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De Grote Kuis
Ik ben geen grote poetser, nooit geweest. En
als ik dan toch aan het kuisen sla, dan loop ik
drie dagen lang maniakaal achter kind en man
in geval ze een kruimel op die propere vloer
zouden laten vallen. Ergerlijk, ik weet het,
maar het is sterker dan mezelf. Want dat is nu
net het rotte met die wekelijkse poetssessies:
het moment dat je klaar bent, zet het verval
zich alweer in. Dus eigenlijk is het compleet
zinloos. Of zo voelt het toch. 

Toch ben ik fan van de Grote Kuis, de lente-
schoonmaak. Zo’n imposante kuisgeste die
je het gevoel heeft, dat je, al poetsend, echt
een verschil maakt. Geen mens die het ziet,
maar jij weet dat die honderden plastic zak-
jes mooi gesorteerd liggen. Niet dat die len-
teschoonmaak in het rood op de kalender
staat te blinken, maar nu en dan overvalt het
me en wil ik een grootse poetsactie onder -
nemen. Meestal compleet out of the blue.
Dan zet ik bijvoorbeeld na het zondagse
 ontbijt een fles melk in de berging om er vijf
minuten later, voor ik het zelf goed en wel
besef, de voorraadkasten uit te mesten. En
tegen dat mijn nietsvermoedende man komt
kijken waar ik blijf, treft hij me, rood aangelo-
pen, op de grond, omringd door alles wat

zich door de jaren heen in die kasten op-
gestapeld heeft. En de helft hoort daar
natuurlijk niet thuis, maar om die spul-
len een plekje te geven, moet er weer

ergens anders plaats geruimd wor-
den en voor je het weet zit je klem

in een poetsestafette waar je van
je leven niet meer uitraakt. 

Misschien sla ik dit jaar de len-
teschoonmaak toch maar eens
over … Het is dat of opnieuw
faliekant overdrijven.

Sophie 
Allegaert

Na een ongelooflijk zachte winter is de weer-

kundige lente vanaf morgen in het land.

Dat zullen we geweten hebben, want

bij de eerste lentestralen schieten

vrouwen meteen in actie: ze zijn be-

ter verzorgd en vrolijker gekleed. «De

lente brengt hoop en kan zelfs een

boost geven aan je relatie,» zegt

therapeute Patricia van Lingen. 
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Lentegevoel geeft 
boost aan je relatie

Zodra de eerste len-
tezon komt pie-
pen, fleuren vrou-

wen op, zo leren tal van
onderzoeken. Ze begin-
nen zich op slag wat be-
ter te verzorgen, ge-
zonder te eten en ze
kleden zich net iets vro-
lijker en kleurrijker.
 Alleen maar logisch, zo
weet relatietherapeute
Patricia van Lingen van
de School voor Relaties:
«Net zoals de natuur
 leven wij mensen in cycli.
’s Winters trekken we ons
terug. Er is weinig licht, de
avonden zijn donker en we
gaan binnen cocoonen. We
 vallen niet stil, maar bereiden
ons onbewust voor op de lente
die eraan komt. Net zoals de
 bomen, die zich ’s winters
klaarhouden om enkele maan-
den later glorieus naar buiten
te treden. Dat is de gang van de
natuur. In je tuin zie je bijvoor-
beeld hoe de merels ’s winters
de vrouwtjes wegjagen, terwijl
ze er tegen het eind van die
winter bovenop springen.» 

MOEHEID
Vanaf het eerste voorzichtige
voorjaarszonnetje, willen we
ons opnieuw laten zien. «Vraag
het aan elke kapper en schoon-
heidsspecialiste: iedereen
wacht op het voorjaar. Eens dat
er is, willen we weer massaal
naar buiten treden en er op ons
best uitzien.» Dat langere zon-

licht geeft meteen ook meer
zin in relaties, weet de thera-
peute. «Het valt op dat zowat
een derde van de vrouwen die
onze trainingen volgen, ’s win-
ters met hun relatie worstelen.
Vaak heeft die relatie de winter
niet of
amper
overleefd.
De hoog-
gespan-
nen ver-
wachtin-
gen rond
de feest-
dagen
worden vaak niet ingelost, de
kerstvakantie bracht confron-
taties mee, er sluipt een soort
moeheid in onze relatie en we
zitten niet lekker in ons vel. En
als je zelf niet vrolijk door het
leven huppelt, dan spoort je re-
latie ook niet echt goed.» 

IN BEWEGING
Gelukkig brengt de lente elk
jaar opnieuw soelaas. «Sommi-
ge relaties overleven de winter
niet, andere krijgen een lente-
boost en fleuren weer helemaal
op. Want het voorjaar brengt

hoop,
nieuwe
kansen en
nieuwe
plannen.
De dagen
worden
langer, wij
wat verge-
vingsge-

zinder en we komen letterlijk
en figuurlijk in beweging. We
trekken naar buiten, waardoor
we ons beter gaan voelen en
meteen ook aantrekkelijker
worden voor onszelf en dus ook
voor de ander. We slaan aan het
sporten, schaffen een nieuwe

Therapeute:
«Het voorjaar brengt
hoop, nieuwe kansen
en nieuwe plannen»

• Sporten: 55 %
• Benen ontharen: 50 %
• Nagels lakken: 34 %
• Nieuw kapsel: 33 %
• Pedicure: 30 %

Vrouwen bij start
van de lente

garderobe aan, maken snel een
kappersafspraak. Kortom: we
laten ons zien. Koppels die al
lang samen zijn, leven vaak
naar de lente toe. Ook de daar-
opvolgende zomer brengt
meestal wat meer quality
time.» Ook singles moeten niet
wanhopen: de lente pept ieder-
een op, waardoor we net iets
makkelijker verliefd worden.»
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