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11 September 2019 
Duuk bijna 5 maanden oud door Mieke Hassing & Astrid Kerkhoven 

 

Duuk- Misty Orange Rose van Meinweg- zoon van Precious Penny Lane 
van Meinweg & Sense of Pleasure’s Travel Devil (Travis) is van 

Herkenbosch naar Amsterdam verhuisd. 
Wij volgen dankzij Mieke en Astrid zijn belevenissen en groei naar 

volwassenheid op de voet. 
 

'Hey Duukie, wat ben je groot geworden’, roepen de buiten spelende 
kleine meisjes die net terug zijn van vakantie. Je wordt al kwispelend 

bedolven door hun knuffels en je lijkt het allemaal prima te vinden, ook 
als een van hen uitroept: “ik wil met hem slapen”.  

Steeds vaker zeggen voorbijgangers: “ach hij is nog jong hè?” en steeds 
minder vaak horen we: “het is nog een pup toch?” Dat je volgens velen 

nog steeds zulke grote poten hebt, belooft wat voor je toekomst. 
 

 
Vol verlangen kijken naar zijn grote vriend Sky, de witte scheepshond van 11 mnd.  
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Maar ook wij merken natuurlijk dat je voortdurend verandert en meer en 
meer de wereld en jezelf ontdekt. Je kan steeds beter zien en ook in de 

verre verte zie je dat interessante object, die poes, en geeft je dat de 

mogelijkheid om dit gewilde object sluipend, voetje voor voetje te 
benaderen. Maar nog steeds wint je instinct van behoedzaamheid het van 

je impuls om te jagen en stopt je opmars op gepaste afstand van de 
inmiddels blazende poes en ga je even later, en even vrolijk, op zoek naar 

een volgend interessant doel. 
Ook je reuk wordt per dag beter. Ging je eerst om de haverklap zitten op 

straat omdat je iets interessants of onbekends zag, nu sta je keer op keer 
stil om aan iets te ruiken wat wij helemaal niet zien en al helemaal niet 

ruiken. Hier merken wij voor het eerst duidelijk hoe de werelden van de 
mens en de hond ook gescheiden zijn.  

 

 
 

 
We zien je toegenomen enthousiasme als we naar buiten gaan en het net 

heeft geregend en alles waarschijnlijk meer geur heeft. Dat je dat ene 
dode vogeltje weer weet te vinden de dag nadat we het uit je bek hebben 

geworsteld, hadden we niet voorzien. 
Je verzamelt steeds meer ervaringen en we zien hoe je daarvan leert en 

je ook vormen. 
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Niets was eerst begerenswaardiger 
op straat dan een andere hond, 

maakte niet uit wie of wat die 

hond was: ‘erop af!’ Nu, na wat 
schade en schande, ken je dat ene 

kleine keffertje dat naar je neus 
heeft gehapt en kom je daar echt 

niet meer in de buurt. En, je kent 
ook precies die lieverd die 

ongeveer even oud is als jij en bij 
wie je niet bent weg te slaan. 

 
Als we na de wandeling naar huis 

lopen, loop je voorop en kies je 
precies het juiste trapje dat naar 

ons appartement leidt. Je herkent 
het geluid van de lift die of onze 

etage voorbijgaat of juist stopt en 

staat dan pas op. Je gaat ons 
blindelings voor als we door de 

verschillende deuren en gangen 
van ons appartementencomplex 

naar buiten gaan of naar de parkeergarage. 
 

Maar terwijl we inmiddels wel wat gewend zijn, blijf je ons ook verbazen. 
Twee dagen per week hebben wij Zeno, een zwarte labrador reu van zes 

jaar die tweehonderd meter verderop in een appartement woont, te 
logeren en hij mag zeker je grote vriend genoemd worden.  

 
Deze vriendschap dient in onze mensenogen nog wat gemodelleerd te 

worden, jullie stoeien is vaak veel te heftig voor ons en volgens ons ook 
voor jou, maar jullie onderlinge affectie is overduidelijk.  

 

Toen ik gisteravond een wandeling met je maakte in de buurt en ik dacht: 
‘daar heb je er weer zo een waarin je niet vooruit te branden bent en ik, 

geduldig als ik gelukkig kan zijn, gezellig midden op het fietspad of vlak 
voor iemands neus, naast je sta terwijl jij rustig en schijnbaar eindeloos 

om je heen zit te kijken, kwam je ineens en overduidelijk in beweging.  
 

Je ging me voor, een binnentuin voorbij, het fietspad over, bij 
het grachtje naar rechts, dan weer naar rechts en het hellinkje op 

naar....... de voordeur van het huis van Zeno. Je ging daar voor de deur 
zitten en wachten. Wat kon ik anders doen dan aanbellen bij Zeno en zelf 

ook... wachten. En ja hoor, daar kwam ie: Zeno en zijn baasje verschenen 
in de deuropening en het huis bleek te klein: stoeien en rennen op de 

vierkante meter. Zo mooi! 
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Een kleine jongen in de grote stad 


