"Mijn buurvrouw"
Mijn buurvrouw is een lief mens, opgewekt, een groet voor iedereen en altijd in voor een
praatje. Nee, geen kletstante die uit pure nieuwsgierigheid, roddels inhaleert om deze weer,
met de nodige franje aangedikt, verder het circuit in te laten galmen. Gewoon een mens met
belangstelling en aandacht voor de medemens. Ongetwijfeld krijgen ook de actuele
ontwikkelingen in het dorp hun aandacht maar die worden met een zeker eerlijkheid
behandeld en niet heimelijk gefluisterd.
Eigenlijk ben ik wel wat jaloers op haar. Ik zeg iedereen vriendelijk goedendag maar zelden
komt het tot een babbeltje. Ik denk dat ik daar te rationeel voor ben. Als wij beiden aan de
straatkant in de tuin bezig zijn, stoppen bekende voorbijgangers bij haar en de babbelbox
draait meteen op volle toeren. In mijn beleving gaan de gesprekken meestal nergens over,
maar er is leven in de brouwerij. Ik vergelijk dat wel met bouwvakkers of stratenmakers die de
klankkast op volle sterkte bij hun werk nodig hebben. Praatprogramma's, spelletjes en soms
klassieke muziek galmen over het werkterrein zonder dat er naar geluisterd wordt, maar het
leeft.
Kijk als ik aangesproken wordt door een voorbijganger reageer ik vriendelijk terug, maar ik
blijf ondertussen verder gaan met mijn klusje. Dat nodigt niet uit tot een gesprek.
De buurvrouw neemt meteen een pose in, waarbij de gasten zich wel voelen. Soms wordt er
gelachen, niet omdat er iets komisch wordt verteld, maar meer als uiting van
gemoedelijkheid. Ik ben daar omdat de tuin geschoffeld moet worden. Bij haar heb ik het idee
dat ze gaat schoffelen om kontact te zoeken.
Het is natuurlijk onnodig om daar jaloers op te zijn. Het ligt mij gewoon niet en moet dat aan
de liefhebbers laten. Ik ben meer een man voor discussies en bomen over de "zwaardere"
zijden van het leven. Tijdens verjaardagpartijtjes en na het sporten in de kantine zit ik op mijn
praatstoel.
Nee, ik weet wat U denkt maar dat heeft niets met spraakwater te maken!
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