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Voorwoord

Het leven begint pas echt wanneer je je huis hebt opgeruimd. 
daarom heb ik het grootste gedeelte van mijn leven een 
studie gemaakt van opruimen. ik wil zo veel mogelijk 
mensen helpen om voor eens en voor altijd op te ruimen.

dat betekent echter niet dat je gewoon alles maar weg 
moet doen. integendeel. Pas als je weet hoe je de spullen 
kunt uitkiezen waar je blij van wordt, wordt je ideale 
interieur haalbaar.

als je er zeker van bent dat je ergens blij van wordt, dan 
houd je het, ongeacht wat een ander ervan zou zeggen. Hoe 
onvolmaakt en hoe alledaags het ook is; als jij het met zorg 
en respect gebruikt maak je er vanzelf iets waardevols van. 
naarmate je verder komt in het selectieproces verscherp je 
je gevoeligheid voor die blijheid, waardoor je niet alleen 
sneller kunt opruimen, maar ook sneller knopen kunt 
doorhakken in het dagelijkse leven. als je goed voor je 
spullen zorgt, zorg je ook goed voor jezelf.

Waar word jij precies blij van? En waarvan niet?
Het antwoord op deze vragen vormt de toegang tot jezelf 

beter leren kennen als iemand die het leven waardeert. ik 
ben ervan overtuigd dat de inzichten die we door dit proces 
vergaren de stimulans zullen zijn waardoor niet alleen 
je interieur maar ook je hele leven zal gaan stralen van 
blijdschap.
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ik hoor weleens dat mensen bijna niks meer overhouden 
nadat ze de spullen waar ze niet blij van worden hebben 
weggedaan. eerst zijn ze dan even helemaal de kluts kwijt. 
dit komt vooral veel voor wanneer mensen net hun kleren 
hebben uitgezocht. als jij dat straks ook hebt, laat je dan 
niet ontmoedigen. Het belangrijkste is dat je het doorhebt. 
Het is pas echt treurig als je je leven doorbrengt omringd 
door spullen waar je niet blij van wordt, zonder dat je dat 
doorhebt. en zodra je klaar bent met opruimen is er ruimte 
voor nieuwe pit in huis, nieuwe levenslust.

Je hebt maar twee vaardigheden nodig om je huis 
succesvol op te ruimen: je moet kunnen voelen waar je blij 
van wordt en de rest wegdoen en je moet kunnen beslissen 
waar je de gekozen spullen bewaart en ze daar ook altijd 
weer terugleggen.

Het belangrijkste bij het opruimen is niet beslissen wat 
je weg moet doen, maar juist beslissen wat je in je leven wilt 
houden.

ik hoop dat de magie van het opruimen ervoor zorgt dat 
je een zonnige, blije toekomst tegemoet gaat.
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inleiding – de KonMari-
methode

‘Zeg, KonMari, is er ook een boek met plaatjes waarin je 
opruimmethode net zo wordt uitgelegd als in je lessen?’

ik weet niet meer hoe vaak me dat gevraagd is. Mijn 
antwoord was altijd hetzelfde: ‘Maar dat heb je helemaal 
niet nodig, want het succes hangt voor 90 procent af van je 
instelling.’ ik weet dat het er niet toe doet hoeveel kennis je 
vergaart; als je je manier van denken niet verandert, krijg 
je onherroepelijk een terugval. Wat ik als opruimconsultant 
probeer over te brengen is niet zozeer de opruimmethode 
als wel een aanpak waardoor je zelf leert opruimen. en ik 
ben van mening dat er een soort shocktherapie voor nodig 
is om dit aan te leren.

Tegelijkertijd is het ook zo dat de meeste mensen behoefte 
hebben aan meer gedetailleerde instructies wanneer ze zich 
eenmaal op het opruimen hebben toegelegd. die mensen, 
die midden in het opruimproces zitten, zouden dus heel veel 
kunnen hebben aan een boek met illustraties. Terwijl het 
voor degenen die zich er nog niet op hebben toegelegd juist 
averechts kan werken. Wat dat betreft staat het uitgeven 
van dit geïllustreerde boek gelijk aan het doorgeven van 
geheime informatie.
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dus, ik vraag het maar op de man af: ben je ervan overtuigd 
dat je deze speciale, eenmalige opruimactie zult afmaken? 
als je ‘ja’ hebt geantwoord, lees dan vooral verder. Ook als 
je al klaar bent met opruimen zullen de tips om je huis te 
laten stralen goed van pas komen. Maar als je ‘nee’ hebt 
geantwoord, begin dan alsjeblieft met mijn eerste boek 
Opgeruimd!. als je dat al hebt gelezen maar nog steeds 
niet overtuigd bent, lees het dan nog eens, want iets – en 
waarschijnlijk zelfs iets heel kleins – weerhoudt je nog van 
opruimen.

deze geïllustreerde gids is een samenvatting van 
specialistische kennis van de KonMari-methode. Voor 
diegenen die volledig zijn toegewijd aan het voor eens en 
voor altijd opruimen van hun huis, zal het bijzonder handig 
blijken; als een hand die op je rug precies op het juiste plekje 
krabt. ik hoop dat je het van begin tot eind zult lezen. Voor 
diegenen die al een beetje hebben opgeruimd, maar nog 
wat meer details nodig hebben, zal het boek voornamelijk 
als een opruimnaslagwerk fungeren. Blader gerust door 
naar de relevante gedeeltes, als je hulp nodig hebt bij een 
specifieke klus. Ook geef ik antwoord op de meestgestelde 
lezersvragen, die me werden gesteld nadat Opgeruimd! uit 
was gekomen. en voor diegenen die al mijn persoonlijke 
verhalen willen overslaan en meteen willen doordringen tot 
de essentie van het opruimen, is alleen dit boek misschien 
wel voldoende.

nou, ben je er klaar voor? Vergeet niet dat de ‘god van 
het opruimen’ altijd aan je zijde staat, zolang je je er maar 
op toelegt het werk af te maken.
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de zes basisregels van het opruimen

Het opruimproces waaraan je nu gaat beginnen, draait 
er niet om dat je je huis ontdoet van rommel, of het er 
snel even netjes uit laten zien voordat het bezoek komt. 
nee, je staat nu op het punt om te gaan opruimen op een 
manier die je leven glans zal geven en die het voor altijd zal 
veranderen.

Wanneer je opruimt volgens de KonMari-methode zul 
je verscheidene veranderingen waarnemen. eén daarvan is 
dat je nooit meer zult terugvallen in troep als je eenmaal 
klaar bent. Verder zul je duidelijk voor ogen hebben wat je 
belangrijk vindt en wat je wilt bereiken. Je zult goed voor je 
spullen zorgen en elke dag weer een tevreden gevoel ervaren. 
de sleutel tot het succes is dat je het snel en grondig doet, 
alles in één keer.

Wanneer je eenmaal hebt ervaren hoe je huis aanvoelt 
als het helemaal netjes in de puurste zin van het woord is, 
zul je nooit meer rommel willen maken en dat gevoel zal zo 
sterk zijn dat het je de kracht zal geven om het ook netjes 
te houden.

1. Wees toegewijd aan het opruimen

de KonMari-methode lijkt misschien best moeilijk. en zij 
kost ook tijd en moeite. Maar, nu je toch dit boek hebt 
opgepakt met de intentie om een serieuze poging tot 
opruimen te wagen, kun je net zo goed doorlezen. en geloof 
in jezelf. nu je eenmaal besloten hebt het te doen, hoef je 
alleen nog maar de juiste methode toe te passen.
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2. Stel jezelf je ideale interieur voor

Bedenk in wat voor een huis je wilt wonen en hoe je 
erin wilt wonen. Met andere woorden: beschrijf je ideale 
leefomstandigheden. als je van tekenen houdt, schets dan 
hoe het eruit moet zien. als je liever schrijft, beschrijf het 
dan. Je kunt ook foto’s uit tijdschriften knippen.

Zou je liever meteen beginnen met opruimen? dat is nou 
precies waarom zoveel mensen een terugval krijgen nadat 
ze hebben opgeruimd. Wanneer je je eerst een voorstelling 
maakt van je ideale interieur, geef je eigenlijk vorm aan de 
reden waarom je wilt opruimen en stel je vast wat voor een 
leven je wilt gaan leiden als je klaar bent.

Het opruimen staat voor een belangrijk keerpunt in 
je leven. denk dus goed na over het interieur dat je wilt 
nastreven.

3. eerst wegdoen

een kenmerk van mensen die nooit klaar zijn met opruimen 
is dat ze proberen alles op te bergen zonder iets weg te 
doen. als de spullen zijn opgeborgen ziet een huis er op het 
eerste gezicht wel netjes uit, maar als alle bergplaatsen vol 
zitten met onnodige spullen zal het onmogelijk zijn om ze 
geordend te houden. een terugval is dan onvermijdelijk.

Het geheim van succesvol opruimen is dat je eerst klaar 
moet zijn met spullen wegdoen. Je kunt pas bedenken 
waar en waarin je dingen wilt opruimen als je weet wat je 
houdt en wat je wegdoet. alleen dan weet je precies hoeveel 
bergruimte je nodig hebt.
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Het nadenken over waar je dingen zult opbergen en het 
piekeren over of het wel gaat passen leidt alleen maar af 
van het weggooien. Zo krijg je het nooit af en dat zou zonde 
zijn. Beschouw daarom elke bergplaats die je tijdens het 
sorteerproces gebruikt als tijdelijk en focus op de volgende 
categorie. alleen zo krijg je het werk snel af.

4. Sorteer per categorie, niet per plek

een van de meest voorkomende fouten is dat mensen kamer 
voor kamer gaan opruimen. deze aanpak werkt echter 
niet, omdat je dan denkt dat je hebt opgeruimd terwijl je 
eigenlijk alleen maar spullen hebt verplaatst van de ene naar 
de andere plek. Of je hebt spullen van dezelfde categorie 
over het hele huis verspreid, waardoor je geen idee hebt van 
de hoeveelheid spullen die je eigenlijk hebt.

de correcte aanpak is dan ook het sorteren per categorie. 
dat wil dus zeggen dat je alle spullen uit dezelfde categorie in 
één keer aanpakt. als je bijvoorbeeld kleding gaat opruimen, 
bestaat de eerste stap uit het op één plek verzamelen van 
alle kledingstukken in huis. Zo kun je precies zien hoeveel 
je hebt. en als je dan geconfronteerd wordt met een enorme 
berg kleren, word je meteen gedwongen te beseffen hoe 
slecht je je spullen hebt behandeld. 

5. Houd je aan de juiste volgorde

Het is niet alleen cruciaal om te ordenen per categorie, 
maar ook om de juiste volgorde aan te houden. en dat is: 
kleding, boeken, papierwerk, komono (allerlei), en tot slot 
de spullen met emotionele waarde.



Kleding

Boeken

Papierwerk

Komono

Spullen met 
emotionele waarde

De juiste volgorde van opruimen
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is het je weleens overkomen dat je tijdens het opruimen 
oude foto’s tegenkwam en je vervolgens uren later nog 
steeds foto’s zat te kijken? dat overkomt de besten, maar 
het geeft wel duidelijk aan waarom het zo belangrijk is dat je 
de juiste volgorde aanhoudt. door die volgorde leer je ook 
sneller aanvoelen waar je blij van wordt. Kleren zijn perfect 
oefenmateriaal voor het aanscherpen van die vaardigheid, 
terwijl foto’s en andere spullen met emotionele waarde 
juist de belichaming zijn van spullen waar je niet aan moet 
komen tot je deze vaardigheid onder de knie hebt.

6. Vraag jezelf af of je er blij van wordt

Hét criterium bij het beslissen of je iets houdt of wegdoet is 
of je er blij van wordt (Does it spark joy?). Bij het beslissen 
is het belangrijk dat je het aanraakt, en dan bedoel ik dat 
je iets stevig vasthebt met beide handen, dat je je er één 
mee voelt. Let goed op je eigen lichamelijke reactie. als je 
ergens blij van wordt, wil dat zeggen dat je een sprankje 
opwinding voelt, alsof de cellen in je lichaam langzaam 
opstaan. Wanneer je iets vasthebt waar je niet blij van 
wordt, krijg je juist het gevoel dat je lichaam zwaarder is. 

denk eraan dat je niet bezig bent met kiezen wat je weg 
moet doen, maar met kiezen wat je wilt houden. alleen de 
spullen waar je blij van wordt, houd je. en als je iets wegdoet 
waar je niet blij van wordt, vergeet dan niet het te bedanken 
voordat je afscheid neemt. door dankbaarheid te voelen bij 
het afstand doen van spullen, voed je de waardering voor 
de dingen die je in je leven houdt en daardoor zul je er ook 
beter voor zorgen.
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Wacht niet met opruimen tot na de verhuizing

Als mensen me vragen of ze beter voor of na de verhuizing 
kunnen opruimen, zeg ik altijd: ‘Ervoor!’ Als je nog geen nieuw huis 
hebt gevonden, moet je toch meteen beginnen. Waarom? Omdat 
het huis waar je nu in woont je naar je volgende huis zal leiden.

Soms denk ik weleens dat alle huizen zijn aangesloten op 
een soort netwerk. Het is net alsof je je huis, als je het goed hebt 
opgeruimd, doorgeeft aan het netwerk dat je goed voor je huis 
zorgt, waardoor een ander huis zich tot je aangetrokken voelt. 
Althans, zo denk ik erover.

Talloze klanten hebben me verteld dat ze het perfecte nieuwe 
huis vonden zodra ze hun oude hadden opgeruimd. Sommige van 
die verhalen zijn heel bijzonder. Dus als je een mooi nieuw huis 
wilt vinden dat precies bij je past, zorg dan goed voor het huis 
waar je nu in woont.



DEEl I

de KonMari-supertips
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1

Leer voelen waar je  
blij van wordt

Opruimen is een confrontatie aangaan 
met jezelf; schoonmaken is een 
confrontatie aangaan met de natuur

‘deze keer ga ik het echt doen! ik ga een eindejaarsschoon-
maakmarathon houden!’

in Japan is het einde van het jaar traditioneel de tijd 
om het hele huis schoon te maken in voorbereiding op 
het nieuwe jaar (net zoiets als de voorjaarsschoonmaak 
in sommige landen). elk jaar in december gaat het in tv-
programma’s en tijdschriften over opruimtips en staan 
de schoonmaakartikelen op prominente plekken in de 
winkels. de mensen gaan zo enthousiast aan de slag met 
schoonmaken alsof het een nationaal evenement is. Soms 
denk ik weleens dat het in het dna van de Japanners zit 
voorgeprogrammeerd.

Wanneer het allemaal weer voorbij is zeggen verba-
zingwekkend veel mensen: ‘ik heb echt heel goed opgeruimd 
aan het eind van het jaar, maar het is me niet gelukt om 
het voor oud en nieuw af te krijgen.’ als ik ze dan vraag 
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wat ze gedaan hebben, wordt algauw duidelijk dat ze bijna 
allemaal net zo opruimen als ze schoonmaken. Met andere 
woorden, ze gooien willekeurig wat onnodige spullen 
weg waar toevallig hun oog op valt, nemen de vloer en 
de muren af die onder stapels troep tevoorschijn komen, 
doneren dozenvol boeken, nemen de planken af waar die 
boeken op stonden...

Voor alle duidelijkheid: met deze aanpak blijf je de rest van 
je leven opruimen. Het is niet verwonderlijk dat dergelijke 
‘eindejaarsschoonmaakacties’ maar half af komen. ik zal 
eerlijk zijn, mijn familie en ik hebben ook jarenlang op die 
manier schoongemaakt en het is ons ook nooit gelukt om 
ons huis spic en span te krijgen voor oud en nieuw.

de woorden ‘opruimen’ en ‘schoonmaken’ worden 
vaak als synoniemen beschouwd, maar het zijn twee totaal 
verschillende dingen. als je die belangrijke waarheid niet 
kunt inzien, zal je huis nooit echt schoon worden. Ten 
eerste ligt de focus op verschillende dingen: bij opruimen 
heb je met spullen te maken en bij schoonmaken heb je 
met vuil te maken. Beide acties hebben als doel om een 
kamer er schoon uit te laten zien, maar opruimen betekent 
spullen verplaatsen en ze opbergen, terwijl schoonmaken 
het opvegen en opdweilen van vuil is.

de verantwoordelijkheid voor troep en rommel ligt 
voor de volle honderd procent bij de persoon in kwestie. 
dingen vermenigvuldigen niet uit zichzelf, dat gebeurt 
alleen wanneer je ze koopt of krijgt. rotzooi ontstaat als 
je spullen niet op hun vaste plek teruglegt. als het in een 
kamer een zootje wordt ‘voordat je er erg in hebt’ is het toch 
helemaal je eigen schuld. Met andere woorden: opruimen is 
een confrontatie aangaan met jezelf.
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daartegenover staat dat vuil wél uit zichzelf verschijnt. 
Het is een wet van de natuur dat stof en vuil zich opstapelen, 
daarom is schoonmaken een confrontatie aangaan met de 
natuur. Schoonmaken moet regelmatig gedaan worden om 
het natuurlijk opgehoopte vuil te verwijderen. daarom heet 
het eindejaarsevenement in Japan ook niet een ‘opruimactie’ 
maar eerder een ‘schoonmaakactie’. als je wilt dat je 
eindejaarsschoonmaak een kans van slagen heeft, moet je 
zorgen dat je daarvoor al klaar bent met opruimen.

in mijn vorige boek legde ik uit dat een ‘opruimmarathon’ 
inhoudt dat je het hele proces hebt afgerond van grondig 
sorteren en wegdoen en besluiten waar je de rest opbergt. dit 
hoeft maar één keer. als je even je schouders eronder zet, kun 
je je daarna concentreren op je eindejaarsschoonmaak. Het 
komt ontzettend vaak voor dat mensen die denken dat ze niet 
goed kunnen schoonmaken in werkelijkheid niet weten hoe 
ze moeten opruimen. Mijn klanten die het hele opruimproces 
hebben afgerond zeggen regelmatig dat schoonmaken nu 
nauwelijks tijd kost. Sterker nog, ze vinden het leuk om te 
doen, terwijl het ze voorheen een rotgevoel gaf.

de tempel schoonmaken is een onderdeel van de 
opleiding tot boeddhistische monnik, de tempel opruimen 
niet. al schoonmakend kun je je hoofd leegmaken terwijl 
je handen blijven doorwerken, maar bij opruimen moet je 
nadenken: over wat je wegdoet, wat je houdt en waar je 
het gaat opbergen. Je zou kunnen zeggen dat opruimen de 
geest ordent terwijl schoonmaken de geest zuivert. als je 
het huis voor het nieuwe jaar schoon wilt hebben, begin 
dan met een opruimmarathon. Want hoe hard je het ook 
probeert, het wordt nooit echt schoon als je niet eerst hebt 
opgeruimd.
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als je niet weet waar je blij van wordt, 
begin dan dicht bij je hart

‘ik voel... eh... blijdschap... ik eh, ik denk dat... ik voel 
dat... blij... iets tussen blij... en niet blij.’

Tijdens haar eerste les zit mijn klant verstijfd voor een 
berg met kleding. Ze heeft een wit T-shirt in haar hand en 
er ligt een vuilniszak naast haar klaar. Ze legt het T-shirt 
terug op de berg en pakt het grijze vest dat ernaast ligt. 
nadat ze daar tien seconden naar heeft zitten staren, kijkt 
ze langzaam naar me op. ‘ik weet niet hoe “blij” voelt,’ zegt 
ze uiteindelijk.

Zoals je inmiddels wel weet, bestaat de kern van mijn 
aanpak uit het houden van de dingen waar je blij van wordt 
en het wegdoen van de rest. Word je er blij van als je het 
aanraakt? Sommige mensen hebben geen enkele moeite met 
dit criterium, maar velen vragen zich af wat het eigenlijk 
inhoudt en mijn klanten vormen daarop geen uitzondering. 
als dat gebeurt geef ik ze de volgende oefening.

Haal de top 3 van deze berg waar je het meest blij van 
wordt. Je hebt drie minuten om te beslissen. 

in het geval dat ik hierboven beschreef, was mijn klant 
even stil en dacht na. ‘een top 3...’ mompelde ze. Vervolgens 
rommelde ze tussen de kleding, trok er vijf dingen uit en 
legde ze op een rijtje. Ze veranderde de volgorde een paar 
keer, legde er toen twee terug op de berg en zei vlak voordat 
de drie minuten verstreken waren vol overtuiging: ‘dit is de 
top 3, van rechts naar links!’ Voor haar lagen een witte jurk 
met groene bloemen, een beige mohair trui en een blauwe 
gebloemde rok.

‘dat is het!’ zei ik tegen haar. ‘Zo voelt blij!’
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ik meende het echt. De beste manier om erachter te komen 
waar je wel of niet blij van wordt, is vergelijken. Tenzij je 
gevoelens heel zwart-wit zijn, is het in het begin moeilijk 
om te beslissen of je ergens blij van wordt als je het op zich 
bekijkt. Maar als je het vergelijkt met wat andere spullen, 
wordt je gevoel duidelijk. daarom is het ook zo belangrijk 
om per categorie aan de slag te gaan, om te beginnen met 
kleding.

deze ‘top 3-methode’ kan ook bij andere categorieën 
gebruikt worden. Probeer het eens als je bijvoorbeeld 
moeite hebt bij het sorteren van je boeken of hobbyspullen. 
Zolang je binnen dezelfde categorie blijft, kun je niet alleen 
de top 3 eruit pikken maar zul je alles uiteindelijk duidelijk 
kunnen indelen. Het duurt natuurlijk veel te lang om elk 
item een plekje in de ‘hitlijst’ te geven, maar tegen de tijd 
dat je de top 10 of top 20 hebt gekozen, zul je zien dat 
alles wat na een bepaalde grens komt zijn langste tijd gehad 
heeft. Het ontdekken waar die grens ligt, is een fascinerend 
proces.

ik heb nog een ander speciaal trucje waarmee je kunt 
vaststellen waar je blij van wordt als je net begonnen bent 
met het sorteren van je kleding: begin met de kledingstukken 
die je het dichtst op je hart draagt. Kun je al raden waarom? 
Omdat dat de plek is waar de blijdschap ontvlamt, dáár 
voel je haar het best, in je hart en niet in je hoofd. Hoe 
dichter op het hart je iets draagt, hoe makkelijker het is om 
te kiezen. Broeken en rokken zijn makkelijker dan sokken, 
terwijl blouses en shirts weer makkelijker zijn dan broeken 
en rokken. Technisch gezien draag je lingerie, zoals beha’s 
en hemdjes het dichtst op je hart, maar de meeste mensen 
hebben daar niet genoeg van om een goede vergelijking 
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te maken. daarom hanteer ik als vuistregel dat je moet 
beginnen met blouses en shirts.

als je het bij een bepaald kledingstuk niet zeker weet, 
houd het dan niet gewoon vast maar omarm het. als je het 
tegen je borst drukt, reageert je lichaam anders en dat kan 
helpen bij het voelen of je er blij van wordt. Probeer ernaar 
te staren, het aan te raken, het tegen je borst te drukken als 
je het niet zeker weet. als laatste redmiddel zou je het ook 
nog aan kunnen trekken. als je veel kledingstukken hebt 
die je nog aan moet trekken om het zeker te weten, kun je 
die beter apart leggen en wanneer je klaar bent met sorteren 
een passessie houden.

in het begin is het moeilijk om te voelen waar je blij van 
wordt. een van mijn klanten deed al een kwartier over het 
eerste kledingstuk dat ze oppakte. Maar als je het gevoel 
hebt dat je er te lang over doet, moet je je geen zorgen 
maken. Snelheid is een kwestie van ervaring. als je in het 
begin genoeg tijd steekt in het leren voelen, zul je later steeds 
sneller kunnen beslissen. dus geef niet op. Blijf proberen, 
want ook jij zult ooit zover zijn.




