Klusgelukformule
Ik ben geen techneut, en vind daarom dat apparaten moeten doen waarvoor ze betaald
worden. Helaas zijn die apparaten het daar niet altijd mee eens, en dan komt de
gereedschapskist tevoorschijn.
Op een dag weigert het toiletlampje dienst. Ik ga direct aan de slag om het euvel te
verhelpen. Hoe moeilijk kan dat zijn, een lampje vervangen? Ik heb ergens een
reservelampje liggen, dus dat moet gauw gefikst zijn. Doet het niet. Ook niet wanneer ik
het test in een vergelijkbare lamp in de achterkajuit. Contactjes schoonmaken dan maar.
Lamp eraf, schuren. Als ik de schakelaar weer in elkaar wil zetten om het geheel te
testen, heb ik enkele palletjes in mijn hand. Hoe zaten die eigenlijk? Om er zeker van te
zijn dat ik ze zo op de juiste wijze weer met elkaar in contact breng, besluit ik af te kijken
bij de lamp van hetzelfde type in de kajuit, die daarvoor ook deels uit elkaar moet. Ik had
natuurlijk veel beter goed kunnen opletten bij het uit elkaar halen van de toiletlamp, maar
ja, daar is het nu te laat voor. Inmiddels ligt er gereedschap, schroefjes, al of niet
werkende peertjes en onderdelen van meerdere armaturen door de kajuit verspreid, en
staar ik naar een nog steeds werkloze lamp. Bent u er nog?
Niet dat het een oplossing vormt voor weigerende apparatuur, maar tijdens mijn
overpeinzingen dringt zich een formule aan mij op, die ik vanaf nu de Klusgelukformule
zal noemen. Deze berekent de mate van geluk, die helaas ook een negatieve waarde kan
hebben, tijdens en na het doen van klusjes aan boord.
De formule zit als volgt in elkaar: het Geluksgevoel dat ik bij een klus ervaar is
natuurlijk in de eerste plaats afhankelijk van het uiteindelijk slagen. Maar dat niet alleen.
Als ik Succes behaal op een gebied dat voor mij Nieuw is, is de voldoening groter dan bij
klusjes die ik al vaker heb gedaan, zoals het verwisselen van brandstoffilters. Een hoog
Maritiem gehalte spreekt tot de verbeelding: een verdwenen sextant opduiken maakt een
stuk meer indruk dan bijvoorbeeld . . . een lampje verwisselen. Hoe Ondoorgondelijker
een probleem, des te groter de opluchting na een geslaagde afloop. Ten slotte is het wel
zo fijn om minimaal de Noodzakelijke klussen tot een goed einde te brengen, zoals een
doldraaiend stuurwiel (gelukt!).
Een negatieve invloed op het Geluksgevoel heeft vooral de Tegenzin die ik vooraf
tegen het werkje ervaar. Nu kan dat bij mij nogal eens zorgvuldig opgebouwd worden.
Vrij naar het beroemde citaat van Franklin Roosevelt, is bij Tegenzin van toepassing:
“The only thing I have to stall, is stalling itself”. Hup, direct aanpakken dat probleem,
niet uitstellen!
Maar hier komt Viezigheid om de hoek kijken. De diesel die eens, op mijn rug liggend
bij het losschroeven van het grove brandstoffilter, via hand en pols onstopbaar mijn
mouw inliep, heeft me niet gestimuleerd om het jaar erop met een feestelijk gemoed deze
routineklus aan te vangen. Klusjes met harpjes, boutjes en touwtjes hebben hier weinig
last van, maar alles waar diesel, olie en eventuele andere motorsappen aan te pas komen
scoren vrijwel zonder uitzondering hoog op de elementen Viezigheid en Tegenzin. Als ik
dan uiteindelijk al die vijandelijkheden overwonnen heb, maar je uiteindelijk vanaf de
buitenkant niets van het Succes ziet, doet de Onzichtbaarheid toch nog gemeen de
feestvreugde verminderen. De formule ziet er vooralsnog als volgt uit:
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Klusgeluk = Succes

×

Nieuwigheid + Maritiem gehalte + Ondoorgrondelijkheid
---------------------------------------------------------------------------- + Noodzaak
Tegenzin² × (√ Onzichtbaarheid + Uitstelfactor + Viezigheid)

Heeft u ‘m? Het enige onderdeel dat ik nog geen goede plek heb kunnen geven in de
Klusgelukformule is de Scheldfactor. Om een klus vloeiend tot een goed einde te kunnen
brengen heb je deze niet persé nodig, maar helaas is mij dat niet altijd gegeven. Een
negatieve uitslag op het element Succes staat garant voor een flinke bijdrage van de
Scheldfactor. Soms schrik ik er zelf van. Om lekker te kunnen schelden tijdens het
klussen is het maar het beste om deze alleen aan te vangen, K en de kinderen te vragen
zich ergens anders op te houden.
Ik zal u de rest van mijn gepruts besparen. K en de kinderen komen net op tijd terug, of
eigenlijk iets te vroeg (Scheldfactor). Uiteindelijk doet de toiletlamp het weer, en wel
zonder dat er andere apparaten merkbaar zijn uitgevallen! Mijn triomf wordt niet gedeeld
door de rest, zij vinden het niet meer dan normaal dat een lampje licht geeft. Jammer.
Maar ja, mijn kinderen hebben dan ook nog een boel te leren.
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