
 

 

Camping Cum Cane 
 
 
Thomas Smith zei ooit: " De vrijheid van een individu eindigt aan de rand van de vrijheid van 
een ander." Sommige hondeneigenaren verwachten vaak een te groot begrip van hun 
omgeving. Het welzijn van hun honden is soms belangrijker dan het welzijn van hun 
medemens. De gevolgen van zo'n mening zijn verstrekkend.  
Wij willen graag enkele voorbeelden laten zien van situaties die gebeurden op camping 
Slatina op het eiland Cres in Kroatie in het jaar 2006. - en dat binnen slechts twee weken! 
 
 
Er was een eigenaresse die haar jachthond nooit aan de lijn hield. Na enkele dagen rende de 
hond naar grazende schapen in de buurt en joeg ze de zee in. Daarbij liepen enkele schapen 
in hun panische vlucht over de scherpe stenen ernstige verwondingen op. Probeer uzelf 
even in de vel van de boer in te leven. Dezelfde boer heeft bijna niets anders dan deze 
schapen. En dan komen er, volgens hem, rijke gasten van de camping, die ook dat weinige 
wat hij nog heeft vernietigen. Onze pogingen om de eigenaresse te overtuigen dat het 
ongeluk kon worden vermeden door haar hond aan de lijn te houden, vonden geen gehoor 
bij haar. Twee dagen later rende dezelfde hond weer vrij over de camping en "bezocht" 
andere honden, of ze dat leuk vonden of niet.     
 
 
Er was een vrouw die moeilijk liep over het steile pad naar het strand. Plotseling sprong 
vanuit een van de percelen een hond van een gemegd ras op haar. De eigenaren, die bleven 
zitten bij hun barbecue, riepen tegen haar: "U hoeft niet bang te zijn, hij wil alleen maar 
spelen!" Maar de vrouw viel op de grond en verwondde zich. Onnodig te zeggen hoe 
geschrokken ze was.  
Er was ook een andere familie die liet hun rotweiler s' nachts vrij liet rondlopen. Hij ging 
langs de andere honden, die veilig sliepen in hun kooien, waarop ze allemaal begonnen te 
blaffen. Toen de eigenaar de volgende ochtend werd gewaarschuwd, was zijn antwoord: "Ja, 
hij vindt het s'nachts te warm in de tent, en ik kan hem niet binnen laten." Het voorstel om 
zijn hond s' nachts voor de tent aan de lijn te zetten, werd meteen afgewezen.  
Er was nog een eigenaar met een herdershond, die ultiem agressief en aanvallend gedrag 
naar  langslopende mensen vertoonde. De eigenaar was niet in staat zijn hond vast te 
houden en de hond trok hem sterk naar voren. De hond trok lettelijk zijn eigenaar met zich 
mee waar hij naartoe wilde. Bij iedere ontmoeting met een andere persoon op de weg 
probeerde de eigenaar een paal te vinden en vouwde enkele keren de lijn daaromheen. 



 

 

Toen hij werd gewaarschuwd zei hij: "Daarom ga ik ook met hem lopen als er niemand op de 
weg is."   
 
Uiteraard veroorzaken niet alleen de grote honden problemen. Ook kleine hondjes genieten  
allerlei privileges van hun eigenaars, vaak vanwege de overtuiging dat de kleinere toch niets 
tegen de grotere en sterkere doen. Vaak gaat dat gepaard met voortduurend geblaf dat de 
andere gasten moeten verdragen. De uitroep: Floki, hou eindelijk eens op, is vaak niet meer 
dan  een alibi, een leeg woord zonder enig effect. Dat soort eigenaren vergeten soms dat er 
onder  honden bepaalde regels gelden. Blazen, bepaalde lichaamshoudingen en blaffen 
worden - net bij de mensen - beschouwd als een provocatie, en worden niet geaccepteerd. 
De schuld voor de reactie van de grotere hond ligt niet alleen bij deze hond, maar deels ook 
bij het dwarse hondje, dat bepaalde regels overtreedt. Zelfs bepaalde lichaamshoudingen of 
strak aankijken kan veroorzaken dat de andere hond vlucht of zich offensief gaat gedragen. 
Als eigenaar van zo'n  hond moet u bepaalde signalen leren kennen.   
 
 
Bovendien geldt ook dat honden elkaar symphatiek of antipathiek vinden. Ze eisen vaak ook 
hun recht om met rust gelaten te worden. Uiteraard komt het ook voor dat een hond aan de 
lijn met  vriendelijke bedoelingen naar een andere hond komt, alleen maar om te gaan 
spelen. Indien het spel in een gevecht uitloopt, wordt de schuld vaak aan de hond die aan de 
lijn was, gegeven met het argument dat de loslopende hond met vriendelijke bedoelingen 
was gekomen.    
 
Hij overzag dan misschien toch dat de andere hond geen close contact wilde maken en dat 
ook liet zien met zijn gedrag. Vandaag de dag zijn honden ook vaak niet meer in de staat om 
de signalen van andere honden te vertalen, waardoor zij ook moeilijk het gewenste gedrag 
kunnen laten zien. Dat is een van de gevolgen van een verkeerd begrepen opvoeding van de 
puppies, gepersonifiseerde spelletjes met puppies en in het algemeen het houden van 
honden in een tegennatuurlijke omgeving. Als de hond in de opvoedingsfase en in latere 
fasen niet in de gelegenheid werd gesteld om de nodige "kritische distantie" te respecteren, 
zal hij zijn hele leven opnieuw problemen daarmee hebben. Wie een hond heeft die andere 
honden en mensen steeds tegemoet rent, ook als met vriendelijke bedoelingen gaat, zou 
hem aan de lijn moeten vastbinden om conflictsituaties te voorkomen.       
 
Het is belangrijk om natuurlijk gedrag te stimuleren in het leerprocess van het domesticeren, 
sociale integratie, en de veiligheid van de anderen. Aan de andere kant is het ook goed om 
de aanpassingsvaardigheid van de honden te gebruiken om gevaarlijk of storend gedrag te 
voorkomen. De honden kunnen, zonder aan levenskwaliteit te verliezen, leren om andere 



 

 

honden of mensen niet aan te vallen en jachthonden hoeven niet te plassen op autobanden 
of op de tent van hun buurman.   
 
  
De moderne opvoeding van de honden biedt ons know-how. Uiteraard, waar geen begrip is, 
kunnen wij ook geen veranderingen verwachten. De meeste hondeneigenaren zijn ervan 
overtuigd dat hun hond goed opgevoed is, geen problemen maakt en volstrekt niet 
gevaarlijk is. De zin "Mijn hond doet niemand iets kwaad" is ons allemaal bekend. Toch kan 
de realiteit ook anders zijn. Bij de honden mogen wij het risico van gevaar niet uitsluiten. 
Daarom komt ook het verzoek gehoor te geven aan de regels en plichten. Om ongelukken te 
voorkomen dienen wij alle noodzakelijke maatregelen te nemen. Zeker op de camping, waar 
de mensen dicht bij elkaar wonen en de percelen niet omheind zijn.   
 
Juridisch, maar ook moreel gezien is het niet correct dat de eigenaren aan hun honden 
ongewone vrijheden geven en bewust het risico oplopen van het verstoren, bedreigen of 
verwonden van anderen. De risico's kunnen uiteraard vrij groot worden en in het uiterste 
geval uitlopen op  lichamelijke invaliditeit of zelfs dood. In dit context moeten wij aan de 
mens het recht toekennen niet aalleen van geen schade op te lopen, ook het recht van bang 
te mogen zijn.     
 
Zelfs een kort aangelijnde hond geniet alleen voorwaardelijk de genoemde rechten. Ook aan 
de lijn blijven er bepaalde risico's over. Wat betreft deze risico's is de maatschappij meestal 
vrij makkelijk, zelfs wat betreft de algemene verplichting om de hond gelijnd te houden. En 
dat mogen wij niet vergeten! Als hondeneigenaren hun omgeving in hoge mate lastig vallen 
mogen wij niet verbaasd zijn als de omgeving 'gevoelig' reageert. Daarom zou het passend, 
en ook wijs zijn om harmonisch om te gaan met het recht op maximale veiligheid (naar 
menselijke inschating). En de grootst mogelijke veiligheid biedt een hond die aan de lijn zit.    
 
Het idee dat honden aan de lijn een zielig en miserabel leven leiden is niet meer dan een 
sprookje. Soortgelijke argumenten zijn vaak het resultaat van de onbekwaamheid om een 
hond op te voeden of op de gewenste manier te houden. Volgens een onderzoek gaat het 
hier om mensen die weinig of uberhaupt niet op een interactieve manier bezig zijn met hun 
hond, mensen die categorisch de lijn afwijzen, en dat vaak ook laten zien door helemaal 
geen lijn bij zich te hebben. Precies honden van dit soort eigenaren zijn vaak ontevreden en 
proberen het gebrek aan sociale contacten te compenseren bij andere honden of mensen.   
 
 
Zo zijn wij ook op het volgende probleem gekomen. Veel hondeneigenaren dringen vaak hun 
hond op aan andere mensen. Zonder toestemming laten ze hun hond op anderen springen. 



 

 

En zoiets kan goed aflopen, maar ook verkeerd. Maar dat is nog niet beslissend. Beslisend is 
het feit dat niemand het recht heeft om zijn wil aan anderen op te leggen door zijn manier 
van omgaan met zijn hond. Niemand geniet het recht om gevaar voor mensen of honden te 
veroorzaken. Wat zou er gebeuren als wij de hond naar de andere hond laten rennen. Deze 
andere hond kan oud, ziek of herstellende zijn. Alleen al een plotselinge verstijving als 
reactie op een rennende, vriendelijke hond kan voor een hond na de operatie leiden tot een 
paralyse of een exitus. Als het om een zieke hond gaat, kan zo'n ontmoeting tot recidieven 
leiden en de resultaten van meerdere maanden desensibilisatie vernietigen. Honden die niet 
aan de lijn zitten bezoeken ook vaak teven die loops zijn. Het resultaat zijn ongewensde 
copulaties, extra problematisch bij  rashonden en deels verbonden met de grote financiele 
verliezen.  
 
Hier moeten wij nadenken over de beginselen van de schuld. Het is onmiskenbaar dat 
iedereen de verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen hond! Wie zijn hond vrij laat rennen 
op plekken waar ook andere mensen zijn, negeert onverantwoord de rechten van een ander. 
Wat kunnen wij doen? De eigenaar die een voorbijganger, jogger, fietser of andere 
hondeigenaar ontmoet, dient zich als volgt te gedragen:  
Op het moment dat hij de voorbijgangers ziet, dient hij met de hond aan de rand van de weg 
te staan, hem kort aan de lijn te binden en te wachten tot de voorbijgangers voorbij zijn. De 
hond mag weer vrij als de voorbijgangers ver genoeg zijn gegaan. Wij moeten de hond aan 
de lijn houden, ook als hij een kampioen van goed gedrag en gehoorzaamheid is, omdat de 
andere hond dat niet weet of misschien eerder een slechte ervaring had. De jogger heeft ook 
het recht om bang te zijn van de hond. Daarvoor moeten wij begrip laten zien. Je zal zien dat 
de andere kant uiteindelijk gaat verademen en zegt Dank u wel. Vaak krijgt u ook een 
compliment: "Wat mooi dat hij luistert". Door dit simpele gedrag kunt u veel bijdragen aan 
het accepteren van de honden in de samenleving. En uw hond zal binnen enkele weken 
leren van de situatie van de voorbijgangers en zelf bij u komen zitten.     
 
 
Wat betreft de ontmoetingen tussen de honden onderling kunnen wij een tip geven: nog 
voor de ontmoeting is het goed om de eigenaar te vragen of ook hij uw wens deelt dat de 
honden elkaar gaan ontmoeten en of hij misschien problemen verwacht. Om zeker te 
blijven, is het goed dat de honden aan de lijn blijven tijdens hun begroeting. In de meeste 
gevallen laten bepaalde signalen in hun gedrag zien of de ontmoeting zonder problemen zal 
verlopen of niet (als uw hond aan de lijn agressief gedrag toont, is die lijn geen alibi, en het 
gedrag moet zo snel mogelijk gecorrigeerd worden).    
 
Laten wij nu een samenvatting maken: vanuit ieder uitgangspunt, of het nu moreel of 
juridisch is, zelfs vanuit de ethiologie is het niet verantwoord aan jezelf het recht te gaan 



 

 

geven om de hond niet de lijn te laten lopen en andere honden en mensen tot 
ontmoetingen te dwingen. Het respect voor andermans rechten en het besluit om de hond 
te houden op de manier dat hij geen gevaar voor de omgeving is, ondersteunt het idee om 
de hond tijdelijk aan de lijn vast te binden. Daarom praten wij ook niet over "dwang om de 
hond aan de lijn te hebben", maar over "de plicht om de hond aan de lijn te hebben." Deze 
plicht berust op basisrechten die vanzelfsprekend en vrijwillig zouden moeten zijn.   
  
 
De honden zouden overal minstens af en toe aan de lijn moeten zijn. De uitzonderingen zijn 
de officieel voor de honden gemaakte omheinde grasvelden waar ze vrij mogen rennen. - 
Lijkt dat wat pessimistisch voor de honden en hun eigenaren? Nee! Overal en iedere keer 
opnieuw kunt u een plek of gelegenheid vinden om uw hond op een passend terrein te laten 
rennen, wel onder de voorwaarde dat de eigenaar bereid is om hem tijdelijk aan de lijn te 
houden. En uiteraard bestaan er ook flexi hondenlijnen die een bewegingsvrijheid van 5 tot 8 
meter geven. Er zijn ook mogelijkheiden van het fietsen met de hond (verlengstuk voor het 
naast de fiets rennen), joggen met een slappe lijn, het trekken van een kar of hondenslee 
(Sacco), en last but not least, er valt genoeg te rennen en bewegen op de sportterreinen 
voor de honden.   
 
Tijdelijk de hond aan een korte lijn (tot 1,5m) te hebben en aan een flexi hondenlijn 
(maximum 8 of 10 m) is iets wat wij niet alleen van onze hond mogen vragen, maar is ook 
een sociale verrijking, onder de voorwaarde dat de hond vrolijk en gemotiveerd zijn eigenaar 
volgt! Zo zijn wij op deze drie belangrijke punten gekomen:  
 
 
• de hond moet van jongs af aan correct opgevoed worden  
• wij moeten ons op een juiste manier en in de juiste mate bezig houden met onze 

hond 
• wij moeten de basisrechten van mensen en honden respecteren.   
 
De hoofd reden waarom sommige hondeneigenaren altijd opnieuw de belangenconflicten 
uitlokken is de arogante brutaliteit waarmee ze aan de andere mensen en honden gevaar en 
ongemak opdringen. De voorwaarde voor een acceptabel gezamenlijk bestaan in de 
samenleving is dat hondeneigenaren hun gedrag op een acceptabele manier afstemmen op 
de maatschappij.   
 
 
Prof. Ekard Lind, Graz, maart 2007.  
 


