
Het Haagje,
18 februari-tjes 2018

Geachte heer Katz, beste Sieg,

Hierbij wil ik mijn excuses aanbieden voor iets dat jaren geleden is voorgevallen. Wellicht herinner je 
het jezelf nog: jullie waren aan het vergaderen toen één van de leden Sophie begon te besnuffelen 
en ik jullie ons huis uitgetrapt heb. Ik heb tot een paar dagen geleden gedacht dat het aan het 
bewuste lid lag maar nu weet ik beter.

Afgelopen week kwamen er een paar vrienden van baasje langs. Deze vrienden hadden 
drankjes meegenomen en het beloofde een gezellige avond te worden. Vrouwtje vertrok naar de 
zolder, net als wij. Die vrienden vonden het blijkbaar erg gezellig want toen het tijd was voor ons 
avondeten waren ze er nog.

Sophie houdt niet van bezoek maar na het eten ging ze tot mijn verbazing in de huiskamer op
de tafel liggen. Als een pitspoes lag ze naar het bezoek te lonken, dat overigens niets doorhad en 
verder ging met drinken en naar voetbal kijken. Sophie beweerde dat ze op tafel lag om ook naar 
het voetballen te kijken. Het was zo’n spannende wedstrijd …

“Hé Don, weet je wie er zijn? Dat is die meneer met die katers. Hij zorgt voor ons als onze 
mensen op vakantie zijn. En die andere meneer heeft ook een kater. Een hele oude kater.”

“Morgen hebben ze allemaal een kater, Soof. Geloof mij, zelfs baasje heeft morgen een 
kater als hij zo doorgaat.”

“Wat bedoel je, Don? Komt er ook een kater hier wonen? Ik weet niet of ik dat wil ...”
“Laat maar, je merkt het wel.”

Nu begrijp je ook dat Sophie dit niet expres doet. Ze is soms erg naïef maar ik denk dat het niet 
goed voor haar is als ik haar tegen alles bescherm. Doordat ik dit in het verleden wel deed heb ik 
haar de kans ontnomen om van haar fouten te leren; en dat is wat ik ervan geleerd heb!

Ik hoop dat je mijn excuses aanvaart.

Met warme groet,

Donna


