
Schrijf een stukje voor mij Franz (17).                                                                       

 
Foutje 

 
Ongetwijfeld bent u bekend met de reclame van Reaal. In de hoofdrol Rijk de Gooijer met de 
onvergetelijke zin: “Foutje, bedankt!” En natuurlijk worden er in iemands leven fouten 
gemaakt. Ik wil graag voorbeelden geven hetgeen mij is overkomen en waarop ik niet altijd 
goed gereageerd heb. 
 
Jaren geleden verbleef ik een tijdje in Limburg. In Valkenburg liep ik per ongeluk in een grot 
tegen een Limburger aan. Zijn reactie was heftig. Hij zei Oetlul tegen mij. Natuurlijk werd ik 
behoorlijk boos en wilde verhaal halen. Maar plots realiseerde ik mij dat ik in Limburg was en 
dat veel woorden in het Limburgs anders klinken. Zo spreken ze oud als oet uit en lol als löl. 
Maar je moet het wel weten. 
 
Ook de opmerking van een op het oog keurig uitziende vrouw vatte ik verkeerd op. Zij 
vertelde mij, dat ze wel eens het torentje van Mark Rutte wilde voelen. Ik fronste de 
wenkbrauwen en adviseerde haar om naar Den Haag te gaan om de stenen van het torentje te 
betasten. Aan haar reactie merkte ik, dat ze dat niet bedoelde.  
 
De oorsprong van het dreigement “Een schop voor je hol” is ook niet algemeen bekend. De 
opmerking stamt uit de tijd van de Batavieren. In die tijd had men natuurlijk nog geen 
koelkasten en daarom groeven ze een hol om het bier koud te houden. Vaak liet men de schop 
voor het gegraven hol staan. En zo ziet men maar dat opmerkingen uiteindelijk een heel 
andere betekenis krijgen. 
 
Ook zijn sommige opmerkingen afhankelijk van mensen, die in het kabinet zitten. Geen 
vrouw wil als Teef uitgemaakt worden. Maar in de tijd dat staatssecretaris Fred Teeven aan 
het bewind was, vonden de vrouwelijke aanhang het helemaal niet erg om als Teef bekend te 
staan. Dat is nu wel weer veranderd. 
FvW. 

Een zwarte kat op het thuisveld maakt van een tegenstander een held! 
 

              


