
Leven in een andere wereld          

 

Dieren hebben allerlei zintuiglijke receptoren die wij mensen niet hebben, en omgekeerd. 

Daardoor komt informatie bij hen en bij ons anders binnen en tegelijkertijd wordt door de 

verschillende werking van de hersenen die informatie door dieren ook weer anders verwerkt  

dan wij dat doen.  

 

Mens en dier nemen hun omgeving dus op een verschillende wijze waar. Sommige mensen 

die aan autisme lijden, zoals de wetenschapper Temple Grandin (schrijfter van o.a. ‘Denken 

als de dieren’, waaruit ik nog steeds put) die een ernstige vorm van Asperger heeft, kunnen 

zich uitstekend inleven in de dierenwereld omdat hun hersenen, zoals ik al eerder uitlegde, 

deels hetzelfde werken. Ze kan zich geen exacte zinnen of gesprekken herinneren maar denkt 

in plaatjes en details, net als dieren dat volgens haar doen.  Zoals we bij de voorbeelden van  

inattentional blindness zagen filteren de mensenhersenen de zaken die er niet toe doen uit hun 

waarneming. Dat is een goede eigenschap; je kunt geen aandacht schenken aan ieder klein 

detail, want onze hersenen zouden er overbelast door raken. Voor dat nuttige talent hebben we 

duur betaald; wij kunnen onszelf niet meer opdragen dat filter tijdelijk uit te schakelen en zien 

zodoende alleen maar de hoofdzaken en missen veel kleinigheden.  

Autistische mensen en dieren zijn echter niet in staat onbelangrijke details uit hun 

waarneming te halen; alle zintuiglijke informatie komt binnen waardoor ze in een massa van 

zich doorlopend aandienende kleine details leven. Temple vindt het jammer dat we misschien 

nooit zullen weten in hoeverre de waarneming van een dier verschilt ten opzichte van 

autistische mensen. Ze denkt dat het verschil groot is; het waarnemen dat een dier doet is 

normaal voor een dier maar het waarnemen van een autistisch mens is niet normaal en 

natuurlijk voor een mens.   

Ik noem maar een paar van de vele fascinerende voorbeelden van de werking van dieren-

zintuigen. Olifanten nemen trillingen waar via de sensoren in hun slurf en vermoedelijk ook in 

hun voetzolen, alsof het strakgespannen drumvellen zijn. Op die manier kunnen ze luisteren 

naar elkaars boodschappen. Ook communiceren ze met elkaar door het maken van geluiden 

die zo laag zijn dat wij mensen ze niet horen. Stinkdieren en konijnen  geven ook informatie 

door via ‘stampvoeten’. Dolfijnen kunnen elkaar horen door middel van sonar, via een met 

olie gevulde blaas in hun voorhoofd.  

 

Wat ziet de hond niet en wij wel? 

Wij mensen kunnen door de grotere hoeveelheid kegeltjes in ons netvlies meer kleuren zien 

dan de meeste dieren. Honden moeten bovendien veel dichterbij een voorwerp komen (zes 

meter, een gemiddeld mens 23 meter) om het scherp in detail te zien. Een hond is 

waarschijnlijk in zijn sas met zijn goede reukzin, want zo vindt hij toch een stilliggend brokje 

voor zijn neus dat hij meestal niet kan zien. De acuïteit van honden (het scherp zien van 

details met die zogenaamde ‘kegeltjes’) is  gedurende de evolutie gedeeltelijk ingeruild voor 

meer  zogenaamde ‘staafjes’ waardoor ze beter nachtzicht hebben dan de mens.  Het 

vermogen tot scherpzien verschilt trouwens van ras tot ras en zelfs per individu. De helft van 

de Duitse Herders en nog een groter deel van de Rottweilers schijnt echt bijziend te zijn; dat 

wil zeggen dat ze met scherpzien nog meer moeite hebben dan de gemiddelde viervoeter.  

Prooidieren zien vaak panoramisch doordat hun ogen ver uit elkaar staan. Hierdoor ervaren ze 

een andere vorm van ‘diepte zien’ dan wij. Wij mensen hebben daarvoor een ronde vlek. Veel 

huisdieren en ook de echte renners van de savannen zoals antilopen en gazellen, hebben 

daarentegen een streep achter het netvlies waarmee ze scherpstellen. Deze vorm schijnt 

handiger te zijn tijdens het afturen van de horizon met mogelijke, verre  roofdieren.  Zo is een 



Bordercollie die met zijn hoofd laag tussen de schouders starend zijn schapen bij elkaar houdt, 

ook  bezig het beste beeld op zijn visuele streep te krijgen.  

 

Contrast kan diepe afgrond zijn. 

Geel wordt door bijna alle dieren als knalgeel ervaren en die kleur kan ze heel bang maken.  

Vogels zien vier basiskleuren: ultraviolet, blauw, groen en rood. Het heeft me vroeger vaak 

verbaasd dat een vogelman in één oogopslag zag of ik een manlijke soortgenoot of een popje 

bij hem in de volière zette, terwijl ikzelf vaak geen enkel verschil zag. Dat komt door hun 

vermogen bepaalde glansjes op het verenpak te zien die onder invloed van ultraviolet licht 

letterlijk ‘aan het licht komen’ waardoor zij precies zien van welke sekse een ander is. 

Mensen en sommige apen-familieleden zien blauw, groen, rood en hun mengvormen, maar de 

meeste andere zoogdieren zien alleen maar blauw en groen. Gemengd wordt dat fel geelgroen.  

Dieren zien contrasten in licht veel beter dan wij. Bovendien kun je die nog beter zien als je 

de kleur weghaalt, dus een negatief maakt van het beeld. Zie je minder kleur dan wij mensen, 

dan kan een donkerder vlak  angstiger lijken dan het is. Een scherp contrast op de grond lijkt 

voor een dier al snel een afgrond. Niet zo gek dat veel paarden het akelig vinden in een 

donkere trailer te stappen, en een hond zich niet graag in een donker hok laat duwen. Daarom 

werkt een veerooster zo goed, een hoefdier denkt dat er een reusachtige afgrond gaapt onder 

het rooster en zal zich wel tweemaal bedenken om erop te stappen. Lichtflitsen als bij onweer 

en vuurwerk komen bij een dichromatisch (slechts twee kleuren ziend) wezen ook anders en 

mogelijk heel wat angstaanjagender binnen. 

 

Niet goed generaliseren. 

Toen ik in een jeep rondreed door het Krügerpark liep er een leeuwin met drie welpen zo 

dicht langs mijn bankje dat ik haar kon aanraken. Toch maar niet gedaan. Ik hoorde haar 

ademen, hoorde die enorme voeten op het zand klappen en ik zag haarscherp de vele littekens 

op haar rug. Toch keek ze geen moment naar ons, de bezoekers. Onze chauffeur Ranger (dat 

was echt zijn voornaam!) had ons op het hart gedrukt om, wát er ook te zien was en mogelijk 

gebeurde, ten allen tijde te blijven zitten. De dieren waren gewend aan jeeps en zolang zich 

daarin  geen staande mensen tegen de lucht aftekenden hadden ze ook geen idee dat er 

mogelijke prooi te halen was. Ik vond dat toen heel fascinerend maar Temples verklaring voor 

dat verbazingwekkende feit is heel logisch. Dieren zijn hyperspecifiek, dat wil zeggen dat ze 

in het jeepgeval een categorie hebben gemaakt als jeep-is-niet-interessant en kennen-we-al. 

Zouden we gaan staan dan werd het jeep-met-prooi. 

Koeien die alleen maar cowboys op paarden hebben gezien kunnen volslagen in paniek raken 

als ze dezelfde boys op hun eigen benen zien. Een paard kan ook angstig zijn als hij vanaf een 

andere kant dan hij gewend is, wordt bestegen door zijn berijder. Het opstijgen wordt dan een 

nieuw fenomeen; hij kan niet bedenken dat het dezelfde procedure is als altijd, alleen net even 

anders.  

Wij mensen stoppen wel alles in hokjes; alle katten zijn ‘zus’ en alle honden zijn ‘zo’.  Een 

dier is niet goed in generaliseren en daarom moet de socialisatie zo uitgebreid gedaan worden. 

Een man met een baard kan heel andere reacties oproepen dan al die andere mannen waaraan 

een hond gewend is. Een vrouw met een andere huidskleur ook, of iemand in een rolstoel. 

Voor een hond zijn dat allemaal verschillende categorieën waaraan hij apart moet wennen. 

Als we echt eens willen proberen een beetje te begrijpen wat een dier waarneemt moeten we 

ons  afvragen hoe we ons zouden voelen als iets waar we nu naar kijken volkomen nieuw voor 

ons zou zijn.   

 

Zo simpel was het niet… 



De vooraanstaande wetenschapper Skinner (1904-1990) en veel gedragspsychologen met hem 

meenden in de vorige  eeuw dat het niet noodzakelijk zou zijn zich in de werking van 

hersenen te verdiepen aangezien er alleen maar operante conditionering zou bestaan (het leren 

van je eigen ervaringen). Skinner en de zijnen vonden het niet nodig in die ‘black box’ met al 

zijn onmeetbare zaken als gevoelens, motieven voor gedrag en intelligentie, te kijken. Alleen 

de uitkomst, het gedrag dat uit de hersenen kwam, was waar te nemen en dus het enige dat 

bestudeerd hoefde te worden. Woorden als ‘leerprincipes’,  de manier waarop een wezen leert, 

bestonden nog niet; gedrag zou louter worden gevormd door straf en beloning en door 

prikkels uit de leefomgeving. Ook de gedragspatronen van het instinct werden  niet herkend 

als iets dat bij een dier hoort maar louter als een gevolg van een factor uit zijn omgeving. 

Sommige diergedragsbiologen gingen zelfs zover dat ze beweerden dat dieren maar helemaal 

geen gevoel of intelligentie bezaten.  Na een hersenbloeding op latere leeftijd was Skinner 

‘om’ en wél gemotiveerd in de ‘zwarte doos’ te kijken. Hij had aan den lijve ondervonden dat 

hersenen wel degelijk belangrijk zijn en dat problemen vaak niet alleen ‘van buiten’ komen. 

Temple Grandin heeft hem nog ontmoet; hij had veel belangstelling voor de door haar zelf 

ontworpen ‘druk-cabine’ waar ze zoveel baat bij had. 

 

Autistische savants. 

Met zoveel verschillen is het eigenlijk een wonder als dieren en mensen goed met elkaar om 

kunnen gaan!  

Dieren en autistische mensen hebben talenten die normale mensen niet zien. Temple Grandin 

heeft het verband gezien tussen de genialiteit van sommige autistische mensen en dieren.  

Dieren zijn net autistische savants. Een autistische savant is iemand die van alledaagse dingen 

soms weinig weet, om het nog netjes te zeggen, maar een ongelooflijk geheugen heeft voor  

zaken op een bepaald gebied. Hij kan bijvoorbeeld 25 talen spreken, of heeft een telefoonboek 

uit het hoofd geleerd of kan geweldige rekensommen maken waarvan ikzelf –maar dat zegt 

niet veel- niet eens weet waarover het gaat. De laatste jaren zijn er legio documentaires 

geweest met voorbeelden hiervan. In de dierenwereld zijn knaagdieren en vogels die zich de 

honderden plaatsen waar ze hun noten hebben verstopt herinneren en zelfs weten welke het 

eerst aan de beurt zijn gegeten te worden. Aangezien wij mensen nooit die speciale 

‘dierentalenten’ hebben en onmogelijk in hun wereld kunnen kijken omdat we niet weten 

waar we op moeten letten, kunnen wij die genialiteit niet zien, en dus ook niet voldoende op 

waarde schatten.  
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