Vakantieliefde
Het Ardenner landschap lag te kreunen in de hitte. Verdroogde en vergeelde velden, stoffige weggetjes en wat kleine
natuurstenen grijze huisjes. We hadden het onmogelijke
idee opgevat een ruïne te gaan bekijken. Sloom sleepten
we ons naar wat grauwe keien in het vrijwel uitgestorven
gebied. Hoewel? In een van de grijze huisjes stond een
garagedeur open en in die garage stond een……….originele
Tatra uit 1949! Zilver metallic, met al haar elegantie, spranIris Bakker
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kelend glanzend , een toppunt van design. Bij de Tatra was
een oudere man, ver in de zeventig, in een glad gestreken
wit overhemd bezig de motor iets bij te stellen. Hij had een
ondefinieerbaar reuteltje gehoord. Met olijke oogjes vertelde
hij in gecombineerd Frans Engels over de belangwekkende
technische details, die mijn echtgenoot redelijk kon plaatsen,
maar aan mij volledig voorbijgingen. Ik vond de Tatra alleen
maar heel erg mooi. Opeens begonnen de oogjes van de
man nog meer te glanzen en hij vertelde me dat hij het allermooiste van de Tatra wilde laten zien. Onder de voorklep
(bij de Tatra zit de motor achterin), was naast het reservewiel
een lege ruimte. ‘The place for the love bag’ zei de wijze
oude man. ‘The most important thing, take always your love
bag with you’.
En wat leren we hiervan om ons vakgebied van facilitymanagement verder te verbeteren? Laten we onze facilitaire
normen – die nu helaas wat verdroogd en vergeeld zijn zodanig aanpassen, dat ook wij ruimte kunnen bieden voor
de ‘love bag’ . De wereld wordt dan vast nog mooier.
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