
faculteit intermenselijke
wetenschappen

Dag Simon,

Ik mail je even als voorzitter van de Werkgroep Kantoorbenodigdheden, die zich zoals je weet bezighoudt met het 

inventariseren van wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de verhuizing van de staf en het facultair admini-

stratief centrum naar de nieuwe tuinvleugel.

Hierbij voeg ik een spreadsheet waarop we het pakket van eisen, eerder dit jaar opgesteld door de Stuurgroep Tuin-

vleugel, hebben omgewerkt tot een lijst van mogelijke artikelen, met daarachter een vinkje in de kolom ‘wenselijk’ of 

‘onwenselijk’. Zou je er eens naar willen kijken?

Dank en groet, Harry

Harry!

Waar gaat dit over?! De woorden spreadsheet, wensen, eisen en vinkje, allemaal samen in 1 mailtje, zorgen bij mij 

acuut voor een hoge fl uittoon net achter mijn oogballen. Ik geloof niet dat ik als opleidingsdirecteur ook maar iets te 

maken heb, c.q. wil hebben, met de inhoud van jouw spreadsheet. Dus ik zou zeggen: zoek het lekker zelf uit!

S.

Beste Simon,

Het spijt me je te moeten meedelen dat je hier echt iets mee te maken hebt, c.q. gaat krijgen. In de nieuwe tuinvleugel, 

waar jij toch echt ook zelf komt te werken, gaan we werken met fl explekken, onderverdeeld in zogeheten vlekken. Het 

is dus van het grootste belang goed meubilair te kiezen, alsmede extra emolumenten als daar zijn voetenbankjes, 

ladenkastjes en persoonlijke Tupperwaredozen waar eenieder zijn eigen kantoorartikelen (perforator, nietmachine, 

Prittstift, gele marker etc.) in kan bewaren.

Verder dien je voor 1 augustus je archiefkast leeg te maken; in de tuinvleugel is voor iedereen precies 67 centimeter 

plankruimte voorzien, plus uiteraard die Tupperwaredoos.

Succes, Harry

Harry!

Opnieuw duizelt het me van de Woestmaakwoorden! Tupperware?! Emolumenten? Prittstift?! Je hebt gelijk: van dat 

gekwak krijg ik overal Vlekken!

Luister, Kammenga, voorzittertje van de werkgroep: op 1 augustus verhuis ik eigenhandig mijn ouwe trouwe houten 

bureau naar de tuinvleugel. Ik roep daarbij de hulp in (en dat betaal ik zelf !) van mijn schoonzoon, die een transportbe-

drijfje runt. Verder laat ik hem mijn archiefkast verplaatsen, alsmede mijn heerlijke ouwe bureaustoel, mijn leesfau-

teuil met staande schemerlamp, en mijn ladenblok. Dat laatste zal je deugd doen: doordat ik mijn nietmachine en 

andere Emolumenten (!) bij de hand blijf hebben, spaar ik jou en je werkgroep een hele Tupperwaredoos uit!

Zo. Nu zet ik mijn auto-reply aan, en ga ik eindelijk eens aan het WERK!

S.

E-mailverkeer
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