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De goedkoopste wasmachine
De simpelste, goedkoopste, ener-
giebesparendste wasmachine is 
de ‘schommelemmer’, ooit be-
schreven in het boek ‘Vandaag 
Beginnen’ van Sietz Leeflang dat 
in 1979 verscheen. In 1984 dook de 

schommelemmer op 
in ‘Beter 1x Zien’ en  
toen werden ook de 
ervaringen van Paul 
Pasveer uit Leeuwar-
den beschreven. Paul 
liet zijn wasemmer 
niet elektrisch maar 
met een voetpedaal 
schommelen en kreeg 
zo meteen tijd voor 
een paar hoofdstuk-
ken uit een spannend 
boek. Het emmeridee 
is afkomstig uit ‘Op 
reis met Charley’ van 
John Steinbeck die in 
1960 met een camper 
in de VS rondreisde. Zijn 
vuile was kreeg hij schoon in een 
afgesloten en in een hoek van zijn 
woonauto vastgesjorde emmer 

met zeepsop.  Die was werd steeds 
schoner naarmate er meer kilome-
ters werden gemaakt en meer onef-
fenheden in de weg werden getrot-
seerd. Steinbeck deed het gewoon 
met koud water en groene zeep. De 

reis duurde lang genoeg. 
Natuurlijk kan het met modern 
waspoeder en bij een wastempera-

tuur van 30 graden tegenwoordig 
veel vlugger!

Nog steeds blijken de verzinkte 
ijzeren vuilnisemmers te bestaan 
die in 1982 nog algemeen gebruikt 
werden. Daarvoor moet je nu naar 
marktplaats.nl. Met dat type  em-
mer en de twee ophangbeugels 
heb je de wasmachine snel klaar. 
Het kleine gaspitje eronder is bij 
een ijzeren emmer verantwoord. 
Gebruik hiervoor een campinggas-
flesje.  Zo krijg  je langzame opwar-
ming die je in staat stelt met wat 
soda en groene zeep als wasmidde-

len te werken. 

Kun je alleen aan een plas-
tic afvalemmer komen, dan 
kan het zonder gaspitje en 
vul je hem met warm water 
van rond 50 graden en een 
scheutje modern lage tempe-

ratuur wasmiddel en zo krijg je die 
was ook prima schoon!  
Kan de was daarna buiten aan een 

ouderwetse  drooglijn in de zon? 
Dan wordt krijg je hem nog fris en 
helder wit ook!
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