
 “De benedenverdieping van de woning naast me 
stond al even leeg toen er eindelijk nieuwe bewo-
ners in kwamen. Op een dag zag ik een vrouw en 

een meisje van een jaar zes, zeven uit een auto stappen en 
tegelijkertijd kwam er een verhuiswagen aan. Een paar da-
gen hoorde ik veel klusgeluiden naast me en daarna had ik 
plots nieuwe buren.
Het maakte mij eigenlijk niet uit, wel of geen buren. Ik ben 
nogal op mezelf als ik thuis ben. Ik heb een drukke baan en 
vind het heerlijk om ’s avonds in mijn eigen huisje tot rust te 
komen. Het alleen zijn bevalt me goed, ik verveel me nooit. 
Een relatie heb ik niet, maar dat mis ik op dit moment ook 
niet. Na twee mislukte pogingen vind ik het wel even best 
zo. In de weekenden spreek ik af met vrienden of ik ga naar 
familie toe. Ik heb een fijn leven, ik kan het goed vinden 
met mezelf en mijn huis is echt een plek waar ik met volle 
teugen geniet van de rust.”

Oppassen
“Al snel maakte ik kennis met de nieuwe buren. Marijke 
stelde zich aan me voor toen ik haar toevallig op straat te-
genkwam, terwijl haar dochtertje - Danique - zich verlegen 
achter haar verschool. We maakten een kort praatje. Ik heet-
te haar welkom in de buurt en dat was dat. Prima wat mij 
betreft. De maanden daarna bleef het bij oppervlakkig con-
tact, maar op een dag veranderde dat. Ik kwam na mijn werk 
thuis, toen Marijke ineens naar buiten stoof.  ‘Wat ben ik blij 
je te zien,’ hijgde ze met een verwilderde blik in haar ogen. 
‘Ik kreeg net een telefoontje, mijn omaatje is gevallen en ze 

kunnen niemand van de familie bereiken. Ik wil naar haar 
toe, maar ik zit met Danique.’
Ik zag tranen in haar ogen opwellen. Wat doe je in zo’n ge-
val? Helpen natuurlijk! Dus ik zei: ‘Geen zorgen, Danique 
kan bij mij. Neem de tijd.’
En zo ging het. Danique kwam met een slaaptasje, omdat we 
niet wisten hoe lang het zou duren. Die avond zat ik ineens 
met een zevenjarig meisje op de bank.
Het duurde maar even voordat Danique haar verlegenheid 
liet varen. Ze kwebbelde aan een stuk door en stelde me de 
gekste vragen. Aan haar gezicht zag ik dat ze het jammer 
vond dat ze moest gaan, toen haar moeder om tien uur voor 
de deur stond.
‘Mag ik nog eens komen, Amber?’ vroeg ze. 
Dan zeg je natuurlijk geen nee.  ‘Je mag nog weleens komen, 
hoor,’ antwoordde ik dus. Ach, ik had het zo voor een keertje 
best gezellig gevonden en wilde Marijke als het nodig was zo 
nog weleens uit de brand te helpen.”

Via de achterdeur
“Danique knoopte mijn antwoord goed in haar oren. We zijn 
nu zeven maanden verder en in die tijd is ze regelmatig bij 
me geweest. In het begin belde ze nog netjes aan, maar sinds 
een paar maanden heeft ze via mijn achterdeur de weg naar 
binnen gevonden. Het is zelfs eens gebeurd dat ik op een 
warme dag met migraine op bed lag en dat Danique ineens 
naast mijn bed stond, omdat de deur toevallig niet op slot 
had gezeten.
Ik ben niet altijd blij met haar bezoekjes, maar uit beleefdheid 

- en ook omdat ze best een schatje is - heb ik daar nooit dui-
delijk iets van gezegd. En nu is het uit de hand uitgelopen. 
Ze komt steeds vaker en steeds langer, net als haar moeder. 
Die maakt er tegenwoordig een gewoonte van om Danique 
op te halen en dan maar meteen ‘een bakkie te doen’. Maar 
ik heb er eigenlijk helemaal geen behoefte aan om koffie 
te drinken met mijn buurvrouw, terwijl mijn buurmeisje al 
mijn pumps uit de kast trekt en ermee door het huis para-
deert! Maar hoe maak je dat aan iemand duidelijk?
Vorige week kwam ik thuis na een zware werkdag. Ik stond in 
de keuken toen ik het gezicht van Danique voor het raam van 
mijn achterdeur zag verschijnen. O nee, niet weer, dacht ik. 
Het was al de derde keer die week...  Ik opende de deur: ‘Da-
nique, het komt nu niet uit. Ik heb een lange dag gehad en…’
‘Maar ik heb ruzie gehad met mijn moeder,’ snikte ze. ‘Ik wil 
echt even bij jou!’
Ik zuchtte. ‘Kom maar even dan.’ Ik troostte Danique en 
kreeg haar met moeite na een uurtje weer naar huis. 
‘Laat me nog even blijven, ik vind het zo gezellig bij jou,’ 
stribbelde ze tegen. Maar ik liet me niet nog eens vermur-
wen en stuurde haar naar huis.  
Weet je, ik vind ze allebei aardig en ik wil best eens een kop 
koffie doen of een keertje op Danique passen als het nodig 
is, maar ik wil niet fungeren als de zoete inval. Als ik thuis 
ben, wil ik mijn eigen ding doen en vooral op mezelf zijn. 
Dan wil ik niet bang hoeven zijn dat er een meisje op de 
achterdeur klopt. Maar hoe maak ik dat duidelijk zonder de 
band met Marijke en Danique meteen te beschadigen? Of 
heb ik het al te ver laten komen?” L

Amber mist haar privacy

 ‘Hoe hou ik mijn buren wat meer 
buiten de deur?’
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Het huis naast de alleenstaande Amber (34) wordt sinds een klein jaar bewoond door Marijke en haar zevenjarige dochtertje 
Danique. Het maakt Amber niet uit wie haar buren zijn, ze is nogal op zichzelf. Maar Marijke en Danique verwachten als buren 

toch meer van Amber dan ze wil geven.


