
Sarah Knight

Get
Your

Together
Stop met je zorgen maken over wat je zou 

moeten doen, maak af wat je nog moet  
doen en start met wat je wilt doen

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

GET YOUR SHIT TOGETHER-press.indd   3 17/05/17   15:51



Inhoud

Voorwoord van de auteur   9
Inleiding   13

I
Waarover we praten als we praten over je shit  

op orde krijgen   23
Wie moeten hun shit op orde krijgen en waarom   25

THEODORE: tamelijk hopeloos   27
ALVIN: gaat zijn gangetje, maar blijft hangen  
in een lage versnelling   28
SIMON: houdt de schijn op, maar snijdt zich  
voortdurend in de vingers   29

Mijn shit werd een chaos en daarom hoeft jouw shit  
dat niet te worden   30

Het leven is net een kleurboek voor volwassenen   34
Je echte en figuurlijke sleutels, telefoon en portemonnee   37
DAT IS HET NIET WAARD.
 BRENG JE SHIT OP ORDE.   40
Een goed gesprek over strategie   41
Eén ding tegelijk   43
Ga ervoor   45
De kracht van negatief denken   47

Klaar? Af!   50

GET YOUR SHIT TOGETHER-press.indd   5 17/05/17   15:51



II
Kleine shit: een dagelijkse routine voor een  

betere toekomst   51
Beginnen voor beginners   54
De tijd vliegt als je je shit niet op orde hebt   58
Je beste vriend en ergste vijand   62

Best friends 4-eva   63
Ken uw vijand   66

Get Your Sh*t Together: een flowchart   69
Waar blijft de tijd?   71
Zwakheid, uw naam is afleiding!   76
De tovenaar van impulsbeheersing   77

Blijf nuchter   80
Mail te veel   81

Grootte zegt niet alles – wat doe je ermee?   82
Zet de rem op je mailverkeer   83
Het grote uitmesten   87
Dagelijks (of wekelijks) onderhoud   90
Inboxzenuwen   91

Alles op (zijn) tijd   93
Geld maakt… gelukkig?   98

Hey, Big Spender   100
Een dierentuin kopen   104

Waar een wil is, is een strategie   107
DE KUNST VAN HET OORLOGVOEREN 

DE WILSKRACHT   107

III
Lastige shit: relaties, huis, werk en welzijn   111

Volwassen gedrag en relaties   115
Alleen voor volwassenen   115
Doe meer met relatiebeheer   119
Mis je aansluiting niet   120
Kleine moeite, groot plezier   122
De relatie-estafette   124

GET YOUR SHIT TOGETHER-press.indd   6 17/05/17   15:51



Strategie, focussen, (niet) doorpakken   127
Ga niet traditioneel denken   128

Werk en geldzaken   129
Ken je kunstjes   130
Wees (zelf)verzekerd (van succes)   130
Kinderen die vragen, weten wat ze willen   132
Weg is ook echt weg   133
Wees een Elsa en ‘Let it go’   135
Delegeren is het halve werk   136
Er gaat heus niemand dood   138
Schaapjes op het droge   139

Huis, haard en heelmeesters   140
Let’s get physical!   141
Wie niet sporten wil, moet slim zijn   142
Wel de koffie, niet de koek   144
Lekker schoon leven   146
Geloof die woonprogramma’s toch niet!   150
Daar heb ik een mannetje voor (en dat kun jij ook hebben)   153
Tijd voor jezelf is een recht, geen voorrecht   157
Lobby voor je hobby   159
Word een creabea   160
De kunst van het aan jezelf denken   162

IV
Zware shit: geestelijk welzijn, existentiële crises  

en ingrijpende veranderingen   165
Loop jezelf niet in de weg met je eigen shit   169
Krijg de zenuwen, of nee, toch maar niet   170

Vermijden is geen nulsomspel   172
Het andere f-woord   174

Uitstelverlamming   176
Zeg nee tegen perfectionisme   178
Hulp gevraagd   182

De zaak van het verdwijnende meisje   183
Grote veranderingen? Kijk naar het kleine plaatje   186

B-I-N-G-O   188
Ik weet wat jij bent, maar wat ben ik?   191
Hello from the other side   194

GET YOUR SHIT TOGETHER-press.indd   7 17/05/17   15:51



Epiloog   197
Dankwoord   205
Register   209
Over de auteur   214
Een tekening om in te kleuren   216

GET YOUR SHIT TOGETHER-press.indd   8 17/05/17   15:51



9Voorwoord van de auteur

Voorwoord van de auteur

Hallo en welkom bij Get Your Sh*t Together. Bedankt dat je dit 
boek wilt lezen. Voordat we echt gaan beginnen, wil ik eerst even 
een paar dingen duidelijk maken.

Ten eerste: dit is geen traditioneel zelfhulpboek, ook al 
heb je het misschien van de zelfhulpplank in de echte of 
onlineboekwinkel gehaald.

Het is meer een laat-mij-je-helpen-om-jezelf-te-helpen-boek, 
waarbij de ‘mij’ moet voorkomen dat jij ‘jezelf’ te veel in de weg 
loopt. Want wees eerlijk, als je jezelf had kunnen helpen, had je 
dat inmiddels wel gedaan. En in tegenstelling tot veel auteurs van 
traditionele zelfhulpboeken gebruik ik het woord ‘shit’ 318 keer 
(inclusief een paar samenstellingen met ‘shit’ die ik zelf heb 
 bedacht), dus ga alsjeblieft niet op Amazon klagen dat je bergen 
shit over je heen kreeg, terwijl je op schattige poesjes en zonne-
tjes had gerekend. Mijn moeder leest die reviews ook en ze vindt 
het echt heel vervelend als mensen me niet ‘vatten’.

Ten tweede: je leven is misschien een puinhoop – vrees 
niet, ik ga je helpen met puinruimen – maar dit is geen 
 standaard ‘opruimboek’.

Ik ga je niet driehonderd pagina’s lang wijsmaken dat je al je 
tastbare shit bij elkaar moet vegen en voor zijn trouwe dienst 
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10 Get Your             Together

moet bedanken voordat je die naar de kringloopwinkel brengt. 
Wat we wel gaan doen, is je mentale rotzooi en je figuurlijke shit 
opruimen. Denk hierbij aan carrière, geldzaken, creatieve bezig-
heden, relaties en gezondheid. Dat gaan we allemaal doen zonder 
dat er ook maar een vuilnisbak in de buurt komt en je hoeft ook 
geen diepzinnig gesprek met je winterjas te voeren.

Ten slotte, en dit kan ik niet vaak genoeg zeggen: als je op 
zoek bent naar een boek met tips over poepseks, dan is dit 
niet het boek voor jou.

Ieder zijn meug, maar ik wil wel de juiste verwachtingen 
scheppen. Daar is het voorwoord van de auteur immers voor.

Wat is dit boek dan wel? Nou, ik zie het graag als een 
heerlijke, met scheldwoorden volgestopte groothandel voor je 
geest die je leven beter en gemakkelijker zal maken. Stukken 
beter en gemakkelijker. Misschien lig je nu letterlijk op de bank, 
sta je bij de bushalte of zit je achter je glanzende bureau in je 
dure designerstoel en laat je je benen lekker bungelen. Wat je ook 
doet, ik durf te wedden dat je dit boek hebt gepakt omdat je, 
figuurlijk gezien, een beetje vastzit. En daar hoef je je niet voor te 
schamen. Vastzitten (ook in letterlijke zin) overkomt ons allemaal 
weleens.

Misschien zit je vast in een joggingbroek, omringd door goed-
koop verschaald bier. Of in een baan die je van je laatste greintje 
levenslust berooft, met als enige lichtpuntje de aandelenopties die 
je over vijf jaar kunt verzilveren. Of misschien – en die kans is veel 
groter – zit je vast in de doodgewone dagelijkse sleur van werk en 
geld en familie en vrienden en de nodige andere shit die door je 
vingers dreigt te glippen als je geen hulp krijgt. En wellicht 
 verwaarloos je ook nog je gezondheid (om nog maar te zwijgen 
over je hobby’s) en koester je dromen die je alleen na de nodige 
borrels met vrienden durft te delen. Of waar je niet eens aan durft 
te denken omdat alleen al het idee te eng en te overweldigend is.
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11Voorwoord van de auteur

Klinkt dat bekend? Nou, stroop je mouwen dan maar op! 
Want met behulp van dit laat-mij-je-helpen-om-jezelf-te-helpen-
boek gaan we je hoofd opruimen en je uit die sleur trekken, zodat 
we je kunnen neerpoten in het leven dat je wel wilt leiden en dat 
je ook hebt verdiend. (Als dat je niet snel genoeg gaat, kun je dit 
boek natuurlijk ook gebruiken om de sleur mee om de oren te 
slaan, maar misschien kun je daarmee beter wachten totdat je het 
uit hebt.)

Get Your Sh*t Together laat je zien hoe je doelen moet stellen, 
hoe je die doelen kunt bereiken door kleine ergernissen en nete-
lige obstakels te overwinnen en hoe je nog grotere doelen, doelen 
waaraan je tot nu toe niet eens durfde te denken, kunt verwezen-
lijken. Je leert hoe je kunt voorkomen dat je jezelf nu en in de 
toekomst in de weg loopt en hoe je jezelf kunt bevrijden van al 
die shit die je denkt te moeten doen, zodat je kunt afmaken wat je 
nog moet doen en kunt starten met wat je wilt doen.

Over verwachtingen gesproken.
Dit boek gaat voor jouw leven doen wat Tim Ferriss, beden-

ker van de vierurige werkweek, voor de werkweek heeft gedaan: 
het in behapbare brokken verdelen en je voldoende vrije tijd 
 geven om je dromen waar te maken, zodat ook jij een tevreden 
ondernemer/woordvoerder/psychopaat kunt worden.

Nee wacht, dat laatste is een geintje. Maar dat eerste kan wel 
degelijk gebeuren, als je maar blijft lezen.
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13Inleiding

Inleiding

We hebben allemaal weleens van die ‘O shit’-momenten.
Bijvoorbeeld wanneer we het saldo op onze bankrekening 

bekijken en ontdekken hoeveel rood staan eigenlijk kost, of 
wanneer we onze lievelingsbroek aantrekken en ontdekken dat 
die twee maten geleden al te krap zat. Of misschien wanneer we 
wakker worden naast onze voormalige lievelingspersoon en 
beseffen dat hij of zij twee jáár geleden al over de datum was.

Jakkes.
Mijn meest recente ‘O shit’-moment beleefde ik toen ik besef-

te waarom ik me voortdurend ongelukkig voelde: omdat ik mijn 
werk niet langer leuk vond. Het was niet alleen die baan bij dat 
bedrijf, nee, het was die hele carrière. Ik wilde er geen tijd meer 
in steken. Geen leuk moment, maar ik moest nog een paar van 
die momenten met ‘Wat de fuck moet ik nu doen?’ en ‘Fuck, 
hoe ga ik dat doen?’ meemaken voordat ik uit die tredmolen kon 
stappen en een paar grote veranderingen kon doorvoeren.

Nu ga ik jou laten zien hoe jij ook zulke grote veranderingen 
kunt doorvoeren. Of kleine. Dat maakt niet uit, als je er maar 
gelukkig van wordt.

Get your shit together, daar komt het in feite op neer.
En nogmaals, ieder zijn meug. Het is volkomen begrijpe-
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14 Get Your             Together

lijk dat er nog geen verandering (groot of klein) op je to-dolijstje 
prijkt. Een ‘O shit’-momentje is één ding, maar er echt iets aan 
doen is een heel ander verhaal. Zeker als je iemand bent die geen 
idee heeft waar te beginnen. Of misschien is beginnen niet het 
probleem, maar raak je uitgeblust voordat de finish in zicht komt. 
Je moet te veel doen, in te weinig tijd, en stel dat je wel genoeg 
tijd hebt, hoe voorkom je dan dat je compleet gestoord wordt?

Geloof me, het kan.
Zodra je je shit hebt geïnventariseerd en begrijpt welke shit je 

wel en niet nodig hebt, kom je tot inzichten die je leven kunnen 
veranderen en ben je in staat om ‘er iets aan te doen’ zonder 
‘compleet gestoord’ te worden. Dat is best cool. En het is lang 
niet zo moeilijk als je denkt: je hoeft alleen maar anders tegen je 
shit aan te kijken.

Anders. Gemakkelijker.
En dat werkt, of je nu een overbelaste luiwammes bent of een 

malloot die topprestaties levert. Geloof me, ik spreek uit ervaring.

* * *

Een paar jaar geleden was ik zo depressief dat ik ’s morgens 
 amper mijn bed uit kon komen. Alleen al het idee dat ik het huis 
moest verlaten en naar de metro moest lopen was ondraaglijk, 
want die metro bracht me naar een plek die steeds minder op een 
kantoor en steeds meer op de buitenste ring van de hel leek. Zo 
voelde ik me al minstens een jaar. Die onvrede vertaalde zich 
steeds vaker in Grote Dagelijkse Zenuwinzinkingen, maar ik was 
al vijftien jaar bezig carrière te maken in het zakenleven, ik kon er 
nu toch niet zomaar mee kappen, alleen omdat ik me een beetje 
depri voelde? Ik moest doorgaan, ook al vond ik mijn werk niet 
leuk meer, want ik had er al zo veel tijd en energie ingestoken. 
Toch? (Hint: nou, nee.)
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15Inleiding

Ik kwam er veel te laat achter dat ik veel meer kon doen met 
mijn leven, als ik maar ophield met me druk te maken over 
de dingen die ik geacht werd te doen.

En ik vind het een eer dat ik nu ook JOU kan behoeden voor 
eindeloos gepieker over wel of niet in bed blijven liggen (of over 
rood staan, een slechte relatie of broeken met elastiek in de taille) 
en je de kans kan bieden om de werkelijkheid onder ogen te zien. 
Want zodra je dat doet, kun je die werkelijkheid naar je hand zet-
ten.

Dat gebeurt namelijk als je je shit op orde hebt.
Zodra ik had bepaald wat ik wilde (voor mezelf werken en 

welgeteld nul vergaderingen per dag bijwonen), heb ik nooit 
meer omgekeken. Ik verruilde niet alleen mijn veilige vaste baan 
in het zakenleven voor een bestaan als freelancer, ik ontdekte ook 
nog iets anders: dat ik als freelancer vanuit om het even waar kon 
‘forensen’. Ik kon niet alleen op mijn bank in Brooklyn werken, 
maar misschien ook aan de rand van een zwembad in het 
 Caraïbisch gebied.

Of wacht, ik kon natuurlijk ook gewoon naar het Caraïbisch 
gebied verhuizen. Nog leuker.

En dat heb ik dus gedaan. In deel I van dit boek vertel ik je 
hoe.

Maar eerst even dit: ik wil je niet bang maken. Ik heb een paar 
Gigantisch grote veranderingen doorgevoerd, maar zoals ik al zei, 
kan dit boek je ook helpen bij de nodige kleintjes.

Heb je bijvoorbeeld weleens het gevoel dat je vastzit op kan-
toor (of gewoon vastgeplakt aan de bank), terwijl je eigenlijk veel 
liever naar buiten wilt (het is weer eens wat anders), de sport-
school (eindelijk) een bezoekje wilt brengen, of wilt beginnen aan 
dat ene project dat je ‘ooit nog eens’ wilt doen en dat sinds de 
tijd van de dinosaurussen op je to-dolijstje staat?

Dat komt ons allemaal bekend voor. We hebben allemaal ooit 
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16 Get Your             Together

dat punt bereikt waarop het niet meer gaat: het werk is ons te 
veel, we willen niet langer luisteren naar de pilatesjuf die het beter 
weet en we moeten er niet aan denken om die ene vrije middag 
per maand te besteden aan ‘Portugees voor beginners’.

Natuurlijk kennen we ook allemaal mensen bij wie zo’n druk 
leven op rolletjes loopt, die altijd een plan hebben en geen detail 
over het hoofd zien en hun hele lijstje kunnen afvinken als 
‘ gedaan’. Dat zijn natuurlijk robots die door de regering zijn 
 gebouwd, maar ik durf te wedden dat de rest van de mensheid 
wel wat hulp kan gebruiken bij het regelen van hun shit.

Sterker nog: misschien ben jij dat wel, de man of vrouw met 
een agenda die uitpuilt van afspraken voor vergaderlunches. 
Iemand die er stukje bij beetje van doordrongen raakt dat er 
 belangrijker dingen zijn dan een baan met dure visitekaartjes van 
dik handgeschept papier. Je bent immers al eeuwen niet meer met 
vrienden uit eten geweest omdat jij met kantoor moest meedoen 
aan hardloopwedstrijden voor het goede doel. In de tussentijd 
konden je vrienden die complete cursus ‘Portugees voor 
 beginners’ wel afronden (ze zijn best een beetje jaloers op je, 
maar ze weten niet hoe moeilijk jij het hebt).

Als ik je nu eens vertel dat er voor ons allemaal een midden-
weg is die rechtstreeks naar het leven leidt dat we willen leiden? 
Echt waar!

Dit boek heeft iets voor iedereen:

Wil je beter leren organiseren, gemotiveerd worden en 
altijd op tijd zijn? Dat leer je hier.

Wil je weten hoe je geld kunt besparen, grenzen kunt 
 stellen en lastige gesprekken met vrienden, familie en 
 collega’s moet voeren? Dat vertel ik je ook.
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17Inleiding

Wat dacht je van advies over hoe je de bullshit van alledag 
achter je kunt laten zodat je je eindelijk kunt richten op het 
waarmaken van je grote dromen, zoals een andere carrière 
beginnen, een huis kopen of niet langer op de zolder van 
je ouders wonen? Je. Hebt. Mazzel. Dat. Staat. Alle-
maal. In. Dit. Boek.

Ik weet wat je denkt. Hoe kan er zo veel nuttigs in zo’n klein 
 boekje staan?

Goede vraag. Het antwoord luidt: ik ben er niet om je 
 tienduizend afzonderlijke dingen te leren. Zo vaak kan ik geen 
handjes vasthouden, daarvoor is er niet genoeg Nivea op de 
 wereld. Ik ben er om je een bepaalde aanpak te leren. Als je die 
eenmaal in je vingers hebt, kun je al die verschillende taken in 
je leven op je eigen manier en volgens je eigen planning 
afmaken. Je kunt mijn methoden, die bestaan uit simpel advies, 
een paar scheldwoorden en af en toe een flowchart, op alle 
soorten shit toepassen en daardoor je leven echt veranderen.

* * *

In mijn eerste boek, Don’t Give A Fuck – Opgeruimd in je hoofd, 
kon je lezen hoe je een einde kunt maken aan je karige tijd 
doorbrengen met mensen die je niet mag en met wie je 
 dingen moet doen die je niet leuk vindt. De New York Times 
noemde me ‘de zelfhulpversie van Weird Al’ en het magazine van 
The Observer kroonde me tot ‘antigoeroe’. Dat was waarschijnlijk 
niet wat mijn ouders in gedachten hadden toen ze me naar 
 Harvard stuurden, maar ik kan er ook niks aan doen. Overal ter 
wereld bleken mensen te wonen die te veel fucks om dingen 
 gaven en ik heb geholpen om hun last te verlichten door ze te 
leren hoe het minder en beter kon.
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18 Get Your             Together

Natuurlijk heb ik ook dingen gezegd als ‘het is soms oké om 
iemand te kwetsen’ en ‘draag tijdens je functioneringsgesprek een 
leren pak en hoge hakken met lovertjes en stijg met stip naar de 
hoogste rang van nergens een fuck om geven’, dus ja, ik denk dat 
‘antigoeroe’ wel enigszins klopt. Misschien laat ik dat op een 
bordje zetten dat ik op mijn luie stoel kan schroeven.

Maar goed, als je dat boek hebt gelezen, weet je dat mentaal 
opruimen bij mij hoog in het vaandel staat. (Als je het niet hebt 
gelezen, tja, ik wil niet lullig doen, maar het is nog steeds 
 verkrijgbaar.)

Mentaal opruimen, een introductie

Net als bij het opruimen van een kamer gaat het bij het opruimen van 
je geest om twee dingen: weggooien en organiseren. Als je minder, maar 
betere fucks wilt geven – zodat je het meeste uit je beperkte hoeveelheid 
tijd, energie en geld kunt halen – dan moet je verplichtingen (of dingen, 
afspraken, mensen et cetera) weggooien. Dat heet een fuckbudget maken en 
ik kan het heel erg aanraden.

Je shit op orde krijgen is organiseren wat je over hebt (in de vorm van 
tijd, energie en geld) en die middelen verstandig inzetten. Het gaat niet 
alleen om dingen die je moet doen, maar ook om al die bonusdingen 
die je wilt doen en waarvoor je geen tijd of geld lijkt te hebben. Grote 
veranderingen, kleine veranderingen, dat maakt niet uit. Het begint niet met 
de garage opruimen. Verandering begint met je hoofd opruimen.

Gelukkig is je hoofd opruimen iets wat je in je eentje doet. Als je je huis 
deelt met familieleden of huisgenoten, dan wordt hun rommel ook jouw 
rommel. Dan moet je compromissen sluiten over hoeveel limited edition 
Pez-dispensers er op de schoorsteenmantel mogen en of die versleten 
hotelpantoffels een ‘aandenken’ aan je huwelijksreis zijn. Als je je hoofd 
opruimt, hoef je andermans troep niet uit te zoeken en kun je er ook niet 
over struikelen. Zelfs als je tussen zevenduizend anderen op een cruiseschip 
woont (en ik hoop echt dat dat niet het geval is), heb je volledige 
zeggenschap over je eigen hoofd. Je bent rechter én beul, of nee, bij nader 
inzien ben je de baas. Je bent de Tony Danza van je geest.1

1 Of de Judith Light? Ik weet niet wie van de twee in Who’s the Boss de baas was.
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19Inleiding

Kortom, een fuck om iets willen of moeten geven is niet hetzelfde 
als het echt kunnen doen. Daarvoor moet je eerst je shit op orde 
hebben.

Voorbeeld: misschien geef je een fuck om een skivakantie en 
ben je bereid om daar je tijd- en energiefucks aan te besteden, 
maar als je je shit niet op orde hebt, kun je er geen geld aan be-
steden. Je kunt nog zo veel minder zwaarwegende verplichtingen 
uit je agenda schrappen (wie maalt er nu om ‘Neem je kind mee 
naar je werk-dag’? Jij niet!), maar zonder poen kom je niet verder 
dan de hele vakantie thuis Slalom op je Nintendo spelen.

Of misschien heb je besloten dat je leven pas zin heeft als je 
een groot ligbad hebt en zeg je: ‘Ik geef geen fuck meer om die 
krappe douche waar ik alleen mijn benen kan scheren als ik een 
olympische turner met de lenigheid van een flamingo ben.’ In dit 
scenario heb je misschien wel de centen om je betegelde droom 
waar te maken, maar ontbreekt het je aan de energie om van start 
te gaan. Je geeft wel een fuck om gebruiksgemak, comfort en 
bubbelbaden, maar om lekker te kunnen weken, moet je wel je 
complete badkamer op de schop nemen. En omdat je geen idee 
hebt hoe je zo’n groot project moet managen (je moet immers 
een loodgieter inhuren, een badkuip uitzoeken, zorgen dat je 
tijdens de verbouwing ergens anders kunt plassen), stoot je elke 
dag je ellebogen wanneer je de shampoo wilt pakken.

Daar kunnen we wel wat mee. In Get Your Sh*t Together 
 behandelen we het volgende:

• Wie moeten hun shit op orde krijgen en waarom?
• Alledaagse voorwerpen (drie stuks!) waarmee je je shit op 

orde kunt krijgen (en houden)
• De kracht van negatief denken
• Hoe je op tijd van je werk vertrekt en tegelijkertijd geld 

bespaart
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20 Get Your             Together

• Hoe ga je om met zenuwen, hoe vermijd je vermijden en 
hoe overwin je je faalangst?

• Grote (en kleine) veranderingen doorvoeren
• En nog heel veel andere toffe shit!

En hoewel ik je ga vertellen hoe ik dat heb gedaan (want dat is een 
leerzaam voorbeeld van je shit op orde krijgen), kan ik ook beloven 
dat dit boek geen slecht vermomde handleiding is die je vertelt dat 
je je baan moet opzeggen en naar een tropisch eiland moet verhui-
zen. Ik ben er niet om je om de oren te slaan met hoe het zou 
moeten, daar heb je bloedirritante veganisten voor. Misschien ben 
jij wel iemand die graag een ‘regelmatig salaris’ ontvangt en geniet 
van ‘ruisende herfstbladeren’ en weet ik wat. Of misschien wil je 
kleinere of abstractere veranderingen doorvoeren. Dat is ook 
 prima. Ik ben er alleen maar om je te laten zien wat je met de een-
voudige, universele wijsheid van je shit op orde krijgen kunt doen, 
want toevallig heb ik daar ervaring mee en die wil ik graag delen.

Bij mijn man heeft het ook gewerkt, dus ik zie niet in waarom 
het niet bij een breder publiek zou werken.

* * *

O, en nog iets:
Get your shit together is in de context van dit boek niet bedoeld 

als een verwijt.
Het is een strijdkreet.
Ik geef toe, soms mompel ik die vier woordjes op een laten we 

zeggen enigszins geërgerde manier. Jij waarschijnlijk ook. Ik doe 
dat doorgaans als mensen te laat komen en een wel heel erg 
slechte smoes hebben, als vrienden klagen over de steeds voor-
spelbaardere gevolgen van de vreselijke keuzes die ze in hun leven 
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maken of als een paar medepassagiers denken dat ‘Ik kan gaan 
zitten waar ik wil’ normaal is bij een vlucht waarvoor je moet 
reserveren.

Dit boek ontkent niet dat de meesten van ons ook zo zijn. 
Misschien niet altijd, maar wel af en toe. Ik bedoel, je had me 
vorig jaar moeten zien, toen ik aangifte voor de belasting deed. 
Het was een gevalletje van de lammen leiden de blinden, onder 
leiding van een dronken peuter. Er zijn fouten gemaakt.

Maar uiteindelijk heb ik 95 procent van de tijd mijn shit op 
orde (we laten mijn begrip van de belastingwet even buiten 
beschouwing) en dat kan ook voor jou gelden. Tot nu toe heb je 
het vooral druk gehad met jezelf in de weg lopen, maar ik kan je 
verzekeren dat ook jij de mogelijkheden en het gereedschap hebt. 
Ik laat je zien waar je die kunt vinden en hoe je ze moet 
gebruiken.

En als we klaar zijn, heb jij ook jouw shit op orde. Misschien 
schrijf je dan wel een boek waarin je uitlegt hoe je als een echte 
baas aangifte doet. Ik ben de eerste die het koopt.

Afgesproken.
Mooi. Kom maar op met de shit!
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