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m e n s

‘I
k liep eens geblinddoekt met een 
geleidehond door het winkelcen-
trum hier in Amstelveen. Eerder 
had ik daar met alleen een stok 

gelopen. Dan merk je wat een wereld van 
verschil het is om met een hond te lopen. 
Je geeft je volledig over. De hond leidt je 
om ieder obstakel heen, ook als het voor 
hemzelf geen obstakel is. De hond heeft 
mij behoed voor een botsing met een 
bord dat op palen stond. Hij kon er moei-
teloos onderdoor lopen, maar deed  
dat niet. Hij leidde mij eromheen. Een 
blindengeleidehond is speciaal gefokt en 
opgeleid. De meeste honden zijn labrador 
retrievers, golden retrievers en soms 
Duitse herders of kruisingen daarvan.  
De hond moet aan hoge eisen voldoen. 
Hij mag zich nergens door laten afleiden. 
Zo moet hij bijvoorbeeld afleren om te 
reageren op katten en op voedsel.’

Dankbaar werk

‘Sinds ik in de Raad van Toezicht van 
KNGF Geleidehonden zit, nu een kleine 
tien jaar, loop ik twee keer per jaar met 
een instructie mee. De instructeurs zijn 
zeer bevlogen mensen die dankbaar werk 
doen. Twee derde van de honden wordt 
blindengeleidehond. Een derde wordt 
sinds een paar jaar ingezet voor andere 
doelen dan het geleiden van mensen met 
een visuele beperking omdat zij daarvoor 
beter tot hun recht komen. Ook mensen 
met autisme, lichamelijke beperkingen  
of een posttraumatisch stresssyndroom 
kunnen met een hond worden geholpen. 
De mobiliteit en zelfstandigheid worden 
groter en de kwaliteit van leven gaat 
omhoog. Dat is prachtig om te zien. 
Behalve blindengeleidehonden zijn er nu 
assistentiehonden, autismegeleidehonden 

en buddyhonden. Assistentiehonden 
kunnen bijvoorbeeld deuren en laden 
openen en sluiten, maar ook dingen 
oprapen. Autismegeleidehonden en 
buddyhonden helpen ook op sociaal  
en op emotioneel gebied. Zo kan een 
buddyhond die is opgeleid om iemand 
met een posttraumatisch stresssyndroom 
te helpen, zijn baas wekken als hij of zij 
een nachtmerrie heeft. De allernieuwste 
ontwikkeling is dat onderzocht wordt in 
hoeverre getrainde honden aan de hand 
van een geur darmkanker in een vroeg-
tijdig stadium bij mensen kunnen detec-
teren. Maar dat is nog een experiment.’

Muziek

‘Het verschil maken. Dat vind ik mooi, 
zowel in mijn werk als notaris als in 
andere dingen die ik doe. Behalve bij 
KNGF Geleidehonden mag ik ook voor-
zitter zijn van de Raad van Toezicht van  
de Muziek- en Dansschool in Amstelveen. 
De school heeft 2.400 leerlingen. Veel  
van hen stromen door naar het conser-
vatorium. Fascinerend te zien wat muziek 
met kinderen doet: het verbindt, disci-
plineert, maakt blij en slim. Zelf heb  
ik vroeger op pianoles gezeten, soms tot 
huilens toe, maar nu ben ik mijn ouders 
uitermate dankbaar. Als student speelde 
ik piano in een combo. Tegenwoordig 
musiceer ik helaas niet meer actief. 
Muziek en dans voegen veel toe aan de 
kwaliteit van leven. We hebben te maken 
met een terugtredende overheid, waar -
door de school een meer ondernemende 
organisatie moet worden. De kunst is  
om meer en meer je eigen broek op te 
houden. Daarbij houd je de organisatie 
goed tegen het licht. Dat biedt ook veel 
kansen.’

belangenconflict

‘De betrokkenheid bij goede doelen geeft 
mij veel voldoening. Natuurlijk vermijd  
ik ieder belangenconflict. En om een te 
nauwe verwevenheid met de organisatie 
te voorkomen, ben ik voorstander van een 
lidmaatschap van een Raad van Toezicht 
dat maximaal drie keer drie jaar duurt,  
in plaats van drie keer vier jaar. Dat zou 
goed passen in de Governance Code 
Cultuur, een soort Code Tabaksblat voor 
goede doelen.’ 

rechtsverkeer 

‘Wij hebben een algemene praktijk. Zelf 
doe ik vooral vastgoed en estate planning. 
Van uur tot uur contact met cliënten,  
daar houd ik van. En ook van de onafhan-
kelijkheid, de bemiddelende rol, het bij 
elkaar brengen van mensen. Ja, het is  
een druk bestaan. Ik heb een jong gezin 
en ik probeer veel te sporten, maar als je 
dingen doet die je leuk vindt, is er altijd 
tijd voor.
Het verschil dat je als notaris maakt, is dat 
je rechtszekerheid en rechtsbescherming 
biedt en een bijdrage levert aan een goed 
verloop van het rechtsverkeer. Ik verbeeld 
me niks, maar daar staan wij wél voor. Stel 
dat het notariaat het werk zou neerleggen 
– wat natuurlijk niet kan vanwege de 
ministerieplicht – dan ligt een belangrijk 
deel van het rechtsverkeer plat. Het 
notariaat is een geweldig waardevol vak. 
Ik denk dat de politiek onvoldoende zicht 
heeft op wat wij doen. Als je kijkt naar  
de kwaliteit van de dienstverlening, dan 
denk ik dat je in Nederland veel krijgt voor 
weinig, en dat zou politiek Den Haag zich 
weleens wat meer mogen realiseren.’ 

max Amson is notaris in Amstelveen. Daarnaast is hij onder meer voorzitter 
van de Raad van Toezicht van KnGF Geleidehonden. ‘Prachtig om te zien  
hoe een hond de kwaliteit van leven kan verhogen.’
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