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‘Earth provides enough 
to satisfy every man’s need, 
but not every man’s greed.’

Quote attributed to Mahatma Ghandi
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Voorwoord
Waarom zou je een proefschrift maken over de rol die - simpel gezegd - de 

“aaibaarheidsfactor” van wilde diersoorten speelt bij hun bescherming door de overheid? 

Om te beginnen, omdat opvalt dat bijvoorbeeld een nachtegaal, een haas en een 

lieveheersbeestje elk heel anders door de wetgever worden behandeld. Het sterke 

vermoeden dringt zich daarbij op dat zoiets geen toeval is. Er moeten wel bepaalde 

patronen in zitten, maar hoe zien die er dan uit? Henny van der Windt had in zijn proefschrift 

over de Nederlandse natuurbeschermings-geschiedenis bijvoorbeeld al gewezen op de 

grote maatschappelijke aandacht voor vogels. Maar, vogels zijn toch helemaal niet zo 

“aaibaar”, althans niet in letterlijke zin? En hoe zit het dan met de andere diergroepen? 

Zoiets prikkelt de nieuwsgierigheid.

Daarnaast, omdat de menselijke “beschaving” de biodiversiteit wereldwijd onder grote druk 

zet. Verwacht wordt dat als dit zo doorgaat, veel van de nu levende soorten de komende 

decennia gedoemd zijn uit te sterven. Dat is een onomkeerbaar proces dat zich relatief snel 

voltrekt. Het grootste deel van de biodiversiteit bestaat bovendien uit diersoorten. Dus als 

we de biodiversiteit willen sparen, is het op zijn minst verstandig dat we weten hoe mensen, 

en overheden in het bijzonder, aankijken tegen die verschillende diersoorten.

Tot slot, omdat het onderzoeken van mens-dier-relaties gewoon leuk is. En dat is een 

belangrijke stimulans voor het kunnen voltooien van een proefschrift.

Ik wil daarom op de eerste plaats mijn promotor Ton Schoot Uiterkamp bedanken voor de 

gelegenheid die hij mij heeft geboden om bij het Centrum voor Energie- en Milieukunde 

(IVEM) onderzoek te doen naar dit onderwerp. Het was immers op het eerste gezicht wel een 

wat “esoterisch” onderwerp temidden van onderzoeken op het gebied van energie- 

en materialengebruik, huishoudelijke consumptie en de beleving van de woonomgeving. 

En daarnaast mijn copromotor Henny van der Windt die bereid was de begeleiding op zich 

te nemen. Maar vooral wil ik Ton en Henny bedanken voor het feit dat zij hun onmisbare 

en ondersteunende rol vasthoudend en op stimulerende wijze zijn blijven vervullen, ook 

al duurde het traject veel langer dan gehoopt. Ook ben ik Laurie Hendrickx dankbaar 

voor zijn waardevolle begeleiding van het experimentele onderzoek naar houdingen 

van belangenorganisaties. Marijke Drees en Hans Huitema dank ik voor hun bereidheid 

gezamenlijk de resultaten te publiceren van onze onafhankelijk van elkaar uitgevoerde 

onderzoeken naar diersoorten in milieu-effectrapportages.
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Verder ben ik ook anderen dankbaar die mij op allerlei manieren heel behulpzaam zijn 

geweest. Een aantal van hen wordt aan het eind van de hoofdstukken 2 tot en met 5 van 

dit proefschrift genoemd. Daarnaast wil ik noemen wijlen Gerard Baerends en ook Jan 

Boersema, Anja Hazekamp, Martijn van der Heide, Dirk Houtgraaf, Simone Huijs, Elisabeth 

Ruijgrok, Menno Schilthuizen, Peter de Smet en Freek Vonk. Zij deden mij waardevolle 

literatuursuggesties. Stagiaires en studenten bij de IVEM, zoals Yoka Bartelds en Margje 

Reiding, leverden ook waardevolle informatie. Bianca Brockhoff, Claire Cazier, Karel Davids, 

Andreas Dijkhuis, Leonore Tuyt en Carolijn Wils waren bereid gegevens te verstrekken 

over historische ledenaantallen van de Dierenbescherming, de Koninklijke Nederlandse 

Jagersvereniging, Vereniging Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland. 

De hulp van medewerkers bij de CFM-bibliotheek (RUG), de Bibliotheek Rechten (RUG), 

de Bibliotheek Biologie (RUG), de Koninklijke Bibliotheek, de bibliotheek van Naturalis en 

de bibliotheek van het Ministerie van LNV was op allerlei momenten onmisbaar. Dat geldt 

ook voor de hulp van Jasper Dalhuisen, Martijn van der Heide, Peter Kingma en Elisabeth 

Ruijgrok, die meedachten over waarden die je kunt toekennen aan dieren. Waardevol waren 

ook de scherpe en kritische blikken van Peter Kingma en Klarissa Nienhuys op concepten. 

Bij Pam Kayser kon ik altijd terecht met ad hoc-vragen over het Engels en David Raats 

verrichtte substantieel correctiewerk. Het Ministerie van LNV was zo goed mij voor 

het voltooien van dit proefschrift een verlofperiode te gunnen en om soepel te zijn op 

momenten dat ik vrije dagen wilde opnemen.

Hartverwarmend was de gastvrijheid van Ype, Maria en Klarissa tijdens de keren dat ik 

in Groningen verbleef voor overleg. Dat geldt ook voor de inzet van Dirk de Jong bij 

het vormgeven van het proefschrift. En dan zijn er tenslotte mijn paranimfen Ype en 

Petra die in moreel en praktisch opzicht een grote steun waren in de laatste fase van het 

proefschrifttraject.




