Je hond weet of je betrouwbaar bent
Een nieuwe studie heeft aangetoond dat honden niet alleen weten hoe ze menselijke
lichaamstaal moeten interpreteren, maar ook dat ze snel kunnen leren wanneer iemand
niet de waarheid spreekt. Wanneer ze merken dat een persoon liegt, kan dat een invloed
hebben op de mate waarin ze gezag van hem of haar zullen aanvaarden in de toekomst.
Akiko Takaoka, een Japanse academicus, bestudeerde het gedrag van honden. De
resultaten van haar studie werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift
Animal Cognition. Takaoka onderwierp 340 honden aan de volgende oefening: ze
verstopte eten in een container, een andere container liet ze leeg.
De test bestond uit 3 fases:
1. Een persoon wees naar de container waarin het eten verstopt zat.
2. Eerst werd de inhoud van beide containers aan de hond getoond. Daarna wees
dezelfde persoon als in test 1 naar de lege, en dus ‘foute’, container.
3. De persoon wees daarna opnieuw naar de ‘juiste’ container.
Wat bleek? Na de tweede fase van de test vertrouwde de hond de testpersoon niet meer,
dus wanneer deze daarna opnieuw naar de ‘juiste’ container wees, wou de hond niet
meer naar binnen gaan. Wanneer er echter een nieuwe testpersoon bij het experiment
betrokken werd die naar dezelfde container wees dan de eerste testpersoon,
vertrouwde de hond hem wel. Volgens Takaoka komt dit omdat “honden mensen
onmiddellijk minder betrouwbaar vinden van zodra deze één keer niet de waarheid
vertellen.”
Je hond trainen
De resultaten van deze studie zijn zeer interessant voor mensen die zich afvragen hoe
hun hond denkt, maar ook voor diegenen die hun hond willen trainen. Amber
Burckhalter, een Amerikaanse experte in het gedrag van honden, zegt dat de relatie
tussen de hond en het baasje gebaseerd moet zijn op vertrouwen. “Wanneer je het
vertrouwen van je hond hebt gewonnen, zal hij je gemakkelijker gehoorzamen in het
dagelijkse leven. Vertrouwt hij je niet, dan zal hij je mijden. In extreme gevallen kan je
hond hierdoor angstig of net agressief reageren.”

