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Veel vrijetijdsactiviteiten richten zich op wilde dieren, zoals jagen, safari’s, of
vogeltjes kijken in het park. Maar wilde dieren geven ook problemen, zoals
aangevreten oogsten. Standpunten over hoe om te gaan met deze problemen lopen
uiteen in de maatschappij. Onderzoek naar de psychische relaties met wilde dieren,
bedoeld om gedragingen en standpunten te leren begrijpen, richt zich van oudsher
op het denken. Meer recent is er ook wetenschappelijke aandacht voor emoties ten
opzichte van wilde dieren. Dit artikel bespreekt theoretische perspectieven op, en
Nederlands empirisch onderzoek naar de gedachten en gevoelens van de mens ten
opzichte van wilde dieren. 

1 | Inleiding 

Wilde dieren – waaronder hier wordt verstaan alle niet-gedomesticeerde dieren – zijn een
bron voor tal van vrijetijdservaringen. Safari’s en andere vormen van toerisme waarbij het
gaat om het bekijken van wilde dieren zijn een bekend voorbeeld. Deze vormen van toerisme
zijn steeds populairder (Reynolds en Braithwaite 2001), en de economie van veel Afrikaanse
landen is er sterk van afhankelijk. ‘Wildlife viewing’ is het belangrijkste thema van foto’s in
toeristische brochures over Afrika ten zuiden van de Sahara (Van der Meer 2006). Jachttoe-
risme is een ander voorbeeld; ook hierin zijn de omzetten bijzonder hoog. Hoewel in Neder-
land het aantal charismatische dieren wat minder is dan in veel andere landen, zijn ook hier
vele vormen van interacties met wild in de vrije tijd: jagen en vissen, het spotten van wilde
dieren in de natuur, of kleinere tussendoortjes zoals het voeren van de eendjes in het park of
het bekijken van de vogeltjes in de achtertuin vanaf de keukentafel. 

Het belang van wilde dieren als grondslag van vrijetijdservaringen uit zich ook in de hef-
tigheid van de ervaring. Vaak is het zien van wilde dieren, zeker als het charismatische soor-
ten betreft, een bijzondere ervaring die sterk wordt herinnerd (Jacobs, Vaske et al. 2012). Ko-
men we een hert tegen in het bos, dan is het precies deze gebeurtenis die we jaren later nog
vaak gedetailleerd herinneren, terwijl we van de rest van dezelfde dag nauwelijks nog iets
weten. Daarnaast zijn wilde dieren vaak een bron voor gemedieerde vrijetijdservaringen, zoals
het bekijken van natuurdocumentaires (Jacobs 2009). 

Overigens kunnen wilde dieren ook een negatieve invloed op vrijetijdservaringen hebben.
Sommige mensen zijn bang om groot wild, bijvoorbeeld wilde zwijnen, tegen te komen tij-
dens een wandeling in de natuur (De Leeuw-Welleweerd 2012). Angst voor slangen en spin-
nen komt voor in alle culturen (Cook en Mineka 1988). En wilde dieren veroorzaken soms
problemen. Ganzen eten soms hele oogsten op, of bedreigen de vliegtuigen die Schiphol
aandoen. Herten in de Noord-Hollandse duinen zijn een probleem voor de verkeersveiligheid
en eten de planten en bomen uit de tuinen van omwonenden. Wilde zwijnen rond de Veluwe
ploegen hele tuinen rigoureus om. Bezoekers vinden het uiterst onprettig om kadavers te
zien van door de honger omgekomen grote grazers in de Oostvaardersplassen. En wellicht
komt de wolf binnen afzienbare tijd naar Nederland en vormt hij een probleem voor schapen-
boeren (Groot Bruinderink et al. 2012). De wijze waarop deze kwesties moeten worden op-
gelost leidt vaak tot debat en conflict. Sommigen vinden het vergassen van de ganzen die op
Schiphol wonen een prima idee, anderen zijn mordicus tegen. De een vindt dat kadavers een
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onderdeel zijn van de natuur, de ander vindt dat dieren niet onnodig moeten lijden. Voor de
helft van de Nederlanders is de wolf welkom, maar voor een derde juist niet (Intomart 2012). 

Hoe kunnen we begrijpen waarom mensen bepaalde vrijetijdsactiviteiten gericht op wilde
dieren ondernemen? En hoe kunnen we begrijpen waarom mensen al dan niet voor de vrije
tijd relevante wildbeheermaatregelen toejuichen of afwijzen? In dit artikel volgt een bloemle-
zing van het sociaalwetenschappelijk onderzoek op dit terrein, met een bespreking van theo-
retische benaderingen in de internationale literatuur, en empirisch onderzoek in Nederland.
Van oudsher richt dit onderzoek naar de psychische relaties tussen mensen en wilde dieren
zich op cognities (kennen en denken). Het initiële onderzoek op dit terrein was grotendeels
a-theoretisch en methodologisch niet sterk ontwikkeld. Als reactie daarop is een theoretisch
raamwerk ontwikkeld (de cognitieve hiërarchie) die als grondslag voor tientallen studies is ge-
bruikt (paragraaf 2), waaronder een aantal studies die in Nederland zijn verricht (paragraaf
3). Gevoed vanuit de gedachte dat de menselijke psyche niet louter wordt beheerst door ken-
nen en denken, is recentelijk aandacht voor emoties ten opzichte van dieren opgekomen in
dit onderzoeksveld (paragraaf 4). Ook is recent in Nederland empirisch onderzoek onderno-
men op dit gebied (paragraaf 5). De theoretische en empirische kennisontwikkeling op het
gebied van de psychische relaties tussen mensen en wilde dieren kunnen zinvolle informatie
opleveren voor zowel de vrijetijdssector als de natuurbeschermingswereld, en leiden vanzelf-
sprekend ook tot vervolgvragen voor toekomstig onderzoek (paragraaf 6).

2 | De cognitieve hiërarchie

De ‘cognitieve hiërarchie’  is een theoretisch raamwerk dat vaak is gebruikt in onderzoek
naar de menselijk relaties met wilde dieren. Zoals de naam uitdrukt gaat het theoretisch mo-
del uit van het principe dat cognities onderling verbonden zijn in een hiërarchische structuur.
Cognities worden in dit model gedefinieerd als mentale disposities die we gebruiken in per-
ceptie, herinneringen, denken, en het begrijpen van dingen (Jacobs, Vaske, Teel et al. 2012).
Onze hoofden zitten er figuurlijk gesproken vol van – we hebben er duizenden, zo niet mil-
joenen. Het idee vierkant zoals iemand dat bezit is een cognitie, evenals de kennis dat Parijs
de hoofdstad is van Frankrijk, de waarde vrijheid, de verinnerlijkte norm om een hand te ge-
ven, het concept hert, enzovoorts. Deze cognities zijn geen chaotische verzameling, maar zijn
onderling gestructureerd. Een belangrijk structurerend beginsel is het principe van de hiërar-
chie. Cognities bevinden zich op een schaal van zeer abstract en niet verbonden met bepaal-
de situaties tot zeer specifiek en alleen relevant voor bepaalde situaties. Het concept mens is
bijvoorbeeld abstracter dan het concept mijn tante Truus en is in veel meer situaties van toe-
passing. 

In dit theoretisch kader – de cognitieve hiërarchie genoemd – staan fundamentele
waarden te boek als de meest abstracte cognities. Waarden, zoals respect, vrijheid, of veilig-
heid, zijn wenselijke doelen die dienen als leidende principes in het leven van een persoon.
Maar waarden hebben geen specifiek object en overstijgen situaties. En daarmee sturen ze
het denken en het gedrag ook niet direct. Twee personen kunnen bijvoorbeeld allebei de
waarde vrijheid het allerbelangrijkst vinden, maar in de context van wilde dieren vanuit deze
waarde tot diametraal verschillende standpunten komen. De ene persoon kan bijvoorbeeld de
waarde projecteren op mensen, en vinden dat mensen vrij moeten zijn om te jagen, terwijl de
ander dezelfde waarde kan projecteren op dieren, en vinden dat dieren gevrijwaard moeten
zijn van schietende tweevoeters. 

Waardeoriëntaties ten opzichte van wilde dieren zijn schematische netwerken van over-
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tuigingen die richting en betekenis geven aan fundamentele waarden in de context van wilde
dieren. Ze zijn minder fundamenteel dan waarden, maar weer abstracter (schematischer) dan
gedachten over specifieke dieren of specifieke situaties. Ze gaan over wilde dieren in het al-
gemeen. De waardeoriëntaties geven vervolgens weer richting aan specifieke cognities over
wilde dieren in bepaalde contexten, bijvoorbeeld attitudes ten opzichte van wildgerelateerde
vrijetijdsactiviteiten, of het al dan niet accepteren van bepaalde vormen van wildbeheer. Het
zijn deze specifieke cognities, die iemands intenties en zo uiteindelijk het gedrag bepalen. De
cognitieve hiërarchie bestaat dus uit de reeks steeds concretere cognities van waarden,
waardeoriëntaties, attitudes, intenties, en gedrag. 

Onderzoek in de Verenigde Staten heeft twee overheersende waardeoriëntaties ten op-
zichte van wilde dieren geïdentificeerd: dominantie en mutualisme (Manfredo et al. 2009;
Teel en Manfredo 2009). Mensen met de dominantieoriëntatie (ook wel materialistische ori-
ëntatie genoemd) vinden dat wilde dieren beheerd moeten worden ten nutte van de mens,
en geven prioriteit aan het welbevinden van mensen boven dat van dieren. Mensen met een
mutualismeoriëntatie zien wilde dieren als deel van onze grote familie, vinden dat wild zorg
verdient en kennen rechten toe aan wilde dieren. Voor deze twee waardeoriëntaties is een
kwantitatief meetinstrument ontwikkeld dat is gebruikt in enquêtes in de Verenigde Staten
en Canada. 

Uit diverse studies blijkt dat deze waardeoriëntaties voorspellende waarde hebben voor
deelname aan vrijetijdsactiviteiten gericht op wild (zoals jagen of wilde dieren spotten), en de
acceptatie van beheermaatregelen in verschillende situaties (Bright et al. 2000; Fulton et al.
1996; Teel en Manfredo 2009; Whittaker et al. 2006). Mensen met een dominantieoriëntatie
hebben vaker de neiging om te jagen of vissen, terwijl mensen met een mutualismeoriëntatie
meer de neiging hebben om wilde dieren te spotten. De laatsten zijn ook minder geneigd om
beheersmaatregelen waar dieren onder kunnen lijden te accepteren. Tot ongeveer de helft
van de variatie in deze specifieke gedragingen of gedachten wordt verklaard door de waarde-
oriëntaties (Fulton et al. 1996; Whittaker et al. 2006). Of deze concepten en verbanden ook
geldig zijn buiten de Verenigde Staten kan alleen op grond van verder onderzoek worden
vastgesteld. Recentelijk is dit onderzoek in Nederland ondernomen.  

3 | Cognities t.o.v. wilde dieren: Nederlands onderzoek

Volgens Inglehart (1997) gaat de verschuiving van een industriële naar een postindustriële
cultuur gepaard met een verandering in waardepatronen. Welvaart en veiligheid komen min-
der centraal te staan (vooral omdat ze min of meer gewaarborgd zijn) en een focus op le-
venskwaliteit en banden met anderen komen daarvoor in de plaats. Deze waardeverschuiving
zou zich kunnen uitstrekken tot de relatie met dieren. Nederland is een postindustriële cul-
tuur bij uitstek, met de typerende kenmerken van hoog inkomensniveau, hoog opleidingsni-
veau en hoge verstedelijkingsgraad. De opkomst van de Partij van de Dieren (geen enkel an-
der land ter wereld heeft een dergelijke partij in het parlement) kan hiervan een uiting zijn.
Hierop doorredenerend zou het waarschijnlijk zijn dat mutualisme onder Nederlanders de
overheersende waardeoriëntatie ten opzichte van wilde dieren is. 

In een kwalitatieve studie werden waardeoriëntaties ten opzichte van wilde dieren onder
Nederlanders verkend (Jacobs 2007). Tijdens semigestructureerde interviews werd aan twintig
Nederlanders (vrouwen en mannen, van jong tot oud) gevraagd om over opvallende ervarin-
gen met wilde dieren te vertellen. Ook werden scenario’s voorgelegd – een dier eet de ge-
wassen van een boer, en een groot karkas ligt in de buurt van een pad in een natuurgebied –
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waarbij de vraag was wat er moet gebeuren. In totaal zijn 174 verhalen over wilde dieren ver-
zameld. Aan een codeerder is gevraagd om te bepalen in hoeverre uitspraken bepaalde voor-
gedefinieerde waardeoriëntaties weerspiegelen. 

Het vaakst werd mutualisme tot uitdrukking gebracht, zoals in de volgende uitspraken:
‘Apen lijken op mensen, een moment van herkenning, grappig wat ze doen en hoe ze met el-
kaar omgaan’, of  ‘Een relatie tussen mens en dier is hetzelfde als een relatie tussen twee
mensen’. De dominantieoriëntatie werd ook gevonden, maar deze werd alleen weerspiegeld
in de antwoorden op de scenario’s: ‘Afhankelijk van wat voor dier het precies is, mag de boer
het doodschieten als de oogst wordt opgegeten’, en ‘Vossen zijn vervelend en vallen kippen
aan, dus die mogen geschoten worden, mits ze niet lijden’. Maar mutualisme was overheer-
send. 

Het kwalitatieve onderzoek deed vermoeden dat de kwantitatieve vragenlijst voor
waardeoriëntaties die eerder was ontwikkeld in de Verenigde Staten ook in Nederland bruik-
baar zou kunnen zijn. In een enquête onder een representatieve steekproef van Nederlanders
(n = 353) werd deze dan ook opgenomen. De doelen van deze studie waren om te onderzoe-
ken of mutualisme en dominantie betrouwbaar gemeten konden worden in Nederland, en of
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Tabel 1: Invloed van waardeoriëntaties op acceptatie van wildbeheermaatregelen

Scenario Maatregel Waarde- Accep- Niet accep- Effect-
oriëntatie tabel tabel grootte1

Dominantie 12% 88% .28
Niets doen Gemiddeld 34% 66%

Ganzen Mutualisme 51% 49%
beschadigen

Dominantie 86% 14% .47gewassen
Jagen Gemiddeld 66% 34%

Mutualisme 27% 73%

Dominantie 16% 84% .32
Niets doen Gemiddeld 40% 60%

Herten Mutualisme 62% 38%
veroorzaken

Dominantie 86% 14% .47schade
Jagen Gemiddeld 69% 31%

Mutualisme 28% 72%

Dominantie 86% 14% .22
Omgeving uitbreiden Gemiddeld 93% 7%

Grote grazers Mutualisme 99% 1%
sterven door gebrek

Dominantie 56% 44% .26aan voedsel
Zwakke dieren doden Gemiddeld 35% 65%

Mutualisme 22% 78%

1 Cramer’s V
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deze meting ook voorspellende waarde heeft op de acceptatie van wildbeheermaatregelen.
Cronbach’s α was .85 voor de dominantiestellingen en .88 voor de mutualisme-stellingen
(Vaske et al. 2011). Deze statistische maat representeert de mate van samenhang in antwoor-
den op de stellingen. De maat varieert tussen 0 en 1, en een uitkomst boven .65 wordt in het
algemeen geaccepteerd als een indicatie van voldoende betrouwbaarheid in de zin dat ver-
schillende items hetzelfde concept meten. 

44% Van de Nederlanders had een mutualismeoriëntatie, zo bleek uit dit onderzoek.
21% Had een dominantieoriëntatie, en 35% een gemiddelde oriëntatie (scoren gemiddelde
op de beide extreme oriëntaties). Mensen uit deze groepen verschilden duidelijk in de accep-
tatie van beheermaatregelen in verschillende probleemscenario’s met wilde dieren (Tabel 1).
In de ganzen- en hertenscenario’s vonden de meesten met een dominantieoriëntatie niets
doen niet acceptabel en jagen juist wel. Veel mensen met een mutualismeoriëntatie daaren-
tegen vonden jagen niet acceptabel en niets doen wel vaak acceptabel. Veel maatregelen wa-
ren overigens controversieel, met zowel redelijk wat voorstanders als redelijk wat tegenstan-
ders. Zo zijn er  in totaal ongeveer evenveel Nederlanders die het doden van ganzen en her-
ten die problemen geven acceptabel vinden als Nederlanders die het niet acceptabel vinden
om deze probleemdieren te doden. 

De verklarende waarde (effectgrootte) van waardeoriëntaties voor de acceptatie van be-
heermaatregelen was groter voor maatregelen waaronder dieren lijden (jagen) dan voor de
andere maatregelen (Jacobs, Vaske, en Sijtsma 2011). Dominantie was in Nederland een be-
tere voorspeller dan mutualisme (Sijtsma et al. 2012). Dit soort onderzoek kan natuurbeheer-
ders inzicht geven in de achtergronden van standpunten over de omgang met wilde dieren.
Deze standpunten worden echter niet alleen bepaald door denken, maar tevens door emo-
ties. 

4 | De werking van emoties ten opzichte van dieren

Emoties zijn een mentale basiscapaciteit en beïnvloeden tal van andere mentale processen en
disposities, zoals herinneringen (Talarico en Rubin 2003;  2007), motivatie (Frijda 1986; Izard
2009), het nemen van beslissingen (Damasio 1999; Loewenstein en Lerner 2003), en percep-
tie (Dolan 2002). Deze invloeden zijn ook relevant in de context van wilde dieren. Onver-
wachte ontmoetingen met wilde dieren lijden vaak tot emotionele ervaringen die krachtig
worden herinnerd (Jacobs 2009; Jacobs, Vaske en Roemer 2012). Emoties vormen een drijf-
veer achter interesse in wilde dieren (Manfredo 2008) en de wil om wilde dieren te zien (Ja-
cobs 2009). Emoties sturen beslissingen over gedragingen ten opzichte van wild, zoals voeren
(Hudenko 2012; Slagle et al. 2012). Mensen met angst voor slangen zijn beter in het ontwa-
ren van deze beesten in complexe omgevingen (Öhman et al. 2001). Emoties domineren vaak
de psyche en het gedrag als ze eenmaal zijn opgekomen (LeDoux 1996; Rozin 2003). Een
wandelaar die plotseling een gevaarlijk beest tegenkomt dat een angstreactie uitlokt zal on-
middellijk de lopende gedachten en gedragingen onderbreken om zich op het beest te focus-
sen. 

Emoties zijn in de loop van de biologische evolutie ontstaan als aanpassingen die overle-
ving en welzijn bevorderen (Damasio 1999; LeDoux 1996). Wilde dieren waren tot niet zo
lang geleden cruciaal voor overleving, en zijn dat voor veel mensen in met name niet-wester-
se landen nog steeds, als voedselbron maar ook als potentiële moordenaar (Jacobs 2012).
Niet zo verwonderlijk dus dat beesten krachtige emoties kunnen uitlokken in mensen: juist
door deze adaptatie hebben onze voorouders kunnen overleven en bestaan wij nog steeds als
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soort. Een leeuw in de vrije natuur zal dus een angstreactie teweegbrengen in de meeste psy-
chisch normaal functionerende mensen. Een angstreactie gaat onder andere gepaard met het
vrijkomen van adrenaline, het omhooggaan van de hartslag, en de neiging om stil te staan.
De adrenaline zorgt voor focus op de lopende situatie en onderdrukt pijn, een hogere hart-
slag zorgt voor meer zuurstof bij de spieren die daarmee optimaler zijn voorbereid op vechten
of vluchten, en het stilstaan verkleint de kans dat de leeuw ons ziet, aangezien roofdieren
voornamelijk reageren op beweging. De emotionele reactie verhoogt daarmee de overlevings-
kans. Deze reacties zijn niet aangeleerd maar aangeboren, en verlopen automatisch en snel,
wat tijdens de ontmoeting met de leeuw het verschil tussen leven en lunch kan betekenen. 

Niet alle componenten van emoties ten opzichte van dieren zijn echter aangeboren. Veel
psychische mechanismen die verklaren waarom we op bepaalde beesten emotioneel reageren
zijn aangeleerd (Jacobs 2009). Zo blijkt uit experimenteel onderzoek dat de veel voorkomen-
de angst voor slangen niet helemaal is aangeboren (Öhman en Mineka 2001). Weliswaar zijn
we bij geboorte al toegerust met snelle leerprogramma’s om deze angst te verwerven, maar
dit leerprogramma moet nog wel geactiveerd worden, bijvoorbeeld door een medemens te
zien schrikken van een slang. Ook conditionering is een leermechanisme dat een rol speelt bij
emoties. Door conditionering raakt een neutrale stimulus in de psyche verbonden met een
emotionele stimulus, waardoor deze neutrale stimulus zelf een emotionele stimulus wordt.
Aaseters, zoals kraaien en raven (in beginsel niet gevaarlijk voor mensen) verblijven vaak op
plaatsen die zijn verbonden met de dood, en kunnen door deze associatie angst veroorzaken.

Aangeleerde kennis kan ook het verloop van een emotionele reactie beïnvloeden. Het
maakt nogal uit of men een beer in het wild tegenkomt of in de dierentuin waar de beer ach-
ter tralies zit. Ook in de dierentuin is er een beginnetje van een automatische lichamelijke
angstreactie, maar de kennis dat de situatie veilig is, onderdrukt deze reactie meteen weer en
zet deze om in een positieve sensatie (Jacobs 2009). Kennis kan zelfs de basis vormen van
emoties ten opzichte van dieren. Voor vogelaars kan het zien van een vogel bijzondere sterke
gevoelens oproepen, zelfs al is het welbeschouwd een niet al te mooi vogeltje, louter omdat
ze weten dat het een soort is die zelden gezien wordt. Emoties ten opzichte van dieren kun-
nen ook worden veroorzaakt door combinaties van deze mechanismen. Veel oude en moder-
ne mythen schilderen spinnen en slangen af als symbolen van het kwaad (bijvoorbeeld Shelob
de spin in Lord of the Rings en Voldemort’s slang Nagini in Harry Potter). Culturele over-
dracht kan zo de  biologische geconstitueerde neiging angst voor spinnen en slangen te ver-
werven nog eens extra versterken. 

5 | Emoties ten opzichte van wilde dieren: Nederlands
onderzoek

In een verkennende studie naar het belang van emoties in het denken over wilde dieren wer-
den 20 Nederlanders geïnterviewd (Jacobs, Vaske en Vermeij 2011; Vermeij 2011). Zij werden
onder andere gevraagd om te vertellen wat er spontaan in hen opkomt als ze aan een gege-
ven beest denken. De antwoorden werden geanalyseerd op het noemen van emoties. Om de
uitkomsten meer profiel te geven, werd precies hetzelfde gevraagd aan 20 Zuid-Afrikanen.
Emotionele associaties in het spontane denken komen het meest voor bij de slang (Tabel 2),
gevolgd door de haai, de olifant en de leeuw – dieren die levensbedreigend kunnen zijn.
Angst is de meest genoemde emotie in verband met deze dieren. Dit lijkt een reflectie te zijn
van negativity bias, zoals emotietheoretici het noemen, het verschijnsel dat negatieve emoties
krachtiger en belangrijker zijn voor gedrag dan positieve emoties (Gazzaniga 2008). De die-
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ren waarbij vooral positieve emoties worden genoemd, worden juist veel minder vaak geasso-
cieerd met emoties. Blijdschap is hierbij de meest genoemde emotie. 

In een enquêteonderzoek onder Nederlandse studenten (n=369), zijn emotionele disposi-
ties ten opzichte van wolven en herten gemeten, te weten blijdschap, angst, verrassing,
boosheid, afschuw en droefheid (Fehres 2011). Ook is de acceptatie van de beheermaatrege-
len niets doen en doden in probleemsituaties (economische schade en een bedreiging voor
mensen) met wolven en herten gemeten. Zo kon bepaald worden of emoties ten opzichte
van dieren de acceptatie kunnen verklaren. Van alle emoties was alleen angst statistisch signi-
ficant verbonden met de acceptatie van niets doen, bij zowel wolven als herten (Jacobs, Vas-
ke en Fehres 2012). Maar de verbanden waren klein. Voor de acceptatie van het doden van
probleemdieren waren vooral blijdschap en afschuw significant verklarend, en in mindere
mate angst. De verklarende waarde van emoties was hier groter. 

Een enquête is een prima onderzoeksinstrument om verbanden mee vast te stellen, maar
de zo verkregen gegevens geven geen definitief uitsluitsel over oorzaak en gevolg. Een expe-
rimentele onderzoeksopzet kan dat wel geven. Toeristen die een walvistour boeken krijgen
aan boord een interpretatie door een gids. Vaak heeft dit toelichtende verhaal niet alleen
pure informatievoorziening ten doel, maar levert het ook een bijdrage aan een positieve in-
tentie ten opzichte van de bescherming van walvissen. In een experiment is onderzocht of
interpretatie ook echt dit laatste effect heeft, en of verschillende interpretatiestrategieën ook
verschillende effecten hebben (Harms 2011). Daartoe werd het verhaal aan boord van een
walvisvaartschip gevarieerd. In de eerste tour kregen de toeristen een verhaal te horen met
louter feitelijke informatie over walvissen. In de tweede tour benadrukte het verhaal de eigen
verantwoordelijkheid die mensen door hun gedrag hebben voor het voortbestaan van walvis-
sen. Het verhaal in de derde tour was ontworpen om emoties ten opzichte van walvissen op
te wekken. En in de vierde tour werd helemaal niets verteld (controlegroep). De intenties om
bij te dragen aan walvisbehoud werden voor en na de tour gemeten. 

In de controlegroep was geen van de drie gemeten intenties significant toegenomen (Ta-
bel 3, pagina 16). Dit betekent dat alleen de tour en het zien van walvissen niet heeft geleid
tot een verandering in intenties. In de groep die het kennisverhaal hadden gehoord, was al-
leen de intentie om geld te doneren gemiddeld groter geworden. Bij de toeristen die werden
onderworpen aan de interpretatie gericht op de eigen verantwoordelijkheid, waren de inten-
ties om anderen aan te moedigen bij te dragen aan walvisbehoud, en het verrichten van vrij-
willigerswerk toegenomen. In de emotiegroep tenslotte namen alle intenties toe na de tour.
Bovendien was het effect hier systematisch sterker dan in de andere groepen. 

MAARTEN JACOBS

vrijetijdstudies nummer 4, jaargang 30, 2012 I    15

Tabel 2: Percentage geïnterviewden dat spontaan emoties noemt, en de meest
genoemde emotie voor zeven diersoorten

Dier Nederland Zuid-Afrika Meest genoemde emotie

Hert 5% 15% Blijdschap
Leeuw 20% 85% Angst
Slang 95% 100% Angst
Eend 10% 60% Blijdschap
Olifant 30% 80% Blijdschap/Angst
Haai 65% 80% Angst
Konijn 15% 30% Blijdschap
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Omdat het een veldexperiment was, zijn toevallige factoren niet helemaal uit te sluiten. Maar
de factoren die gecontroleerd kunnen worden zijn gecontroleerd (steeds dezelfde boot, de-
zelfde route, dezelfde bemanning), en voor belangrijke factoren die niet gecontroleerd kun-
nen worden zijn participanten gematched (alleen de gegevens van tours waarin vijf of zes
walvissen werden gezien van een redelijke afstand, en waarbij het goed weer was, zijn gese-
lecteerd voor analyse). De resultaten maken het daarom aannemelijk dat juist interpretatie
waarin emoties worden aangewakkerd het meeste effect heeft op intenties (Jacobs en Harms
2012). 

6 | Conclusies

Mutualisme is de overheersende oriëntatie ten opzichte van wilde dieren onder de Nederland-
se bevolking, en zal naar verwachting nog meer gaan overheersen. Het ligt daarom voor de
hand dat steeds meer mensen er in de toekomst op uit zullen trekken om wilde dieren te
zien. Naar alle waarschijnlijkheid zal de steun voor natuurbescherming daarmee toenemen.
Hierbij zijn wel twee kanttekeningen te plaatsen. Als dieren echt voor overlast gaan zorgen,
dan kan het gaan verschuiven. Zo lijkt steun voor de komst van de wolf naar Nederland rede-
lijk groot te zijn, maar in het weliswaar zeldzame maar zeker niet honderd procent onmoge-
lijke geval dat een wolf een kind heeft aangevallen of nog erger gedood kan dit snel verande-
ren. Daarnaast betekent steun voor natuurbescherming nog niet meteen steun voor  natuur-
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Tabel 3: Gemiddelde intenties om bij te dragen aan het behoud van walvissen voor en
na voorlichting tijdens walvistours 1

Interpretatiestrategie Voor tour2 Na tour2 Verschil t-waarde p-waarde Effect-
Intentie grootte3

Controlegroep
Anderen aanmoedigen .58 .63 .05 .57 .57 .09
Geld doneren .27 .37 .10 1.67 .10 .26
Vrijwilligerswerk -.95 -.87 .08 1.36 .18 .22

Kennis
Anderen aanmoedigen .89 .97 .08 .71 .45 .12
Geld doneren -.14 .03 .17 2.24 .03 .37
Vrijwilligerswerk -1.06 -.92 .14 1.71 .09 .29

Verantwoordelijkheid
Anderen aanmoedigen .85 1.12 .27 2.50 .02 .44
Geld doneren .15 .33 .18 1.98 .06 .34
Vrijwilligerswerk -1.06 -.88 .18 2.24 .03 .38

Emoties
Anderen aanmoedigen .67 1.09 .42 2.81 <0.01 .49
Geld doneren -.22 .38 .59 3.84 <0.01 .68
Vrijwilligerswerk -.91 -.64 .27 2.73 0.01 .48

1 Vetgedrukte regels geven significante verbanden aan.

2 Beantwoord op een 5-punts schaal van -2 (zeer onwaarschijnlijk) to +2 (zeer waarschijnlijk) met 0 als

neutrale optie.

3 Cohen’s d
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bescherming zoals natuurbeschermers het graag zien. Natuurbeschermers spreken vaak in
termen van ecosystemen en populaties, terwijl de natuurminnende burger veel vaker in ter-
men van ervaringen (schoonheid) en individuen spreken. Dit kan botsen, zoals de discussies
rond de Oostvaardersplassen hebben laten zien. Het publiek heeft vaak grote moeite met het
idee dat grote grazers lijden en uiteindelijk sterven van de honger in de nawinter. Natuurbe-
schermers hebben de neiging uit te leggen dat dit onderdeel is van de  natuur als systeem, en
dat dit juist goed is om een gezonde populatie over te houden.

Voor de vrijetijdssector liggen hier zeker aanknopingspunten. Nu de aantallen van veel
grotere soorten drastisch toenemen (bijvoorbeeld wilde zwijn en hert), en er ook van over-
heidswege veel gedaan is aan leefgebiedvergroting, is het bezichtigen van beesten in het wild
een vrijetijdsactiviteit die in eigen land ook de moeite waard is voor velen. En dus ontstaat er
vanzelf een vrijetijdsindustrie rond populaire beestenplekken. De Ooijpolder en de Oost-
vaardersplassen zijn bekende voorbeelden. Overigens vragen deze vrijetijdsactiviteiten soms
om regulering. Wilde beesten bezichtigers zijn vaak bedreven in het versjteren van hun eigen
feestje. De liefde voor wilde dieren is meestal geen wederzijdse aangelegenheid, dus massale
aandacht doet ze verdwijnen. Op de Veluwe moeten natuurbeheerders veel moeite doen om
bewonderaars van de in het najaar burlende edelherten in toom te houden. 

Het onderzoek naar de psychische relaties van mensen met wilde dieren was in het verle-
den vooral gericht op de gedachten over wilde dieren. Pas recent is de wetenschappelijke
aandacht uitgegaan naar emoties ten opzichte van wilde dieren. Op dit gebied valt er dus
nog veel te onderzoeken. Daarbij kan het gaan om emoties als zodanig (bijvoorbeeld welke
emoties ervaren wij bij welke dieren), emoties als explanans (bijvoorbeeld in hoeverre emoties
andere mentale fenomenen of gedragingen verklaren), en als explanandum (bijvoorbeeld hoe
we kunnen verklaren dat we bepaalde emoties bij bepaalde dieren ervaren). Onderzoek naar
emoties is niet altijd eenvoudig. Een complicerende factor is bijvoorbeeld dat er veel verschil-
lende methoden zijn om emoties te meten, maar dat geen van deze methoden een gouden
standaard is (Jacobs, Campbell en Fehres 2012). Tenslotte zou het interessant zijn om verder
uit te diepen in hoeverre cognities en emoties ten opzichte van dieren relevante vrijetijdsge-
dragingen kunnen verklaren. 
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