DIT WAS
SHA-DE

Dit was Sha-De, de
zus van Hondenlevenredactiehond Beetle.
Sha-De is op 22 februari
2011 overleden aan de
complicaties die ze opliep
door een paniekaanval op
oudejaarsdag 2010.

Sha-De werd geboren in de kerstnacht van 2000, als achtste en laatste pup in het eerste
zelfgefokte nest van haar eigenaren. Het kleine kerstengeltje vloog rechtstreeks in het hart
van haar fokster en groeide uit tot een heerlijke hond. Nooit was ze ziek, tot die oudejaarsdag.
De eigenaren van Sha-De gingen ’s middags heel even de deur uit om een boodschap te doen,
de honden met het oog op het geknal van vuurwerk en carbid veilig in de bijkeuken.
Wat niemand had kunnen vermoeden, was dat er juist in dat ene halfuurtje bij het
nabijgelegen dorpshuis een ‘stunt’ met een straalmotor van een vliegtuig en een
carbidmachine werd uitgehaald. Er staat een filmpje van op YouTube, zoek even op ‘straalmotor
Aalst’ als u een idee wilt krijgen van wat er gebeurde. Het geluid van de pc kan er niet op
volle sterkte bij aan: living hell, zo laat de combinatie van opstijgende vliegtuiggeluiden,
meterslange vlammen en donderende knallen zich het best omschrijven.
Sha-De raakte in paniek en heeft zichzelf in doodsangst, zo blijkt achteraf uit de reconstructie,
zwaar geblesseerd. Het van staaldraad gemaakte toegangsdeurtje van een dichte bench in
de hondenruimte bleek vijftien centimeter naar binnen te zijn gedrukt, zo graag heeft ze
waarschijnlijk dekking willen zoeken. Ribben en wervels raakten verschoven, waardoor Sha-De
bijna niet meer kon lopen, door de pijn moeilijk ging ademhalen en als gevolg daarvan een
longontsteking kreeg.
Na de nodige behandelingen bij de dierenarts en een osteopaat leek het net weer wat beter
met Sha-De te gaan, tot een inwendige bloeding haar fataal werd. Dat gebeurde op de dag dat
ze er voor het eerst weer in slaagde haar vrouwtje blij tegemoet te lopen toen die aan het eind
van de middag van haar werk thuiskwam. Diezelfde avond kon Sha-De bijna geen lucht meer
krijgen. Op de tafel van de dierenarts zakte ze ineen, en hield haar hart ermee op. Vanaf bijna
hetzelfde plekje als waar haar werpkist stond is ze weggevlogen.
Sha-De is ruim tien jaar geworden. Alle acht puppy’s uit het nest waarin ze werd geboren
waren nog in leven en gezond, en dat is tegenwoordig iets waar je in hondenland haast trots
op mag zijn. Er stond een gezellige reünie gepland om dit familiefeestje te vieren. Sha-De
heeft die net niet meer kunnen meemaken.
Wordt er rond oudejaar bij u in de buurt op straat buitensporig geknald? Kopieer dan deze foto
en tekst en geef het stuk aan de herriemakers, met de vraag of ze het willen lezen. Misschien
gooien ze het weg, en helpt het niets. Maar misschien ook dat het verhaal van Sha-De kan helpen
mensen te doen beseffen wat je honden met vuurwerk aan kunt doen. Onze hoop is dat er ooit
een jaarwisseling komt waarbij viervoeters zonder angst aan een nieuw jaar kunnen beginnen.
TEKST EN FOTOGRAFIE JUDITH LISSENBERG
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