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ONTrommel
JE LEVEN
Volgens oude Chinese filosofen is je huis een reflectie van je innerlijk. Daarom
zorgt opruimen niet alleen voor een geordend
huis, maar geeft het ook geestelijke ruimte.
Bibliotheekboeken hebben in de
witte kast hun Vaste Plaats. Verder
kun je ze aantreffen onder je bed,
op de keukentafel, naast de bank,
in de badkamer en in de wc. Het
kost je gemiddeld een half uur om
alle bibliotheekboeken te verzamelen. Alhoewel ‘alle’ nooit lukt.
Boeken die je niet kunt vinden
verleng je tot betere tijden. Uit een
keukenkastje pak je een plastic tas,
waarbij onmiddellijk zo’n dertig
tasjes naar buiten rollen. Tasjes terugproppen, boeken in tas, jas aan
en dan wil je je huissleutels pakken
die niet op hun vaste plaats hangen. Je bewaart ze soms ook in je
handtas - maar welke? Je hebt er
vier in gebruik - , in een jaszak, op
de keukentafel, het duizenddingenvensterbankje, de televisie
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of naast de telefoon. Na een kwartier vind je ze in de fruitschaal, en
loop je naar de schuur om je fiets
te pakken. Als je je boeken in de
fietsbak zet, herinner je je dat je
een zachte band had. Waar is de
fietspomp? De troep in de schuur
ligt zo hoog opgestapeld dat je al
blij bent dat de deur nog dicht kan.

ORDE, ORDE

“Troep, rommel en rotzooi kunnen al je energie opslurpen,” zegt
Nina Elshof. Ze is binnenhuisadviseur, gespecialiseerd in feng shui
en schreef het boek Spiritualiteit
werkt bij het opruimen. “Feng
shui is een Chinese filosofische
methode om een harmonieuze
woonomgeving te creëren. De leer
gaat ervan uit dat je huis een re-
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bent, overkomt het je niet nog
eens dat je huis dichtslibt. Vaak
verzamelen mensen spullen uit
angst voor een tekort. Stel dat er
oorlog uitbreekt en ze kunnen niet
beschikken over extra dekens of 24
blikjes haring in tomatensaus...
Zodra je beseft hoe vreemd het is
om een gevoel van veiligheid uit

‘Vaak verzamelen mensen spullen

uit angst voor een tekort.

STEL DAT ER EEN OORLOG UITBREEKT’
je vriendin niet kan zitten omdat
er lego en schone was op de bank
ligt, vind je het al een stuk minder
gezellig dat ze langskomt. En besteed je elke dag uren aan het zoeken naar treinabonnementen,
sleutels, hondenriemen of televisiegidsen, dan word je doodmoe.
De bezem erdoor is dan het devies.

HARING IN VOORRAAD

Nina Elshof: “Voordat je gaat opruimen, moet je eerst bedenken
waarom je al die rommel hebt verzameld. Als je achter de reden
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haring te halen, kun je ermee
stoppen. Andere mensen verzamelen spullen om hun status te
onderstrepen, denk aan antiek of
designerschoenen. Zien ze in dat
ze daarmee niet meer persoonlijkheid of vrienden krijgen, dan durven ze die weg te doen. Er zijn ook
mensen die spullen gebruiken om
emoties op afstand te houden. Dan
staat hun huis zo vol prulletjes dat
de verzorging daarvan en het laveren eromheen al voor genoeg afleiding zorgen om niet stil te hoeven
staan bij hun gevoelens.”

Opruimen klinkt eenvoudig: je bepaalt
eerst wat er weg kan, de rest zet je op
een vaste plaats of geef je aan een kringloopwinkel of buren. Misschien is jouw
eerste gedachte: ik hoef niets weg te
gooien, want alles wat ik heb, heb ik
nodig. Dan is het tijd om eens fris tegen
je bezittingen aan te kijken.
Alle spullen die je hebt, kosten energie.
Is het niet doordat je ze om de zoveel tijd
moet afstoffen of op een ander manier
moet onderhouden, dan is het wel door
de gedachtes die ze bij je oproepen. Is
iets mooi of heb je er prachtige herinneringen aan, dan geeft het voorwerp je
positieve energie. Maar heb je bijvoorbeeld een windlicht gekregen van een
tante met wie je een moeizame relatie
hebt, dan word je dankzij het windlicht
steeds weer aan haar herinnerd. Dat
lichtje kan dus weg.

HET NUT VAN
DRIE SLACOUVERTS

Alles wat kapot is en wat je niet binnen
nu en een week gaat repareren kun je
maar beter wegdoen, want elke keer dat
je het kopje zonder oortje of jasje zonder
knoop ziet, erger je je aan jezelf. Kijk
ook kritisch naar dingen die je dubbel
hebt: waarom twee blikopeners of drie
slacouverts? Of neem de dingen die je
zelden gebruikt: is het echt nodig om

een 62-delig keukenapparaat een heel
keukenkastje in beslag te laten nemen
als je het apparaat maar een keer per jaar
gebruikt om een wortel te raspen? Iets
wat je trouwens sowieso beter met de
hand kunt doen omdat het in elkaar zetten en schoonmaken van het apparaat
een crime is. De keukenmachine kan
beter naar Marktplaats. En dat geldt ook
voor dat oude koffiezetapparaat, de boeken die je niet van plan bent te gaan
lezen en de tegenvallende dvd’s. Neem
vervolgens je verzamelingen onder de
loep: het kan heel milieubewust zijn om
plastic tassen te sparen, maar wat moet
je met een keukenkastje vol? Ga je ooit
nog in die stapels tijdschriften kijken?
En waarom heb je twintig verschillende
witte shirtjes als je er maar drie geregeld
draagt? Nina Elshof: “Mensen die moeilijk kunnen weggooien, kunnen alles
waar ze over twijfelen in een doos stoppen. Je spreekt met jezelf af dat je die
doos over twee maanden weer opent.
Heb je in de tussentijd aan de spullen die
erin zitten gedacht of ze nodig gehad,
dan haal je ze eruit. Maar alles wat je
bent vergeten, kun je gerust wegooien.”

OPRUIMVERLAMMING

Veel mensen willen best wel opruimen,
alleen denken ze dat ze er het te druk
voor hebben. Zoals Ruth van Prinsteren
(42), die net als haar man vier dagen
werkt en twee kleine kinderen heeft. “Ik
vind het al heel wat als alle was is weggewerkt en de afwasmachine is uitgeruimd. Bepaalde kasten moet je bij ons
niet opentrekken, want dan valt de hele
boel eruit. Aan echt opruimen kom ik
nooit toe.”
Dit verschijnsel heet opruimverlamming
en het kan iedereen treffen die geen
goed plan van aanpak heeft.
Binnenhuisadviseur Nina Elshof raadt
aan om eerst kamer voor kamer te inventariseren wat er opgeruimd moet
worden. Vervolgens ga je daar iedere

week een uurtje aan besteden.
Nina: “Begin niet met een groot
project, maar bijvoorbeeld eerst
eens met een badkamerkastje. Het
is al heel bevredigend om in een
kwartier alles weg te gooien wat
niet meer houdbaar is of wat je al
een half jaar niet hebt gebruikt.
Een week later pak je iets anders
aan, bijvoorbeeld je kledingkast,
en zo werk je langzamerhand naar
de grotere klussen toe. Je moet ervoor waken dat je niet te lang tussen energie opzuigende spullen
zit, want dan verlies je de moed.
Dus na een uurtje de zolder opruimen ga je wat anders doen.”
Misschien duurt het een paar
weken of zelfs maanden, maar dan
heeft zich iets wonderbaarlijks
voltrokken: uw huis is ruim en fris
en u zit zelf ook lekkerder in uw
vel. De kunst is nu om deze status

quo te handhaven. De belangrijkste hulpmiddelen daarbij zijn uw
vermogen om ‘nee’ te zeggen, en
de Vaste Plaats. Krijgt u een foeilelijke vaas cadeau, durf dan ‘nee’
tegen het ding te zeggen en ’m
weg te gooien of te geven. Voelt u
zich verleid tot de aanschaf van
bijvoorbeeld een broodmachine,
denk dan: ga ik die echt geregeld
gebruiken? Nee dus. Het andere
hulpmiddel is de Vaste Plaats.
Maandenlang heeft u uw huis geordend, nu is de kunst om die ordening te handhaven: gereedschap
hoort in de gereedschapskist,
sleutels horen aan het rekje, bibliotheekkaarten in uw portemonnee. Op die manier houd u uw
opgeruimde huis en hart vast.
Meer lezen: Spiritualiteit werkt
bij het opruimen door Nina Elshof,
uitgeverij Ten Have, 2010.

OpruimTIPS

∙ Opruimen kunt u als mindfulnessoefening doen. Door heel bewust met
∙
∙
∙

het schoonmaken bezig te zijn en uw gedachten alleen aan het opruimen te wijden, wordt het een vorm van meditatie.
Gooi ten minste één ding weg als u iets nieuws heeft gekocht. Dit geldt
vooral voor kleding, maar kunt u ook op bijvoorbeeld keukenspullen
toepassen.
Het weggooien van spullen waar u een emotionele band mee heeft,
kan een moeilijk proces zijn. Weggooien gaat beter met een vriendin
die wat meer afstand heeft. Samen sorteert u uw bezittingen: weggooien, weggeven of vaste plaats?
Veelvoorkomende smoezen om iets niet weg te gooien:
* Ik heb het nog niet gebruikt, maar ga dat binnenkort wel doen.
* Ik ga het binnenkort maken.
* Het herinnert me aan iemand.
* Ik heb het gekregen en gekregen spullen gooi je niet weg.
* Het wordt vast weer mode.
* Het was een dure aanschaf.
* Misschien wordt het nog eens veel waard.
* Ik bewaar het voor mijn kinderen.
* Het is wel stuk, maar doet het nog wel.
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flectie is van jezelf. Letterlijk zeggen de Chinezen: ‘Zoals je huis is,
zo ben jij, en zoals jij bent, zo is je
huis.’ Is het een rommeltje in je
huis, dan vind je die wanorde ook
terug in je innerlijk. Ga je je huis
opruimen, dan merk je vanzelf dat
je ook weer orde in je leven krijgt.
Het is net als in de natuur: het
oude moet eerst worden opgeruimd voor er iets nieuws kan
groeien. Daarom is een geordende
omgeving zo belangrijk.”
Het klinkt misschien wat te eenvoudig: door je huis op te ruimen
krijg je ook een opgeruimde geest.
Bedenk dan eens wat de relatie is
tussen je huis en je psyche: je huis
moet een plek zijn waar je je kunt
terugtrekken en ontspannen en
waar je vrienden kunt ontvangen.
Is het thuis een rommel, dan heb je
minder zin om naar huis te gaan,
want het betekent weer werk. Als
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