
 

Op het terras van een pannenkoekhuis.  

 

(Allard van Lenthe, maart 2019)  

 

Een man en een vrouw stappen uit de auto en lopen naar het terras van het pannenkoekenhuis 

van Zandvoort.  

Het terras is leeg. 

Ze gaan aan een tafeltje zitten. 

De vrouw steekt een sigaret op, ze zegt: ‘Ik vind het anders niks: een pannenkoekenhuis!’  

‘Hoe zo niet? 

‘Met kinderen ja... maar twee volwassenen met een pannenkoek voor zich?! …Weet je wat 

het is? We passen niet bij elkaar!’ 

‘Hoe zo niet?’ 

‘Dat je dat niet aanvoelt! Zie ons zitten hier! Ik vind het hier bijvoorbeeld niet leuk en jij wel’. 

‘Ik vind het hier helemaal niet leuk, maar er is niks anders in de buurt’ 

‘Dat weet je helemaal niet!’ 

‘Dat weet ik wel, we hebben toch niks gevonden? 

‘Man, we zijn nergens geweest, we zijn hier rechtstreeks naar toe gereden. Ik dacht dat we een 

leuke wandeling gingen maken langs het strand en dan ergens op een terras gingen zitten’. 

‘Je had het over een pannenkoekenhuis in Zandvoort, nou dit is een pannenkoekenhuis in 

Zandvoort!’ 

 

De man kijkt om zich heen, hij gaat naar binnen.  

Even later komt hij terug met 2 glazen wijn. 

‘Zelfbediening!’ zegt hij. En even later: ‘Je kan hier ook wel iets anders eten dan 

pannenkoeken hoor!’  

Ze kijken zwijgend voor zich uit. 

Wanneer de vrouw opnieuw een sigaret opsteekt, zegt zij: ‘Ik rook, jij niet.. We passen niet 

bij elkaar’.  

‘Jezus zeg! Zo ken ik nog wel een paar: ik hou van voetbal, jij niet, jij houdt van winkelen, ik 

niet… ik hou van pannenkoeken, jij niet...‘ 

‘Precies!’  

De vrouw staat op. ‘Ik wil hier weg, ik heb het koud’ zegt ze.  

Ze loopt naar de auto en stapt in. 

Even later volgt de man. ‘Wacht!’ zegt hij ‘Ik ga met je mee!’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


