
Dog, South 
 
Vanuit het zuiden - stapt een teef - de tramsporen min of meer volgend. Ze stopt af 

en toe om een geur op te nemen, om een rondzwervend kind te vermijden; af en toe 

afgeleid, zorgvuldig wachtend op kruispunten, kijkend naar elk groen mannetje tot 

het komt. Al die tijd, op een rustig tempo, met een slenterende, licht afwijkende tred. 

Ze had bijna honger en stopte bij de poort van een huis met een grote tuin vol met 

mensen: een soort feestj. Ze bewoog zich schuldbewust onder hen, volgde de geur 

van roosterend vlees. Iedereen dacht dat het de hond van iemand anders was. Ze 

glipte naar binnen, snuffelde rond de vuilbakken, walgend van de geur van gemorst 

bier, volgde diezelfde neus naar het huis waar de mensen praatten, aten, wijn 

dronken, voelde een vreemd soort nerveuze energie die vanuit de kelder leek te 

komen. Natuurlijk kon de hond overal heen gaan. Zonder tegengehouden te worden, 

stapte ze op de houten traptreden naar beneden, de vochtigheid in, het geluid van 

druipend water, misschien een lek, waar meer mensen rondliepen, een fronsende 

vrouw, starend naar schermen, beelden van interieurs, sommige echt, sommige 

uiteenvallend op een manier die de hond naar beneden in de vochtigheid deed 

staren, terwijl ze dezelfde onwillekeurige halve blaf voortbracht waarvan ze nooit zou 

weten dat ze die maakte wanneer ze droomde, en de trap langs de vrouw opliep. 

Buiten voelde de hond dat de spanning wat geminderd was, merkte een vrouw en 

een man op een wip op en keek verbijsterd, terwijl haar hoofd bewoog om elke 

sprong te volgen. Het aantal mensen nam toe, de hond was er zich niet bewust van. 

Terwijl iemand zong en piano speelde voor een fruitkraam, bood een grote, niet-

glimlachende man heimelijk een ongewenste worst onder de tafel aan, terwijl hij 

rondkeek om haar eigenaar te vinden. De hond nam ze voorzichtig aan - de man 

was niet te vertrouwen - liep weg, legde de hap aan haar poten, bleef kijken hoe de 

spanning terugkeerde, de mensen stroomden toe in het geluid van een drukke bar 

terwijl de hond werd afgeleid door de geur van aerosol en een vrouw die druk, 

onhandig een voorwerp in blauw en rood aan het schilderen was. Ze keek en zei 

niets, dacht erover om aan de worst te beginnen, kon niet weten dat het stel aan de 

tafel boven haar uit elkaar aan het gaan was, dat het volgende stel het altijd over 

alles eens was, een derde stel iets aan het beramen was, pikte dan de worst op en 

droeg ze naar een stiller deel van de tuin waar op de een of andere manier een soort 



fetisj aan een waslijn hing: een gezicht, een afschrikwekkende clown van halfnatte 

kleren, druipende theedoeken. Er weerklonk een angstige stem vanuit de woning, 

een korte flard feedback waardoor de oren van de hond even achteruit gingen terwijl 

ze dat deel van de tuin verliet, deze keer afgeleid door twee vrouwen, een soort 

dienaressen die voedsel en wijn droegen, die ze ongewoon langzaam aan de 

zittende gasten aanboden, en de hond jankte opnieuw voor een seconde en besefte 

dat zij de worst was vergeten mee te nemen. Zouden deze twee vrouwen haar eten 

aanbieden? Waren ze stukjes vlees aan het uitdelen? Haar maag trok samen, ze 

snuffelde rondom hen, wachtend. Hun traagheid maakte de hond onrustig en ze hief 

haar neus op om een jank te slaken die nooit echt kwam. Ze raakte verveeld, 

rusteloos en liep een vrouw die danste voorbij. Ze danste voor zichzelf, alleen voor 

zichzelf, hoewel ze werd gadegeslagen door een aantal gasten die te verlegen 

waren om bij daglicht te dansen, of nog niet dronken genoeg waren. De hond liep 

voorbij, onopgemerkt ongeïnteresseerd; vond en pikte de worst op die nu bedekt 

was met mieren en at ze met een paar snelle happen op. Ze ging op haar poten 

zitten en dommelde weg, terwijl ze dezelfde halve blaf in haar droom slaakte, een 

droom waarin ze rond een vreemde afvalstapel cirkelde in een naamloze woestijn, 

bevolkt door andere honden, allemaal onvriendelijk, ziek en gewelddadig. Ze werd 

wakker in een paars licht, het geluid van brekend glas, een man die geverfde 

hemden ophing, gedesoriënteerd door een vreemde reeks klikgeluiden en beats. De 

hond snuffelde nog even door de tuin en huppelde toen, opnieuw, de nacht weer in, 

onder de sterren. 
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