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tische toon wijst Dunn ons overtuigend op 
het nut van alle dieren in ons huis en vertelt 
hij wonderbaarlijke verhalen over kevertjes, 
spinnen en alle geleedpotige schepsels die in 
onze afvoer leven.”
In een twaalftal hoofdstukken komt de hele 
fauna in huis aan de orde. Het begint met 
Anthoni van Leeuwenhoek, die als eerste in 
de wereld ontdekte dat er micro-organismen 
bestonden en gaat meer of minder uitgebreid 
in op de soorten in ons huis, en hoe we met 
onze bestrijdingsmethoden sommige soorten 
alleen maar sterker (lees resistent) maken.
Een reuze interessant boek, en niet alleen 
voor biologen, maar ik werd er wel een beetje 
onzeker van. “Biodiversiteit is een voor-
waarde voor gezond leven. We kunnen niet 
zonder, in onze tuin, in ons huis en zelfs, naar 
het schijnt, in onze douchekop.” Durf ik nu 
nog wel te douchen? Ehh, ja, maar ik heb wel 
een nieuwe douchekop gekocht.

MARIANNE OFFEREINS

Hebt u dat ook wel eens, dat je helemaal al-
leen in een doodstil huis zit? En dan denkt: 
“Heerlijk, helemaal rustig alleen.” Nou dat 
had u gedacht! “Als alles is afgewassen en 
opgeruimd, zelfs als de vloeren glanzend 
schoon zijn, dan nog is ons huis een onvoor-
stelbare wildernis.” Het gaat hierbij niet om 
ratten en muizen (heb ik gelukkig niet, naar 
ik weet), maar om insecten, zoals motten 
(in de klerenkast - aiii mijn mooie wollen 
truien) zilvervisjes (bij de boeken – ik moet 
er niet aan denken!) kakkerlakken (vooral 
vaste bewoner van veel studentenkeukens). 
En wat te denken van “de schimmels in de 
kelder tot de bacteriën op het aanrecht. We 
zijn nooit alleen thuis.”
Gelukkig zijn de meeste van onze huisgeno-
ten juist goed voor ons. “Bovendien houden 
ze over het algemeen de gevaarlijkere soor-
ten buiten de deur. Uitgerekend door onze 
eigen schoonmaakwoede krijgen die laatste 
vaak de kans.”
“Met veel enthousiasme en op humoris-
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andering, de stikstofcrisis, het biosiver-
siteitsverlies, tekort aan bepaalde grond-
stoffen blijken verschillende opvattingen 
te strijden om wat nu de oplossing van de 
problemen is. De ‘Dode lente’ van Rachel 
Carson wordt nu waarheid en wat de Club 
van Rome beweerde komt nu ook uit. De 
vraag hoe we in Nederland ruimte houden 
voor wilde dieren wordt behandeld aan 
de hand van actuele thema’s. Er worden 
zeer tegenstrijdige oplossingen aangedra-
gen voor het oplossen van de problemen. 
“Moeten we de landbouw verder intensi-
veren om ruimte voor natuur te scheppen 
of juist natuurinclusief te werk gaan? Is 
de wolf een ramp of een zegen? Kan de 
dierentuin een belangrijke rol spelen bij 
het behoud van soorten? Is het ethisch en 
ecologisch verantwoord om uitgestorven 
soorten via genetische modificatie weer 
nieuw leven in te blazen?” Het is duidelijk 
dat er niet zomaar oplossingen zijn voor de 
huidige problemen, maar het zou goed zijn 
als beleidmakers dit boek zouden lezen.

MARIJKE DOMIS

Dit is in mijn optiek een fantastisch boek. Er 
zijn tal van actuele thema’s waar je vreselijk 
over moet nadenken om een gefundamen-
teerd oordeel te vormen. Dit boek kan je 
hierbij helpen. In de optiek van de auteur, 
die emeritus hoogleraar milieufilosofie is, is  
Nederland kampioen biodiversiteitsverlies. 
En dat is natuurlijk heel erg. 
In eerste instantie beschrijft hij wat als natuur 
wordt beschouwd. Daar zijn diverse opvattin-
gen over: bijvoorbeeld primitieve natuur (ik 
stel me voor echt wild) en pastorale natuur 
(ik stel me voor zoals in de Verkadealbums). 
Vervolgens behandelt hij twee casussen waar-
bij je van natuur kunt spreken; of eigenlijk 
meer van halfnatuurlijke landschappen:  De 
Planken Wambuis en de Oostvaardersplas-
sen.  Daar is het in meerdere opzichten niet 
goed gegaan en dat heeft te maken met grote 
tegenstellingen tussen natuurbeschermers 
en dierenbeschermers onderling en andere 
maatschappelijke geledingen aan de andere 
kant. Zo las ik dat de doodsteek voor de 
Oostvaardersplassen ook te maken heeft met 
de aanleg van het vliegveld Lelystad. Maar 
met de huidige problemen zoals klimaatver-
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