
Uit te oude oude doos 18 deel 3 

Van dag tot dag onder het menselijk gezag. 

Schnauzervrienden en –vriendinnen,                   

In de vorige aflevering heb ik u deelgenoot gemaakt van het heuglijke feit, dat mijn baas mij in de 

gelegenheid stelde om ’s nachts zindelijk te zijn.  Zindelijk was ik in die tijd natuurlijk al ( we spreken 

hier immers over de respectabele leeftijd van 10 weken! )  maar mijn darmen en blaas waren nog 

niet zo sterk dat ik het de hele nacht volhield. Het feit dat ik al zindelijk was, leverde mij overigens 

wel een groot probleem op. Door mijn haast grenzeloze intelligentie had ik toen al in de gaten dat 

voor jullie mensen haast niets zo erg is als het niet voldoen aan jullie verwachtingspatroon. Gitta en 

Ernst hadden zich door het lezen van allerhande boeken verdiept in de karakters en gewoonten van 

honden in het algemeen en Schnauzers in het bijzonder. Als gevolg daarvan waren ze in de 

veronderstelling dat het nog ettelijke weken zou duren voordat ik zindelijk zou zijn.                 

Nu vond ik die 2 best sympathiek en ik wilde hen dan ook niet teleurstellen door tegen hun 

verwachtingspatroon in mij al zindelijk te tonen. Aan de andere kant had ik ook geen zin om met mijn 

eigen troep opgescheept te zitten. Daarom verzon ik het volgende compromis: ’s nacht s was ik 

gewoon zindelijk, zodat ik rustig en zonder rommel de nacht doorkwam en overdag legde ik van tijd 

tot tijd een plas op het parket, zodat Gitta en Ernst toch nog een beetje het gevoel hadden, dat zij 

zich enigszins structureel met mijn opvoeding bezig hielden. Ik moet zeggen dat het vooral met 

regenachtig weer een verdraaid handige tactiek was. Bovendien was het best koddig om ze steeds te 

zien slepen met water, zeep en een doekje. 

In die dagen maakte ik kennis met Boldo, een peper en zout reu van enorme afmetingen. Boldo is 

reeds 11 jaar oud en een vriendelijk, doch enigszins gestrest  heerschap. Als er mensen langs zijn huis 

lopen, of in de buurt van zijn auto komen, gaat hij als een halve gare tekeer. De eerste keer wist ik 

niet wat ik hoorde! Wat een taalgebruik……Het is maar goed dat jullie mensen te dom zijn om onze 

taal te leren. Ik weet dat jullie denken: Balou kan het toch voor ons vertalen. Wel, beste mensen, 

Balou is wel goed maar niet gek. Als ik dit voor jullie vertaal, krijg ik gegarandeerd van de redactie 

van uw en mijn lijfblad een publicatieverbod opgelegd en daar past Baloutje voor! Over Boldo’s  

enorme afmetingen denk ik inmiddels iets genuanceerder. Boldo is een Middenslag Schnauzer en ik 

ben inmiddels op bijna alle fronten groter. Ik zeg met nadruk bijna, want aan zo’n grote bek als Boldo 

heeft zal ik waarschijnlijk wel nooit kunnen tippen. 

Het liep inmiddels  tegen het eind van het jaar en een eigenaardige mensengewoonte werd weer van 

stal gehaald: Kerstmis. Een sparrenboom, door jullie om de een of andere onverklaarbare reden 

bezongen als ‘oh dennenboom’ wordt in de kracht van zijn leven omgehakt, vol met glinsterende 

rommel gehangen en in een veel te warme kamer gezet om daar een wisse dood te sterven. 

Realiseren jullie wel, hoeveel reuen er nog vol genoegen tegen die boom hadden kunnen plassen? 

Neen, over de belangen van de hond wordt wel heel gemakkelijk heen gefietst. En als wij, 

Terugkomend uit het bos, een mooie stok of een lekker boomwortel mee naar binnen willen nemen 

dan mag dat niet. Bang voor vlekken op het tapijt! Dat je het hele jaar door die ellendige naalden 

tegenkomt wordt wel voor lief genomen. Hoezo eigenaardig?! 

Toen ik op Kerstavond terug kwam van een lekkere wandeling lagen er plotseling allemaal pakjes 

onder de kerstboom. Gitta en Ernst beweerden dat de Kerstman die daar had neergelegd. Typisch 

dat alleen hun lucht aan die pakjes kleefde, en dat er van lucht van iemand anders geen spoor te 

bekennen was. Ja, ja, Balou houd je niet zo snel voor de gek hoor! Sportief als ik ben, heb ik het spel 

gewoon meegespeeld en net gedaan of ik het niet in de gaten had.            

Om u als lezer niet onnodig te vermoeien zal ik mij hier verder beperken tot een bespreking van de 



belangrijkste pakjes, namelijk die voor mij.                  

Er lagen onder de boom 2 pakjes met mijn naam erop. Uit één pakje kwam een grappige placemat 

voor als Gitta zou knoeien als ze het eten in mijn bak doet. Ik begrijp nog steeds niet waarom mijn 

naam op het pakje stond, terwijl het cadeau toch duidelijk voor Gitta bedoeld moest zijn. Of zou ze 

zich ervoor hebben geschaamd een cadeau aan zichzelf te geven? Mijn naam was tenslotte duidelijk 

in haar handschrift geschreven. Ik houd het maar op een foutje van de ‘Kerstman’.          

Het andere pakje viel beter in de smaak: een lekker bot! 

Uit diverse contacten met collega’s uit het dorp heb ik moeten opmaken dat er anno 1990 nog steeds 

veel mensen zijn die zo krenterig zijn dat ze hun trouwe viervoeter met Kerst niet trakteren op een 

lekker bot. Ronduit schandalig! Ik hoop dat jullie je leven snel zullen beteren.    

Groetjes,                                         

Balou van ’t Lössland                                                 
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