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tandpasta
DOPJE
stel & huishoudelijke ergernissen

‘HET
IS OOK
NOOIT
GOED’

Wassen en strijken bij Edwin & Anouk Smulders
De hemel zij geprezen voor Habiba

ANOUK: “We hebben twee dagen per week hulp. Habiba is onze oppas,

huishoudster, vriendin en psycholoog. Ik heb een wachtlijst met vriendinnen
die haar graag van me willen overnemen.”
EDWIN: “Als we haar nodig hebben, is ze er.”
ANOUK: “Mijn moeder had vroeger een zaak aan huis. Als zij werkte, zorgde

mevrouw Smelt voor ons. Die wist van onze vriendjes, had overal een oplossing voor en deed het huishouden met twee vingers in haar neus. Wij hebben
een tweede mevrouw Smelt gevonden.”
EDWIN: “Gewoon via een briefje op het mededelingenbord van de supermarkt.”

l

WONEN. 123

BWDQGSDVWDGRSMHLQGG



l

124 WONEN.

BWDQGSDVWDGRSMHLQGG



Hij: ‘ALS HET ZOU MOETEN
MAAK IK ZELFS DE WC SCHOON’
Zij: ‘MAAR JE ZET JE GLAS
NIET EENS IN DE AFWASMACHINE’
ANOUK: “Hoewel ze ontzettend druk is met de kinderen, doet ze

EDWIN: “En de vaatwasser is schoon en uitgeruimd.”

ook alle grote huishoudelijke klussen. Het enige wat ik zelf doe is

ANOUK: “Als Edwin een verdwaalde sok onder de tafel ziet liggen,

opruimen, strijken en stofzuigen. Dat laatste moet elke dag omdat we

denkt hij: die pak ik vanavond wel op als ik naar boven ga. Ik wil

een hond hebben.”

hem gelijk weg hebben.”

EDWIN: “Als Anouk niet aan mijn hemden toekomt, breng ik ze naar

EDWIN: “Ik ben nergens te beroerd voor, maak zelfs de toiletten

een stomerij in Amsterdam.”

schoon als het zou moeten, maar aan bepaalde klussen waag ik me

ANOUK: “Ik probeer de strijk goed bij te houden, maar als de berg te

niet. Het aanrecht schoonmaken bijvoorbeeld. Doe ik dat met de Cif,

groot wordt, geef ik Edwin vijftien overhemden mee.”

dan moet het met de Jif en gebruik ik het ene doekje, dan moet het

EDWIN: “Ik ben van de mannenklussen: de barbecue aanmaken, het

met het andere.”

gras maaien en de boot aftanken. En als ik klaar ben met mijn werk,

ANOUK: “Ik stel veel hogere eisen aan het huishouden dan Edwin. Ik

bel ik altijd even op of ik nog een boodschap mee kan nemen uit

vind het fijn als het bed elke dag wordt opgemaakt. Hij slaapt gerust

Amsterdam.”

onder een dekbed waar nog geen overtrek omheen zit.”

ANOUK: “Al vraag ik één klein dingetje, hij komt altijd met een grote

EDWIN: “Geen probleem.”

tas thuis. Ondertussen heeft hij drie keer gebeld om te vragen wat

ANOUK: “Als ik ’s ochtends beneden kom, vind ik het vreselijk als

dat ene kleine dingetje ook alweer was.”

Edwin zijn glas de avond ervoor niet heeft opgeruimd. Soms heeft hij
het niet in de vaatwasser gezet, maar in de gootsteen, ook zoiets.”

Natte was gaat stinken

EDWIN: “Dingen waar ze mij voor op mijn donder geeft, doet ze

ANOUK: “Ik vind het erg dat het huishouden nooit ophoudt. Heb je

zelf ook. Het verschil is dat ik het glas zou oppakken en wegzetten

het net allemaal spic en span, ligt er in mum van tijd weer een berg

zonder er verder woorden aan vuil te maken.”

wasgoed. En hoezeer ik ook probeer de speelhoek geordend te hou-

ANOUK: “Dat is waar. Laatst veegde hij iets met het keukendoekje

den, het blijft een hoek met troep.”

van de vloer. ‘Wat doe je nou?’, riep ik. Drie minuten later deed ik het

EDWIN: “Met kinderen is het altijd een bende.”

zelf ook. Edwin schraapt dan alleen even zijn keel. Dat vind ik leuk

ANOUK: “Ik kan erg mopperen als er spullen liggen op plekken waar

aan hem. Hij is relaxed. Toen ik zwanger was, heb ik op een gegeven

ze niet thuishoren. Jij irriteert je niet zo snel.”

moment staan drammen dat het gras moest worden gesproeid. Dat

EDWIN: “Ik maak me bijna nergens druk om.”

deed hij vervolgens braaf.”

ANOUK: “Als ik na twee dagen thuiskom, zit de was nog in de droog-

EDWIN: “Er was voorspeld dat er een verschrikkelijke storm op

trommel.”

komst was, maar tegen een zwangere vrouw ga ik niet in.”

EDWIN: “Wat maakt dat uit? Het is erger als er natte was in zit, want

ANOUK: “Een paar uur later begon het te regenen. Toen zei hij: ‘Fijn

die gaat stinken.”

hè schatje, dat ik nog even heb gesproeid?’”

ANOUK: “De kinderen zijn goed verzorgd, er ligt lekker eten in de koel-

kast, maar de klussen die niet zo in het oog springen, blijven liggen.”

Gebruiksaanwijzingen, lampjes en gaatjes

EDWIN: “Het is geen teringzooi.”

EDWIN: “Klussen, daar hebben we mensen voor. Ik vervang alleen

ANOUK: “Nee, je legt wel de krant weg als je die hebt gelezen.”

weleens een lampje.”
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Hij: ‘DOE IK HET MET DE CIF,
DAN MOET HET MET DE JIF EN
GEBRUIK IK HET ENE DOEKJE,
DAN MOET HET MET HET ANDERE’
ANOUK: “Dan zitten we wel eerst drie dagen in het donker.”

EDWIN: “Vorige week zat ik op Ibiza. Ik zou net terugvliegen toen

EDWIN: “Volgens mij heb ik vorige week nog alle lampjes in de tuin

ik hoorde dat Wendy, Erland, Patty Brard en Frederique van der Wal

vervangen.”

onderweg waren. Dan moet ik naar huis bellen om te zeggen dat ik

ANOUK: “Wie moest daarom vragen? Ongeveer zes keer?”

nog een dagje blijf.”

EDWIN: “Dat klopt.”

ANOUK: “Natuurlijk baal ik af en toe, maar ik weet ook hoe leuk het

ANOUK: “Als Edwin een gaatje boort, maakt hij een kijkgat naar de

is om een onvoorspelbare baan te hebben.” 쎲

andere kamer.”

de muur.”

ANOUK SMULDERS-VOORVELD GEBOREN in Enschede, 29 augus-

ANOUK: “We hebben er ook geen geduld voor. Hoewel we genoeg

tus 1974 GROEIDE OP in Barneveld OPLEIDING havo, meao, heao

gereedschap hebben, is altijd net het bakje met de plugjes leeg.”

WERD in de trein door een fotograaf ontdekt als model SLEEPTE al

EDWIN: “Ik weet van de meeste spullen niet hoe ze werken.”

snel een wereldwijd contract binnen bij Christian Dior WOONDE tien

ANOUK: “Hij leest nooit gebruiksaanwijzingen.”

jaar lang in Parijs, Miami, New York en Londen LIEP in modeshows

EDWIN: “Daar kan ik echt niet doorheen komen. Ik vraag het liever

van Ralph Lauren, Yves Saint Laurent, Issey Miyake en Giorgio Armani

aan een vakman.”

HAD een gastrol in Sex and the City PRESENTEERDE Shownieuws,
Entertainment Live en De Leukste Thuisvideo’s IS beautydeskundige

Trouwens, hoe was jouw dag?

bij RTL Boulevard RUNT samen met Rossana Lima en Irene Avogadri

ANOUK: “Met kinderen heb je minder tijd voor elkaar. Als alles

evenementenbureau The Class Company TROUWDE in 2004 met foto-

eindelijk gedaan is, zit ik uitgeblust op de bank.”

graaf Edwin Smulders IS MOEDER van vierjarige Max en babydochter

EDWIN: “Daarbij komt dat we allebei onregelmatige werktijden

Bo WERKT graag in de tuin

hebben.”
ANOUK: “Als de kinderen in bed liggen, ruim ik de troep op en

EDWIN SMULDERS GEBOREN in Eindhoven, 24 augustus 1968

check mijn e-mail, terwijl Edwin foto’s bewerkt en telefoontjes pleegt.

VOETBALDE bij de jeugd van PSV MOEST op zijn achttiende voor zijn

Af en toe zeggen we ’s avonds in bed tegen elkaar: ‘Trouwens, hoe

vader, die fotograaf was, invallen omdat pa een gebroken arm had

was jouw dag?’”

EERSTE KLUS de bruiloft van Joop en Janine van den Ende MAAKTE

EDWIN: “Als ik nu een telefoontje krijg dat bepaalde BN’ers ergens

de eerste foto’s van prins Willem-Alexander met Yolanda Adriaans,

zijn gesignaleerd, ben ik weg.”

Emily Bremers en Máxima FOTOGRAFEERDE ook voor het eerst prins

ANOUK: “Dat is niet altijd goed te combineren met een gezin.”

Constantijn met Laurentien, prins Friso met Mabel, prins Maurits met

EDWIN: “Ik ben net nog in St. Tropez, Cannes en op Ibiza

Marilène en prins Bernhard met Annette MOOISTE FOTO Brad Pitt in

geweest.”

Amsterdam VERLIET in 2002 het weekblad Weekend en stapte over

ANOUK: “Toen Bo nog maar een paar weken oud was, was het best

naar Story TROUWDE in 2004 met fotomodel Anouk Voorveld IS VADER

even pittig.”

van vierjarige Max en babydochter Bo.

TEKST PATRICIA VAN DEN HEUVEL FOTOGRAFIE ALEK STYLING ANGELA KUPERUS VISAGIE FEDDE HOEKSTRA

EDWIN: “Ik ben absoluut niet handig. Sla met een spijker hamers in
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