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InhoudBespiegelingen

Voornemens
De kerstvakantie is altijd een mooi moment om het 
aflopende jaar te bespiegelen. Dat viel niet altijd mee. 
Hoe vaak heb ik in 2011 nog zelf soep gemaakt? Die van 
ossenstaarten op derde Kerstdag bij mijn schoon
ouders kon wel eens de eerste zijn. Gelukkig nog wel 
veel appelmoes, stoofpeertjes, vanillepudding, hachee, 
stamp en stoofpotten en natuurlijk oliebollen en 
appelflappen.  
Maar ook veel vaker te zoute Dr. Oetkers, Wagners en 
een enkel huismerk. Gelukkig nog geen kantenklaar 
prakken (alleen het aanzicht al) of ont koppelde maal
tijden (dan nog liever drie keer brood). Die aanbevolen 
hoeveelheid van 1,4 kg groente per persoon per week 
zullen wij nooit halen, ondanks de vele (dure maar  
lekkere) maaltijdsalades van vooral Albert Heijn.

Sinds lange tijd heb ik tussen Kerst en Oud en Nieuw 
gewerkt. Weliswaar één dag, maar toch. Het ‘druk  
hebben’ van pakweg vijf jaar geleden is een lachertje 
vergeleken bij nu. Gelukkig dat ik niet vijf jaar vooruit 
kan zien. 

Ook al blijft het werk nog altijd erg leuk en uitdagend, 
werkdruk en 3,5 uur per dag treinen gaat ten koste van. 
Van koken, humeur, biljartresultaten, bezoek aan fami
lie en vrienden en zelfs interesse in en omgang met 
mijn ene vrouw en drie kinderen van 17, 18 en 19. Inder
daad, dat is erg kort op elkaar. Gelukkig kunnen wij het 
ons nog steeds veroorloven dat ik op de salarisstrook 
vier dagen per week werk, waarvan één thuis.

De drukte merk ik ook in de zakelijke contacten.  
Moeilijke bereikbaarheid, geen tijd voor schrijven of 
houden van presentaties en minder aandacht voor het 
uitwisselen van ‘beste wensen’. VMT verstuurde deze 
zelf ook niet, ook niet digitaal. Geen tijd/aandacht voor. 
Druk. Thuis liep ik pas tussen Kerst en de jaarwisseling 
naar de toen nog intacte postbus. 

Hans Damman
h.damman@mybusinessmedia.nl
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