
Sloddervos van geboorte, zet journalist 
Karin Kuijpers zich met de Japanse opruimgoeroe 

Marie Kondo aan de hoognodige grote 
schoonmaak. Goed voor lichaam én geest.

TeksT: karin kuijpers

Ik ken weinig mensen die zo slordig zijn als 
ik. Terwijl mijn opvoeding toch zó keurig 
was. Elk voorjaar ging bij ons thuis de witte 
tornado erdoor. Moeder zette samen met 
haar hulp het huishouden met militaire 
 precisie ondersteboven. Met een wilde blik 
in haar ogen moest elke huismijt eraan gelo-
ven. Na zo’n vijf dagen schrobben, poetsen 
en raggen kon je er gerust in quarantaine. 
Niet alleen was ons huis van top tot teen 
schoon, moeder had óók alle huisraad door 
haar handen laten glijden. Buiten stonden 
minstens tien (!) vuilnisbakken vol kleding, 
boeken en prullaria te wachten op een goed 
doel. Veel heb ik van haar poets- en opruim-
drift niet opgestoken. Misschien ontwikkelde 
ik juist een állergie tegen haar levensmotto: 
1, 2, weg ermee.

Geiten & een kip
Mijn eerste eigen huis begon keurig met 
nieuwe meubeltjes en gevulde letterbakken, 
maar was binnen luttele maanden verworden 
tot een vrolijke Villa Kakelbont waar ik in 
bad ging op de keukenvloer tussen stapels 
nog af te wassen pannen en waar ik me 
omringde met spontaan groeiende plantjes 
langs de badkuiprand. A la Patty Brard 
maakte ik met een en hetzelfde doekje zowel 
het toilet als het aanrecht schoon.
Mijn geiten – indertijd mijn hobby – en ik 
vonden het heel normaal dat ze binnen hun 
voer kwamen halen. Dat ze hun keutels de 
vrije loop lieten en mijn post opvraten, deer-
de hen noch mij. De kip ging op de staande 
lamp op stok terwijl ik voor de tv met dikke 
pennen meesterlijke truien brei de te mid-
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den van stápels kranten, boeken en gebruikte borden. 
Het ging letterlijk van hink-stap-sprong door mijn huis 
maar het leven was gezellig en, ondanks de puinhopen, 
voor mij overzichtelijk. Als vrienden mij voorstelden de 
boel eens te organiseren, luidde mijn stelregel steevast: 
uit chaos worden de mooiste dingen geboren. 

Ton sur ton in de kledingkast
Toen ik mijn geiten verruilde voor kinderen en het echte 
werk, begon er iets van orde in mijn leven te komen. 
Hoewel ik het behoorlijk benauwd kreeg van een filo-
sofie als rust, reinheid & regelmaat, kuisten mijn man 
en ik omwille van de kleintjes regelmatig ons huis tot 
op de bodem. Soms met behulp van vriendin Hélène, 
die nu eenmaal orde in haar DNA heeft zitten en bij-
voorbeeld graag haar tanden zette in mijn garderobe, 

die meer buiten dan in de kast lag. Alles 
moest weg wat ik een half jaar niet had 
gedragen en ze ordende van groot naar klein 
en op kleur, zelfs de hangertjes. 
Fantastisch! dacht ik. Want eerlijk, het 
voelde wel echt als OPGERUIMD. Dit zou het 
begin van mijn nieuwe leven worden! Maar 
al na een paar weken verdween de ton sur 
ton van hangers en kleding uit mijn kast en 
viel ik terug in mijn oude hink-stap-sprong-
levensstijl, ofwel: kleding stapelen op stoelen 
en op de grond.

Leven tussen de kantoorkratten
Ze zeggen wel eens dat je aan iemands huis 
ziet hoe het met zijn hoofd is gesteld. Hm, ik 
moest met het lengen der jaren steeds vaker 
toegeven dat mijn rommelige inborst me in 
de weg ging zitten. Vooral nadat ik een paar 
jaar geleden mijn vaste baan opzegde en als 
freelancer begon: er kwam wekelijks méters 
post binnen. Mijn kantoor aan huis was wel-
dra te klein en voor ik het wist, leefde mijn 
gezin in de woonkamer tussen mijn kantoor-
kratten en paperassen. Best sneu voor ze. 
Mijn man klaagde dat mijn werk ‘als een 
lintworm door het huis ging en hij in een 
kantoor leefde’. Ikzelf was steeds meer tijd 
kwijt aan het zoeken van spullen tussen de 
puinhopen; ik raakte er gestrest van. Mijn 
laptop? Hetzelfde verschijnsel. Het schijnt 
dat rommel bij vrouwen het cortisolniveau 
omhoog stuwt en kan leiden tot chronische, 
cognitieve schade, vermoeidheid en onder-
drukking van het immuunsysteem (een wijs-
heid vrij naar het boek Een opgeruimde geest 
van Daniel Levitin). Ik weet niet of ik aan 
deze verschijnselen leed, maar feit is wél dat 
ik steeds moeier werd van mezelf. Er móest 
een keer een ommekeer komen. En ja, de 
perfecte aanleiding diende zich aan: we 
 wilden ons huis verkopen. We vroegen een 
makelaar die met ontzag ons fraaie, karak-
teristieke huis aanschouwde. Maar die met 
haar wenkbrauwen fronste zodra ze de 
inhoud in haar blikveld kreeg. Haar eendui-
dige devies: Eerst opruimen, dan verkopen. 

To Kondo or not to Kondo
Het toeval wilde dat het begin dit jaar 
regende van de opruimboeken in de boek-
handel. Er schijnt iets in de mens te zitten 
dat na de winter schoon schip met de boel 
wil maken. Over het waarom kan ik in de 
geschiedenis niets vinden, maar mijn gut 
feeling zegt me dat je na een winter in je hol 
gewoon zin hebt om de boel te laten luchten 
onder een pril lentezonnetje. En het past in 
de tijd van less is more, vermoed ik.
De afgelopen zeventig jaar heeft de mens 
gemiddeld méér zooi dan ooit gekregen. 
Schei dingen, tweede huwelijken, latrelaties 
en co-ouderschappen zorgen voor meerdere 
huishoudens. Via cyberspace – internet en 
mobieltjes – krijgen we 24/7 prikkels om te 
kopen, want bergen informatie over infor-
matie en alles is ook nog eens 24/7 te koop 
via internet.
Nieuwe boeken als Grip op de chaos van Els 
Jacobs, Een opgeruimde geest van Daniel 
Levitin en de KonMari-methode beschrijven 
elk wijsheden over de kunst van het oprui-
men. De meest extreme hierin is Marie 
Kondo. Deze opruimkoningin uit Japan ver-
kocht wereldwijd twee miljoen boeken over 
het schijnbaar banaalste onderwerp ter 
wereld. Na rook-, eet- en coach-goeroes lijkt 
Kondo de nieuwe goeroe op het gebied van 
rommel elimineren. Er bestaat zelfs een 
wachtlijst om op haar wachtlijst te komen. 
Kondo zelf is inmiddels een werkwoord 
geworden: To kondo or not to kondo.

Vrij geniaal
Het voorwoord begint typisch Amerikaans: 
In dit boek beschrijf ik hoe je je omgeving 
weer netjes kunt krijgen op een manier die je 
leven zal veranderen. Onmogelijk? Dat is een 
veelgehoorde reactie. De KonMari-methode  
is een simpele, slimme en effectieve manier 
om rommel voor altijd uit te bannen. Je zult 
niet alleen nooit meer troep maken, maar  
je leven krijgt ook een nieuwe start en dat  
is het wonder dat ik met zo veel mogelijk 
 mensen wil delen.

Nou, laat dat wonder maar doorkomen KonMari (de 
 bijnaam van Marie Kondo)! Het boek heeft een witte 
cover met een rode verticale streep die roept ‘ik ben  
dé manier om orde en rust in je leven te brengen!’ Vind 
ik al vrij geniaal. Achterop zien we een lief ogende 
Japanse jongedame maar niets is wat het lijkt: ze maakt 
genadeloos korte metten met álles wat je dierbaar is. 
Door de New York Times werd ze uitgeroepen tot Zen-
nanny, The Times noemde haar ‘strijdster in de oorlog 
tegen rommel’.
Wat wil KonMari van ons? Een greep uit de inhoud: 
eerst álles in één keer wegdoen. Ben je boos op je fami-
lie? Dan is je huis misschien de oorzaak… Maak nooit 
stapels, zet alles rechtop: staand is het toverwoord. En: 
maak elke dag je handtas leeg.

Tien vuilniszakken vol
Kort en goed, regel 1 luidt: eerst puinruimen. En niet 
per kamer, maar per categorie. Dus: kleding, dan pape-
rassen, dan boeken, dan aanrecht en bad, dan handtas. 
En in één keer. Kondo: “Opruimen liegt nooit. De 
ultieme sleutel tot succes is: ruim in één keer goed op in 
plaats van stukje bij beetje. Dan kun je je manier van 
denken drastisch veranderen.”
Dus Kondo roept mij op om al mijn kleding uit alle 
kamers op één grote stapel te gooien en elk stuk aan te 
raken. Voel ik ‘een rilling van geluk’, dan mag het blij-
ven. Zo niet, weg ermee. “En,” zegt KonMari, “het is 
niet raar wanneer je een meditatieve trance ervaart 

Na een winter in je hol  
heb je gewoon zin  

om de boel te laten luchten onder  
een pril lentezonnetje

 1   Sorteer per  
categorie, niet  
per kamer.

 2   Doe eerst alle  
spullen weg waar  
u geen rilling van 
geluk bij krijgt,  
begin daarna pas 
met opbergen.

 3  Maak van opruimen 
een speciale  
gebeurtenis. Doe  
het in één keer. 

 4   Berg verticaal op  
in plaats van hori
zontaal te stapelen. 
Zelfs een laptop kan 
staand de kast in.

 5   Pak nieuwe kleren 
meteen uit en  
ontlabel ze. Dat 
scheelt bergen 
ruimte én de kans  
dat u ze vergeet.

Doe De KonDo
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bij het opruimen. Het ligt in de menselijke 
aard om weerstand te bieden aan het weg-
gooien van spullen. Maar vergeet die hon-
derd excuses om niets los te laten. Laat lós.”
Het klinkt allemaal een beetje zweverig, 
maar alleen het idee dat ik begonnen ben 
aan iets wat allang ettert, geeft al lucht. 
Mijn oudste, kapotte jeans, yes, die blijft, 
mijn nieuwste zwarte blouse van de Zara  
die toch een beetje knelt? Weg ermee. Tien 
vuilniszakken verlaten het huis voor de 
kringloop. De rest wordt staand opgevouwen 
want Kondo zegt: “Hang alleen stukken op 
die eruit zien alsof ze liever hangen: dunne 
stofjes, pakken die tegenstribbelen als je  
ze wilt opvouwen.” Hangende kleding moet 
vervolgens worden gesorteerd als een pijl 
die rechts omhoog gaat. Dus: zware, lange 
en donkere stukken links, en lichte, korte 
kleding rechts. Met kleren rechtopstaand 
opvouwen bespaar je pas écht ruimte en 
kreuken, want er is geen druk meer van het 
stapelen. Vouw je kleren tot rechthoeken die 
rechtopstaand net zo hoog zijn als je la. Ja, 
dat is even pielen met vouwen, maar het is 
héérlijk om van bovenaf meteen te zien wat 
er in je la ligt – pardon: staat. Over sokken 
gaat Kondo naar mijn idee wel erg ver. 
 Sokken mogen niet in bolletjes gevouwen 
want ‘dan kunnen ze niet uitrusten van alle 
stress die ze overdag hebben meegemaakt’. 
Hm. Kondo: “Leg de ene sok op de andere, 
vouw de bovenkant van de sok terug en berg 
ze rechtopstaand op. Zo kunnen ze niet gaan 
rollen en tegen andere sokken aanbotsen.” 
1, 2, nou nee. Kondo, ik ben véél te bang voor 
eenlingen, dus ik rol ze lekker op.

Lezen vertraagt de boel
Paperassen opruimen blijkt een stuk makke-
lijker. Oude verzekeringspapieren, belasting-
documenten en blocnotes zijn fijn om weg te 
gooien. Tot ik die ene krakende, leren koffer 

van zolder tegenkom gevuld met brieven, 
ansichtkaarten, tekeningen en foto’s uit mijn 
jeugd. O heerlijk om het handschrift van mijn 
overleden vader te herkennen en te lezen 
over zijn bourgondische levensstijl! En het 
knisperend dunne airmail-briefpapier te 
voelen van de brieven die ik schreef toen  
ik de wereld over trok. “Kappen!” zegt mijn 
strenge Kondo-meesteres. “Je bent aan het 
opruimen en lezen vertraagt de boel. Die 
souvenirs herinneren je aan een tijd dat ze 
je blij maakten. Maar brieven weggooien 
betekent niet dat je ook je dierbare herinne-
ringen weggooit.” Ja maar, ja maar als ik 
ooit met pensioen ben, ga ik dit allemaal 
weer lezen, roep ik. “Niks ooit,” ketst Kondo 
terug, “we leven nú. Hoe mooi het vroeger 
ook was, we kunnen niet in het verleden 
blijven hangen. En geloof me: ooit wordt 
nooit.”
Toen ik eenmaal door de koffer heen was, 
leek het hek van de dam. Zelfs de weinige 
opbergdozen die ik had, moesten eraan 
geloven, want ook daarin gelooft Kondo 
niet. “Opbergdozen zijn voor hamsteraars.”

Het is gelukt: ik heb mijn huis weten te Kon-
doën. Het geeft ruimte in mijn huis én in 
mijn hoofd. Kondo is in het dagelijks leven 
mijn mantra geworden. Ril ik van geluk bij 
het zien van die nieuwe jurk? Of bij die 
nieuwe opdracht? Echt, het helpt. Sommige 
mensen geven door dit Japanse dametje een 
radicale wending aan hun leven. Ze gaan 
scheiden, zeggen hun baan op of nemen die 
langgewenste sabbatical.
Zelf geloof ik niet dat ik Kondo-fan voor de 
eeuwigheid ben. Ik ben zoals het leven zelf: 
rommelig, chaotisch en onvoorspelbaar. 
Maar de kick is wél dat mijn vrienden die op 
bezoek komen nu een keertje zeggen: “Jeetje 
Karin, wat is het nétjes bij je!” Waarop ik dan 
antwoord: “Ja, ik kan echt wel wat, hè.” ■

Marie Kondo is een lief  
ogende Japanse jongedame  

die genadeloos korte  
metten maakt met álles  

wat je dierbaar is

Lezen & aan  
De sLaG!

Opgeruimd – Marie Kondo:  
de KonMarimethode voor 
opruimen, keuzes maken  
en organiseren is inmiddels 
internationaal befaamd. 
lev., € 18,95

Grip op de chaos  
– Els Jacobs: zeven sleutels 
tot opgeruimd leven.
Simplifylife, € 18,95

Een opgeruimde geest  
– Daniel Levitin: hoe ga  
je om met de stortvloed  
aan informatie die  
dagelijks op je afkomt?
Atlas Contact, € 29,99
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