
Dana (32) is net verhuisd en 

erg blij met haar eerste eigen 

woning. Tót ze ontdekt dat 

haar nieuwe buurvrouw wel 

érg afwijkend gedrag ver-

toont… Hoog tijd om eens 

kennis te gaan maken!
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I k kan me nog goed herinneren dat ik mijn 
nieuwe buurvrouw voor het eerst hoorde. Mijn 
vriendin Tamara was die avond op bezoek, we 

hadden lekker gegeten en zaten net aan de wijn.
”Goofy!” klonk het buiten plotseling keihard. ”Kom 
hier, rótbeest, anders krijg je geen vreten vanavond! 
En jíj ook hier komen, rotjoekel! Híér!”
Mijn vriendin Tamara liet haar wijnglas halverwege 
de tafel en haar mond hangen en keek me vragend 
aan. Ik moest lachen en haalde mijn schouders op. 
”Dat zal de buurvrouw zijn”, zei ik lachend.
Ik was net verhuisd, naar een buurt aan de rand 
van het centrum. Ik was erg blij met mijn eerste ei-
gen woning. Alles wat ik nodig had op loopafstand 
en ik had zelfs een tuin. Het was binnen erg klein, 
maar dat vond ik niet erg. Ik woonde toch in mijn 
eentje. En dat het helemaal opgeknapt moest wor-
den, was juist leuk. 
Maar ik had er helemaal niet aan gedacht om voor-
af even uit te zoeken wat voor buren ik zou krijgen. 
Stel je voor dat je ineens een of andere enge freak 
als buurman hebt. Of een luidruchtige gek, zoals 
bij mij wel eens het geval kon zijn! Want dat mijn 
nieuwe buurvrouw op zijn minst een béétje gek 
was, wist ik vrij zeker nadat ik haar rond etenstijd 
zo in de tuin had horen schreeuwen. 

Twee dagen later stond de buurvrouw in de voor-
tuin toen ik langskwam met mijn boodschappen. 
”Is het zwaar, vrouwke?” vroeg ze. Ook van dicht-
bij klonk haar stem als een raspende misthoorn. Er 
bungelde een sjekkie tussen haar lippen. Dat kon 
wel eens de oorzaak van haar zware stem zijn. ”Dat 
moet je ook een kerel voor je laten doen!” zei ze toen 
ik knikte. Daarna begon ze bulderend te lachen.
Ik liep snel door. In het voorbijgaan zag ik drie hon-
den rondlopen in de tuin. Op het lage muurtje aan 
de straatkant lag een kat met dichtgeknepen ogen 
van het waterige zonnetje te genieten. De buur-
vrouw hield blijkbaar nogal van dieren. Het lijkt 
daar wel een dierenasiel, dacht ik, terwijl ik naar 
mijn eigen voordeur liep. Toen ik eenmaal binnen 
de dozen met rotzooi in de gang zag staan, had 
dacht ik niet meer aan de buurvrouw. 
De volgende ochtend viel het me ineens op dat er 
een hele zwerm vogels boven de achtertuin flad-
derde. Duiven, maar ook kauwtjes en zelfs een paar 
meeuwen. Toen ik boven uit het raam keek, zag ik 
de buurvrouw staan. Ze stond in haar pyjama stuk-
ken brood in haar achtertuin te strooien. Sommige 
duiven aten bijna uit haar hand en je kon zien dat 
ze dit vaker deed. 

Nu snapte ik ook waarom de tuintafel, die onder de 
boom in mijn achtertuin stond, helemaal onder de 
duivenpoep zat! Die beesten zaten natuurlijk elke 
morgen te wachten op de ontbijtresten van de buur-
vrouw. En de reling van mijn piepkleine balkonne-
tje was ook al zo smerig geweest, herinnerde ik me 
ineens. Hm, dacht ik. Die buurvrouw kon wel eens 
een probleem gaan worden. 
Ik besloot tot onmiddellijke actie. Ik kleedde me 
aan, gaf de buurvrouw nog wat tijd om hetzelfde 
te doen, en belde toen bij haar aan. ”Kom maar bin-
nen, hij is open!” loeide de misthoorn. 

Voorzichtig duwde ik de zware, bewerkte deur 
open. Meteen zag ik drie snuffelende neuzen om de 
hoek komen. ”Híér!” galmde het door het huisje en 
de eigenaren van de neuzen - drie hondjes - ver-
dwenen trippelend uit de gang. Ik wilde over de 
drempel stappen, maar een stuk of zes katten ver-
sperden de weg. ”Loop maar gewoon door, hoor. Ze 
gaan vanzelf wel opzij!” riep ze. 
Schuifelend liep ik via een keukentje de huiskamer 
binnen. Wat ik dáár aantrof… In een piepkleine 
kamer, volgestouwd met overdadig versierde meu-
bels, stonden een stuk of zes kooien met papegaai-
en. Verder lagen overal honden en poezen. Echt 
óveral lag, zat of stond wel een dier. 
”Vier honden, Bennie, Goofy, Lex en Lea. Zes pa-
pegaaien en een stuk of tien poezen. Elf als je deze 
halfdooie meetelt.” 
Even wist ik niet waar die stem vandaan kwam, 
maar toen mijn ogen aan het licht gewend waren, 
zag ik ineens de buurvrouw zitten. In een hoekje 
achter in de kamer, aan een klein tafeltje. Een sjek-
kie bungelde in haar mondhoek, op haar schoot lag 
een kat. ”Ze is aangereden”, zei ze. ”Ze gaat eraan.” 
Zacht aaide ze met haar vergeelde vingers over de 
kop van de kat. Het viel me ineens op dat het niet 
stonk in de kamer, ondanks al die beesten. Ik aai-
de de hondjes die ineens weer opgedoken waren. 
”Laat ze maar even aan je handen ruiken, dan zijn 
ze ook weer tevreden. Ga zitten. Koffie?” 
De buurvrouw draaide zich half om in haar stoel, 
pakte een kopje uit de kast en zette dat op tafel, nog 
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voordat ik had kunnen antwoorden. Uiteindelijk 
kostte het me nog heel wat tijd voordat ik weg kon. 
Ze bleef maar vertellen over haar dieren en schonk 
me steeds koffie bij, alsof ze niet wilde dat ik weg-
ging. Ze was vast eenzaam, dacht ik. Toen ik over 
het voeren van de vogels begon, wimpelde ze mijn 
bezwaren weg. 
”Het zou juist erger zijn als ik ze níét voerde”, zei 
ze. Want de vogels aten de resten hondenvoer op, 
zodat er geen ratten zouden komen. Ja ja.
Ze zou er niet mee ophouden, dat was me meteen 
duidelijk. Maar ze vond het leuk dat ik was komen 
kennismaken, zei ze toen ik wegging. Want dat 
deden de meeste mensen niet meer als ze ergens 
kwamen wonen. Mensen negeerden elkaar tegen-
woordig maar een beetje, alsof ze niet in de gaten 
hadden dat ze buren hadden. Nee, dan dieren. Die 
waren sociaal en eerlijk.

Helemaal overdonderd kwam ik weer thuis. Wat 
een mens! Zo kwam je ze niet vaak tegen. Maar 
wilde dat meteen zeggen dat ze fout was? 
Die vraag stelde ik aan Tamara toen we een paar 
dagen later bij haar thuis een glaasje wijn dronken. 
Ik vertelde haar dat Thea - zo heette mijn buur-
vrouw - een gepensioneerde binnenvaartschipper 
was. Ze had veertig jaar gevaren samen met haar 
man. Maar hij woonde nu bij een andere vrouw.
”Ze konden niet samen aan wal wonen”, vertelde 
ik. ”Dus heeft hij een andere vrouw gezocht. Maar 
hij komt nog regelmatig langs, want ze kunnen ook 
niet zónder elkaar.” 
”Wat romantisch en eigenzinnig”, vond Tamara.
”Ja, ze doet gewoon precies waar ze zin in heeft, 
zonder zich iets van anderen aan te trekken. 
Eigenlijk vind ik dat wel bijzonder.”

In de weken daarna liep ik regelmatig even binnen 
bij Thea. Altijd zat ze aan haar tafeltje, altijd met 
een sjekkie in haar mond en altijd met een van de 
dieren op schoot. De rest van haar ’club’, zoals ze 
haar beestenbende noemde, lag of zat rustig om 
haar heen. Alleen ’s middags mochten ze een uur-
tje of twee naar buiten. Dan waren ze wild aan het 

rennen en blaffen in de grote achtertuin. Thea had 
ze goed onder controle. Ik stoorde me allang niet 
meer aan het geschreeuw ’s avonds. Thea had nu 
eenmaal een stem als een misthoorn. Op het bin-
nenvaartschip was dat wel handig geweest, grapte 
ze een keer. Ik hing aan haar lippen als ze me over 
haar nogal wilde verleden vertelde. Ze liet me foto’s 
zien van een zigeunerachtige vrouw met lange, 
donkere haren, gekleed in fleurige rokken. Toen al 
hing er permanent een sigaret tussen haar lippen. 

Helaas werd ze ziek, mijn bijzondere buurvrouw. 
Ze had diabetes. Dat kwam door al die likeurtjes die 
ze in haar leven had gedronken, zei ze altijd. Daar 
kwamen hartproblemen bij. Ze was al een keer ge-
vonden door haar ex, vertelde ze twee weken nadat 
het was gebeurd. Gelukkig hadden ze haar toen op 
tijd weten te reanimeren. ”Maar mijn tijd zit eraan 
te komen”, zei ze na dit verhaal. Vervolgens begon 
ze te lachen tot ze er bijna in bleef. Het kon haar 
niks schelen.
”Ik vind het alleen erg voor mijn dieren”, zei ze. 
”Die moeten dan naar een asiel, want de nieuwe 
vrouw van mijn ex wil ze niet hebben. Maar ik ben 
al nieuwe baasjes aan het zoeken. Wil jij Krabbel 
niet? Echt wat voor jou, vrouwke. En die kan ook 
heel goed alleen zijn. Jij bent toch altijd weg.” Ik zei 
dat ze normaal moest doen en dat ze nog heel lang 
zou blijven leven. Ik wilde het niet weten…
Een jaar later was ze dood. Op de crematie was het 
niet druk. Uit onze straat was er verder niemand. 
Mensen vonden haar nou eenmaal een raar, asoci-
aal mens. Dat was ook mijn eerste reactie geweest, 
toen Tamara en ik haar voor het eerst hadden ho-
ren toeteren in de tuin. Maar ik was zo blij dat ik 
eens bij haar naar binnen was gelopen! Anders had 
ik nooit geweten wat een bijzonder en warm mens 
Thea eigenlijk was. Warmer dan veel anderen. En 
dat is ook de les die ze me heeft geleerd: oordeel 
niet te snel over anderen, want je weet niet waarom 
ze doen wat ze doen en zijn zoals ze zijn. 
”Kijk naar de dieren”, zei ze altijd. ”Die letten alleen 
op iemands hart.” En als je niet oordeelt over ande-
ren, dan véroordeel je ze ook niet zo snel. Dan maak 
je nog eens kennis met een bijzonder iemand. L

Ken jij ook zo’n bijzonder mens? Mail o.v.v. 
’1202 Dana’ naar redactie@mijngeheim.nl. 
Op www.mijngeheim.nl kun je ook je eigen 
verhaal vertellen.
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Oordeel niet te snel over anderen, 
want je weet niet waarom ze doen 

wat ze doen en zijn zoals ze zijn!

’Dieren zijn tenminste eerlijk tegen je’
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