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Gewetensvraag. Willen we in de toekomst nog een gezonde hond met een stamboom of is 
een rashond dan verworden tot een erbarmelijk hoopje ellende waar we hoofdschuddend 
aan voorbijgaan? Ik hoop het niet. Marianne en ik hebben steeds honden gehad. Het waren 
altijd vrolijke vuilnisbakjes of ‘bastaarden’ zoals ze liever door rashondenfokkers worden ge-
noemd. We kregen ze van de buren of van een boer die een pup over had. Of Marianne nam 
weer eens het zoveelste zielepootje mee uit het asiel dat ze niet kon achterlaten. Was het 
daar maar bij gebleven. Op een goede dag wilde ik een rashond. Een echte. Een Saarloos-
wolfhond moest het worden. Er was toen nog maar één rasvereniging en ik moest verplicht 
lid worden, anders kwam ik niet in aanmerking voor een pupje. Ook moest ik een contract 
tekenen waarbij ik al mijn rechten als eigenaar inleverde. Ik tekende, maar het had toen alle 
alarmbellen bij mij moeten doen rinkelen. 
 
Tja, je raakt gefascineerd door een ras, je ziet een nest en je verkoopt desnoods je ziel en 
zaligheid aan de duivel voor zo’n pupje. Had ik daarna maar meteen de kynologie de rug 
toegekeerd, dat had me veel ergernis kunnen besparen. Het liep anders. Vergeleken met de 
strijd tussen rashondenliefhebbers verschrompelen wereldconflicten als in Afghanistan tot 
een kwajongensruzie op het schoolplein. Maar dat wist ik toen nog niet. 
 
In Frankrijk zeggen ze alles wat bloemrijker. Ik loop dus “contre cœur" (letterlijk: tegen het 
hart) alweer een paar jaar mee in de hondenwereld. En? Nou, je wordt er niet vrolijk van. De 
strijd wie de waarheid in pacht heeft, wordt op het scherpst van de snede gestreden en dan 
druk ik me nog voorzichtig uit. Op kleine schaal tussen eigenaren onderling, op grote schaal 
tussen rasverenigingen die in de Raad van Beheer elkaar vliegen afvangen. Op haar beurt 
probeert de Raad van Beheer wat meer invloed op al die rasverenigingen te krijgen om zo al 
die springende kikkers nog enigszins in de kruiwagen te houden. 
 

Er was ooit een RvB die de bevoegd-
heid had (en nam!) om in te grijpen als 
een rasvereniging in de fout ging. Die 
tijd is voorbij. Rasverenigingen zijn nu 
‘autonoom’ en dat wordt door hen ver-

dedigd met een felheid en verbetenheid die mij doet denken aan de verovering van het heili-
ge graf tijdens de kruistochten. Lijkt het even de verkeerde kant op te gaan, dan roept ie-
mand dat de geest van het centraal fokbeleid weer uit de fles komt en de neuzen staan als 
bij toverslag dezelfde kant op, want… dat nooit weer! Baas in eigen huis blijven. Tja, voor 
alles is wat te zeggen. 
 
Maar met de status quo van ‘autonomie’ houden beide partijen, rasverenigingen en Raad 
van Beheer, elkaar in een knellende houdgreep. Rasverenigingen willen van de RvB geen 
regels die hun autonomie aantasten en bij problemen tussen leden en hun rasvereniging 
wijst de RvB eenvoudig terug naar de rasvereniging. Die is immers autonoom? Sluimerende 
conflicten worden daarmee niet opgelost. Integendeel, ze dreigen eerder uit de hand te lo-
pen. Zo creëerde de Raad van Beheer een vruchtbare voedingsbodem voor 2e rasverenigin-
gen die later ook nog eens door diezelfde Raad erkend moesten worden.  
 
Rashondenfokkers zien hun liefhebberij graag als een leuke hobby. En dat is het voor het 
overgrote deel van de fokkers ook. Een leuke hobby, zeker, maar we zetten er jaarlijks niet 
voor enige duizenden, niet voor enige tienduizenden, zelfs niet voor enige tonnen, maar voor 
enige tientallen miljoenen Euro’s mee om! Marianne heeft het allemaal keurig uitgerekend en 
voorgelegd op de hoorzitting van de NMa, voorafgaand aan de erkenning van de AVLS. Dat 
kun je gerust aan haar overlaten. Het was een enorme klus en er was geen speld tussen te 
krijgen. De kosten? Ja, die zijn ook heel hoog. ’t Valt niet mee hoor, zo’n hondenhobby. Je 



houdt er bijna niets aan over, hè! Onze vrolijke vuilnisbakjes konden we vroeger altijd gratis 
bij de boer afhalen. Geen boer die klaagde. En boeren? Die kunnen pas klagen! 
 
Een rasvereniging is geen wandelclub. Tenminste, dat vind ik. In een rasvereniging moet het 
in de eerste plaats gaan om de gezondheid. Maar leden van rasverenigingen die twijfels 
hebben over de gezondheid van hun hond en vragen wat hun vereniging daar zoal aan doet, 
worden vaak met de nek aangekeken. Antwoorden op ongemakkelijke vragen blijven uit. 
Sommige rasverenigingen gaan zelfs zover om leden te royeren die vragen blijven stellen. Ik 
ken intussen diverse treurige voorbeelden. Herrieschoppers waren het, onruststokers die de 
zaak wilden ontwrichten. De rasverenigingen waren ze liever kwijt dan rijk en de RvB gaf in 
al deze gevallen niet thuis. Hiermee zette de Raad zichzelf in de hoek als een tandeloze tij-
ger die door de betrokken partijen niet meer serieus werd genomen.  
 
De Raad stelde de zoveelste com-
missie in om alle problemen nog 
eens op een rij te zetten. De com-
missie NAK (Niet Aangesloten Ky-
nologie) moest alle bedreigingen 
van al die uit onvrede geboren 2e 
rasverenigingen in kaart bren-
gen. De commissie informeerde dus 
alleen bij de 1e rasverenigingen en 
kwam daarna met een rapport dat 
de titel kreeg “Gíng het maar om de 
hond.” Want inderdaad, het onder-
werp waar het om moest gaan – de 
hond – was in alle discussies wat 
op de achtergrond geraakt. Het ging 
er vooral om dat de één-vereniging-per-ras regel moest blijven. De 1e rasverenigingen ble-
ven vooral doorhameren om naast de eerste ook de enig erkende rasvereniging te kunnen 
blijven. Van de commissie NAK werd nooit meer wat gehoord. Gezonde rashonden? Tja, 
zoals Harry van Raaij, de legendarische oud-voorzitter van PSV reeds zei: “principes zijn 
mooi, maar het moet niet te gek worden.”  
 
En dat is precies de houding in rashondenland. Ik heb het over de legitieme rechten van de 
hond en over de rechten van het ras als zodanig. Dus wat willen we met z’n allen. Willen we 
een gezonde hond en een gezond ras? Dan moet dáár de discussie over gaan! Moet dat dan 
met een centraal fokbeleid, hoor ik sommige fokkers zuchten. Nee! Vraag bij twijfel even in 
het voormalig Oostblok wat de wrange vruchten ook alweer waren van een centraal opge-
legde politiek.  
 
Ik heb de desastreuze gevolgen gezien van een centraal gedicteerd fokbeleid. Want wat is 
het resultaat van die fixatie op uiterlijk, het hysterisch hameren op het behoud van raszuiver-
heid, de glasharde ontkenning van erfelijke afwijkingen, het weigeren onderzoek te doen, het 
royement van andersdenkenden en het verketteren van leden die bezorgd aan de bel trok-
ken? Een failliete fokkerij, teven die leeg blijven en een nauwelijks meer te doorbreken neer-
waartse spiraal in het aantal nesten. Ik ben een illusie armer. Al die zelfingenomen zoge-
naamde “specialisten” die het allemaal zo goed weten, en al die fokcommissies in al die ras-
verenigingen moeten het liefst vandaag nog opgedoekt worden. Het leidt alleen maar tot 
tunnelvisie en onverkwikkelijke ruzies met fokkers die een andere mening hebben! Toch 
konden in sommige verenigingen fokkers wel hun eigen keuzes maken en is het aantal ge-
zonde rashonden over het algemeen niet toegenomen, maar eerder afgenomen. Hoe kan 
dat? En belangrijker: hoe moeten we dit aanpakken?  
 



Dat is nog niet zo simpel. Er zal in ieder geval veel meer professionaliteit moeten komen in 
de kynologie. Naar mijn mening is een overkoepelende organisatie als de RvB bij uitstek een 
instituut dat hierin een voortrekkersrol kan spelen. Op weg naar een gezonde rashond, want 
dáár zou alle gekrakeel over moeten gaan! Niet met een centraal fokbeleid, maar met advie-
zen en voorlichting over een verantwoorde, op moderne leest geschoeide fokkerij die aan de 
individuele hond en aan het hele ras ten goede komt.  
 
De RvB, en met name de afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW), is een organisa-
tie die deze kwaliteiten in huis heeft. De onlangs ingestelde taskforce door diezelfde RvB zal 
nog met voorstellen komen. De RvB is naar mijn mening nu goed bezig. Ze heeft de draai 
gemaakt van afhouden naar samenwerken en de weg gevonden naar voorlichting en over-

leg. Bravo! Nu de rasverenigingen 
en de fokkers nog! Er is nog een 
wereld te winnen, gezien het aantal 
rasverenigingen die laatst nog 
stemden voor handhaving van in-
cestteelt. Gelukkig hielp een ruime 
meerderheid het voorstel tot af-
schaffing van deze fokpraktijken 
over de streep! Maar toch. 
 
Er zou dus veel meer professionali-
teit bij de rasverenigingen moeten 
komen. Veel bestuurders en fokkers 
van rasverenigingen leunen nog op 
kennis van 30 jaar geleden en wil-

len van geen andere manier van fokken weten. Vastgeroeste ideeën uit de vorige eeuw moe-
ten worden doorbroken met moderne inzichten in de hedendaagse fokkerij. Dat kan met be-
hulp van goede voorlichting, DNA opslag, software ondersteuning, databanken, weten-
schappelijk onderzoek en research. Het is maar een greep uit de vele mogelijkheden. Maar 
vooral: de nadruk moet komen te liggen op de gezondheid van rashonden. Dát moet on-
voorwaardelijke prioriteit krijgen! 
 
De afdeling GGW, die volgens sommigen opgeheven zou moeten worden wegens teveel 
bemoeienis met de fokkerij, zou hierbij mijns inziens een goede rol kunnen spelen.  
Ik pleit voor een RvB die haar verantwoordelijkheid neemt. Die richting wil geven aan de ky-
nologie. Die een stap verder wil komen in het proces dat elke serieuze fokker zou moeten 
onderstrepen: gezonde rashonden! Dat betekent geen fixatie op uiterlijk, wèg met die absur-
de hysterie rondom raszuiverheid en wèg met al die hondenshows waar het uiterlijk een al-
lesbepalende rol speelt. We weten allemaal dat het blind staren op het uiterlijk en het naja-
gen van de rasstandaard tot op de komma nauwkeurig tot absurde toestanden in de rashon-
denfokkerij hebben geleid. Een mooie hond is niet hetzelfde als een gezonde hond. Om in 
eigen huis te blijven, hoe kan een Saarlooswolfhond die nooit voor PRA werd vrijgegeven, 
wereldkampioen worden op de winner in Amsterdam?  
  
Het kan altijd erger. Er zijn rassen waar teven nauwelijks nog zelfstandig kunnen werpen, 
pups die na de geboorte geopereerd moeten worden om ze van een wisse dood te redden 
en reuen die het woord ‘dekreu’ eerst in het woordenboek moeten opzoeken voordat ze be-
grijpen wat de bedoeling is. Dan heb ik het nog niet over de ellenlange lijst met erfelijke af-
wijkingen omdat fokkers zonodig allemaal met die ene superkampioenen wilden fokken. Of 
lijn- en incestteelt toepasten om het rastype maar zo snel mogelijk vast te leggen.  
 
De kynologie zal zichzelf serieus moeten nemen. Als ik een, overigens goedbedoelend, be-
stuurslid van de RvB op de radio hoor zeggen (naar aanleiding van de onthutsende docu-
mentaire van de BBC over de afschuwelijke misstanden in de rashondenfokkerij) dat het al-



lemaal wel meevalt, dat de excessen vooral in het buitenland voorkomen en dat de meeste 
rashonden in Nederland gezond van lijf en leden zijn, dan weet hij en met hem alle rashon-
denfokkers in Nederland, dat - hoe zal ik het netjes zeggen - de waarheid iets nauwkeuriger 
kan worden beschreven. Ik begrijp best dat hij vanuit zijn functie de dreigende imagoschade 
van de rashond zoveel mogelijk wilde beperken, maar als we een stap verder willen komen 
in de kynologie dan moeten we elkaar deze kletspraatjes niet meer verkopen. We moeten de 
problemen durven benoemen en aanpakken! En dat is geen losse opmerking, want het kost 
geld. Veel geld. En dat doet pijn, zeker bij den Ollander, want ons ben zunig hé! Gelukkig 
kan de RvB een paar centen in de knip houden en aan nuttiger zaken besteden dan aan een 
duur advocatenkantoor nu ze zich geen 2e rasverenigingen meer van het lijf hoeft te houden.  
  
Willen we met onze bij elkaar gehobbiede miljoenenomzet naar een gezonde rashond, dan 
zullen we uit een ander vaatje moeten tappen. Dat vergt een ommezwaai in mentaliteit die 
niet vanzelf zal gaan. Net zoals de toelating van 2e rasverenigingen niet een hamerstukje 
was in die zo turbulent verlopen ledenvergadering van de Raad van Beheer vorig jaar. Dat 
betekent dat rasverenigingen zullen moeten ophouden met het toeteren over hun autonomie. 
We zullen afmoeten van de fixatie op het uiterlijk van rashonden, die uitmondt in de commer-
ciële en belachelijke idiotie van hondenshows. Die verschrikkelijke schoonheidswedstrijden, 
de oorsprong van alle ellende. Mijden als de pest zolang er alleen naar het uiterlijk wordt 
gekeken. Sorry, mijn mening. 
 
Maar als rasverenigingen steeds in de kramp schieten over hun ‘autonomie’ zoals de boeren 
in Frankrijk over hun verworven jachtrechten na de Franse revolutie, dan komen we met z’n 
allen geen steek verder. Laat het niet zover komen. Laten we, als liefhebbers van een ras die 
zich verantwoordelijk voelen, op weg gaan naar een gezonde rashond! Anders is het straks 
over en sluiten. 
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