Jaloezie?
Lekker in Jip en Janneke taal…

Ik kom regelmatig advertenties tegen op marktplaats van imensen die een nieuw baasje voor de
hondzoeken, omdat deze jaloers zou zijn op het kind ...
Ook komt het vaak voor dat men een tweede hond neemt, leuk, een pup erbij. En dan na een tijdje
moet de pup weer weg, want de 'oude' accepteert de pup niet of is jaloers.
Nu is jaloers iets wat voornamelijk bij het ras mens voor komt. Hetzelfde geldt overigens voor ‘haat’
en ‘hekel hebben aan’ .De mens is jaloers als een ander meer aandacht krijgt, of het ene kind wel een
snoepje en het andere niet. De hond kent deze gevoelens niet. Die kent alleen de rechten en plichten
die bij zijn status horen. wanneer je een hoge status hebt, heb je meer rechten, meer recht op
aandacht, eten etc.
Als een hond dus te hoog in rang staat, dan is het logisch dat een hond zich opdringt, of er tussen
komt, zelfs gromt als je met de baby bezig bent.
Dit kan voorkomen worden door al lang vooraf (natuurlijk het beste zodra een hond/pup bij je in huis
komt!) te laten weten welke plek de hond in het gezin (de menselijke roedel) in neemt. Dit hoort de
laagste plaats te zijn!
De hond moet in eerste instantie afstand houden, leren respectvol te zijn. Zo laat je weten dat de
baby hoger staat. Op afstand ruiken, niet opdringen en zeker niet likken! Hoe vreemd het ook klinkt,
de hond heeft geen recht op het verzorgen van de baby, dit recht is aan de moeder en aan iedereen
wie zij het toe laat. Laat je dit ook bij de hond, dan maak je de hond dus duidelijk dat hij hoger staat.
Ook heeft de hond minder privileges dan de mensen. De hond mag niet op slaapkamers komen, dus
ook niet bij de baby! Al is het maar uit veiligheid, dat u niet met de baby in de armen over een hond
struikelt en u kunt de hond niet corrigeren wanneer deze b.v. aan de dure beer gaat knabbelen.
Nu hoor ik al vele protesten, altijd zo gedaan, nooit problemen gehad...Hond accepteerde alles van
de kleine, de peuter ligt zelfs bij de hond in de mand.
Nu wordt dit soort honden altijd bestempeld als ‘goedsul’, maar bedenk dat een hond die te hoog in
rang staat het correctierecht heeft! Heeft u een goede dominante hond, dan zal deze zijn
correctierecht niet snel gebruiken, omdat deze hond conflict vermijdend is. Maar ook deze hond
heeft zijn grenzen. Wanneer je de innerlijke conflict signalen niet herkent, kun je denken dat de hond
alles van het kind goed vindt, tot het moment dat de hond het echt zat is, of zich niet zo lekker voelt
en ineens flink uit haalt, corrigeren doet een hond nu eenmaal met de tanden! En dan moet ineens
de hond weg, dit heeft hij nog nooit gedaan, het was altijd zo’n ‘goedsul’…
Anders is de minder dominante hond die te hoge status heeft met correctie recht. Deze gebruikt zijn
verworven correctie recht veel sneller en zal dus zijn plaats opeisen en wanneer de kleine gaat
kruipen, ziet de hond in zijn ogen een lagere (pup) die naar een rang hogere toe komt. De hond
gromt, het kind snapt dit natuurlijk niet en kruipt vrolijk verder. Tot het kind binnen de persoonlijke
cirkel van de hond komt en deze het recht heeft te corrigeren!
Voorkom dit soort dingen, door de hond vooraf zijn plaats duidelijk te maken, dan zal hij uit respect
opstaan en weglopen als het kind aan komt kruipen. Maar leer een kind ook hoe het met de hond om
moet gaan, dus dat het niet naar de hond in de mand mag kruipen, dat is zijn privilege en veilige plek
waar de hond zich terug kan trekken voor zijn rust. En een kind op de rug van de hond zetten omdat
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dit zo ‘grappig’ is…? Niet doen, de hond vind dit niet leuk en weet niet wat hij hiermee aan moet.
Geef het kind, zodra het dit kan, verzorgings taken, laat het kind ook eens de etensbak neerzetten of
de hond borstelen (uiteraard onder begeleiding, zolang het dit nog niet alleen kan). Hierdoor zal de
hond het kind ook als meerdere gaan zien.
De ‘jaloezie’ naar een hond of pup erbij is heel wat anders.
Meestal krijgt de nieuweling de meeste aandacht, terwijl de eerste hier de oudste rechten voor
heeft. De nieuweling krijgt ‘kapsones’ en vindt dat het meer is dan de ander. Dringt zich op en
gedraagt zich dominant. Dit wordt afgestraft door de eerste hond. Logisch, deze weet zijn plaats en
zet de ander steeds terug op zijn plek, de laagste dus. Wanneer u de eerste hiervoor straft, kweekt u
verwarring. Het is geen jaloezie! Het is zijn recht om opdringerig gedrag niet te accepteren! Om het
eerste aandacht te krijgen en eten en na de baas naar binnen, daarna nummer 2 pas.
Zolang u in de ogen van de hond verkeerd blijft handelen, lost het probleem niet op, maar wordt
alsmaar erger.
Wat u wel moet doen, is de tweede hond duidelijk maken dat de ander hoger staat en u niet
tolereert dat nummer 2 , nummer 1 domineert. (opdringen, likken, rijden etc.). Wanneer nr. 2 van 1
op zijn kop krijgt, heeft nr. 1 dus gelijk! U straft dan nr. 2 ook door deze apart te zetten of te
waarschuwen. Zo krijgt nr. 2 respect voor de eerste hond en komt er rust in huis. Dan kunnen ze
maatjes worden, of naast elkaar leven. Elke nieuwe hond in de roedel wordt zo behandeld.
Jij als roedelleider bepaald dat er niet dominant gehandeld word en corrigeert direct bij
imponeergedrag. Helaas hanteert men op de meeste hondenscholen geen regels meer, dat zou
‘ouderwets’ zijn. De hond zou de baas automatisch als leider zien. Hierdoor komen veel
hondenbaasjes in de problemen. (we hebben er al heel wat geholpen).
Honden houden zich onderling wel aan regels en handelingen om uit te maken welke positie de
honden onderling hebben en welke rechten en plichten er bij die positie horen.
De hond ziet ons dan wel enigszins als leider, puur om de leiderstaken die wij vervullen; zorgen voor
voedsel, water, veiligheid en het schoonhouden van het territorium. Maar respect als leider krijg je
pas wanneer je ook helemaal als leider handelt. Dus de regels toepast. En een hond gaat pas
luisteren uit respect, het volstoppen met trainingssnoepjes dwingt overigens geen respect af! Maar
dat is een ander hoofdstuk….
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