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Een gereserveerde hond is een waardige 
hond 

Gesprek met dierenarts en keurmeester Anneke Brooijmans 

Ze weet het nog alsof we het over vorige week hebben: de 
erkenning van de Saarlooswolfhond in 1975. “We moesten 
een besluit nemen, en er was zoals gewoonlijk heftige 
oppositie van de Duitse herders. Op een gegeven moment 
kwam er een van de aanwezige Saarlozen naast me zitten, 
zo tegen mijn knie aan. Ze hebben iets heel subtiels, waar ik 
geen weerstand tegen kon bieden.” En zo kwam het dat na 
dertig jaar proberen, mislukken, opnieuw proberen en 
opnieuw mislukken, eindelijk de Saarlooswolfhond als 
negende Nederlandse ras werd erkend. Mevrouw 
Brooijmans, geroerd door de hond aan haar knie, sleepte de 
erkenning er persoonlijk doorheen. 

Ze kijkt er nog triomfantelijk bij. We spreken mevrouw Brooijmans in haar huis aan de Veluwezoom, 
waar ze veel tijd doorbrengt in het gezelschap van twee nieuwsgierige Corgi’s. Niet te veel om je heen 
kijken, had ze bij het maken van de afspraak gezegd. De jaren hebben vooral hun sporen nagelaten 
aan het “gangwerk”. Haar blik is onveranderd scherp en haar gevoel voor humor zet meteen de toon. 
Niemand zal deze onafhankelijke dame iets wijsmaken.  

Jarenlang was ze voorzitter van de Raad van Beheer en de gelieerde Hirschfeld stichting, opgericht 
om onafhankelijke medische en genetische informatie te verzamelen voor de kynologie. Van meet af 
aan was ze geboeid door het uiterlijk maar vooral ook door het karakter van de SWH. “Ik was in die tijd 
de enige keurmeester, en het meest geïnteresseerde lid van de Raad van Beheer. Een eerdere 
poging tot erkenning van het ras had al schipbreuk geleden. Je moet er ook voorzichtig mee zijn, met 
zo’n erkenning. Het belangrijkste criterium is de uniformiteit...en dat is nog wel eens mis. Kijk maar 
eens naar de Hollandse Smoushond. Dit ras was al voor de oorlog erkend, verdween toen en is na de 
oorlog (± 1970) weer opgebouwd. Gedurende de jaren werd op meerdere factoren geselecteerd en de 
uniformiteit moet nog komen.” 

Emotioneel 

Haar betrokkenheid vanaf het eerste uur, haar autoriteit en haar afkeer van wat ze “pausen” noemt, 
stellen mevrouw Brooijmans in staat inzicht te verschaffen in die roerige tijd, die op zijn best vanuit 
een bepaald gezichtspunt is beschreven. “De gedachtegang van Leen Saarloos klopte natuurlijk wel. 
De herder was inderdaad aan het veranderen. Natuurlijk wilden de eigenaars en liefhebbers van de 
Duitse herder in  de Raad van Beheer dat niet toegeven. De wereld van de kynologen is uiterst 
emotioneel, en daar worden soms grote fouten bij gemaakt.” 

Toen de Saarlozen als ras werden erkend, waren ze zeker niet schuw. Terughoudend wel, en 
gereserveerd. “Maar er zijn niet zoveel mensen die angst kunnen onderscheiden van 
terughoudendheid. Als je fokt op uiterlijk, maar niet op karakter, kun je daarmee grote problemen 
veroorzaken. Met te angstige honden zou niet gefokt moeten worden. Deze vorm van angst is erfelijk.” 
Ze herinnert zich een keuring waarbij de te keuren Saarloos zo bang was dat hij met de buik over de 
grond kroop. “Ik heb me daar mateloos aan geërgerd. Ik vond het zo zielig, met zo’n hond kun je toch 
niks. Gereserveerdheid is mooi, een waardevolle eigenschap die een hond iets waardigs geeft. Maar 
je ziet ze nu af en toe...treurig vind ik dat. Zelfs de wolf is minder angstig dan sommige 
Saarlooswolfhonden nu zijn.”  

Ze heeft als keurmeester geprobeerd om daar met de rasvereniging over te praten. “Maar de heer 
Pielanen was daar niet zo gevoelig voor”, zegt ze fijntjes. “Ik heb daar wel problemen mee gehad. 
Omdat ik in mijn functie waarnam dat hij, door alleen naar het uiterlijk te kijken, een evenwichtige 
ontwikkeling van het ras in de weg staat.” Maar intussen was de rasvereniging wel stevig verankerd en 
kon de leiding zijn gang gaan.  
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PRA 

Dank zij alerte (ex)leden van de rasvereniging 
kent mevrouw Brooijmans de verhalen over 
gezondheidsproblemen met de honden binnen 
de rasvereniging. Ze beschouwt die verhalen als 
zorgelijk. “Ik heb bijvoorbeeld eens een hele 
stapel PRA uitslagen in handen gekregen. 
Daaruit bleek duidelijk dat PRA voorkomt, maar 
de vereniging blijft dat ontkennen. Dat is heel erg 
dom. Je moet het aanpakken, en voorkomen dat 
je een ander ras moet inkruisen om erger te 
voorkomen.” 

We maken een rekensommetje. Er zijn tussen 
1995 en 2005 door de Raad van Beheer aan 835 
Saarlooswolfhonden stambomen afgegeven, 
waarvan zo’n 280 aan de NVSWH. De rest is 
uitgegeven aan honden die buiten de NVSWH 
zijn gefokt, dus ook erkende SWH’s, met  een 
stamboom. Brooijmans hoort op van de aantallen: “Als je nou ziet dat de honden van binnen en van 
buiten de rasvereniging meer dan 25 jaar niet met elkaar gekruist zijn... uit genetisch oogpunt is dat 
krankjorum. Op zo’n kleine populatie mag je dat zo niet doen. En als je van het ras houdt, trek je toch 
je haren uit het hoofd. Ze verknallen het ras en ik snap niet dat de Raad van Beheer daar niets aan 
doet. Ik vind het niet normaal als een rasvereniging nog maar een kleine minderheid van de 
hondenbezitters vertegenwoordigt. Daar zou ik als Raad zeker iets aan doen.”  

Het zijn sterke teksten voor iemand die haar professionele leven in de organen van de kynologie heeft 
doorgebracht. Had de Raad van Beheer daar niet wat aan kunnen of zelfs moeten doen? “Ja, maar 
hoe? De huidige Raad van Beheer is veel minder machtig dan hij ooit was. Wij gingen destijds met 
zo’n rasvereniging om de tafel zitten om bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of problemen met 
nesten die duidden op inteelt, te bespreken en aanwijzingen te geven voor verbetering. Maar dat doet 
de huidige Raad niet meer. De opvolger van de Hirschfeld stichting, de GGW, is in 2002 opgeheven 
en daarmee bestaat er geen onafhankelijk instituut meer dat protocollen voor gezondheidsonderzoek 
vaststelt.” Mevrouw Brooijmans behoorde tot de ondertekenaars van een brief aan de Raad van 
Beheer om tegen die opheffing te protesteren. Zelf had ze in 1998 haar functie al neergelegd. Ze kan 
er zo te zien nog nijdig over worden. En dat brengt ons bij het rare verschijnsel dat in de 
hondenwereld zoveel haat en nijd is. 

Fokbeleid 

“Ik ben voor een centraal fokbeleid”, zegt ze terugkijkend. “dan kun je polygenetische en andere 
erfelijk bepaalde afwijkingen als HD en PRA zoveel mogelijk uitbannen, en opkomen voor het welzijn 
van rashonden en de fokkerij. Maar helaas zijn de fokkers nu de baas, en dat kan tot heel rare dingen 

leiden.” Waarom mensen honden nemen weet je toch niet, zegt de 
keurmeester. “ En die verenigingen lijken soms wel een sekte, 
waarin je onvoorwaardelijk de leiding moet volgen en verder geen 
vragen mag stellen.” 

Zelf heeft ze altijd haar onafhankelijkheid bewaakt, al was dat niet 
altijd even eenvoudig. Ze heeft meegemaakt dat de voorbrengers 
van de rasvereniging een speciale badge op kregen, zodat de 
keurmeester zou weten welke ze tot kampioen moest uitroepen. 
“Ik heb meermalen een hond van buiten de rasvereniging 
uitverkoren. Dat is me een keer komen te staan op een uitbrander 
van de vrouw van de voorzitter. Maar daar kun je allemaal 
natuurlijk niet aan toegeven.”  

Macht 

Mevrouw Brooijmans kent de recente actie van de Raad van 
Beheer om aantal en omvang van tweede of dissidente
rasverenigingen op te sporen. Ze erkent dat die maatregel niet 
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bedoeld is om dissidenten te steunen, maar eerder om ze de pas af te snijden. Ze vindt op zich dat er 
maar één rasvereniging per ras hoeft te zijn, maar verbaast zich wel over wat de macht soms met 
mensen doet. “Hoogst zorgelijk vind ik dat. Mensen grijpen de macht en leggen vervolgens hun visie 
aan iedereen op. Dat leidt tot een vechtpartij die niet nodig zou moeten zijn.” 

Buiten is een windje opgestoken en dat is maar goed ook. We willen graag een foto, met de Corgi’s, 
maar die zijn in de rui en moeten eerst toilet maken. Met een handig borsteltje gaan we de dikke 
vachten te lijf. Meesjes zitten in de struiken te wachten tot ze het begeerde nestmateriaal kunnen 
pakken. “Wat ben je mooi, Mor!” zegt mevrouw Brooijmans tegen de oudste Corgi. Na een leven 
tussen de honden is het compliment des te mooier. 

Hella Liefting.

Uit het archief. 

Onderstaand verhaal komt weer uit het blad De Wolfhond. Het geeft een goed beeld van de vluchtdrift 
van de wolf, die zo sterk verankerd is in de Saarlooswolfhond. De fokkerij gaat niet altijd zonder slag 
of stoot. Dat gold dus ook voor Leendert Saarloos zelf. Overgenomen uit De Wolfhond. 

WOLFHONDEN  
door: A. van der Straaten 

A thing of beauty is a joy for ever.  
De wederzijdse genegenheid tussen Gerard de Duitse herder en Fleur de Europese wolvin, die de 
heer Saarloos zo prachtig in staat stelde het wilde dier te domesticeren, werd tevens oorzaak, dat de 
heer Saarloos in het voorjaar van 1936 de gelukkige eigenaar werd van een nest puppies, dat zowel 
wolven- als hondenbloed in de aderen had.  

Dat de wolvin Fleur eerst toen pas wierp, vindt haar oorzaak in de omstandigheid dat het dier evenals 
alle wolvinnen, in tegenstelling met onze huishonden, het eerste jaar niet in paringsconditie kon 
komen. In weerwil van de vele kwade voorspellingen verliep zowel de paring als het werpen volkomen 
normaal, de puppies verschenen precies op de datum van de werpkalender, zodat de dracht evenals 
bij onze huishond negen weken had geduurd.  

De vreugde over het bezit van deze voor de fokker zo kostbare diertjes zou helaas niet lang duren. Als 
alle bastaarden van huisdieren met dieren-uit-het-wild bleken deze grauwpelsjes zeer gevoelig voor 
infectieziekten te zijn. De oorzaak is mogelijk hierin gelegen, dat deze directe afstammelingetjes van 
de wolf nog niet de nodige immuniteit voor allerlei van mensen afkomstige infectieziekten hadden 
verworven. Hoe het zij, ondanks de duizend-en-een zorgen, waarmede de dieren omringd werden, 
kregen ze, waarschijnlijk door besmetting van een geïnfecteerde bezoeker van de kennel, de zo zeer 
gevreesde hondenziekte, met het funeste gevolg dat het gehele nest binnen een maand gestorven 
was.  


