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*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

Sarah Knight

Voel je je weleens ondergesneeuwd op kantoor, terwijl je  

eigenlijk ’s een keer op tijd wil vertrekken? Zit je soms vast-

gelijmd aan de bank, terwijl je er eigenlijk uit wilt, om naar 

de sportschool te gaan bijvoorbeeld, of aan de slag te gaan 

met dat droomproject dat je steeds maar uitstelt? Dan is 

het tijd om je sh*t voor elkaar te krijgen.

Sarah Knight laat je ontdekken waar je wél een fuck om 

wilt en moet geven om je leven te leven zoals jij wilt. 

Lees over de kracht van negatief denken, het sparen van 

je energie, een einde maken aan de bullshitcyclus, vermij-

dingsgedrag voorkomen, op een goeie manier egoïstisch 

zijn en megaveel andere goeie sh*t. Een krachtige, grappig 

geschreven, nuttige gids om eindelijk je doelen te bereiken 

door te focussen op waar je echt om geeft. 

Get Your Sh*t Together. 
Nu echt. 

Sarah Knight schreef eerder de bestseller Don’t Give a Fuck 

(Engels: The Life-Changing Magic of not Giving a F**k) over 

het opruimen van je hoofd. Een grappige gids die laat zien 

hoe je meer tijd overhoudt door minder aandacht te beste-

den aan de dingen die anderen belangrijk vinden, maar 

waar jij niks om geeft.

Bestsellerauteur van 

Don’t Give a Fuck

‘Genius’                                               

Cosmopolitan 

‘Hilarious... 

truly practical’                     

Booklist 

‘Read it. Do it.’

Daily Mail
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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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25Waarover we praten als we praten over je shit op orde krijgen

We beginnen voorzichtig, met een overzicht van de belangrijkste 
uitgangspunten.

Eerst ga ik vaststellen wie hun shit op orde moeten krijgen 
en waarom. Dit behelst onder andere een grappig verhaal over 
hoe ik in een winkelcentrum in New England mijn complete 
 bezit kwijtraakte. Daarna leg ik mijn filosofie over het ‘winnen 
van het spel des levens’ uit. (En daarmee bedoel ik niet het con-
cert des levens waarvan niemand een programma krijgt. Dat is 
een tenenkrommende tegelwijsheid die decennia geleden aan de 
muur hing bij mensen die hun shit niet op orde hadden.) Vervol-
gens maak ik je deelgenoot van de eerste van heel veel gedetail-
leerde voorbeelden van hoe je je shit op orde kunt krijgen en laat 
ik je zien dat het leven een kleurboek voor volwassenen is. En als 
je je best doet, zit er misschien een ECHTE OEFENING UIT 
EEN KLEURBOEK voor je in.

Zoals ik al zei, dit boek is net een groothandel waar je alles 
kunt krijgen.

Ten slotte laat ik je kennismaken met een heel belangrijk 
concept, de kracht van negatief denken, en laat ik je zien hoe 
drie alledaagse voorwerpen je kunnen helpen om je shit op orde 
te krijgen.

Reken maar dat je verbaasd bent als je ontdekt dat je die al die 
tijd al in huis had.

Wie moeten hun shit op orde krijgen en waarom

Ik heb de mazzel dat heel veel mensen dit boek goed kunnen 
gebruiken. Je kent dat soort wel, ze laten hun telefoon in de wc 
vallen, vergeten hun rekeningen te betalen en gaan als Barbie naar 
een sollicitatiegesprek. In die categorie vallen onder andere (en 
hiermee is de lijst verre van compleet): je vrienden, familieleden, 
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26 Get Your             Together

klasgenoten en collega’s, volslagen vreemden en één vent die me 
vroeg of ik een gesigneerd exemplaar van mijn eerste boek naar 
zijn woonplaats in Marokko wilde sturen omdat hij het daar 
 nergens kon krijgen. O ja, en hij had geen geld om daarvoor te 
betalen. Die vent heeft duidelijk een lesje in manieren nodig.

Wie je ook bent, laat duidelijk zijn dat je niet per definitie 
een slecht mens bent als je je shit niet op orde hebt.

Oké, Justin Bieber heeft zijn shit ook niet op orde en de kans 
is groot dat hij een eersteklas lul is, maar dat is een speciaal geval 
(bel me, Justin!). Voor de meesten van ons is chaotische shit 
slechts een ongemakkelijke situatie en geen weeffout in ons 
karakter. En het goede nieuws is dat wij iets aan onszelf kunnen 
veranderen zonder onze toevlucht te nemen tot chirurgische 
 ingrepen of vervalste identiteitsbewijzen, zoals je bij minder 
gewenste persoonlijke kenmerken als ‘te klein van stuk’ of 
‘afkomstig uit de provincie’ zou moeten doen.

Dus wie ben je en waarom heb je je shit niet op orde? Laten 
we het spectrum aan mogelijkheden eens nader bekijken, en wel 
met behulp van drie herkenbare culturele archetypes die beter 
bekend zijn als ‘Alvin en de Chipmunks’.2

2 Deze schattige zingende knaagdieren verschenen in 1961 voor het eerst op de 
Amerikaanse tv in het programma The Alvin Show en werden uiterst populair dankzij 
de tekenfilmserie Alvin and the Chipmunks die tussen 1983 en 1990 werd uitgezonden. 
Later volgden speelfilms die wereldwijd werden uitgebracht, ook in Nederland, en 
op het moment van schrijven wordt er aan de nodige vervolgfilms gewerkt. Een 
wangzakeekhoorn is een prima melkkoe.
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THEODORE: tamelijk hopeloos

De jongste van de drie optredende broertjes eekhoorn is 
Theodore3: jong, lief en naïef. Hij neemt nooit zelf de touwtjes in 
handen, maar wordt altijd op sleeptouw genomen. Sommige 
mensen krijgen, net als Theodore, hun zaken gewoon nooit voor 
elkaar. Echt niet. Ze lopen voortdurend te morsen (ook op de 
kleding van anderen), raken hun spullen (en die van anderen) 
kwijt en maken het leven veel inge-
wikkelder voor zichzelf (en anderen) 
dan zou hoeven.

Dit zijn mensen die weliswaar heel 
aardig zijn en het goed bedoelen, maar 
die altijd te laat, nooit goed voorbereid 
en voortdurend overweldigd zijn. Ze 
moeten op vliegvelden hun koffer 
openmaken omdat ze met twee paar 
schoenen, een souvenirbeker en een 
potje zand van het strand al boven het toegestane gewicht zitten. 
Terwijl de rest van de rij ongeduldig wordt, moeten zij een 
 manier verzinnen om die spullen aan boord te krijgen. Maar vrees 
niet als je een Theodore bent, want het dagelijks leven hoeft geen 
zware strijd te zijn. Lees maar verder.

3 [Noot bij de vertaling] Sarah Knight verwijst hier waarschijnlijk naar een baby-
eekhoorntje dat werd gered nadat de boom waarin hij leefde was gekapt, en waarvan  
een schattig filmpje op YouTube staat.

Shit waarbij Theodoren 
wel wat hulp kunnen 

gebruiken

Op tijd komen
Aanwijzingen opvolgen
Zich herinneren waar ze 

iets hebben neergelegd
Hun agenda bijhouden
Een agenda kopen
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