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Geachte leden van onze vereniging,      8 juli 2006 
 
Ik wil graag de volgende verklaring afleggen. Ik had dit liever in levende lijve in de vergadering 
gedaan, maar de reden waarom dit niet mogelijk is, zal u zo duidelijk worden.  Ik vraag het 
bestuur om een korte pauze in te lassen om u in de gelegenheid te stellen dit te lezen. Ik neem 
aan dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt en u een korte leespauze gunt. 
 
De uitnodigingsbrief voor deze vergadering is gedateerd op 18 juni, maar volgens het 
poststempel is deze pas dagen later op de post gedaan. Geantidateerd heet dat. Omdat ik in 
het buitenland woon, wist men dat de brief er lang over zou doen. Vorige week vrijdag ontving ik 
pas een e-mail van het secretariaat met de uitnodiging voor deze vergadering. De brief zelf 
bereikt mij een dag later op zaterdag 1 juli, dus precies een week geleden. Is dit een staaltje 
van zorgvuldig bestuur of worden hier alle trucjes uit de kast gehaald om te voorkomen dat ik op 
kom dagen? Het is al met al een beschamende en ontluisterende vertoning. In de uitnodiging 
staat dat ik niet tot de vergadering zal worden toegelaten, maar alleen zal  worden 
binnengeroepen voor het laatste punt over mijn royement. Moet ik u nog uitleggen dat men 
kritische leden zo veel mogelijk – letterlijk  - buiten de deur wil houden?  
 
Diegenen onder u die Marianne en mij kennen, weten dat we altijd aanwezig  waren op de 
jongehondendag en op de clubmatch. We genoten ervan met volle teugen. Ook toen we naar 
Frankrijk verhuisden, bleven we komen. We hadden die 2500 lange en taaie kilometers er 
graag voor over. We huurden hier een vakantiehuis en waren van de partij. Misschien begrijpt u 
dat het dit keer echt te veel gevraagd is om 12 uur in de auto te zitten, een huis te huren en 
weer 12 uur terug te rijden voor één agendapunt, dat aangeeft dat het bestuur je de vereniging 
uit wil zetten.  
 
Dan over mijn schorsing. Daar wil ik het volgende over zeggen. Ik zal het kort houden, want u 
heeft al een lange vergadering achter de rug.  
Al die jaren dat ik lid ben geweest van de vereniging, heb ik mijzelf beschouwd als een trouw en 
loyaal lid. Ik heb bij elkaar zo'n 20 stukjes in het clubblad geschreven over Tunka en Shala en  
over andere onderwerpen. Veel leden hebben me gezegd dat ze dat altijd met plezier hebben 
gelezen. Dat doet me deugd. Ook heb ik op verzoek stukjes geschreven als er weinig kopij 
binnenkwam en het clubblad anders te veel gevuld zou moeten worden met overgenomen 
stukjes uit andere bladen. Ik heb dus jarenlang een prima contact gehad met Diny over van 
alles en nog wat. Misschien kunt u zich voorstellen hoe verbijsterd Marianne en ik waren toen 
we na de doodgeboren puppen van Shala niets meer van haar hebben gehoord. We konden het 
eerst niet geloven, maar we kregen geen contact meer. Óók niet met de vereniging! We 
voelden ons totaal in de steek gelaten. Op telefoontjes, brieven en e-mail werd niet gereageerd. 
Een treurig voorbeeld van mensen helemaal dood laten vallen!  
 
Later hoorden we dat Diny ons verweet een weeënopwekkend middel te hebben laten inspuiten. 
We hadden liever van tevoren die waarschuwing gehad, maar in alle adviezen voorafgaand aan 
de geboorte, heeft ze er met geen woord over gerept. Pas na alle ellende verschijnt een artikel 
in het clubblad over de gevaren hiervan. Dierenartsen die wij hebben gesproken, hebben een 
heel andere mening hierover. De werkelijke oorzaak was totale weeënzwakte. We laten de zaak 
verder maar rusten; er is al genoeg over gezegd en wij zijn er helemaal niet op uit om nog meer 
deining in de tent te maken of om per se gelijk te krijgen. 
 
Waar het echt om gaat en waar we ons werkelijk zorgen om maken is de vitaliteit en daarmee 
het voortbestaan van het ras. Genetici hebben ons verzekerd dat als het fokbeleid zo doorgaat 
in de kleine populatie van onze vereniging, het ras uiteindelijk ten dode is opgeschreven. Dat 
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klinkt heel dramatisch, maar het is waar! Degenen die verantwoordelijk zijn voor dit beleid zullen 
om het hardst roepen dat dit onzin is en dat hun jarenlange ervaring hen meer deskundig maakt 
dan alle genetici en wetenschappers bij elkaar. Dat geluid kennen we allemaal. De 
verantwoordelijken voor ons fokbeleid zeggen ons altijd dat ze het beter weten. Misschien denkt 
u ook dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Wij konden het eerst ook niet geloven, want wij 
hadden - net als u – een groot vertrouwen in het fokbeleid.  
 
Gelooft u ons dan niet, maar de deskundigen wel. Het is waar! Er zijn lange rapporten over 
geschreven. Ik citeer: “Waar alsmaar afgaat en niet bijkomt, dat wordt minder en minder en 
minder.” Marianne en ik hebben veel uitgezocht en veel laten uitzoeken. Over de genetische 
verwantschap van de honden in onze populatie hebben we ons laten voorlichten door 
specialisten. Dat was enorm schrikken. We zagen toen pas hoe nauw de verwantschap is 
tussen Tunka en Shala. Het was eigenlijk een volstrekt onverantwoorde fokcombinatie, maar 
datzelfde geldt ook voor andere honden. Het is een wonder dat er niet veel meer problemen 
zijn. Men heeft ons verzekerd dat deze problemen – schadelijke genetische effecten – na 
verloop van generaties zullen komen. Onherroepelijk! De voortekenen zijn er. 
 
Wij zijn nu helemaal van mening veranderd over het fokbeleid. Als dit niet gewijzigd  wordt en 
de verantwoordelijken star blijven vasthouden aan het eigen gelijk,  zal op de lange duur het ras 
de ondergang tegemoet gaan! Dit is het cruciale punt. Willen we dit als leden voor onze 
rekening nemen en hier verantwoordelijk voor zijn? In het licht hiervan is uw uitspraak over mijn 
royement van geen enkel belang. Marianne en ik kunnen trouwens heel goed leven zonder 
lidmaatschap.  
 
Tot slot nog een laatste opmerking. In deze vergadering heeft u kunnen stemmen van  welke 
vereniging u lid wilt zijn. Van een open vereniging die belangstellend is, waar discussies 
mogelijk zijn, waar men luistert naar elkaars argumenten en - vooral - waar men advies van 
echte deskundigen  wil inwinnen. Of van een starre, autoritaire club waar alles potdicht zit, het 
clubblad gecensureerd wordt,  het bestuur uitsluitend het eigen gelijk koestert en geen advies 
wil aannemen van wie dan ook.  
 
De leden in vergadering bijeen vormen het hoogste orgaan in elke vereniging. Dus ook bij ons. 
U kunt het bestuur opdragen: tot hier en niet verder! Hoewel we niet mochten meestemmen, 
kiezen wij voor de mogelijkheid van een open vereniging waar men respect heeft voor elkaars 
mening, waar men leden behoorlijk antwoord geeft op vragen en hen niet laat doodvallen om  
wat voor reden dan ook. Wij zien graag een rasvereniging die pal achter zijn leden staat en die 
belangstelling toont. Voor álle honden! Een vereniging die meeleeft met de leden en hen steunt 
door dik en dun, óók als er tegenslag is. 
 
En als dat niet kan, als dat om welke reden dan ook niet mogelijk is, dan willen we liever geen 
lid zijn van deze club. 
Aan u de keus als hoogste orgaan van onze vereniging. Ik dank u voor uw aandacht en wens u 
voor straks een goede reis naar huis. 
 
Met vriendelijke groet, ook namens Marianne,  
Johan Berends. 


