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Onze perceptie over de gedomesticeerde 
hond en hoe dat moet veranderen. 

ABSTRACT 
Met de huidige band die wij als mensen hebben met gedomesticeerde honden, wordt er zich afgevraagd 
of wij de hond wel zo goed begrijpen. Begrijpen wij hun emoties en instincten en hoe handelen 
wij daarin? Als uitkomst komt dat mensen dat niet helemaal begrijpen en die soms onderdrukken. 
Mensen hebben dan ook een bepaald kinderbeeld gecreëerd rondom de gedomesticeerde hond. Dat 
beeld houden zij aan door op een bepaalde manier te communiceren met honden en hun ernaar te 
vormen met castratie en sterilisatie. Lust wordt onder andere ver weggestopt van de hond. Er wordt 
geprobeerd het beeld te veranderen van de hond als seksueel wezen door middel van een vergelijking  
te maken met onszelf, door het ontwikkelen van future mundane producten en het geven van een 
seksuele voorlichting. 



INLEIDING
De trouwe viervoeter is niet weg te denken uit de Westerse cultuur: De hond! En de hond is vrijwel 
volledig geïntrigeerd in onze samenleving. Zo hebben honden een paspoort, wordt er hondenbelasting 
betaald en worden puppy’s ook geschoold. Er wordt hier gesproken over de gedomesticeerde hond. 
Uit honden halen mensen liefde en verwantschap. Honden worden niet voor niks “a man’s best friend” 
genoemd en worden er beweringen gemaakt dat honden betrouwbaarder zijn dan mensen. Maar 
zijn gedomesticeerde honden wel zulke liefhebbende wezens? Betekent de mens hetzelfde voor de 
hond als wat honden voor de mens betekent? Mensen hebben een bepaald beeld gecreëerd rondom 
honden. Klopt dit ook wel? Worden honden wel zo goed begrepen? 

In het boek “How Dogs Work” van Raymond Coppinger wordt uitgelegd dat er vaak menselijke 
eigenschappen worden gegeven aan objecten en dieren [1], omdat mensen dat kunnen begrijpen. Dit 
heet het antropomorfisme. Dit riep dan ook de volgende vragen op: In hoeverre laten wij de hond een 
“hond” zijn? De definitie “hond” is dan ook lastig te vast te stellen: Wat is de gedomesticeerde hond 
eigenlijk en begrijpt de mens deze hond? Wat als onze perceptie van de hond niet blijkt te kloppen? 
Denken mensen misschien te veel vanuit de menselijke hoek zonder dat door te hebben? Wat als onze 
relatie tot gedomesticeerde honden anders kan? Vanuit deze vraagstukken is er verder onderzocht 
naar de natuurlijke instincten van de hond en hoe wij die hedendaags onderdrukken. En dan met name 
op seksueel gebied. 



METHODES EN RESULTATEN
Proef: In hoeverre laten wij de hond een “hond” zijn?
Deze vraag werd geprobeerd te beantwoorden door middel van een klein en niet representatief 
onderzoek. Er is een kleine hoax opgesteld aan nep nieuws: Een kippenboer die honden speeltjes zou 
maken van overleden kippen, uit zijn eigen kippen boerderij (afb. 1.). Hierbij was het de bedoeling 
reactie uit te lokken. Zou het te confronterend voor mensen zijn om honden te zien spelen met echte 
dieren? Terwijl dit wel is wat honden zouden doen (sprekend uit ervaring van twee eigen honden en 
een voormalig levende kip). De meeste reacties waren toch wel verontwaardigd en onsmakelijk: Een 
hele rare bezigheid. Vies. Gruwelijk. Dit waren er 5 van de 8. Drie daarvan hadden er honden en het 
waren allemaal vrouwen. De andere 3 vonden het misschien wel raar, maar vonden het geen probleem 
sinds de kippen al dood waren. Dit waren opmerkelijk allemaal mannen, waarvan er één een hond had. 
Misschien dat dit te maken heeft met het empathisch vermogen die bij vrouwen, algemeen bekend, 
sterker aanwezig is. 

Er had achteraf gezien meer nadruk moeten liggen bij de honden dan de ethische vraag over de kippen 
lijken, toch valt hier alsnog een aanname te maken dat mensen het confronterend vinden om hun hond 
zo te zien spelen met echte dode dieren. Dit is vooral voor vrouwen als naar te ervaren. Er valt ook te 
aan te nemen dat hondeneigenaren hun hond zouden weerhouden van bepaald instinctief honden 
gedrag. Maar dit riep weer de vraag op over wat tegenwoordig nog een hond is? De hond van nu is 
misschien allang niet meer de hond van een paar eeuwen geleden. Is hun instinctief gedrag veranderd?  

Wat is de gedomesticeerde hond?
De gedomesticeerde honden zijn zich naar ons toe gaan evolueren en hebben zich zo aangepast tot 
onze samenleving. Een studie uit de Eötvös University of Hungary [2], heeft zich beziggehouden met 
de ethologie en de sociale cognitie van honden en andere dierensoorten. Hierbij hebben ze wolven 
puppy’s en gedomesticeerde puppy’s grootgebracht. De gedomesticeerde puppy’s keken nauwlettend 
naar de gezichtsuitdrukkingen, houding en bewegingen die mensen maken met hun handen en armen. 
Dit gedrag komt sterk overeen met jonge kinderen die zo van hun ouders leren. In het artikel wordt er 
geconcludeerd dat gedomesticeerde honden genetisch beter de menselijke gebaren begrijpt en beter 
met mensen kan communiceren. 

Ook in hun uiterlijk zijn gedomesticeerde honden gaan evalueren, los van het hondenfokken. Een studie 
heeft ondervonden dat het mogelijk is dat honden zo geëvolueerd zijn, om menselijke voorkeuren te 
manipuleren [3]. Wat opvalt is dat mensen vaker een hond zouden kiezen die grote “puppy ogen” 
kunnen opzetten: gebruik van de wenkbrauwen en het laten zien van oogwit (afb. 2.). Bij wolven blijken 
deze kenmerken een stuk minder aanwezig te zijn. Net als het kijkgedrag van gedomesticeerde honden, 
lijkt ook dit weer erg op de kenmerken van jonge kinderen. De gedomesticeerde hond is dus steeds 
meer naar ons toe gaan groeien sinds het samen met ons leeft. De hond is de mens steeds meer gaan 
begrijpen. Maar hoe goed begrijpen mensen hun? Klopt het bijvoorbeeld dat honden van ons houden?

Afbeelding 1. Het nep nieuws artikel van BN de stem. Deze zogenaamde 
screenshots werden met behulp van Whatsapp doorgestuurd. 

Afbeelding 2. Een voorbeeld van gezichtsbewegingen bij de hond. De hoogte 
en de totale afmeting van de oogholte wordt vergroot. [3]



Dat is een vraag dat bijna elk hondeneigenaar zich afvraagt. Kunnen honden van ons houden? Een 
studie die is uitgevoerd door The Atlantic heeft bewezen dat dieren hetzelfde “liefdeshormoon” kunnen 
aanmaken bij dezelfde intieme interactie [4]. De hormoon heet oxytocine en het wordt eigenlijk meer 
gezien als het voortplantingshormoon. Het is te meten door een bloedafname. Door een hond en een 
geit 15 minuten afgezonderd samen te laten spelen, was er een toename van 48 procent oxytocine in 
de hond te vinden. Deze procentuele verhoging zou voor een mens een vriendschappelijke interactie 
zijn. Voor de geit was het iets meer dan vriendschap: zijn oxytocine verhoogde met 210 procent! Hieruit 
valt te concluderen dat honden (en dieren zoals geiten) wel degelijk liefde kunnen voelen. 

Maar ervaren ze die liefde hetzelfde als ons? Er is vastgesteld dat het hondenbrein op die van ons lijkt 
[5]. De plek waar ze gevoelens ervaren in hun brein is hetzelfde als dat bij mensen. Maar hun gevoelens 
zijn niet verbonden met complexe gedachtes of herinneringen. Honden ervaren dan ook niet dezelfde 
complexe emoties als mensen. Volwassen honden hebben ongeveer de mentale leeftijd van een 2 en 
3-jarig kind en zij hebben ook nog geen complexe emoties [6]. Links van deze tekst staan de emoties die 
honden bewezen kunnen voelen (afb. 3.). Zouden mensen bewust zijn van het feit dat honden niet zo 
complex kunnen voelen als hun? Begrijpen wij hun gevoelens en intenties? Dit valt te testen!

Proef: Begrijpen mensen de gevoelens en emoties van honden?
Door dit te testen werden er 8 verschillende situaties over een hond geschetst. De opdracht voor de 
vier deelnemers was om daar een passende emotie bij te plakken en deze emotie dan te tekenen bij 
een hond (afb. 4. - bijlage 1.). Het doel van deze proef was om te kijken of mensen ook echt emoties/
gevoelens zouden kiezen die door een hond te ervaren zijn. Ook werd er gekeken naar hoe zij de 
emoties zouden uittekenen: Hoe denken hun hoe een hond zich fysiek daarin uit? Is dit accuraat? 
Zouden ze de hond hele menselijke kenmerken geven, zowel fysiek als mentaal?  

aanname was dat de mensen inderdaad menselijke kenmerken zouden geven, sinds wij die drang 
hebben volgends het antropomorfisme [1]. Dit bleek inderdaad bij sommige het geval. Meer dan 
de helft had de helft van de zinnen niet accuraat. Opmerkelijk is hoe de hondeneigenaren niet 
het meeste juist hadden. Over de resultaten van deze proef valt te zeggen dat veel mensen nog 
niet helemaal de gedomesticeerde hond begrijpt, en dat terwijl deze honden zolang al met ons 
samenleven en naar ons toe evolueren.  Hoe kunnen honden dan zo onderdanig met ons leven als wij 
ze niet eens begrijpen? Honden worden getraind om binnen onze samenleving te passen. Wat als dat 
andersom was geweest?

- Voldaan, tevreden
-	 Affectie,	liefde
- Vreugde
-	 Jaloezie	
- Angst
- Boos
-	 Verlegen,	verdacht
-	 Opwinding
-	 Walging
-	 Empathie
- Gestrest

Afbeelding 4. Hoe de deelnemers aan de slag gingen.

Afbeelding 3. De emoties die honden kunnen 
ervaren [6].



Waarom domesticeren wij honden? 
Waarom domesticeren mensen nog steeds honden en waarom bepalen wij elk aspect van hun leven? 
De Australische filosoof Peter Singer spreekt over de volgende punten [7]: 
• Omdat wij het kunnen: Amerikaanse filosoof Carl Cohen beweert dat mensen het recht
                hebben om te doen wat ze willen met diersoorten, sinds wij op het moment het 
                machtigste soort zijn. 
• Omdat het altijd al zo is geweest. Dus waarom zouden we het veranderen?
• Omdat wij intelligenter zijn dan andere dierensoorten.
                We voelen ons daarom al sneller verantwoordelijker en meer superieur.
• Omdat wij het nodig hebben: Mensen hebben vaak honden voor het liefhebben of als 
                werkhonden.

Alle vier de punten zijn terug te vinden in de relatie tussen ons en de gedomesticeerde hond. Maar 
wie is er nou niet blij dat iemand vrolijk is als die thuiskomt. En hoe moet de politie verder met 
drugsciminaliteit zonder honden? Of een slechtziende persoon zonder zijn begeleidehond? Maar kijken 
wij ook genoeg naar hun behoeftes? Gedomesticeerde honden leven nu vooral om onze behoeftes te 
vervullen. Wat als dat anders zou kunnen? 

Wat is een gelukkig leven voor de hond?
Het platform Quest twijfelt aan ons idee van welzijn bij honden. Zij beweren dat honden en katten 
niet zo gelukkig zijn als dat wij denken [8]. Zo wordt driekwart van de honden alleen gelaten tijdens 
kantooruren en wachten zij al die tijd alleen thuis op hun baasje. Ook zegt Quest dat honden en katten 
zich het meest vervelen. Mensen spelen te weinig met ze en vaak is er geen 2e viervoeter waarmee ze 
samen de tijd kunnen doden. Quest spreekt van drie zeer belangrijke zaken die het welzijn van de hond 
en kat verbeteren: gezondheid, geen eenzaamheid en geen verveling. In Nederland kun je opgepakt 
worden als er sprake is van dierenmishandeling en/of dierenverwaarlozing. Het welzijn van het dier 
wordt volgens het Welfare Quality [9] gemeten in vier aspecten: goede voeding, goede huisvesting, 
goede gezondheid en normaal gedrag (afb. 5.). 

Het is opmerkelijk dat er gesproken wordt over ‘normaal gedrag’, sinds er hier onderzocht is dat 
wij bepaalde behoeftes en gevoelens onderdrukken en ook niet begrijpen. Zo worden ook bijna 
alle honden gecastreerd of gesteriliseerd. We stoppen hun seksualiteit ver weg, terwijl dit ook een 
menselijke bezigheid is. Dus waarom doen mensen dit? We associëren ze nog heel veel met onszelf, 
maar we associëren honden niet vaak met seks. Al is de gedomesticeerde hond zich steeds meer gaan 
aanpassen aan ons leven, dan alsnog zal er altijd een dier in zitten met zijn instincten. Instincten die wij 
onderdrukken. Wat als de complexe mens de hond wilt hebben voor het krijgen van zorg en aandacht 
voor hunzelf, maar deze niet weet te vervullen voor de hond? Hoe zal de relatie eruitzien als de mens 
de hond erkende als seksueel wezen?

Afbeelding 5. Welfare Quality: Het welzijn van de hond op het gebied van 
goede voeding, normaal gedrag, goede huisvesting en goede gezondheid. [9]



Enquête: Hoe zien wij de hond?
Om een beter inzicht te krijgen over hoe wij naar de honden en onze band kijken, is er een kleine 
enquête opgesteld. De enquête bestaat uit 8 open vragen. Met de resultaten (bijlage 2.) wordt er 
gehoopt op een beter beeld over mogelijke oorzaken van de seksuele onderdrukking bij honden. De 
enquête is afgenomen door 6 personen. De vragen zijn: 

 – Uw leeftijd
 – De samenstelling van uw gezin
 – Wat was de reden om een hond te nemen van u en/of het gezin?
 – Hoe wordt er gepraat met de hond (met wat voor toon)?
 – Wat voor rol heeft de hond binnen het gezin?
 – Als wat voor familielid wordt de hond gezien binnen het gezin?
 – Wat voor rol heeft u voor de hond?
 – Hoe denkt u hoe de hond u ziet?
 – Is er iets wat u bijzonder vind aan de band tussen de hond en het gezin?

Opmerkelijk aan de antwoorden was, dat het erop neer kwam dat deze baasjes hun hond(en) een 
beetje behandelen als een klein kind. Bij de hond wordt gepraat met een verhoogd stemmetje, er 
worden verkleinwoorden gebruikt op een liefelijke toon. De meerderheid gaf ook toe zijn of haar hond 
echt te zien als een kindje, een baby of als een klein broertje/zusje. Zelf denken ze gezien te worden 
als een echte vriend, baas of ouder. Wat de meeste bijzonder aan hun band met hun hond vinden, was 
vooral de loyaliteit en vertrouwen die honden hebben. Kenmerken bij de mens werden niet benoemd. 
En dat terwijl zij zichzelf soms een leidende rol gaven in de relatie (ouder of oudere zus/broer).

Om mensen te laten zien dat honden seksuele wezens zijn, zouden honden van hun ‘baby’ imago 
af moeten komen. Seks is het laatste wat men associeert met kleine kinderen. Hoe worden honden 
anders gezien? Veel honden kunnen hun seksuele gedrag ook niet behouden door castratie/sterilisatie, 
naast het fokken bij een kleine selectie. Zou het hierdoor lastiger zijn om de hond als seksueel wezen te 
erkennen, omdat de meeste honden niet de kans krijgen om dit gedrag te tonen? Zou seks toegankelijker 
worden voor honden zijn als castratie en sterilisatie niet de norm is?



Is castratie/sterilisatie echt nodig of niet?
Castratie en sterilisatie is een gewoonte geworden. Veel mensen die een pup nemen laten hem na 
6 maanden vaak al castreren. Zo kunnen ze geen ongewenste puppy’s krijgen en worden ze minder 
agressief tegenover andere honden. Honden zouden een stuk rustiger worden na zo’n operatie en wor-
den minder snel ziek. Dit is wat algemeen bekend is over castraties en sterilisaties voor honden. Echter 
betwijfeld de American Kennel Club de gewoonte om altijd je pup te laten castreren/steriliseren [10]. 

Ten eerste verminderd een castratie/sterilisatie de agressiviteit met maar 25% tot 30%. Echte agressie 
ligt vaak al in het karakter, of is verschenen door trauma’s. Een castratie/sterilisatie zal hier weinig aan 
bijdragen. Verder is het ook niet vasttestellen dat je hond minder snel ziektes krijgt na een castratie/
sterilisatie. De meeste gevallen van prostaatkanker bij honden, zijn alsnog te vinden bij de honden die 
gecastreerd of gesteriliseerd zijn. Er is een geringe kans voor honden om testikelkanker te krijgen op 
latere leeftijd als zij niet gecastreerd of gesteriliseerd zijn. Overigens is deze gemakkelijk te behandelen. 
Makkelijker dan prostaatkanker. 

Ook brengt een castratie/sterilisatie zijn nodige risico’s met zich mee [11]. Er is ondervonden dat Golden 
Retrievers die gecastreerd of gesteriliseerd zijn 3 tot 4 keer een grotere kans hebben op het ontwikkelen 
van bepaalde kanker, waaronder lymfosarcoom en hemangiosarcoom (afb. 6.). Ook hebben ze een 
grotere kans op het ontwikkelen van gewrichtsproblemen. Zoals heupdysplasie en beschadiging van de 
craniale kruisband. Later kwamen ook gegevens vrij over Duitse herdershonden en labrador retrievers, 
waarbij er werd ontdekt dat vroege castratie of sterilisatie verschillende effecten heeft op de kans op 
het ontwikkelen van gewrichtsaandoeningen, kanker en urine-incontinentie [12][13]. 

Uit deze informatie valt te zeggen dat een castratie/sterilisatie niet van belang is, sinds het weinig 
tot niks doet voor de gezondheid van de hond. Het komt uiteindelijk weer neer op de controle die de 
mensen willen hebben. Nu dat de bekendste redenen zijn ontkracht die de seksuele hond in de weg 
staat, hoe gaan mensen nu alsnog hun viervoeter zien als een volwassen dier vol met hormonen?

Afbeelding 6. [11] percentages en nummers van gevallen bepaalde aan-
doeningen/ziektes bij Golden Retrievers tussen de 1 en 8 jaar.
HD: heupdysplasie
CCL: craniale kruisbandscheur
LSA: lymfosarcoom
HSA: hemangiosarcoom
MCT: mestceltumor 



Product: Hondenseksspeeltje
Om het beeld te willen veranderen van honden en hun seksualiteit, is het slim om te kijken naar hoe 
mensen omgaan met seksualiteit. Hoe uiten mensen zich daarin en hoe zien zij zichzelf als seksueel 
wezen? Sinds mensen al snel menselijke kenmerken terugvinden in situaties en het zo beter voor zich-
zelf begrijpen [1], kan het beeld over de hond misschien veranderen als dezelfde seksuele handelingen 
worden gehanteerd als bij de mens. 

De mens is in de meeste groeperingen en culturen erkent als seksueel wezen. Dit betekent dat het 
erkent wordt dat mensen seks hebben voor hun plezier -dus niet alleen voor het voortplanten- en er 
genot van kunnen hebben. Doordat hier vaak geen taboe meer ligt, hebben wij de ruimte gekregen om 
op dit gebied te verkennen en te experimenteren. Er bestaan nu seksspeeltjes ter aanvulling, lingerie 
voor het oog, pornografie voor thuis, apps voor een nachtje en nog veel meer opties. 

Door een honden seksspeeltje te ontwerpen, was het de bedoeling om bij honden het beeld te creëren  
dat ook zij kunnen genieten van seks en dat het niet alleen voor fokken bedoelt hoeft te worden. Het 
speeltje is bedoeld voor de hond alleen. Te gebruiken voor de hond alleen, als seksueel individu. Door 
meerdere producten te ontwikkelen is het de bedoeling om rond die voorwerpen een nieuw toekomst-
beeld te vertellen en het neer te zetten bij de herkenbare en bestaande voorwerpen. De seksuele hond 
bestaat al, maar de producten eromheen vertellen hoe dat in elkaar zit. Het Future Mundane, ook wel 
te noemen.

Het product wat als eerste werd ontwikkeld is dit roodkleurige seksspeeltje van plastic. Gemaakt met 
de 3D printer (afb. 7.). Door naar de werking en de vorm van de hondenpenis te kijken [14], werd deze 
vorm gemaakt. Het seksspeeltje is gegeven aan een hond, om te kijken naar hoe hij het speeltje zo 
interpreteren. De uitkomst was voorspelbaar: De hond nam het in zijn bek, knauwde er op en liet het 
vervolgens liggen. Om ervoor te zorgen dat de hond het voorwerp gelijk zou associëren met intimiteit, 
is er bij het vervolg ontwerp een seksspeeltje bedacht die een teefjesgeur zou kunnen afgeven (afb. 8.). 
Want als er met de hond gewandeld wordt, valt het op dat hij door geur gelijk scherp staat. 

Afbeelding 7. Het seksspeejte, uitgewerkt in het programma Blender en 
vormgegeven tot poster. 

Afbeelding 8. Het tweede seksspeeltje als prototype. Het geeft geen echte 
geur af. De hondenriem hoort niet bij het seksspeeltje, maar geeft de 
context weer over dat het voor honden bedoelt is. 



Proef: Geef Lars een leuk weekend.
Naast het maken van future mundane voorwerpen, is het ook belangrijk om het gesprek aan te gaan 
met mensen. Om te voorkomen dat ze gelijk een afkeer tonen bij het onderwerp, wordt er eerst 
gekeken naar een situatie van de mens en daarna pas van de hond (bijlage 3.). Het was de intentie om 
beter te begrijpen wat mensen zou tegenhouden om hun hond seksueel actief te laten zijn, met het 
bezit van de nieuwe kennis over castratie en sterilisatie. 

Bij 3 mensen heb ik een blad neergelegd met als hoofdtekst: “Lars. Geef Lars een leuk weekend!”. 
Met een mooi budget van €150,- konden ze nu het weekend van Lars invullen met leuke activiteiten. 
Te verdelen over de zaterdag en de zondag. Het waren activiteiten (naar het park, winkelen, uit eten 
etc.) en items (nieuwe schoenen, kleding, spellen etc.). Ook seks stond ertussen, met een prijs van 
€10,- voor condooms. Nadat ze het weekend hadden ingevuld, werd er een icoon van een hond over 
de letters Lars geplaatst : Lars is nu en hond. Geef Lars een leuk weekend! En zoals verwacht werden 
veel activiteiten of items weggehaald. Zo ook seks. Een van de drie ingevulde testen zie je links (afb. 9.).

Bij de vele activiteiten en items kwam als reden naar voren dat het nou eenmaal niet toegankelijk 
is voor honden (restaurant, hotel) of niet van belang is voor honden (videogames, schoenen). Seks 
was gewoonweg raar. Redenen als ongewenste puppy’s kwam pas later. Er blijkt eerder een mentale 
blokkade te zijn dan dat er echt angst is voor een nest puppy’s. Reacties als: “Het is mijn hond.”, “dat is 
vies.”, “ik ga hem niet aanmoedigen om seks te hebben, dat is raar.”.

Als er werd uitgelegd dat het puur voor het genot was voor de hond, stonden alle drie de deelnemers 
er opzich wel open voor, maar wel met tegenzin. Alweer werd het als raar beargumenteerd. “Het is 
mijn maatje.”, “Ik wel het niet zien.”. Heel opmerkelijk was dat 2 van de 3 deelnemers zich afvroegen of 
seks wel plezierig voor honden is en of het niet gewoon een opkomende drang is. Ook wisten ze niet 
dat teefjes bezitten van een clitoris. Misschien is de grote onwetendheid rondom dit onderwerp, ook 
een reden wat mensen weerhoudt van het idee. Zou het minder vreemd gevonden worden als mensen 
beter begrepen hoe de hond in elkaar zat? 

Afbeelding 9. Een van de drie ingevulde testen. Boven: hoe 
het weekend werd ingevuld voor Lars als mens. Onder: 
Hoe het weekend werd ingevuld voor Lars als hond. 



Product: Seksuele voorlichting voor honden.
Om de onwetendheid van mensen aftenemen, zou een seksuele voorlichting voor honden een goede 
stap zijn (Afb. 10. bijlage 4.). Een bron van informatie die verteld hoe seks bij honden in elkaar zit, over 
de clitoris van de hond en over voorbehoedsmiddelen. Ouders geven hun daadwerkelijke kinderen 
vaak seksuele voorlichting als zij in de pubertijd zitten. Hier erkennen ouders dat hun kind volwassen 
begint te worden. Door dit ook voor de hond te doen, wordt er geprobeerd het beeld van de hond te 
veranderen. Met taalgebruik en vormgeving wordt er een directe en serieuze toon neergezet en is het 
de bedoeling dat mensen begrijpen dat het niet over een kind gaat. Zo wordt het kinderlijke imago van 
de hond hier niet voortgezet. 

De seksuele voorlichting voor honden zal worden vormgegeven in een boek. Het is gericht op 
jongvolwassen mensen met honden. Deze groep is voor een groot deel al erg open over seks en dat is 
gunstiger. Want als het beeld over de seksuele hond veranderd moet worden, helpt het niet als seks - 
zoals dat bij hun bekend is- hun al in verlegenheid brengt. 

De lay-out is simpel, strak maar wel enigszins kleurrijk. Het onderwerp moet serieus genomen worden, 
maar het moet niet te zakelijk zijn. Seks is informeel en voor plezier. In dit boek moet dat overkomen. 
De inhoudelijke informatie moet ongeveer overeenkomen met een seksuele voorlichting van een mens, 
zo lijkt het nog realistischer. Van de anatomie tot de “menstruatie”, oftewel loopsheid [14][15]. Verder 
werd er nagedacht over meerdere producten om het verhaal te vertellen en het meer geloofwaardig 
te maken (condooms en seksspeeltjes). 

Er wordt niet vernomen dat mensen deze seksuele voorlichting serieus gaan nemen en het verhaal 
geloven. Het maakt het onderwerp prikkelend als mensen gaan twijfelen over of dit echt is of niet. Het 
moet mensen aan het denken zetten over het beeld wat zij nu bij honden hebben. 

Afbeelding 10. Een seksuele voorlichting boekje dat 
de algemene informatie over seksualiteit bij honden 
weergeeft. 



CONCLUSIE
Ondanks dat de gedomesticeerde hond en de mens al eeuwenlang dichtbij elkaar leven, is de mens de 
hond niet persé beter gaan begrijpen. De informatie en kennis over deze honden is er wel, maar menig 
huishoudens weet hier weinig van. Vaak worden instinctieve behoeftes bij honden onderdrukt voor 
ons eigen gemak en comfortabelheid. Wij hebben een bepaald beeld gecreëerd over de hond, mede 
dankzij het antropomorfisme en het castratie ritueel. De hond is een kindje binnen het gezin dat bijna 
vrijwel voor ons leeft.

Seksualiteit bij honden is mede door die reden ver te zoeken. Mensen zien het schattige kindje liever 
geen seks hebben, omdat het hun ongemakkelijk laat voelen. Ook hebben mensen weinig kennis over 
de seksualiteit bij honden. Deze onwetendheid staat in de weg met het kunnen begrijpen dat de hond 
een seksueel wezen is met genot voor seks. Het beter informeren over de hond, zal als een grote stap 
dienen naar het beter begrijpen van de hond en het uiteindelijk creëren van een ander beeld van de 
hond. 

DISCUSSIE
Wij geven onszelf een leidende rol met verantwoordelijkheid over onze hond, maar toch kijken we nog 
heel weinig naar wat de hond wilt. Het is maar de vraag of mensen ook echt actie ondernemen nadat 
ze beter begrijpen hoe de hond in elkaar zit. Zoals al eerder vermeld werd in dit onderzoek, het leven 
van de hond lijkt te moeten draaien om dat van zijn of haar eigenaar. 

Waar in dit onderzoek eerst werd bevraagd over of een hond wel van ons hield, zou dat misschien juist 
aan mensen gesteld moeten worden als confronterende vraag. Als wij mensen echt om onze honden 
geven, zouden we eens kritisch naar onszelf moeten kijken met onze omgang met honden. Mensen 
houden oprecht van hun viervoeter, maar wel als het precies gaat zoals wij dat willen en ingepland 
hebben. De loyaliteit vanuit honden is er, alleen die van ons nog.
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