
Meerdere levens 

 

“Op zoek naar daar waar het gras groener is dan groen.” 

 

 

Er werd een dichte witte tent opgebouwd in het midden van het hofje. De straat stond 

vol met politiewagens. Een roodwit afzetlint hield nieuwsgierige buurtbewoners op 

afstand. Poezel manoeuvreerde overal tussendoor. Ze stak haar snorharen ergens in en 

wist dat er geen weg terug was. 

---  

 

 

Poezel had eigenaars wonen op nummer drie, een slaapadres op nummer zeven, een 

zonadres op nummer vijf en een eetadres op nummer elf. De huisnummers één en negen 

waren om verschillende redenen taboe. Op huisnummer dertien kwam Poezel ook wel 

eens. Ze klom dan via het slaapkamerraam naar binnen en vleide zich languit op het bed 

waar net bewoner Vincent een stoeipartij had gehad met Karin, de bewoonster van 

nummer zeven. 

 

De overzijde van de straat lonkte, het gras was daar zo groen als gras zou moeten zijn. 

Maar Poezel zag ook de gevaren van de oversteek en besloot zuinig te zijn op haar negen 

levens. Ondertussen was ze druk met het wel en wee van de buurtgenoten op het hofje. 

Waren ze niet allen op zoek naar daar waar het gras groener is dan groen? Ze melde zich 

om klokslag acht uur bij haar eigenaars om, voordat de kinderen naar school vertrokken, 

ze te voorzien van de nodige kopjes. Een op het oog harmonieus gezin, met een 

traditionele rolverdeling. 

 

Als haar taak er daar op zat kon ze naar oma Toos op nummer elf, daar stond altijd wat 

lekkers voor haar klaar. En met haar buikje rond gegeten sprong ze bij oma op schoot. 

Ze bleef net zo lang zitten totdat de kin van oma op haar borst viel en een licht gesnurk 

haar gehoorgang binnendrong. Er zou een dag komen dat het hart van oma Toos niet 

meer zou kloppen, ondanks alle medicatie. 

 

Tijd om te gaan zonnen in de tuin van Zeija. Overal waren er mooie hoekjes met geurige 

plantjes en zachte houtsnippers. Een mooie appelboom om heerlijk in te klimmen stond 

centraal in de tuin. Zeija danste rond in een lang paars gewaad en riep spreuken in een 

vreemde taal. Poezel wreef met haar tong langs haar korte zwarte haren. 

 

Op nummer één woonden kattenhaters, hun tuin was super netjes en je kon daar als kat 

maar beter niet komen. Niettemin was hun voortuin een mooi schoon toilet voor als de 

bewoners niet thuis waren. Poezel was natuurlijk wel gesteld op reinheid en moest zich 

bij de aanblik van een dergelijke keurige tuin altijd spontaan ontdoen van darmbelasting. 

Niet toedekken met zand maar haar fraai gevormde sculptuur laten drogen aan de lucht, 

telkens weer. 

 

De bewoners van nummer negen hadden vervelende kinderen. Zij schoten met water- en 

balletjespistolen om Poezel op afstand te houden. Soms deden ze dat ook buiten hun 

eigen terrein en dan waren de kippen van Karin ook aan de beurt. Poezel had een groot 

respect voor de kippen, ze hadden een verdrag met elkaar gesloten. Poezel mocht alle 

muizen najagen in de tuin en bood daarvoor bescherming aan de kippen tegen de 

vervelende buurtkinderen. 

 

Poezel sliep in de schuur naast de kippenren, woonhuis nummer zeven, die van Karin. De 

slaapkamer geluiden op de achtergrond waren een welkome afwisseling van de 

doorgaans stille nacht. De hoogste tijd om op muizenjacht te gaan. Ze sprong op de 

schutting en toen was er dat enorme gegil en nog een gil en nog één. 

 



Poezel snelde de tuin van Zeija in en zag nog net een donkere gestalte via de tuindeuren 

het huis verlaten. Binnen zag ze Zeija in een paarse nachtjapon op de grond liggen. Ze 

kietelde met haar snorharen onder Zeija’s neus. Verschrikt trok ze haar linkerpootje 

omhoog die kleefde in vers warm bloed.  

--- 

 

 

Een agent vloekte, zijn linkerschoen was in contact geweest met een sculptuur van 

Poezel. Hij liep zonder goed uit te kijken naar de overkant van de straat, daar waar het 

gras groener was dan groen. En terwijl hij verdiept was in het reinigen van zijn zool werd 

hij gadegeslagen door Poezel. Niets ontging Poezel, ze was super geconcentreerd. Het 

gras was nu minder groen. 

 

De buurtbewoners werden één voor één aan de tand gevoeld. Iedereen had zo zijn eigen 

verdenkingen, maar niemand scheen het slachtoffer goed te kennen of de andere 

buurtbewoners van het hofje. Ze verwezen naar berichten op facebook, maar spraken 

elkaar zelden. Alleen Poezel wist geheimen, ze kon er boeken over schrijven.  

 

Het was voor Poezel een peulenschilletje om uit te vinden dat de donkere gestalte die 

nacht het hofje niet had verlaten. Aan de achterzijde van de tuinen hadden Zilver, 

Bamboe en Dropje hun jachtterreinen, er ontging hun niets. Aan de andere kant van de 

straat huisden Teckel en Miauw in het eens zo groene gras. ‘Niets zien komen of gaan.’; 

ontving Poezel via poezentelepathie. 

 

De dader van deze laffe moord kon niet anders dan iemand van het hofje zijn. Karin en 

Nico, haar echtgenoot, waren het niet. Poezel had hen immers gehoord bij het beoefenen 

van hun nachtelijke bedrituelen. Het was echt Nico die het bed deelde met Karin en niet 

Vincent van nummer dertien. Het bed bonkte in een snel ritme tegen de muur, Nico 

hijgde en Karin hoorde je amper. Zo anders als wanneer ze Vincent in haar had. 

 

En dus stak Poezel haar snorharen steeds verder in dit vieze zaakje. Terwijl de witte tent 

al weer opgebroken werd en de buurtjes weer achter hun eigen ramen verdwenen, ging 

Poezel verder met haar eigen onderzoek. Bij oma Toos in de dakgoot vond ze een kris 

met bloedresten. Die dolk kende ze. Die had ze bij Vincent op de slaapkamer aan de 

muur zien hangen. 

 

Poezel besloot om even bij nummer dertien langs te gaan. Vanaf het moment dat ze in 

de ogen van Vincent keek wist ze dat hij schuldig was. En hij wist dat zij het wist. “Je 

bent al net zo eng als die heks van een Zeija. Nico zou me vermoord hebben als Zeija 

hem verteld zou hebben van mij en Karin. Ik had geen keus. En nu wegwezen.” 

 

De straat over naar de overkant waar het gras ooit groener dan groen was, weg van het 

hofje. In een flits zag Poezel de auto van de kattenhaters.  
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