
KLEREN MOETEN PROPER ZIJN 
 
Kleren moeten proper zijn! 
Dat is mijn enige gebod! 
Maar ik heb al een week gezondigd 
want mijn wasmachine is kapot! 
 
Mijn wasmachine is kapot! 
Nu moet ik haar vervangen! 
Ik weet niet wat aan te vangen! 
‘k Kan niet kiezen uit het aanbod! 
 
Moet je kijken naar die nieuwe Bosch. 
Als beste getest door de consumentenbond.  
Zuiniger, opvallend stiller, minder water verbruikend 
en met een prachtig display. Ik twijfel geen seconde: 
die Bosch neem ik mee! 
 
Mama mia, die Miele is anders ook niet mis. Dankzij de honingraatstructuur  
van de SoftCare-trommel ontstaan geen pluizen en trekken er  
geen naden los. Het QuickPowerWash-programma zorgt ervoor  
dat je binnen het uur maar liefst vijf kilo wasgoed kan wassen.  
En dankzij de SteamCare-functie kun je achteraf een stuk sneller strijken.  
Luister, voor zo’n machine ga ik over lijken! 
 
Kleren moeten proper zijn! 
Dat is mijn enige gebod! 
Maar ik heb al een week gezondigd 
want mijn wasmachine is kapot! 
 
Mijn wasmachine is kapot! 
Nu moet ik haar vervangen! 
Ik weet niet wat aan te vangen! 
‘k Kan niet kiezen uit het aanbod! 
 
Hola Pola! Is dat een Siemens? 30% zuiniger dan het  
beste energielabel. 10 jaar motorgarantie. Met het speciale 
sportkledingprogramma wordt ook de atleet in mij verwend.  
Ach moeder, geef ons heden onze dagelijks degelijke  
Duitse kwaliteit. Een ding is zeker, onze familie  
wordt met een Siemens uitgebreid!  
 
Maar dan valt mijn oog op een Zanussi. Met een  
extra grote trommel van 8 kg voor een heel gezin. Wast nòg 
stiller en heeft een aquastop met levenslange garantie tegen waterschade. 
Ze heeft mijn hart gestolen, ik breng haar een serenade! 
 
Kleren moeten proper zijn! 
Dat is mijn enige gebod! 



Maar ik heb al een week gezondigd 
want mijn wasmachine is kapot! 
 
Mijn wasmachine is kapot! 
Nu moet ik haar vervangen! 
Ik weet niet wat aan te vangen! 
‘k Kan niet kiezen uit het aanbod! 
 
Keep it simple, zei de amoebe. Deze Samsung is perfect  
voor kleine wasjes. Door de Diamond Drum trommel blijven je kleren  
lekker zacht. De functie Last Memory slaat de laatst gebruikte  
instellingen op, zelfs als de wasmachine tussentijds is uitgezet.  
Da’s ook handig als je Alzheimer hebt. 
 
Anderzijds… de Direct Drive motor in die Bauknecht zorgt met zijn ZEN-
technologie voor een unieke waservaring doordat de motor direct op de trommel 
is bevestigd waardoor deze minder trilt. En de behuizing van de machine is 
gemaakt uit één geheel. Dat maakt van haar de stilste op de hele markt. Je krijgt 
ook levenslang garantie op de motor. O Bauknecht, ik wil trouwen met je sales 
promotor! 
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Deze AEG gebruikt Softwatertechnologie die schadelijke mineralen uit het 
kraanwater filtert. Dankzij de grote trommel, stoomfuncties en pure magie 
worden alle spoortjes wasmiddel en wasverzachter gelijkmatig verdeeld over de 
was. Zo wordt elke vezel gereinigd en verzorgd. Ook de ingebouwde sensoren 
klinken mij als het centrifugerend  summum in de oren! 
 
STOP DIE VOORWAS! IS DAT EEN WHIRLPOOL? Die grote vulopening van 35 cm 
maakt het lekker simpel om wasgoed in en uit te laden. En de forse draaiknop 
maakt het bedienen van het toestel supermakkelijk. De tv harder zetten op het 
moment dat je wasmachine centrifugeert? Kinderen die huilen omdat ze niet 
kunnen slapen door het trillen van de vloer? Dat is verleden tijd! Als vrouwen 
wasmachines waren, had ik met deze al lang gevrijd! 
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Mijn wasmachine is kapot! 
Nu moet ik haar vervangen! 
Ik weet niet wat aan te vangen! 
‘k kan niet kiezen uit het aanbod 
 

Ik nam een Ouija bord, vroeg de geest van mijn oude automaat  
om raad. “Hebdet gij al eens gedacht aan de wasserij?” sprak die.  
Zonder verwachtingen liep ik er een binnen. Ik trof er industriële  
toestellen, een hele rij. Groot, betrouwbaar, efficiënt. Echt iets voor mij!  
 
Ik maakte er ook vrienden en vouwde kleren met opa’s, hippies en vrijgezelle 
mammezellen. (Met wie ik ooit een keer garnalen hoop te pellen.) 
Zo proper was mijn was nog nooit. En iedere keer als ik de trommel vul 
en met flink wat waspoeder kruid, weet ik: hier komt zelfs een luipaard 
vlekkeloos uit. 
 
Kleren moeten proper zijn. 
Dat is mijn enige gebod! 
‘k Heb al een week niet meer gezondigd 
want mijn wasserij die is echt top! 
 
Mijn wasserij die is echt top! 
Goddank is mijn toestel naar de haaien! 
Hier simultaan tien wasjes draaien 
is het allerhoogst’ genot! 
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