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‘Wat een hondenweer.’ De grap is te voor de hand liggend en
dus flauw, maar Arvid van Putten (39) lacht beleefd mee.
‘Assen mag me volgens mij niet zo’, zegt hij, terwijl de ruitenwissers voor ons heen en weer gaan. ‘Ik heb voor de zekerheid ook de tomtom maar ingesteld, anders komen we er
nooit.’ Het onderstreept wat de moraal van deze dag zal worden: zelfs de meest onbevreesde leider heeft weleens wat sturing nodig.
Van Putten is hondentherapeut, al gebruikt hij tegenwoordig – op aanraden van zijn uitgever – de hippe titel ‘hondenfluisteraar’. Een term waarmee hij prima kan leven, zolang
mensen maar niet denken dat hij paranormale methoden
hanteert. Neemt niet weg dat zijn werkweek op een bepaalde
manier toch doet denken aan de beginregels van een klassiek superheldenverhaal: tijdens kantooruren is Van Putten
informatietechnicus, ’s avonds en in het weekend helpt hij
wanhopige baasjes de controle te herwinnen over hun losbandige viervoeters. Zijn credo: ‘Maak van het leiden geen
lijden.’
Vandaag is Van Putten
onderweg naar Nienke
Feenstra (56), epilepsiepatiënte, wier hulphond
te wild wordt wanneer
er bezoek komt. Een
veel voorkomend probleem volgens Van Putten, die dit gedrag in
één tot drie uur (à 60
euro per uur) verwacht
op te lossen. Afhankelijk van de leergierigheid van de eigenaar.
Want hij houdt zich
tijdens zijn sessies
vooral bezig met het
opvoeden van de

fotografie

38

;07 0-8 )&4 (&82

baasjes. ‘80 procent van mijn tijd gaat naar het heropvoeden
van de eigenaar, de rest naar het trainen van de hond. Soms
ga ik zelfs alleen met de eigenaar wandelen en laten we de
hond thuis.’
Veel hondeneigenaren hebben volgens Van Putten de neiging hun hond te behandelen als een kind. ‘Ze vergeten dat
ze te maken hebben met een dier. Wij mensen willen voortdurend knuffelen met een hond, maar is dat wel wat zo’n
beest nodig heeft? Een hond heeft een leider nodig, een eigenaar die hem een ontspannen en veilig gevoel geeft.’ En
hoe doe je dat dan? ‘Tja. Waarom voel jij je veilig bij een
vriend? Dat is hetzelfde gevoel dat je een hond moet geven.
Het belangrijkste is dat je sterk bent in je hoofd. Als jij uitstraalt dat je je kalm en op je gemak voelt, kan een hond dat
overnemen’, zegt hij en hij drukt op de deurbel.
Enkele seconden later gaat de deur open en komt golden retriever Blossom (3) naar buiten gerend. Luid blaffend
springt ze met haar volle gewicht – een kilo of 30 – tegen
ons op. ‘Kalm en op je gemak’ leken nog nooit zo ver weg.
Van Putten geeft echter geen krimp en loopt, de hond volledig negerend, de woonkamer in.
‘Het is echt een lieve, rustige hond’, zegt eigenaar Nienke
Feenstra even later met luide stem, om boven het aanhoudende geblaf uit te komen. ‘Behalve als er bezoek komt. Dan
springt ze tegen iedereen op, trekt ze aan broeken en mouwen en blaft ze aan een stuk door.’
Al ruim dertig jaar traint de epilepsiepatiënte haar hulphonden van jongs af aan om de rode noodknop in haar woonkamer, die bij de buren en de ambulance een alarm laat afgaan,
in te drukken als zij een epileptische aanval krijgt. ‘Ik leg een
koekje op de alarmknop of smeer er pindakaas op en dan
doe ik vervolgens alsof ik een aanval krijg.’ Al talloze keren
wisten haar honden zo het leven van hun bazin te redden.
Slechts één keer kwam de ambulance voor niets; toen was de
poes op de knop gaan zitten.
Ondertussen is Blossom nog niet stil. Tot het moment dat de
koffie wordt geserveerd. Met een koekje. Op een lage salontafel. Alsof ze weet wie ze vandaag moet uitdagen, snelt
Blossom op het koekje van Van Putten af. Hij zet zijn been
tussen de hond en de tafel, grijpt kort haar snuit vast, geeft
een tikje in haar zij en zegt met een besliste stem: ‘Nee!’ Het
tafereel kan niet langer dan 5 seconden hebben geduurd,
maar Blossom is direct van haar stuk gebracht. Ze richt haar
blik op Van Putten, die net zo streng terug kijkt. Deze staarwedstrijdje duurt ruim 2 minuten. Iedereen in de woonkamer houdt de adem in. Althans, iedereen behalve Blossom,
wier ritmische gehijg doet denken aan het gepuf van een
stoomlocomotief. Dan opeens buigt ze haar poten en gaat ze
naast Van Putten op de grond liggen. Af en toe tilt ze haar
kop op om hem vragend aan te kijken.
‘Dit was een mentale strijd’, legt Van Putten uit, van zijn inmiddels lauwe koffie drinkend. ‘Ik zei niets, ik deed niets, en
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straalde kalmte en zekerheid uit. Blossom weet nu wie de leider
hier in huis is. En’ – hij richt zich tot Feenstra – ‘aan het eind van
vandaag moet ze weten dat u dat bent.’ Niet lang daarna klimt
ook de poes bij Van Putten op schoot.
Het daaropvolgende uur laat de hondenfluisteraar zien hoe
Feenstra haar hond kan trainen om rustig te blijven wanneer de
bel gaat. Om de training zo echt mogelijk te maken, heeft hij van
tevoren geregeld dat er een paar mensen langskomen. ‘Essentieel
is dat Blossom eerst in de woonkamer blijft wachten en niet meteen de gang in rent’, legt Van Putten uit, terwijl hij Feenstra laat
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zien hoe ze de hond met haar lichaam kan blokkeren.
Zonder een springende, blaffende hond in de gang kan
Feenstra haar bezoekers immers niet alleen rustig verwelkomen, maar tevens instrueren over hoe zij het best met
Blossom kunnen omgaan. Of beter gezegd, niet omgaan.
Volgens Van Putten is het belangrijk dat andere
mensen – bekend en onbekend – Blossom niet zomaar
aanhalen. Hoe ongemakkelijk dit ook kan zijn voor de eigenaar. ‘We leven immers in een maatschappij waar alles
mag’, zegt Van Putten. ‘Dus veel mensen voelen zich er
ongemakkelijk bij om te zeggen dat iets niet mag. Maar
alleen als het bezoek Blossom met rust kan laten, kan ze
zelf ook rustig worden.’
Een aantal bezoekers later lijkt Blossom wonderbaarlijk
te zijn genezen van haar geblaf en gespring. Of is ze
vooral uitgeput? Van Putten: ‘Dit soort mentale oefeningen zijn voor een hond net zo vermoeiend als een uur lichamelijke beweging. Voor vandaag kunnen we er
daarom beter mee ophouden. Het is nu aan mevrouw om
zelf meerdere keren per week met Blossom te oefenen.’
Het is een begin, maar Feenstra is in elk geval onder de
indruk van wat ze vandaag heeft gezien. Van Putten is de
eerste hondentrainer die Blossom stil heeft gekregen. Anderen adviseerden haar uiteindelijk maar het beest weg te
doen. ‘Dat nooit’, zegt Feenstra. ‘Ik geloof in mijn hond,
en ik geloof in mezelf.’
Arvid van Putten, Je hond de baas? Uitgeverĳ De Boekenmakers,
192 pagina’s, € 17,95.

