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Hilversum ■ Ze krijgt met grote
regelmaat een paniektelefoontje
van kersverse hondenbezitters.
‘Mijn hond blaft de hele dag en
loopt mijn kind omver’ of ‘mijn
hond is zenuwachtig en bang’. ‘Het
moet nu stoppen. Help!’ Marjan
Baas, eigenaar van The Art of Dog
Training-Nederland is inmiddels
gewend aan de noodkreten. De
Hilversumse kynologisch instruc-
teur wordt steeds vaker ingescha-
keld bij ‘problemen’ die mensen
hebben met hun honden. Of ze die
even snel op kan lossen, is dan de
vraag.

,,Laat ik meteen een misverstand
uit de wereld helpen: ik heb géén
toverstafje. Hondentrainers kun-
nen niet alles. Niet al het gedrag
van een hond is eruit te trainen.
Wat in het dna-pakket van je hond
zit, hoort gewoon bij hem of haar.
Ik kan ze helpen om met dat ge-
drag om te gaan. Als ze weten dat
het ‘probleem’ bij hun hond hoort
is het meteen niet zo erg meer. Dat
geeft al enorme rust. ‘Ok, het is dus
niet mijn schuld, het is niet mijn
fout’. Ik zie de opluchting bij ze.”

Dat een hond niet helemaal af te
richten is naar wens van het baasje,
weet de Hilversumse al jaren. Ze
haalde zes jaar geleden haar diplo-
ma als kynologisch instructeur bij
de Martin Gausacademie. ,,Tijdens
die opleiding raakte ik steeds en-
thousiaster over de manier waarop
een van de instructeurs honden en
cursisten benaderde. Zij ging ver-
der dan alleen de kunstjes zit, lig
en hier leren. Ze had humor en
zorgde ervoor dat cursisten en
honden ontspannen waren. Ik kon
toen nog niet goed plaatsen hoe ik
het wilde doen, maar er was wel
een zaadje geplant.”

Alles valt op zijn plek als Marjan
Baas in 2021 de opleiding tot Fami-
ly Dog Mediator volgt bij de Ame-
rikaanse Kim Brophey. ,,Zij werkt
vanuit de toegepaste ethologie. Dat
is de kennis over het gedrag van
dieren die van direct praktisch
belang zijn voor de mens. En die
dus onder controle van mensen
staan. Dat zijn ook de dieren in de
veeteelt of de dierentuin. Brophey
is zich vooral gaan concentreren op
honden.”

De wetenschap is erop gericht
om het gedrag te veranderen met
het oog op het verbeteren van het
welzijn van het dier. ,,Vaak worden
honden in huis genomen omdat
het zo leuk is voor de kinderen,
maar er wordt niet altijd over na-

gedacht of het ook zo leuk is voor
de hond.”

Wat is er niet leuk in een huis met
kinderen voor een hond?
,,Ze mogen de hond optillen. Als je
dat niet op de goede manier doet
kan de hond in paniek raken of
bang worden en uithalen. Dat
geldt ook voor een hond die ge-
stoord wordt als hij lekker ligt te
slapen. Hoe zou jij reageren als je
in je slaap gestoord wordt? Dan
zou je van schrik ook uit kunnen
halen. Of ze aaien de hond als hij
eet. Wij hebben thuis altijd honden
gehad en ik heb van mijn ouders
geleerd dat je bij het hondje weg-
blijft als hij slaapt, eet, kauwt of
chillt. Tegenwoordig mogen kinde-
ren alles met een hond, want daar
is de hond toch voor? De kinderen
kunnen er niets aan doen. Ze we-
ten niet beter. En veel ouders ei-
genlijk ook niet. Ze begrijpen hun
hond niet. Een pup is als een hari-
ge krokodil die met 24 kleine stan-
leymesjes in zijn mond in je benen
hangt. Dat doet gewoon harstikke
zeer en daar kunnen kinderen
bang van worden. Ouders weten
ook niet zo goed wat ze moeten
doen en dan heb je alle elementen
voor misverstanden. Als je je hond
niet begrijpt kunnen er bijtinci-
denten ontstaan. Want met die bijt
geeft een hond aan; ik vind dit niet
zo leuk.”

Hoeveel bijtincidenten zijn er in
Nederland?
,,Exacte cijfers zijn niet bekend.
Mensen schamen zich er heel erg
voor. Maar we weten wel dat de
meeste bijtincidenten in eigen huis
plaatsvinden met de familiehond
of de hond van een bekende. En
bijna altijd omdat de hond dingen
moet doen die hij niet wil. Het
heeft niets te maken met een ge-
brek aan liefde voor de hond, maar
aan onbegrip voor het gedrag van
de hond.”

In coronatijd is het aantal huishou-
dens in Nederland dat een hond
heeft gestegen naar 17,8 procent.
Hoe weloverwogen zijn deze hon-
den gekozen?
,,Naast de 170.000 puppy’s die
jaarlijks aangeschaft worden zijn er
in coronatijd tienduizenden extra
hondjes aangeschaft. Deze cijfers
komen van Dibevo de brancheorga-
nisatie van ondernemers in de
huisdierensector. In coronatijd
wilde iedereen snel een hond, want
door het thuiswerken hadden we
ineens tijd. Raskennis ontbreekt bij
veel mensen. Dat kun je ze niet
kwalijk nemen. Ze zien een leuk
wollig hondje bij de buren of op tv

en willen dat ook. Als je dan op
internet gaat zoeken lees je alleen
over de leuke kanten. Het is een
commerciële wereld waar vaak een
te rooskleurig beeld wordt gege-
ven. De negatieve kanten van een
ras worden niet benoemd. En die
negatieve punten hoeven niet
slecht te zijn. Dat is wat in het ras
zit.”

Hondeneigenaren (in spe) moeten
zich dus meer verdiepen in het ras?
,,Ja, dat is ook de filosofie van Kim
Brophey. Mensen denken dat het
gedrag van een hond het gevolg is
van hoe je hem opvoedt. Dat is een
wereldwijde aanname. Maar dat is
maar deel van het verhaal. Honden
leren 24 uur per dag, zeven dag in
de week. Alles wat ze van hun
omgeving meekrijgen heeft daar
invloed op. Waar slapen ze? Wie
hebben ze om zich heen? Kinderen
of andere huisdieren? Wat is de
temperatuur, waait het? Dan heb-
ben ze hun genen, dus wat zit in
het dna-pakket van je hond en tot

slot heeft iedere hond een unieke
persoonlijkheid. Is hij gezond? Wat
eet hij? Wat is het geslacht en de
leeftijd?”

Hoe groot is de rol van de genen
van een hond in de mogelijkheid
om zijn gedrag aan te passen door
training?
,,Honden leven al honderdduizen-
den jaren samen met mensen maar
zijn pas de laatste vijftig jaar een
huisdier. Na de Tweede Wereldoor-
log nam de welvaart toe en wilden
we die delen met dieren. Tot die
tijd hadden honden een taak. Ze
bewaakten een kudde of een huis.
Ze verjaagden ongedierte. Ook de
schoothondjes in de rijke kringen
hadden een functie. Als je die op
schoot had ving hij je vlooien. De
laatste vijftien tot twintig jaar is de
hond steeds populairder geworden
als huisdier. Na al die duizenden
jaren is het in korte tijd een dier in
gevangenschap geworden. Hij
heeft ineens weinig tot geen auto-
nomie. Wij beslissen alles voor
hem. Wat ze eten, wanneer ze eten,
of ze naar buiten gaan en hoe vaak.
Een hond is het enige huisdier dat
niet zijn behoefte kan doen wan-
neer hij zelf wil. Maar hij heeft nog
steeds zijn eeuwenoude genenpak-
ket. En dat kun je er niet uittrai-
nen. Een geadopteerde berghond
uit Roemenië is ervoor gemaakt
om zelfstandig beslissingen te
nemen. Die doe je geen groter
plezier dan een paar uur buiten de
boel lekker in de gaten te laten
houden. Dat zit in zijn dna. Maar
hier zitten ze binnen tussen vier
muren. Daar wordt hij niet geluk-
kig van. En dan kan hij gaan slo-
pen en blaffen. Dat doet hij niet
om jou te pesten. Dat is de natuur.
Dat draag ik steeds meer uit in
mijn lessen. Ik leer cursisten dat
een pup niet een stukje klei is dat
je kunt boetseren.”

Zouden sommigen mensen beter
geen hond kunnen nemen?
,,Ik zou graag pre pup cursussen
aan willen bieden. Samen kijken
welke hond het fijnst in je gezins-
leven past. Ben je avontuurlijk, ga
je vaak op vakantie en wil je de
hond dan meenemen? Daar is het
ene ras meer geschikter voor dan
het andere. Ben je een huismus en
zit je het liefst de hele dag binnen,
dan is dat ook voor de ene hond
beter dan voor de andere. Als je een
drukke baan hebt en drie jonge
kinderen onder de zeven maak je
jezelf misschien knettergek met
een hond erbij. Ik weet dat mensen
heel veel liefde hebben om aan een
hondje te geven, maar misschien is
het tóch niet het juiste moment.”

INTERVIEW Marjan Baas is Family Dog Mediator en helpt je om je hond te begrijpen

De hond blaft niet om te
pesten, het is de natuur
Het aantal gezinnen met een hond is sinds corona toegenomen. De Hilversum-
se Marjan Baas van The Art of Dog Training-Nederland ziet dat dieren met de
beste bedoelingen verwelkomd worden. Maar de praktijk valt soms tegen. Als
officieel Family Dog Mediator, opgeleid door de Amerikaanse Kim Brophey,
helpt Baas hondeneigenaren het gedrag van hun dier te begrijpen. En zo te-
leurstellingen te voorkomen. ,,Blaffen, graven of weglopen kan in de genen van
jouw hond zitten.”
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Marjan Baas is Family Dog Mediator. FOTO SUSAN HAVEMAN FOTOGRAFIE
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Paspoort
Marjan Baas is eigenaar van
The Art of Dog
Training-Nederland. Ze volgde
de opleiding tot kynologisch
instructeur aan de Martin Gaus
Academie en is sinds 2021
gecertificeerd Family Dog
Mediator. Daarvoor deed ze de
gelijknamige opleiding van de
Amerikaanse Kim Brophey. Haar
trainingsmethode heeft als
uitgangspunt dat een hond
niet maakbaar is en dat gedrag
logisch volgt uit de genen van
een hond. De Hilversumse is
een van de twee Family Dog
Mediators in Nederland en leert
cursisten het gedrag van hun
hond te begrijpen en te
accepteren. Ook is Baas
specialist in kind/hond relaties.
Ze geeft puppy- en
vervolgtrainingen. 
Marjan Baas woont in
Hilversum met labrador Bram
(7).
www.theartofdogtraining.nl

❜❜Als je je hond
niet begrijpt
kunnen er

bijtincidenten
ontstaan

❜❜De hond is het
enige dier dat
zijn behoefte
niet kan doen

wanneer hij zelf
wil


