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Oefening 12 thema 5 

 

Gesprekken  tussen buren n.a.v. irritaties 

 

Gesprek 1 

Marije:   

Hoi, Edwin, heb je even tijd? Ik wil iets met je bespreken. 

Edwin:   

Ok, kom binnen. Vertel eens, wat is er aan de hand? 

Marije:  

Edwin, je bent een aardige gozer, en ik weet dat je graag trompet speelt, maar de 

laatste tijd wordt het toch een beetje te gek. We hebben er veel  last van. 

Edwin:  

Echt waar? Wat vervelend, dat wist ik niet! 

Marije:  

Vroeger speelde je meestal overdag, als wij niet thuis waren, maar de laatste weken 

speel je vaak ’s avonds en dan kunnen de kinderen niet slapen. 

Edwin:  

Sorry, daar heb ik niet bij stil gestaan. Ik werk sinds kort fulltime, weet je, en daarom 

moet ik wel ’s avonds spelen. Ik speel ik in een band, en we treden de laatste tijd 

regelmatig op. Ik moet bijna dagelijks oefenen, en dat doe ik  meestal ’s avonds, na het 

journaal van 20.00 uur, want dat wil ik graag zien. 

Marije:  

Ok, ik snap best dat je moet oefenen maar dat kan je toch ook vroeger op de avond 

doen? En dan kijk je toch wat later op de avond naar het journaal. 

Edwin:  

Tja, daar zit wat in… Hoe laat gaan jullie kinderen eigenlijk naar bed? 

Marije:  

Doordeweeks om acht uur en in het weekend een uurtje later. 

Edwin:  

Oké, ik zal proberen om voortaan voor 20.00 uur te oefenen, direct na het eten. 
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Marije:  

Fijn, dank je! 

 

Gesprek 2 

Henk:  

Ellen, kan ik je even spreken? 

Ellen:  

Natuurlijk! Kom binnen! Waar gaat het over? 

Henk:  

Over die katten van je. Ik heb er de laatste steeds meer last van, en ik zie er steeds 

meer lopen. Hoeveel heb je er eigenlijk?  

Ellen:  

Vijf! En één van die vijf heeft nu een nestje met vier kittens. Zo lief, joh, zo schattig! 

Maar hoezo heb je er last van? 

Henk:  

Ze poepen en pissen in mijn tuin en dat stinkt ontzettend. Zeker nu het warmer wordt en 

ik weer lekker in mijn tuin kan zitten, is dat zeer irritant. Zit ik met een lekker kopje 

koffie de krant te lezen, ruik ik verdomme de stank van die beesten. Mijn tuin is geen 

kattenbak! 

Ellen:  

Sorry hoor, ik heb voor mijn katten gewoon een kattenbak in de keuken staan. Maar ik 

kan niet voorkomen dat ze ook wel eens hun behoefte doen in de tuin. Wat wil je dat ik 

met ze doe? Ik kan ze toch niet aan de kattenbak vastbinden of zo! 

Henk:  

Nee natuurlijk niet! Maar in jouw tuin doen ze niks, wel in mijn tuin. En jij bent wel 

verantwoordelijk voor die rotbeesten.  

Ellen:  

Henk, mijn katten zijn geen ‘rotbeesten’, het zijn hartstikke lieve dieren! 

Henk:  

Ja, hoe je ze ook wilt noemen, jij bent verantwoordelijk voor ‘die lieve dieren’ van je. Als 

ze overlast veroorzaken,  moet jij er iets aan doen. 

Ellen:  

Henk, daar heb je gelijk in, maar ze lopen heel veel  buiten en ik kan ze moeilijk de hele 

dag volgen! 
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Henk:  

Heb je geen kattenluikje in de keukendeur? 

Ellen:  

Nee, hoezo?! 

Henk: Echt niet? Nou, dat is het eerste wat je moet doen. Als jij nu niet thuis bent, 

kunnen je katten niet meer naar binnen en moeten ze wel buiten in een tuin hun 

behoefte doen. Als je nou zo’n kattenluik neemt, kunnen ze overdag binnen op de 

kattenbak. 

Ellen: Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ik heb er eigenlijk nog nooit aan gedacht… 

Ik zal eens informeren bij de dierenwinkel. 

Henk:  

Graag! En als je dan zo’n kattenluikje gekocht hebt, wil ik het wel voor je installeren. 

Ellen: 

Oh, Henk, dank je, dat zou fantastisch zijn! 

 


