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Zeist
Weer terug in Zeist in een beter seizoen. De lente die allang was aangebroken wilde
maar niet structureel betere temperaturen met laten zon zien. Dit heerlijke huis was
licht van binnen en gezellig ingericht. Dat scheelt in de beleving van een aan je
toegewezen huis. Met twee sterke honden, want de oudste van de twee, die we ‘de
generaal’ noemden, was al 18 jaar oud.
Zoals gebruikelijk konden we flink wat borstelen om de vele losse haren uit een dichte
kortharige vacht te rossen. Beide honden hadden een vettige huid met een beetje roos.
Al vaker zijn we dit in onze oppashuizen tegengekomen. Elke dag borstelen is slechts bij
weinig mensen aan de orde onder het mom van druk, druk , druk of hebben daar
gewoon geen zin in. Wij doen het wel en telkens concluderen we dat dat heel positief
werkt. Ze gaan er beslist beter door uitzien en de aanraking doet hen goed.
Zorg van de toekomst
Een van de zonen van de huiseigenaren kwam langs. Een pak dat hij voor een congres
nodig had moest uit de kast. Drie vrienden vergezelden hem. Er was een congres over
toekomstige scenario’s in de zorg. In Nederland was vooraf de vraag om input gelegd bij
vele universiteiten met als voorgehangen worst de mogelijkheid je idee te presenteren
op dit geplande congres. Goede sprekers en goede ideeën zouden aan de orde komen.
Vanuit 17 invalshoeken zou het probleem van de zorg in de toekomst getakeld worden.
In discussie met hen groeide onze nieuwsgierigheid. Eigenlijk hadden we dit congres
zelf wel mee willen maken. Ongetwijfeld een inspirerend geheel.
Ons aangenomen kleinkind met ouders, kwamen logeren in dit mooie huis en groene
omgeving. In dezen geen bloedlijn, maar heel eigentijds hadden de ouders zelf een
geschikte opa en oma uitgezocht voor hun eerste kind en wat zou volgen. Hun ouders
waren bijna allemaal al overleden en de enige opa die er nog was kon die rol niet op zich
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nemen. Het was voor ons een makkie om het oma‐ respectievelijk opaschap op ons te
nemen. De vrolijke baby maakte het je beslist gemakkelijk.
In de eindeloze rij aan bewolkte dagen kregen we op Pinksterdag de zon cadeau. Geen
programma, heerlijk even niets. Buitenlucht opsnuiven in de vorm van wandelingen met
de twee honden en zittend op het terras onze kleine wereld tot de wereld in een breder
perspectief besprekend.
Op onze ochtendwandeling troffen we een groep 50 plus vrouwen aan, die met xray
halters in de handen, in het prachtige lichtgroene bos er flink de pas inhielden. Achteraan
stapte akela met luide stem de groep aan te moedigen. Op mijn vraag of ik hier met
‘powergirls’ had te maken werd serieus geantwoord dat zij met speciale xray halters
werkten. Na herhaling van mijn vraag gaven ze aarzelend het bevestigende antwoord.
Op korte afstand van het huis staat een groot ziekenhuis waarnaast een klein bos een
goede uitlaat mogelijkheid biedt voor de vele hondenbezitters uit de omgeving. ’s
Morgens rond 9.30 uur wemelt het van de vrouwen met de hond. ’s Avonds zie je
voornamelijk mannen lopen; het traditionele beeld. De zeer levendige boerenfox zoekt
gauw contact met alle honden die we tegenkomen. Dat kan leiden tot een heel
verschillend gedrag tussen de honden. Met de een speel je, bij de ander delf je het
onderspit qua snelheid en bij ontmoetingen met angstige honden ontpopte een
agressieve kant die onaangenaam was. Gesprekken met de eigenaren waren ook
verschillend. Soms met humor, maar meestal erg braaf en correct.
Zo hoorde ik een keer een mooi sappig verhaal over het gedrag van de oude fox terrier,
die ik dit keer had thuisgelaten, hoe hij in zijn jongere dagen, loopse teefjes benaderde.
Hekken verwoestend en stiekem achter een boom spiedend wanneer het juiste moment
voor toeslaan was aangebroken. Het ontlokte aan mij een opmerking op het randje,
waarop een van de vrouwen spoorslags weer doorliep. De stelling van de eigenaresse
van een door hem besprongen teefje was dat haar hond zo populair was bij de
mannetjes dat ze een keer door haar rug was gegaan. Net zoals dat bij mensen gebeurt.
Iets teveel besprongen en mogelijk een tikkeltje te wild. Op mijn opmerking dat dat juist
bij vrouwen heel anders lag en dat een hoge frequentie van besprongen worden juist
heel goed voor de onderrug was, reageerde de wegloopster criptisch met de opmerking:
dat ligt eraan. Helaas wilde zij dit niet toelichten en liep snel door wat ik wel jammer
vond.

