
Uit de oude doos  10 

Bazen, Bazen, Bazen. 

Je hebt ze in alle soorten en maten, de consequente rechtvaardige baas, de wispelturige, de 

toegevende, de ongeduldige en ga zo maar door.                        

Weet U, ik heb me wel eens afgevraagd in welke categorie mijn hond me zou indelen. Ik 

hoop onder de categorie consequent en rechtvaardig.                    

Ach, soms gaat er wel eens water bij de wijn. Ik weet nog goed toen mijn hond zijn intrede 

deed. In mijn hoofd zat een heel lijstje met wat de pup niet mocht doen, omdat hij dat later 

ook niet zou mogen. U weet wel: niet op de bank, niet bedelen, niet…….                          

Zo jong als hij was, hij begreep me prima, het klikte gewoon tussen ons.      

Toen brak de dag aan dat hij een spoed maagoperatie moest ondergaan met hooguit 10% 

overlevingskans; 8 maanden oud was hij toen. Hij heeft het gehaald en toen ging er voor het 

eerst water bij de wijn. Hij sliep op een plaid op de bank, een mager zielig hoopje hond; 

doodsbang als ik was, dat hij anders kou zou vatten.       

Toen kwam de dag dat hij voor het eerst weer wat mocht eten. Elk ½  uur 1 stukje gekookt 

vlees. U zult begrijpen, dat kreeg hij gewoon uit de hand. Omdat z’n maagje kreunde van de 

honger ging hij schooien, hij bedelde wat af in die tijd. Broodmager en met van die grote 

zielige hondenogen zat hij dan voor je. Je hart draaide zich om als je hem zo zag zitten.         

En zo is het gekomen dat er twee opvoedkundige details van mijn lijstje verdwenen.      

Tot op vandaag slaapt mijn hond wel eens op de bank en kan hij druk pootjes gevend voor 

me zitten als ik een stukje worst eet. En ach, weet u, het interesseert me geen barst. 

Consequent zijn, in theorie klinkt het prachtig, alleen in de praktijk niet altijd vol te houden. 

Veel vervelender voor een hond lijkt me de wispelturige baas. De hond krijgt een bevel, doch 

voordat hij in staat is dit uit te voeren, heeft de baas alweer besloten, dat de hond wat 

anders moet doen. De bevelen klinken ook steeds weer anders, verwarring alom. 

En dan hebben we de toegevende baas. Deze kan het maar niet over zijn hart verkrijgen, de 

hond streng toe te spreken. Hij geeft de hond zulke slappe bevelen, dat deze gewoon zijn 

eigen zin doet. Afhankelijk van  ras en karakter wordt het een “gewone ongehoorzame “  

hond, of wordt hij de baas in huis. Iets dat de familie niet op prijs zal stellen. 

Tot slot nog de ongeduldige baas, naar mijn idee de ergste van de drie. Bij deze krijgt de 

hond amper de kans iets onder de knie te krijgen. Dit zijn meestal de bazen met  de “losse” 

handjes. De baas denkt dat slaan de enige taal is die een hond verstaat. 

Nee, beste lezers, ik ben blij dat ik tot een categorie bazen behoor die in geen enkel boek is 

terug te vinden, nl. consequent met af en toe wat water bij de wijn. 
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