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Hij komt de hoek om

Als het mooie jaargetijde zijn naam eer aandoet en het getiere-
lier van de vogels mij tijdig kon wekken, omdat ik de vorige dag
op tijd eindigde, ga ik graag al voor de eerste maaltijd en zonder
hoed een half uurtje naar buiten, in de laan voor het huis of ook
in de ruimere plantsoenen, om de jonge morgenlucht wat in te
ademen en, voordat het werk me in beslag neemt, een beetje
deel te hebben aan de genoegens van de maagdelijke vroegte.
Op de trappen, die naar de huisdeur leiden, laat ik dan een
tweetonig fluitje horen, grondtoon en een dieper kwart, zoals
het tweede deel van Schuberts onvoltooide symfonie begint, –
een signaal, dat ongeveer voor de toonzetting van een tweelet-
tergrepige roepnaam kan doorgaan. Meteen al, als ik naar de
tuinpoort door loop, wordt in de verte, eerst nauwelijks hoor-
baar, maar snel naderbij komend en duidelijker wordend, een
fijn geklingel ruchtbaar, zoals het kan ontstaan, als een politie-
penning tegen het metalen beslag van een halsband slaat; en als
ik me omdraai, zie ik Bauschan in volle galop de hoek van het
huis aan de achterzijde om komen en recht op me afstormen,
alsof hij van plan is, me omver te lopen. Van inspanning trekt
hij zijn onderlip een beetje op, zodat twee, drie van zijn onder-
ste voortanden ontbloot zijn en prachtig wit in de vroege zon
blikkeren.





Hij komt uit zijn hok, dat daar achter onder de vloer van de
op pilaren rustende veranda staat en waarin hij, tot mijn twee-
lettergrepige fluitje hem hevig deed opleven, na een nacht vol
afwisseling in een korte ochtendsluimering kan hebben gele-
gen. Zijn hok is voorzien van gordijnen uit ruwe stof en met
stro bekleed, waardoor het komt, dat een of meer halmen in
Bauschans al door het liggen wat ruige vel vastzitten of zelfs tus-
sen zijn tenen steken: een aanblik, die me iedere keer aan de
oude graaf von Moor herinnert, zoals ik hem eens, in een op-
voering van hoogst accurate inbeeldingkracht, uit de kerker zag
stappen, een strohalm tussen twee in tricot gehulde tenen van
zijn arme voeten. Onwillekeurig stel ik me zijwaarts tegen het
aanstormende beest op, in afweerpositie, want zijn schijnbe-
doeling, mij tussen mijn voeten te stoten en mij ten val te bren-
gen, is gegarandeerd misleidend. Op het laatste ogenblik echter
en kort voor de botsing weet hij te remmen en bij te draaien,
wat zowel van zijn lichamelijke als zijn geestelijke zelfbeheer-
sing getuigt; en nu begint hij, zonder geluid te maken – want
hij maakt spaarzaam gebruik van zijn sonore en expressieve
stem –, een warrige begroetingsdans om mij heen uit te voeren,
bestaand uit trappelen, mateloos kwispelen, dat zich niet tot
het hiervoor bestemde uitdrukkingsorgaan van de staart be-
perkt, maar zijn hele achterlijf tot aan de ribben mee laat doen,
verder een zich ringelend samentrekken van zijn lichaam en ve-
rende, slingerende sprongen in de lucht met draaien om zijn ei-
gen as, – opvoeringen, die hij echter merkwaardigerwijs aan
mijn blikken probeert te onttrekken, doordat hij zijn show, hoe
ik mij ook keer, altijd naar de tegenovergestelde kant verplaatst.
Op het ogenblik echter, dat ik mij neerbuig en mijn hand uit-
strek, is hij plotseling met een sprong naast mij en staat, zijn
schouder tegen mijn scheenbeen aangeperst, als een standbeeld:
scheef tegen mij aangeleund staat hij, zijn sterke poten tegen de
grond gedrukt, zijn gezicht naar mij toe gekeerd, zodat hij mij
omgekeerd en vanonder af in mijn ogen kijkt en zijn beweging-





loosheid, terwijl ik hem met halfluide en goede woorden op
zijn schouderblad klop, ademt dezelfde concentratie en harts-
tocht als de voorafgegane vervoering.

Het is een kortharige Duitse patrijshond, – als men deze be-
naming niet al te streng en strikt, maar met een korreltje zout
wil nemen; want een patrijshond zoals hij te boek staat en vol-
gens de pijnlijkste observatie is Bauschan eigenlijk wel niet.
Voor zo één is hij ten eerste misschien een beetje te klein, – hij
is, dit moet gezegd zijn, beslist iets onder de maat van een staan-
de hond; en verder zijn ook zijn voorpoten niet helemaal recht,
meer iets naar buiten gebogen, – wat eveneens slechts onnauw-
keurig beantwoordt aan het ideaalbeeld van zuiver fokken. De
kleine neiging naar de ‘wam’, dat wil zeggen: naar die gerimpel-
de huidzakvorming aan de hals, die zo’n waardige uitdrukking
geven kan, staat hem uitstekend; maar ook dit zou wel door
onverbiddelijke keurmeesters als foutief afgekeurd worden,
want bij de patrijshond, hoor ik, moet de huid van de hals glad
om de keel spannen. Bauschans kleurschakering is heel mooi.
Zijn vel is roestbruin in de onderlaag en zwart gevlekt. Maar er
zit ook veel wit tussen, dat op de borst, de poten, de buik dui-
delijk overheersend is, terwijl de hele gedrongen neus in het
zwart gedompeld lijkt. Op zijn brede schedeldak en aan zijn
koele oren vormt het zwart met het roestbruin een mooi, fluwe-
len patroon en het aangenaamste aan zijn verschijning is wel
het kruintje, bosje of puntje, waarin het witte haar op zijn borst
zich in elkaar draait en dat als de spits van oude borstharnassen
horizontaal naar voren steekt. Overigens kan ook de wat wille-
keurige kleurenpracht van zijn vel ‘ongeoorloofd’ zijn voor de-
gene, die de wetten van het ras voorrang geven boven de per-
soonlijkheidswaarden, want de klassieke patrijshond moet zo
mogelijk eenkleurig of met verschillende kleurvlakken getooid,
maar niet gevlekt zijn. Het meest in het oog springende echter,
dat een starre schematiserende indeling van Bauschan in de weg
staat, is een bepaalde hangende soort beharing van zijn mond-





hoeken en de onderzijde van zijn bek, die men niet geheel ten
onrechte als snor- en knevelbaard zou kunnen betitelen en die,
als je het bekijkt, van ver af of dichterbij aan het type van de
pincher of schnauzer doet denken.

Maar patrijshond of pincher – een mooi en edel dier is Bau-
schan in ieder geval, zoals hij daar stevig tegen mijn knie staat
geleund en met diep geconcentreerde toewijding naar mij op-
kijkt! Vooral de ogen zijn mooi, zacht en verstandig, hoewel
misschien ook een beetje glazig naar voren komend. De iris is
roestbruin – met de kleur van het vel; toch vormt ze eigenlijk
slechts een smalle ring, door de zeer grote zwart spiegelende
pupillen en anderzijds gaat haar kleur in het wit van het oog
over en zwemt daarin. De uitdrukking van zijn kop, een uit-
drukking van een verstandige rechtschapenheid, toont een
manlijkheid van zijn morele deel, dat zijn lichaamsbouw fysiek
herhaalt: de gewelfde borstkas met de gladde en soepele huid,
waaronder de ribben zich krachtig aftekenen, de ingetrokken
heupen, de gespierd geaderde poten, de stevige en welgevormde
voeten – dit alles spreekt van rechtschapenheid en viriele
deugd, het spreekt van boers jagersbloed, ja, de jager en staan-
der overheersen toch sterk in Bauschans ontwikkeling, hij is een
echte patrijshond, als je mij vraagt, hoewel hij zijn bestaan ze-
ker niet te danken heeft aan een geslachtsdaad van aanmatigen-
de inteelt; en juist dit kan dan ook de zin van de anders tamelijk
verwarde en logisch ongeordende woorden zijn, die ik tot hem
richt, terwijl ik hem op zijn schouderblad klop.

Hij staat en kijkt, hij luistert naar de intonatie van mijn stem,
doordringt ze met de accenten van een stellige goedkeuring van
zijn existentie, die uit mijn aanspraak sterk naar voren komt. En
plotseling voert hij, zijn kop naar voren stotend en de lippen snel
openend en sluitend, een hap uit tegen mijn gezicht, alsof hij mij
mijn neus wilde afbijten, een pantomime, die blijkbaar als ant-
woord op mijn toespreken bedoeld is en me lachend regelmatig
laat terugspringen, wat Bauschan ook van tevoren weet. Het is





een soort luchtkus, half tederheid, half plagerij, een manoeuvre,
die van klein af aan kenmerkend voor hem was, terwijl ik het
vroeger bij geen van zijn voorgangers opmerkte. Overigens ver-
ontschuldigt hij zich meteen door kwispelen, korte buigingen
en een verlegen-vrolijk gezicht voor de vrijheid, die hij nam. En
dan gaan we door de tuinpoort naar buiten.

Rondom ons heen ruist het net als de zee; want mijn huis ligt
bijna direct aan de snel stromende en over vlakke terrassen
schuimende rivier, alleen van haar gescheiden door de populie-
renlaan, een omheinde, met jonge essen beplante strook gras en
een verhoogde weg, die wordt omzoomd door gigantische es-
pen, reuzen, die er uitzien als bizarre wilgen, waarvan de witte,
zaaddragende wol begin juni de hele omgeving ondersneeuwt.
Stroomopwaarts, naar de stad toe, oefenen genietroepen in het
bouwen van een pontonbrug. De stappen van hun zware laar-
zen op de planken en de uitroepen van de bevelhebbers weer-
galmen hierheen. Maar van de andere oever komen geluiden
van arbeidzaamheid, want daar, een eind stroomafwaarts van
het huis, bevindt zich een locomotieffabriek met een modern
uitgebreid arbeidsterrein, waarvan de hoge ramen op ieder
nachtelijk uur door het donker gloeien. Nieuwe en mooi gelak-
te machines snellen daar op proef heen en weer; een stoomfluit
laat soms zijn loeiende hoofdtoon horen, een dof geraas van
onbestemde herkomst doet van tijd tot tijd de lucht trillen en
uit verschillende schoorstenen walmt rook, die een gunstige
wind echter laat wegdrijven, over de bossen aan de overkant en
die over het algemeen maar moeilijk over de rivier komt. Zo
vermengen zich in de voorstadse-halflandelijke afzondering van
deze streek de geluiden van de in zichzelf verzonken natuur met
die van de menselijke levendigheid en over alles heen ligt de
stralende frisheid van de morgenstond.

Het kan half acht zijn in de zin der wet, wanneer ik zo naar
buiten ga, in werkelijkheid is het dus halfzeven. Ik loop, de ar-
men op de rug, in de tere zonneschijn de met de lange schadu-





wen van de populieren gearceerde laan af, ik zie de rivier van
hieruit niet, maar ik hoor haar brede, gelijkmatige gang; de
bomen fluisteren zacht, het doordringende tjirpen, fluiten,
kwinkeleren en weemoedig tierelieren van de zangvogels ver-
vult de lucht, onder de vochtigblauwe hemel gaat een vlieg-
tuig, vanuit het oosten komend, een star mechanische vogel,
met zacht af en aan zwellend gedreun, over het land en de ri-
vier heen zijn onafhankelijke baan en mijn ogen genieten van
Bauschan vanwege zijn mooie, gestrekte sprongen over de lage
omheining van de grasstrook aan de linkerkant, eroverheen en
weer terug. Hij springt inderdaad, omdat hij weet, dat ik daar
plezier in heb; want vaak heb ik hem door kreten en kloppen
op de omheining aangespoord en hem geprezen, als hij aan
mijn wensen tegemoet kwam; en ook nu komt hij bijna na ie-
dere zin, om zich te laten zeggen, dat hij een koene en elegante
springer is, waarop hij ook nog naar mijn gezicht omhoog
springt en mijn afwerende arm met de neus van zijn bek veront-
reinigt. In de tweede plaats echter zijn dit zijn verplichte oefe-
ningen in de zin van een gymnastisch morgentoilet; want hij
strijkt zijn door het liggen ruw geworden vel door de turnach-
tige beweging glad en verliest zo de strohalmen van de oude
Moor, die het ontsierden.

Het is goed, zo in de morgen te lopen, de zintuigen ver-
jongd, de ziel gereinigd van het geneeskrachtig bad en de lange
Lethedronk van de nacht. Met een krachtig vertrouwen blik je
de aanstaande dag tegemoet, maar je aarzelt behaaglijk, hem te
beginnen, meester van een buitengewone, onbelaste en onbe-
zorgde spanne tijds tussen droom en dag, die je als beloning
kreeg voor een ingetogen gedrag. De illusie van een bestendig,
eenvoudig, onafgeleid en beschouwelijk in zichzelf gekeerd le-
ven, de illusie, helemaal jezelf te zijn, maakt je gelukkig; want
de mens is geneigd, zijn momentane toestand, of die nu helder
of verward is, vreedzaam of hartstochtelijk, voor waar, kenmer-
kend en duurzaam in zijn leven te houden en in het bijzonder


