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Rendez-vous 
 

Over dat het appeltaart moest worden waren ze het nog betrekkelijk snel met elkaar 

eens. Een heel ander verhaal werd de keuze uit koffie of thee. De serveerster stond er 

een beetje bij. Ze wiebelde op haar hielen, bekeek haar laknagels eens en stelde 

uiteindelijk voor om de appeltaart vast warm te gaan maken. 

‘Je wist toch nog wel dat ik alleen ’s avonds een kop koffie drink, Jacob? Of was je 

dat alweer vergeten?’ 

De man schudde zenuwachtig het hoofd. 

‘Nee, nee, vergeten natuurlijk niet. Maar ik dacht: eind van de middag is ook al een 

beetje avond, dus…’ 

‘Onzin, Jacob, avond is na het eten. Waar we nu in leven heet namiddag. Geef maar 

gewoon toe dat je het vergeten was. Ik vraag me af wat je nog meer over me vergeten 

bent...’ 

De man wierp een schuwe blik om zich heen, maar de terrasgasten volgden het 

gesprek niet. Of deden alsof natuurlijk. De vrouw knipte haar tasje open waaruit ze 

een kanten zakdoekje trok dat ze snel even tegen beide ogen drukte. De serveerster 

kwam aanlopen met twee schoteltjes waarop niet alleen twee stukken appeltaart 

prijkten, maar ook een dot slagroom waarin wat subtropische vruchtjes waren 

gestoken. 

‘Kijk nou toch eens’, zei de man zo enthousiast mogelijk, ‘daar is werk van gemaakt!’ 

De serveerster glimlachte even. 

‘Heeft u uw keuze inmiddels gemaakt?’ 

De man wees naar het bordje op tafel waarop een dampend kopje koffie stond 

afgebeeld met daaronder in schoonschrift de appeltaartaanbieding. 

‘Voor mij…’ 

‘Twee thee graag’, zei de vrouw. 

 ‘Uitstekend’, zei de serveerster en noteerde de bestelling op een klein schrijfblokje. 

De hand van de man zweefde nog even in de lucht en daalde toen als een herfstblad 

neer naast het schoteltje met taart. Langzaam liet hij zich achterover zinken in het 

rieten stoeltje. 

De serveerster kwam terug met twee dampende glazen water op een blaadje en een 

houten doos die ze voor beide gasten openhield. 

‘Rozenbottel voor mij graag’, zei de vrouw, ‘zit dat erbij?’ 

De serveerster hielp mee zoeken. 

‘Probeer dat nou ook eens, Jacob, rozenbottel. Schijnt goed te zijn voor het hart.’ 

De man deed een willekeurige greep in de doos en trok er een zakje uit dat hij even 

voor zich heen en weer liet bungelen. De serveerster klapte de doos weer dicht. De 

vrouw keek even geërgerd naar de man naast haar. 

‘Indopen, Jacob, even laten uitlekken en dan op het schoteltje leggen.’ 

De man liet het zakje in het glas plonzen. 

‘Ik weet het, Netty, ik heb het eerder gezien. Op televisie een keer, geloof ik…’ 

Hij zuchtte en trok het schoteltje met gebak naar zich toe. De vrouw nam een slokje 

van haar thee. 

‘Had je het al gehoord van Thomas?’ 

‘Thomas…?’, vroeg de man. Zijn fronsend hoofd wekte de suggestie dat hij diep over 

de vraag nadacht. 



‘Ja, Thomas. Van de lampenzaak bij jou in het dorp. Die is dood. Las ik van de week 

tenminste in de krant. Een ongeluk op de snelweg. Zal wel weer gedronken hebben. 

Hij dronk vroeger al als een tempelier. Weet je dat niet meer?’ 

De man schudde afwezig het hoofd. 

‘Thomas? Nee, zegt me niets. Ik ken wel een Bennie van de lampenzaak. Bedoel je 

die soms?’ 

‘Juist, Bennie Verschuren. En daar dan een zoon van. Thomas heeft de zaak al jaren 

geleden overgenomen van zijn vader.’ 

‘Ik ben niet zo thuis in de lampenwereld’, zei de man. 

‘Nee, natuurlijk ben je niet thuis in de lampenwereld, maar het is toch iemand uit je 

dorp! Ik lees het wel bij mij in de stad in de krant en jij weet niet eens wat er in je 

eigen dorp gebeurt!’ 

De man haalde zijn schouders op. De thee in zijn glas had een donkerbruine kleur 

aangenomen. Dat er een theezakje in moest zitten kon je alleen nog zien aan het 

koordje met het labeltje dat er uit hing. 

‘Ik heb thuis een tien jaar oude port staan’ zei hij terwijl hij wat rechter op ging zitten, 

‘kan ik je daar straks een plezier mee doen?’ 

‘Port? Ik was eigenlijk van de port af.’ 

‘Van de port af? En het was altijd je lievelingsdrankje! Heb ik ter gelegenheid van je  

komst speciaal een tien jaar oude port bewaard, ben je van de port af…!’ 

‘Ik ben van de port af omdat ik er meer van weggooide dan ik ervan dronk, daarom. 

Als ik er in het weekend een paar glazen van had gedronken stond de fles de rest van 

de week alleen maar te verpieteren.’ 

De man zei niets, maar het was duidelijk te zien dat er een plannetje in duigen viel. 

‘Maar je vindt het nog wel leuk om samen een dagje op stap te gaan, toch, Netty?’ Er 

klonk een lichte paniek in zijn stem door. 

‘Natuurlijk vind ik dat leuk. Alleen hoeft daar voor mij geen port bij geschonken te 

worden, dat is alles.’ 

De man knikte voor zich uit. Zijn blik dwaalde over het plein en bleef rusten op een 

slijterij aan de overkant. 

‘We kunnen zo meteen nog even een rondje lopen om het plein. Dat deden we vroeger 

ook wel eens, weet je nog?’ 

De vrouw legde even haar hand op de arm van de man.  

‘Natuurlijk weet ik dat nog wel, Jacob, wat dacht je dan?’ 
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