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1.

Dagelijks minimaal 20 minuten yoga, vaak 3 kwartier of een uur zelfs, maar de fysiotherapeut 
vraagt hoe vaak ik fiets. Eh, een kwartiertje per dag, gemiddeld. En lopen? Ja naar de winkel, de 
brievenbus, en de hele dag door die twee trappen tussen mijn werkruimte en de keuken en 
huiskamer.
Het blijkt volstrekt onvoldoende. Mijn bovenbeenspieren zijn verslapt en dat versterkt de 
knieklachten. Dat vele trappen lopen moet geheel anders, eerst mijn heupen draaien, dan mijn voet 
neerzetten. Ik krijg een reeks oefeningen uitgelegd en moet vooral veel lopen.
"Heeft u geen hond?" vraagt ze.
Nee zeg, waar moet ik de tijd vandaan halen om een paar keer per dag met een hond te wandelen?
Maar ze heeft een punt.
In mijn eentje een rondje door het park lopen is saai, door de buurt lopen voelt als een provocatie. 

Een vriendin vraagt me mee op een boswandeling. We kakelen wat af. Op een bankje met uitzicht 
op een groot veld waar een lichte nevel over hangt vallen we stil. Een gevoel van weldadigheid 
ontroert me tot tranen toe. Het uitzicht, de stilte, maar vooral wat ik nu voel, wat heb ik dat gemist!  
De hele wereld verbonden dankzij Internet waar ik dagelijks mee bezig ben. De wezenlijke 
verbinding met al wat is voel ik hier, omringd door die duizenden, veelal oude bomen, al die 
natuurkracht.

Drie maanden en vele uitnodigingen aan vrienden, familie en kennissen later ben ik nog pas twee 
keer meer naar het bos geweest. Alleen durf ik niet. De fysio had een punt.

"Je hebt helemaal geen tijd voor een hond!" De stem van mijn vaste vriend klinkt bijna kwaad. 
Misschien zou ik die tijd moeten maken. Een beetje minder werken zou wellicht goed zijn.
"Je gaat niet dood aan hard werken.  Hard werken is het lot van een ondernemer. Je hebt toch geen 
stress?!"
Wel last van mijn knieën.



2.

Bij de fietsenmaker krijg ik een kop koffie aangeboden. Er is nog iemand op de koffie; een bekende 
uit de kringen rond onze band.  Hij heeft een nazaat van zijn honden bij zich, een 9 weken jong 
reutje. Voor de zoon van de fietsenmaker die bevriend is met mijn nazaten en vandaag zijn vader 
vervangt. Van werken komt nu niet zoveel, alle aandacht gaat naar Monti, zo gaat ie heten de kleine 
wolbaal. Z'n ene oor hangt, z'n andere zal de rest van zijn leven rechtop blijven staan.
Als er toch dringend werk moet worden verricht aan een fiets die aan twee kabels aan het plafond 
hangt, begint de muzikant tegen mij te praten.
Over hoe hij zijn hond vond tijdens een tocht door de Pyreneeën. Daar hebben de meeste boeren 
zo'n hond. Maar de puppy's geven ze niet meer mee aan toeristen, daar zijn slechte ervaringen mee. 
Het is ook een ingewikkeld eigenwijs ras,  je hebt echt verstand van honden nodig om daar mee om 
te kunnen gaan. En ze hebben ruimte en veel beweging nodig. Echte werkers zijn het. Ze kunnen in 
hun eentje een kudde van 400 schapen aan, of 150 koeien. 
Toch kreeg hij een pup mee. Je weet wel, Pichoun. 
Oh ja, hij kwam een keer bij een bandrepetitie, met een klein crèmekleurig hondje bij zich. Ik heb 
nauwelijks op dat hondje gelet, hij was ook heel rustig. 
Ja dat herkende die boer ook, dat de honden heel rustig bleven bij hem. Zodoende had hij toch een 
pup mee gekregen. Die nu trouwens antracietkleurig geworden was.
Je hebt deze honden in alle kleuren; blond, zwart, bruin, gestroomd, langharig en half langharig, 
alles komt voor. Het is nog een beetje een oerras.
Alleen hier in Nederland maken ze zich drukker om het uiterlijk dan de wezenlijke raskenmerken.  
Hij steekt een tirade af tegen de Nederlandse Pyrenese Herder vereniging, die weigerde papieren 
voor de puppen te geven.
Ja die boeren geven niet om papieren, had hij ook niet mee gekregen.
Een jaar nadat ze Pichoun gekregen hadden vonden ze het teefje dat ze zochten; in een asiel aan de 
noordelijke kant van de Pyreneeën, bij Pau. Die had natuurlijk al helemaal geen papieren. 
Als die vereniging zo star bleef, ging hij het geen Pyrenese herders meer noemen maar Labrit,
een in feite uitgestorven Zuid-Frans ras dat veel overeenkomsten vertoont met de Pyreneeërs .

Als mijn interesse definitief is gewekt, alleen al de kwalificatie 'eigenwijs' deed dat, praat hij niet 
meer maar doceert. Enthousiast over de vele bijzondere kenmerken van deze honden.
Helaas, alle puppen zijn al vergeven.
Hij denkt dat dit ingewikkelde ras niet geschikt is als eerste hond.
Onwetend vergist hij zich.
Ik heb jaren geleden een Duitse herder gehad, en een blonde Bouvier, dat ze elk maar een paar jaar 
bij me waren vertel ik in dit stadium nog maar niet.
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Ik vertel wel over de hond die ik had gekocht bij een dierenwinkel, met alle vereiste papieren. Ik 
kocht een 4 maanden oude Dobermann pincher voor het bijbehorende hoge bedrag. 
Het was een geweldig lief beest. Rustig en heel intelligent. Dat leidde ik althans af aan wat ze in die 
korte tijd van leven al geleerd had. Ik hoefde haar weinig meer te leren, alles ging bijna van zelf. Al 
snel durfde ik haar dan ook overal onaangelijnd mee naar toe te nemen.
Omdat mijn vorige hond al 6 maanden was toen ik hem kreeg, viel me aanvankelijk niet op dat ze 
niet groeide, wel dat er een klein kaal plekje op haar voorhoofd ontstond dat ik steeds minder 
vertrouwde en na een paar weken aanleiding vond om eens op zoek te gaan naar een dierenarts.
Voor het zover was gebeurde er iets vreemds. Bij het oversteken van de grote parkeerplaats bij ons 
huis verdween ze ineens achter een auto waar ze niet meer achter vandaan kwam. Roepen, zoeken, 
nergens mijn hond te bekennen. 
Toen ik al bijna in paniek begon te raken, schoof een buurtgenote haar raam open. 
"Zoek je dat bruin-zwarte hondje?"
Ja, heeft u die gezien?
"Ja die is net in de bus gestapt."
In de bus gestapt??? 
Ik was nog nooit met haar in een bus geweest, hoe kwam dat beest er nou bij om de bus in te 
stappen?? Maar de vrouw wist het zeker en bood aan om bij haar binnen de busmaatschappij te 
bellen.
Dat was een goed idee, als actie en omdat dit incident nog voor het tijdperk van de mobieltjes 
plaatsvond.
De mensen van de busmaatschappij reageerden heel coöperatief. Ze zochten contact met de 
chauffeur van de betreffende stadsbus terwijl ik aan de lijn mocht blijven. Maar aangezien ik ook 
best een tijd gezocht had -in de praktijk nog geen kwartier, voor mijn gevoel uren- waren we te laat.
De hond was bij de eindhalte uitgestapt.
"Weet u zeker dat de hond alleen was mevrouw? Volgens de chauffeur was er een man bij."
"Heeft u gezien dat mijn hond met iemand in de bus stapte?" vroeg ik aan de buurtvrouw.
Dat durfde ze niet met zekerheid te zeggen.  Ook tegen de politie kon ze niets anders verklaren dan 
dat ze het hondje de bus in had zien stappen.
De politie gaf geen uitsluitsel over de kans van slagen dat mijn hond terug gevonden zou worden. 
Vroeg me heel erg door naar waar en wanneer en hoe ik de hond gekocht had.
Ik zocht contact met een collega die een populaire dagelijkse kroniek schreef voor het lokale 
dagblad. Die vond het een aparte story waarmee hij dezelfde dag in zijn krant kopte: "Hond neemt 
zelf de bus."
Toen ging het balletje snel rollen.
Uiteindelijk wist de collega die ook contact onderhield met de politie wat er vermoedelijk echt 
gebeurd was; ik was slachtoffer van een bende oplichters die honden misbruikten om geld te 
verdienen.
Mijn hond was vermoedelijk geen Dobermann pup, maar een volgroeide Vuba, die goed getraind 
was en na een paar weken gestolen om te voorkomen dat het bedrog uitkwam. Bij de training werd 
gebruik gemaakt van loksnoepjes en de plek waar ze de hond terug lokten was waarschijnlijk net zo 
zorgvuldig gekozen als het moment.
De kans dat ik mijn hond terugkreeg was nihil.  Als ik niets had gedaan, was de hond waarschijnlijk 
in een andere dierenwinkel in een andere stad opnieuw te koop aan geboden. Maar de oproep die de 
journalist in de krant had gezet met het signalement van de hond inclusief dat plekje op haar 
voorhoofd, was bijna een garantie dat de hond werd afgemaakt. 
De politie meldde een paar dagen later dat ze n.a.v. deze zaak een paar criminelen in Amsterdam 
hadden aangehouden. De dierenwinkel bleef verdacht, maar ging vrijuit. 

"Zo zie je maar, papieren zeggen niets." 



De toon van de muzikant wordt nu van docerend meer collegiaal. Als ik het met een Dobermann 
probeerde en met een Bouvier overweg kon, kan ik dat wellicht ook met die zelfstandig denkende 
en handelende Pyrenese herders.
"Ik wil je nog wel meer over deze honden vertellen, vooral als je serieus geïnteresseerd bent.
We zijn van plan om nog een nest te nemen."    
Dat gaat nog wel even duren dus ik heb alle tijd om na te denken.
Thuis verzamel ik alle informatie over het ras dat ik maar kan vinden en ik word alleen maar 
enthousiaster.
Toch bemerk ik een gevoel van twijfel.. zo'n aandacht vragend, moeilijk te verstoppen en daardoor 
vermoeid makend gevoel. Zou ik wel genoeg tijd kunnen maken voor zo'n hond? Wat moet ik met 
vakanties? Hoe zou mijn vriend reageren?
In een telefoongesprek met de muzikant worden een paar belangrijke vragen beantwoord.
Als ik opvang nodig heb, hij woont in de buurt toch? Ook vakanties zijn geen probleem, zijn 
vriendin die 10 kilometer verder woont en van wie het teefje is, heeft daar ook mogelijkheden voor..
Ik reserveer een hond uit het volgende nest. Een reu.
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