
Rustig wonen 

 

 

Langzaam opent Sandra haar ogen en kijkt op de wekker. Eén uur? Om acht uur in bed 

gerold, nu al wakker? Ze kreunt. Stokoude mensen. Verminderde zorg, meer werk. Ze 

komt overeind. Het wordt steeds zwaarder, bijna niet meer te doen. En dat gedoe met 

overdracht en paperassen... Ze gromt, zet de radio aan en luistert naar het nieuws: 

schietincident in Amerika, doorbraak in wetenschappelijk bloedonderzoek en de 

pensioenen blijven bevroren. Bij knooppunt Lunetten een file van 7 km. Tot slot de 

weersverwachting: droog en zonnig, met een temperatuur van plaatselijk 24°C. Ze weet 

genoeg. Gauw uit, die radio. Gelukkig, de nachtdiensten voor deze maand zitten erop. 

Nog even blijven liggen. Heerlijk, rust.  

 

Ze geeuwt en rekt zich uit. Sloom staat ze op en sloft naar de badkamer. Eerst maar 

douchen en aankleden. Buiten klinkt geroezemoes. Langzaam loopt ze de krakende 

houten trap af en sjokt naar de keuken voor een ontbijt van havermoutpap. Voor haar 

keukenraam klinken stemmen. Tussen de verticale stoflamellen door kijkt ze naar buiten. 

Op het plein voor haar huis slepen vrouwen met een tafel en wat stoelen. Twee andere 

dames klimmen op een huishoudtrap en hangen tussen de valse christusdoorns 

gekleurde vlaggetjes op. Kinderfeestje zeker. Slim om dat buiten te doen met dit mooie 

weer, scheelt een hoop gedoe in huis. Ze spoelt de papkom om en zet hem in de 

vaatwasser. Haar hoofd is duf en haar lichaam doet pijn. Ze besluit terug te gaan naar 

bed, misschien kan ze nog wat slapen. Maar dat valt tegen. Om twee uur begint het. Een 

snerpend fluitsignaal, daarna keiharde muziek en heel veel rumoer. Sandra sluit het 

venster. Ze draait zich om en om, legt haar handen op haar oren, trekt het dekbed over 

haar hoofd, maar niets helpt, onontkoombaar dringen buitengeluiden binnen. 

 

Gebroken en groggy staat ze maar weer op en kijkt naar buiten. Toegangen naar het 

plein blijken afgezet met verplaatsbare dranghekken en roodwitte linten. Nergens meer 

geparkeerde auto's, wel veel kinderen met volwassenen. Ouders, grootouders? 

Familiereünie misschien? Alle gezichten staan vrolijk: iedereen lacht, praat, wijst en 

overlegt. In de zandbak staat een schildersezel. Een man in korte broek, die ze herkent 

als een buurman van een straat verderop, komt aangelopen met een arm vol 

houtblokken. Die kiepert hij in een hoek, vlak voor haar garagedeur. Hij gaat weer weg 

en komt even later opnieuw aangelopen met een karretje, waarop een vuurkorf, een 

bundel stokken en een grote pan. Dat alles stalt hij op de grond, een paar meter 

verderop, midden op de rijbaan. Op de hoek bij de kastanjeboom staat een vrachtauto 

met compressor. Mannen pompen een springkussen op. Na de eerste lading lucht zwaait 

het gevaarte vervaarlijk van links naar rechts, om steeds strakker op te zwellen tot 

imponerende hoogte. Kleine kinderen staan er met open mond bij te kijken. De 

compressor maakt flink geluid en trilt door tot onder de voeten van Sandra. Weer 

anderen hebben de jeu de boules baan omgebouwd tot horecaplek. Op een tafel staan 

plastic bekers, kannen thee en koffie en blikjes frisdrank uitgestald. Schalen cake en 

koek. Daarboven hangen discolampjes.  

 

Sandra wrijft zich in de ogen. Wat een groot feest, mag dat zo maar? Is daar vergunning 

voor nodig? Ze woont hier pas. Zo heerlijk rustig aan het fraai aangelegde plein met 

plantsoen, verlaten speeltuintje en slapende jeu de boules baan. Uiterst keurig, stil en 

saai, nooit een kip te zien en nu dit. Ik zal me toch niet vergist hebben? Ze herkent haar 

straat niet meer, omgebouwd en volgestouwd met speelattributen. Hu? Daar zijn zowaar 

parkoersen uitgezet voor ringgooien en zaklopen. En daar, op het houten klimrek, een 

dartbord? 

Uit geluidboxen schalt discomuziek over het plein en dringt huizen binnen. Kinderen 

rennen en schreeuwen en storten zich vol overgave op alle doeactiviteiten, zodat horen 

en zien je vergaat. Hier wordt het maximaal aantal decibels duidelijk overschreden. In 

een ton wordt gegrabbeld. Bij de social sofa krijgen kindjes een bakje chips. Iets 

verderop deelt een mevrouw ijsjes uit. Pijltjes missen het dartbord en boren zich in 



zachtboard daarachter. Sandra kijkt verbijsterd toe. De anders zo rustige saaie straat is 

veranderd in een chaotische heksenketel. Wat is dit? Waar komen al die kinderen zo 

gauw vandaan? Of wonen die allemaal hier, in de wijk? 

 

Buiten is het feest in volle gang, met kabaal om gek van te worden. Zucht. Het duurt en 

duurt, er lijkt maar geen eind aan te komen. Sandra zet voor zichzelf een potje thee en 

blijft toekijken. In de vuurkorf voor haar huis bakken oudere kinderen boven grillige 

vuurtongen brooddeeg aan een stok. Het zwart geblakerde brood plukken ze met hun 

vingers van de stok en peuzelen ze met smaak op, hun vingers maken zwarte vegen in 

hun gezicht. Bij de ezel kwasten geblinddoekte kinderen met verf op een stuk papier. Bij 

het zien van het resultaat, rollen ze over de grond van het lachen. Aan de overkant 

hollen kinderen met een rauw ei op een soeplepel en groeit op de straatstenen een dikke 

laag glibberig eierstruif.  

Kinderen met bont geschminkte snoetjes vliegen van het ene spelpunt naar het andere: 

ringsteken, steltlopen, verspringen. Ze genieten zichtbaar, net als de volwassenen. Ook 

Sandra heeft intussen besloten maar te genieten van het schouwspel. Alleen die muziek, 

wat een dof gedreun, wat een klere herrie, dat went niet. 

 

Zo gaat het door, tot klokslag vijf. Dan stopt de muziek abrupt en zijn alle kinderen vlot  

verdwenen. Net zo snel als de zaak is opgebouwd, wordt alles weer netjes afgebroken, 

opgeruimd en aangeveegd. Om half zes zijn alle sporen uitgewist en is van het feestje 

niets meer te zien, behalve enkele krijtstrepen op de stoep en een vergeten plastic 

bekertje. Het plein is weer verlaten. Sandra leeft op, met in haar oren nagalm. Hè, hè, 

stilte, tastbare stilte. Goddelijk. Wat een zaligheid!  

Nu eerst de post van de afgelopen week bekijken:  bankafschriften, tuinmagazine, 

reisbureaufolders. Daartussen een briefje van de buurtvereniging: Beste buurtbewoners, 

reminder, woensdag 8 juni 2015, Jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag... 
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