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Van dag tot dag onder het menselijk gezag. 

Schnauzervrienden en -vriendinnen, saluut!                 

In de vorige aflevering van mijn levensverhaal ben ik gestopt bij het afscheid van mama en haar 

huisgenoten. Nadat zij een traantje hadden weggepinkt ( ikzelf ben daar te flink voor ) gingen we op 

reis. Gitta, mijn nieuwe bazinnetje, nam op de achterbank plaats en ik mocht bij haar op schoot 

zitten. Ernst, mijn nieuwe baas kroop achter het stuur en heel voorzichtig reden ze weg. Rare lui hoor 

die 2! Met dingen die ik leuk vind doen ze overdreven voorzichtig, en met dingen waarvoor ik bang 

ben doen ze juist heel lomp, maar goed…..  De reis naar Maartensdijk duurde een dikke 2 uur. Al die 

tijd heb ik heerlijk bij Gitta op schoot liggen slapen. Gelukkig maar, want zo kwam ik tenminste 

uitgerust aan in mijn nieuwe huis. Toen we eindelijk uitgestapt waren, ben ik eerst eens even onder 

een tuinhekje doorgerend om een grote plas te doen.              

De voortuin van mijn nieuwe huis was niet wat je noemt keurig bijgehouden. Ik nam mij, hulpbereid 

als ik ben, dan ook onmiddellijk voor deze op korte termijn een grondig te gaan reorganiseren. 

Binnengekomen was het eerste wat mij opviel de spiegelgladde parketvloer. Ik kan u verzekeren dat 

dat een enorme overgang is, als je gewend was om te ravotten in zaagsel en met mooi weer in het 

gras. Om gelijk maar eens te laten merken hoe ik over dit type vloeren dacht, heb ik een grote hoop 

middenin de kamer gelegd. Nadat Ernst deze keurig had opgeruimd ging hij met me spelen. Daarbij 

ontdekte ik dat een parketvloer ook zeker zijn leuke kanten heeft. Ernst ging uitdagend in de kruip 

houding zitten. Op het moment dat ik hem dan aanviel, pakte hij mij vliegensvlug op en gaf me zo’n 

zet, dat ik op m’n zij de halve kamer doorgleed. Ik probeerde dan zo snel mogelijk weer op te 

krabbelen en terug te rennen, maar gleed altijd nog een flink eind door. Ik vond het een werkelijk 

prachtig spel. Het enige waar ik me wel eens aan konden ergeren was dat Gitta en Ernst zo moesten 

lachen op mijn manier van lopen en rennen. Zij vonden dat ik nog zo heerlijk lomp was en op mijn 

benen zwabberde. Nu ik uw taal beheers, heb ik mij eens verdiept in wat de literatuur zegt over het 

biologische verschijnsel mens ( homo sapiens voor de liefhebber ). Met enige tevredenheid en zeker 

niet zonder de nodige trots breng ik dan ook onder uw aandacht dat uw eigen jongen, die u om de 

een of andere duistere reden kinderen noemt,  aanzienlijk meer tijd nodig hebben om te leren lopen 

als de 2 á 3 weken die ik daarvoor nodig had. Waarvan akte! En over lomp gesproken: realiseert u 

zich wel met welk een gestuntel uw eerste stappen, gepaard gingen! Afijn, laat ik maar ophouden, ik 

wind me maar op en daar heb ik alleen mezelf maar mee…. 

Op de menukaart stond hetzelfde als in Wijnandsrade. Erg origineel waren ze dus niet. Daarbij kwam 

dat ik het spul noodgedwongen wel at, maar erg lekker vond ik het niet. Ik nam mijzelf dan 

onmiddellijk voor dat daar maar eens verandering in moest komen. Ik moest er echter wel voor 

waken, deze verandering op het juiste moment door te drukken, anders zou dit plan wel eens 

kunnen mislukken. Met name de vraag:  “Hoe breng ik het hun aan hun verstand?” hield mij de 

eerste tijd nogal bezig. Hoe ik daar uiteindelijk in ben geslaagd ( want uiteraard is mij dat gelukt ) 

vertel ik u later nog wel eens. Na het eten heb ik Gitte en Ernst nog even uit gelaten. Ik heb toen van 

de gelegenheid gebruik gemaakt om zelf ook nog even een plasje en poepje te doen. Voor de 

overdreven blije reactie van die 2 geneerde ik mij eigenlijk wel een beetje. Het was net of ze nog 

nooit eerder een hond zijn behoefte hadden zien doen.             

Het wandelen buiten vond ik in die tijd maar wat vreemd. U moet zich realiseren dat ik ongelooflijk 

veel nieuwe indrukken opdeed. Mijn hoofd tolde er gewoon van! 

Het was inmiddels de hoogste tijd geworden voor mijn middagdutje. Bij de zithoek stond een 

buitenformaat mand, die duidelijk op de groei gekocht was. Teneinde mij toch een beetje een 



geborgen gevoel te geven hadden ze een enorm hoofdkussen met wat dekens in de mand gelegd. 

Maurice had bovendien een stuk deken uit de werpkist meegegeven, zodat ik de vertrouwde 

nestlucht in mijn slaapplaats bij mij zou hebben. Of het daardoor kwam weet ik niet, maar ik heb 

heerlijk geslapen.                              

Na een middag vol spel en vrolijkheid liep de dag ten einde. Op een niet in gebruik zijnde slaapkamer 

had Ernst een kleine kennel voor mij gebouwd. Ik vond het vreselijk! Het wad er stil, donker en ik was 

moederziel alleen. Bovendien werd ik met een vermanend ‘foei’ toegesproken als ik hen riep. En het 

was elke nacht hetzelfde liedje: rond 3.00 uur moest ik uit voor een grote boodschap. En als ik dan 

begon te piepen of blaffen om hun te waarschuwen kreeg ik op mijn kop: Ze begrepen me niet!       

Nadat dit ongeveer een week zo had geduurd, en niet alleen bij Gitta en Ernst, maar ook bij de 

directe buren ernstige tekenen van slaapgebrek optraden, heeft Ernst voor mij een kleine ren bij hen 

op de slaapkamer gebouwd.               

Tot mijn grote verbazing bleken ze nu ook ineens te begrijpen waarom ik ’s nachts zo zat te piepen: 

iedere nacht als ik Ernst wakker maakte trok hij snel zijn spijkerbroek en winterjas aan, pakte mij op 

en dan gingen we een blokje om. Zo kwam ik de nacht tenminste door.          

Het wordt tijd deze aflevering af te ronden. Maar treur niet: mijn verhaal is nog lang! Tot de volgende 

keer.  Groetjes,              

Balou van ’t Lössland                    
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