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Wat doe ik wel 
en wat niet?
Schuif jij klussen als-

maar voor je uit? Maar

als de ergernis een be-

paald punt bereikt, kom

je wel in actie? Bedenk

dan of je deze taken wel

zelf wil blijven doen. Of

doe bijvoorbeeld schil-

derwerk zelf en de rest

niet, of andersom. Je

kunt niet overal tijd voor

maken.

Oké, dan niet
Je hebt het gepro-

beerd. Schoonmaken

en bedienen lijkt ook

gemakkelijk, maar kan

echt niet iedereen. Het

is een vak. Jij bent weer

goed in andere dingen.

Van mannen wordt bij-

voorbeeld maar ver-

wacht dat ze kunnen

klussen. Dat is pas tra-

ditioneel, belachelijk!

Ruilhandel
Geen tijd, geen zin, niet

de juiste kennis, kunde

en gereedschap. 

Je wilt liever ook geen

bekende vragen, want

wie is er niet druk te-

genwoordig? Bedenk

dat er voor hen iets in

moet zitten; jij kookt je

beste maaltje en zij

klussen?
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Die wonderlijke stage
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MAISON MARLOUS

Van asbak tot zitzak

De vondst van een klokje

met het logo van een bank

teletransporteert Marlous

terug naar een bijzondere

werkplek.

V
er (ver!) voor de ban-
kencrisis liep ik stage
bij een kleine vesti-

ging van de ING bank.  De
aanslagen van 11 september
hadden nog niet plaatsge-
vonden en de wereld leek
nog een overzichtelijke,
lieve plek. De digitale bevei-
liging bij de bank bestond
eruit dat we elke week in
een gesloten envelop een
nieuw wachtwoord kregen
waarmee we konden inlog-
gen. Dat waren wonderlijke
woorden, zoals ‘nachtspie-
gel’, ‘skeuomorf’ of  ‘vein-
zaard’. Wachtwoorden
hoefden nog niet te bestaan
uit 60 letters, 13 karakters, 51
cijfers en het bloed van een
maagd bij volle maan. Het
internet stond nog in zijn
kinderschoenen.
De collega’s met wie ik sa-

menwerkte waren kleur-
rijke types. Er was een man-
nelijke collega, boomlang,
blond haar, die giechelde als
een klein meisje. Een andere
collega had de achternaam

van een koekjesfabrikant en
hij schepte er genoegen in
om daaraan te refereren als
mensen aan de telefoon zijn
naam niet konden verstaan.
Bijna elk telefonisch on-

derhoud besloot hij daarom
met ‘ja, die van de koekjes!’
Er was de loketbeambte die
zich er hard voor maakte dat
het loket in de bank open

bleef, zodat ouden van da-
gen geld bij hem konden
opnemen en niet de pinau-
tomaat buiten hoefden te
gebruiken. Want dat vond
hij zielig. 
Er werd veel gelachen en

eigen initiatieven werden
toegejuicht. Al was de mai-
ling die ik op eigen houtje
verstuurde wellicht niet
mijn beste initiatief: een
aanbod aan klanten om

 rekeningen waarop lange
tijd geen mutaties hadden
plaatsgevonden op te
 heffen.  
Dit alles werd aange-

stuurd door een allerharte-
lijkste manager. Ik heb die
lieve man nog bijna van zijn
auto afgeholpen toen ik er-
mee naar een andere vesti-
ging reed. 
De stage liep op zijn eind

en mijn collega’s zag ik niet
meer terug. De vestiging
werd gesloten en later ge-
sloopt. En het bankwezen
veranderde drastisch. 
Een kringloopvondst

zorgde ervoor dat ik weer
aan die loketbediende
moest denken. Aan die grote
blonde giechelman. Aan de
koekjesfabriek en die dol-
drieste autorit door de pol-
der. Op zoek naar een wek-
ker vond ik dit speciaal voor
ING ontworpen exemplaar.
Hij voldoet aan alle eisen die
ik stel aan een klok naast
mijn bed: hij is analoog, be-
vat geen felle cijfers, maakt
geen geluid en heeft geen
opdringerig alarm. 
En qua uiterlijk is hij best

een beetje gek. Precies zoals
die wonderlijke stage van 18
jaar geleden.

Ik heb die
hartelijke
manager nog
bijna van zijn 
auto afgeholpen

■ Een wekker moet mijn

nachtrust zo min mogelijk

verstoren. Ik was dan ook

lange tijd de gelukkige 

bezitter van een elektri-

sche zeventigerjaren 

wekker, wiens wijzers ge-

ruisloos rondgingen. Het

had een zacht schijnend

oranje lampje waardoor ik

ook ’s nachts kon zien hoe

laat (of vroeg) mijn kinde-

ren me nu weer wekten.

Helaas is dat wekkertje

kapot gevallen en moest ik

op zoek naar een nieuwe. 

■ Klinkt voornoemd 

zeventigerjaren exem-

plaar u als muziek in de

oren, speur er dan naar op

Marktplaats of in de kring-

loop.

■ Maar let op! Lang niet al

die klokjes hebben zo’n

handig lampje!

■ Recent onderzoek heeft

overigens uitgewezen dat

het helemaal niet slim is

om met een wekker naast

je bed te slapen. Want als

je wakker ligt, ga je daar-

door in de gaten liggen

houden hoe láng je al wak-

ker ligt. Met alle gevolgen

van dien. Houd de slaapka-

mer dus analoog in alle op-

zichten.

WAT DOEN WE ERMEE?
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