faculteit intermenselijke
wetenschappen

e-mailverkeer

Professor,
op de faculteit. Zoals u weet, is Harry Kammenga
Deze week zal er waarschijnlijk minder of geen post bezorgd worden
tische basis aan het werk; dat betekent
therapeu
van de interne dienst na zijn tijdelijke burn-out momenteel weer op
twaalf minuten langer).
voorlopig één uur en drieënveertig minuten per dag (en dan elke week
elke donderdag ‘vaderschapsdag’ heeft, komt het
Maar aangezien het deze woensdag ook Koninginnedag is, en Harry
is (hij denkt nog na over een verlofdag die dag).
erop neer dat Harry er deze week alleen vandaag, en misschien vrijdag
even langs de postkamer. Lukt het me niet, dan
Ikzelf ben er donderdag en vrijdag wel, en als ik tijd heb loop ik nog
krijgt u uw post volgende week maandag weer.
Met vriendelijke groet
Irene

Irene verdomme!

?!
Je zorgt maar dat die post elke ochtend op mijn tafel komt, begrepen
Vaderschapsdag… had ik eens moeten proberen, in
En die Harry Kammenga, kan die niet gewoon ontslagen worden?
gehad dat ze hun vader amper zagen!
mijn tijd! Mijn kinderen zijn alle drie het huis uit, en nooit een klacht
S.

Geachte professor Streutjens,
en ik moet zeggen dat ik geschokt ben. U heeft
Van mejuffrouw Kamphuis kreeg ik zojuist uw mailtje doorgestuurd,
burn-out (door mejuffrouw Kamphuis abusienooit gevraagd naar, noch interesse getoond in de redenen van mijn
n (laat ik volstaan met het steekwoord
uitweide
over
verder
niet
nu
velijk ‘tijdelijke burn-out’ genoemd), en ik zal er
ben blij dat ik weer heel voorzichtig aan
Ik
.
niemand
echt
u
‘midlife crisis’), maar ik kan u vertellen: zo’n periode gunt
ligt te wachten, en ook nog in de nieuwe
me
op
en
het werk kan, maar als er dan ’s ochtends zo’n grote stapel envelopp
Ik
.
depressie denk dat u dan ook blij moet zijn als ik
huisstijl, dan kan dat me weer helemaal terugwerpen in een diepe
ken over gemiddeld zo’n drie postvakjes kan
op zo’n ochtend een stuk of acht, negen enveloppen en andere poststuk
verspreiden.

En als ik nu, zoals u, af en toe een dagje thuis kon werken… Maar voor
maal niet, het woord zegt het al.

iemand van de interne dienst gaat dat nu een-

Met vriendelijke groet,
Harry Kammenga
kort op advies van mijn M&O-begeleider, die ook
(ik wilde nog wel meer argumenten geven, maar ik hou dit mailtje
een sluimerende RSI-schouder op de loer zegt te zien liggen)
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