
Verrassing! 

 

‘Ik ga,’ zegt Henk.  

‘Maar dat stijlvolle turquoise gebloemde jurkje is nu afgeprijsd,’ zegt Chantal.’ 

‘Chinese rommel,’ reageert Henk. 

‘Dit beeldige jurkje kost nog maar € 199,- euro, een geweldig prijsje voor zoiets moois. Ik show het 
even,’ Ze haast zich het pashokje in en trekt de bordeauxrode gordijn achter zich dicht. Door een 
kiertje observeert ze haar ongeduldige echtgenoot. ‘Is dit niet beeldig,’ roept ze, terwijl ze met een 
elegante beweging het gordijn open zwiept. Met geheven armen draait ze een elegant pirouetje, 
waarna ze naar voren kukelt en het veloursgordijn aan haar pump mee trekt.  
‘Geweldig,’ reageert Henk geïrriteerd. ‘Spartel jij nog maar even in deze ravage. Je ziet me straks, ik 
ga naar de slijter!’ 
 

‘Die rode Chardonnay uit de aanbieding, heb je die nog, Sjaak?’   

‘Natuurlijk! Alexander was hier net nog, hij heeft ook zo’n heerlijk flesje meegenomen.’ 

Ben je hiernaast al geweest,’ vraag Sjaak, ‘Bart heeft zulke snoezige handel.’ 

‘Ik ga er zo even neuzen, zegt Henk, Chantal is toch nog aan het passen.’ 

Met een wijndoos onder zijn arm geklemd gaat Henk de naast gelegen shop binnen.  

 

‘Ik zie je binnenkort, Bart,’ zegt Henk, als hij afrekent en de cadeautjes in de wijndoos legt.  

Buiten komt Chantal hem tegemoet rennen zwaaiend met een gebloemde papieren tas. 

Onverwachts wordt er op Henk ’s schouder getikt.  

‘Hé Henk, ook aan het shoppen?’ De zangerige stem van Alexander herkent hij meteen en voordat hij 

iets kan uitbrengen wordt hij hartstochtelijk op zijn lippen gekust.  

Chantal blijft verbouwereerd staan. Geschokt laat ze haar kledingtas vallen en rukt sprakeloos aan 

Henk ’s arm, waardoor de kartonnen wijndoos op de klinkers klettert.  

‘Is dit je zusje’ vraagt Alexander die gracieus voor Chantal buigt.  

‘Ja, nee,’ hakkelt Henk. 

Abrupt pakt Alexander Chantal ’s hand, kust er teder op en blijft onophoudelijk schudden. 

‘Ik ben Alexander,’ zegt hij breed lachend. ‘Aangenaam. Wat geweldig leuk dat ik je eindelijk leer 

kennen, ik heb zoveel over je gehoord!’ 

Alexander duikt naar de grond en vist Chantal ’s kledingtas uit de weggevloeide rode wijn. 

‘Alsjeblieft schatje,’ en hij reikt haar de druipende tas met twee vingers aan.  

‘Geamuseerd roept Alexander: ‘Wat heb je leuke ondeugende speeltjes voor ons gekocht, Henk.’ 

Alexander gaat door de knieën en ontdoet met een witte zakdoek de hebbedingetjes van wijn en 

scherven. ‘Zulke verrassingen tref je toch niet dagelijks aan op straat,’ zegt hij schertsend.  

Chantal stampvoet en wordt rood van razernij. Op het moment dat ze hysterisch wil gaan gillen, 

wordt haar wang zacht gestreeld. Het is Leonie. ‘Hé, ook aan het shoppen, vraagt ze? Wat ziet je er 

beroerd uit, is er iets?’ Leonie kust Chantal vluchtig op haar wang en vraagt wijzend naar Henk: ‘Is dat 

je broer?’ 
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