
RUMOER OP STRAAT 

 

Oorverdovende sirenes gillen de straat in. In de vroege avondschemering flitsen de 

zwaailichten haastig voorbij ons huis. Krijg nou wat, politie! Hier komt nooit politie. Laat 

staan in hoog tempo over verkeersdrempels en op ons woonerf. Snel loop ik naar het 

raam om te zien wat er aan de hand is. 

Ik ben niet de enige die zich verbaast. Aan de overzijde zie ik onze overburen eveneens 

voor het raam staan. Frans komt de deur uit en kijkt de straat in. Edith volgt. Voor een 

kort moment vraag ik me bezorgd af of er een eindje verderop misschien iemand 

aangereden is. Thea en Lars zijn even tevoren met de logeerhond gaan wandelen. Ik ga, 

met mijn theeglas in de hand, ook naar buiten. 

‘Hoi,’ zeg ik tegen Frans en Edith. Ik kijk de straat in en zie niets. De politieauto moet 

doorgereden zijn, de bocht om. ‘Weten jullie wat er aan de hand is?’ 

‘Nee,’ zegt Frans. ‘Geen idee.’ 

We zien iemand uit de bocht tevoorschijn komen. Bart, op de fiets. In zijn linkerhand 

houdt hij een paar brieven vast.  

‘Hé Bart,’ zeg ik. ‘Weet jij wat er aan de hand is?’ 

Bart stopt. Natuurlijk. Hij zal nooit een gelegenheid voorbij laten gaan voor een babbel 

op straat.  

‘Die politieauto bedoel je zeker?’ 

‘Ja.’ 

‘Met die luide sirenes?’  

Mijn god, ik voel hem al aankomen. Bart in de bocht. 

‘Ja,’ zeg ik.  

‘En die zwaailichten?’ 

‘Ja, die!’ Het milde cynisme lijkt hem te ontgaan; of hij geniet ervan. 

‘En die agenten erin?’ 

Ik zwijg. Net als Frans en Edith. 

‘Met die petten op…?’ zegt hij. We wachten. Hij grijnst een beetje sullig. Bart ten voeten 

uit. ‘Nee, ik weet niet wat er aan de hand is. Ze zijn doorgereden.’ 

Inmiddels hebben ook Walter, Kees en Miranda zich bij ons gevoegd. 

‘Nou zeg, wat een idioten. Alsof de politie alles mag,’ zegt Miranda. ‘Ik vind het echt 

belachelijk dat ze met zo’n tempo hier door de straat scheuren. ’t Is hier een woonerf.’ 

‘Kom,’ zegt Walter onverstoorbaar als altijd. ‘Laat die lui gewoon hun werk doen en 

boeven vangen.’ Hij staat verveeld met zijn handen in zijn zakken naast zijn vrouw. 

‘Stel je voor dat de kinderen op straat spelen?’ 

‘Wat nou, Miranda,’ zegt Kees lachend. ‘Heb jij de kinderen nog niet in bed ofzo?’ 



‘Zeker wel, mijn kinderen liggen al sinds half acht in bed. Maar vind jij dat dan normaal 

dat ze hier zo langs scheuren?’  

‘Het is tien uur hoor.’ 

‘Ja, maar stel dat ze hier om vijf uur ’s middags zo langs scheuren?’ 

De oeverloze discussie gaat verder. Op dat moment zie ik Thea en Lars, samen met 

Veertje en de honden de hoek om komen. Sproet en Trixie naast elkaar en allebei aan de 

lijn. Hoe kan dat? Als Sproet is aangelijnd, gedraagt hij zich akelig tegen andere honden. 

‘Zo, kijk dat nou,’ zeg ik verbaast. ‘Gaat dat goed tussen die twee?’ 

‘Ja hoor,’ zegt Veertje. ‘Trixie heeft gewoon haar charmes gebruikt en toen was het 

goed.’ Ze ziet mijn onbegrip. ‘Hij begon hoor. Ze snauwde even stevig terug en toen was 

het over. Vrouwen, hè,’ zegt ze lachend. 

Steeds meer mensen verzamelen zich op straat. Dat stel van de hoek komt erbij. Ik 

vergeet steeds hun namen; en de man van José. Hij heeft een halve krat bier 

meegenomen en deelt uit. Wat een zot! 

‘Biertje?’ vraagt hij. 

‘Nee, dank je,’ zeg ik en toon hem mijn halfvolle theeglas. ‘Ik zit aan de graaf grijs.’ 

‘Huh, wat?’ 

‘Earl Grey,’ verduidelijk ik. ‘Thee!’ 

Hij haalt zijn schouders op en geeft Walter en Kees een fles. Ja, zo kun je ook vrienden 

maken. Met de knalharde muziek die hij af en toe door de straat laat galmen, doet hij dat 

niet. Dertien! Ik tel nu dertien mensen. Welja, het passeren van een politieauto maakt 

wat los. Een zwoele zomeravond als dit leent zich natuurlijk bij uitstek voor nodeloos en 

onnozel gekeuvel midden op straat. Bart zit op zijn fiets, leunt nonchalant op zijn stuur, 

houdt de brieven vast die hij nog steeds niet op de bus heeft gedaan en is druk in 

gesprek met Frans. Miranda en Kees hebben elkaar de rug toegedraaid, je zou haast 

zeggen dat ze ruzie hebben. Kees kletst met de man van José. Walter staat bij Kees, zegt 

weinig, drink bier, luistert en observeert. Thea en Veertje keuvelen met Miranda en de 

buren van de hoek. En…  

De straatlantaren flitst al knipperend aan, eerst flets, dan langzaam opwarmend naar 

feller licht. Heel even laat een zucht zwoele zomerwind de bladeren van de grote plataan 

waar we onder staan ritselen. Het lijkt alsof het geroezemoes van stemmen even 

wegsterft. Ik houd van het geluid van wind in de bladeren. 

Achter me gieren de droge trommelremmen van een fiets. Ik draai me om en daar staat, 

in gezelschap van drie vriendinnen – gut, hoe heet dat kind ook alweer, die dochter van 

Frans en Edith – Jolien of zo. 

‘Hé mam, wat is er aan de hand?’ 

‘Oh, niets hoor, kindje. Er reed gewoon een politieauto langs.’ 



De dochter kijkt naar ons, schudt haar hoofd en zegt misprijzend als een echte puber 

betaamt: 

‘En dan gaan jullie allemaal op straat staan?’ 

Zeventien! We staan met zijn zeventienen op straat en precies zoals Jolien suggereert; 

om niets… 

‘Nou ja, hij had wel van die toeters aan. En zwaailichten.’ 

Het klinkt als een verontschuldiging. 

‘Toeters..? Sirenes, mam,’ zegt Jolien belerend. ‘Geen toeters.’ 

Hoe dom kun je je moeder vinden.  

Een politieauto draait de straat in, rijdt op ons af. Een agente vraagt door het open 

raampje: 

‘Goedenavond. Wat is hier aan de hand?’ 

Kees buigt zich iets naar de agente toe en gluurt in de auto. 

‘Ja,’ zegt hij. ‘Dat vroegen wij ons ook af?’ 

‘Wat bedoelt u?’ 

‘Nou, jullie scheurden toch daarnet met sirenes en zwaailichten door de straat?’ Hij 

gebaart de straat in. 

‘Wij zijn op zoek naar een persoon op een rode scooter,’ zegt de agente. ‘Heeft iemand 

iets gezien?’  
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