Mijn Hond is Vriendelijk! Een Openbare Aankondiging
Door Jessica Dolce * Vertaald door Karin van Deursen

Er is een epidemie uitgebroken in dit land* en niemand is er veilig voor. Het gebeurt op
drukke, smalle stadstrottoirs en op het platteland met zijn ruime wandelmogelijkheden. Deze
epidemie discrimineert niet op ras, leeftijd of op economische status.
Onschuldige honden en hun eigenaren worden geterroriseerd, achterna gezeten op straat
en in hoeken geduwd door …..andere hondeneigenaren.
Maar, vraagt u zich af, vinden niet alle honden het leuk om andere honden te ontmoeten, te
begroeten of te spelen met andere honden, zelfs honden die ze niet kennen? Het wordt als
onbeleefd ervaren als honden en mensen dat niet willen. Het is niet onbeleefd vriendelijke
hondenliefhebbers, helemaal niet!
In elke dorp, stad en gemeente wonen gezagsgetrouwe families die hun leven delen met
honden die, om een diverse redenen, niet willen of kunnen socialiseren met andere honden.
Vandaag vraag ik aan alle hondenliefhebbers om een standpunt in te nemen namens honden
die in het openbaar wandelen terwijl ze tegelijkertijd moeten omgaan met:
-

besmettelijke ziekte
uitvallen aan de riem
hulphonden of werkhonden
verwondingen, blessures en pijnlijke lichamelijke aandoeningen
onverdraagzaamheid naar andere dieren toe
herstellend van een operatie
angstig voor onbekende honden of luidruchtige honden
oudere of bejaarde honden
bezig zijn met aanleren van zelfbeheersing naar andere honden toe
worden gehouden door mensen die zelf geen contact willen

Om het simpel te houden zullen we deze honden en hun eigenaren DINOS™ noemen (Dogs in
Need of Space) oftewel, honden die ruimte nodig hebben.
Deze Dinos hebben het recht om over straat te lopen, gebruik makend van de standaardriem,
zonder wisselwerking met vreemden, of dat nu mensen of honden zijn. En toch… ze worden
opgejaagd, dag na dag, door juichende, wel bedoelende hondeneigenaren die aandringen op
een ontmoeting.
Ondanks wanhopige inspanningen om de straat over te steken of om zich tussen geparkeerde
auto’s te verbergen worden Dinos achtervolgd door andere mensen die hun hond uitlaten en
die weigeren te geloven dat er iemand is die weigert hen te ontmoeten.
Hoe kunt u deze terroristen tijdig opmerken? Door hun strijdkreet: “Mijn hond is vriendelijk”.
Vanaf nu zullen wij deze mensen MDIF™ (My dog is Friendly) oftewel, mijn hond is vriendelijk
noemen.
Kies een willekeurige straathoek in een willekeurige stad en de kans is groot dat u
onderstaand tafereel kunt waarnemen:
Een Dinos werkt aan zijn manieren, bijvoorbeeld uitvallen aan de riem. Hij heeft wat
problemen met vreemde honden, maar hij is in training om dit te beheersen. Dinos ziet een
andere hond tegemoet komen, en zoals hun trainer heeft geïnstrueerd gaan ze wat uit de kant
om enige afstand te creëren en doen een zit-blijf oefening met oogcontact. Het doel: kalm
blijven als andere honden voorbij lopen.
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De Dinos heeft echter niet in de gaten dat hij achtervolgd wordt door een gretige MDIF: Kijk,
daar zien we er één de straat oversteken, snelwandelend in een rechte lijn naar de Dinos die
op afstand zit. Hun eigen hond loopt al trekkend voorop.
De Dinos stapt verder achteruit in een laatste poging om de afstand tussen zijn hond en de
andere hond te vergroten. Iedere antropoloog of kleuterjuffrouw kan de lichaamstaal lezen
van de Dinos. Kijk: geen oogcontact of glimlach, ze kijken weg van de MDIF terwijl ze
razendsnel om zich heen kijken om een ontsnappingsroute te ontdekken.
De MDIF is niet vatbaar voor de lichaamstaal en komt steeds dichterbij. De signalen van de
Dinos worden steeds heftiger, en zoals een hond een brutale pup corrigeert, geeft Dinos een
kalme maar duidelijk waarschuwing: “Mijn hond houdt niet van andere honden”.
Helaas is het voor de MDIF onmogelijk om zijn eigen taal te begrijpen want de MDIF blijft
doorlopen totdat de Dinos vast staat en zijn vermogen om rustig te blijven verliest. Gevolg:
uitvallen aan de riem, blaffen en allerlei vreemde pogingen om te ontsnappen. Dan, zoals
iedere hond die doorlopend wordt besprongen door een tienerhond zonder manieren, snauwt
de Dinos tegen de MDIF, zodat de boodschap gelijk duidelijk is: “Stop! Kom niet dichterbij”.
En zonder zich er iets van aan te trekken zal de MDIF opgewekt zijn strijdkreet roepen: ”Mijn
hond is vriendelijk”. Meestal tegen de rug van de hard weglopende Dinos.
Waarna de MDIF verslagen en gekwetst kijkend mompelt: “Wat is het probleem van jouw
hond?”
De Dinos vraagt zich trillend af waarom hij zo druk bezig is met het verbeteren van de
manieren van zijn hond als de mensen rondom hem dezelfde sociale manieren vertonen als,
laten we zeggen, honden zonder sociale manieren.
Een korte intermezzo van de auteur:
Even snel tussendoor: laten we het hebben over de epidemie van loslopende honden
waarover de eigenaar geen stemcontrole heeft. Volgens de wet moeten honden aangelijnd
zijn. Alleen ik beslis met wie mijn hond contact heeft. Niet jij, met je vriendelijke hond die
alleen even hallo kwam zeggen of jij wiens hond die “weet” dat hij niet van het terrein af mag
maar die mij ondertussen naar huis “brengt”. Ik en alleen ik beslis met wie mijn hond contact
heeft en als jouw hond los loopt dan beroof je mij van mijn beslissingsrecht. Niet fijn.
En nu terug naar Een Openbare Aankondiging
Dinos (honden die behoefte hebben aan ruimte) zijn goede honden. Ze willen misschien niet
socialiseren met jouw hond, maar ze hebben het recht om te wandelen met hun eigenaar, aan
de lijn, zonder intimidatie van vreemden die blijven aandringen op een begroeting. Hun
eigenaren willen geen scène schoppen of in paniek naar vreemden gillen. Ze willen niet dat
hun hond zich ongepast gedraagt, zich pijn doet, terugvallen in hun training of iemand angst
aanjagen. Alsjeblieft hondenliefhebbers, geef deze honden en hun eigenaar wat ruimte als ze
voorbij lopen of van u wegdraaien, hou uw eigen hond dicht bij en passeer zonder
commentaar.
Al wat deze hondeneigenaren willen is hun hond in vrede uitlaten, zonder zich te hoeven
verbergen achter parkbankjes om te ontsnappen aan herhaaldelijke achtervolgingen van
hondeneigenaren die roepen: …..“Mijn hond is vriendelijk”
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Jessica Dolce: http://notesfromadogwalker.com of de
Facebook pagina DINOS.

*Met dit land wordt de VS bedoeld. Het heeft ook betrekking op West-Europese landen, zoals Nederland.
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