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Onnozel? 
 
Wellicht ben ik wel een onnozele gast. Misschien had ik beter moeten weten. 
Maar ik kon er echt niets aan doen. Het kwam zomaar bij mij op toen ik een 
dame bij de Maxis aansprak. Ik zei tegen haar of ze altijd naar haar borsten 
keek als ze boodschappen deed. Oei! Wist ik veel, dat ze een microfoontje 
tussen haar mooie volle borsten had geklemd en via dat apparaatje aan het 
telefoneren was. Ik kon dat toch niet weten. Met een verwonderde blik keek ze 
mij aan en zei tegen de persoon aan de andere kant van de lijn: Ik moet nu 
ophangen want ik heb sjans van een heerlijke sportieve kerel. En hij rijdt in een 
mooie auto! In eerste instantie begreep ik die opmerking niet, maar even later 
had ik het door. Naast mijn auto stond een felrode Ferrari geparkeerd. En het 
sportieve werd veroorzaakt doordat ik in mijn sc Muiden buitenjas liep. 
De dame nodigde mij uit om een gratis bekertje koffie in de Albert Heijn te 
drinken en na het tappen van de koffie namen wij plaats aan de koffietafel. Ze 
keek mij aan en af en toe keek ze naar beneden of haar telefoon niet afging. 
Het was een heerlijk moment van samen zijn. Ze vertelde mij, dat ze vroeger 
ook bij sc Muiden gesport had. Ze speelde in het handbalteam. Een gelukzalige 
glimlach kwam op haar gezicht toen ze over de man van de leidster van het 
team begon te praten. Zo’n fijne man en altijd bezig met sport. Hij trainde toen, 
en nu wellicht nog, de veteranen van de club. En de recreanten mochten ook 
mee trainen. 
Echt, ik was met mijn hoofd in de wolken, tot dat! Tot dat mijn dochter al 
zingend naast mij plaats nam. Ze zong een liedje van Marco Borsato. “Dromen 
zijn bedrog” is de titel van dat liedje. Ik werd wakker en sloeg de wekker uit. 
FvW. 

Maak je dromen, zolang het kan, waar!  

 


