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Love is a dog from hell.

— Charles Bukowski

The level of collective fury that has been directed against 
this one group of animals is unprecedented, rivaled only by 

the annihilation of wolves on the American frontier.

— Bronwen Dickey, ‘Pit bull’



5

 
Hij kwam uit een nest van bastaards. 

Toen Herman op een winterse zondagochtend had 
aangebeld en tegen de vrouw met het blonde, opgestoken 
haar die in de deuropening verscheen zei dat hij voor de pup 
kwam, hoorde hij een donkere mannenstem ergens achter 
haar brullen: ‘Is dat ’m, Bea?’

‘Een man met een muts op?’ riep ze ter bevestiging terug 
de kamer in.

‘Hij komt voor de laatste,’ hoorde Herman de man zeggen. 
‘Laat hem maar binnen.’

De vrouw droeg een strak jurkje dat haar ongetwijfeld ooit 
had ge!atteerd, maar haar lijf leek nu vooral vermoeidheid 
uit te drukken, en bovendien was het te luchtig voor de tijd 
van het jaar. Ze had dunne benen, stond op lage met bont 
versierde sleehakken, met een elleboog in haar zij, en een 
sigaret tussen haar vingers geklemd, terwijl ze met haar 
rechterhand de deur boven haar hoofd vasthad. 

‘Je hebt toch geen knokploeg buiten staan?’ vroeg ze 
argwanend. 

‘Knokploeg? Waarom zou ik –’ 
Bea trok haar wenkbrauwen op, alsof ze wilde aangeven 

dat ze leugens kon detecteren en Herman slikte wijselijk zijn 
woorden in, deed zijn muts af en stak hem in zijn winterjack.

‘Tegenwoordig stormt de politie voor het minste geringste 
je huis binnen, dat is alles.’ 

‘Ik ben alleen,’ zei Herman.
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‘Laat hem nou gewoon binnen, Bea!’ brulde de donkere 
mannenstem vanuit de woonkamer.

‘De gemeente komt met allerlei voorschri"en, en als je je 
daar niet aan houdt, dan heb je de poppen aan het dansen,’ 
zei Bea. ‘Je hebt zo een proces-verbaal op zak, en dan zijn we 
verder van huis. Kom binnen.’ 

Herman werd de !atwoning binnengeleid. Hij rook 
cannabis, en de geur van lichaamszweet dat te lang opgesloten 
had gezeten in een warm huis. 

Een lange man met een kortgeschoren kroeskapsel stond 
op van zijn doorgezakte fauteuil en stak zijn hand uit. Er 
glinsterde een grote gouden zegelring aan zijn ringvinger.  

Herman greep de hand van de man en stelde zich voor, 
en keek toen een ogenblik om zich heen. Hij zag geen nest 
puppy’s, en hij rook ook geen hondengeur. Op tafel stonden 
in elkaar gevouwen bierblikjes, tabaksgruis en vloei. De man 
bemerkte de onderzoekende blik van Herman en riep naar 
Bea, die in de keuken aan het rommelen was.

‘Haal de bastaard!’ 
Daarna keek de man weer naar Herman, nu met een brede 

grijns op zijn gezicht.
‘Ik ben Romeo.’
Herman knikte en keek bedenkelijk. 
‘Hoorde ik je nu zeggen dat de pup het laatste hondje is?’
‘Het is snel gegaan, iedereen wil met kerst een hond.’ 
‘Ik dacht eigenlijk dat ik nog kon kiezen.’ 
‘Dat levert alleen maar stress op,’ zei Romeo. ‘Ik heb het 

vaker gezien, dan blijven ze twijfelen over welk hondje het 
beste bij hen past, helemaal als er kinderen bij zijn. Heb je 
kinderen?’

‘Over zes maanden,’ zei Herman. 
‘Mooi,’ zei Romeo. ‘Kinderen moeten opgroeien met een 

hond. Daar krijgen ze zelfvertrouwen van. Niet zoals die 
pissertjes van tegenwoordig.’ Herman wist niet precies over 
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welke kinderen hij het had en was vooral benieuwd naar het 
hondje. 

‘Welk ras is het hondje?’ vroeg hij. De beknopte informatie 
die hij in de advertentie had gelezen vermeldde niets over 
het ras. De prijs had Herman vooral aangesproken, en de 
boodschap: ‘Liefste hondjes, veilig gevoel.’ 

‘Een bastaard-boxer,’ zei Romeo. ‘Kijk, daar zal je ’m 
hebben.’ Romeo pakte een blikje op van tafel en schudde het 
heen en weer, zette het daarna aan zijn lippen en helde zijn 
hoofd achterover om er het laatste slokje bier uit te knijpen. 

Herman zag een kortharig hondje met kleine hangoortjes 
en blauwe ogen de kamer verkennen.

‘We hielden ze daarachter, want ze zeiken alles onder,’ zei 
Bea nadat ze hem op de grond had gezet, en haar jurkje naar 
beneden trok.

‘Hij is grijs,’ zei Herman verbaasd.
Romeo en Bea keken elkaar een ogenblik zwijgend aan. 
‘Heb je daar een probleem mee?’ vroeg Bea.
‘Wat? Nee, natuurlijk niet, maar ik ken geen grijze boxers.’
‘Bastaard-boxer,’ verbeterde Romeo. ‘Zijn vader was een 

wolf.’ En daarna prikte hij Bea in haar zij, die op commando 
leek te lachen. 

Het hondje snu#elde ondertussen aan de voeten van 
Herman. Hij keek schichtig om zich heen, op zoek naar 
voedsel, dacht Herman, of –

‘Waar is zijn moeder, eigenlijk?’ 
‘Die hebben we achter moeten laten bij…’ 
Romeo leek te zijn vergeten waar hij de moederhond had 

gelaten en keek naar Bea, die nu een nerveus hoog lachje liet 
horen, en haar strakke jurkje dat weer omhoog was gekropen 
naar beneden trok, terwijl ze met haar benen heen en weer 
wiebelde. 

‘Een vriend van ons,’ vulde Bea aan. ‘Ze was erg vermoeid 
en nerveus geworden van de verzorging van haar twaalf pups. 
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Toen we alleen nog deze bastaard hadden gunden we haar 
een beetje rust. Onze vriend hee" een labrador waar ze erg 
dol op is.’

‘Tweehonderdvij"ig, stond in de advertentie?’ 
‘Klopt,’ zei Romeo. ‘Een weggevertje voor zo’n hondje.’ 
Herman knielde neer bij de pup, die onmiddellijk op 

zijn schoot probeerde te klimmen. Hij had een korte snoet 
en een rattenstaartje, en met zijn kleine, blauwe ogen keek 
hij nieuwsgierig om zich heen. Herman voelde aan dat er 
iets niet klopte aan de verhalen van Romeo en Bea. In zijn 
jeugd had hij ook honden gehad. Een Maltezer en later een 
Jack Russel. Ze kwamen bij erkende fokkers vandaan, en zijn 
ouders hadden destijds meer papieren en diploma’s van hun 
honden dan hij ooit zou halen, en daar herinnerde zijn vader 
hem vaak aan toen hij had besloten om zijn school niet af te 
maken. 

‘Die honden hebben tenminste een diploma,’ had hij 
gezegd. ‘In tegenstelling tot de zakkenwasser die wij hebben.’ 

Herman had als puber geloofd in games, in co#eeshops, en 
nadat hij $e Dude in de cultklassieker !e Big Lebowski had 
gezien, was hij fan geworden van bowlen. Hij leek inmiddels 
een beetje op $e Dude, als hij Natalie moest geloven. 

Hij was doodsbang om vader te worden, en misschien 
hoopte hij een maatje te vinden die hem hielp om een vader 
te zijn. Herman wist dat de moederhond nagenoeg altijd 
aanwezig is wanneer je een pup komt halen, tenzij je een 
hondje aanscha" bij mala%de broodfokkers, maar zo zagen 
Romeo en Bea er ook niet meteen uit. Dit leek eerder op 
een ongeluk dan op een gera&neerde manier om veel geld 
te verdienen. Het koppel zag eruit als een ongeluk. Ze leken 
elke dag te nemen zoals die komt en wilden vooral van de 
hondjes af, en misschien wilden ze ook van de moederhond 
af, en was zij al verdwenen. Herman wist dat hij geen geld 
had om een duur rashondje te kopen, en hij maakte zichzelf 
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wijs dat hij Naat graag wilde verrassen, en ondertussen had 
het hondje zijn snoet al in zijn jaszak gestoken, op zoek naar 
iets eetbaars. 

‘Hij vindt je lief,’ zei Bea. 
‘Hee" hij zijn inentingen gehad?’ 
‘Zie ik eruit als een dokter?’ zei Romeo.
‘Puppy’s hebben inentingen nodig, net als baby’s.’
‘De mensen die hier een hondje kwamen halen, namen 

hem gewoon mee. Waarom doe je zo moeilijk? Ik kan hem 
zo kwijt.’ 

‘Oké, oké,’ zei Herman, en graaide in zijn broekzak. Hij 
bedacht dat hij met het hondje langs de dierenarts zou gaan, 
om hem na te laten kijken, en zodat hij in elk geval zijn 
inentingen kon krijgen. 

Herman haalde vijf brie'es van vij"ig uit zijn zak en telde 
die voor de ogen van Romeo na. 

‘Tweehonderdvij"ig,’ zei hij. 
‘Ik heb het gezien,’ zei Romeo, die de brie'es aannam en in 

zijn kontzak stopte. ‘Neem hem maar mee.’ 
‘Pak hem maar op, want hij loopt nog niet echt mee,’ zei 

Bea. ‘En straks zeikt hij mijn boel onder.’ 
Herman pakte het hondje op, dat met zijn voorpootjes op 

en neer bewoog, alsof hij wilde zwemmen, en probeerde het 
ongeschoren, vlezige gezicht van Herman te likken. 

‘Jullie zijn voor elkaar gemaakt,’ zei Bea toen ze met 
Herman naar de deur liep. ‘Veel plezier ermee.’

‘Dankjewel,’ zei Herman. Toen ze de deur opendeed en 
hij de portiek instapte viel hem pas op hoe erg het binnen 
had gestonken. Hij liep de trap af, de kou tegemoet, en liet 
het hondje rusten op zijn buik, waar Natalie steeds vaker over 
klaagde. Hij keek niet meer om, en wilde Romeo en Bea zo 
snel mogelijk vergeten. Hij !uisterde kalmerende woordjes in 
het oor van het hondje en liep naar zijn oude Range Rover, 
een roestbak waar hij geen afstand van kon nemen.
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Hij liet het hondje op de bijrijdersstoel zitten en reed naar 
huis. Ze hadden nooit over een hondje gesproken, maar hij 
wist zeker dat Natalie er blij mee zou zijn. Een kind moet met 
huisdieren opgroeien hadden ze vaak tegen elkaar gezegd. 
Misschien had zij daarbij aan een kat of een konijn gedacht, 
maar hij dacht altijd aan een hond. Bovendien was hij voor 
zijn werk vaak van huis, en reed hij vrachten door het hele 
land, en soms zelfs naar het buitenland. Hij vond het een 
geruststellend idee dat er een hond in huis was om het fort te 
bewaken als hij onderweg was, en dat hij een excuus had om 
naar buiten te gaan als de muren op hem af kwamen. 

Toen hij na een halfuur thuis aankwam, de Range Rover 
had geparkeerd, ontdekte hij dat het hondje op de stoel had 
geplast. Hij aaide hem over zijn kop en glimlachte. 

‘Misschien voed jij ons wel op, en leer je ons hoe we straks 
de baby moeten opvoeden,’ zei Herman. Hij liep naar de 
!at waar hij een appartement had op de tweede verdieping. 
Natalie had hem al zien aankomen en deed de deur open. Ze 
had haar lange, donkere haren opgestoken en droeg een lang 
vest. 

‘Herman, wat heb je gedaan?’ riep ze uit. 
Hij hield het hondje voor zich uit. Nog suf na het dutje 

dat hij in de Range Rover had gedaan, leek de pup de ophef 
van de vrouw die haar handen voor haar gezicht hield, niet te 
begrijpen.

‘Voor jou,’ zei Herman. 
‘Waarom heb je dat nou gedaan? We hebben het al zo 

druk, en straks met de baby…’
‘Dat komt goed, Naat.’ 
‘Waar heb je hem – is het een hem?’
Herman liet het buikje van het hondje zien, dat daardoor 

wijdbeens voor Natalie hing, zodat duidelijk was dat hij iets 
tussen zijn pootjes had bungelen  

‘Hoe kom je eraan? We hebben toch helemaal geen geld 
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voor een hond, Herman? Zo’n beest vreet ons arm. En hoe 
heet hij, eigenlijk?’

Herman drukte het hondje in Natalies handen, alsof hij 
haar verraste met een bos bloemen. Ze hield het hondje tegen 
haar borst, en nog altijd was hij te vermoeid om te reageren. 

‘Hij hee" nog geen naam.’
Ze hield het hondje even voor zich uit om hem beter te 

bekijken. Hij hing hulpeloos in haar handen, en keek haar 
slaapdronken aan. 

‘Dan noem ik je Jack,’ zei Natalie, en daarna liet hij een 
heldere, goudkleurige plasstraal lopen over haar zwangere 
buik. 
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Jack leefde met zijn mensen in Rotterdam-Zuid, in de wijk 
Charlois. Toen hij nog jong was nam Herman hem weleens 
mee in de Range Rover naar een naamloze stad, tegen de 
rand van een recreatiegebied, waar hij achter eenden kon 
aanjagen, en achter allerlei andere watervogels, die er voor 
hem allemaal even curieus uitzagen met hun lange snavels, 
dunne, stokachtige poten, die hij maar wat graag zou willen 
grijpen. Herman en Natalie woonden boven een vrouw die al 
verschillende keren in een inrichting was opgenomen, maar 
steeds weer thuiskwam. 

Ze noemde Jack steeds ‘het monster’. 
‘Daar loopt ie weer met dat monster!’ brulde ze als hij 

voorbijkwam. 
De eerste zes maanden droeg Herman Jack steeds naar 

boven, maar daarna werd hij te zwaar en moest hij de 
trappen zelf beklimmen. Dat vereiste wat behendigheid, 
want de treden dwongen zijn voor- en achterpoten om 
zowel voorwaartse als draaiende bewegingen te maken. 
Voorwaartse stappen met zijn voorpoten en draaiende 
bewegingen met zijn achterpoten, waardoor hij op weg naar 
beneden steeds wiebelde met zijn kont. Het eerste hal'aar 
leek hij toch al niets goed te kunnen doen. De !atwoning was 
te groot voor hem, want hij was nog maar een pup, dus het 
leek hem beter om zijn grenzen in huis te markeren, zodat 
hij wist waar hij leefde, en zodat hij zijn mensen binnen die 
grenzen in de gaten kon houden. Vooral Herman dacht daar 

2
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anders over, want Natalie greep alleen maar haar buik vast en 
riep hysterisch uit: ‘Hij plast weer, Herman! Herman!’

Steeds kreeg hij een wijsvinger tegen zijn neus gedrukt en 
riep hij heel hard: ‘Nee, Jack!’ 

Nee? Maar hoe moest hij zich anders veilig voelen? Die 
afgebakende grenzen gaven hem een beschermd gevoel. 
Herman droeg hem elke keer naar beneden om hem in een 
nabijgelegen veld, tussen de bierblikjes, gebruikte naalden, en 
plastic te laten plassen. 

‘Hier moet je pissen, Jack,’ zei hij. ‘Op het gras.’ Herman 
zag er vooral ’s avonds eigenaardig uit, in zijn korte broek, 
op zijn slippers, met een regenjas aan, buiten in de kou. Nu 
had Jack het, ondanks zijn kortharige, grijze vacht niet snel 
koud, maar zo warmbloedig als Herman leek te zijn was hij 
nog niet. Hij hield van Herman, want hij moedigde hem aan 
om stappen te maken in het hoge, natte gras. De sprieten 
kietelden zijn kale buik en prikkelden zijn blaas om steeds 
korte plasjes te doen, zodat Herman in elk geval wist waar 
hij was. Na een paar weken begreep Jack dat Herman zijn 
woning zag als het hol waarin iedereen sliep, en daar hoefde 
Jack zijn geurvlag niet te plaatsen. Herman liet zien dat de 
wereld veel groter was dan het huis waarin Jack leefde. De 
gouden stralen waarmee Jack zijn omgeving kon a(akenen 
hoorden in die buitenwereld. 

‘Je gaat de eerste maanden met mij mee, Jack,’ zei Herman. 
‘Dan hoe" Natalie zich geen zorgen over je te maken.’ 

Jack wist tijdens de eerste reis niet waar Herman hem mee 
naartoe nam. De eerste maanden van zijn leven had hij hem 
groene velden laten zien, het hoge riet, het geurige water dat 
Natalie ‘stinksloot’ had genoemd, want toen hij niet precies 
wist wat die kabbelende gol'es te betekenen hadden en hij de 
glinstering op het water wilde grijpen, leek alle grond onder 
hem weg te vallen en moest hij rennen voor zijn leven, of 
beter: spartelen. 
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‘Wat doe je nu, Jack?’ riep Herman. ‘Kom naar de kant, 
lulhannes! Kom maar. Zwem, jongen, zwem!’ 

Herman had hem in zijn armen mee naar boven genomen, 
terwijl het water van zijn vacht druppelde. 

‘Hij is toch niet in die stinksloot gesprongen?’ riep Natalie 
uit.

‘Gevallen,’ zei Herman. ‘Niet gesprongen.’
‘Bah, was jij hem maar!’ 
Herman waste Jack die avond onder de douche. Dit water 

voelde anders, zachter, maar tegelijk ook verraderlijker. De 
stralen prikkelden zijn huid, en de shampoo rook naar een 
soort chemisch zuur dat Jack nooit eerder had geroken, 
maar waarvan hij wist dat het geen geur was die zijn mensen 
konden ruiken, want Herman kneedde zijn vacht met zijn 
handen en leek heel gelukkig te worden van het schuim dat 
langs zijn lijf liep. 

’s Avonds laat, toen Natalie al sliep, lag Jack bij de voeten 
van Herman, die nog altijd in de woonkamer zat en naar de 
tv keek. 

‘Natalie lijkt nu nog niet heel blij van je te worden, 
jongen,’ zei hij. ‘Misschien komt het door de laatste loodjes. 
Binnenkort komt er een mensje bij, Jack. Dan wordt vast alles 
anders en krijg jij een speelkameraadje.’  

Maar voordat het mensje er was nam hij hem elke week 
mee naar zijn werk, in de vrachtwagen. Hij droeg hem de 
cabine in en plaatste hem op de bijrijdersstoel. 

‘Van hieruit kun je de wereld zien, Jack,’ zei Herman, ‘En 
wij zijn de baas over die wereld.’ 

Ze reden over lange wegen. Jack keek naar het brede 
panorama voor zich en drukte zijn neus regelmatig tegen de 
kier van het raampje, zodat hij de geuren kon oppikken die 
langs de vrachtwagen vlogen als onzichtbaar spinrag waar 
ze doorheen reden. Herman merkte er niets van, maar alle 
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geuren bleven in Jacks neus kleven. Geuren van graanvelden, 
wilde voorjaarsbloemen, verhit asfalt, koeienvlaaien, 
fruitbomen, zweet van wielrenners, geurvlaggen van andere 
honden, die in kleine stadjes woonden, en die Herman met 
zijn vrachtwagen passeerde, op weg naar zijn bestemming. 
Als hij zijn vracht had opgehaald bij de havens of op 
industrieterreinen waar het altijd naar verroest metaal en 
gi"ige oliën rook, praatte Herman altijd nog even met 
iemand van het bedrijf. Ze rookten buiten de poort samen 
een sigaretje als de grote slangen eenmaal gekoppeld zaten 
en de chemicaliën vanuit grote ketels konden worden 
getankt.  Herman praatte op lange stukken over het vervoer 
van dieseloliën, gasoliën, smeeroliën, en gas, maar ook over 
drinkwatervoorzieningen en de Rijdende Melk Ontvangst, die 
hij met zijn tankwagen verzorgde. Dan bezochten ze samen 
boerderijen, en daar liepen ook vaak honden. Dat waren voor 
Jack de leukste ritjes. Soms zaten er echte rotzakken tussen, 
maar de meeste honden waren half wilde, loslopende hippies, 
die Jack besnu#elden en dan opschepten over de vrijheid die 
ze hadden. Ze namen hem mee naar de velden en stallen van 
de boerderij, en daar rook het altijd heerlijk. Jack rolde zich in 
de koeienmest, en hoopte dat Herman gelukkig zou zijn met 
de geur die hij meenam, maar meestal blies Herman lucht 
uit, als een paard dat elk moment kon gaan steigeren, en dan 
vroeg hij aan de boer of ze hem konden afspuiten. Daarna zat 
Jack weer rillend op de bijrijdersstoel en durfde hij Herman 
niet meer aan te kijken. 

Tijdens een van die bezoeken aan een boerderij zei de 
vrouw van de veehouder toen Jack zijn kop uit het raam had 
gestoken: ‘Wat moet je met zo’n pitbull?’ 

‘Pitbull?’ 
‘De hond die je daar hebt.’
‘Dat is Jack.’
‘Kan me niet verrotten hoe hij heet.’
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‘Hij is een ratjetoe, ik weet niet precies welke rassen hij bij 
zich draagt,’ zei Herman.

‘Duidelijk een pitbull,’ zei de vrouw zonder aarzeling. ‘Laat 
je hem wel in de cabine. Ik heb geen zin in gezeik met mijn 
honden.’ 

‘Hij is nog maar zes maanden.’ 
‘Dat maakt niet uit, ze zijn rot tot op het bot.’
Herman keek naar Jack, die vrolijk zijn oren spitste, 

waarbij de punten speels naar beneden bleven hangen. 
‘Rot tot op het bot?’ 
De vrouw knikte en leek onvermurwbaar.
‘Je hebt er nu misschien plezier van, maar als ze volgroeid 

zijn, dan valt er geen land meer mee te bezeilen. Ze zijn 
jarenlang gebruikt voor hondengevechten. Het vechten zit 
in hun bloed, en als je pech hebt, dan blij" het niet bij hun 
soortgenoten. Ze pakken alles wat beweegt.’ 

Herman keek naar Jack, die niet begreep waarom hij dit 
keer in de cabine moest blijven zitten en niet mee mocht 
lopen met de honden van de boerderij. Hij rook dat ook 
deze boerderij honden had, die hem vast mee zouden nemen 
naar hun geheime plekjes. Misschien zou hij dan niet in een 
mestvlaai gaan rollen. Deze keer niet, als hij de verleiding kon 
weerstaan. Waarom moest hij nu blijven zitten?

Toen de vrachtwagen volgetankt was met melk stapte 
Herman weer in de wagen en maakte hij rechtsomkeert. Jack 
begreep er niets van, draaide onrustig rondjes op zijn stoel, 
en liet een licht piepje horen, een verontwaardigd kreuntje, 
waarna hij weer ging zitten en de boerderij langzaam uit het 
zicht verdween. 

‘Ik weet het, Jack,’ zei Herman. ‘Maar je bent rot tot op 
het bot volgens de vrouw van de veehouder.’ Hij aaide hem 
over zijn kop. Jack stak verlangend zijn kop uit het raam en 
probeerde zoveel mogelijk geuren op te snuiven. De vrouw 
stak haar hand op en wuifde Herman uit, die aan de hendel 
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van zijn claxon trok. 
‘Wat een heks,’ zei Herman. ‘Laten we maar niet aan 

Natalie vertellen hoe ze over je denkt.’ 
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De trappen die eerst zo onoverkomelijk leken voor Jack, 
waren nu kleine dribbelpasjes op weg naar boven. Hij groeide 
snel en at veel. 

Voor baby Daan waren die trappen een onmogelijke 
opgave, en om die reden droegen ze hem in een mandje de 
trap op. Wat een zwak schepsel! Natalie leek in het begin nog 
uitgeput na de vele trappen, maar later ging het haar weer 
iets makkelijker af. Jack had ontdekt dat elk obstakel voor 
Daan een aanzienlijk langere periode in beslag nam dan het 
voor hem had geduurd. Misschien scheelde het dat hij vier 
poten had. Mensen liepen rechtop, dat gaf ze veel voordelen, 
maar daardoor waren ze in elk geval niet de snelste wezens 
gebleken. 

Natalie had lang nodig gehad om aan Jack te wennen, en 
in zekere zin twijfelde hij er nog altijd aan of ze hem echt 
had geaccepteerd. Hij rook dat ze zich onrustig voelde in zijn 
aanwezigheid, en daar werd hij nerveus van. Om die reden 
koos hij ervoor om maar zoveel mogelijk in zijn mand te gaan 
liggen als Herman er niet was, zodat hij Natalie niet voor de 
voeten liep. Ze had er, in overleg met Herman, voor gezorgd 
dat de babykamer een verboden plek was voor hem, ook al 
rook baby Daan elke dag naar heerlijke, vettige babyolie, die 
hij van zijn hoofdje wilde likken.

‘Nee, Jack! Niet likken! Niet doen, Jack! Ga naar je mand!’  
Nu Herman nog meer was gaan werken, en Jack niet meer 

mee mocht, omdat hij inmiddels te groot was geworden, 

3
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voelde hij hoe zijn lichaam zich leek op te blazen. Hij bruiste 
van de energie, en als hij zich maar een klein beetje leek op 
te winden, stuurde Natalie hem naar zijn mand of gaf ze hem 
een draai om zijn oren. Ze nam hem wel mee wanneer ze ging 
wandelen met de kinderwagen, maar hij mocht nooit loslopen, 
ook al rook hij duizend-en-een verschillende geuren die hem 
dwongen om naar links of naar rechts te gaan. Natalie liep 
bovendien in zo’n tergend langzaam tempo dat Jack net zo 
onrustig werd van haar als zij van hem. 

Ze had over hem geklaagd tegen Herman, die na een 
slopende dag op de weg te vermoeid leek om haar aan te 
horen, en zich vooral met Daan wilde bezighouden. 

‘Maar wat doet ie dan?’ vroeg hij.
‘Mensen zijn bang van hem.’
‘Mensen zijn stapelgek. Ze zijn bang, omdat ze iets te 

verbergen hebben.’ 
‘Ze lopen in een boog om mij heen, of ze zeggen dat ik met 

een moordenaar loop.’ 
‘Ja? Oké, dat betekent dat je veilig bent.’
‘Nee, dat is niet oké, Herman!’ 
‘Stel je niet zo aan, dat beest doet geen vlieg kwaad.’
‘Waar heb je hem vandaan, dat heb je me nooit verteld.’
‘Wat doet dat ertoe?’
‘Je kunt niet zomaar overal een hond kopen.’ 
Herman keek naar Daan, die op de bank lag en zijn eigen 

voeten ineens heel interessant leek te vinden. Hij greep ernaar 
met zijn handjes, en probeerde zijn grote teen in zijn mond 
te stoppen. 

‘Het is een hond, ik heb geen idee welk ras,’ zei Herman. 
‘De fokkers moesten hem kwijt. Heb je gezien waar we wonen? 
Het leek me de juiste keuze om een hond aan te scha#en, 
zodat jij je veilig zou voelen. Nu ga je er ineens over zeuren 
dat andere mensen zich niet veilig zouden voelen?’

‘Ze denken vast dat we white trash zijn.’
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‘Omdat we een hond hebben?’ 
Natalie stak wanhopig haar handen in de lucht. 
‘O, en als je Daan naar bed hebt gebracht, dan liggen er 

nog wat rekeningen op tafel voor je.’ 
Toen Herman boven het ledikant van Daan hing om hem 

in slaap te sussen, zag hij Jack met zijn bedenkelijke kop op 
zijn voorpoten in de deuropening liggen. Herman keek nog 
een keer naar Daan, gaf hem een kus op zijn voorhoofd, deed 
het licht uit en liep naar de woonkamer. Natalie lag al op bed.

‘Kom, jongen,’ zei hij, pakte de rekeningen van tafel, 
en ging op de bank zitten. Jack sprong onmiddellijk op en 
nestelde zich naast hem. Herman las de nota’s.

‘Trivialiteiten,’ mompelde hij. Daarna keek hij naar buiten, 
en zag hoe de maan oranje was gekleurd.  

‘Een bloedmaan? Dan komt er ellende aan. Zie je dat, 
Jack? Er staat ons wat te wachten, jongen.’

Hij aaide hem over zijn kop en zei dat hij goed op Natalie 
en Daantje moest passen, en daarna wapperde hij met de 
rekeningen voor zijn ogen. 

‘Ik kan een paar ritjes naar Spanje rijden, en daarmee is dit 
hier voorgoed opgelost,’ zei hij. ‘Pas jij ondertussen goed op 
het thuisfront?’ 

Het liefst was Jack met hem meegegaan. Hij wist nog niet 
precies wat hij van Daan moest vinden, en de baby was nog te 
klein om het speelkameraadje te zijn waar Herman het over 
had gehad. Ondertussen rook hij herhaaldelijk wat Natalie 
van hem vond. Zijn plek in het gezin was nog niet zo stevig 
als hij had gehoopt. Maar Herman maakte zich geen zorgen. 

‘Het komt allemaal goed, jongen. Natalie gaat straks 
weer aan het werk in de kledingboetiek, en als Spanje een 
terugkerend ritje wordt, dan moeten we het kunnen rooien.’ 

Jack wist niet precies wat zijn plek binnen het gezin was. 
Wie zou hem op zulke drukke dagen uitlaten? En zou Natalie 
ooit anders naar hem gaan kijken? 
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Baby Daan was inmiddels wel groter, maar nog lang niet 
volgroeid, en nog altijd even onhandig. Jack begreep niets van 
mensen. Hoe konden ze uitgroeien van zo’n hulpeloos wezen 
tot van die dominante schepsels? Ze maakten instrumenten, 
waarmee ze hun huizen, tunnels en bruggen konden bouwen, 
ze stapten in machines, zodat ze sneller en krachtiger 
waren dan de meeste levende wezens, maar als ze een jaar 
oud waren, konden ze niet veel meer dan na hun geboorte. 
Jack was na een jaar volgroeid, hij voelde weliswaar dat zijn 
spieren nog in massa zouden kunnen toenemen, maar veel 
groter zou hij niet worden. Zijn melkgebit had plaatsgemaakt 
voor witte, glinsterende tanden, waarvan de hoektanden zo 
onverwoestbaar waren dat ze de dikste stokken als twijgjes in 
tweeën braken. Hij kende zijn eigen kracht niet als Herman 
een balletje gooide en hij de ene na de andere tennisbal 
stukbeet. 

‘Verdomme, Jack, niet op kauwen!’ brulde Herman.
Het enige waar Natalie zich druk om leek te maken was 

de groene smurrie die uit zijn geval kwam, en die als een 
glanzende angel tevoorschijn kwam als hij met hen aan het 
spelen was.

‘Hij is opgewonden,’ zei Herman.
‘Gatverdamme, Herman,’ zei Natalie. ‘Zeg er wat van!’
‘Hij houdt van je, net als ik.’
Natalie duwde Jack van zich af.  
‘We moeten hem laten castreren. Kijk dan, alles zit onder 

de troep.’
Ze liet haar blouse zien, er liep een slijmerig spoor over 

haar mouw dat eruitzag als snot.
‘Castreren? Omdat hij enthousiast is? Trouwens, weet je 

wat dat kost?’
Jack voelde dat de stemming omsloeg en sloop stilletjes 

weg.
‘Iedereen zegt tegen mij dat we dat allang hadden moeten 
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doen, anders wordt hij agressief.’ 
‘Kijk nou, je maakt hem bang,’ zei Herman. ‘Ben ik dan 

agressief? Ik heb m’n ballen ook nog. Je ziet mij toch ook 
niemand doodbijten.’ 

‘Dat is anders.’ 
‘Jack is een mannetje, net als ik.’ 
‘Maar jij bent geen pitbull.’ 
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‘Je begrijpt me niet, hè?’ zei Natalie tegen Jack. ‘Misschien 
denk je dat ik een hekel aan je heb. Je hoort me alleen maar 
schreeuwen, of ik stuur je naar je mand. Maar je baasje houdt 
nergens rekening mee, dat is het probleem.’

Natalie zat op de bank en keek naar hem. Jack zat bij haar, 
hield zijn kop scheef en probeerde de klanken te duiden. Ze 
klonk anders deze middag. Niet zo nerveus en onrustig. 

‘Hij bedoelt het goed, dat weet ik heus wel,’ zei Natalie. 
‘Maar ik weet ook dat hij voor zijn werk hele dagen weg moet 
en dat de verzorging van Daantje op mij neerkomt, en dan 
heb ik sinds kort ook weer de boetiek, en wie denkt er dan 
aan jou?’

Jack hield zijn neus even omhoog en rook voor het eerst 
dat Natalie minder gespannen was. Toen ze die middag met 
hem buiten liep en passanten met hun hond in een versnelde 
pas de weg overstaken, keek ze verontschuldigend naar Jack.

‘Jij moet dit ook voelen,’ zei ze. 
Hij voelde het, maar hij leek eraan gewend geraakt. 

Honden vielen naar hem uit, mensen liepen om, en keken 
hem verwijtend aan. Soms zeiden ze nog iets tegen Natalie, 
maar vaker keken ze ook verwijtend naar haar. Hoe ze het 
durfde om met zo’n hond te lopen.

Jack begreep dat zij de wereld dicteerden. Zij, de andere 
mensen. En als zij geconfronteerd werden met iets wat afweek, 
of wat er anders uitzag dan wat zij gewend waren, en wat 
zij bedreigend vonden, dan had je in hun wereld geen plek. 

4
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Jack wist dit, want zij roken naar agressie. En hun honden 
kopieerden hun gedrag en gromden en vielen uit. Jack gaf geen 
kik. Liet niets horen. In de meeste gevallen liep hij gewoon 
voorbij. Die ene keer, toen de hond van de buurvrouw iets te 
dichtbij kwam, en hem naar zijn strot vloog, beet hij van zich 
af. In een razendsnelle beweging sprong Jack opzij, en greep 
hij de labrador in zijn nekvel.

‘Zie je wel!’ riep de buurvrouw. ‘Laat hem los! Laat hem 
los!’ Ze leek in paniek, maar Jack had de hond al losgelaten en 
met zijn staart tussen zijn poten droop hij af.

‘Jouw hond viel mijn hond aan,’ zei Natalie, terwijl ze de 
speen van Daantje weer in zijn mond stopte. Hij was druk 
aan het trappelen in zijn buggy en leek van de opwinding te 
genieten. Jack zou nooit toestaan dat er een agressieve hond 
bij hem in de buurt kwam. 

‘Mijn hond?’ riep de buurvrouw verbouwereerd uit. ‘Jij 
hebt een vechthond, iedereen weet waar dat soort honden toe 
in staat is. Kijk hem dan, kijk dan!’ 

Jack was gekalmeerd en stond tussen de buurvrouw en 
Natalie en Daan in. De buurvrouw zwaaide druk met haar 
handen heen en weer. Jack rook voor de zoveelste keer 
angst. Hij wist dat angstige dieren in staat waren tot redeloze 
daden. Bij mensen was dat niet anders. Hij accepteerde haar 
hysterische gedrag, zolang ze maar niet dichterbij kwam. 

‘Tuig van de richel!’ riep de buurvrouw uit terwijl ze 
terugdeinsde. Natalie had weleens over haar gesproken thuis. 
Ze was na haar scheiding in een !atje gaan wonen, en kort 
daarna had ze een hond genomen. Als ze een wandeling 
maakte, klampte ze iedereen aan om over haar gecompliceerde 
leven te vertellen. 

Herman was zo vaak van huis dat hij niemand in de buurt 
kende. Hij knikte dan alleen maar en zei: ‘Echt waar? Welke 
buurvrouw? Waar woont ze dan precies? Er wonen hier alleen 
maar alleenstaande, gekke wijven, junkies en dronkenlappen.’ 
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‘Ik hou wel weer op, je luistert niet eens!’ 
Maar naar dit verhaal luisterde Herman wel aandachtig. 

Hij zat op de bank met zijn !esje bier, en Natalie had zojuist 
de babyfoon aangezet.

‘Moordenaar!’ had de buurvrouw geroepen toen ze 
wegliep. ‘Ik stuur je de doktersrekening wel!’ 

Herman vroeg: ‘Had hij verwondingen?’ 
‘Voor zover ik kon zien niet. Jack liet hem meteen los.’
Herman verslikte zich bijna in zijn slok bier. 
‘Hij liet meteen los? Wat een waardeloze pitbull ben jij, 

Jack. Je hebt toch een superkracht? Pitbulls laten nooit los. 
Hun kaken schieten op slot. Je moet ze loswrikken. Ze bijten 
je botten als luciferhoutjes in tweeën, en als ze bloed hebben 
geproefd, dan blijven ze moorden, net als vampiers. Het zijn 
demonen van de nacht. En wat ben jij, mislukt mormel?’ 

‘Sla niet zulke onzin uit,’ zei Natalie. 
‘Dat zeggen ze toch? Jij had ook zo je bedenkingen.’
‘Over het houden van een hond. Dat beest krijgt te weinig 

beweging.’ 
‘Neem hem dan gewoon mee,’ moedigde Herman aan. 

‘Volgende week wordt het lekker weer. Ga naar het strand. Ik 
ben er toch niet.’ 

Ze besloot zijn advies op te volgen. Elke woensdag was 
ze vrij van haar werk in de boetiek waar ze geleerd had om 
professioneel te liegen. 

‘Kan ik dit nog hebben?’ 
‘Natuurlijk, mevrouw Van de Graaf, het bloesje staat u 

beeldig, echt!’  
Herman kon het niet laten om haar ermee te pesten. 
‘En die rijke reptielen geloven je ook nog?’ 
‘Hou op! Je bent onmogelijk!’ 

Ze belde een paar vriendinnen op en sprak af om elkaar 
op het strand te ontmoeten.
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In de trein viel het Jack meteen op hoe uitgelaten de 
mensen waren. De zon deed iets met ze. Daan bewoog in 
zijn buggy, kinderen met strandballen en badmintonrackets 
liepen onrustig heen en weer in het gangpad. 

‘Mam, kijk een pitbull!’ 
‘Blijf maar hier, Kevin.’ 
‘Moet je die tanden zien!’
‘Kom hier, zeg ik!’ 
Onderweg naar het strand leek het erop dat Jack goddelijke 

krachten had. Hij wist weliswaar geen zee te scheiden, maar wel 
de mensen voor hem, ze sprongen opzij of keken geïrriteerd 
naar Natalie. Ze leek hem nu steeds meer in bescherming te 
nemen, en wierp de strandbezoekers een dodelijke blik toe.  

Ze zag haar vriendinnen bij strandtent Boeddha’s Keuken, 
vier uitbundige vrouwen, gekleed in bikini’s en sarongs, 
uitgedost met strohoeden, monumentale zonnebrillen, en met 
grote strandtassen om hun schouders. Toen ze Natalie zagen, 
hadden ze alleen maar oog voor Daantje, ze negeerden Jack 
volledig. 

‘Kijk hem dan!’ 
‘Zo, wat geef je hem te eten!’
‘Geweldig, schat!’ 
‘Wat een lekkertje!’ 
Daarna liepen de vrouwen langs de strandtenten en 

huurden ze een paar ligstoelen. Ze bestelden drank, brood 
met olijfolie, en een !es water. Natalie smeerde Daan in met 
zonnebrand, en stalde zijn speelgoed voor hem uit. Ze had zijn 
plastic schepje en zijn emmertje meegenomen, ze had hem nog 
eens ingesmeerd, en een vissershoedje opgedaan, en ze had 
hem in het zand neergezet.

‘Zo lekker spelen, lieverd.’ 
Ze aaide Jack over zijn kop en zei: ‘Let op hem.’ 
Jack keek haar aan, en hij voelde een lichte nervositeit bij 

haar, een soort opwinding die hij niet kon thuisbrengen. 
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Daan was met zijn schepje, slechts gekleed in een luier met 
zwembroek, op zijn knietjes over het zand gekropen, enkele 
meters bij Natalie en haar vriendinnen vandaan. 

‘Hou je hem wel in de gaten, schat?’ zei een van de 
vrouwen.

‘Hij is niet te missen,’ zei Natalie. ‘Die grote kop van Jack 
zie je overal bovenuit.’ 

Daan schepte het zand over de poten van Jack, die het dan 
weer weghaalde en een stukje verderop ging zitten, waarna 
Daan het opnieuw probeerde. Zo bewogen ze ongemerkt 
steeds verder bij de vrouwen vandaan. 

Toen Daan over het natte zand kroop en zijn best moest 
doen om over een glooiend heuveltje te tijgeren, kon Natalie 
niet zien dat daarachter iets van een geul was ontstaan, zeewater 
dat na verschillende keren eb en vloed was achtergebleven, 
en nu gevangen zat, als een kleine oase. Daan probeerde zijn 
schepje in het natte zand te steken, maar het zoog zich vast, 
en toen hij zijn best deed om het schepje uit het zand te halen, 
viel hij voorover, met zijn gezicht in de lauwe plas. Eerst leek 
Jack het niet op te merken, en keek hij slechts om zich heen, 
naar de mensen met hun parasols, luide muziek, en drukke 
bewegingen. Soms tuurde hij naar de einder, alsof hij grote 
gedachten had, die niet bij een hond pasten, of hij bewoog 
zijn kop heen en weer wanneer de meeuwen hem plaagden 
door te krijsen en langs zijn kop te scheren.

Had Daan alweer zand over zijn poten gegooid? Hij keek 

5
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hoe het vissershoedje over zijn hoofd lag, en hoe hij zijn 
gezicht had begraven in het laagje water. Zijn schep had hij 
inmiddels losgelaten. Wat was hij nu weer aan het doen? 
Sinds Jack als pup in de sloot was gevallen hield hij niet van 
water. Hij begreep waarom de mensen erin speelden, want 
in het water leek je gewichtsloos, maar zijn vacht werd ook 
nat, en dat maakte hem dan toch weer zwaarder. Je moest 
bovendien je kop boven water houden, want anders liep het 
water je neus in, dat gaf een prikkelend gevoel, en dat was 
meteen de reden waarom Jack er niet van hield. Het water 
was verraderlijk. Elke hond wilde er graag in spelen, maar de 
meeste zagen het gevaar niet. 

Waarom hield Daan zijn hoofd niet boven water? Jack keek 
nog eens naar hem. Zijn lichaam lag roerloos voorover, met 
zijn gezicht in het kleverige, zuigende zand. Jack krabbelde 
met zijn voorpoot aan het broekje van Daan. Hij voelde de 
zompige luier onder het broekje, maar Daan gaf nog altijd 
geen kik. Jack keek om zich heen en realiseerde zich ineens 
wat er aan de hand was. Hij zag voor zich hoe Herman 
zijn lange armen in het water had gestoken en hem uit de 
modderige sloot had gehaald, gered, eigenlijk. Hij had hem 
gered. Zijn snoet zat onder de kleverige modder, en hoe Daan 
nu voorover lag in het water deed hem daaraan denken. 

Jack begon te piepen, maar niemand leek aandacht voor 
hem te hebben. Sterker, de meeste mensen bewogen in een 
boog om hem heen. Hij pakte Daans broekje voorzichtig 
beet met zijn tanden, hij probeerde er een beetje aan te 
trekken, maar de stof scheurde, en de volgezogen luier 
drukte zich door de stof heen, als een witte bloem die zich 
plots ontvouwde. Jack keek naar de vrouwen aan de andere 
kant van het heuveltje. Moest hij naar Natalie rennen? Zou 
ze dan nog op tijd zijn? Zou ze hem begrijpen? En zou ze 
hem volgen? Natuurlijk zou ze hem volgen. Ze zou willen 
weten waar Daan is. Maar hoe lang lag hij nu al in het water? 
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Hij nam een grote hap in de luier en voelde het zachte, weke 
vlees van Daans billen. Hij trok aan het kind, en voelde de 
weerstand van het water en het zand, die het lichaam leken te 
hebben opgeëist. Jack proefde zout, het stugge natte zand, en 
hij rook de zurige geur van Daans poep. 

Maar er ontsnapte nog iets door de luier. Het voelde 
warm aan, rook een beetje bitter, maar smaakte zoetig, en het 
kleurde de luier langzaam rood. Jack voelde hoe zijn tanden 
door het zachte vlees van Daan gleden, maar hij moest hem 
uit de verraderlijke geul trekken. De eerste mensen die keken 
dachten dat Jack met de baby aan het spelen was, maar 
daarna wees een man met een dikke, bleke buik naar hem en 
schreeuwde: ‘Pitbull! Help!’

Eindelijk hulp, dacht Jack. Hij voelde aan het lichaam van 
Daan dat hij moest opschieten, dus trok hij nog harder aan 
het kind en merkte dat hij eindelijk loskwam. Er kwamen 
steeds meer mensen om hem heen staan, en toen hij een 
stekende pijn voelde keek hij, zonder Daan los te laten, heel 
even opzij. Een groepje mannen stond om hem heen en de 
grootste man met een gouden ketting om zijn nek, en een 
gespierd, bruin lijf met tattoos, schopte hem herhaaldelijk 
tegen zijn ribben. De knerpende pijn overweldigde hem, en 
even dacht hij eraan om los te laten. Zagen ze Daan dan niet? 
Waarom pakten ze hem niet op? Hij hoorde het geschreeuw 
van vrouwen en zag hoe de mannen wilde zwaaibewegingen 
maakten terwijl ze hem bleven schoppen. De dikke man die 
hem als eerste had gezien bleef maar brullen en wijzen, alsof 
er een witte haai aan land was gekomen. 

Was Natalie al in de buurt? Ze moest nu toch iets hebben 
gezien en gehoord.

Toen Jack zijn voorpoten in het zand had gezet en zijn 
kont omhoog bracht om nog harder aan Daan te trekken 
voelde hij dat hij het kind eindelijk naar het droge zand kon 
slepen. De luier van Daan zat onder het bloed, maar geen 
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verontwaardigd huiltje, geen oncontroleerbare bewegingen, 
waarbij Daan hem zo vaak onbedoeld in zijn ogen had 
geprikt. Toen hij het kind losliet, zodat de mensen zich over 
hem konden ontfermen, stak een van de mannen de punt 
van een ijzeren schep in zijn schedel. Hij zag een licht!its 
en voelde hoe zijn lichaam opzwol. Even leek hij duizelig te 
worden, en toen het bloed over zijn kop liep en in zijn ogen 
terechtkwam, raakte hij in paniek en beet hij om zich heen. 
Had dan niemand oog voor Daan? 

‘Je hebt hem!’ hoorde hij een van de mannen zeggen. ‘Nog 
een keer! Sla hem! Ram die schep in zijn kop!’ 

Een vrouw dook op Daantje en veegde het zand uit zijn 
mond en luisterde naar zijn borst. Toen ze haar mond een paar 
keer naar zijn mond bracht en zijn hoofd achterover helde, 
leek hij ineens te bewegen. Gelukkig! Hij greep onmiddellijk 
naar zijn billen en begon paniekerig te krijsen. Zo kende 
Jack hem weer: huilend, spartelend. De mannen hadden zich 
op Jack gestort en schopten en sloegen hem tegen zijn kop 
en romp. Jack wist dat Daan veilig was, beet voor de laatste 
keer wild om zich heen en rende er toen vandoor, over het 
strand en de handdoeken, over de tassen, voorbij zwaaiende 
badmintonrackets, de parasols en de ligbedden. Hij hoorde 
ergens nog de stem van Natalie, maar hij was al te ver weg, 
en hij wist niet hoe hij veilig bij haar kon terugkeren. Het 
zoute water had zijn reukvermogen aangetast, en het bloed 
in zijn ogen belemmerde zijn zicht. Hij wilde vooral weg 
van het strand, weg van de mensen, weg van de drukte, het 
geschreeuw en de wilde bewegingen. Zo kregen de mensen 
het voor elkaar om alle andere levende wezens te domineren: 
ze leken op zichzelf levende schepsels, die zich weinig van 
andere mensen aantrokken, totdat ze zich bedreigd voelden 
en zich plots verenigden. Dan waren ze ineens talrijk en leken 
ze op een wilde bende die elk gevaar uit de weg wilde ruimen. 

Jack verdween van het strand en kwam op een lange weg 
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terecht. Hij herinnerde zich zulke lange wegen van de dagen 
dat hij met Herman mee mocht in de vrachtwagen. Het 
asfalt gloeide en hij voelde de hitte aan de kussentjes van zijn 
poten. Ach, waarom was hij nu niet met Herman meegegaan? 
Waarom gunde Herman hem die pleziertjes niet? Misschien 
ging hij niet meer naar Nederlandse melkboerderijen, maar 
naar boomgaarden en fruitteeltbedrijven in Spanje, maar 
daar was vast ook genoeg te beleven. 

Herman had gezegd dat Jack niet welkom was in Spanje.
‘Ze hebben daar strenge regels voor honden, maatje. Je 

moet een muilkorf om, en in sommige steden ben je zelfs 
verboden.’ 

Hoe kon een hond verboden zijn? 
Was hij niet gewoon een hond? Had hij geen ontwikkeld 

reukvermogen zoals andere honden? Had hij geen vacht en 
vier poten? Had hij geen lange tong waarmee hij het water 
naar binnen slobberde? Was hij niet minstens net zo trouw 
als zijn soortgenoten? Speelde hij niet zoals andere honden 
dat deden? Bloedde hij niet zoals alle andere levende wezens? 
Het bloed druppelde nog altijd over zijn schedel. Was dat 
geen bewijs? Beschermde hij zijn mensen dan niet, beter 
dan zoveel andere honden? Had hij Daantje dan niet gered? 
Hadden ze dat dan niet gezien? Of zagen ze een pitbull? En 
wat betekende dat? Wat betekende dat nu precies? Was hij 
dan geen hond? 

Wat was hij dan? 
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De hitte van het asfalt steeg op en Jack voelde het branden 
aan de kussentjes van zijn poten en aan zijn buik. Soms koos 
hij ervoor om in het gras te lopen, maar als er geen berm was, 
dan liep hij weer langs de weg. De auto’s toeterden en raasden 
voorbij. Jack schrok herhaaldelijk en sprong dan opzij, om 
daarna zijn weg weer te vervolgen. Hij wist dat Herman vaak 
op de weg zat. Als hij maar lang genoeg op zulke wegen liep, 
dan zou hij hem vast een keer tegenkomen. 

De meeste %etsers en voetgangers die hem zagen weken uit, 
of bleven verstijfd staan, en dan liep Jack alweer voorbij. Het 
bloeden was gestopt, maar zijn ene oog hield hij nog steeds 
dicht, omdat het geklonterde bloed zijn zicht belemmerde. 

Hij dacht aan Herman, en waar hij hem zou kunnen 
tegenkomen. Het strand lag al kilometers achter hem. Hij 
zou het waarschijnlijk niet meer kunnen terugvinden, als hij 
dat al wilde. Toen hij langs verschillende bloemenveilingen 
was gelopen, zag hij een paar boerderijen. Waren dat de 
boerderijen waar Herman langs ging toen hij nog een pup 
was? Nee, zo zagen ze er niet uit. Maar misschien waren er 
honden die hij weleens ergens was tegengekomen, of die hij 
weleens ergens had geroken. Zouden ze hem kunnen helpen? 

Toen hij bij een van die boerderijen aankwam, hoorde 
hij honden bla#en in een schuur. Een vijandige toon. Vaak 
waren het kleinere honden, die zichzelf overschreeuwden en 
hem wilden wegjagen. In de meeste gevallen werden ze niet 
eens gecorrigeerd door hun mensen. Dat waren natuurlijk 

6
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ook kleinere mensen dan Herman, en die hoopten dat hij ook 
zo snel mogelijk uit hun blikveld verdween. 

Jack vertrouwde het niet, en wilde juist verder lopen toen 
hij aan zijn halsband werd vastgegrepen door een man met 
een T-shirt en een bodywarmer aan. Samen met een andere 
man versperde hij de terugweg. Ze legden hem aan een korte, 
zware ketting, sloten het lage hek van het erf en namen hem 
mee naar de schuur waar Jack de honden had horen bla#en. 

‘Hoe komt ie hier verzeild?’ zei de man die een petje op 
had. 

De man die Jack aan de ketting had, bewoog zijn schouders 
op en neer. 

‘Wat kan mij dat verrotten? Ik denk dat het een ontsnapte 
baitdog is? Zie je die scheur op z’n kop, Tom? Ze hebben hem 
gebruikt als training voor hondengevechten.’

‘Ik denk dat je gelijk hebt.’
‘Kom, we gaan een geintje uithalen met Iwan.’ 
De mannen namen hem mee naar de schuur waar drie 

honden in kennels wild op en neer sprongen. 
‘Hou hem eens vast, Tom,’ zei de man, die naar een van de 

kennels liep. Hij opende een van de hokken waar een grote 
zwarte hond uit kwam. Hij deed een koord om zijn nek en 
liep ermee terug naar Jack. 

‘Ze zijn wel aan elkaar gewaagd, Fred.’
‘Zie je dat? Volgens mij wil Iwan hem opvreten. Kom, we 

nemen ze mee naar de bak.’ 
In de schuur stond een werkbank met gereedschap, er lag 

hooi op de grond, en er was een bak, te klein voor paarden 
om rondjes in te lopen, maar groot genoeg voor twee honden 
om in te spelen, al rook en hoorde Jack aan de zwarte hond 
dat hij geen zin had in spelletjes. 

Tom bond Jack aan de ene kant van de bak vast met de 
ketting en pakte een rol grijze duct-tape. 

‘Hou Iwan nog even daar, Fred.’ 



34

Fred probeerde de zwarte hond in bedwang te houden, 
maar die stond op zijn achterpoten woest te bla#en en kon 
niet wachten om Jack te bespringen. Het speeksel liep langs 
zijn kaken en hij gromde en maakte allerlei waanzinnige, 
gorgelende geluiden. Tom rolde de grijze tape een paar keer 
om de bek van Jack, zodat hij zich niet kon verdedigen. 

‘Wat denk jij?’ vroeg Fred.
‘Ik gok op de rottweiler.’ 
‘Ik denk dat je gelijk hebt.’ De mannen sloegen elkaar op 

de schouder en lachten uitbundig.
‘Wat doen we met hem als Iwan hem te grazen hee" 

genomen?’
‘Arnold van hiernaast hee" een zootje varkens, we voeren 

hem vannacht aan die rotbeesten. Daar merkt die pummel 
niets van.’

‘Ha ha, je bent gek!’
‘Ik weet wat ik doe. Als we Iwan goed trainen, dan kunnen 

we geld met hem verdienen.’ 
De mannen stapten over de houten schutting van de bak 

en gaven de honden een paar klappen en schreeuwden ze toe.
‘Ben je klaar?’ vroeg Tom.
‘Go!’ zei Fred. Ze lieten de honden los. Jack voelde meteen 

dat hij weer vrijuit kon bewegen, maar zijn kaken kreeg hij 
niet meer van elkaar. Wat was dat nu voor iets eigenaardigs? 
Hij probeerde met zijn poten de plakkerige tape ervan 
af rukken. De rottweiler stormde op hem af en pakte hem 
meteen in zijn hals. Jack voelde de tanden in zijn vlees glijden 
en de rottweiler begon onmiddellijk wild aan hem te rukken. 
Waarom deden de mensen dit? Wisten ze wat er was gebeurd 
op het strand? Was dit zijn straf, omdat hij Daan had willen 
redden? De rottweiler was krachtig en drukte Jack tegen de 
schuttingen aan. Hij bleef aan hem rukken, en als hij even 
losliet, verstevigde hij heel snel zijn grip en beet hij Jack nog 
dieper in zijn hals. Jacks lichaam pompte zich op, alsof het 
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een onverwoestbaar schild was, ondanks de pijnscheuten 
die hem tijdelijk verlamden. Hij kon met zijn rechteroog 
niets zien, en de wond op zijn kop begon nu ook weer te 
bloeden. Jack voelde een warme stroom in zijn nek en rook 
de bitterzoete geur die hij ook had geroken bij Daantje. Jack 
hoorde de andere honden in de kennels woest bla#en, alsof 
ze nog agressiever werden toen ze Iwan zagen vechten. Hij 
zag hoe Fred het koord nog in zijn handen had en dat de lus 
in de bak hing. 

Jack zag het opstuivende stof dansen in een van de 
lichtbundels die langs de grond scheen en de bak bereikte, 
en net toen hij de indruk wekte dat hij door zijn achterpoten 
zakte en Iwan hem opnieuw probeerde te grijpen, draaide hij 
zijn kop van Iwan weg, en rende hij in de richting van Fred. 
Hij dook met zijn kop in de lus van het touw dat Fred beethad 
en rende daarna in de tegenovergestelde richting van de bak, 
waardoor Fred voorover helde en viel. 

‘Fred, idioot! Pas op!’ 
Iwan rende onmiddellijk achter Jack aan, die zich weer 

razendsnel omkeerde en Freds lichaam gebruikte om zich af 
te zetten en over de rand van de schutting te springen. Iwan 
wilde hem volgen, maar Fred stond weer overeind, en draaide 
zich om, en omdat Iwan nu niet achter Jack aan kon rennen, 
greep hij Fred in zijn arm en begon hij aan hem te rukken.

‘Laat me los, kutbeest! Tom, help me!’
Tom pakte een hamer van de werkbank in de schuur en 

liep op Tom en Iwan af.
‘Kan je dan verdomme helemaal niks!’ 
Jack rende naar de deuropening en probeerde zich met 

zijn bebloede lijf door een kier te wurmen. Toen dat niet 
lukte duwde hij met zijn gehavende kop tegen de rand van 
de deur en voelde de zware houten schuifdeur terugrollen in 
de rails. Daarna rende hij van het erf af, sprong over het lage 
hek, en rende de dijk op. Bovenaan de dijk, met zijn pijnlijke 
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poten in de zachte berm, keek Jack nog een keer om. Het leek 
op een gewone boerderij, maar wat er in de gebouwen van 
de mensen gebeurde, was niet te voorspellen. Mensen waren 
niet te vertrouwen, behalve dan die ene mens, misschien, 
Herman. 

Jack berustte in het idee dat hij hem nooit meer 
zou terugvinden. Het was niet eens een idee, maar 
overlevingsdri". Jack wist dat hij alleen verder moest, zonder 
mensen. Hij krabbelde de tape van zijn bek, kraste daarbij 
ook diepe wonden in zijn kop en likte het bloed van zijn 
poten. Eerst maar eens uitrusten. Het was belangrijk dat hij 
uiteindelijk zou doorlopen. Een pad ontstaat, doordat je met 
je poten de grond aanraakt. Je moet altijd blijven doorlopen, 
die eigenschap zat in de aard van de hond, zoals zijn verre 
voorouder de wolf al had geleerd. Alleen zo kon je overleven. 
En dat deed hij. Doorlopen. En dat zou hij blijven doen. Maar 
nu eerst een plek vinden om uit te rusten.
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Jack had aan de rand van een %etsbrug naar de snelweg 
gekeken die onder hem door liep en waar de auto’s 
onafgebroken overheen raasden. 

Zijn kop bewoog steeds mee met de lichten van de auto’s 
die voorbijgingen. Waar gingen al die mensen naartoe? Wat 
betekenden al die lichtjes? 

’s Nachts kroop hij onder de brug in elkaar en probeerde 
hij te slapen. Zijn lichaam trilde en in zijn slaap beleefde hij 
alles opnieuw. 

De wilde bewegingen van de mensen op het strand. Hoe ze 
naar hem wezen en voor alles uitmaakten. De felle blik in hun 
ogen. De agressie en het gekrijs. De woede die hij had gevoeld 
toen ze hem zagen. Hij riep iets in mensen op wat hun angst 
inboezemde, en dat ze het liefst niet wilden voelen. Mensen 
hadden de wereld ondergeschikt gemaakt aan hun eisen 
en wensen, en zo ingericht dat zij zich veilig waanden. Jack 
leek hen te herinneren aan gevaar, en dat was onacceptabel. 
Goed, hij had Herman ontmoet, en die had hem liefdevol 
opgevangen, maar zijn vroegste herinneringen waren die 
aan zijn moeder, en hoe ze bij hem en zijn broertjes en zusjes 
werd weggetrokken. Ze dronken nog steeds melk bij haar, 
maar op een dag was dat kennelijk genoeg geweest. Romeo 
had een kabel om haar nek gedaan en haar weggetrokken van 
haar pups. 

‘Puta!’ brulde Romeo toen ze onverwacht weerstand bood 
en zich tegen haar pups aandrukte. 

7
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Jack kon niets zien, maar rook de angst bij zijn moeder, en 
hij rook de bezorgdheid bij zijn broertjes en zusjes, die een 
voor een verdwenen, totdat hij alleen overbleef.

Mensen waren wreed en misdadig, en hun wreedheid had 
ervoor gezorgd dat ze alleen nog maar rekening hoefden te 
houden met hun eigen soort. Misschien hadden de mensen 
gelijk en was Jack een afstammeling van een moordzuchtig 
ras, maar dan hadden de mensen hem geschapen naar hun 
evenbeeld, en nu dat hij er was, konden ze hun eigen beeltenis 
niet aanvaarden. Toch voelde Jack nog altijd geen woede. Bij 
Herman had hij gevoeld dat mensen evenzeer in staat waren 
om lief te hebben. Ze deelden hun eten met je, waren in 
staat om vreugde en plezier te hebben, deelden hun bed, en 
vertrouwden je zelfs in de nabijheid van hun kinderen. 

De volgende ochtend stond er een oude vrouw aan de 
rand van de brug, die met uitgestoken handen op hem toeliep. 
Hij probeerde terug te deinzen, en voelde nu pas hoe stijf en 
verkrampt hij was. 

‘Rustig maar,’ zei ze. De vrouw droeg een groene parka en 
had een zorgelijk gezicht met diepe lijnen en een getinte huid. 
Haar grijze haar, dat in contrast met haar huid bijna wit leek, 
had ze in een slordige knot samengebonden. 

‘Mijn kinderen zitten beneden in de bak%ets,’ zei ze. ‘Kom, 
laat me je helpen.’ Haar kinderen waren vijf kleine honden, 
verschillend van formaat, maar allemaal kleiner dan Jack. 
Sommigen hadden pluizig haar, of lange krullen, !aporen, 
hangoren, en een krulstaart of juist geen staart. 

‘Allemaal zielenpoten, net als jij,’ zei de oude vrouw. ‘Kom, 
ga je mee?’ 

Ze lokte Jack met wat gedroogd kippenvlees. Hoe lang had 
hij al niet gegeten? Het bloed in zijn nek en bij zijn kop was 
opgedroogd en voelde stug aan, alsof hij uit krantenpapier 
bestond. Elke beweging zorgde voor een scheur in zijn lijf. 
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Voorzichtig kwam hij overeind en liep hij met de oude dame 
mee. 

‘Ik ben Hetty,’ zei ze. ‘Heb jij een naam? Vast niet. En als 
iemand je al een naam hee" gegeven, dan hebben ze in elk 
geval niet goed voor je gezorgd. Aduh, kijk hoe vies je bent. 
Kom maar, jongen.’ 

Jack liep achter de vrouw aan. De honden aan de voet 
van de brug zaten in de bak en sprongen enthousiast heen en 
weer. Sommigen bla"en een paar keer, maar de oude vrouw 
wilde er niets van weten. 

‘Rustig aan jullie,’ zei ze. ‘Schuif maar op, deze jongen hee" 
aandacht nodig.’ 

De bak had een smal deurtje, zodat de honden niet over 
de rand hoefden te springen. De oude vrouw lokte Jack met 
wat kip de bak in, en gaf hem steeds een klein stukje van 
het gedroogde vlees. Hij bewoog traag en liep kreupel en de 
kleine, pluizige hondjes voelden aan dat Jack geen zin had 
om te spelen en maakten ruimte en likten het bloed van zijn 
poten. 

‘Kasihan, jij,’ zei ze. ‘Ik beloof je dat we je beter gaan 
maken. En dan zien we wel weer verder.’ 

Hetty woonde aan de rand van een dijk, in Maasland, in 
een klein huis nabij de polder, dat volgens de gemeente in 
de toekomst een andere bestemming moest krijgen, maar 
tot dat moment woonde de oude vrouw er met haar hondjes 
en maakte ze overdag in haar serre abstracte schilderijen en 
kneedde ze sculpturen van engelachtige %guren, die ze in haar 
wilde tuin zette. Ze genoot van haar vrijheid, de uitgestrekte, 
drassige velden, de luidruchtige watervogels die hier jaarlijks 
naartoe kwamen om te broeden, en als tegenprestatie voor haar 
woongenot verzorgde ze oude, afgedankte, verwaarloosde 
honden, die ze dan probeerde onder te brengen bij mensen 
die wisten hoe ze met haar hondjes om moesten gaan. In een 
overvol asiel zouden deze honden niet kunnen overleven, 
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omdat ze te gevoelig, te kwetsbaar, of te beschadigd waren. 
Als er zo’n hondje binnenkwam bij het plaatselijke asiel, dat 
dreigde te bezwijken, dan zeiden ze: ‘Bel Hetty, vraag of ze 
plek hee".’ De meeste honden hadden slechts een liefdevolle 
hand nodig, en als er mensen langskwamen om te kijken, dan 
had Hetty het steeds over honden met een rugzakje. En ze 
waren natuurlijk allemaal ‘bagus’, haar goede, lieve, dwaze, 
gekke honden. 

Weken gingen voorbij, en nadat de dierenarts was geweest 
en deze de wonden van Jack had gehecht, en hem een injectie 
tegen ontstekingen had gegeven, knapte hij snel op. De 
kleinere honden lagen vaak tegen hem aan, likten zijn oren, 
of kropen oneerbiedig over hem heen, op weg naar het beste 
slaapplekje. 

‘Je bent een vechter,’ zei Hetty toen ze hem meenam naar 
buiten. ‘De dierenarts zei dat we rekening moesten houden 
met het ergste en kijk nu eens.’  

Hetty nam Jack vanaf die dag elke week mee met de 
hondjes, die hun vertrouwde plek in de bak%ets innamen. 
Jack wandelde er eerst naast, maar toen zijn poten volledig 
genezen waren liep hij al snel weer in draf mee. De littekens 
op zijn kop en in zijn hals waren nu grillige, kale strepen op 
zijn vacht. Dat gaf hem een nog angstaanjagender uiterlijk 
voor andere wandelaars en hondenbezitters, maar Jack had 
van Hetty geleerd om de meeste mensen te negeren, totdat zij 
het teken gaf dat het goed zat. Jack genoot van de %etstochtjes 
met Hetty en de honden, en moest denken aan de wandelingen 
in de polder die hij ooit met Herman had gemaakt. Hij ging 
ervan uit dat elke dag er nu ongeveer zo zou uitzien. 

Aan het einde van de zomer klopte het bloemenmeisje aan 
de deur. Ze was samen met haar vader, die zich voorstelde als 
‘Ruud.’ 

‘U bent Hetty van de hondenopvang?’
‘Van asielhonden,’ vulde Hetty aan. ‘Dat klopt.’ 
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‘We kregen uw adres van het asiel, we konden hier wat 
hondjes bekijken.’

Het blonde meisje had een kroontje van madelie'es in 
haar haar en keek met nieuwsgierige ogen langs het lijf van 
haar vader, en voorbij Hetty, die de deur op een kier hield. 

‘Bent u bekend met honden?’
‘Ik heb thuis altijd honden gehad,’ zei Ruud. 
Hetty ontspande en keek naar het meisje dat haar een 

stralende glimlach toewierp.
‘Goed dan, kom maar verder,’ zei ze. ‘Let niet op de 

rommel.’ 
Het meisje kroop voor haar vader, stak haar hand uit, en 

zei eigenwijs: ‘Dank u wel, ik ben Zoë. Wat hee" u prachtig 
haar. U lijkt wel een fee.’

De vader en het meisje liepen naar de achterkamer en de 
tuin waar de honden verspreid lagen op de bank, of in de zon 
op het grasveld, tussen de bloemen en de beelden. 

‘Hee" u die zelf gemaakt?’ vroeg Ruud. 
‘Ik ben kunstenares,’ zei Hetty. ‘Hoe oud is uw dochter?’
‘Ik ben dertien,’ antwoordde Zoë, waarna haar vader 

minzaam glimlachte.  Ze liep daarna naar de hondjes in de 
tuin, die eerst druk bla"en, maar al snel bij Zoë in haar armen 
sprongen toen ze bukte om hen te aaien. 

‘Wat een lieverds!’ riep ze uit en keek daarbij heel even om 
naar haar vader. 

Vanuit de schaduw van de grote platanenboom liep Jack 
met kalme passen naar Zoë toe, nieuwsgierig naar waar de 
honden zo enthousiast over waren. Hij wilde weleens ruiken 
wat er precies nu zo bijzonder was aan het bezoek, behalve 
dan dat ze niet zo vaak bezoek kregen. 

‘O!’ riep Zoë uit, en strekte haar lijf, waardoor de hondjes 
van haar schoot sprongen en ze met haar knieën op het gras 
zat. ‘Wie ben jij?’ 

Ze strekte haar armen uit en Jack kwam met een gebogen 
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kop dichterbij, zodat hij tot haar borst kwam en ze hem kon 
aaien. 

‘Pap?’ riep Zoë. ‘Pap! Ik weet het al!’ 
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Ruud en Hetty hadden met elkaar gesproken toen Zoë in 
de tuin met de hondjes aan het spelen was. Ze had hem de 
achtergrond verteld van haar honden en gevraagd waarom hij 
op zoek was naar een hond. 

Hij had verteld over hun verlies. 
Hoe Zoë’s moeder niet meer was wakker geworden, en 

Ruud krampachtig probeerde om nog leven in haar te blazen. 
Ze was eerder die avond wezen stappen met haar vriendinnen. 
Ruud wist hoe belangrijk die avondjes voor haar waren. Zelf 
genoot hij van het wekelijks repeteren met zijn band, maar 
vaker van een rustige avond thuis. Een glas whisky, een goed 
boek of een %lm op tv, dat was genoeg voor hem. 

Na het stappen was Maaike op de bank gaan liggen. Ze 
wilde nog even bijkomen voordat ze naar bed ging. Ruud had 
het lampje bij de tv voor haar aangelaten. Ze was ongetwijfeld 
licht in haar hoofd en zal, misschien, gedacht hebben dat het 
van de goedkope wijn kwam, die ze die avond had gedronken, 
want dat wisten haar vriendinnen zich nog te herinneren, wat 
een bocht het was. 

De volgende ochtend wekte de toen achtjarige Zoë haar 
vader.

‘Pap, je moet mama wakker maken, want mij lukt het niet.’
Ruud schrok wakker, had zich meteen omgedraaid, en 

verwachtte Maaike naast zich in bed aan te tre#en. Hij trok, 
uit gewoonte, eerst nog een pyjamabroek aan, en haastte zich 
achter zijn dochter aan naar beneden en pakte Maaike vast bij 

8
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haar schouder. Ze voelde koud aan. Ál koud, ging er meteen 
door hem heen. 

De kleine Zoë stond naast hem en sloeg het schouwspel 
gade. Rond dit uur had ze gewoonlijk al samen met mama 
tekeningen gemaakt, tv gekeken, en iets gegeten, waarschijnlijk 
een pannenkoek of wafels, want het was zondag, en dat waren 
de speciale ochtenden. 

Ruud belde meteen het alarmnummer. Gaf in korte kreten 
door wat de situatie was. Hoe hij haar had aangetro#en. 
Daarna begon hij met mond-op-mondbeademing. Zijn 
vochtige, klamme lippen tegen haar koude, levenloze mond.

De onverwachte dood van haar moeder had Zoë met 
een mengeling van ongewone nieuwsgierigheid en verdriet 
beleefd. Ze was niet zomaar een kind. Ze was een kind zonder 
moeder. En waarom was dat precies? Welke krachten waren 
er hier aan het werk geweest? Het leek zo’n kwaadaardige 
daad om een moeder bij een kind weg te halen. Zoë had 
gezien hoe ze eruitzag toen ze al was vertrokken. Hoe haar 
lichaam er nog wel was, maar zij niet meer. De vriendinnen 
van haar moeder hadden haar tijdens de rouwplechtigheid 
verteld hoe ze die avond nog trots over Zoë had gesproken, 
hoe ze altijd de show stal op school wanneer er toneelstukjes 
werden opgevoerd, of hoe origineel ze was, hoe vindingrijk 
en creatief, zoals op die ochtend toen ze de slakkenhuisjes 
van de slakken in de tuin allemaal roze had geverfd. Ruud 
vond het schouwspel van langzaam passerende slakken een 
psychedelische ervaring. 

Het bloemenkind. 
Ze had geluisterd naar de verhalen, gehuild terwijl ze 

lachte om de herinnering van alle luchtige momenten die 
haar moeder met haar vriendinnen had gedeeld. Vanaf dat 
moment zou haar moeder vooral dáár zijn, in de anekdotes 
van mensen die haar hadden gekend. De band die ze met 
haar moeder had gehad zou dunner worden, rafeliger, en die 
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afstand schiep een leegte, die ze zelden liet zien, maar Ruud 
wist dat die er was, en dat ook hij die niet kon opvullen.  

En nu drukte Jack zachtjes met zijn kop tegen haar borst, 
alsof hij zeggen wilde: ‘Ik weet het. Ik ben er.’

‘Weet je zeker dat je die hond wilt, schat? Hij lijkt me nogal 
groot.’

Ruud en Hetty liepen de tuin in. De kleine hondjes dansten 
om hen heen en sprongen tegen hun benen op.

‘Zoals zijn hart,’ zei Hetty. 
‘Is ie lief?’ 
‘Wat denk je zelf?’ vroeg Hetty. ‘Kijk hoe hij bij je dochter 

staat. Hij is nog maar net hersteld. Wie zijn vorige eigenaar 
ook was, die hee" hem verschrikkelijk mishandeld. Toch zit 
er geen kwaad in. Die kleine duivels hier maken het hem ook 
niet makkelijk. Hij zoekt een %jne plek.’

Zoë aaide Jack over zijn gehavende kop en voelde aan de 
stugge littekens. 

‘Hoe heet hij?’ vroeg ze.
‘Hij hee" geen naam. Ik noem hem soms Bajang, omdat 

hij zo’n mooie grijze kleur hee" en houdt van de schaduw, in 
tegenstelling tot die monstertjes hier. En ik noem hem ook 
wel Barong, want hij ziet er dan wel gevaarlijk uit, maar dat 
is alleen maar bedoeld om de kwade geesten weg te jagen. 
Misschien is hij stiekem wel de koning van de goede geesten. 
Waar ik oorspronkelijk vandaan kom is de Barong de leider 
van de good spirits.’ 

Zoë kon de namen niet onthouden, maar hield van de 
verhalen die Hetty vertelde, en omhelsde het grote lijf van 
Jack. 

‘Dan noem ik hem Barrie,’ zei ze. 
‘Ik geloof dat we zojuist een hond hebben aangescha",’ zei 

Ruud en schudde de hand van Hetty. 
‘Kom, Barrie,’ zei Zoë. 
Het dier had iets vreemds geroken bij dit kleine meisje. 
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Ze was ouder dan Daantje, maar nog altijd een klein mens, 
en toch voelde ze al veel wijzer. Ze benaderde hem alsof ze 
altijd al samen waren geweest en nu weer herenigd waren. 
Die vanzelfsprekendheid gaf hem veel vertrouwen. De 
klanken die ze gebruikte om hem te roepen waren anders 
dan wat hij gewend was, maar het waren klanken die bij haar 
hoorden. Bij haar en de oudere man die bij haar was, en die 
veel %jnzinniger en kalmer leek dan Herman, die altijd een 
hoop zorgen aan zijn hoofd had. 

Barrie dus. 
Oké.
Barrie liep achter haar aan naar binnen. Hij hield van haar 

geur en haar blonde haren waar het zonlicht over gleed, zodat 
ze wel van goud leek. 

‘El'e,’ noemde Hetty haar, vanwege de aan elkaar geregen 
madelie'es, die ze nog altijd als een kroontje droeg. 

In het kleine, bouwvallige huisje van Hetty ondertekende 
Ruud een document waarmee hij o&cieel eigenaar werd van 
de hond. 

‘Jullie horen bij elkaar,’ zei Hetty. ‘Als ik niet beter wist, dan 
zou ik denken dat je een van mijn beelden in de tuin bent, die 
tot leven is gekomen.’

Zoë keek Hetty indringend aan, alsof ze de betekenis van 
haar woorden tot haar wilde laten doordringen. 

‘Pas goed op elkaar,’ zei ze tot slot, en ze knielde nog 
even bij de hond neer, die haar bedenkelijk aankeek met een 
mistroostige blik in zijn ogen.

‘Je hebt het goed gedaan, jongen,’ zei ze. ‘Wil je nog een 
ding voor me doen? Geef deze mensen een kans.’ 

Toen Hetty weer rechtop stond drukte Zoë zich tegen haar 
lichaam aan en gaf ze haar een stevige omhelzing.

‘Meisje, toch!’ riep Hetty uit, verrast door haar onbevangen 
natuur. Ze liet haar hand rusten op haar hoofd, en zorgde 
ervoor dat de bloemetjes in haar haar bleven hangen.
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‘We gaan goed voor hem zorgen,’ zei Ruud. 
‘Hij verdient het,’ zei Hetty. 
Barrie liep achter Zoë en Ruud aan. Toen hij bij de auto 

aankwam keek hij nog een keer om naar het oude dijkhuisje, 
de grote, wilde tuin, de plataan, die boven het huis uitstak en 
hij hoorde hoe de hondjes aan het ke#en waren en hem op 
hun manier een goede reis toewensten. 

‘Kom maar, jongen,’ zei Ruud. 
Zoë had de klep opengedaan en Barrie sprong achterin 

de auto. Ze reden zo’n twintig minuten en Barrie keek naar 
het landschap, de snelwegen, de velden, en de watervogels 
die zich op verschillende plekken verzamelden. Ging hij 
terug naar het poldergebied waar hij als pup met Herman 
had gelopen? Hij wist niet of hij het herkende. De geur in de 
auto was anders. Hij rook de bloemen in het haar van Zoë, en 
hij wist dat Ruud voor zijn bezoek aan Hetty een sigaret had 
gerookt, want de nicotine hing nog altijd als een walm om 
hem heen. 

Na een kwartier werd Barrie moe en liet hij zijn voorpoten 
naar voren glijden. Zoë keek af en toe achterom en aaide hem 
dan weer over zijn kop. 

‘Bijna thuis,’ zei ze.
Barrie keek op en probeerde de zachte klank te begrijpen. 
!uis?
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Na Maaike waren er nog andere vrouwen geweest in het 
leven van Ruud, maar ze konden niet tippen aan Maaike, aan 
hoe vrijgevochten ze was, het was geen competitie die hij 
wenste aan te gaan, en toch kwamen er altijd vragen. 

Hoe ze was. 
Wat ze nog altijd voor hem betekende. 
Of Zoë op haar leek. 
Of hij daardoor niet steeds aan haar herinnerd werd. En 

hoe dat voor hem was. Kon hij wel van een andere vrouw 
houden zoals hij van Maaike hield.

‘Nee,’ was zijn vaste antwoord geweest. ‘Jij bent Maaike 
niet. Ik hou van jou, maar anders.’ 

‘Anders’ was niet genoeg. 
Het was niet genoeg voor Janet, die na een periode van zes 

maanden zei: ‘Sorry, dit is me allemaal even te he"ig! Je bent 
een leuke vent, echt. Daar ligt het niet aan.’ 

En het was niet genoeg voor Mara, die hij per ongeluk 
weleens had aangesproken met Maaike. Het zat ’m in de ‘M’ 
gevolgd door de ‘A’, en hoe die naam jarenlang op zijn lippen 
had gelegen. Een begrijpelijke spraakverwarring, waarbij zijn 
geheugen hem de voor de hand liggende naam opwierp. Maar 
Mara verbond er emoties aan, die in elk geval voor haar te 
groot waren om overheen te stappen. Hij was kennelijk nog 
niet over haar heen, zei ze, wat hij – na alle gesprekken met 
psychologen en therapeuten, die hij na de dood van Maaike 
had gevoerd – oppervlakkig, amateuristisch gepsychologiseer 

9
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vond. Ze hield vol dat ze het bij het rechte eind had. Misschien 
zou hij nooit over haar heenkomen. 

‘Misschien heb je gelijk,’ zei hij. 
De vraag was of dat belangrijk was. 
Hij had zijn lippen op haar blauwe mond gedrukt, en haar 

stijve lichaam heen en weer gewiegd. Hij moest sterk zijn 
voor Zoë, en haar de rituelen uitleggen van wat er gebeurt als 
iemand ster", en tegelijk moest hij, ergens, in stilte, rouwen. 
Het ging niet om ‘zomaar iemand’. Het was haar moeder en 
zijn grote liefde. Waarom mocht hij haar gemis niet nog altijd 
voelen en tegelijk van Mara houden, niet als vervanging, 
maar als de vrouw die ze is. Zij en Maaike konden naast 
elkaar bestaan. 

‘Dat is het punt nu juist, Ruud, en vergeef me dat ik dit zeg, 
maar Maaike bestaat niet meer.’ 

Het was voor elke vrouw, zoveel werd Ruud wel duidelijk 
na Janet, te veel bagage. 

Ruud stortte zich op zijn werk als kunstdocent op het 
voortgezet onderwijs, wat voor Mara weinig ambitieus had 
geklonken, maar hij betekende iets voor de kinderen, en dat 
wist hij. Ook als het niet om een opdracht of om een project 
ging, dan wisten ze hem te benaderen. Niemand hoefde Ruud 
‘meneer’ te noemen. Ruud begreep je. Altijd. Dat was voor 
veel kinderen ‘het ding’. Je kon bij Ruud terecht. Zoë, die 
opzettelijk niet naar dezelfde school was gegaan als waar haar 
vader lesgaf, hoorde van haar vriendinnen die wel bij hem 
op school zaten hoe geweldig ze Ruud allemaal vonden, al 
gebruikte ze er dan natuurlijk andere woorden voor. Een taal, 
die Ruud begreep.

Zoë zei er niets over tegen Ruud, en ze reageerde altijd 
stilletjes als haar vriendinnen het over haar vader hadden, 
maar na zo’n avond met haar vriendinnen kon ze hem dan 
plotseling omhelzen, in de keuken als hij bezig was met het 
eten, of ze overviel hem als hij op de bank lag, en dan keken 
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ze samen, armen om elkaar heen, tv.
Ruud hield van zulke avonden samen. Zoals hij haar zag 

bewegen, hoe ze langzaamaan volwassen werd, zichzelf begon 
te ontdekken terwijl ze uren voor de spiegel stond en steeds 
vaker de badkamer claimde. 

‘Pahap! Ik ben bezig!’ 
En als ze wilde dat hij uit de badkamer bleef: ‘Niet 

binnenkomen, pap, ik ben naakt!’ 
Hij kon erom glimlachen, de aandacht die ze kreeg voor 

make-up, haar telefoon die steeds vaker piepjes en bliepjes liet 
horen, en haar vriendinnen die op de vreemdste tijdstippen 
bij haar konden binnenvallen; het waren voor Ruud tekenen 
dat zij niet alleen voor hem, maar ook voor haar vriendinnen 
het vuur was waaraan ze zich wilden warmen. 

In het begin vonden haar vriendinnen Barrie maar een 
enge hond, maar toen ze zagen hoe Zoë met hem omging, 
durfden ze zich te ontspannen, en later werd hij het warme, 
kneedbare kussen waar de meiden tegenaan leunden als ze op 
bezoek waren.

Barrie ontdekte in dat jaar weer wat een thuis was. Het 
leek op wat hij had gekend met Herman en Natalie en 
Daantje, maar het was toch niet helemaal hetzelfde. Híj was 
niet hetzelfde. Barrie was ouder geworden, nog altijd een 
jonge hond, maar net als Zoë droeg hij iets met zich mee. En 
ook al vertelde ze daar weinig over tegen haar vriendinnen, 
en vertrouwde ze slechts een enkeling haar diepste gevoelens 
toe, Barrie rook de droefenis bij haar, een leegte die hij moest 
opvullen met zijn aanwezigheid. 

Ze miste haar moeder, net als hij ooit had gedaan, toen 
ze bij hem werd weggerukt. Hij had zich onbegrepen 
gevoeld, zoals zij zich, naarmate ze ouder werd, steeds vaker 
onbegrepen voelde, ondanks dat Ruud altijd een luisterend 
oor bood.
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Hetty had dat ‘ontheemd’ genoemd. Ze zag het vaker bij 
honden die keer op keer in de steek waren gelaten en door 
het leven zwierven, van het ene opvanghuis naar het andere. 
Ze had met haar wijsvinger tegen zijn kop getikt en gezegd: 
‘Ergens blijf je altijd een zwerver, niet? Ik zie je nu, maar er 
komt een dag dat je weer weggaat. Misschien ben jij wel de 
goede geest die verschijnt en weer verdwijnt.’ 

Hij hoopte dat voor haar te kunnen zijn. 
Voor Zoë. 
Ze kon tegen hem aanpraten, en ze had het gevoel dat hij 

haar begreep als hij haar aankeek met zijn grote, sombere, 
amandelkleurige ogen. Hij sliep op haar bed, en ook Ruud 
durfde Zoë nu makkelijker alleen te laten als hij weer eens 
ging repeteren met zijn band. Hoe lang was het geleden dat 
hij zijn gitaar had opgepakt en liedjes schreef? Maaike leefde 
toen nog. Hij schreef en speelde liedjes voor haar, en ze genoot 
ervan hoe hij met zijn raspende stem en hese geluid zijn 
gevoelige kant liet zien. De band bestond uit twee docenten 
van zijn school, en uit twee jeugdvrienden, met wie hij ooit in 
een schoolbandje had gezeten. Ze kregen onverwacht succes 
toen ze regelmatig in de stad optraden, en het plaatselijke 
publiek genoot van de covers die ze ten gehore brachten, net 
even in een ander jasje, maar nog herkenbaar genoeg om mee 
te zingen. 

Barrie leerde de patronen herkennen. Ruud ging naar zijn 
werk. Zoë liet hem uit en ging naar school, en daarna begon 
het ‘wachtspelletje’. Als hij kalm op Zoë bleef wachten, dan 
kreeg hij iets lekkers. 

’s Avonds ging Ruud vaak repeteren met de band en dan 
kwam hij laat terug en rook hij eigenaardig. Een nevelige, 
bedwelmende, prikkelende geur, die als een walm om hem 
heen hing. De alcoholdampen hingen rond zijn mond, en 
soms moest Barrie ervan niezen en schudde hij dri"ig zijn 
kop heen en weer. Voor Barrie betekenden deze geuren dat 
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Ruud vergat hem voor de laatste keer uit te laten. Vaak leek 
hij in huis niet precies te weten waar hij naartoe moest, en 
dan viel hij op de bank in slaap. Zoë wekte hem de volgende 
ochtend. 

‘Heb je weer gerepeteerd?’ vroeg ze cynisch, waarbij ze 
‘gerepeteerd’ uitsprak alsof het een geheim codewoord was 
dat zij had gekraakt. 

Barrie zag hoe Zoë veranderde, en hoe ze steeds meer voor 
Ruud ging zorgen. De rollen leken om te draaien. Haar grote 
schooltas verruilde ze voor een linnen tasje, waar veel minder 
boeken in zaten. Haar bleke gezicht had plaatsgemaakt voor 
een gezonde teint, die ze aanbracht met een kwastje, net als 
de verf rond haar ogen, en ineens waren daar de zorgvuldige 
krullen of slagen in het haar dat per seizoen iets van kleur 
veranderde: van blond naar hoogblond, naar donkerblond, 
naar donker met blonde plukken. Voor Barrie maakte het 
allemaal niets uit. Hij had al eerder gezien hoe mensen 
veranderden, hoe lang ze kwetsbaar blijven, en hoe ze zich 
kunnen gedragen als kameleons. Maar daarachter, achter al 
die maskers, zat nog steeds dezelfde mens, zat nog steeds Zoë. 

Uiteindelijk eindigde de dag altijd samen, op haar kamer, 
in bed, waar zij tegen hem aan lag, met haar armen om hem 
heen. 

!uis.

Zo ging er vier jaar voorbij, zonder dat er voor Barrie heel 
veel veranderde. Zoë had een nieuwe %ets gekregen, had het 
jaar daarop een zaterdagbaantje gevonden in een Italiaans 
restaurant, en bleef in het weekend vaak lange avonden 
van huis, en daarna kocht ze een scooter. Barrie vond dat 
brullende, ijzeren monster vooral stinken, maar het had een 
voordeel: hoe diep hij ook sliep, het monster brulde zo hard 
dat hij haar altijd hoorde thuiskomen, en dan liepen ze samen 
nog een klein blokje om, terwijl Zoë een laatste sigaretje 
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rookte, om dan weer samen naar bed te gaan. De volgende 
ochtend zette ze ko&e voor Ruud, en maakte ze eten klaar 
voor Barrie. 

Hij herinnerde zich nog hoe hij haar voor het eerst 
ontmoette, en dat ze een kroon droeg van madelie'es die 
ze aan elkaar had geregen. De bloemetjes leken op kleine 
zonnetjes, en de warmte die hij bij haar had bespeurd, haar 
onschuldige natuur, en het licht dat zij zo vrijelijk schonk, 
onderstreepte wat Ruud altijd al in zijn dochter had gezien, 
en wat hij herkende van Maaike: je wilde je aan haar warmen, 
je moest je aan haar warmen. Je voelde je beter als je bij haar 
was. Maar als je dichterbij kwam, zoals Barrie, dan ontdekte 
je dat er een behoe"e was, waar ook hij niet aan kon voldoen, 
behalve dan heel dicht tegen haar aan liggen, zó dicht dat hij 
haar soms uit bed duwde, en steeds moest ze erom lachen als 
ze ’s nachts wakker werd en weer terug klom in bed. Als ze 
lachte, bedacht Barrie, dan miste ze in elk geval haar moeder 
niet.
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Op een broeierige zomeravond, nadat Barrie uren in de 
tuin had gelegen, om vervolgens hijgend weer de koelte van 
het huis op te zoeken, kwam Zoë niet thuis, en nadat Ruud 
fanatiek op zijn telefoon had zitten tikken, werd er plots aan 
de deur gebeld. 

Barrie wist dat ze naar haar werk was gegaan, want als 
ze op zulke avonden terugkwam, dan rook ze naar deeg en 
pastasaus, en naar wijn die ze op haar schort had gemorst. 

Ruud had de voordeur opengedaan en de tussendeur 
dichtgetrokken, zodat Barrie de bezoekers niet kon 
besnu#elen of bespringen. 

Hij hoorde Ruud heel hard brullen, en daarna zei hij: ‘Wat? 
Ja, ja, natuurlijk!’ Hij deed de deur dicht, liep de woonkamer 
in en was dri"ig op zoek naar allerlei spulletjes die hij ineens 
nodig leek te hebben. Hij sloot de tuindeur, stuurde Barrie 
naar de bank en zei streng: ‘Blijf !’ 

Was dit een ingelast wachtspelletje? Meestal, op de 
avonden waarop ze werkte, zaten Ruud en hij samen op de 
bank en keken ze tv. Soms hoorde Barrie dan piepjes op zijn 
telefoon, en dan zei Ruud: ‘We zijn weer samen, vriendje. Ze 
gaat weer naar een feestje.’ Maar evenzo vaak kwam ze ook 
thuis, en dan kwamen er vriendinnen langs, die nooit leken 
weg te gaan. Ze hadden het bed in beslag genomen, bleven 
ook nog eens slapen, en Barrie moest dan noodgedwongen 
op de grond liggen, of hij liep de trap af naar beneden om 
naast Ruud in slaap te vallen. 

10
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Hij had hem ineens alleen gelaten. Barrie had zijn strenge 
toon gehoord, maar er klonk ook lichte paniek in zijn stem, 
en hij rook angstzweet bij Ruud, een eigenaardige opwinding, 
die hij niet van hem kende. 

Toen Ruud eindelijk terugkwam had hij geen aandacht 
voor Barrie. Het vertrouwde kwispelen, de fonkeling in zijn 
ogen, en de drukke bewegingen rond Ruuds benen, omdat hij 
eindelijk weer thuis was, konden niet rekenen op een warme 
begroeting. Er waren een paar mannen bij, bandleden, die 
weleens op bezoek waren geweest, wanneer ze een jamsessie 
hielden bij Ruud thuis. Ze ondersteunden Ruud naar de bank. 
Barrie wilde enthousiast naast hem gaan zitten, maar werd 
meteen door een van de mannen van de bank gestuurd.

‘Sluit dat beest even op,’ zei de kale man tegen de andere 
man, die een ringbaardje had en een samengebonden knot 
boven op zijn hoofd. 

‘Laat hem maar,’ zei Ruud. ‘Hij begrijpt er natuurlijk ook 
niets van.’ 

Barrie durfde niet meer naast Ruud te gaan liggen, maar 
ging tegen zijn benen aanzitten, en toen voelde hij een leegte 
die hij ook bij Zoë had gevoeld, maar dit was meer dan een 
leegte. Dit leek op een soort waanzin, een kwelling, die niet 
kon worden gesust, ook niet door Barrie. Hij zag de tranen 
over Ruuds gezicht lopen en hij rook het zout, en de angst, 
en de woede en dri", waardoor Barrie steeds angstiger en 
stiller werd. Die avond bleven de twee mannen naast Ruud 
op de bank zitten en praatten ze de hele nacht. Barrie sloop er 
tussenuit en beklom zachtjes de trap op weg naar Zoë’s kamer. 
Hij sliep die nacht alleen op haar bed. De volgende ochtend 
hoopte hij haar naast zich aan te tre#en, maar hij lag nog 
steeds alleen in haar kamer. 

Er kwamen die week veel mensen langs, en ze cirkelden 
om Ruud heen, alsof hij ziek was en speciale hulp nodig had. 
Niemand besteedde aandacht aan Barrie. Heel af en toe nam 
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een bandlid hem mee naar buiten, zodat hij snel zijn behoe"e 
kon doen. Vooral de man met de haarknot, hij rookte een 
sigaret met zo’n bedwelmende, prikkelende geur, keek 
regelmatig naar de fonkelende stomp, en daarna naar Barrie.

‘Ze komt niet meer thuis, jongen,’ zei hij. Later in die week 
nam hij Barrie mee naar de singel. Barrie zag wat vriendinnen 
van Zoë bij een boom staan, alsof ze op iemand wachtten 
die veel te laat was. Ze zagen er allemaal vermoeid uit. Er 
lagen bloemen en knu#els om de boom, en er brandden 
kaarsjes. Was het een feestje? Barrie wist inmiddels dat hij 
niet alle bloemen kon besprenkelen, en dat mensen vaak 
geurige bloemen aan elkaar gaven als er wat te vieren viel. 
Bloemen, dat wist hij nog van zijn eerste ontmoeting met Zoë, 
betekenden vooral vreugde. Maar nu was de sfeer anders. De 
vriendinnen zagen er niet alleen vermoeid uit, ze moesten 
ook huilen en soms stortten ze zich bij elkaar in de armen, en 
dan stond een heel groepje te huilen. Af en toe knielde er een 
meisje bij Barrie neer, vooral Fleur leek zich in die week om 
hem te bekommeren.

‘Jij hebt natuurlijk ook verdriet,’ zei ze. 
Voor de meeste vriendinnen van Zoë leek hij niet meer te 

bestaan. Hij was zonder Zoë nog altijd een pitbull. Zij had hem 
een gezicht gegeven, een karakter, een aaibaar uiterlijk, maar 
zonder haar aanwezigheid, zonder haar uitleg, zonder haar 
vanzelfsprekendheid waarmee ze andere mensen benaderde, 
zonder haar ontwapenende woorden - ‘Maak je geen zorgen, 
Barrie is mijn hond en te goed voor deze wereld’ - werd hij 
nog altijd veroordeeld, en het liefst niet gezien. 

Die week sliep hij elke nacht op haar bed, aan zijn kant, 
opgerold, zonder zich uit te rekken, zoals hij altijd deed. 
Zonder het bed volledig in beslag te nemen. Ze moest het 
idee krijgen dat ze elk moment naast hem kon kruipen, en 
zich tegen hem aan kon drukken. Zo zou hij elke avond op 
bed springen, en op haar wachten. 
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De Haarknot kwam weer langs, samen met de andere 
bandleden, en met familieleden van Ruud en Zoë, die Barrie 
zelden had gezien. Er was iets gaande wat Barrie niet helemaal 
kon thuisbrengen. De mensen die bij Ruud thuis waren, en 
ook Ruud zelf, ze leken allemaal ontheemd, zoals Hetty het 
eerder had omschreven. Hoe was dat mogelijk? Mensen 
konden kennelijk op hetzelfde moment dezelfde emoties 
hebben, en dat schiep een band. Nu was Barrie altijd een 
eenling geweest, maar hij had mensen gekend, die hij tot zijn 
mensen rekende. Hij voelde hun plezier, hun vreugde, hun 
verdriet, somberheid en leegte. Hij kende de pijn van Zoë, 
ze had het vaak met hem gehad over haar moeder. Maar dit 
massale verdriet had hij niet eerder gezien. Er stonden rijen 
mensen langs de weg. Hij hoorde mensen over Zoë praten, 
want hij herkende de klanken van haar naam, en hij herkende 
de klanken als ze het over haar moeder hadden. 

‘Ze is nu bij haar moeder.’
Wat betekende dat?
Hij werd door de Haarknot meegenomen een auto in, die 

achter een paar andere auto’s stond. Toen de stoet ging rijden 
zag Barrie pas hoeveel mensen er langs de kant stonden. 
Sommige mensen gooiden bloemen op de auto. Zoë hield van 
bloemen, dat moeten de mensen geweten hebben. Ze stopten 
even bij de boom waar nu een bloemenzee was ontstaan, en 
daarna reden ze verder. Elke boom langs de weg was versierd 
met een zwarte ballon. Het waren er tientallen, zag Barrie. En 
ze dansten in het zachte briesje.

Die middag werd er veel gesproken. Er werden nog meer 
bloemen gelegd, dit keer bij een houten kist. Barrie werd 
soms geaaid, maar vaker vergeten. Ruud was ontroostbaar en 
niets van wat een mens voorspelbaar maakt, herkende hij nog 
bij Ruud. Hij rook naar zout. Hij leek te zijn veranderd in een 
zoutpilaar van verdriet, en Barrie wist niet hoe hij op hem 
moest reageren. 
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Wanneer mensen zulk verdriet hebben, wordt er nog 
steeds veel gepraat, merkte Barrie op. Ze zoeken troost bij 
elkaar, en met hun woorden proberen ze betekenis te geven 
aan het verlies. Hij begreep nog altijd niets van mensen. Hoe 
konden ze zo eensgezind zijn in hun verdriet, en elkaar op 
andere momenten weer naar het leven staan? Als ze elkaar zo 
goed kunnen aanvoelen, dan zouden ze elkaar eeuwig moeten 
lie)ebben, juist omdat ze weten hoe het voelt om elkaar pijn 
te doen. 

Die nacht was het huis gevuld met mensen. Er werd 
gerookt, gedronken, gelachen, en nog meer gehuild. Barrie 
trok zich terug op de kamer van Zoë. Hij kroop weer op haar 
bed, en hij zou, in tegenstelling tot de mensen die zo snel 
opgeven, op haar wachten. Elke nacht weer. 

Het wachtspelletje werd een kwelling, een foltering, en 
toen de uren dagen werden, en de dagen weken, en de weken 
maanden, leek Barrie steeds ouder en magerder te worden. 
Maar hij moest volhouden. En elke keer als er een scooter 
door de straat reed, dan keek hij verrast op. 

Kwam ze dan nu eindelijk, eindelijk thuis? 
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De zomer veranderde in de herfst en het huis werd leger, 
van het massale verdriet dat Barrie had gezien bleef slechts het 
verdriet van Ruud over. De bloemen bij de boom verdorden 
en werden weggehaald. Vriendinnen van Zoë zaten nog 
regelmatig rondom de boom om over haar te praten, maar ze 
kwamen minder bij Ruud langs. Hij was niet meer naar zijn 
werk gegaan. De liefde die hij had voor zijn vak was plotseling 
verdwenen, of eigenlijk: met Zoë. Die liefde was met Zoë 
verdwenen. 

Tegen een arts van de arbodienst had hij gezegd dat hij er 
niet aan moest denken om te gaan werken. 

‘Dat komt wel weer,’ zei de arts hoopvol.
Soms belde er nog iemand op, en dan hoorde hij Ruud 

over Zoë praten. Meestal zat hij alleen, en dan rookte hij in 
de tuin de bedwelmende sigaretten en dronk hij glazen van 
het zoete, bijtende goedje waarvan hij ging wankelen. De 
tuindeur liet Ruud open staan, zodat de geur van cannabis 
kon ontsnappen en Barrie in elk geval een frisse neus kon 
halen. 

Soms piepte Barrie en maakte hij klagerige kreuntjes als hij 
bang was dat Ruud zichzelf iets aan zou doen, of als hij te veel 
dronk. In de meeste gevallen dacht Barrie niet aan zichzelf, 
maar hij kon het knagende gevoel in zijn maag de laatste 
weken ook niet negeren. Ruud vergat niet alleen zichzelf te 
verzorgen, hij vergat ook vaak Barrie eten te geven en uit te 
laten. Tegen zijn natuur in deed Barrie zijn behoe"e in de 
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tuin, en daarna ging hij weer naast Ruud op de bank zitten, 
en hoopte hij dat Ruud hem nog eten zou geven. ’s Nachts, als 
Barrie wakker werd van de !ikkerende beelden op tv, liep hij 
de trap weer op en ging hij op Zoë’s bed liggen. 

Ruud had tegen Barrie gezegd dat hij voelde dat hij 
waanzinnig werd van verdriet, en dat als hij zich maar 
vasthield aan de gedachte dat ze zou terugkomen, dat die 
wens dan ooit zou uitkomen. 

Hij geloofde daarin.
‘Ik ben niet heel anders dan jij, Barrie,’ zei hij. ‘Ergens 

lee" ze nog, in een ander universum, in een parallelle wereld, 
lacht ze ons nog toe, feest ze nog, komt ze gewoon weer thuis, 
bij ons, bij mij. Daar wacht ik op. En ik moet erin geloven, 
want elk ander idee is onverteerbaar. Ik mis niet alleen haar 
aanwezigheid, zoals jij dat doet. Ik mis alles wat ze betekende 
voor mij, zonder dat ze daarvoor iets hoefde te doen.’ 

Barrie begreep niets van wat hij zei, maar hij voelde hoe 
verdrietig Ruud was, nog altijd was, en voor zover hij kon 
overzien, altijd zou blijven. Ruud rook sinds het verlies van 
Zoë elke dag hetzelfde: zoutig, zoals een oude kaas. Als 
iemand zo lang zoutig ruikt, dan brokkelt hij vanzelf af. 

Waarom leefden mensen zoveel verschillende levens? 
Hoe kon het dat het leven de ene mens leek toe te lachen en 
voor de andere mens een kwelling was? Zoveel verschillende 
geuren. Wekten ze die zelf op? Deden ze dat zichzelf aan? 
Voor Barrie was de mens soms een goddelijk wezen dat zijn 
lot in eigen handen had, en op andere momenten zag hij weer 
hoe broos ze waren. Ze bestonden grotendeels uit wanhoop, 
onzekerheid en angst, wat ze steeds probeerden te verhullen. 
Dat was ook zoiets eigenaardigs. Maar elke emotie hee" een 
geur, en Barrie kon ze allemaal herkennen en onderscheiden.

Het gebeurde onopgemerkt, maar het viel Barrie ineens 
op dat niemand meer belde. Niemand kwam meer langs. 
Ruud was een omen geworden, een symbool van ongeluk 
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waar niemand zich mee wilde inlaten. Eerst zijn vrouw, nu 
zijn dochter. Dat kon weinig goeds betekenen. En wat moet 
je tegen hem zeggen? Het was alsof je in een stinkend moeras 
stapte. Je werd meegetrokken in een immense somberheid, en 
wat had je daar nu aan, en sterker nog: wat moest je ertegen 
doen? 

Toen de nieuwswaarde verdween, en er nieuwe ongelukken 
werden gerapporteerd, die toch ook ernstig waren, bleken de 
mensen het nieuwsfeit alweer vergeten, of in elk geval was het 
naar de achtergrond gedrongen, en de mensen die om Ruud 
gaven, de docenten op school, zijn band, zijn kennissen, zijn 
familie, de buurtbewoners, hadden zelf ook allemaal drukke 
levens, die hen opeisten. Dat moest Ruud begrijpen. En hij 
begreep het ook. Hij was immers zelf ook altijd druk geweest, 
met zijn werk, met zijn bandje, met het repeteren, met de 
optredens, en natuurlijk voornamelijk met Zoë. Het ging hem 
altijd om Zoë. Barrie was er, omdat Zoë dat had gewild.

Barrie moest een beslissing nemen. Hij zag hoe slecht 
Ruud voor zichzelf en voor hem zorgde. Misschien moest 
hij hulp halen. De Haarknot die hem had uitgelaten, kort 
nadat Zoë niet meer was thuisgekomen, waar woonde hij? 
Waarom kwam hij niet meer langs? Was hij bang voor het 
leed van Ruud? Mensen geloven niet in leed. Als iemand 
veel tegenslagen te verwerken hee", dan klinkt er verwijt, of 
ze geloven het niet. Barrie kende weinig woorden, maar hij 
rook hoe sommige mensen die Ruud op straat passeerden 
hem veroordeelden. Er was ook dan sprake van een soort 
agressie. Barrie had geen idee hoe oud hij precies was, maar 
zolang als hij leefde had hij nog nooit zo’n tegenstrijdige en 
onbetrouwbare soort meegemaakt als de mens. Je mocht 
hopen dat je een paar goeie mensen vond, want daarbuiten 
waren heel veel slechte mensen, en hun blinde dri" en woede 
kenden allerlei niveaus. Soms was het niet eens meteen te 
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herkennen als agressie. Daar moest je, net als Barrie, een neus 
voor hebben.  

Na de zoveelste avond waarin Ruud versu" op de bank zat 
en naar de tv keek, wachtte Barrie tot hij in slaap viel. Hij zat 
naast hem, en keek naar zijn glimmende, gerimpelde gezicht. 
Hoeveel ouder was hij in een korte periode geworden. Barrie 
rook nog altijd een a(rokkelende zoutpilaar. Hij zag het voor 
zijn ogen gebeuren. Hij keek naar de foto’s van Zoë aan de 
muur, naar de foto die Ruud elke avond in zijn handen had. 

Barrie sprong van de bank af, keek nog een keer om naar 
Ruud, en liep toen door de tuindeur naar buiten. Hij sprong 
over het lage tuinhek en zocht naar de Haarknot. Hij moest 
ergens in de buurt wonen. Als Ruud ging repeteren, dan was 
hij de hele avond weg, maar de bandleden woonden niet ver 
bij hem vandaan. Ze konden niet ver bij hem vandaan wonen. 
Waarom hadden ze hem trouwens niet meer gebeld? Hoorde 
dat bij hun overlevingsdri"? Als het erop aankomt kiest een 
mens in de eerste plaats voor zichzelf. Is dat het? Maakte dat 
hem tot het superieure wezen dat hij nu is?

Zoë had eens tegen hem gezegd: ‘Iedereen ziet in jou het 
monster, maar volgens mij hebben engelen vaak littekens 
gespaard van het vechten tegen alle duivels. Dat vergeet 
iedereen.’ 

Barrie liep in draf, op weg naar wie dan ook. Een bekend 
gezicht. Iemand die hem herkende, of die hij herkende. Ruud 
moest geholpen worden. Hij besloot net zo lang te lopen tot 
hij iemand zag die hem kon helpen. Toen het donker werd 
raakte hij gedesoriënteerd. De regen hielp ook al niet mee. Hij 
voelde weer hoe het was om uren achtereen op asfalt te lopen. 
De kussentjes van zijn poten voelden versteend aan. Waar 
was hij, eigenlijk? De bandleden konden nooit zo ver van 
Ruud vandaan wonen. Barrie zag de lichtjes van de wegen en 
de auto’s. Hij zag de lichtjes van de stad. Van veraf gezien lijkt 
de wereld van de mensen een paradijs, maar wie beter kijkt 
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ziet dat er achter elk bewegend lichtje een leven schuilgaat 
dat moeite hee" om te bestaan. En niemand gee" erom, want 
voor elk lichtje dat uitdoo" komen er tientallen terug. 

Barrie raakte het idee van tijd en afstand kwijt, en wist niet 
meer waar hij nu precies was. De buurt waarin hij nu liep leek 
op de buurt waar Herman en Natalie woonden. Hij herkende 
de !ats. Was hij zo ver gelopen? Dat was onmogelijk. Het 
moest een andere buurt zijn. 

De dag was alweer aangebroken. Af en toe passeerde hij 
mensen met aangelijnde honden. De honden vielen uit en de 
mensen sprongen opzij en probeerden hun honden in toom 
te houden. Daarna zag Barrie dat ze naar hun telefoon grepen. 
Hij liep over viaducten, langs !ats, over parkeerterreinen, 
door stegen en langs wegen en straten, en steeds weer riep hij 
dezelfde reacties op.

‘Pas op, een hond!’
‘Moet je dat monster zien!’ 
‘Een loslopende pitbull, bel de politie.’
‘Schiet hem dood!’ 
Na een uur kreeg Barrie door dat hij gevolgd werd door 

een wit busje, met daarop de a(eelding van een hond, en een 
aantal nummers. Hij was moe, afgepeigerd, bang voor wat er 
met Ruud zou gebeuren, en vroeg zich af of iemand hem nog 
zou bellen. Iemand moest hem helpen. 

Barrie had gefaald. Die gedachte zorgde ervoor dat hij 
nog vermoeider was. Hij was een pitbull, een vechthond, 
een moordenaar, hij wist niet van opgeven, maar nu wist hij 
dat hij niet kon doorgaan. Hij kwam uit een lange generatie 
van vechthonden, en de meeste honden en mensen vreesden 
hem. Misschien hebben ze gelijk, dacht Barrie. Hij kende 
honderden manieren om andere honden te verwonden, hij 
wist hoe hij ze naar de grond moest brengen, en zijn tanden 
door hun vlees moest laten glijden. Hij wist hoe hij schade 
moest toebrengen, hoe hij een hond kon ombrengen. Als hij 
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werd aangevallen zag hij duizend-en-een scenario’s hoe hij 
zijn tegenstander moest overmeesteren, zodat hij zijn leven 
kon nemen. Hij wist hoe hij een mens kon beschermen, 
hoe hij zich zou opo#eren als hij daarmee het gevaar kon 
uitschakelen. Hij wist alleen niet hoe hij een mens echt kon 
redden, hoe hij Ruud weer aan het lachen moest krijgen, en 
Zoë weer terug naar huis kon brengen. Het angstbeeld klopte. 
Hij wist hoe hij levens moest nemen, maar niet hoe hij iemand 
tot leven kon wekken. 

En toen voelde hij een koord om zijn nek, dat zich heel 
snel straktrok, zodat hij amper lucht kreeg, en het eerste wat 
hij een man tegen een vrouw hoorde zeggen was: ‘We hebben 
hem!’ 
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Het koord zat aan een lange stok, waardoor Barrie geen 
kant op kon. Hij werd de bus ingeladen, en de man en de 
vrouw gaven elkaar een schouderklopje. 

‘Geef jij het door, Sandra?’ 
De man en de vrouw droegen een groen uniform en 

hadden een petje op. Sandra sprak door een mobilofoon en 
zei: ‘Je kunt de politie a(ellen, we hebben hem al. Ja, Rob 
ving hem in één keer. Hij liep bij de Kuip in de buurt. Hij lijkt 
vrij mak. Volgens mij komt hij uit het illegale circuit.’ 

Barrie zat in een hok in de bus met tralies ervoor. Hij zag 
soms iets van de buitenwereld. Zijn schouders deden zeer, 
zijn poten voelden stram aan, en het leek erop dat hij weer 
op weg terug was naar Ruud. Hij had te ver gelopen. Deze 
mensen brachten hem terug naar huis.

Onderweg, toen ze na twintig minuten de snelweg verlieten 
en in een woonwijk terechtkwamen, zag Barrie een meisje op 
straat spelen met een ballon. Was dat een zwarte ballon? Een 
van de ballonnen die om de bomen geknoopt zaten? Barrie 
had moeite met het herkennen van kleuren, maar dit moest 
een van die ballonnen zijn. Of was dat alweer te lang geleden? 
Hij zag die ballon en moest meteen denken aan de bomen 
langs de weg toen ze in een stoet reden.

Na tien minuten stopte de bus en werd Barrie met het 
koord weer om zijn nek uitgeladen.

‘Kom maar, we brengen je naar een veilige plek.’ 
‘Nelis!’ brulde Sandra. Ze stond voor het ijzeren hek van 
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het asiel. Barrie hoorde tientallen honden woest bla#en. Ze 
bla"en door elkaar heen: luid, schel, hard, zacht, klagerig, 
kreunend, woest, tergend. 

Dit was géén veilige plek. 
Een oude man met een uitgemergeld gezicht, donkere 

ogen, die diep in hun kassen lagen, en met een versleten 
blauw petje op kwam naar het hek toe.

‘Wat nou weer?’ brulde hij. 
‘Als het goed is ben je gebeld over deze zwer)ond,’ zei 

Rob. 
‘O, is dat ’m, ja? Ik zie het al, een echte gemenerik. Breng 

hem maar naar het achterste hok, anders maken die honden 
hem helemaal gek.’ 

Sandra en Rob liepen over een modderig pad, langs de 
smerige hokken van het asiel naar het achterste verblijf. Het 
asiel stonk naar urine en mest.

‘Jezus, wordt hier weleens schoongemaakt?’ vroeg Sandra.
‘Ik run die feesttent hier in mijn eentje, schoonheid,’ zei 

Nelis. ‘Gaan we klagen?’ 
‘Heb je dan geen hulp?’ 
‘Trudy komt soms helpen, ken je haar niet? En toevallig heb 

ik een jongen aangenomen die de boel hier een beetje komt 
opruimen. Je weet toch dat het asiel een andere bestemming 
krijgt? Alles wordt hier sowieso opgedoekt – hier is het.’

Het achterste verblijf was nog helemaal leeg. Er stonden 
twee bakken in, de vierkante ruimte was van beton met een 
paar plukken stro op de grond.

‘Stop hem er maar in, dan doe ik het hek achter hem dicht,’ 
zei Nelis. 

Rob duwde Barrie in het hok en haalde het koord van zijn 
nek en trok de stok terug. Barrie liep meteen zo ver mogelijk 
naar achteren en bekeek de mensen van een afstand. Ze gaven 
niets om Ruud, en ze waren niet van plan om hem naar huis 
te brengen. Waarom lieten mensen zich door angst leiden en 
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niet door begrip en verstand? 
‘Laat hem maar tot rust komen,’ zei Nelis, en gaf Sandra en 

Rob een schouderklopje en liep samen met hen terug naar de 
ingang van het asiel.

‘Wat gaat er nu met hem gebeuren?’ vroeg Sandra. 
‘Alsof je dat niet weet,’ zei Nelis, die zijn shag uit zijn 

broekzak pakte en begon te rollen. Hij keek Sandra en Rob 
vanonder zijn wenkbrauwen aan en likte aan het vloei. 

‘De dierenarts komt kijken of hij gechipt is, maar die kans 
is klein. Als hij gechipt is, dan pakken we de eigenaar aan, 
en als hij niet gechipt is - wat ik dus denk -, dan krijgt hij 
uiteindelijk een spuitje. Ik bedoel, kijk eens naar die scheuren 
in z’n kop. Dat is geen vrolijke gezinshond. Wie wil zo’n beest 
nog, dat bedoel ik te zeggen.’ 

Nelis stak zijn sjekkie aan en blies rook uit. 
‘Zo gaan die dingen – zeg, jullie weer op pad?’ Hij knikte 

naar de bus en hoorde de mobilofoon kraken.
‘Sandra schudde haar hoofd en liep gefrustreerd terug 

naar de bus. Ze kon de onverschillige toon van Nelis niet 
uitstaan. Rob gaf Nelis een hand. 

‘Bedankt, Nelis.’
‘Tot snel weer.’

De volgende dag kwam er een jongen in het asiel om de 
hokken schoon te maken. Hij liet de honden er een voor een 
uit, liep een rondje met ze om het asiel, zodat ze hun behoe"e 
konden doen, en spoot de hokken schoon en gaf ze verse 
brokken en water.

‘Niet de achterste, laat die maar aan mij over, daar zit een 
echte rotzak. Kijk maar eens.’ 

Nelis nam hem mee naar Barrie, die onmiddellijk naar de 
tralies vloog en hard in een van de ijzeren spijlen beet. De 
jongen deinsde achteruit en knikte naar Nelis. Maar iets in 
de hond wekte zijn nieuwsgierigheid en later die ochtend zag 
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Nelis hem toch voor het hok zitten.
‘Verdomme, wat heb ik je nu gezegd?’ 
‘Hij is bang,’ zei de jongen.
‘Ik vertrouw dat monster niet, heb je z’n kop gezien? En ga 

je naar hem zitten staren of ga je hier nog werk verzetten? Ik 
betaal je niet voor liefdadigheid.’ 

Nelis stak zijn handen in de lucht en liep weg. De jongen 
keek hoe de oude man uit zijn blikveld verdween. Soms ging 
Nelis er op zijn oude Puch vandoor om in het café een biertje 
te drinken en liet hij het werk aan hem over.

Hij keek weer naar Barrie, zakte door zijn knieën, en sprak 
op kalme toon. Hij zei dat hij Aaron heette. 

‘Heb jij een naam?’ 
Barrie stak zijn neus een beetje in de lucht en probeerde te 

ruiken wat die jongen van hem wilde. Hij kon niet veel ouder 
zijn dan Zoë. Sterker nog, hij rook zelfs een beetje naar Zoë. 
Roken alle jonge mensen hetzelfde, of had Barrie de geur van 
Zoë nog in zijn neus zitten? 

Aaron hield een verhaal op over vertrouwen, en dat er 
weinig mensen waren die vertrouwen in hem hadden gesteld. 

‘Zijn er mensen geweest die jij kon vertrouwen?’ vroeg hij. 
Barrie werd onrustig van de jongen. Hoe noemde hij zichzelf? 
Aaron? Eerst ging Barrie achteraan tegen de muur zitten, en 
toen kwam hij toch weer langzaam dichterbij. 

Was de jongen Zoë, die was teruggekomen? Kon Zoë een 
andere vorm aannemen? Mensen waren magische schepsels. 
Het zou kunnen. Barrie rook geen angst bij de jongen, zoals 
ook Zoë nooit bang voor hem was geweest.  Hij herkende 
iets van de geur die Aaron bij zich droeg. De geur van 
onverschrokkenheid en eenzaamheid. Hoe kon zo’n jonge 
jongen eenzaam zijn? Wat was zijn verhaal? Barrie kwam 
dichterbij en ging tegen het hek aanzitten om hem beter te 
kunnen ruiken. 

‘Ik noem je Otis,’ zei Aaron. ‘Als je een naam hebt, dan kan 
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er van je worden gehouden.’ 
Nelis kwam weer terug, ditmaal met een hogedrukspuit 

in zijn hand.
‘Klaar met vertroetelen? Als je je werk hebt gedaan, mag 

je naar huis.’ 
 ‘Ik ga zo,’ zei hij. 
‘Wat moet je toch bij dat beest?’ vroeg Nelis geïrriteerd, en 

ondertussen spoot hij de modder van het looppad en liep hij 
in langzame passen richting de uitgang. Hij leek zijn interesse 
in Aaron alweer te zijn verloren. 

‘Misschien zijn we allebei zwerfdieren,’ zei Aaron, en toen 
knielde hij weer even bij de hond neer. 

‘Ik geef je niet op,’ !uisterde Aaron zacht en stak zijn hand 
door de tralies en aaide Otis over zijn kop. ‘Ik zie je morgen 
weer, hoor je me?’ 

Otis voelde de hand van Aaron over zijn kop gaan, en 
kneep even zijn ogen dicht. Toen keek hij hem aan, en 
herhaalde Aaron voordat hij opstond en vertrok nog eens 
zacht dezelfde woorden: ‘Ik geef je niet op.’ 

 



Deze novelle is geschreven in de geest van de honden 
die mij hebben vergezeld op mijn pad, en die zich tijdens 
hun leven altijd onvermoeibaar toonden, met hun begrip, 
hun geduld, hun loyaliteit en liefde. Vaak zag ik dezelfde 
eigenschappen terug bij de honden van vrienden en kennissen. 
Medemenselijkheid vind je, om redenen die wellicht nooit 
helemaal begrepen zullen worden, kennelijk het sterkst terug 
in de ogen van een hond.
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