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DierenPerspectief
bewustzijn in wezenlijke afhankelijkheid tussen mens en dier
Welkom bij de eerste uitgave van DierenPerspectief
Met deze nieuwsbrief informeren wij u vier keer per jaar over dierenwelzijn vanuit het perspectief van dieren zelf.
Wij wensen hiermee bewustzijn te creëren rond de wederzijdse afhankelijkheid tussen mens en dier en inzicht te
geven in het werkelijke wezen van dieren.
U ontvangt DierenPerspectief omdat het thema dierenwelzijn ons allemaal raakt, bewust en onbewust. De informatie
die met deze nieuwsbrief wordt vrijgegeven is input voor een maatschappelijke dialoog over wat dieren voor ons
betekenen én hoe met dieren om te gaan. Inspiraties van Marieke de Vrij zijn de bron. We besteden aandacht aan de
mens-dier-relatie in de breedst mogelijke zin, van gezelschapsdieren tot productiedieren en van intensieve
veehouderij tot natuurbeheer.
De artikelen geven informatie om binnen uw eigen mogelijkheden zelf verantwoordelijkheid te nemen DierenPerspectief biedt u nieuwe handelingsperspectieven. Als consument met betrekking tot het gebruik van dierlijke
producten, als veehouder voor de wijze van huisvesting en omgang met dieren, als beleidmaker en politicus voor
dierwaardige regelgeving, als leerkracht voor dierwezenlijke educatie, als wetenschapper voor onderzoeksvragen en
als houder van gezelschapsdieren voor een dierwaardige handelwijze.
Achtergrondinformatie over de onderwerpen vindt u op de gelijknamige website:

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst!
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Actueel
Ritueel slachten
Het$initiatiefvoorstel$‘verplichte$bedwelming$bij$
ritueel$slachten’$dat$in$juni$2011$door$de$Tweede$
Kamer$werd$aangenomen,$is$in$juni$2012$door$de$
Eerste$Kamer$verworpen$na$heftige$maatschappelijke$
protesten.$De$discussie$werd$een$strijd,$dierenwelzijn$
versus$godsdienstvrijheid.$Wat$uit$beeld$verdween$is$
een$wezenlijke$dialoog$over$de$verbetering$van$het$
dierenwelzijn$tijdens$het$gehele$traject$van$slachting,$
zowel$ritueel$als$gangbaar,$én$over$het$dierenwelzijn$
in$het$totale$productieproces$in$de$veehouderij.$
$
De$huidige$verdovingsmiddelen$bij$het$slachten$van$
dieren$zijn$een$stroomstoot,$schietmasker$of$
bedwelming$door$gas.$Iedere$methode$heeft$nadelen.$
Een$nog$niet$toegepaste,$maar$wel$dierwaardigere,$
methode$is$verdoving$door$verdrinking.$Veel$dieren$
zijn$kortademiger$dan$de$mens,$waardoor$versterven$
middels$ademnood$snel$geschiedt.$
$
Ritueel$slachten$zonder$verdoving$kan$dierwaardig$
geschieden$als$een$aantal$strikte$procedures$(op$grond$
van$oude$tradities)$gevolgd$wordt$door$een$
gecertificeerd$slachter$op$een$reine$slachtplaats.$De$
huidige$slachterijen$en$slagers$voldoen$nog$niet$aan$
die$voorwaarden.$Voorwaarden$zijn$o.a.$een$stressvrije$
toeleiding$naar$de$slachtplaats,$het$gebruik$van$een$
scherp$mes$waarbij$in$één$vloeiende$beweging$
luchtpijp,$slokdarm,$halsaders$en$halsslagaders$
doorgesneden$worden$en$het$volledig$laten$
leegbloeden$van$het$dier.$
$
In$de$gangbare$slachtplaatsen$wordt$veel$dierenleed$
veroorzaakt$door$de$massaliteit$en$de$snelheid$van$het$
slachtproces.$Dieren$raken$in$stress$door$verbijstering$
over$hun$noodlot,$waardoor$het$lijden$vergroot$wordt.$
$
Lees$meer:$www.dierenperspectief.nl/actueel$
$

Ganzenoverlast
Het$natuurbeleid$van$de$afgelopen$decennia$heeft$er$
mede$toe$geleid$dat$de$ganzen$weer$terug$zijn$in$
Nederland.$Dit$succes$heeft$ook$een$keerzijde.$De$
groei$van$de$ganzenpopulatie$leidt$tot$economische$
schade$voor$de$landbouw$en$veiligheidsproblemen$$
bij$luchthaven$Schiphol.$In$mei$2012$werd$besloten$
toestemming$te$geven$voor$tijdelijke$vergassing$van$
ganzen.$Is$dit$dé$oplossing?$
$
Afschieten$en$vergassen$is$dweilen$met$de$kraan$
open.$Wat$werkt$wel?$
1.$Zorgvuldige$keuzes$in$het$natuurbeleid$$$
$$$$en$herinrichting$van$gebieden.$
2.$Het$markeren$van$tolerantiegebieden.$$$
$$$$Ganzen$hebben$het$vermogen$gedoogH$
$$$$gebieden$te$herkennen$en$zich$daar$naar$$
$$$$te$schikken.$
3.$Het$ontwikkelen$van$nieuwe$technieken$$$$$
$$$$voor$verjaging$die$gebaseerd$zijn$op$$$
$$$$natuurlijke$principes.$Windturbines$gebruiken$$$
$$$$voor$het$creëren$van$een$ongewenst$microklimaat$
$$$$en$gelijktijdig$het$startbaanbeleid$aanpassen$op$$
$$$$basis$van$windstromingen.$Ganzen$vliegen$
$$$$namelijk$niet$graag$tegen$de$windrichting$in.$
$
Lees$meer:$www.dierenperspectief.nl/actueel$
$

Pelsdierhouderij
Bont$beleeft$een$comeback.$Gelijktijdig$is$in$de$Tweede$Kamer$
een$Wet$‘verbod$pelsdierhouderij’$aangenomen$en$voeren$
nertsenhouders$intensief$campagne$om$deze$wet$in$te$trekken.$$$$$
Zijn$er$argumenten$die$de$pelsdierhouderij$rechtvaardigen?$
In$vroegere$tijden$had$de$mens$pelzen$nodig$om$zich$te$
beschermen$tegen$kou$en$uitdroging.$Nu$zijn$er$volop$
alternatieven.$Wanneer$je$wél$kiest$voor$bont,$terwijl$daar$geen$
noodzaak$voor$is,$ben$je$willens$en$wetens$bezig$om$jezelf$
eigenschappen$van$het$dier$toe$te$eigenen$op$een$uiterlijk$
niveau.$Daar$dien$je$dan$ook$zelf$de$verantwoordelijkheid$voor$
te$nemen.$$
Lees$meer:$www.dierenperspectief.nl/actueel$
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Verdieping
Leefomstandigheden van dieren in relatie tot
de geestelijke ontwikkeling van de mens
varkens worden geknipt om kannibalisme te voorkomen,
de snavels van kippen worden geknipt ter voorkoming
van pikgedrag, huisvesting geschiedt op roostervloeren
met been- en hoefproblemen als gevolg, et cetera.
Diereigen gedrag kan bijna niet meer geuit worden.

Wederzijdse afhankelijkheid mens en dier
Jonge lammetjes, dartelende veulens in de wei en vredig
grazende koeien doen iets met je, ze beïnvloeden je
gemoed en geestesgesteldheid. Je wordt er blij en vrolijk
van. Wanneer je huisdier ziek is of pijn heeft, werkt dat
ook door. Je voelt pijn en verdriet, of zwaarte en
neerslachtigheid. Omgekeerd hebben mensen ook
invloed op het welzijn van dieren. Als je zelf onrustig
bent vertonen zij ook onrustig gedrag. Zo geven koeien
minder of trager hun melk af en weigeren paarden
instructies op te volgen. Er is een wederkerige
beïnvloeding en afhankelijkheid die doorwerkt in het
collectieve veld, in de ether.
Mensen hebben dieren nodig om te komen tot een
diepere substantiële kennis van het eigen zelf. Alles wat
dieren eigen is, is de mens indirect eigen. In ons
bewustzijn liggen herinneringen opgeslagen aan wat in
het dierlijke leven gespiegeld wordt. Als je daar bewust
contact mee maakt en het durft te aanvaarden, dan
wordt je geest verlichter. Als wij dieren leed aandoen,
werkt dat door naar onbewust leed in mensen zelf. De
dieronterende productiemethoden in de intensieve
veehouderij hebben daarom een enorme impact op ons
welzijn en onze geestelijke ontwikkeling. Als mensen of
dieren lijden werkt dat door in de ether. Baby’s, kleine
kinderen, intuïtieve mensen, zieken met verminderde
weerstand en oudere mensen die geestelijk verijlen zijn
hier het meest gevoelig voor. Denk aan niet te verklaren
depressieve gevoelens en virusziekten door verminderde
weerstand. Als mens en dier zich wezenlijk op elkaar
afstemmen, ontstaat meer begrip voor de scheppingskrachten. Vanuit deze scheppingskrachten herleef je
dieper waarvoor je in wezen geschapen bent: Het
geestelijke ontwikkelen binnen een aards bestaan.

Verlies van natuurlijke argeloosheid
Natuurlijke argeloosheid is een vorm van onschuld
waarin je het leven neemt zoals het komt. Het is een
instinctieve gewaarwording in het groepsbewustzijn,
waarbij vanuit ervaring een besef opkomt wanneer er
risico of gevaar dreigt. Er is geen bedachtzaamheid, maar
een reactie in het moment zelf. Dieren zijn altijd al grote
dragers geweest van die natuurlijke argeloosheid, maar
dat verliezen ze wanneer ze het contact met wat
natuurlijk is kwijt raken. Daarom zal in de nieuwe
generaties mensen die geboren worden, dit thema minder
actief zijn. Als onschuld verloren raakt is er onvoldoende
plaats voor het gezonde verstand en het in zuiverheid
toetsen van waarden. Mensen zullen dan niet meer in
staat zijn om ontwikkelingen te toetsen op ethiek en
zielskwaliteit. Bovendien ontstaat collectieve
vermoeidheid en uitputting omdat mensen
scherpzinniger alert blijven.
Verlies van lankmoedigheid
Onder lankmoedigheid wordt verstaan het aanvaarden
van wat onvermijdelijk is, zoals het accepteren van
leiderschap binnen een territorium, weten dat je sterft bij
droogte of bij strenge vorst en het zich afzonderen van de
kudde om te sterven vanuit ouderdom. In al deze
situaties is er moed nodig om dit aan te gaan. Het
aanvaarden van wat is, zonder strijd aan te gaan, terwijl
de pijn van de ervaring voelbaar is. Dat is iets wat veel
mensen tegenwoordig niet meer aangaan. De doorsnee
westerse mens is erg gemakzuchtig geworden. Dit komt
o.a. tot uiting bij de trage aanpak van de milieuproblematiek en de afname van biodiversiteit, het
aanpakken van de grondstoffenproblematiek en het
realiseren van een wezenlijk waardevast bestel. Op een
grensoverschrijdende wijze zetten wij dingen naar onze
hand.
Het collectief ruimen van gezonde dieren ten tijde van de
varkenspest, MKZ-crisis en de Q-koorts hebben een
gigantische impact gehad op de vermindering van
lankmoedigheid, omdat het dieren ontbrak aan
dierenlogica ten aanzien van deze vorm van sterven.
Lees meer: www.dierenperspectief.nl/verdieping

Hoe is het mogelijk dat in een land als Nederland
dierenrechten zo massaal geschonden worden? Dat
consumptiedieren en proefdieren verworden zijn tot een
massaproduct? Wat verzwijgen wij in onszelf waardoor
dit gebeurt? En wat zijn de consequenties voor de
toekomst?
Dierenleed
Door de huidige productiewijze vervreemden onze
consumptiedieren van zichzelf en blokkeren zij hun
communicatiesystemen. Natuurlijk paringsgedrag wordt
onthouden, kalveren worden na de geboorte meteen bij
de moederkoe verwijderd, dikbilkoeien kunnen niet op
natuurlijke wijze geboren worden, de staarten van
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Verdieping
Het levenseinde van een dier
Ervan uitgaande dat de ziel van een dier tijdens de
conceptie en zwangerschap zich een stoffelijk lichaam
heeft toegeëigend, dien je te beseffen dat bij slachting,
doding en natuurlijk sterven deze onstoffelijke ziel van het
dier het stoffelijke lichaam verlaat. Een dier op leeftijd
voelt aan wanneer zijn tijd gekomen is. Vaak zondert het
zich dan af om in rust te sterven. Een dier dat te snel en
totaal onvoorbereid sterft in angstige omstandigheden, een
situatie waar geen dierlijke logica voor is, kan zich
belemmerd voelen om zijn ziel te laten gaan.
In de natuur hebben dieren vaak instinctieve
methodieken. Wanneer een dier onverwachts in het
nekvel wordt gegrepen ervaart het een heftige schrik,
waardoor de ziel lichtvoetig en willoos loslaat. Het
roofdier doodt op een wijze dat de ziel versneld verijld uit
het lichaam oprijst.

In onze abattoirs vind je daar niets van terug. Er hangt
een angstige sfeer die dieren instinctief aanvoelen. Ze
worden door angst bevangen, in plaats van door schrik,
en worden daardoor zwaarmoedig. Het zielelichaam
hangt zwaar in het lichaam en kan weinig lichtvoetig
oprijzen. Die zwaarmoedige sfeer blijft hangen en heeft
invloed op de gemoedstoestand van mens en dier.

In oude culturen werden dieren bij de slacht vanuit respect
en volgens rituelen geslacht. Zij werden in een vorm van
trance gebracht. Het dier is dan ’voorbereid’ en
’bereidwilliger’ de ziel vrij te geven. Mensen zijn hierin te
trainen, zeker als ze al bepaalde gaven hebben om zich
met dieren te verbinden. Het tonen van dankbaarheid
voor de offerbereidheid, via een spreuk of gebed, is
onderdeel van het ritueel. Het meest ideale tijdstip is de
vroege avond, buiten, in de natuurlijke omgeving van het
dier.

Dieren hebben een bepaalde offeringsbereidheid om hun
’producten’ en zichzelf aan te bieden, maar die
bereidwilligheid wordt al jaren in hoge mate overtreden.
Het is een vorm van diepe zielsbeschadiging zoals we
nu met dieren in de intensieve veehouderij omgaan en
de wijze waarop we dieren doden.
Lees meer: www.dierenperspectief.nl/verdieping

.

Dierenrechten

De rechten van dieren zijn essentieel voor het herstel van de intrinsieke waarde van het dier
en het tot zijn recht laten komen van wezenskenmerken

Dierenrecht 1: Het recht er wezenlijk te zijn.
Elk$dier$heeft$recht$er$te$zijn$en$is$in$zijn/haar$natuurlijke$aard$en$wezen$perfect.$Ieder$dier$is$geschapen$met$een$$$$
specifiek$en$wezenlijk$waardevol$doel.$Het$dierenrecht$wordt$geschonden$op$het$moment$dat$de$mens$het$dier$ten$$
behoeve$van$eigenbelang$maakt$tot$‘machines’$voor$de$productie$van$melk,$eieren$en$vlees.$Plofkippen$en$$$$
dikbilrunderen$zijn$daar$extremen$van.$Dieren$worden$slechts$nog$benaderd$vanuit$productietermen.$
Koeien$produceren$in$eerste$instantie$melk$voor$hun$kalveren.$Indien$er$melk$overblijft$zijn$ze$bereidwillig$dat$aan$de$
mens$te$geven.$Zo$zijn$ze$via$een$eeuwigdurend$domesticatieproces$geleidelijkaan$meer$melk$gaan$geven.$In$de$
afgelopen$50$jaar$is$door$het$invoeren$van$fokprogramma’s$de$melkproductie$meer$dan$verdubbeld.$Dit$gaat$ten$koste$
van$de$gezondheid$en$het$welzijn$van$de$koeien.$Ze$hebben$meer$last$van$klauwen$en$benen$als$gevolg$van$de$zwaardere$
uiers,$mastitis$komt$vaker$voor$en$de$levensduur$van$volwassen$dieren$neemt$sterk$af.$De$mens$overvraagt$het$dier.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Bij$geiten$zie$je$dat$de$weerstand$om$melk$te$geven$voor$menselijke$consumptie$nog$groter$is$omdat$zij$geen$natuurlijk$
domesticatieproces$doorlopen$hebben.$Die$weerstand$vertaalt$zich$zelfs$fysiek$in$het$niet$meer$geboren$willen$worden.$$$$$
De$ziekten$QHkoorts$en$het$Schmallenbergvirus$zijn$daar$voorbeelden$van.$
Bij$huisdieren$is$het$niet$anders.$Ook$daar$fokken$we$éénzijdig$op$uiterlijke$kenmerken$en$eigenschappen,$van$
‘vechtersbazen’$tot$‘knuffels’.$Je$hebt$zelfs$dieren$die$sterk$op$mensen$gaan$lijken.$En$daar$gaat$het$mis.$
Lees meer: www.dierenperspectief.nl/dierenrechten
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Column DierWezen

in, richting de grote, platte kiezen. Haar blik rustte
tevreden in de verte, terwijl ze in een zorgvuldig en
gelijkmatig tempo het gras tussen haar kiezen vermaalde.
Het kalf had inmiddels genoeg gedronken en waagde zich
een aantal meters verder aan wat ongecontroleerde
sprongetjes waarna hij voorzichtig wat boterbloemen
onderzocht die tussen het gras hun kopjes openden in
het ochtendgloren. Het kalf herkende de afwijkende gele
kleur in de uitgestrektheid van de zee van groen. De
bloemen vormden voor hem een uitnodiging tot het
verkennen van de wereld.
Na zijn korte verkenningstocht besloot het kalf zich weer
bij zijn moeder te voegen. Hij ging bij haar staan en
luisterde naar het vertrouwde geluid van haar malende
kiezen dat hij zo goed kende. Al in haar buik had hij het
kunnen horen en voelen. Zelfs de groene kleur van sappig
gras was hem al vóór zijn geboorte bekend.
Tevreden duwde hij zijn zachte snuit tegen de flank van
moeder koe. Het gladde haar van haar vacht rook naar de
kruidige, licht zoetige uitwaseming van verteerde
plantenresten. Het stemde hem rustig, en tevreden liet hij
zich in het gras zakken om te slapen.
Moeder koe keek naar haar kalf en verplaatste zich een
paar passen dichterbij. Haar staart zwiepte de eerste
vliegen van haar brede rug. Toen gleed haar blik weer
dromerig naar de verte en haar kaken verwerkten
geduldig het gras.

Dieren leven in het hier en nu, zijn niet bezig met
verleden of toekomst. Iedere diersoort heeft
wezenlijke kenmerken die de mens spiegelen in
zijn eigen evolutionaire ontwikkeling. Voor de
ontwikkeling van kinderen is het van groot belang
dieren te ontmoeten in hun natuurlijke staat,
zonder ze te vermenselijken zoals in sprookjes
geschied. Van het wezen van dieren valt veel te
leren. Wees verwonderd.

Het was nog vroeg in de ochtend. De eerste
zonnestralen kleurden de horizon oranje en een diepe
rust lag over het landschap. Her en der zetten vogels
hun lied in, waarvan de klanken een zachte echo
achterlieten tussen de bedauwde gewassen.
Koe stond in haar weiland, zich bewust van de koele
druppels in het gras onder haar hoeven. Her en der om
haar heen ontwaakten ook de andere runderen uit de
kleine kudde.
Dromerig nam de koe al deze tekenen van het
aanbreken van een nieuwe dag in zich op. Haar blik
gleed over het groen van de weide en ze voelde dat
alleen al de aanblik van de natuurlijke sappigheid die
haar ter beschikking stond, haar grote lichaam voedde.
Slechts een kopbeweging neerwaarts en zij zou haar
behoefte aan de zachte, maar ook taaie structuur van
het gras kunnen bevredigen.
Een lichte samentrekking in haar uier deed haar kop
opzij draaien. Met een berustende uitdrukking in haar
ogen zag zij de snuit van haar kalf onder zich
verdwijnen. Ze was zich gewaar van zijn fluwelige
lippen en de licht schokkende bewegingen waarmee
haar jong gulzig de voor hem bedoelde, vettige melk tot
zich nam. Zijn groei had tijd nodig, evenals de zorg
voor een goedgevulde uier.
Koe nam een paar flinke halen uit het groene veld
onder zich. Haar tong gleed behendig langs de
stengeltjes en dirigeerde zo de kostbare vezels haar bek

Marina Tielke

Quote
Natuurlijk gedrag
Dieren natuurlijk laten bewegen is mens-oneigen
aan het worden. Dieren worden aangepast aan
wat de mens vermeent wat goed is voor het dier
en andersom voor de mens zelf. Dat maakt dat
dieren steeds meer gekopieerd gedrag vertonen en
meer levensmoe zijn dan ooit.
Hoe dieren te bevrijden van aannames die de
mens ten aanzien van dieren maakt?
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Inspirerend
In deze rubriek berichten we ieder kwartaal over een inspirerend
initiatief. Ditmaal Zorgbedrijf De Noorderhoeve in Schoorl, een
biologisch-dynamische zorgboerderij met melkkoeien, geiten, schapen,
kippen, varkens en paarden.

Zorgbedrijf De Noorderhoeve

David Borghouts

Colofon
Nieuwsbrief DierenPerspectief is
een initiatief van Wim van Oort,
ambassadeur Dierenwelzijn van de
Stichting De Vrije Mare.
Inhoudelijke bronnen zijn
inspiraties van Marieke de Vrij,
maatschappelijk raadsvrouw van
Stichting de Vrije Mare.
Vormgeving en redactie:
Marina Tielke en Wim van Oort.
Vragen en reacties:
contact@dierenperspectief.nl
Nieuwsbrief ontvangen:
contact@dierenperspectief.nl
Achtergrondinformatie:
www.dierenperspectief.nl

De boerderij is het hart van velerlei activiteiten die mens en natuur met
elkaar verbinden. Sinds de start in 1981 wonen en werken er naast de boeren
ook mensen met een verstandelijke handicap (hulpboeren), mensen met een
verslavingsachtergrond, mensen met een burnout en mensen die ’zoekende’
zijn. Ze zijn betrokken bij het verzorgen van het vee, helpen in de
zuivelmakerij, de boerderijwinkel, de camping, natuurbeheer of op de
tuinderij. Er wordt bewust gekozen voor een doelgroepmix omdat dat leidt tot
wederzijdse verrijking, aanvulling en ondersteuning.
De boerderij wordt gerund volgens de principes van de biologischdynamische landbouw (BD). David Borghouts: ”We streven naar een
gesloten ecologisch systeem. Het voer komt vrijwel geheel van het eigen
bedrijf en de mest gaat weer terug naar het land. Iedere koe heeft haar eigen
naam en er is een onderlinge band, een fijne samenwerking met het dier.”
De bedrijfsvoering kent ook dilemma’s. In de zomer kunnen de koeien volop
buiten bewegen, maar in de winter staan ze aangebonden op stal en zijn ze
niet in de gelegenheid om te lopen. In een potstal is meer bewegingsruimte,
maar daar onderdrukken de dominante koeien de dieren die lager in rangorde
zijn en dat geeft ook stress. Pasgeboren kalveren blijven 3 dagen bij de
moeder en worden daarna apart gezet omdat de moeder anders de melk
ophoudt en een grotere kans op uierontsteking krijgt of omdat de kalveren in
de verdrukking kunnen komen. Liever zou je ze langer bij de moeder laten.
Het is dus voortdurend afwegingen maken tussen dierenwelzijn en
economische belangen. Doe je dat niet, dan heeft je bedrijf geen
bestaansgrond. In elk geval bereiken de koeien een hogere leeftijd dan op
gangbare bedrijven, ook al is de melkproductie minder.
David vertelt heel enthousiast over hoe cliënten van de zorgboerderij
veranderen door contacten met dieren. ”Ze ervaren een koe die koe mag zijn
en worden daar rustig van. Beschadigde mensen hebben baat bij aanraking,
dat accepteren ze niet van een mens, maar wel van een dier. Kijken naar
dieren raakt je op een andere laag, doet iets met je ziel. Dieren zijn een
hulpmiddel om bij de kern en bron van het leven te komen. Door het
verzorgen van dieren ervaren ze dat ze ook zelf een zorgzame kant hebben.”
Lees meer: www.dierenperspectief.nl/inspirerend
www.noorderhoeve.nl

Agenda
DierenPerspectief op RTV Assen.
Een interview met Wim van Oort in
het radioprogramma Klein Spiritus op
zaterdag 1 december 2012 van 10.00
tot 11.00 uur.
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