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Wat zien we toch in honden? 
 
Zijn honden blij, verdrietig, woedend, jaloers? Houden ze van 
je als ze je gezicht likken? En willen ze echt hun baasje 
troosten als hij verdrietig is? Het lijkt vaak wel zo, maar 
onderzoekers hebben hun twijfels. 
 
Ex-wolven 5 
Honden leven al heel lang met ons samen, langer dan katten. Dat weten we dankzij opgravingen. In 
grotten vonden archeologen prehistorische resten van mensen en honden samen. Ook in ons land, in 
de grotten van Goyet in Wallonië bijvoorbeeld. Ooit waren honden wilde dieren, zoals wolven, maar 
we hebben ze ‘gedomesticeerd’. Getemd, zeg maar. Dat gebeurde waarschijnlijk voor het eerst zo’n 
32.000 jaar geleden. Het oudste ‘kattengraf’ is ‘slechts’ 9700 jaar oud. We weten ook dat de kat voor 10 
de Egyptenaren, ten tijde van de farao’s, een heilig dier was. 
 
Hondentests 
Zijn honden op mensen gaan lijken? Zijn ze, zoals mensen, soms blij, verdrietig, jaloers, woedend, 
gelukkig enzovoort? Veel baasjes zullen vinden van wel, maar wetenschappers vinden daar minder 
bewijs voor. Wat wel vaststaat, is dat honden geluk en angst op dezelfde manier beleven als wij. Maar 15 
of dat ook zo is met hogere emoties, zoals schuld en meevoelen? ‘Daarover weten we te weinig’, zegt 
de Amerikaanse antropoloog Brian Hare. Daarom startte hij in 2013 de website dognition.com, een 
website waarop baasjes via tests kunnen achterhalen hoe sluw, intelligent, meevoelend of sociaal hun 
hond is. Ze krijgen nadien zelfs een rapport over de scores van hun hond. 
 
Geeuwen en staren 20 
Een van de vele tests op de dognition.com is de geeuwtest: je gaat naast je hond zitten geeuwen en 
telt het aantal keren dat het dier mee geeuwt. Of deze: je kijkt je hond langdurig in de ogen. Hoe lang 
kijkt je hond terug? Mee geeuwen of terugkijken zou dan een teken zijn van meevoelen. Hare 
verzamelt de resultaten van de tests die de hondenbezitters online doen. Al honderdduizenden 
mensen en honden deden eraan mee. “Op die manier kunnen we de vele hondenrassen met elkaar 25 
vergelijken. We zullen zelfs kunnen zeggen welk hondenras bij welk baasje past.” 
 
Troost 
Ook andere onderzoekers bestudeerden de emoties van honden al. Biologen geloven bijvoorbeeld 
niet dat honden mensen echt troosten. Ze zien dat hun baasje verdrietig is en kopiëren dat gedrag 
gewoon. Als ze dan hun hoofd op de schoot van hun baasje leggen, zoeken ze eigenlijk zelf troost. 30 
Maar twee Britse psychologen geloofden dat niet. Ze deden tests met een hond, zijn baasje en een 
onbekend mens in een kamer. Zo lieten ze de onbekende mens huilen, waarna ze keken naar de 
reacties van de hond. De biologen zouden verwachten dat de hond verdrietig zou worden als de 
onbekende zat te huilen, en dat hij troost zou zoeken bij zijn baasje. Maar dat deed de hond niet. Hij 
liep op de onbekende mens af en legde zijn hoofd in diens schoot, om hem te troosten. 35 
 
Geen knuffel a.u.b. 
Over één ding zijn wetenschappers het eens: in 30.000 jaar zijn mens en huisdier naar elkaar toe 
gegroeid. We hebben zelfs een stof in ons lichaam die die band versterkt, namelijk oxytocine. Alle 
zoogdieren hebben die. Maar toch blijft een hond een hond. Recent onderzoek heeft bijvoorbeeld 
aangetoond dat honden wel graag gestreeld worden, maar niet geknuffeld. Door een knuffel voelen ze 40 
zich gevangen. En dat gevoel vindt geen enkel dier prettig, ze krijgen er angst en stress van. 
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