Tussen de
wilde dieren

gea koren

Het talent van Gea Koren, narratief
coach en verhalenvanger, is om van
(werk)verhalen leerkansen te maken.
Dit verhaal over de dierentuin werpt
een nieuw licht op het vinden van
balans tussen werk en privé. Welke
lessen kun je leren als je met de
auto van je baas tussen de wilde
dieren rijdt?
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okkend zit ik in de hoek van de kamer met m’n
gsm te spelen. Straal vergeten dat ik vandaag met
m’n vrouw en kinderen naar de dierentuin zou
gaan. Lekker bijdehand. Hoe kan ik nou weer zo
stom zijn om dat te vergeten? Heb ik ook nog het hele weekend
piket. Hoe ga ik me hier weer uit redden?

Terwijl ik met een donker gezicht op topsnelheid een oplossing probeer te verzinnen, wordt het verhaal steeds complexer.
Vrouwlief merkt rustig op dat m’n vriend met zijn gezin over
een halfuurtje voor de deur staat. ‘Je hebt met hem afgesproken om
met z’n allen naar Safaripark Beekse Bergen te gaan. Weet je nog?’
Kreunend kom ik tot de conclusie dat dit waarschijnlijk een
drama gaat worden. ‘Kunnen we allemaal in jouw auto?’ vraagt ze
met een zorgeloze stem.

Er wordt gelachen, gezongen en voor we er
erg in hebben rijden we met de Volvo dwars
tussen de wilde dieren door.
Langzaam maar zeker komen de herinneringen weer boven. Ik
heb inderdaad in een bui van overdreven enthousiasme beloofd
dat we met z’n allen naar de dierentuin zouden gaan met de
auto. Plotseling zie ik het licht. Ik heb een enorme Volvo Station van de baas voor de deur staan omdat ik piket heb. Als
ik m’n chef nou eens eﬀe bel. Als ik tijdens een kletspraatje
nonchalant opmerk dat ik even de piketauto meeneem omdat
ik met de kids even weg moet, dan zegt hij wel ‘ja’. Hoe langer
ik erover nadenk, hoe beter ik het plan ga vinden. Mijn chef is
een aardige, makkelijke kerel die op de hoogtepunten van een
plezierig gesprek nogal toegefelijk wordt. Ik raak bijna ontroerd
van dit briljante plan en voordat ik dreig een zakdoek te moeten pakken, heb ik zijn nummer al ingetoetst.
Het is gelukt. Ik ben weer bijzonder tevreden met mezelf en
een uur later zitten we met z’n negenen in de enorme Volvo.
Tassen met limonade en chips verhuizen van links naar rechts
en van voor naar achter. Er wordt gelachen, gezongen en voor
we er erg in hebben rijden we met de Volvo dwars tussen de
wilde dieren door. We zijn kennelijk één van de eersten, want
er is geen auto voor of achter ons te zien. De dieren liggen ver

van het pad te slapen en op de gezichten in de achteruitkijkspiegel zie ik langzaam maar zeker de teleurstelling groeien. Ik
voel dat ik vandaag in vorm ben, dus ook hier ga ik een oplossing voor verzinnen.
Op zo’n honderd meter afstand staat een enorme, sullige neushoorn in onze richting te turen. Voor de tweede keer deze dag
krijg ik een briljante ingeving. Ik laat het raampje zakken en
peuter een enorme zakdoek uit mijn broek. Als een ware stierenvechter leun ik, veel te ver, uit het raam van de auto en
zwaai met de enorme zakdoek in de richting van de neushoorn. Het gejoel in de auto sterkt mijn overtuiging dat dit
weer zo’n geniale actie is. Ik zwaai harder en negeer de negatieve opmerkingen van mijn vrouw, die me koortsachtig aan
mijn overhemd de auto binnen probeert te trekken.
Mijn inspanningen hebben succes. De neushoorn komt in
beweging en het gejoel in de auto begint op het Ajaxstadion
te lijken op het moment dat het beslissende doelpunt wordt
gemaakt. Trots kijk ik de auto rond. Langzaam zie ik de opgewonden gezichten vertrekken en plaatsmaken voor angst. Ik
kijk verbaasd naar buiten en voel de grond inmiddels onder
de auto trillen. Briesend komt de neushoorn met donderend
geweld op de zijkant van de auto afgestormd. Het gejoel heeft
plaatsgemaakt voor gegil. Mijn vrouw geeft me een linkse hoek
en verschillende handen trekken aan mijn shirt in een kennelijk wanhopige poging om ons leven te redden.

Als een ware stierenvechter leun ik, veel te ver,
uit het raam van de auto en zwaai met de
enorme zakdoek in de richting van de neushoorn.
Koortsachtig zet ik de enorme Volvo in z’n eerste versnelling
en trap het gas zo diep in dat ik me zorgen maak of de bodemplaat dit geweld zal houden. Met slippende banden, slingerend
en in een enorme stofwolk probeer ik de neushoorn te ontwijken.
Vanuit mijn ooghoeken zie ik zijn gemene gluiperige ogen
gericht op de deur waarachter ik zit. Terwijl de eerste zweetdruppels mijn hoofd afdruipen, zie ik dat een derde speler zich
in de strijd mengt. Een enorme Landrover met zebrastrepen
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komt recht op de prachtige Volvo van mijn baas afgescheurd.
Waar is die idioot mee bezig, ﬂitst het door m’n hoofd. In een
reﬂex trek ik het stuur naar rechts en scheur rakelings langs
de Landrover. Ik hoor een doﬀe klap en kijk achterom. Ik zie
alleen maar een enorme stofwolk op de plaats waar eigenlijk de
neushoorn en de Landrover behoren te zijn.
Acht paar grote ogen in de auto staren me aan alsof ik de meest
verachtelijke idioot op deze planeet ben. Voorzichtig rijd ik
verder, zoekend naar het pad waarop ik voor m’n gevoel lang
geleden begonnen ben. Net op het moment dat ik het gevonden
lijk te hebben, stopt de Landrover met daverend geweld naast
me. Een enorme vent in een safaripak stapt uit. Een gezicht
als een donderwolk. In de verte achter me zie ik de neushoorn
wegsjokken.

Briesend komt de neushoorn met donderend
geweld op de zijkant van de auto afgestormd.
Bescheiden en beleefd wil ik uitstappen, maar de man sist dat
ik het niet in m’n bolle drieliter moet halen om hier uit te
stappen. Door een kier in het raam met op de achtergrond wat
Afrikaanse wilde dieren krijg ik er ongenadig van langs. Dat
zo’n man er geen rekening mee houdt dat mijn kinderen en
al die anderen hier getuige van zijn, ﬂitst het door m’n hoofd.
Stilletjes rijden we naar de uitgang. Ik hoor ze allemaal gniffelen. Ik hoor ze allemaal ﬂuisteren.
In gedachten stel ik me voor dat het anders was afgelopen. Dat
ik m’n aardige baas had moeten bellen om uit te leggen dat die
prachtige Volvo van hem total loss is. Oh ja? Ja, een neushoorn
in m’n zijkant ...
Mijn hemel wat een mazzel dat dit goed afgelopen is. Wat een
mafkees ben ik eigenlijk. Ja, ik neem die dienstauto nog eens
mee ... Dus niet!
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Reflectie bij Tussen de wilde dieren
SAMENVATTING
De hoofdpersoon mokt dat hij een privéafspraak is vergeten terwijl hij
piketdienst heeft. Het loyaliteitsdilemma dat hierdoor ontstaat, lost hij
op door de dienstauto privé te gebruiken. Hij dekt zich wel in bij zijn
chef. Probleem opgelost. Tevreden gaat hij met zijn gezin en vrienden
in de dienstauto naar het safaripark. Deze oplossing krijgt nog een
pijnlijk staartje ...
REFLECTIEVRAGEN
• Herken je de emotionele spanning tussen werk en privé?
• Hoe reageer jij als je emotionele spanning ervaart?
• Wat zijn jouw favoriete oplossingen?
• Herken je dat emotionele stemmingen met je op de loop kunnen
gaan?
• Waar en wanneer is dat bij jou het geval?
In dit verhaal zie je dat de verteller aan het slot iets geleerd heeft.
Zo kunnen blunders tot leereffecten leiden.
• Wat is jouw recentste blunder en wat leerde je ervan?
• Heb jij ook wel eens oneigenlijk rugdekking gezocht bij je chef? Hoe
werkte dat uit?
• Hoe houd jij je werk en privéleven gescheiden?
• Als je op je werk met anderen praat, let er dan eens op in welke mate
werk- en privéleven gescheiden worden gehouden. Wat valt je op?
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