
En ja, als je jaar in, jaar
uit een kleine duizend
honden, katten, konij-
nen, cavia’s, vogels en
een enkel ratje op-
vangt, verzorgt en er
een nieuw tehuis voor
zoekt, dan maak je
van alles mee met
dieren en mensen. 

Bloemendaal wordt elke dag
geconfronteerd met het beste

(de echte dierenliefhebbers) en
het slechtste (zij die met leu-
gens of smoesjes van een dier
af willen) van de mens. En dat al
een kwart eeuw – ook buiten
kantooruren. Soms bellen poli-
tie of dierenambulance haar
het bed uit en regelmatig moet

ze haar eten koud la-
ten worden.

Dieren en het asiel:
ze hebben de gunfac-
tor en de blogs zijn
met humor en relati-
veringsvermogen ge-
schreven. Nicolettes
stukjes worden zo
gretig gelezen dat ze
nu zijn gebundeld.
De opbrengst van het
boek Intussen in het

asiel, belevenissen van dieren
en mensen is bestemd voor het
asiel.

’Je maakt hier zo veel mee, kun
je daar geen columns over gaan
schrijven?’ Dat vroegen vrijwil-
ligers van het streekdierente-
huis Stevenshage een jaar of
zeven geleden aan hun beheer-
der Nicolette Bloemendaal.
’Want als die blogs goed wor-
den gelezen, komt de
site van het asiel ho-
ger op Google te
staan’.

Duizend dieren per jaar
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In asiel werken
„Waarom gaat een mens in een
asiel werken, tja, daar groei je in.
Van origine ben ik Japanoloog, iets
totaal anders hè? Voor het werk van
mijn man woonden we in de jaren
negentig een tijd in Amerika. Daar
wilde ik iets omhanden hebben.
Iets met dieren leek me wel leuk en
uiteindelijk heb ik als assistent-
manager bij een dierenasiel in New
Jersey gewerkt.

Eenmaal terug in Nederland
kwamen we in Voorschoten te
wonen en meldde ik me als vrijwil-
liger bij dit asiel, dat net was ge-
bouwd. In 1997 ben ik er als vrij-
williger komen werken – bijna een
mensenleven geleden. Zes jaar later
kwam ik in vaste dienst en sinds
2013 ben ik beheerder. Daarvoor
moesten mijn man en ik wel ver-
huizen, want als beheerder word je
geacht op het asielterrein te wo-
nen. Met name gewonde zwerfdie-
ren moeten ook buiten kantoortij-
den worden opgevangen.”

Haar bed uit
„Als beheerder ben je ook ’s avonds
in de weer, zielige zwerfdieren
houden zich niet aan kantooruren.
Toch zeker een tot twee keer per

week staat mijn eten koud te wor-
den. En soms moet je ’s nachts ook
je bed uit. Dat valt me steeds
zwaarder, maar er is geen alterna-
tief. De politie en de dierenambu-
lance hebben de sleutel van het
hek. Die bellen me echt mijn bed
niet uit als het niet dringend nodig
is. Als de telefoon ’s nachts gaat,
weet ik dan ook dat er stront aan
de knikker is. Dat ze met een zieke
of gewonde hond of kat voor de
deur staan waarmee ze niet kun-
nen wachten tot de volgende och-
tend.

In de ergste gevallen kan ik ’s
nachts de dierenarts bellen, maar
vaak red ik het zelf. Je komt al een
heel eind met vochtinjecties en
pijnstilling.”

Geen dag hetzelfde
„Ik denk dat ik ook na 25 jaar nog
steeds iets kan bijdragen aan het
asiel. Geen dag is hetzelfde en je
hoeft nooit uit te kijken naar het
einde van de werkdag, want dat
komt altijd veel te snel, zo van: o
jee, is het alweer zó laat?

Als ik ’s avonds kijk naar het ’to
do-lijstje’ dat ik ’s ochtends had
gemaakt, ben ik al blij als er één
ding op staat dat is gelukt. De rest
is kansloos. Dat is niet erg. Ik houd
niet van voorspelbaarheid – hoewel
ik moet toegeven dat, naarmate je
ouder wordt, je daar iets meer van
gaat houden, haha. Dat het lekker
is om af en toe in het weekeinde
even helemaal niks te doen.”

Groot bedrijf
„Er lopen hier naast acht vaste
medewerkers een stuk of honderd
vrijwilligers rond, inclusief be-
stuur, exclusief collectanten. Het is
een heel bedrijf. Zonder al die
mensen kun je in een asiel niet.
Het leuke, fijne, het knuffelen,
schoonmaken van de hokken,
trainen van de dieren, alles wat de
dag voor de dieren léuk maakt: dat
doen de vrijwilligers.

De meesten blijven hier jaren-
lang, maar sommige vrijwilligers
vertrekken weer snel omdat ze het
werk niet aan kunnen. Ze vinden
de dieren hier te zielig. Of ze hech-
ten zich aan een hond of kat die
ineens – hoe fijn voor het dier zelf
ook – een nieuw tehuis vindt. Want
de ’makkelijke’ dieren zijn zo weg,
de vraag daarnaar is best groot.
Voor een chihuahua van een jaar of
vier heb ik zo twintig kandidaten
waar ik uit moet kiezen. Dan ben
ik meer tijd kwijt aan het vertellen
aan mensen waarom zij het niet
zijn geworden. Wil je een dier
adopteren, dan moet je door een
hoop brandende hoepels heen,
juist om ervoor te zorgen dat een
hond, kat of konijn op de goede
plek terechtkomt.”
Columns gebundeld
„Zeven jaar geleden zei een be-
stuurslid tegen me: als jij nou af en
toe een stukje over de gebeurtenis-
sen in het asiel schrijft voor onze
website, dan komen we op Google
hoger in de ratings te staan. Dus
ben ik, braaf als ik ben, regelmatig
gaan zitten. Het eerste stukje ging
over onze geliefde asielkat Damo-
cles, die net ernstig ziek was ge-
worden. Het stuk schreef zichzelf.
Sindsdien schrijf ik elke week een
stukje over de dieren en gebeurte-
nissen. Altijd met een sausje er
overheen, ik probeer het altijd
luchtig te houden en humor in de
columns te stoppen. Want zonder
humor houd je het überhaupt niet
vol in een asiel. Uit de reacties
bleek dat mensen mijn stukjes leuk
vonden, dus ging ik er mee door.

Weet je, mensen die hier komen,
zien alleen die dieren in hokjes
zitten. Ze hebben geen idee wat er
allemaal omheen gebeurt. De be-
slissingen die je elke dag weer
moet nemen. Hoe getraumatiseerd
sommige dieren zijn en hoe we ze
met oeverloos geduld trainen om
ze weer ’normaal’ en geestelijk
meer weerbaar te krijgen. Ik raak

niet uitgeschreven, elke dag ge-
beurt er wel weer wat.”

Kloek boek
„We hebben de stukjes nu gebun-
deld in een boek. Dat is zo ge-
groeid. We zijn er met z’n allen,
tussen de bedrijven door, wel een
jaar mee bezig geweest. Ik vind dat
je zoiets goed moet doen en er
geen lelijk niemendalletje van kunt
maken. Als je mensen laat betalen,
kun je er beter iets moois van ma-
ken. Dus ja, er kwam een linnen
omslag en op mijn verzoek zo’n
leeslintje, dat aangeeft waar je bent

gebleven. Dat staat extra luxe. Het
is wel ouderwets, maar ik ben in
sommige dingen heel ouderwets.

Hopelijk wordt het landelijk
gelezen, want het boek gaat niet
specifiek over Leiden. We distribu-
eren het zelf om hoge kosten te
voorkomen, want de hele op-
brengst is voor het asiel en je be-
grijpt, we komen altijd geld te-
kort.”

Ander karakter?
„In mijn functie word je elke dag
weer geconfronteerd met het beste
en het slechtste van de mens. Dan
loop je het risico dat je karakter
verandert, dat je cynischer wordt –
beroepsdeformatie. Ik hóóp dat dat
bij mij niet is gebeurd. Ik was,
voordat ik in het asiel werkte,
altijd al vrij cynisch, haha, en ik
hoop dat ik mensen die hier ko-
men, blanco tegemoet blijf treden.

Het is heel verleidelijk om te
denken dat mensen smoezen ge-
bruiken om van hun huisdier af te
komen, of het heel slecht hebben
behandeld. Maar in plaats van bij
voorbaat conclusies te trekken en
te oordelen, probeer ik elke keer
een afwachtende, neutrale houding
aan te nemen. Een hoop mensen
zijn niet zo zeer slecht, maar ze

weten niet beter. Discussies met
dat soort mensen zijn lastig te
voeren. Bijvoorbeeld met een eige-
naar van een hond die standaard
een slipketting gebruikt (een hals-
band die je aan kunt trekken om
de hond te corrigeren) zonder ooit
een gewone hondenriem te hebben
geprobeerd.” Zuchtend: „Daar kan
ik niet goed tegen.”

De praktijk
„Als er een hond als zwerfdier
binnenkomt, en je ziet dat bijvoor-
beeld zijn gebit is verwaarloosd en
aan het gedrag ook wat mis is en
het niet gechipt is, gaan er alarm-
bellen af.

Die gaan nog luider klinken als
de eigenaar zich pas na vijf dagen
meldt en op mijn opmerking dat er
aan het gedrag iets mankeert, zegt
’dat de hond gewoon moet luiste-
ren en hij anders de plantenspuit
wel pakt’.

Als je je dier pas na vijf dagen
gaat zoeken, gaat hier de meter
lopen. Ik ben wettelijk verplicht
om het binnen vijf werkdagen in te
enten en te laten chippen. Dan zit
je zo aan de 100, 150 euro. Stel dat
zo’n eigenaar geen zin heeft om
dat te betalen en ook niet om naar
de dierenarts te gaan? Heel vaak

komt het erop neer dat ik zeg: doet
u uzelf, de hond en ons een plezier,
en laat uw hond lekker hier. Dan
kan ’ie naar iemand die er wel tijd,
geld en moeite aan spendeert.”

Agressie
„Ik heb geleerd heel omzichtig met
onwetende of ’slechte’ dierenbezit-
ters om te gaan. Je komt direct
onder hun huid hè? Maar natuur-
lijk maak ik regelmatig agressie
mee. De andere medewerkers voe-
len zoiets haarscherp aan. Dan
staan we ineens allemaal aan die
balie.

Meestal dimt zo iemand wel, als
die persoon zich echt niet oké blijft
gedragen of overduidelijk een
psychische stoornis heeft, dan
bellen we de politie. Die staat heel
snel voor de deur. Op het politiebu-
reau weten ze dat, als wij bellen, er
echt iets aan de hand is. Maar zo-
iets gebeurt pakweg een keer per
jaar, steeds minder, naarmate mijn
vaardigheid – en ook die van mijn
collega’s – om de boel zelf te sussen
steeds groter is geworden.” 

Spottend: „Ik word steeds meer
een psycholoog. Uit ervaring weet
ik dat het vaak niet het gewenste
effect heeft om er hard tegenin te
gaan. Die eigenschap goed voor

mijn huwelijk? Vast ook wel, ha-
ha.”

Thuisfront
„Mijn man Harm vindt altijd heel
veel goed. ’Is goed hoor’, zei hij
toen hij hoorde dat we naar het
terrein van het asiel moesten ver-
huizen. ’Goed hoor’, zegt hij altijd
over al die pleegdieren die ons huis
bevolken of hebben bevolkt.

De valkuil voor Harm en mij is
dat je het alleen nog maar over het
asiel kunt hebben. Als we op va-
kantie zijn, maken we altijd de
afspraak het er alleen de eerste en
de laatste dag over te hebben.

We hebben geen kinderen – dat
is er gewoon nooit van gekomen –
en dat scheelt. Alle aandacht kan
naar de dieren gaan. We hebben
privé natuurlijk ook dieren, twee
honden, Kiki van 13 en Trip van 10.
Overdag lopen ze lekker mee in het
asiel.

We hadden altijd een kat, Aslan,
die bekend stond als de nachtwa-
ker van het asiel. Maar hij is vorig
jaar overleden. We hebben geen
nieuwe kat genomen. Daar zijn we
nog niet aan toe. Wat dat betreft
zijn we niet anders dan de meeste
eigenaren die hun huisdier verlie-
zen.”

INTERVIEW Nicolette Bloemendaal 

’Ik zie het beste
en het slechtste
van de mens’ 
Voor Nicolette Bloemendaal staan dieren een kwart eeuw cen-
traal in het leven. De beheerder van het dierenasiel in Leiden ont-
popt zich nu ook tot auteur. In haar boek Intussen in het asiel,
belevenissen van dieren en mensen legt de ze meest memora-
bele belevenissen in het asiel van de afgelopen jaren op humoris-
tische wijze vast. Het wordt vandaag tijdens het open huis van
Stevenshage ten doop gehouden.

Nicolette Bloemendaal: ,,Ik hoef nooit uit te kijken naar het einde van de werkdag. Die komt altijd veel te snel.’’ FOTO HIELCO KUIPERS

❜❜Zonder humor
houd je het
niet vol in
een asiel

Gezicht van Leids dierenasiel ontpopt 
zich tot auteur: geen dag is er hetzelfde
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