
Beter een goede buur dan een verre vriend, moeten Henk en Marc gedacht hebben. Henk is dubbel zo oud als 
zijn buurman Marc, maar qua interesses liggen ze helemaal op één lijn. “Toen de Notre-Dame afbrandde, zaten 
we samen bijna te janken.”

‘Soms zijn we net 
Buurman en Buurman’

Marc (43): “Ik leerde Henk in 2013 ken-
nen toen hij m’n buurman werd. Al gauw 
merkte ik dat we ondanks het leeftijdsver-
schil veel gemeenschappelijke interesses 
hebben: cultuur, musea, klassieke muziek, 
geschiedenis. Hij heeft veel met genea-
logie en is heel koningsgezind, terwijl ik 
het koningshuis dan weer vanuit cultuur-
historisch besef boeiend vind. Ik sta nog 
niet in de schaduw van wat hij allemaal 
gezien heeft, hij is in meer dan 68 landen 
geweest. We zijn een paar keer samen op 
vakantie geweest, onder meer naar Rome, 
en laatst nog een weekendje Antwerpen. 
Toen de Notre-Dame afbrandde, belden 
we bij elkaar aan en zaten we samen bijna 
te janken voor de tv.

Hij is hartpatiënt en heeft tijdens een hart-
stilstand een bijna-doodervaring gehad. 
‘Ik werd in een oranje tunnel gezogen,’ 
zei hij daarover, ‘alsof ze daarboven in de 
gaten hadden dat ik koningsgezind was.’

Henk is stronteigenwijs, op veel gebieden. 
Het wordt irritant als we onderweg zijn. Hij 
heeft geen richtingsgevoel maar zegt dan 
toch: ‘Hier zijn we al geweest, ik weet het 
zeker.’ Terwijl we daar dan nog nooit van 
ons leven zijn geweest. Op zo’n moment 
zijn we net Buurman en Buurman. Maar 
goed, als die eigenwijsheid het ergste is...

Zijn mooiste eigenschap? Dat hij een 
enorm groot hart heeft. En hij is een ont-
zettende dierenvriend, een soort Francis-
cus van Assisi. Als-ie op een terrasje zit en 
er komt een duif bij hem zitten, dan zal hij 
dat beestje zeker z’n koekje toestoppen.

Als hij moeilijk ter been zal worden, zal ik 
m’n steentje bijdragen. Henk zegt altijd: 
‘Je bent het zonnetje van m’n oude dag.’ 
Hopelijk blijft-ie nog even. Als het aan hem 
ligt, tekent hij zo nog twintig jaar bij. Maar 

dát hij komt te overlijden, is voorspel-
baarder dan dat je de Notre-Dame ziet 
afbranden.”

Henk (81): “Op mijn leeftijd gáán er meer 
dan dat er komen. Dan is het fijn als je 
iemand in de buurt hebt die je vertrouwt. 
Niet dat we elke dag bij elkaar op schoot 
zitten, hoor, maar ik ben blij dat ik Marc 
ken. Ik heb weinig vrienden van mijn eigen 
leeftijd. Ben ik wel blij om. Anders is het 
steeds: ‘Hoe gaat het met jouw dikke 
kuiten?’ ‘Het gaat. En met jouw maagpro-
bleem?’ Daar heb ik niet zo’n trek in. Marc 
en ik zijn aan elkaar gewaagd. Als je een 
keer naar Rome wilt, moet je hem meene-
men. Hij kan over elke steen wat vertellen.

Marc is een vreselijke sloddervos. Niet dat 
ik zo steriel ben, maar hij spant de kroon. 
Op z’n bureau staan stapels met dozen en 
papieren. Volgens mij vindt-ie daar nooit 
meer iets in terug, al beweert hij zelf van 
wel.

Aangezien hij een drukke baan heeft als 
docent geschiedenis en Nederlands op een 
middelbare school, eet hij vaak hier. Soms 
tilt hij zware dingen voor me en hij heeft 
ooit op m’n kat gepast. En hij heeft m’n 
sleutels, want ik heb een hartkwaal waar 
ik pillen voor heb. Trek ik me niks van aan, 
maar hij heeft die sleutels voor ’t geval dat 
het misgaat. Ik zeg altijd: als je nummer 
opkomt, ga je toch.

Marc tilt soms wat zwaar aan het leven, 
bij hem is het glas eerder halfleeg. Aan 
de manier waarop hij binnenkomt, zie ik 
al hoe laat het is. Minder spontaan, want 
normaal is hij juist heel spontaan. Dan 
zeg ik: wat is er nou weer? Rotdag gehad? 
Blijkt er op school iets voorgevallen te zijn. 
Dan spuwt-ie z’n gal en zie je hem langza-
merhand weer opfleuren.”

In deze rubriek interviewen we twee mensen die 
een familiaire of vriendschappelijke band met 
elkaar hebben – of anderszins op elkaar betrokken 
zijn. Wilt u meedoen aan deze rubriek of wilt u 
andere mensen opgeven? Mail naar: visie@eo.nl.
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