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Geen huisdier staat zo dicht bij de mens als de hond.  
We hebben een hond voor de gezelligheid en we laten honden voor ons werken 
of sporten.  
 
Niet iedereen houdt van honden. Jaarlijks worden duizenden mensen gebeten 
door honden. Hondenpoep ligt her en der over stoepen en kinderspeelplaatsen 
verspreid. In natuurgebieden laten veel bazen hun hond achter de konijnen 
aanjakkeren en veel burenruzies ontstaan door geblaf en gejank. Om allerlei 
redenen worden per jaar zo’n tienduizend honden afgedankt. 
 
Te veel mensen zoeken een ras uit dat ze wel mooi vinden, maar dat niet bij hen 
past. Er zijn ook mensen die wel een hond maar geen tijd hebben. 
 
Kortom, de meeste problemen ontstaan door gebrek aan kennis over de verre 
voorouder van de hond: de wolf … 
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Dat een hond zich thuis voelt bij de mens is niet zo vreemd. Zijn 
voorouder (de wolf) en de mens kennen een zelfde soort samenleving: 
ze leven allebei in een groep waar volgens bepaalde regels geleefd 
wordt. De wolf kwam waarschijnlijk bij de mens wonen omdat mensen 
voedselresten achterlieten. Toen de wolven mee gingen helpen bij de 
jacht bleek dat zo goed te bevallen dat mensen de wolven ook op 
andere handige eigenschappen zijn gaan selecteren. Dat was het begin 
van alle hondenrassen. 

 
De wolf werd hond en ruilde zijn wolvenroedel voor een mensenroedel, 
waar nog steeds eentje de baas hoort te zijn: de mens. Van het begin 
af aan hebben honden zich in de meest onmogelijke situaties aan de 
mens weten aan te passen.  

 
In sommige landen wordt de hond door mensen gehouden om op te 
eten, net zoals wij koeien, kippen en varkens opeten. De Chinese 
Chow Chow is zo’n hond. Omdat dit ras in China nooit voor de 
gezelligheid werd gehouden, is de Chow Chow nogal afstandelijk van 
karakter gebleven. 

 
Honden doen hun best voor ons. Zo zijn er blindengeleidehonden, speurhonden, reddingshonden en 
sledehonden. Er zijn zelfs getrainde honden die een aanval van epilepsie bij hun baas voelen aankomen. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoe spreekt-ie dan? 
 
Sommige  mensen gaan met hun hond om alsof het een mens is, maar honden spreken nog steeds de 
taal van de wolf. Bij de opvoeding en training is het belangrijk dat de baas die taal kent. Je kunt een hond 
nu eenmaal niets uitleggen en een hond kan ook niet ergens over nadenken. Hij leert door goede en 
minder goede ervaringen met de baas.  

 
Als een bange hond getroost wordt, ziet hij dat als een 
bevestiging en zal dus bang blijven. Bij onweer bijvoorbeeld 
net doen of er niets aan de hand is dus. Een hond straffen 
omdat hij een uur eerder een schoen heeft opgegeten, daar 
snapt een hond helemaal niets van. Beter is te voorkomen 
dat hij iets vernielt als de baas er niet is.   

 
Het is een stuk makkelijker om een hond iets te leren 
meteen beloning dan om hem iets af te leren met straf.  

 
Ergens tegen aan plassen is een vorm van communiceren 
die je overal in de natuur tegenkomt. Het is een afbakening 
van een terrein en als wolf of hond zeg je dan: ‘Hier was ik 
en ik ben heel belangrijk!’. Hoe hoger je plast, des te 
belangrijker je bent.  
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Doet u mij maar een hond 
 
Honden zijn overal te koop of te krijg: via internet, de krant of een asiel.  Een goede 
fokker van rashonden wil graag dat zijn dieren goed terechtkomen en soms moet je 
even wachten tot er een nestje is. Er zijn ook ‘fokkers’ die het eigenlijk niet zoveel 
kan schelen of een hond goed terechtkomt en er alleen maar aan willen verdienen. 
Als er bijvoorbeeld op Marktplaats pups worden aangeboden, is het altijd handig 
even te klikken op: ‘bekijk alle advertenties van adverteerder’. Als die meerdere 
rassen te koop aanbiedt is het waarschijnlijk een dubieuze hondenhandelaar. 
 
Iedere keer als een bepaald hondenras in een film de aandacht trekt,, willen veel 
mensen meteen zo’n hond hebben. Sommige mensen denken dat zo’n ras alles 
kan wat er in de film gebeurt. Een van de eerste speelfilms met honden was de 
film ‘Lassie’, het verhaal over een Schotse Collie. De filmhond was zo slim dat 
het wel een mens leek. In werkelijkheid werd de rol door meerdere Schotse 
Collies gespeeld, die allemaal voor een bepaald kunstje waren afgericht. Toch 
dachten veel mensen dat zo’n ‘Lassie-hond’ super intelligent was en wilden ook 
zo’n hond. Groot was de teleurstelling, als bleek dat het net zo’n gewone hond 
was als die van de buren. Net zo slim of net zo dom. 
 
Veel rassen zijn zó populair geworden dat ze er bijna aan ten onder zijn gegaan. Zo heeft menig Duitse 
herder gewrichtsproblemen omdat fokkers en bazen de steeds schuiner wordende rug zo mooi vinden. 
 
De ene hondencursus is de andere niet, ga overal eens kijken 
 
Bij een hondenvereniging leer je hoe een hond in elkaar zit en hoe je van de ‘schrik van de buurt’ nog een 
plezierige huishond kunt maken.  
 
Een tweedehands hond 
 
Bij het asiel kun je terecht voor een prima ‘tweedehands’ hond. Daar zijn ook rashonden bij. De 
beheerder adviseert je welke hond bij je past. Stichting Dierenasiels & Internet www.dierenasiels.com 
 
De Dierenambulance 
   
De Dierenambulance verzorgt het vervoer van gevonden, zieke, gewonde en gestorven dieren. 
Daarnaast doet de Dierenambulance ook taxiritten, bijvoorbeeld naar de dierenarts. www.dazwl.nl 
 
Hond kwijt?   
 
De Nederlandse Databank Gezelschapdieren registreert alle gechipte huisdieren zodat die snel weer bij 
de eigenaar terug kunnen zijn www.ndg.nl en www.dogid.be in Belgie.  Stichting Amivedi is een landelijke 
vrijwilligersorganisatie die gevonden en vermiste huisdieren registreert. www.amivedi.nl 
   
Hoe maak je kennis met een hond? 
 
Als je een hond wil aaien, moet je altijd even aan de baas vragen of dat mag. 
Veel mensen willen achter de kop aaien, misschien om zo in ieder geval buiten 
bereik van de bek te blijven. De hond wil toch aan je ruiken zal dus zijn kop 
omhoog doen. Als je een hond van achter wil aaien, wordt hij een beetje 
onzeker. Vooral als je dat onverwachts doet. Dat zie je aan de oren en aan de 
staart die tussen de poten gaat.  Dus: eerst vragen en dan aan je hand laten 
ruiken. Dan weet hij wie jij bent. 

http://www.dierenasiels.com/
http://www.dazwl.nl/
http://www.ndg.nl/
http://www.dogid.be/
http://www.amivedi.nl/
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