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We nemen een grote woonkeuken. Zeg maar
lééfkeuken. Er wordt gekookt en gegeten,
maar ook gespeeld, tv gekeken, gewerkt. Dan
wil er nog wel eens een boel troep ontstaan.
Tijd voor de Personal Organizer.

Ze is van zichzelf goed georganiseerd en kan slecht tegen
rommel en chaos. En omdat ze in haar vorige loopbaan als
diplomaat heel vaak is verhuisd, is ze een kei geworden in
weggooien. Tess Wouda-Kuipers is sinds een jaar personal
organizer. Zij leert mensen opruimen, orde in de chaos scheppen,
logische systemen bedenken voor kamers, keuken, kasten en
kantoor. Vandaag is ze bij Maarten. Hij woont samen met zijn
kinderen Roemer (13) en Summer (8) op een bovenhuis in Amsterdam. Centrale ruimte is de grote woonkeuken. Daar wordt
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gekookt, gegeten, gewerkt, tv gekeken, vrienden ontvangen, met
vriendjes en vriendinnetjes gespeeld; geleefd kortom.
Het is een ruime, sfeervolle kamer, maar door de rotzooi zou je dat
bijna vergeten. Overal slingert speelgoed, liggen stapeltjes ondefinieerbare troep, de vloer, de tafel, de bank en de stoelen zijn vergeven
van bankpapieren, boeken, pasjes, huiswerk, kleren, vage rommel.
Geen wonder dat Maarten en de kids vaak van alles kwijt zijn.
Tess heeft van tevoren een brief gestuurd. Zorg dat je uitgerust
bent, staat erin. Dat je de avond van te voren niks te doen hebt en
vroeg naar bed gaat. Want een dagje opruimen onder haar hoede is
intensief en vreet energie. ‘Dat komt omdat je de hele dag door
beslissingen moet nemen,’ zegt Tess. ‘Wat mag weg? Wat mag
blijven? Waar en hoe ga je het bewaren?’
Tess is van het systematische, dat wordt meteen duidelijk. Eerst
wordt de tv-hoek aangepakt. Wat doen jullie daar behalve tvkijken? vraagt ze aan Maarten. ‘Nou, eeeh, eigenlijk niks anders,’
antwoordt hij. Oké, dan komen in het kastje spullen die met
tv-kijken te maken hebben, als dvd’s en WII-spelletjes. Weg
kunnen dus de tekenspullen en spelletjes, lege gelpotjes, poppetjes en potjes met muntjes erin. We besluiten een asielzoekerscentrum blij te maken met de Hans Klok-goocheldoos van
Roemer die we onder de bank vinden en waar nog nooit mee is
gespeeld. Ook het schattige keukentje waar Summer echt te
groot voor is geworden, kan naar het goede doel. De bank wordt
vrijgemaakt van rotzooi en gestofzuigd. Na tien minuten is de
eerste vuilniszak vol. Zo wordt de hele kamer systematisch
voorjaar 2012
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Tips van Tess
.
1

Begin klein. Een lade, een kast,
een hoekje van de kamer. Iets
wat overzichtelijk is en binnen
een uur resultaat laat zien.
Anders raak je ontmoedigd.
2

Kamer opruimen? Maak eerst
de vloer leeg. Ontdoe hem van
stapels, rommeltjes, speeltjes.
Dat is de basis. Een lege vloer
geeft meteen ruimte.
3

Bedenk bij alles wat in je handen komt, mag het weg? Gooi
het dan ook meteen weg. Mag
het blijven? Geef het een naam
en een logische plaats. Sleutels
bij de deur, pleisters bij de messen, borden in de buurt van de
afwasmachine.
4

Met cadeaus mag je doen wat
je wilt, is een van de Tess-regels.
Dus ook weggooien of doorgeven.
5

Kranten van een week oud: weg.
Tijdschriften van een maand oud:
ook weg. Behalve dan die enkele
magazines die je inspireren en
waarvan je zeker weet dat je
ze nog eens inkijkt. Bewaar die
bij elkaar. Na een jaar niet of
nauwelijks ingekeken? Weg.
.
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onder handen genomen. Gelukkig blijkt Maarten een snelle
beslisser en blijkt hij goed in weggooien. ‘Dat zie ik wel eens
anders,’ zegt Tess. ‘Mensen die elk dingetje eindeloos in de
hand nemen, het van alle kanten bekijken en er maar node
afstand van kunnen doen.’ Stapels tijdschriften worden
weggegooid, ook boeken waarvan Maarten weet dat hij ze toch
niet meer zal lezen. Een dure bril die kwijt was, wordt gevonden. Speelgoed en kinderboeken die nog wel worden gebruikt
gaan naar de slaapkamers van de kinderen. Uit de servieskast
komen stapels nooit meer gebruikte bakjes, bordjes en
drinkbekertjes van toen de kinderen peuters waren. Allemaal
weg. Het aantal vuilniszakken groeit. De stapel met spullen
voor het asielzoekerscentrum ook.
Nadat de 73 plastic zakken zijn weggegooid, die Maarten
achter een pilaar had gepropt (‘Die trekken muizen aan; lekker
vochtig en broeierig,’ zegt Tess) komt de keuken aan de beurt.
Maarten is een enthousiaste kok die veel van zijn keukenspullen dagelijks gebruikt; de keukenmachines mogen daarom op
het aanrecht blijven staan, beslist Tess grootmoedig. Alle
potjes-over-datum worden weggegooid, de rest wordt in
slagorde op functie gerangschikt op de planken. Ook de laden
worden een voor een uitgemest, gesopt en opnieuw ingericht.
Alles wat niet gebruikt wordt, of hooguit een keer per jaar;
weg ermee.
Het resultaat na een dag hard werken? Een kamer die weer
ruim en sfeervol is, 9 vuilniszakken, een grote doos oud papier,
diverse verloren gewaande en weer gevonden voorwerpen.
Maarten is er beduusd van. ‘Dat geeft inderdaad letterlijk
lucht,’ zegt hij, ‘wat lekker dat de tafel en stoelen leeg zijn.
Maar,’ zegt hij, ‘die plank onder het raam is nu wel erg leeg;
dat rommelige had toch ook wel wat.’ Daar is Summer het niet
mee eens. Als ze uit school komt en verbijsterd om zich heen
kijkt, zegt ze: ’Het is zo véél gezelliger.’ +

Het resultaat na een dag
hard werken? Ruimte
en sfeer. En negen volle
vuilniszakken
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