
Toevallig? 
Ik ben er nog steeds niet uit. Is het toevallig, dat ik typerende opmerkingen hoor als ik op 
een bepaalde plaats ben? Laatst was ik bij de bakker in Muiden en terwijl ik op mijn beurt 
wachtte hoorde ik een vrouw tegen haar man zeggen: Wat ben jij een koekenbakker! 
Natuurlijk weet ik niet of haar man koeken bakt, maar ze zei het wel. Een dag later ging ik 
naar de slager in Weesp. Het viel me op, dat ze geen vlees of worst sneden. Zeker niet 
verzekerd, dacht ik bij mijzelf. Toen ik de winkel verliet, riep iemand mij Hans Worst toe, 
terwijl ik geen worst maar een lekker runderlapje had gekocht. Waar is het fatsoen in deze 
samenleving gebleven? Het kan echter nog erger. Twee dagen na die dag later was ik bij de 
opticien in Weesp. Na het passen van diverse brillen met nepglazen moest ik een keuze 
maken. Maar zonder glazen op mijn sterkte weet ik niet of die bril mij staat. Dus liep ik naar 
buiten om een voorbijgaande man te vragen of de bril mij stond. Wat moet je nou schele 
jood, voegde hij mij toe. Ik schrok hevig en dacht aan vroeger toen vervelende jongetjes en 
meisjes mij ook zo noemden. Maar het klopt helemaal niet. Ten eerste ben ik niet scheel en 
ik ben ook niet van joodse afkomst. Toen de man dit tegen mij zei, moest ik denken aan de 
mannen van sc Muiden, die afgelopen dagen in Israel verbleven. Zou iemand in het 
Hebreeuws hebben geroepen wat ze te klagen hadden terwijl ze voor de Klaagmuur 
stonden. Trouwens niemand, behalve ik, weet dat deze muur niet altijd de Klaagmuur 
genoemd werd. Vroeger stond de muur bekend als Zeurmuur. Maar ja, klagen en zeuren is 
bijna hetzelfde. Toch?  

Maar het ergste wat ik dit jaar heb meegemaakt is het moment, toen ik tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie van sc Muiden het toilet verliet. Vlak bij de biljarttafel riep iemand mij 
toe: Hé, zeikerd, ben je er nog? En deze opmerking heb ik echt niet verdiend. Ik zeik 
weleens, maar dan wel op de WC. En u allen weet natuurlijk waar de afkorting WC ook voor 
staat. WC is een afkorting voor een belangrijk eigenschap van de mens. WC staat voor 
Waarachtig Charisma. FvW. 

  


