
 

 

Let niet op de rommel 
 
“Bij jou of bij mij?” Wanneer die vraag gesteld wordt, inventariseer ik in mijn hoofd snel het tijdsbe-
stek, waarin de afspraak moet plaatsvinden, de verschillende stapeltjes op mijn stoelen en de mo-
gelijke plekjes in huis waar ik die stapeltjes nog naar toe kan verschuiven, uit het oog der mens-
heid. Ik zwijg nog maar even over mijn overenthousiaste hond, die denkt dat alle mensen hem enig 
vinden. 
Tegen de tijd dat ik dat gedaan heb, heeft de ander de zin “Mag wel bij mij.” uitgesproken en kan ik 
opgelucht ademhalen. 
 
Heviger gaat het er aan toe in februari. Dan ben ik jarig en dan komt er visite. Niet te vermijden vi-
site. In de loop van de week voorafgaand aan mijn verjaardag bekijk ik mijn huis door de ogen van 
mijn tante. Mijn tante die iedere week haar ramen lapt, planten heeft die wel blijven leven, koffie 
serveert met een mergpijp, die ze altijd op voorraad heeft en niet voortijdig heeft opgegeten. Mijn 
tante, die geen stapeltjes op stoelen heeft en nooit spinrag in de hoeken van haar kamer. 
Ik heb die wel en dat laat ze me in februari altijd weten, ook al denk ik dat ik ze allemaal heb ver-
jaagd. Zulk bezoek maakt dat ik niet van verjaardagen houd. Bezoek dat zeurt over de randvoor-
waarden. Ik zie ook wel voordelen hoor, want het is altijd wel lekker dat het allemaal weer gedaan 
is, idem in mei en augustus, de verjaardagen van ons gezin. 
Maar toch, ik hou van bezoek dat niet opkijkt van stapeltjes, dat zich stilhoudt over spinwebben, 
omdat ze weten dat ik iedere dag werk, de zorg heb voor mijn moeder en verder ook nog iets van 
mijn gezin wil maken en dus geen tijd heb om mijn ramen te lappen. Ik hou van bezoek dat komt 
omdat ze mij graag willen zien, dat van me houdt om wie ik ben. 
 
Misschien werkt dit ook wel zo als je het breder trekt, als je het bekijkt op het niveau van de sa-
menleving. Mensen zijn wat mij betreft welkom, zolang ze maar snappen dat de randvoorwaarden 
niet altijd optimaal zijn. Dat er nog veel op te ruimen valt, het uitzicht niet altijd helder is en er nog 
veel dingen afgestoft moeten worden. Dat er een hond zou kunnen zijn, die zo onopgevoed is dat 
hij denkt dat hij alles maar kan maken. Maar als je geduld hebt, begrip en vooral respect hebt voor 
wie er wonen, vertrouwen hebt dat de hond heus wordt gecorrigeerd, dan kon het nog wel eens 
heel gezellig worden en eten we ook eens wat anders dan een mergpijp bij de koffie. Dus let alsje-
blieft niet op de rommel, maar richt je op wat echt belangrijk is: elkaar en wat je voor elkaar kunt 
betekenen. De ragebol staat achter de gordijnen. Be my guest. 
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