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VOORWOORD

MOET EEN
KRAAN GLIMMEN?
Moet een kraan glimmen?
wat?

Ja, sorry voor deze belachelijke vraag, maar vind jij dat een
kraan moet glimmen? Die vraag is je vast nooit gesteld. Ik neem
aan dat het je totaal niet boeit of een kraan glimt. Dat jullie aanrecht bezwijkt onder drie maanden vieze vaat. Dat de vloer vol
kruimels en stofpluizen ligt en jullie doucheputje ramvol haren en
shampooresten zit. En dat de wc remsporen heeft, ach, daar kom je
ook wel overheen. Dus waarom begin ik in vredesnaam over een
kraan?
Hierom.
In ons studentenhuis wilde een huisgenoot een werkster inhuren.
Belachelijk idee, vond ik. ‘Mankeert er iets aan je handjes?’ vroeg
ik, ondertussen stiekem een beetje in elkaar krimpend omdat het
opeens net leek of ik mijn moeder hoorde. Glazig keek hij me aan.
‘Wat een onzin. We zijn toch geen oude mensen?’ zei ik.
Er kwam geen werkster. Na goed overleg. Wel een schoon-
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maakrooster. Daar hield iedereen zich redelijk aan, ook de huisgenoot in kwestie. Uitgerekend hij vroeg me drie weken later waarom ik de kranen nooit glimmend poetste.
‘Wat? Kranen glímmend?’ vroeg ik verbijsterd. Schoon, prima. Maar glimmend? Waarom? ‘Dat ziet er frisser uit,’ zei hij.
Voortaan liet ik de kranen glimmen als spiegels. Wat zeg ik,
als versgepoetst zilver. Geven en nemen kon ik ook.
Niet in elk studentenhuis gaat het zo soepel. Daar kom ik weer
eens achter als ik Roos spreek. Roos woont met zes meiden in een
Utrechts ssh-huis. Waarom allemaal meiden? ‘We hebben het geprobeerd met jongens, maar die zijn toch altijd een stuk smeriger.
Dus die willen we niet meer.’
	Niet dat ze zelf erg schoon zijn. ‘We zijn een behoorlijk ranzig
huis,’ geeft Roos toe, en ze voegt eraan toe dat ‘het geneeskundemeisje het minst fris’ is.
Ik mag na enig aandringen komen kijken, mits ik ‘geen monsters neem’. Ze hebben de poets georganiseerd met een rooster,
maar omdat er geen sancties zijn op niks doen, werkt dat rooster
zeer beperkt. Ik ben het met Roos eens dat ze een behoorlijk ranzig
huis zijn.
Daarna ga ik op bezoek bij hun buren, zeven roeiers.
Plotsklaps lijkt Roos’ huis een mirakel van reinheid en hygiëne. Vijf van de zeven heren leiden me trots rond. Poetsen doen ze
één keer per jaar, na het kerstdiner, als de resten van het diner door
de gasten ritueel tegen de muren zijn gesmeten. De verzegeling
gaat van de brandslang en gangen, trap en toilet worden schoongespoten. Het vuile water loopt vanzelf naar de keldertrap en daar-
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na naar de keldervloer. Daar blijft het liggen. Ja, natuurlijk hebben
ze muizen. Overal op de gangen liggen groen uitgeslagen boterhammen. Maar ze hebben een kat, die houdt de meeste muizen
wel weg. Slakken hebben ze ook, best veel, daar gieten ze meestal
allesreiniger op. En fruitvliegen gedijen fantastisch in de vuilnisbakhoek naast het fornuis, waar lege pakken en etensresten eerst
tegen de muur worden gegooid en daarna als ze geluk hebben in
de vuilnisbak vallen. De helft valt ernaast, maar dat geeft niet, want
de jongste van het huis moet elke dag die vuilnisbak legen, inclusief wat ernaast ligt. Soms moet de huisjongste als straf ook iets
schoonmaken. Meestal doet hij dan het fornuis of dweilt de gang.
De wc’s? Nee, die worden nooit gepoetst. Ze hebben wel een
keer een collectieve hepatitisuitbraak gehad. Iedereen die niet besmet bleek mocht toen tijdelijk op de bovenste wc, die voor hun
vriendinnen. Die is net zo goor, maar heeft wel een deur, in tegenstelling tot de wc waar de jongens op gaan. ‘Gezellig, poepen zonder deur,’ vinden ze. Oud-huisgenoten vinden hun huis trouwens
veel te schoon. Vóór hun tijd werd de gang nooit gedweild, maar
lagen er oude kranten op de grond. Als die verrot waren ging er een
laag nieuwe kranten overheen, tot de laag zo dik was dat de deur
niet meer open kon; dan moest alles eruit. Hun kamers houden de
heren zelf schoon – tenminste, voor zover nodig en hun vriendinnen dat afdwingen. Willen die hier überhaupt wel komen? Dat
blijkt geen probleem, als je eenmaal aan de staat van ranzigheid
gewend bent weet je niet beter.
Milieuvriendelijk poetsen – ja, dat zouden ze interessant vinden. Soda hebben ze sowieso al in huis voor vlekken in hun kleding. Ja, ze plassen in de wastafel. Een keer ging dat fout, toen
raakte alles verstopt. Sindsdien gebruiken ze de soda daar ook
het studentenpoetsboek
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voor. Als iemand trouwens als strafmaatregel moet poetsen en hij
doet het niet, dan zijn de sancties niet mis: zijn matras wordt net
zo vaak uit het raam gegooid tot hij alsnog gaat poetsen. De roeiers
weten van aanpakken.
‘Iedereen die hier nieuw komt wonen is een week ziek. Daarna ben je immuun,’ zegt Robbe, die er peinzend aan toevoegt dat
zij misschien netto toch gezonder leven dan de meeste andere studenten in schonere huizen. Die eten meestal hartstikke ongezond,
sporten weinig en drinken veel.
Als ik op mijn fiets stap komt er een steekvlam door de brievenbus. Grijnzend leggen ze dat nog even uit. Fruitvliegen. Die verjagen ze met een spuitbus deodorant en een aansteker.
Dat kan beter. Lees dit boek.
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JONG GELEERD...

‘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 sokken vol klittende blarenpleister weggegooid. 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 Nederlanders’ eeuwenlang bekendstonden om onze properheid. Vloeren, kamers en stoepjes waren hier zoveel schoner dan in
andere landen dat buitenlandse bezoekers 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. Hedendaagse verlossers mogen dan wel graag
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