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In gesprek met dieren
Een nieuw tijdperk
in de communicatiewereld?
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‘De vraag rijst of het redelijk is de
communicatieve competenties van
dieren te meten met menselijke
maatstaven. En of dieren in
mensentaal moeten kunnen spreken
om voor vol te worden aangezien’
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