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Kritisch hondenboek uit idealisme 
Anna Penta rekent af met manier waarop mensen hun huisdier behandelen 
 
Door Peter de Lange 
_________________ 
 

 
Je neemt een hond. Waar kies je dan voor: dat de kl eur van zijn vacht past bij de bank, of dat 
zijn karakter past bij het jouwe. Op zo’n vraag lij kt maar één antwoord mogelijk. Maar je zult de 
baasjes de kost moeten geven die gaan voor de kleur . 
 
Met zulke hondenliefhebbers moet eens een hartig woordje worden gesproken. Anders is de kans 
groot dat zij vaker verkeerde keuzes maken. Trouwens, ook de bewuste hondenvriend kan wel een 
handleiding gebruiken. Hun dier zal er wel bij varen. 
Ideeën over hoe je op een verstandige manier met je huisdier moet omgaan zijn te vinden in de 
Praktische hulpgids voor de hondenbezitter, een boek dat afrekent met de vrijblijvende manier waarop 
veel mensen hun huisdier behandelen. De schrijfster ervan, Anna Penta (40) uit Rotterdam, drukt haar 
lezers op het hart om zelfstandig en kritisch na te denken over hun hond – en niet klakkeloos aan te 
nemen wat al jaren als ‘normaal’ geldt of wat autoriteiten in de dierenwereld hen willen wijsmaken. 
Anna: “Over honden valt ontzettend veel te weten en te leren. Neem alleen de brokken die je zeg 
geeft. Lang geen goedkoop spul. Maar hoe goed is dat voer eigenlijk? Op de mening van de 

gemiddelde dierenarts en verkoper in de dierenwinkel hoef je niet af te gaan. Die prijzen aan wat ze verkopen. Toch zijn de 
meeste brokken helemaal niet zo goed als de commercie de klant wil doen geloven. Veel vacht- en waarschijnlijk ook 
gedragsproblemen zijn regelrecht het gevolg van het voer dat een hond krijgt.” 
Dat is geen theoretische vaststelling. “Ik ben door schade en schande wijs geworden,” zegt de Rotterdamse bazin van drie 
Franse bulldogs. Ze vertelt hoe een van haar hondjes pas zindelijk werd toen het vlees kreeg, in plaats van brokken. Van een 
tweede hondje werd de vacht vaal; ook al een gevolg van de veelgeprezen, zogenaamd gezonde hondenbrokken. Ook de 
medische hulp gaat vaak uit van sjablonen. Hondje nummer drie leed aan een hernia en kreeg prednison voorgeschreven. Dat 
haalde weinig uit. Het dier herstelde pas na drie acupunctuurbehandelingen. Want ook voor dieren zijn er alternatieve 
geneeswijzen. 
Anna Penta wilde over deze ervaringen met andere hondenbezitters praten. Op internet kwam de schrijfster in contact met een 
grote schare hondenvrienden. Ze nam deel aan forums en discussiegroepen en zat al spoedig tot over haar oren in de 
paperassen: vaccinatierapporten, proefschriften, fokvergunningen, behandelwijzen van homeopaten. “Als ik mij ergens op stort, 
doe ik het goed,” zegt zij verontschuldigend. “Dan wil ik ook alles weten. Maar dan ook alles.” 
Wat te doen met al die vergaarde kennis? Een boek lag voor de hand. Maar dat moest dan wel een boek worden van een ander 
slag dan de al bestaande hondenliteratuur. “Ik wilde er vooral een praktische handleiding van maken. Waarin je leest waar je op 
moet letten als je een hondenschool zoekt en wilt weten wat de voor- en nadelen van castratie en sterilisatie zijn. En, 
bijvoorbeeld, of het echt nodig is om drie of vier keer per jaar te ontwormen. In de bestaande boeken heb ik dergelijke dingen 
nooit kunnen vinden.” 
Haar gids is uit idealisme voortgekomen, niet uit de neiging de gevestigde hondenauteurs een lesje te willen leren of de 
concurrentie aan te gaan met bestaande hondenboeken, zegt ze. “Wat ik vooral wil, is mensen helpen een betere band met hun 
hond te krijgen. De meeste boeken praten elkaar na en behandelen alleen de gevestigde dingen, zonder te onderzoeken of die 
ook werkelijk waar zijn. Ik vond het tijd worden om ook de nieuwste inzichten eens in een boek op te nemen.” 


