
Het leven van de dingen, de spullen 

 

Dat mensen goed gedijen als je ze aanmoedigend toespreekt, dat weten 
we. Dat dieren ook veel beter functioneren als ze liefdevol en consequent 
worden bejegend zal voor de meesten van u ook geen geheim zijn. 

Dat planten beter floreren als je ze bemoedigend toespreekt is alweer een 
stapje verder voor sommigen onder jullie. Maar dat het waar is, is voor 
mij een feit. 

Maar…. Dat artificiële DINGEN, spullen, gebruiksvoorwerpen ook zeer 
gevoelig zijn voor hoe je ze bejegent werden we vandaag weer eens 
gewaar. Het was niet de eerste keer trouwens.  

Onze printer doet het al een hele tijd, eigenlijk al meer dan een jaar, zeer 
matig. Soms reageert hij helemaal niet op zijn opdrachten, en hij drukt 
soms  een document maar half af, of  drukt sommige regels met halve 
letters. Ook schoonmaken resetten etc hielp niets. Eigenlijk hadden we 
heel het jaar geen enkel goed afgedrukt document, er was altijd wel iets 
niet goed. Heel lastig als je zoals nu af en toe een nieuw attestation moet 
afdrukken voor je je op de weg mag begeven.  

Afgelopen weekend zeiden we voor het eerst tegen elkaar; misschien is 
het tijd om een nieuwe printer te kopen. Niets aan de hand. Vanmorgen 
zei ik voordat mijn lief boodschappen ging doen, ja we moeten eigenlijk 
naar Fumel en daar naar die winkel naast de Leclerc om een nieuwe 
printer te gaan kopen. Mijn lief gaat naar de printer om te proberen om 
een paar nieuwe attestation papieren af te drukken.  

Wat gebeurt er? Het ding werkt in een keer en de afdrukken zijn helemaal 
perfect. Niets op aan te merken, alle letters keurig even zwart. Alle 
regels… alles…… 

We moesten heel erg lachen. Hij heeft gehoord dat we een nieuwe printer 
willen gaan kopen. Hij wil nog blijven, lachten we…. 

Vorig jaar kochten we een nieuw koffiezetapparaat, we hadden een 
nespresso apparaatje, wat het een tijdlang heel goed deed, met cupjes 
dat dan weer wel. Het was een apparaat wat ik ooit kocht. Het maakte 
ede heerlijkste koffie. Maar toen we vorig jaar verhuisden, deed hij het 
niet goed meer, dan weer halve kopjes ( wat hebben die apparaten toch 
met halfjes?) of alleen water. Er was altijd wel iets wat niet goed was, en 
we zeiden dat we een ander koffiezetapparaat gingen kopen. Een met 
bonen. We haalden een nieuw apparaat en zetten het naast  het oude 
apparaatje. We zouden nog even de laatstde cupjes opmaken. En wat 
denk je vanaf het moment dat het nieuwe apparaat er staat, doet het 



oude ding het weer voortreffelijk. Alles werkte weer perfect. Goede koffie 
juiste hoeveelheden.  

Het was niet te geloven…. Maar nu vandaag na de printer geloof ik het 
echt, wees maar lief en bemoedigend tegen je apparaten het helpt echt… 
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