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Het afgelopen jaar heb ik veel opgeruimd. Verhuizing uit een huis waar
ik bijna vijftien jaar gewoond heb én
verandering van baan maakten dat ik
al mijn boeken en papieren weer een
keer door mijn handen heb laten gaan.
Hoewel ik al jaren de stelling aanhang
‘iets erin = iets eruit’, en dus met
regelmaat opruim, leverde het veel
bijzondere momenten op. Een boek,
bijna vergeten, maar na lezing van de
eerste twee regels op de stapel ‘Echt
gaan lezen, interessant!’. Met name
daar waar het gaat om boeken en artikelen is dit altijd weer verrassend. Wat
maakt dat je een boek, een paper of
rapport wilt houden? En omgekeerd,
wat maakt dat je het zonder problemen in een papierbak gooit? Bij mij
verdwenen probleemloos vele kilo’s
proefschriften in de papierbak. De
proefschriften die ik houd zijn een
voudig te classificeren als: 1) van
‘eigen’ promovendi (twee exemplaren
per proefschrift), 2) complex, interessant vraagstuk of 3) vernieuwende
methodologie. Helaas viel daarmee
het gros af. Met de boeken in de
metershoge en brede boekenkast in
de woonkamer, waar geen werkboeken in stonden, ging het niet veel
anders. Wat is er zo mooi aan een
boek dat ik het na lezing nog ooit uit
de kast pak? Uit vele meters boekenkast selecteerde ik ternauwernood
een meter romans, een klein plankje
poëzie en een nog kleiner plankje
kunst. Heel veel boeken verdwenen
richting kringloop of zelfs papierbak.
Een aparte categorie vormde kinderboeken. Die van mijzelf en die van
míjn kinderen. Gek genoeg ging van
deze categorie, beide typen, veel mee.
Of misschien niet zo gek, immers daar
had ik in de jaren hiervoor al veel van
weg gedaan. Opruimen is een fysieke
actie die ook gezien kan worden als
metafoor voor een mentale actie. Als
je het verleden letterlijk en figuurlijk
opruimt en achter je laat, maak je
ruimte voor de toekomst.
Jaren geleden las ik onder de kerstboom het boek van Marie Kondo,
internationaal erkend opruimgoeroe.

Haar inzichten vond ik enorm verhelderend. Haar stelling is dat mensen
heel veel bewaren uit veiligheid: ‘kan
ik nog ooit nodig hebben’ of ‘is iets
waard ook al heb ik het nog niet ontdekt’. Een aparte categorie is alles dat
je ooit cadeau hebt gekregen (hoef je
niet te houden!).
Hulpmiddel bij het opruimen volgens
haar methode, is alle spullen van eenzelfde soort bij elkaar te leggen en te
bekijken alsof je in een winkel bent.
Dat waar je blij van wordt, wat je echt
wil hebben, dat je gevoel aan zet, dat
houd je. De rest mag, los van formele
waarde, weg. Zo heb ik nog sommige
collegedictaten uit de jaren tachtig
van de vorige eeuw, sommige landmark papers die mijn denken veranderden, bijzondere rapporten en
boeken die ertoe doen. Allemaal
papier dat voor mij waarde vertegenwoordigt. Maar veel meer dan dat
heeft mijn woon- en werkkamer thuis
en mijn werkkamer op het werk ver
laten, als oud papier. Loslaten is niet
makkelijk. Het is een vorm van selectie. Selecteren wordt gezien als een
aspect van informatievaardigheden.
Deze vaardigheden, onderdeel van de
zogenoemde 21st century skills, zijn
heel belangrijk en worden met de
wereldwijde toegankelijkheid van
bronnen steeds belangrijker. Tja, nu ik
mijn fysieke kasten heb opgeruimd,
rest nog de uitdaging van het opruimen van alle digitaal opgeslagen
bronnen. Voorlopig schuif ik dat nog
even voor me uit. Ik heb een nieuwe
laptop die nog vrijwel leeg is, de
bergen aan bestanden en bestandjes
staan op mijn oude laptop en telefoon. In tegenstelling tot de boeken,
artikelen en rapporten in de fysieke
kasten, zijn ze minder zichtbaar. Ze
nemen letterlijk minder plek in. De
urgentie om ze op te ruimen ontbreekt en dat vraagt dus het nodig
van mijn motivatie. Ik moet nog wat
meer moed verzamelen om ze op te
ruimen.
Marie Kondo, Opgeruimd!
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