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en al emotie
Lange rijen voor de dierenspeciaalzaak, klanten die hun auto vollaadden met
hondenvoeding en mensen die elkaar bijna te lijf gingen om dat laatste blikje
kattenvoer. In veel winkels hebben ze het afgelopen jaar de emotionele band die
huisdiereigenaren met ‘hun’ diervoeding hebben, aan den lijve ondervonden. Wij
vroegen ons af: waar komt dat toch vandaan, al die emotie? We vroegen het een
dierenspeciaalzaakondernemer wiens winkel in één dag compleet werd
leeggekocht, en aan GZ-psycholoog Nienke Endenburg.
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Angst

Als we hem vragen waar hij denkt dat die angst vandaan komt,

en dier. “Het feit dat mensen gaan hamsteren, ondanks de
oproepen om dat niet te doen, omdat het inderdaad helemaal

zegt Ewald: “Mensen waren bang dat dierenspeciaalzaken zou-

niet nodig was, is de angst dat alles op zal raken. Je zag dat

den sluiten en dat hun voeding niet meer verkrijgbaar zou zijn.

ook bij wc-papier: het feit dat je op tv zag dat dat met win-

Veel van onze klanten hebben honden en katten met speciale

kelwagentjes tegelijk de winkels uitgesleept werd, wakkerde

behoeften. Vaak zijn ze lange tijd op zoek geweest naar een

de angst bij anderen alleen maar aan. Zie je wel, dachten we,

voeding waar hun dier het goed op doet, hebben ze bijvoor-

het raakt inderdaad op; laten we snel naar de winkel gaan om

beeld een dier met een allergie of overgevoeligheid, een dier

de laatste rollen te kopen. En dan kwamen we in

dat ziek is geweest. Ze hebben zich zorgen gemaakt om de

die supermarkt, en dan bleek alles inderdaad

gezondheid van hun dier, vanwege problemen die gerelateerd

bijna op te zijn. Ook al wist iedereen dan

waren aan de voeding. Die zorgen, de angst dat het dier weer

diep in zijn hart ook wel dat er nog heel

ziek wordt, geen goede voeding krijgt of misschien zelfs wel

veel magazijnen vol toiletpapier waren.

overlijdt: dat zorgt ervoor dat bij mensen een soort oerin-

Het was met name dat toiletpapier dat

stinct bovenkomt om te gaan verzamelen, hamsteren, een

je voor je gevoel moest hebben. Als

voorraad aan te leggen. Zorgen dat jij genoeg hebt, desnoods

er een soort oorlogssfeer ontstaat, als

inderdaad dan maar ten koste van anderen. Voor onze klanten

mensen onzeker zijn, als er sprake is

zijn huisdieren gezinsleden, vaak noemen ze hen ‘kinderen’.

van onduidelijkheid, dan wil je je vast-

De gedachte dat er een landelijk tekort zou kunnen ontstaan

houden aan dingen die nog wél zeker zijn.

aan diervoeding, en dan met name aan die speciale voeding

Dan ga je van alles doen om je toch zeker te

die hun dier krijgt, veroorzaakte bij veel mensen een paniek

voelen, voor het geval je straks echt niet meer je

reactie. Ze lijden nog liever zelf honger dan dat hun dier iets

huis uit mag. Het feit dat mensen hun dier zien als een gezins-

tekortkomt.”

lid onderstreept het belang van die dieren. Die dieren zijn

Zie je wel, het raakt op!
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Dr. Nienke
Endenburg

onze verantwoordelijkheid, daar moeten wij voor zorgen, we
willen dat het ze aan niets ontbreekt. En als het moet, slepen

Dr. Nienke Endenburg is als GZ-psycholoog verbonden aan de

we de laatste zakken, blikken en diepvriesworsten uit de die-

faculteit Diergeneeskunde. Ze is universitair docent, onder-

renspeciaalzaak, zodat we thuis een veilige voorraad hebben

zoeker en specialist op het gebied van relaties tussen mens

en ons dier in elk geval niets tekortkomt.”
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