
egenwoordig mag 
Jacky, onze Jack Russel 
terriër, binnen slapen 

in de keuken, waar ze een 
eigen bench heeft. Geen haar 
op mijn hoofd denkt eraan om 
haar nog buiten in een kennel 
te laten slapen. Ik verlies haar 
sowieso geen minuut meer uit 
het oog. Ze is altijd bij me. Op 
vakantie gaat ze voortaan mee, 
we zoeken bestemmingen uit 
waar honden welkom zijn. 
We zullen haar nooit meer 
achterlaten. Mijn vrouw Anny 
en ik zijn zo gelukkig dat ze 
weer bij ons is. We aaien haar 
voortdurend en praten de hele 
dag tegen haar. Ze wordt ook 
blij van ons, dat merk je aan 
alles. Als ik naar haar koppie 
kijk, schiet ik weer vol. Haar 
gebit is weer redelijk in orde 
en haar vacht glanst weer. 
Je kunt bijna niet meer zien 
dat ze twee jaar lang een 
zwerversbestaan heeft geleid. 
Alleen aan haar gedrag merk 
je het soms nog, dat ze wat 
sneller schrikt, wegduikt bij 
onverwachte geluiden. Het 
heeft maanden geduurd voor 
ze weer rustig kon eten, in 
het begin schrokte ze alles in 
een keer naar binnen en als 
je in haar buurt kwam, begon 
ze te grommen. Echt het 
gedrag van een straathond die 
honger heeft geleden en moest 
vechten voor eten. Ze was 
dan ook schrikbarend mager, 
toen we haar terugkregen. 
Ja, terugkregen. Het was een 
dag om nooit te vergeten. De 
tranen staan weer in mijn ogen 
als ik er aan denk. Denk aan 
de film Lassie, maar dan in het 
echt. Mijn vrouw en ik zijn 
echte hondenliefhebbers. We 
hebben geen kinderen, maar 

zoals dat dan gaat: we kunnen 
al onze liefde en aandacht 
kwijt in onze honden. En we 
krijgen er veel voor terug, 
liefde, gezelligheid, trouw. 
Alleen als je zelf ook een hond 
hebt, kun je dat begrijpen, 
ik ga het niet proberen uit te 
leggen want dan wordt het 
al gauw zo’n sentimenteel 
verhaal. Maar er is wel een 
nadeel aan het hebben van 
honden: met kinderen kun je 
in het algemeen gewoon op 
vakantie, met honden gaat dat 
wat moeilijker. Nu wonen we 
op het platteland aan de rand 
van een klein dorp, dus voor 
ons is het altijd een beetje 

vakantie. We hoeven niet zoals 
mensen die in de stad wonen 
de natuur op te zoeken om 
uit te rusten en te relaxen. 
Toch hadden we na tien jaar 
niet te zijn weg geweest wel 
weer eens behoefte aan een 
vakantie in een warm land. 
Het was toen ook een goed 
moment, zo’n twee en een half 
jaar geleden, onze twee golden 
retrievers waren net overleden 
– we waren er nog steeds kapot 
van – en onze andere hond, 
een Jack Russel, was nog jong, 
net twee jaar. We hadden haar 
als puppy gekocht en ze was 
het zonnetje in ons bestaan. 

Zoals gebruikelijk op het 
platteland hadden we een 
ruime buitenkennel waar 
Jacky de nacht doorbracht en 
waar ze overdag zat als wij 
eens een uurtje weg moesten 
en ze niet mee kon. Een neef 
van mij en zijn vriendin, die 
allebei in de stad studeerden, 
zouden twee weken komen 
oppassen. Twee vliegen in een 
klap: zij een goedkope vakantie 
in een mooie omgeving, wij 
een oppas voor ons huis en 
voor Jacky. En natuurlijk de 
drie katten en de kippen die 
we ook nog hadden. Ik had 
uitgelegd hoe ze de kennel  
’s nachts af moesten sluiten, 

dat was belangrijk, want er 
waren nogal eens stropers 
in de buurt die een goeie 
jachthond wel konden 
gebruiken. Jacky was waaks, 
zoals de meeste Jack Russels, 
maar een gemotiveerde dief 
zou haar wel stil kunnen 
krijgen. Mijn neef en zijn 
vriendin verzekerden ons dat 
alles in orde zou komen en 
ze hadden er zin in, dus we 
lieten ze met een gerust hart 
achter. Toen we eenmaal in 
het vliegtuig zaten op weg naar 
Mallorca, vielen alle zorgen 
van ons af en begonnen we 
ons echt te verheugen op 

“T
Eric (42) vindt na 2,5 jaar 
zijn hond terug

‘ HET WAS  
EEN WONDER. 
IK KON HET 
HAAST NIET 
GELOVEN’
Twee en een half jaar geleden 
werd Jacky, de Jack Russel 
van Eric en zijn vrouw Anny 
gestolen uit zijn kennel toen 
Eric en Anny op vakantie 
waren. Een wanhopige 
zoektocht levert niks op en ook 
de politie kan weinig doen. Ze 
geven de hoop op Jacky ooit 
nog terug te vinden …

Tekst: Brooklyn Texts – Foto: iStock

‘Alleen als je zelf ook een hond 
hebt, kun je begrijpen wat zo’n 
dier voor je kan betekenen’
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de vakantie. Niet wetende 
dat het zo dramatisch zou 
aflopen. Drie dagen voor we 
terug naar huis zouden gaan, 
kreeg ik een telefoontje van 
mijn neef: Jacky was weg. Hij 
klonk paniekerig, vertelde 
dat hij ’s morgens buiten was 
gekomen en Jacky niet in de 
kennel had aangetroffen, en 
dat de deur van de kennel was 

geforceerd. Ik voelde de grond 
onder mijn voeten wegzakken. 
Hij had inmiddels de politie 
al gewaarschuwd, vertelde hij. 
We wilden het liefst meteen 
naar huis, maar wisten dat we 
toch niet veel meer konden 
doen. We hebben niet meer 
kunnen genieten van onze 
vakantie, die laatste paar 
dagen voelden meer als een 
nachtmerrie. Eenmaal thuis 
liepen we deur bij de politie 
plat, plakten we tot ver in de 
omgeving opsporingsberichten 
op, en waren er dag en nacht 
mee bezig. Mijn neef voelde 
zich enorm schuldig, maar 
ik neem het hem niet echt 
kwalijk. Hoewel ik eerlijk 
gezegd denk dat het niet was 
gebeurd als wij gewoon thuis 
waren gebleven, en in die 
zin verweten we het onszelf 
ook. Misschien heeft mijn 
neef de kennel toch niet goed 

afgesloten, maar het had geen 
zin om daar verder bij stil te 
staan. Jacky was weg, en bleef 
weg, helaas.”

Hoop opgegeven
“De maanden regen zich 
aaneen en na ruim twee jaar 
was onze hoop om haar ooit 
nog terug te vinden vervlogen. 
Tot een paar maanden geleden 

het wonder geschiedde: 
mijn mobiel ging. Het was 
de politie, aan de andere 
kant van het land, met een 
boodschap die te mooi klonk 
om waar te zijn: onze Jacky 
was gevonden! Ik kon mijn 
oren niet geloven. Jacky was 
gechipt uiteraard, dus het 
moest wel kloppen, er was 
maar één hond op aarde met 
onze gegevens op zijn chip. 
Nog dezelfde dag reden Anny 
en ik naar het politiebureau 
om haar op te halen. Mijn 
hart brak toen ik haar zag, 
ze zag er zo verwaarloosd 
en mager uit! Maar het was 
onmiskenbaar onze Jacky. 
De politie vertelde dat ze 
meldingen hadden gekregen 
van een roedel zwerfhonden 
in de buurt, en daar zat Jacky 
bij. Ik kan je niet vertellen wat 
ik voelde toen ik haar daar zag 
in de politiekennel. Het was 

heel emotioneel voor Anny 
en mij, een lang verloren 
gewaande dierbare die we 
terug zagen. We haalden 
haar uit de kennel en eerst 
reageerde ze niet op ons. We 
hebben wel tien minuten 
naast haar gezeten om haar te 
aaien en tegen haar te praten 
en na een tijdje begon ze te 
reageren en herkende ze ons. 
Ze begon te kwispelen en ons 
gezicht te likken. Ik weet niet 
wie er harder huilde, Anny 
of ik, maar ik schaamde me 
niet voor mijn tranen. Ik was 
compleet door het dolle dat  
ik haar weer terug had, na al 
die tijd. We konden ons geluk 
niet op.” 

Ons wonder
“De politie was verbaasd te 
horen dat we aan de andere 
kant van het land woonden 
en dat ze al zo lang vermist 
was. Het gebeurt niet vaak 
dat dieren na zo’n lange 
tijd gezond en wel worden 
teruggevonden. Het is 
onmogelijk nog te achterhalen 
wat er met haar is gebeurd. 
Aan de schrammen en de 
littekens op haar lijf en snuit te 
zien heeft ze een ruig bestaan 
geleid. Haar gebit zag er slecht 
uit en ze zat onder de vlooien 
en teken. Maar ik ben zo blij 
dat ze het heeft overleefd! We 
zijn langzaam maar zeker bezig 
haar weer op te kalefateren en 
gezond te krijgen. En dat lukt 
aardig. Ook zij maakt ons op 
haar beurt weer gezond, ons 
hart heelt elke keer een beetje 
als we ’s morgens beneden 
komen en enthousiast begroet 
worden met likjes en een 
kwispelend staartje.  
Ons wondertje.” 

‘Ze begon te kwispelen en mijn 
gezicht te likken.  Ze herkende ons! 
We konden ons geluk niet op’
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