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3D behang verhult
foutjes in de muur
De nieuwe collectie 3D muurbekle-
ding Enigma van Arte is geperst met
een speciale techniek, die thermo-
forming heet. De vormen zijn met
warmte in het textiel geperst. In de
collectie zitten hoekige, geometri-
sche blokjes, een damastmotief en
een tegelpatroon in verschillende
kleuren. Deze muurbekleding ( 219
euro per meter) zorgt voor een be-
tere akoestiek en verbergt schoon-
heidsfoutjes in de muur.

LEESTIPS
VOGELS
Bioloog
Hans-
Wolf-
gang
Helb
en natuurfotografe Rosl
Rössner stelden dit 

vogelboek samen. 
Het staat vol prachtige
foto’s van de meest
voorkomende vogel -
soorten, vastgelegd
zoals je ze niet vaak
ziet. Bij elke vogel staan

de kenmerken en gedra-
gingen vermeld.
(Kosmos Natuur,
€19,99)

KATTEN-
KNUTSELS
Fan van
haken en
breien?
Laat je
eens inspi-
reren door katten. 
Poezenfanaat Femke
Vindevogel knutselde

van alles met dit thema.
(Lannoo, €14,99)

HET PASTABOEK
Dit kookboek van You-
Tuber Gennaro Con-
taldo is een must voor
pastaliefhebbers. Con-
taldo is be-
kend van
Jamie
Oliver’s
Food Tube,
de online
kookcom-

munity van de  Britse
chef.
(Kosmos, €9,99)

KLEUR JE
EIGEN
REMBRANDT
Waan je
Rembrandt
met dit
kleurboek,
gebaseerd op de werken
van de meester.
(Kosmos Creatief,
€12,99)
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Ooit waren ze bedoeld voor
de opslag van olie, maar nu
zijn ze een origineel meubel
voor in de tuin. Deze C-Bar-
rels zijn olievaten die in el-
kaar zijn geperst. Je kunt
ze, met de bijbehorende
houten pootjes of een zit-
kussen, gebruiken als design-bijzettafel
of tuinstoel. Ze zijn voor 129 euro in ver-
schillende kleuren te koop op tuinmeube-

len.nl. En omdat ze zijn gemaakt van
echte olievaten, zijn ze geen van alle het-
zelfde. 

Planten vormen levend schilderij
Een schilderij van levende planten, dat is LivePicture van Mobilane.
Dit nieuwe systeem - dat je vanaf 495 euro kunt kopen - bestaat

uit een aluminium frame
waarin je kamerplanten in
een speciale cassette klikt.
Er zit een waterreservoir in,
waaruit planten vier tot zes
weken kunnen drinken en
dat je zelf makkelijk kunt
bijvullen. LivePicture is wa-
terdicht, heeft geen stroom
nodig en is gemakkelijk op
te hangen. Meer info: mobi-
lane.nl.

Lente
op kussentjes
Laat het voorjaar maar komen met de
nieuwe collectie ‘Summer Pastels’ van het
Nederlandse label FourFabrics. De collectie
bestaat uit kussens, vazen, lampjes en an-
dere woonaccessoires in zachte tinten, die
een stoere twist kregen door de combinatie
met de kleuren koraal en hot pink. 

TIPS & NIEUWTJES

Houseclearing

HEEFT MIJN HUIS 

van inspiratie en creativiteit. Mis-
schien kom het doordat ik instort
na een drukke tijd, maar ik heb het
idee dat het ook het huis kan zijn.
Met de verbouwing hebben we de
vorige bewoonster er weliswaar vi-
sueel uitgewerkt, maar er klopt nog
steeds iets niet.”

China
Dus belde Liesbeth Juno Burger
voor een schoonmaaksessie. Onder
het mom van ‘baat het niet, dan
schaadt het niet’, maar ook omdat
ze gelooft in ‘levensenergie’ in een
ruimte. In China is er een woord
voor, chi, en is het energetisch
laten reinigen van je woning of
kantoor de normaalste zaak van de
wereld. Net als in andere Aziatische
landen overigens, zoals het boed-
dhistische Thailand.
Juno ervaart het huis van Liesbeth
als ‘te passief ’. ,,Te weinig chi,” con-
stateert hij. ,,Daardoor kun jij hier
niet opladen en lekt je energie weg.
Een batterijprobleem als het ware,
waardoor jullie als nieuwe bewo-
ners een valse start maken.” Met

zijn wichelroede, een dun kope-
ren staafje, laat Juno zien hoe
het werkt. ,,Kijk, hier in de
woonkamer kan de chi vrij-
elijk door de ruimte bewegen.
Dat zie je aan de rustig me-
anderende wichelroede.
Maar in de keuken...” Voor
het aanrecht staat hij stil,
het staafje in zijn hand
draait onheilspellend snelle
rondjes. ,,Hier is sprake van
een ‘vortex’, een plaats waar
de energie wordt weggezo-

Bij de voorjaarsschoonmaak denk je vooral aan kasten uitmesten 
en matten kloppen. Maar sommige mensen geloven in een alternatieve

voorjaarsschoonmaak. Op pad met ‘houseclearer’ Juno Burger, die 
een huis ontdoet van ‘onreine energie’. TEKST PAM VAN DER VEEN |  FOTO’S SHODY CAREMAN

Tweede leven
voor oude
olievaten

Overal heb je ‘mannetjes’
voor. Ook voor de ‘spi-
rituele schoonmaak’
van je huis. 
Juno Burger is zo’n

‘mannetje’. Naar eigen zeggen heeft
hij al duizenden panden ‘energe-
tisch gereinigd’. Als ervaren ‘house-
clearer’ weet hij als geen ander
hoeveel invloed een energieversto-
ring in de ruimte kan hebben. ,,Als
er veel emotionele spanningen zijn
geweest op een plek, zoals angst of
verdriet, dan kunnen die blijven
hangen,’’ zegt Burger. ,,Die span-
ning onttrekt vervolgens energie
aan de omgeving, voedt zich er als
het ware mee. Hoe langer dat
duurt, hoe lager het energieniveau
in de ruimte, tot die uiteindelijk va-
cuüm is, ofwel energetisch dood.’’
Ook de energie van de bewoners
neemt dan af, gelooft hij. ,,Buitens-
huis zijn ze levenslustig, maar thuis
lopen ze als het ware leeg.’’ Vaak
ontstaan dan psychische of licha-
melijke klachten, zegt Burger, of
problemen van financiële of relatio-
nele aard. Slecht slapen is ook een
typisch symptoom. 
Liesbeth van Woerkens (40) en
haar gezin zijn vorig jaar zomer
verhuisd. Naar een idyllisch dijk-
huisje, prachtig gelegen in het
groen. Maar sinds ze er wonen,
slapen zij en haar man slecht.
Ook heeft Liesbeth het gevoel
dat ze moeilijk tot dingen
komt. ,,Ik voel passiviteit in
m’n leven, ik bruis bepaald niet

Zelf de boel eens lekker ener-
getisch aan kant maken? Dit
zijn enkele beproefde metho-
den voor een spirituele
schoonmaak:
■ Zet bergkristal
in je huis. Deze
steen zou ener-
gie reguleren en
absorberen en de
ruimte ‘schoon’ houden.
■ Loop door het huis met

smeulende salie. De
Indianen voerden dit
ritueel, smudging ge-
naamd, uit om nega-

tieve vibraties uit leefruimtes
te verdrijven. Palo santo (hei-
lig hout) schijnt eveneens ef-
fectief te zijn.
■ Ook een klassie-
ker: de wind-
gong. Hang je ’m
voor het raam,
dan voorkomt een
prettig tingelende windgong
dat de energie het huis uit-
stroomt. Plaats je ’m meer in
de ruimte, dan zal het de
energie verspreiden. 
■ Himalayazout zou negativi-
teit opnemen. Vul een plan-

tenspuit met
water waarin je
Himalayazout
hebt opgelost.
Spuit dit water rond in de
ruimte. Of strooi een beetje
zout in elke hoek van de
kamer en zuig dat na een
paar uur weer op.
■ Van datzelfde Himalayazout
worden ook zoutkandelaars

gemaakt, naar verluidt
zeer geschikt voor
het dagelijks on-
derhoud van je

leefomgeving.

chi?
gen. Voel maar hoe koud het ook is.
Er is hier een berg verdriet blijven
hangen.” 
Dan loopt hij de slaapkamer in.
,,Dit is een plek waar meestal van
alles aan de hand is. Waar je veel
tijd doorbrengt, droomt, dingen
verwerkt, ruzies uitvecht met je
partner. En niet alleen jullie, maar
ook alle generaties bewoners voor
jullie. In een kamer als deze kan
het bed maar op één manier staan,
iedereen in de historie van dit huis
heeft zo geslapen. Energetisch ge-
zien is het alsof je elke nacht op
een vies matras gaat liggen, in de
emotionele spanningen van de vo-
rige bewoners.” Juno houdt de wi-
chelroede boven het bed, die weer
als een razende begint te cirkelen.
,,Niet zo gek dat jullie hier onrustig
slapen,” zegt hij.

Psycholoog
Is er nog hoop voor het huis van
Liesbeth? Juno kan haar geruststel-
len. ,,Er is te weinig chi, maar het
kan veel erger. Ik heb eens een huis
in Aerdenhout gecleard, waar naar
mijn gevoel iemand had gewoond
met suïcidale gedachten. Toen ik
dat de huidige bewoonster vertelde,
schok ze zich rot. Haar dochter van
7 had al een paar keer gezegd dat
ze het leven niet meer leuk vond,
dat ze wilde dat het stopte. En psy-
choloog had haar binnenstebuiten
gekeerd, maar geen aanwijzingen
kunnen vinden. Bleek dus dat het
meisje oude spanningen uit het
huis oppikte en die verwarde met
haar eigen emoties.” 
De woning van Liesbeth zal hij zon-

der veel moeite tot rust kunnen
brengen en ‘reanimeren’, denkt
Juno. Nee, niet met brandende
witte salie, zoals veel huizenreini-
gers plegen te doen. ,,Dat is een
overblijfsel van heel oude rituelen,
meer ceremonieel bedoeld. Ik ge-
bruik alleen mijn lichaam, dat als
katalysator functioneert. Daarmee
verbind ik me met een plek om te
voelen welke spanningen er zijn.
Kom ik angst of pijn tegen, dan ac-
cepteer ik ze volledig. Door ze te
‘omarmen’ kan de verkramping
ontladen en de energie weer stro-
men. Dat heeft een positief effect
op de ruimte en dus ook op de
mensen erin.”
Is hij wel eens een klopgeest tegen-
gekomen? ,,Jazeker. Dan is er
sprake van zoveel opgebouwde
spanning dat die manifest wordt.
Je krijgt dan dat sleutelbossen ver-
dwijnen, dat mensen mysterieuze

voetstappen horen of de deur
opeens zien opengaan. Ik liep rond
in een huis in Haarlem, en toen ik
met de bewoners in het toilet
stond, voelden we alle drie een
vrieskou binnenkomen en zagen we
hoe het kraantje door een onzicht-
bare hand werd opengedraaid. Dat
kan alleen als het om een enorme
hoeveelheid energie gaat die door
de jaren heen is vergaard.” 

Bang wordt hij daar niet van, maar
het ‘clearen’ maakt hem soms wel
moe. Zeker als het om grote plaat-
sen gaat, zoals de Utrechtse vinex-
locatie Leidsche Rijn, gebouwd op
een Romeinse legerbasis. ,,Toen die
wijk in aanbouw was, dacht ik al:
hier moet ik flyeren. Een woonwijk
op een historische plek waar zelfs
veldslagen zijn geweest, dat is vra-
gen om problemen.” 

Omarmen
En inderdaad heeft hij er al heel
wat klanten geholpen, al was het
soms een hele opgave. ,,Wat ik daar
moet omarmen, is heel veel en heel
oud.”
Een standaard sessie van zo’n 3 uur
kost 288 euro. Eén van zijn vol-
gende klussen is een internetstart-
up in Amsterdam. Voor de
ondernemers het eeuwenoude
grachtenpand betrekken, willen ze
dat Juno langskomt. Hij komt re-
gelmatig bij bedrijven, vertelt hij,
vooral als het slecht gaat met de
business. 
Lachend: ,,Sommigen maken er een
bedrijfsfeestje van, maar het komt
vaker voor dat ik in het weekeinde
moet komen, liefst in het donker. Je
bedrijf laten clearen is nog niet
alom geaccepteerd. Terwijl je
daarna wel ziet dat het ziektever-
zuim daalt of de omzet stijgt. Dat
zijn meetbare factoren.”
En Liesbeth? ,,Na het bezoek van
Juno heb ik me een paar dagen
vreemd gevoeld, een beetje in de
war,” vertelt ze. ,,Maar een week
later sliep ik beter en voelde ik me
fitter en positiever.” 
Of ze dat daadwerkelijk te danken
heeft aan de energetische reiniging,
of dat de sessie anderszins iets in
beweging heeft gezet, of dat het één
niets met het ander te maken heeft,
blijft gissen. 
Maar een goed verhaal voor op een
feestje is het wel.

Als ergens veel
spanningen zijn 
geweest, dan
kunnen die 
blijven hangen

In een huis voelden we eens 
een vrieskou binnenkomen. 
Een kraantje werd door een 
onzichtbare hand opengedraaid

Liesbeth van
Woerkens had na het
bezoek van ‘clearer’
Juno Burger een
paar dagen een
vreemd gevoel.

WEL GENOEG

Hoe kan ik zelf mijn woning ‘clearen’?

Juno Burger gebruikt een wichelroede.


