
Woensdag 15 mei 1974 – Boze buurman  
 
Het is lekker weer vandaag. We zijn achter het huis aan het spelen met een bal. Het is een 
nieuwe bal. De vorige was lek. Hij ging een keer over de schutting van de buren en de 
volgende dag lag hij lek bij ons achter het huis.  
We zijn lekker aan het over-stuiteren en over-schieten. De bal is erg licht en we moeten 
oppassen dat hij niet een verkeerde kant op gaat. Vooral niet over de schutting van de 
buurman, want die wordt dan heel erg boos. Een tijd gaat het goed. Maar het onvermijdelijke 
gebeurt; na een prachtig schot stuitert de bal over de schutting in de tuin van de buren. Wat 
nu? We horen door geroezemoes in huis dat de buren thuis zijn. We trekken de stoute 
schoenen aan lopen door de slagerij naar de straat. We bellen aan bij de buren. De 
buurvrouw doet open. We vragen haar of we de bal, die per ongeluk in hun tuin terecht is 
gekomen, weer terug mogen hebben. De buurvrouw zegt dat ze tegen haar man zal zeggen 
dat de bal in de tuin ligt. En direct gaat de voordeur dicht. We kijken elkaar angstig aan en 
hopen dat dit goed af gaat lopen.  
We snellen door de slagerij en door de gang naar achteren. De achterdeur bij het buurhuis 
gaat open. We horen de buurman door de tuin lopen en de bal pakken. We schrikken; hij 
komt plots met zijn gezicht boven de schutting uit. Hij zegt dat we geluk hebben dat de bal 
niet op de bloemen terecht is gekomen. Als dit wel zo was zou hij de bal, net als de vorig bal, 
lek gestoken hebben. Hij gooit de bal naar ons toe en zijn hoofd verdwijnt. 
We kunnen nog niet bewegen. We zijn ontzet! De buurman is iemand die met een groot mes 
een bal lek steekt! De vorige bal was dus niet op een doorn van zijn rozen gevallen of zo, 
nee, de buurman heeft de bal expres met een groot mes, en als slagerszoon weet ik hoe 
groot een mes kan zijn, kapot gemaakt. We gaan naar binnen. De bal blijft liggen waar hij 
ligt. Door de wind rolt hij nog een stukje opzij. Het lijkt alsof hij, zich niet bewust aan welk 
gevaar hij is ontsnapt, vraagt: 'speel nog wat met me'… 
 


