
Xsara Wietske Réfa van de Oldert Goense 

 

GEWOON 

 

Vaak begint het met een naam. 

Je roept niet ‘heee’ of ‘oehoe.’ 

Je noemt het beestje bij de naam. Mensen ook. 

Op mijn doopdiploma staat: Josina Lambertina (erg) Maria J.L.M. Goense 

Klinkt toch? 

Alleen toen mijn vader mij bij de gemeente ging melden, gaf hij alleen mijn J van José op. 

Hij was de rest vergeten. Hij was te nerveus. Hij had mij helemaal niet meer verwacht. 

Hij zou eindelijk een pup krijgen. Maar toen kwam ik. 

Dus ben ik gewoon José. 

Met Réfa lag dat gelijk anders. 

Haar naam moest beginnen met een X. 

Zo gevonden, moeders naam, kennelnaam en heb ik mijn naam er ook maar achter gezet. 

Staat wel stoer. 

En stoer is ze. 

Als we samen in de stad lopen wordt er vaak groepen of gefloten. Ik ben weer blond. 

Maar ik ben niet dom. Het komt tenslotte uit een flesje. 

Ik weet heus wel dat het niet naar mij is. 

Maar ik heb een Schnauzer! 

Nee, het is voor Réfa. 

Zeker nu ze haar zomerjurk aan heeft. Ze is pas bij de trimster geweest. 

 

  
 

 

De eerste die stopte was een mevrouw op een scootmobiel. 

Volgens mij was hij opgevoerd. 

Haar remmen kreunde toen ze ineens bij ons stopte. 

 



 

 

‘Wat een prachtige hond, wat is dat voor merk?’ 

‘Een Schnauzer.’ 

‘God, wat een prachtige hond, nog nooit zo een gezien.’ 

‘Ja, Hij wist wel wat Hij op mijn pad stuurde.’ 

‘Wie?’ 

‘God.’ 

‘Oh.’ 

De mevrouw gaf gas. Weg was ze. 

Reef had ondertussen de Schnauzerzit aan genomen. 

Toen we met haar thuis kwamen en ze dat voor de eerste keer deed, wist ik niet wat ik zag. 

Dat kleine ding, zo plat op haar kontje en twee pootjes omhoog! 

Hilarisch! 

In de stad werden we nog een keer of vijf staande gehouden. 

Réfa werd bewonderd! Braaf liet ze het toe. Haar aaibaarheidsfactor is hoog. 

Ik aaide haar over haar kop. Gaf iets lekkers. 

We gingen weer op huis aan. Het was weer mooi geweest. 

Ook voor Réfa is het een onderneming. 

De stad is ze niet gewend. Haar vrienden en vriendinnen komt ze tegen in het bos. 

Ik ben erg trots op haar. Ze leert graag. Is nooit agressief. 

En ik kan erg om haar maniertjes lachen. Ze verdient haar namen. 

Xsara Wietske Réfa van de Oldert Goense 

Of… 

 

Reef 

Reefie 

Reefke 

Prulleke 

Liefke  

Schatje  

Pupke 

Ach, 

Réfa, gewoon toch? 

Maar het is wel een Schnauzer! 

 

José 


