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In deze maatschappij, waar vergeving zo zeldzaam is,
is genade belangrijker dan ooit

Ruimte in je hoofd
en huis

Lammy Wolfslag

Als getrouwde vrouw en moeder van twee kleine kinderen
merk ik dat ons huis altijd vol spullen ligt. ’s Avonds moeten
mijn man en ik uitkijken dat we niet struikelen over de houten
treinbaan en losse auto’s die her en der verspreid door de
woonkamer liggen. Zo aan het begin van het jaar neem ik
mezelf voor om daar iets aan te doen. Van een één- en driejarige
kan ik nog niet verlangen dat zij zelfstandig de woonkamer
opruimen, maar hoe kan ik wel beginnen het hun te leren?

Dat God humor heeft is me wel geleerd, maar ik had het
nog niet vaak ervaren. Tot nu. De kinderen slapen en ik
open mijn e-mail. Hoofdredactrice Christine vraagt of ik
een artikel wil schrijven over de Opruimcoach. Leren
opruimen en ordenen. Mm?! Staat dat er echt? Ja,
natuurlijk wil ik dat. Aan de slag!

Opruimen geeft lucht
‘Opruimen geeft lucht’, vertelt Lammy Wolfslag (46) van
Mijn Opruimcoach uit Alphen aan den Rijn. Deze
opruimcoach is echtgenote van een zelfstandig ondernemer en moeder van twee tienerdochters. Eerst werkte
zij in de zorg, maar in 2009 besloot ze zich om te laten
scholen. Ze volgde een cursus ‘professional organizer’, en
nu begeleidt zij voornamelijk jonge gezinnen die tijdelijk
de controle kwijt zijn door alle drukte. Lammy geeft hun
een duwtje in de rug bij het structureren en opruimen
van hun huishouden. ‘Ik vind het heerlijk om mensen te
kunnen helpen. Door mijn adviezen krijgen de mensen
letterlijk weer lucht. Mijn praktijk loopt goed. Per week
krijg ik een tot twee nieuwe aanvragen.’

Eerst
puinruimen!

Omkomen in de spullen
Alles goed en wel, maar hoe ga ik praktisch aan de slag?
‘Wil je een opgeruimd huis hebben, dan moet je eerst
puinruimen’, begint Lammy. ‘Mensen komen om in de
spullen. Daar weten ze op den duur geen raad meer
mee. Alles wat je hebt, moet je aandacht geven. Hoe
klein het ook is, het moet afgestoft worden of een plekje
krijgen in je huis. Ik leer mensen om het kamer voor
kamer aan te pakken. We beginnen met een la of een
kast. Ik pak elk product op en de eigenaar kiest of het
weg mag, naar een ander vertrek moet of dat het op die
plaats bewaard blijft. Ik beslis niet zelf. De eigenaar
houdt altijd zelf de regie.’

Ruimte is rust
Lammy: ‘Ruimte om je heen geeft ruimte in je hoofd.
Ruimte is rust. Als je geen overzicht meer hebt, kan het
onrustig worden om je heen.’ Dat klopt: direct duikt de
houten treinbaan van zoonlief op in mijn hoofd.
De woonkamer is overdag één groot speelparadijs, maar
’s avonds erger ik mij eraan. Dan heb ik behoefte aan
een knusse en opgeruimde plek waar ik mag ontspannen.
‘Naast opruimen kun je kinderen ook leren dat je iets
niet oneindig kunt bewaren’, adviseert de Opruimcoach.
‘Hang bijvoorbeeld in je huis ergens een waslijn op.
Wanneer kinderen van school thuiskomen met een
tekening, hang die dan aan die lijn. Als de lijn vol is en je
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kind wil per se nog van een knutselwerkje genieten, laat
het dan zelf een andere tekening kiezen die in de
papierbak gaat. Zo betrek je je kind bij het afscheid
nemen van spullen.’

Emotionele waarde
Bezit is een gebruiksvoorwerp. Je hebt het nodig, je vindt
het mooi of het heeft emotionele waarde. Emotionele
waarde is echter geen bezit, maar een gevoel. De spullen
helpen jou om dat gevoel op te roepen, maar op den
duur kom je om in alles wat je hebt bewaard. ‘Als je een
foto van zo’n voorwerp neemt, houd je de herinnering
levend’, zegt Lammy. ‘Je kunt dan het object wegdoen.
En wanneer iets echt emotionele waarde bezit, geef het
dan een mooi plekje en stop het niet weg in een schoenendoos op zolder.’

Vijfminuten-check
Als ik Lammy hoor vertellen, word ik nieuwsgierig naar
haar eigen huishouden. ‘Het is hier opgeruimd, maar het
is niet super-strak. De koningin kan altijd langskomen,
maar ze moet wel even vijf minuten wachten. In die tijd
leg ik de krant even weg, schuif ik de stoel aan of poets
ik nog net een koffievlek weg. Mijn huis is absoluut geen
showroom; er wordt geleefd. Mijn man en oudste dochter
beschikken niet over de opruimgenen, maar ze kunnen
er wel in meegaan. Vroeger had mijn man overal notitiebriefjes liggen. In de loop der tijd heeft hij daar een
structuur in gevonden.’

Lekker bezig
Veel tweeverdieners met kinderen rennen van de ene
naar de andere afspraak en vertellen dat zij het druk,
druk en nog eens druk hebben. ‘Door het woord “druk”

Mijn huis is geen showroom;
er wordt geleefd
Bosje bloemen
Nu kreeg ik laatst van een familielid een cadeau dat me
niet aanspreekt. Zij komt regelmatig over de vloer en
daarom kan ik het moeilijk weggooien, maar mooi is het
niet. Lammy lacht en vraagt: ‘Vind jij dat een ander mag
bepalen waar jouw huis vol mee staat? Wees eerlijk en
zeg dat je het niet mooi vindt. Maar als je de ander niet
wilt kwetsen, omdat het cadeau met de beste intenties is
gegeven, behandel het dan als een bos bloemen. Je zet
hem in de kamer, je geniet ervan en na twee of drie
weken belandt de bos in de groencontainer. Na twee of
drie weken moet jij beslissen wat je met het cadeau wilt.
Ik heb nog nooit gehoord dat iemand ernaar vroeg of je
een bepaald cadeau nog hebt. Veel mensen laten zich
leven, maar let op: jij bepaalt wat in je huis staat.’

Je kunt echt álles opruimen... (uit: ‘Opruimen, dat is de kunst!’)
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te vervangen door “ik ben lekker bezig” voorkom je een
negatieve lading en houd je het voor jouw eigen gevoel
hanteerbaar’, adviseert Lammy. ‘We zijn met z’n allen
heel perfectionistisch. Ieder kinderpartijtje moet nog
grootser en mooier dan dat van de buurjongen. Voor het
kind zelf hoeft dat misschien niet zo. We willen allemaal
het perfecte plaatje laten zien en durven geen hulp in te
schakelen. Maar als we meer afhankelijk durven zijn,
kunnen we ook meer voor elkaar zorgen.’
Ik voel me geïnspireerd. Na dit gesprek besluit ik om
voortaan elke avond met mijn kinderen samen de
woonkamer op te ruimen. Ook de treinbaan mag
’s avonds lekker gaan slapen.

