuwerige wc-verfrissers of opdringerige parfums kun-

nen me schielijk op de vlucht jagen. Sommige huizen hebben een geur van zich-

zelf, los van wie er wonen. Een donkere, vochtige ruimte ruikt anders dan een 

zonnig onderkomen, hout in huis brengt andere geuren mee dan beton of te-

gels.

 Gelukkig heb je invloed op de geur in huis. bevalt die je niet of denk je dat 

er iets te verbeteren valt, kijk dan eerst naar de vloer. Vloerbedekking ruikt snel 

muf, een ongepoetste vloer idem. Ook een wc kan indringend aanwezig zijn en 

verspreidt ongepoetst zijn odeur soms tot in naastgelegen ruimtes. Veel men-

sen lossen dit op door een toiletverfrisser op te hangen, maar dat is, sorry, een 

flutoplossing. Dan kun je beter wat meer poetsen. Toiletverfrissers bevatten on-

gezonde en soms giftige ingrediënten waar onze luchtwegen schade van onder-

vinden.

 Sommige printers kunnen een mottige atmosfeer veroorzaken, die duf 

maakt en hoofdpijn veroorzaakt, waardoor je de neiging krijgt ramen en deuren 

open te gooien. Doe dat, frisse lucht lost het probleem op. Zet planten* neer, die 

filteren de lucht effectief.

 Geuren uit potjes of flesjes zijn vrijwel altijd chemisch nagemaakt, ook als 

er ‘natuurlijk’ op staat. Dat is slecht nieuws voor je longen en slijmvliezen. Wil 

je toch extra geur in je toilet, kies dan voor etherische olie. Dat is ademhalings-

orgaanvriendelijk en ruikt heerlijk.

* Zie de lijst met luchtzuiverende planten blz.
287
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