
14 maart 2015, pag. 12

ANDJE TERUG
GENOEG

O

ANDJE TERUGT E K S T M A R J A B O O N S T R A E N J O S É H U L S I N G

13

Consuminderen

Consuminderen is een
modewoord. Vroeger
heette dat de broek-
riem aanhalen. De
Leeuwarder Courant
houdt het op ‘tandje
terug’. In deze
nieuwe, tiendelige
serie zetten onze
redacteuren Marja
Boonstra (twee pu-
bers: 18 en 16 jaar)
en José Hulsing
(drie jonge kinde-
ren: 6, 4 en bijna 2
jaar) om de week de
versnelling een
tandje terug en kij-
ken met hoeveel min-
der geld het nog
steeds leuk blijft.
Deze week deel 4:
minimaliseren.
Volgende aflevering
28 maart.

GENOEG
Ook in deze aflevering van
Tandje Terug vertelt een
consuminderexpert over
zijn of haar keuzes en geeft
tips en adviezen.

GENOEG
O pgelet. Wie aanleg heeft voor

verslaving leest nu verder op
eigen verantwoording. Want mini-

maliseren is gevaarlijk besmettelijk. Je leest
erover en je bent verkocht. Voor je het weet
zit je in een uitgebeend huis heel erg happy
te wezen met helemaal niks. Nou ja. Met
alleen dat wat je nodig hebt. En waar je ge-
lukkig van wordt.

Dieuwke van der Meer-Posthumus uit
Winsum zat er nogal doorheen, na de beval-
ling van haar dochtertje Maaike (inmiddels
2,5 jaar). Slaapgebrek door doorwaakte nach-
ten en een lage irritatiegrens. Ze keek om
zich heen en stoorde zich enorm aan de
hoeveelheid spullen in huis.

Ze had wel eens gehoord over minima-

lisme, maar zag daar toch vooral ongezellig
kale architectuur bij. ,,Allesbehalve mijn
smaak, bij mij stond het vol frutsels en de
sfeer was landelijk.’’

Maar al lezend ontdekte ze het andere
verhaal. Dat je rustiger, blijer en gelukkiger
wordt van minder spullen om je heen. Mini-
malisme is in Amerika inmiddels een life-
style. Duizenden Amerikanen legen kastjes,
laatjes, kamers en garages. Ze ontdoen hun
huis van alle overbodige spullen.

Er zijn er die hun persoonlijke bezittingen
tellen en proberen die lijstjes steeds verder in

te korten. De Amerikaan Joshua
Fields Millburn (Bekend Mini-

malist én man) schrapte 2000
items en zit nu hoogst tevre-

Weggooien, -brengen, -geven

Ontdekking: ik ben een minimaliseerder. Had het me

alleen nog niet gerealiseerd maar nu wel. Ik ben heel

erg van het weggooien, -brengen en -geven. En

doorverkopen. Met af en toe spijt. Of commentaar en

woede van een dochter met een opgeruimde kamer.

Maar daar ben ik mee gestopt. Dat deed ik toen ze

een klein meisje was en destijds knalde ze al uit elkaar

van boosheid. Heb ik nog de tandenfee op mijn nek

gehad. Ik beperk me nu tot het uit de kamers trekken

van vuile was.

Maar dan: de opmars van lego. In de woonkamer. In

de keuken. En uiteindelijk in je stofzuigerzak. Wat me

op de been hield was de wetenschap dat er ooit een

eind aan zou komen. Dat is gebeurd: vijf kratten op

zolder. Heel Nederland moet nokvol lego zitten, want

niemand die het ooit doorverkoopt.

Veel spullen hebben kost geld. Als je een tandje terug

wilt (of moet): ga minimaliseren. Het scheelt je euri's,

schoonmaakkosten en -tijd en ergernis. Je krijgt er

ook een goed humeur van. Ik tenminste wel.

Dus ben ik nog even door de keukenlaatjes en –kastjes

gegaan. Toch weer een wasmand vol overbodigheden.

Waaronder een botervloot van Emma Bridgewater.

Die was na twee uur op Marktplaats al verkocht!

Uit ervaring kan ik zeggen dat je met heel veel

minder toe kunt dan je denkt. Maar dat er toch weer

van alles binnensluipt. Je moet blijven opletten. Het is

een soort stiekeme tsunami van spullen.

Wat wel handig is, is als je een kind hebt dat over niet

al te lange tijd op zichzelf wil gaan wonen. Kun je

mooi je surplus aan inboedel in dozen opsparen. En

uitkijken naar de dag dat dat lege nestsyndroom zich

aandient en je het kunt ombuigen in instant minima-

lisme.
Marja

D'r in, d'r uit

Ik snap ze wel. Die mensen die jij trof op Facebook en

met z'n allen aan het minimaliseren zijn geslagen. Zelf

ben ik ook best wel een opgeruimd type, hoewel mijn

bureau op de redactie misschien anders doet vermoe-

den. Maar thuis regeert 'reinheid, blijheid', neem dat

van mij aan.

Helaas zijn mijn vier huisgenoten van het minder nette

soort. Het lijkt soms wel alsof ik niets anders doe dan

mijn huis fatsoeneren. Als enige. En heb ik net alles aan

kant, dan kan ik weer van voor af aan beginnen. Soms

flikker ik het liefst alles met een grote zwaai in de

kliko.

Heb jij alles een beetje aan kant? Pubers hebben toch

ook een hoop zooi? Ik ga een paar keer per jaar gron-

dig door de kasten, de rommelbakjes en de speelgoed-

voorraad. En als ik zeker weet dat er al heel lang niet

meer naar iets omgekeken is, sla ik toe. Dan geef ik het

weg, verkoop ik het, gaat het naar de kringloop of

eindigt het in de container.

Gek genoeg, is er elke keer weer wel iemand bij ons

thuis, die dat oude shirt, rafelig rieten mandje of

speelgoedauto met drie wielen ineens mist en op zoek

gaat naar zo'n vergeten prul. Het vaakst komt dit voor

met de rommel die we cadeau krijgen bij supermarkt

en fastfoodketen.

Radicaal alles van de hand doen, ik krijg het er vast

niet door. Wat ik stiekem wel als regel voor huisraad

en speelgoed heb: komt er iets in de woning, dan gaat

er ook iets uit. Zonder pardon. Misschien moet ik eerst

eens iets lezen over hoe ik dat minimaliseren aanpak.

Dat boekje 'Weg met de Warboel' klinkt wel goed. En

als ik het uit heb, dat snap je, dan geef ik het door aan

jou.
José

den met een restant van 288 spullen in een
jaloersmakende kale kamer. Maar het kan
extremer. Joshua noemt Tammy Strobel en
haar 72 things.

Alleen, minimaliseren is geen wedstrijd.
Niet volgens Joshua, niet volgens Dieuwke.
Die nog wel precies weet wanneer en hoe het
begon. ,,Ik gaf mijn dochter ’s nachts de borst
en ben toen in haar kamertje begonnen met
tellen. Der stiene wol mear as hûndert din-
gen yn!’’

We zijn raar bezig, zegt Dieuwke. We vullen
ons huis, maar niet ons hart. En alles wat er
staat, kost energie. Om het te kopen, om het
schoon te houden en om het steeds weer
tegen te komen. Wat heb je echt nodig en
waar word je echt gelukkig van. Dat zijn de
twee vragen die een minimalist zichzelf
steeds stelt.

Dieuwke haalde er thuis de bezem door.
Weg met de frutsels, de volle vensterbanken.
De uitpuilende kastjes. Ze heeft van alles wat
ze heeft weggedaan nog nooit iets gemist.
,,Ast it echt brûkst of ast der echt fan hâldst,
dochst it net fuort.’’ En als je toch iets te
rigoureus bent geweest, leen je het. ,,Alles is
vervangbaar. Je kunt het altijd opnieuw ko-
pen.’’

Maar dat kopen verandert als je begint te
minimaliseren. ,,Ik werk in Leeuwarden en
ging altijd tussen de middag even de stad in.
Dan kwam ik terug met allemaal plastic
tasjes met kleren of prullaria. Mar keapjen
makket dy mar koart gelokkich.’’ In plaats
daarvan maakt ze nu een wandeling, het
liefst in de natuur. ,,Je denkt anders. Minder
in spullen, meer in belevenissen.’’

OPWELLINGEN
Afkicken van kopen gaat niet in een keer. Je
moet het leren. Tip van Dieuwke: als je iets
ziet, wacht dan een maand en kijk of je het
nog steeds wilt. Vaak niet. Het zijn opwellin-
gen. Daartoe worden we ook ernstig aange-

MINIMALISEREN
KUN JE LEREN
spoord door reclame en marketing. ,,Oeral
binne prikkels om te keapjen.’’

De inkoopkast in Winsum is nu een stuk
leger. Er hangen kleren maar er ligt niets
meer op de planken. ,,Ik koop veel bewuster.
Vroeger ging het om dingen die je leuk vond.
Impulsief. Nu denk ik waarom heb ik het
nodig, vind ik het mooi, zit het goed, hoe is
de kwaliteit en is het verantwoord geprodu-
ceerd.’’

Echtgenoot Raymond vindt het allemaal
prima. Zolang er maar geen eigendommen
verdwijnen zonder overleg. Wel grappig:
tegenwoordig moet Dieuwke hem afremmen
in de winkels, dat was vroeger andersom.

Op Facebook begon ze vorig jaar zomer de
besloten groep Minimaliseren kun je leren.
Een groot succes. Inmiddels telt hij op dit
moment dik zevenhonderd deelnemers, die
vrijwel iedere dag druk met elkaar in discus-
sie zijn. Daarna volgde de website Moeders-
minimalisme, met ruimte voor haar eigen
blogs.

Het neemt inmiddels vormen aan die ze
zelf niet had verwacht. ,,Het is ongelooflijk.
Toen ik er naar zocht, was er bijna niets in
Nederland. Nu zie je wel steeds meer blogs.’’

Minimaliseren is o zo besmettelijk. ,,As it
lampke ienkear begjin te baarnen giest los en
hâldst net wer op’’, waarschuwt Dieuwke.

Zelf maakt ze nu ook lijsten. Per ruimte.
,,Wat heb ik, waarom. Het geeft overzicht.’’
Maar let op: er is geen minimum of maxi-
mum. Dat is voor iedereen persoonlijk. Het
gaat om waar je genoeg aan hebt. Niet meer
en niet minder.

www.moedersminimalisme
Facebook: minimaliseren kun je leren

Tips van lezers
Bij ons in Beijum zit een fysieke winkel waar je
kleren kunt ruilen, volgens hetzelfde principe
als Tandje Terug vorige keer schreef. Toen ging
het via het internet maar hier kun je als je bij-
voorbeeld vier dingen brengt ook weer drie of
vier andere dingen meenemen. Ik doe dat regel-
matig. De winkel zit bij het Centrum voor Jeugd
en Gezin in de Groningse wijk Beijum.
Margriet, Groningen

Tips uit de post: zelfgemaakte picknick meene-
men als je gaat wandelen of fietsen. Dikke bleek
gebruiken in plaats van dure schoonmaaakmid-
delen met een geurtje, gratis douche na het
sporten. Kaartjes bewaren en nog een keer
opsturen, bijvoorbeeld naar Tandje Terug!
Maaike, Assen

Gebruik bij het koken altijd een (digitale) kook-
wekker. Mijn ervaring is dat de tijd (bijvoorbeeld
15 à 20 min voor het aardappelen koken) voor-
bij vliegt. Voordat je er erg in hebt loopt de
kookwekker al af. Besparing van energie als je
het eten niet langer dan nodig op hebt staan.
Nankie, Coevorden

Minimaliseren helpt bij het maken van keuzes
die rust en overzicht geven. We leven in een
overprikkelde wereld waarin we overspoeld
worden door informatie, prikkels, reclames,
dingen die moeten. Op een gegeven moment
werd ik het echt zat. Want worden we met zijn
allen gelukkiger? Ik geloof van niet. De politiek
blijft roepen dat we meer geld moeten uitgeven
om de economie te redden, maar daar doen wij
niet meer aan mee. Als wij geld uitgeven is het
(voor zover mogelijk) aan duurzame kwaliteits-
spullen. Schulden doen we niet aan, behalve
een hypotheek en die lossen we versneld af.
Jacqueline, Leeuwarden

Toen onze oudste dochter in december het huis
uitging en ik bij haar in de kast dertig broeken
en nog veel meer tegenkwam, dacht ik: ik ben
geen haar beter, het roer moet om. We hebben
veel, veel te veel!!!! Iedereen!!!
Annet, Arum

Tips van lezers

Koken voor een kwartje, al
dertig jaar dezelfde winter-
jas, een schaap als isolator,
het toilet doorspoelen met
gebruikt afwaswater,
groente telen op het balkon
in afgeknipte shampoofles-
sen, niets is ons te gek als
het om consuminderen
gaat. Deel uw tips, advie-
zen, commentaar en erva-
ringen met de redactie van
Tandje Terug. Wij delen ze
op onze beurt op deze
pagina’s met de lezers.
Mail naar: bijlage@lc.nl of
stuur naar Tandje Terug,
postbus 394, 8901 BD
Leeuwarden

De la van Henk van
Jocyta uit Luxwoude, voor
en na minimalisatie.

Het geminimaliseerde appartement van Joshua Fields Millburn.


