
De hond op Eindhoven Airport 

De gebedsruimte op Eindhoven Airport bevindt zich op de eerste verdieping. In de gang waar 
de toegang zit tot de gebedsruimte is ook de douane. Als je naar de douane gaat, kom je 
voorbij de gebedsruimte. Op een middag was ik in de gebedsruimte en er kwam een man 
binnen, die nieuwsgierig rondkeek. Ik vertelde hem over alles 

wat er te zien is. De gebedsmatjes, de korans, de tafel met 
bijbels, en de verschillende kunstwerken. Hij zei ‘ik kom 
hier vaak langs, want ik werk bij de douane en zie dan wel 
mensen die hier komen bidden, maar nu wilde ik zelf ook 
eens kijken’. Ik vroeg hem ‘hebt u geen uniform aan dan?’ 
Hij was namelijk gekleed in spijkerbroek en 
trui. Nee, zei hij, want ik ben undercover. Hij tilde zijn trui 
op, en daaronder zat een tasje. Kijk, zei hij, daar zit 
cocaïne in. Het is de bedoeling dat ‘de hond’, mij er straks 
uitpikt. Ik ga beneden in de terminal rondlopen, tussen de 
passagiers, en dan komen mijn collega's met de hond. Het 
was een test, om te kijken of de hond goed was afgericht. 
De man ging weer verder, maar ik dacht, dat moet ik zien. 

Toen ik hem naar beneden zag gaan, ben ik hem achterna gelopen. In de terminal waren 
twee geüniformeerde douaniers, met een hond. De hond was ook “geüniformeerd”. Hij 
droeg een dekje op zijn rug, waar op stond ‘douane’. De hond sprong vrolijk rond, en rook 
aan allerlei koffers en tassen. De douaniers vroegen af en toe aan mensen, om even stil te 
blijven staan, zodat 
de hond er beter bij kon. Toen kwam hij bij de undercover man. De hond ging zitten, en 
begon te kwispelen. Dat was blijkbaar het teken, dat hij cocaïne rook. De test was geslaagd. 
Even later zag ik de undercover man lachend weglopen met zijn collega's. 
Dit kan gebeuren als je buren bent met de douane. Het ene moment praat je over bijbels in 
verschillende 
talen, het andere moment, zit er een hond veelbetekenend te kwispelen. 
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