
Dat heb ik dus weer. Ik probeer een leuk logje te maken met als uitsmijter het feit dat een 
hoogbejaard stel er geheel zelf op uit trekt en nog van alles onderneemt. Halverwege staat een 
voorvalletje, dat wat mij betreft daar zwaar aan ondergeschikt is. Ik laat dan ook enige details weg 
om de mogelijke slachtoffers te beschermen.

Helaas blijkt sensatie het bij velen toch te winnen van zaken als o.a. mooi, prettig, gezellig en leuk. 
Is dat een zwak van de reageerders of is het ook mijn eigen schuld wegens 'uitlokking'? Dat laatste 
was duidelijk niet de bedoeling. Het is wel de reden dat ik het voorval alsnog hier beschrijf.

Op het marktpleintje had een bakker 1 tafeltje buiten staan en daaraan zat een man koffie te 
drinken. Dat leek me wel wat, dus vroeg ik of ik bij hem kon aanschuiven. Geen enkel probleem en 
in de zaak haalde ik een kop koffie op en wat gebak.

Niet veel later kwamen er wat lange-afstand wandelaars aan. Zij zagen ons zitten en gingen de 
bakkerszaak in. Vervolgens komt er een naar buiten met nog een tafeltje. Die reserve tafeltjes had 
ik al opgeklapt in het zaakje gezien en de bakster zal het toegejuigd hebben dat er nog een setje 
buiten werd gezet. De man had het tafeltje nog niet goed en wel staan of er ontstond een ruzie 
tussen de wandelaars. De tafel moest weer naar binnen en ging dat ook. Verder waren er kwaaie 
kreten te horen als: "Ik ga hier geen koffie drinken!" Na de ruzie liep het spul nors weg met een 
doos vlaai.

Mijn tafelgezel begreep niet helemaal wat er gaande was, hij zat er met zijn rug naartoe. Zelf heb ik
last van redelijk goede oren dus legde ik het uit. De wandelaars hadden ongeveer 10km gelopen 
en bedacht om bij de eerste de beste bakker wat vlaai te kopen. Vervolgens blijkt dat bakkrtje ook 
een terrasje te hebben waar je voor een prikkie koffie of thee kan drinken. Eén dacht: 'há lekker' en 
een ander dacht: 'hè shit, heb ik daarvoor 10km enkele liters drinken meegesjouwd. Die sjouwster 
(die me wat aan Nienke van S1ngle deed denken) won het duel en even later zat het spul een 
stukje verder op een harde gemeentebank hun vlaai met de zelfmeegesjouwde drank weg te 
spoelen.

Het scheelde niet veel of ik had ze een rondje koffie gebracht en zei dat ook tegen de man waar ik 
bij aan tafel zat. Als ik toen had geweten dat ik er over zou loggen, dan had ik het waarschijnlijk wel
gedaan. Maar ja, tijdens mijn vakantie denk ik in het geheel niet aan PC's, internet of webloggen.
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