






Anna Woltz

Met tekeningen van Annet Schaap

 
Amsterdam · Antwerpen 

Em. Querido’s Kinderboeken Uitgeverij 
2017





7

De nieuwe buurjongen

Het begon op vrijdag.

Of nee, wacht.

Eerst moet je weten wie ik ben.

Ik heet Nora en ik ben uitvinder.

Aan mijn kamer kun je heel goed zien dat 

ik uitvinder ben.

En aan mij meestal ook.

Vorige week ging mijn haar een klein 

beetje in brand.

En uit mijn mooiste trui heb ik vleugels 

geknipt.

Ik wilde onze hond Bruno laten vliegen.

Maar Bruno had geen zin.

Dat zeg ik dus steeds tegen papa en 

mama.

‘Bruno wílde niet vliegen.

Daarom stortte hij neer.
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Het lag niet aan de vleugels.

Die waren prima.’

Vroeger lachten mijn broers me altijd uit.

Als ik zei dat ik uitvinder was, dan klonken 

ze als ezels.

Niet omdat ze een ezel nadeden.

Zo lachen mijn broers nu eenmaal.

Ie-aaa ie-aaa ie-aaa!

Maar toen heb ik een draak uitgevonden.

Een hele grote, waar ik zelf in paste.

Hij had zaklampen als ogen en een 

haardroger in zijn buik.

Met een touw trok ik zijn bek open.

En dan deed ik de haardroger aan.

Rode en zilveren slierten begonnen te 

wapperen.

Vuur.

Als ik het zo vertel, lijkt het niet echt eng.

Maar geloof me.



Als je in het donker de trap op komt, en er 

flitsen opeens ogen…

Er klinkt geraas…

En vlammen wapperen in je gezicht…
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Dan klink je niet meer als een ezel, maar 

als een kleine baby.

Ik zat daar in de buik van de draak en ik 

hoorde mijn broers piepen en janken.

En trillend om mama roepen.

Haha.

Ik ben Nora, en ik ben uitvinder.
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Nu echt: mijn nieuwe buurjongen

Het begon dus op vrijdag.

Ik kwam uit school en ik kon ons huis niet 

meer in.

Een enorme verhuisauto stond vlak voor 

de deur.

Laadklep open, zodat je recht in de muil 

van de wagen kon kijken.

En de hele stoep stond propvol dozen en 

matrassen.

Ik vond het geweldig.

Het is toch saai om altijd maar gewoon je 

huis in te kunnen?

De zon scheen, het was lekker warm.

Ik ging op de stoep zitten en pakte een 

boterham uit mijn tas.

Ik heb er altijd eentje extra mee, voor als ik 

ontvoerd word.
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Met mijn rug leunde ik tegen een grote, 

zwarte kist.

En toen zag ik de jongen. 

Hij stond hoog boven me, in de muil van 

de auto.

Zijn haar was donker en piekte alle kanten 

op.

Hij keek boos naar mij.

‘Hallo,’ zei ik met volle mond. ‘Ben jij mijn 

nieuwe buurjongen?’

In één sprong stond hij naast me op de 

stoep.

‘Ga weg daar,’ zei hij zacht.

‘Waarom?’ vroeg ik.

Zijn ogen vonkten.

‘Ga weg daar,’ zei hij nog een keer.

‘De stoep is van iedereen, hoor,’ zei ik.

‘Maar die kist is van mij.’ Hij wees op het 

zwarte ding achter mijn rug.



‘Wat zit erin?’ vroeg ik.

Hij schudde zijn hoofd en bleef stil.

Ik keek naar de kist en wilde een bril 

uitvinden.
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Eentje waarmee je door hout en ijzer kon 

kijken.

Ik wilde ook een nieuw soort ontstopper 

maken.

Zo’n oranje ding met een houten steel dat 

je voor de gootsteen gebruikt.

Maar dan voor jongens.

Een jongens-ontstopper, om het hoofd van 

die vonkende jongen te ontstoppen.

Plop! Plop! Plop!

En dan zou hij normaal doen.

Maar ik had geen jongens-ontstopper.

En mijn nieuwe buurjongen keek alsof hij 

me wilde bijten.

Dus slikte ik de laatste hap van mijn 

boterham door.

Ik stond op.

Klom over drie dozen, een tafel en een 

matras heen.





16

En ging naar binnen.

Mijn eigen huis in natuurlijk, niet het huis 

van de buren.

Ik moest een jongens-ontstopper 

uitvinden.

En snel een beetje.
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Ik hou niet van bezoek

Mijn kamer is helemaal op zolder.

Het is de beste uitvind-zolder ooit.

En de volste.

Papa en mama mogen van mij nooit iets 

weggooien.

Dozen, wc-rollen, plastic bakjes, glazen 

potten – ik bewaar alles.

De hele middag was ik bezig met mijn 

jongens-ontstopper.

Ik gebruikte een bezemsteel, een vergiet 

en vijftig spijkers.

En toen hoorde ik mijn moeder roepen.

‘Nora, we hebben bezoek! 

Kom je naar beneden?’

Ik zuchtte diep.

Bezoek, dat zijn altijd grote mensen.

En grote mensen zijn zo sáái. 


