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Vlakbij huis brachten we een deel van de zomer door in een huis dat bestond uit twee
delen die waren geschakeld met een oude tuin ernaast. Vroeger had een moeder van de
vorige eigenaar het bijgebouwde gedeelte bewoond, uitkijkend op een sfeervolle tuin die
toen zeer goed werd verzorgd. De huidige eigenaren houden het bij door het gras te
maaien en de terrassen op te sieren met veel bloeiend spul dat veelal in de schaduw van
de grote bomen en struiken staan opgesteld. De walnoot aan het terras voor het huis
filtert het zonlicht en zet dit om in een rustgevend groen licht naar binnen. Zonlicht
komt nergens direct het huis in.
Onze handen jeukten toen we dit aanschouwden op het moment dat het ons duidelijk
werd dat we vrij waren in de wijze waarop we de zorg verleenden aan het hebben en
houwen van de eigenaren. In de tweede week scheen de zon na een periode van grijs en
druilerig weer. Een goed moment brak aan om de handen uit de mouwen te steken in de
tuin. Vooral Karel is helemaal los gegaan. Vier ‘big bags’ van ieder 1 kub, werden gevuld
met snoeihout en ander tuinafval. Daarnaast kon er nog een stapel snoeihout in de voor‐
en achtertuin worden weggewerkt. Er kwam wat meer licht in het geheel en zelfs in
korte tijd zagen we het gras groeien op plekken waar het eerst niet wilde, maar daar wel
was gewenst. Foto’s stuurden we naar de eigenaren die van hun verblijf in hun tweede
huis in Toscane van hun vakantie genoten.

Uiteraard kregen we duidelijke richtlijnen mee over de Airdael terrier en de kat. Vaak
wijken we af van hetgeen we allemaal meekrijgen van de eigenaren. Soms middelen we
vanuit een gevoel van wat zowel bij ons als bij de dieren past. Bij thuiskomst horen we
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altijd dat de dieren er zeer goed uitzien dus is er geen reden om deze werkwijze te
veranderen.
In dit geval hebben we de aanwijzing de hond nooit los te laten gelaten voor wat het is.
De hond luisterde uitstekend en was van een type dat niet wegloopt. In de praktijk
leverde het nooit problemen op. De harde mannenstem van Karel blijkt in de praktijk
voldoende als wapen tegen agressieve keffers die eventueel willen happen naar de buik
van de veel grotere hond.
In het bos dat aan de overkant van de straat begint bevindt zich een prachtige lange
oprijlaan met beuken naar het oude landgoed Rhederoord dat commercieel in gebruik
is. Honden mogen in dit bos vrijuit lopen en daar kom je de buurt met zijn honden tegen.
Met de een gaat het goed, met de ander wil het niet boteren. We gaan het zelden uit de
weg en bekijken ter plekke wat handig is. Zo is er een heer met een klein mormel, die
stelselmatig deze kleine optilt, om te voorkomen dat onze brave Airdaelterrier zijn
tanden laat zien. Het hondje is dat zo gewend, dus we lijnen onze krullebol keurig aan en
beperken de interactie tot een vriendelijke groet om weer rustig door te lopen. De man
en zijn hondje zijn daar zichtbaar tevreden over.
Na vele honden meegemaakt te hebben vinden we deze hond wel heel prettig. Heel
duidelijk te volgen in wat hij wil, rustig, lief en geen aandachtvrager; wat dat betreft echt
een erfhond. Als hij blij is beweegt hij in zijn stijfheid door ouderdom als een soort
hobbelpaard wat heel komisch aandoet. Met zijn korte geblaf geeft hij precies aan wat
hij wil. Een enkel keertje deed hij een uur voor tijd zijn poot in de lege bak, deze
schuivend, als teken dat hij graag wat eerder wilde eten.
Op een van de extreem warme dagen zagen we een aandoenlijk tafereel op de mooie
beukenlaan in het aangrenzende bos. Twee oudjes tussen de 80 en 90 jaar wandelden aan
de hand van hun rollator met zitje ons rustig tegemoet. De een wandelde iedere dag, de
ander was nog actief in haar eigen tuin en vond een keer per week wel genoeg. In dat geval
vergezelde zij haar vriendin, die de jongste was van het stel. Ze zagen er beiden zeer goed
uit voor hun leeftijd waardoor je weer bevestigd wordt in de opvatting dat dagelijkse
beweging in de buitenlucht heel goed is voor een mens.

