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Hieronder vindt u het artikel van een van onze leden  

waarbij na een voorspoedige dracht  
door menselijk falen de uiteindelijke geboorte 

 ontaarde in een persoonlijk drama. 
 

 
Echte Liefde. 
 
Ach, hoe gaat dat in een mensenleven. Je krijgt op puberale leeftijd wat last van 
hormonen en na verloop van tijd krijg je je eerste vriendinnetje. Als dat vriendinnetje er 
met de buurjongen (die vreselijke stomme, ongewassen puistekop) vandoor is gegaan, 
komt je tweede vriendinnetje in beeld. Nog wat liefdesverdriet verder, kom je eindelijk de 
ware Jacoba tegen en wordt het tijd om te trouwen, of - dat is wat moderner tegenwoordig 
- tijd om te gaan samenwonen. En nog wat later wordt er zo langzamerhand aan 
kindertjes gedacht. 
Er zijn wat variaties op dit thema mogelijk, maar dit is in kort bestek en in de meeste 
gevallen toch wel de loop der gebeurtenissen in een jong mensenleven. 
Zo niet bij onze Saarlooswolfhonden. Last van hormonen? Zeker! Een vriendinnetje? Ja 
hoor, ook al. Maar dan komen nauwkeurige foklijnen om de hoek kijken, de 
fokreglementen worden consciëntieus nageleefd, combinaties passeren de revue, de 
inteeltcoëfficient wordt zorgvuldig berekend, we laten de knietjes controleren, de heupen 
op HD fotograferen en de ogen op PRA onderzoeken. En als alles grondig onderzocht, 
bediscussieerd, afgewogen, overdacht en besloten is... dan krijg je eindelijk als gewoon lid 
van de rasvereniging het groene licht om te mogen fokken!  
 
Het waren voor Marianne en mij onzekere tijden en soms waren we behoorlijk jaloers op 
Theo. U herinnert zich hem nog uit een voorgaand stukje in het clubblad. Ik vertelde toen 
dat Theo een goede vriend van ons is en een biologische boerderij heeft niet ver hier 
vandaan. Als vaste en regelmatige toeleverancier van borstbeen, slachtafval, vuile pens 
en andere heerlijkheden, heeft hij zich tevens weten te verzekeren van de eeuwigdurende 
vriendschap van Tunka en Shala. Maar dit terzijde, daar gaat het even niet om.  
Stacy, de bastaardteef van Theo, met nog een miniem vleugje Berner Sennen in haar 
bloed, werd deze zomer bij afwezigheid van welke fokreglement dan ook, op een zwoele 
zaterdagavond midden op Theo's erf, pal onder de eeuwenoude lindeboom, bezwangerd ! 
Een nauwkeurig vastgestelde foklijn was hier ver te zoeken, de inteeltcoëfficient volstrekt 
onbekend en van enig HD of PRA onderzoek was al helemaal geen sprake. Het was, om 
het maar eens plat uit te drukken, gewoon gáán met die banaan. Toch bracht Stacy, in 
een rommelhoekje van de koeienstal in haar zelfgemaakte nest van hooi en oude lappen, 
tussen een paar versleten tractorbanden, twaalf kerngezonde puppy's ter wereld. Hoewel 
enig bewijs van het amoureuze samenzijn van de ouders ontbrak, hadden ze allemaal 
verdacht veel weg van de buurhond, een Border Collie. De vader liet zich na gedane 
arbeid niet meer zien. Ik bedoel maar. 
 
Maar goed, dat is de romantische werkelijkheid van alledag op een Franse boerderij en 
niet de opvatting van een zichzelf respecterende rashondenvereniging. En u mag gerust 
van me aannemen dat het spannende tijden waren voor Marianne en mij. Toen het 
verlossende nieuws kwam dat we een nest mochten fokken, voelde dat aan alsof we voor 
een zwaar toelatingsexamen waren geslaagd. 
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Shala had helemaal geen last van examenvrees en ze liet er trouwens ook geen gras over 
groeien. Precies de dag nadat we het groene licht hadden gekregen, werd ze loops! Had 
ze begrepen dat ze eerst even moest wachten op het seintje uit Nederland? Je zou het 
haast denken. 
In ieder geval was het die nacht een geslobber en gelik van jewelste naast ons bed. We 
werden boos en bromden dat ze daarmee op moest houden, omdat we geen oog meer 
dichtdeden, maar ze was niet te stoppen. En ja hoor, 's ochtends een spoortje bloed op 
haar kleedje. Bingo. Tunka inspecteerde direct of er al actie ondernomen moest worden, 
maar nee... hij zag het voorlopig nog even aan.  
 
In de dagen die volgden waren we getuige van een ware romance. Afgezien van Shala's 
snauwen als Tunka lomp op haar poten gaat liggen en Tunka's chagrijnig gegrom als 
Shala hem 's nachts per ongeluk aanraakt, zie je ook dat die twee zeer op elkaar gesteld 
zijn, maar nu was mooi te zien hoe die twee echt verliefd waren! Als twee tortelduifjes 
lagen ze de hele dag in het gras om elkaar heen te kroelen, waarbij ze elkaars snuit likten. 
Ook begrepen we nu waarom Shala al wekenlang haar pootje optilde en over de vlag van 
Boris en Tunka heen plaste. Dat vonden we toen erg komisch, maar het was gewoon een 
teken aan de wand geweest. 
 
Het inmiddels klassieke boekje van Cornelis Naaktgeboren over de geboorte bij de hond, 
dat we ooit op een rommelmarkt op de kop hadden getikt, leerden we haast van buiten en 
aan vrienden uit Nederland, die hier begin oktober komen logeren, werd alvast gevraagd 
versleten lappen en oude kranten mee te nemen.  
Bij Shala begon een gestage stroom druppend bloed op gang te komen, dat zowel door 
haar als door Tunka fanatiek werd opgelikt. We hoefden de vloer nauwelijks extra schoon 
te houden. Het was de eerste dagen 'gewoon' bloed, niet glazig en roze, dus er was nog 
niets aan de hand. Ze rook ook nog niet zo sterk, zoals we ons dat van haar vorige 
loopsheden maar al te goed konden herinneren. Intussen ging ons een wereld open van 
respirotdruppels, voedingspipetten, vervangende tevenmelk en voorhuidcleaners. Toch 
zaken waar je in het dagelijks leven niet direct bij stilstaat. Het bleek geen enkel probleem 
te zijn om die voorhuidreiniger bij Tunka aan te brengen, maar verder vertoonde hij nog 
steeds totaal geen belangstelling voor Shala. 
 
Intussen stond alles bij ons op scherp en eindelijk brak de dag aan dat onze reu wilde 
dekken. Het was de elfde dag van Shala's loopsheid en Tunka deed erg zijn best om te 
bewijzen dat hij een volwassen reu was. Shala dacht daar even een slag anders over en 
zo kwam hij er al snel achter dat er voor echte liefde twee partijen nodig zijn. Ons teefje 
stond een dekking absoluut niet toe en beet hem als een furie af! Haar bijnaam 
helleveegje deed ze weer alle eer aan. Tunka liep in een mum van tijd met een hevig 
bloedend oor rond. Vorig jaar hadden we al een heel spektakel meegemaakt, toen we de 
honden moesten scheiden om een ongewenste dekking te voorkomen, maar dit 
toneelstukje mocht er ook zijn hoor!  
We deden haar een snuitje om, maar dat hielp niets. Hoe ze het voor elkaar kreeg, is nog 
steeds een raadsel, maar binnen een paar seconden had ze dat ding af. We besloten een 
rustpauze in te lassen. Tunka ging de kennel in en huilde als een kind dat zijn ijsje was 
afgepakt. Shala ging als een gekwetste maagd terug naar huis. Mijn hemel, de een was 
loops, maar wilde niet gedekt worden, de ander wilde alleen maar dekken en wist van 
gekkigheid niet hoe hij dat voor mekaar moest krijgen. We waren te vroeg, zoveel was 
duidelijk 
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Om Tunka voor Shala's felle afbijten te beschermen, had Marianne een ander snuitje 
gemaakt. Dit ding kon ze onmogelijk afkrijgen, maar het was net of ze dat dóór had. Die 
ene kon ik gewoon omdoen en deze accepteerde ze niet. Het was eind augustus, 
schitterend weer, en ik liep in een korte broek zonder hemd. Dat was een beetje dom van 
mij. In een mum van tijd zat ik onder de rode striemen. Maar goed, dit snuitje werkte 
prima, want toen het eenmaal zat, kreeg ze het inderdaad niet af, wat ze ook probeerde. 
Het resultaat was helaas hetzelfde: Shala wilde niet gedekt worden, met of zonder snuitje. 
Punt uit.  
 
Tunka liep nog steeds met een behoorlijk bebloede kop rond, dus bij een volgende poging 
zou dat ding zeker weer omgaan. Hij liet zich door haar afbijten trouwens helemaal niet 
van de wijs brengen, maar we wilden voorkomen dat hij als een rauwe biefstuk het 
strijdtoneel zou verlaten. We hebben het intussen wel afgeleerd ons helleveegje te 
onderschatten! Maar al met al was er nog steeds geen geslaagde dekking, dus ging 
Tunka onverrichter zake terug naar de kennel. Dat was ook beter voor onze nachtrust, 
want hij zou de deuren eruit breken om bij zijn teefje te komen. Dat hadden we vorig jaar 
al een keer meegemaakt en dat vonden we niet voor herhaling vatbaar. Die nacht huilde 
hij als vanouds, weer bijgestaan door het koppel jachthonden van de buren, twaalf stuks 
Petit Bleu de Gascogne. Nou, die kunnen er ook wat van hoor, als het om spektakel 
maken gaat! We wensten onszelf sterkte en wachten in spanning af wat de volgende dag 
zou brengen.  
 
Na een slapeloze nacht vol wolfhondengehuil, moest het vandaag dan eindelijk gebeuren. 
Toen 's ochtends zelfs Boris, onze stokoude Portugese herder, Shala mocht bestijgen, 
wisten we dat de tijd rijp was. Helaas voor Boris verbood het fokreglement deze 
combinatie. Bovendien kon hij er niet bij en was hij al op jeugdige leeftijd gecastreerd. 
Deze actie zou dus niet veel opleveren. Maar... het was nu of nooit! We schreven de 
twaalfde dag van Shala's loopsheid. 
Marianne haalde Tunka uit de kennel en ik liep met Shala aangelijnd naar hen toe. Het 
duurde nog geen seconde of Tunka besteeg haar. Voor alle zekerheid hadden we Shala 
het snuitje omgedaan, maar dat bleek niet nodig. Een goed voorteken! We deden dat ding 
snel weer af, want dat moest toch niet prettig zijn voor haar. Ze presenteerde zichzelf 
zowaar als een volwassen teef. Tunka was echter nog lang geen ervaren dekreu, want 
het duurde een hele poos voor hij de juiste weg gevonden had. Toen dat gebeurde, 
verwachtten we elk moment de gendarmerie aan de deur, want Shala gilde zó hard, dat 
de buren konden denken dat hier een ware slachtpartij aan de gang was. Ze bleef tijdens 
de hele dekking jammeren en krijsen als een mager speenvarken. Daarna wilde ze 
meteen weg, maar ja, dat werd moeilijk met een reu van bijna veertig kilo die aan haar 
vast zat. Ze moest even geduld hebben en zo werd het tijdens de koppeling nog een hele 
worsteling, want als de zaken niet gaan zoals helleveegje wil, kan ze uitzinnig van woede 
reageren. En van geduld heeft deze dame nog nooit gehoord! Ze haalde nog een paar 
keer fel uit naar onze reu, maar Marianne kon haar gelukkig wat kalmeren.  
 
Tunka had als een echte volwassen reu zijn plicht gedaan. Hij deed wat hij moest doen, 
zonder zich een moment te laten storen. Ik was apetrots op hem. Wat een schitterend 
uitgebalanceerde hond is het toch. Na ongeveer 10 minuten kwam hij los en zijn eerste 
gang was naar de vijver, waar hij een verfrissende plons nam. Marianne ging daarna een 
eindje lopen met helleveegje en... hè, hè, maandag 23 augustus 2004 kon de boeken in 
als de eerste geslaagde dekking tussen Tunka en Shala. (Toen ik later een vriend hiervan 
vertelde, was zijn reactie dat het eigenlijk heel vreemd is dat baasjes trots vertellen over 
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de dekking van hun honden. Hij zou zich ernstig geschaamd hebben als zijn ouders dat 
vroeger ook zouden hebben gedaan na zijn eerste avontuurtje. Eh tja.... dat kon ik alleen 
maar beamen.) 
 
Tunka ging de kennel weer in; morgen zou de tweede dekking plaatsvinden. We zaten op 
het terras achter een kop thee nog wat uit te blazen, toen onze reu ineens de hoek om 
kwam zeilen. Hij was dol van blijdschap en had maar één doel voor ogen: Shala! We 
stonden perplex! Het was duidelijk dat Tunka zeker niet van plan was tot morgen te 
wachten! We kregen respect voor zijn kracht en doorzettingsvermogen, want wat bleek? 's 
Nachts had hij - behalve huilen - ook een flink gat in het gaas geknaagd en nu was hij de 
kennel uitgebroken. Het kostte me bijna twee uur om dat gat weer te repareren! We waren 
gewaarschuwd: dekdrift gaat voor alles!  
 
De tweede dekking verliep een stuk makkelijker. Tunka had intussen de smaak te pakken 
gekregen. Hij was nu ook veel feller dan de eerste keer en kon gewoon niet wachten. 
Shala wilde vooraf nog wat spelen, maar het arme schaap kreeg geen enkele kans. Onze 
reu kwam uit de kennel, stormde op haar af en even had ze niets meer in te brengen. Dat 
duurde niet lang, want bliksemsnel hervond ons helleveegje zich weer. We moesten haar 
vlug het snuitje omdoen om te voorkomen dat we een reu met één oog overhielden. De 
koppeling duurde ditmaal 20 minuten en toen hij los was, wilde hij meteen nog een keer. 
Dat stonden we niet toe. Tunka was nu behoorlijk uitgeput (wij ook trouwens) en Shala 
sliep verder de hele dag op haar kleedje de slaap der onschuldigen. Marianne had 
intussen grote bloeduitstortingen en schrammen op haar arm. Inderdaad: dekdrift gaat 
voor alles! 
 
De derde dekking verliep zelfs tamelijk ontspannen. We hadden van tevoren besloten om 
ze zoveel mogelijk hun gang te laten gaan en gewoon te zien wat ervan kwam. Tot op 
zekere hoogte uiteraard en de honden bleven aangelijnd. Shala had inmiddels door wat 
de bedoeling was, maar eerst probeerde ze nog de rollen om te draaien door Tunka te 
bestijgen. Daar maakte hij snel een eind aan, zo komen er geen puppen! Ze krabbelde 
daarna met haar nagels nog een flinke jaap in zijn piemel - je heet tenslotte helleveegje of 
niet - zodat Tunka met een bloedend lid aan de liefdesdaad moest beginnen! Gelukkig 
had hij daar, zo te zien, geen last van. Shala gilde nu wel wat minder, maar van lijden in 
stilte had deze dame nog nooit gehoord. De koppeling duurde deze keer een half uur en 
ze wilde na een kwartier gaan liggen. Dat was wel begrijpelijk, maar zeer vermoeiend voor 
Marianne, die haar de resterende tijd op de been moest houden. Ik bemoeide me er niet 
mee, want zodra ik Shala aanraak, doet ze een onderdanigheidsplasje en dat kun je op 
zo'n moment niet gebruiken. Na afloop hebben we met de honden nog een half uurtje 
gewandeld en bij thuiskomst bleek Boris in alle hoeken van de kamer zijn vlag te hebben 
gezet. Kijk, zo blijf je goed bezig. Tunka ging de kennel weer in. Hij draaide in het 
nachthok een mooie ronde kuil in zijn bedje van stro, legde z'n kop op de drempel van de 
deuropening en genoot met volle teugen van het weldadig warme middagzonnetje. Even 
later zweefde hij, moegestreden maar voldaan, ver weg naar dromenland. Shala lag de 
rest van de dag te doezelen en te geuren op haar kleedje dat het een aard had. Voor alle 
zekerheid volgde een dag later nog een dekking. Deze verliep het meest ontspannen van 
allemaal en wij hadden toen... eindelijk rust!  
 
Dit had het einde van dit stukje moeten zijn. Het was natuurlijk de bedoeling dat het 
volgende stukje zou gaan over de bevalling van Shala en over de zo gewenste komst van 
de puppen. Marianne en ik hadden al visioenen van over elkaar heen dartelende 
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Saarlooswolfhondjes. Wat is er mooier voor de ware liefhebber. Er was vanuit Nederland 
door een lieve vriendin zelfs een fles advocaat opgestuurd om de melkgift te bevorderen 
(dat vieze spul is hier niet te krijgen), we hadden al een kennelnaam aangevraagd en voor 
een lange periode een huis in Nederland gehuurd waar de puppen konden opgroeien, 
maar helaas....de kille werkelijkheid verliep totaal anders dan we in onze dromen hadden 
gedacht. Eerst leek alles nog volgens het boekje te gaan. Shala had de bekende 
temperatuurdaling gehad, die aankondigde dat de geboorte binnen 24 uur zou beginnen. 
We hielden haar vanzelfsprekend scherp in de gaten en waakten de hele nacht naast de 
werpkist, maar 's ochtends was er eigenlijk nog niet veel gebeurd, behalve dat Shala had 
geslapen en wij niet. We zijn daarop naar de dierenarts hier in het dorp gegaan. Hij 
onderzocht haar en constateerde dat er geen pup vastzat in het geboortekanaal. Dat 
geboortekanaal was overigens ruim genoeg, dus ook daar was geen probleem te 
verwachten. Vervolgens werd een echo gemaakt waarbij duidelijk levende puppen te zien 
waren. De dierenarts kwam tot de conclusie dat er eigenlijk niets aan de hand was. Shala 
was een jonge hond en verkeerde in uitstekende conditie. Hij dacht dat het wel wat langer 
zou duren, omdat dit de eerste keer voor haar was. Maar ook dat was normaal. Besloten 
werd om nog 6 uur te wachten. Gaandeweg die dag werd duidelijk dat Shala totaal geen 
persweeën had om de geboorte op gang te brengen. Om 2 uur 's middags kreeg ze even 
lichte weeën - we veerden op - maar het stopte weer rond 3 uur. Toen zich daarna nog 
geen pup aandiende, heeft ze een weeënopwekkende injectie gekregen en inderdaad 
kwam na een half uur een pup tevoorschijn met een paar sterke contracties. Het was een 
wolfsgrauw reutje, maar deze was bij de geboorte al dood.  
 
Het is moeilijk - zo niet onmogelijk - te beschrijven welk gevoel het geeft om met zo'n klein 
lichaampje in de weer te zijn in een uiterste poging om het tot leven te brengen. Nog niet 
zo lang geleden heb ik een dierenarts geassisteerd bij een keizersnede van een Westie 
en de twee puppy's die nog in het teefje zaten waren schijndood door de narcose. Het 
was werkelijk een enorm euforisch moment toen de puppen tot leven kwamen. Hier was 
het tegendeel het geval en niets mocht meer baten. Het reutje was dood en bleef dood. 
Hierna was er bij Shala geen enkele perswee meer te bekennen, ondanks de injecties die 
we haar toedienden, om de weeën weer op te wekken. We wisten echter zeker dat er, 
gezien de echo die ochtend en ook van de echo die we eerder lieten maken, minstens 
nog een en misschien zelfs meer puppen aanwezig moesten zijn. Er werd alsnog besloten 
tot een keizersnede en Shala werd geopereerd. We stonden natuurlijk doodsangst uit dat 
ze de narcose niet zou overleven. Er bleek uiteindelijk nog één pup in de baarmoeder te 
zitten, een wolfsgrauw teefje, maar deze was al een paar uur dood. Goddank overleefde 
Shala de narcose, anders hadden we haar ook nog verloren. Toen we naar huis reden, 
met Shala als een slappe, bebloede vaatdoek achterin de auto en Marianne met het 
levenloze teefje in haar handen, was het gevoel van verslagenheid onbeschrijflijk. Al met 
al was het een verschrikkelijke anticlimax geworden en we stonden met lege handen. De 
volgende dag hebben we de twee pupjes in de tuin begraven, op de plek waar ze verwekt 
zijn. Dat is niet erg makkelijk om te doen. We hebben een zwaar stuk kalksteen, die mooi 
met mos was begroeid, op het grafje gelegd om de plaats te markeren. En dat is het einde 
van een verhaal dat zo mooi begon, maar helaas zo triest moest eindigen. Ik ben ervan 
overtuigd dat iemand pas ten diepste kan beseffen wat zoiets met je doet, als je het zelf 
hebt meegemaakt, anders had ik nooit kunnen denken dat deze gebeurtenis emotioneel 
zoveel bij Marianne en mij overhoop zou halen. Leden die hetzelfde hebben meegemaakt 
- en die zijn er - voelden heel goed aan wat dit voor ons betekende. We zijn hun heel 
dankbaar voor alle troost die we hebben gekregen. Dat alles heeft enorm geholpen om 
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deze nachtmerrie achter ons te laten. Met Shala gaat het weer goed en als dit clubblad 
uitkomt zullen onze tranen ook wel zijn opgedroogd, want het leven gaat gewoon verder. 
 
Johan Berends. Frankrijk. 


