
Uit de oude doos 11 

Waakhond? Ja! 

Hemelvaartsdag, ’s morgens om 7 uur.            

Darto maakt in de kamer , waar hij overnachtte, een hels kabaal. Ik ga eens kijken…        

De schnauzer staat woedend voor de buitendeur te springen; hij moet en zal de tuin in. Nu, 

dat kan; deur open en Darto vliegt woedend naar de rechter achterhoek van de tuin, staat 

daar te grommen en te blaffen en brengt tot mijn stomme verbazing twee jongelui uit de 

struiken tevoorschijn.                              

Ik ben ondertussen een stukje de tuin ingelopen. Darto  ‘stelt’ de jongens, alsof hij de hele 

politiehonden cursus heeft doorlopen ( nooit geweest) en ik vraag bars, wat zij daar moeten. 

“Bent U mevrouw Kramer?” Nee, dat ben ik niet. “we moeten bij mevrouw Kramer in de tuin 

snoeien.” Wat doen ze dan hier?  Intussen houdt Darto de heren scherp in de gaten. Nou, 

dan waren ze verkeerd.  Ik riep Darto, die na een woedende snauw in de richting van de 

jongelui gehoorzaam kwam. Hij had echter geen halsband om, dus zijn nekvel stevig 

gegrepen, mijn arm om hem heen en toen de jongens bevolen direct de tuin te verlaten 

langs de kortste weg. “Zullen we dan maar over het hek van de buurman gaan?” De kortste 

weg, want ik weet niet, of ik de hond zo kan houden. Toen ik verwachtte dat ze wel weg 

waren, heb ik Darto los gelaten en we gingen huis-toe.  Er stond een vrij oude auto op ons 

parkeer terrein: nummer opgeschreven. Toen in het telefoonboek gekeken; er woonde 

inderdaad een mevrouw Kramer op de Bergweg. Ik kan haar moeilijk om 7 uur gaan bellen. 

Na Darto nog eens duidelijk geprezen te hebben – deed ik eerder ook al – ging ik maar weer 

naar bed tot 9 uur. Toen mevrouw Kramer gebeld. Zijn er bij u soms jongens in de tuin aan 

het snoeien? Hmmm . Ik begrijp dat u dit een vreemde vraag vindt; ik zal u uitleggen, 

waarom ik die stel – en toen vertelde ik het gebeurde. Het waren jongens van de een of 

andere landbouwkundige, of tuinbouwkundige opleiding in Wageningen.          

Ik heb mevrouw Kramer verzocht ze dan duidelijk te maken, dat ze beter moeten oppassen 

niet in een verkeerde tuin te lopen – het was gelukkig allemaal goed afgelopen.                     

De volgende dag werd mij een grote bos bloemen bezorgd met een briefje erbij met de 

excuses voor de aangedane overlast. Dank je wel, jongelui, dank je wel, Darto. Ik ben nog 

altijd verbaasd, dat de kunst van het bewaken zó een tweede natuur van hem was! 
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