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Terrasje 

 

“Oxo moet je drinken als het zo heet is,” roept de kleinste van de drie bejaarde 

wielertoeristen, “oxo...tegen de dorst.” 

Hij is een pezig mannetje zonder hals en met een hoge borst.  Net alsof hij ooit 

door een zware hamer voor een heipaal werd aanzien. 

Ze zitten alle drie in witrode rennerstrui en zwarte koersbroek reclame te maken 

voor Verfwinkel Verleck. Hun dure fietsen staan te blinken in de zon. 

“Gaan we daar zitten?” stel ik aan mijn vrouw voor en wijs naar een tafeltje. 

We strijken neer op het gezellige terrasje. 

“Dat is niet erg pluis,” fluistert mijn vrouw. 

“Wat? Die oxo?” 

“Nee, dat koppeltje naast je.” 

Ik kijk haar vragend aan, want de diagnose komt ditmaal extra snel. 

“Hij is te vriendelijk voor haar,” zegt ze met de overtuiging van een vrouw die 

er vijfenveertig jaar huwelijksleven heeft opzitten.  

Ik geef de indruk uit te kijken naar een kelnerin of ober, maar heb de man en het 

vrouwelijke schoon naast me in het vizier.  

Hij, in blauw hemdje en witte zomerbroek, is een keurige veertiger in zijn 

midlifecrisis. Zij is duidelijk jonger, heeft lange blonde haren en draagt een 

frisse blouse met bloempjesmotief en een smalle zwarte rok met grote split. 

“Baas met secretaresse?” waag ik. 

“Zou kunnen,” mompelt mijn vrouw.  

 

“Ja, oxo!” roept de kleine wielertoerist. Zijn makkers zijn nog niet hardhorig, 

maar hij spreekt duidelijk voor het hele terras.  

“Echt, Julien?” vraagt zijn lange, magere maat. 

“Pas op, dat komt niet van mij, hé. Een dokter heeft mij dat aangeraden toen ik 

naar Rome reed.” 

“Toe maar,” zegt nu de derde en giet de rest bier door de keel. 

 

 

Een meisje noteert onze bestelling: twee pintjes. 

De man naast ons vraagt nog een fruitsap voor zijn secretaresse en een Witte 

Hoegaarden voor zichzelf. Zij draait even het hoofd naar links en ik zie dat ze 

nogal veel blauw op de oogleden heeft. Dan hoor ik voor het eerst haar stem, 

verrassend hard, helder, eerder koel: 

“Misschien zou ik halftime kunnen gaan, hoewel ...” 

“Meer het type van een regentes,” fluister ik. 

“De bank,” zegt mijn vrouw, “hij en zij werken op de bank.” 
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“We hebben er onze honderd twintig kilometer voor vandaag opzitten, Swa!” 

zegt de kleine Julien eerder tot ons dan tot Swa. 

“Wanneer vertrekken we morgen?” vraagt de magerste Verfwinkel Verleck. 

“Half acht? Is half acht goed? Bij mij thuis. Om half acht!” 

“Ze vertrekken morgen om half acht,” zeg ik tot mijn vrouw. 

Ze knikt. “Bestel nog eens iets. Dorst dat ik heb.” 

“Drink een oxo!” zeg ik iets te luid. 

De man van de bank kijkt lachend over de schouder van de typiste naar mij: “Of 

koude koffie, mijnheer, dat is het beste tegen de dorst. Koude koffie.” 

Ik glimlach. 

“Meer een dokter, een chirurg...” mompel ik, “en zij een verpleegster.” 

 

“Kom mannen, morgen is het vroeg dag!”roept de Lucien- Van- Impe- op- jaren. 

De anderen staan ook recht en kruipen moeilijk op hun fietsen. De kleine gespt 

de riempjes vaster en voor ze vijftig meter verder de bocht ingaan, rijdt hij al 

resoluut voor de anderen. 

 

“Kom, we zullen thuis nog iets drinken,” stelt mijn vrouw voor. 

We steken het pleintje over en ik kijk nog even om naar de blonde verpleegster. 

Zij houdt ons oplettend in het oog. Ik verbeeld het me misschien, maar het is 

alsof ze tot de dokter zegt: “Nee, geen verzekeringsagent, hij heeft meer iets van 

een onderwijzer.” 
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