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gen ai jaren. Imiteren verloopt

'Richt je op wat het

gedrag

. Ze kunnen tellen, begrijpen meer dä n 15g !ť corden en
teren zichzelÍ de snelste weg naar die comfoľ tabele
stoel; honden btijken het intetligentieniveau van een
2,5-jarig kind te hebben en lijken daarmee meer op de
mens dan we dachten. Ze zijn zelÍ s slim genoeg om ons
een beloning af te troggelen, waarmee die trouwe hondenogen ineens wat minder onschutdig lijken. 'Superhonden'
zĺ jn de border collie, gevolgd door de poedel, Duitse herder

doorgaans onbewust en zorgt

van de ander je vertelt en hoe
je daarop betekenisvol en
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Zit je gesprekspartner met zijn
armen over elkaar, kruis dan
ook je armen. Knikt hii, knik
dan vriendeliik terug. Het
spiegelen van iemands gedrag
is de sleutel tot soepel sociaal

contact, beweren psycholovoor een harmonieuze

sfeer.

Maar dat Iaatste gaat lang niet

altijd op, laat psycholoog
Sytske van der Velde in haar

proefschrift zien. Het spiegeIen van negatief gedrag, zoals

averechts effect.

Bovendien ga je iemand

onaardiger vinden als ie

ziin onwiendelijke

gedrag

imiteert. Moeten we dan helemaal stoppen met imiteren?
'Nee', beweert Van der Velde.

empathisch

kunt

reageren.

Soms is imiteren een goede
reactie - bijvoorbeeld bii neutraal of vriendelijk gedrag maar soms is het beter om

een boze gezichtsuitdrukking
of een afwijzende lichaams-

een andere aanpak te kiezen.

houding, heeft namelijk een
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en gotden retriever.

. Hoe ktein ze ook zĺ jn' baby's begrijpen de betekenis
van hondengeb{af, Ze kunnen onderscheid maken tussen
gemeen gegrom en vriendelijk gekef. ln het onderzoek
moesten de proeÍ persoontjes foto's van vriendelijke en
boze hondenkoppen koppeten aan bijpassend gebl.af.

'Baby's kunnen aI op zeer jonge teeftijd verschit[ende
emoties onderscheiden', a[dus de onderzoekers.
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