
Roekoe Roekoe 

De meeste Amsterdammers kennen de wijk als Tuttifruttidorp. De naam van deze jaren 

vijftigbuurt in Amsterdam-Noord is in de volksmond ontstaan door de fruitige straat- en 

pleinnamen.  Zo vind je er de Appelweg en de Pruimenstraat, maar ook het Ananasplein.  In 

de meeste fruitstraten staan lange rijen kleine woningen met één verdieping.  In een van deze 

woningen wonen twee hoogbejaarde zusters al hun hele leven bij elkaar. Ze bemoeien zich 

met niemand in de buurt en leiden een teruggetrokken leventje. Toch zijn ze verre van alleen, 

want de dames delen behalve huis en haard, hun woning met een groot aantal gevederde 

vrienden, duiven! 

Zodra de dames de kans krijgen, lokken ze de duiven uit de verre omtrek mee naar huis, om 

ze daar vervolgens flink te vertroetelen.  Het allerliefst ontfermen ze zich over de zieke en 

zwakke exemplaren, of duiven met een manke poot. Veel aansporing hebben ze niet nodig om 

de diertjes liefdevol te kunnen verplegen. De zusters nemen hun zorgplicht serieus, en na 

verloop van tijd vliegt er geen enkele duif meer uit. Nadeel van dit verpleeghuis is dat de 

stank er niet te harden is, en op een dag wordt het zelfs de meest tolerante buren te veel.  

Als ik een bezoekje aan de dames breng, word zelfs ik bijna bedwelmd door een 

misselijkmakende duivenstrontlucht. Maar dat is niet alles. Even bekruipt mij het gevoel alsof 

ik in Alfred Hitchcock’s horrorfilm The Birds terecht ben gekomen. Het is een gefladder van 

jewelste en op alle ondergescheten meubels zitten duiven gezellig zij aan zij. Trots nemen de 

dames mij mee naar de ‘verpleegafdeling’ in de keuken. In pannetjes en potten liggen de 

ernstige patiënten, hier en daar met de dekseltjes er half overheen. Het geroekoe is niet van de 

lucht en de stank klampt zich aan me vast. Vanzelfsprekend is het naar buiten laten van de 

gezonde dieren geen optie voor de zusters. Zelf willen de dames wel even met mij naar buiten 

om in de frisse lucht even ernstig te babbelen. Tot mijn grote verbazing begrijpen ze de buren 

wel, en willen zelfs meedenken over een oplossing.  

Even later laten we bijna alle gezonde dieren los – een prachtig gezicht! - en de zieke duiven 

mag ik meenemen naar een dierenarts. Vier oude lievelingsduiven blijven bij de dames achter. 

Het is aandoenlijk om te zien hoe blij ze daarmee zijn. Zo simpel kan het soms gaan.  

16 juni 2015 

 


