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De Jeugd van Tegenwoordig 
Enige tijd geleden zag ik in een reportage op de televisie, hoe een jochie van een jaar of 12 
een oudere heer, die hem op zijn wangedrag had aangesproken, arrogant toebeet: “Jij moet 
respect voor mij hebben!” Ja, ja! Maar gelukkig kan het ook anders. 

Vanmiddag (28 november 2011) wandelde ik over een voet/fietspad langs de Rotte. Ik liep 
vrijwel aan de linker kant van het pad en achter me klonk het “tring, tring”: fietsers in 
aantocht. Ik deed nog een extra stapje naar links, de berm in. En toen de beide scholieren me 
passeerden, boog de ene zich in het voorbijgaan naar me toe en zei vriendelijk: “Dank U wel, 
mijnheer.” Ja heus, inclusief dat “U” en “mijnheer”! Zo kan het dus ook: niet alleen 
ouderwets netjes opgevoed, maar dat zelfs praktizeren als pa en moe er niet bij zijn! 

Terwijl ik verder liep in de richting van het sluisje, deed dit onbeduidende voorval mij weer 
denken aan een gebeurtenis zo’n 15 jaar geleden. 
Ik was “single handed” met mijn scheepje op vakantie op IJsselmeer en in Friesland en bleef 
een paar dagen hangen bij vrienden die hun vakantie doorbrachten op een woonark bij 
Langweer. Het was prachtig weer, en ik kwam op het idee om het gezelschap die avond zelf 
gerookte haring (*) voor te zetten. De familie had al plannen voor die middag, en zo voer ik in 
m’n eentje naar Sneek voor een bezoek aan de plaatselijke visboer. 

Via de Houkesloot tufte ik Sneek in. Aan het begin van het stadje vond ik aan bakboord een 
brede promenade met gastensteiger. Dat is handig! En zowaar: ondanks de vakantietijd was er 
zelfs nog een plekje van de goede maat beschikbaar.  
Maar.... Op die steiger was een groepje jongelui van zo’n jaar of 20 zich aan het vermaken 
met waterpistolen. Wat zeg ik: “waterpistolen” Nee, niet die speelgoedjes die wij lang geleden 
hadden, maar we kunnen beter zeggen: van die moderne water- “Dikke Berta’s”. Ze hadden 
duidelijk dolle pret en waren al drijfnat. Ik 
voorzag al dat dit uitgelaten stel nèt tijdens 
mijn aanlegmanouvre hun wapens op mij 
zouden richten. Geen ramp, dacht ik, want 
het is mooi weer. Dus ik zal wel weer 
opdrogen. 
Maar nee, het leven kan soms veel mooier 
zijn dan je verwacht: Want toen ze zagen dat 
ik alleen aan boord was, legden ze spontaan 
hun speelgoed op de steiger en liepen naar 
me toe om even te helpen met aanleggen! 
En, nadat ik vast lag, zetten ze hun 
onderlinge spel voort, er voor zorgend 
niemand anders tot last te zijn. 

Zo iets is toch leuk, niet waar? 
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P.S. 
Hoewel de kans daarop wel héél klein is, hoop eigenlijk ik dat alle bovengenoemde jongelui 
dit verhaaltje toevallig ooit onder ogen zullen krijgen. 

(*) Zie Het Bestek nr. 82 (blz. 30-32) of http://home.kpn.nl/gep2/Avonturen/visrook.htm 


