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DierenPerspectief
Redactioneel
Voorafgaand aan het uitbrengen van de nieuwsbrieven is er
steeds een bijeenkomst met Marieke de Vrij, waarop zij ingaat
op actuele zaken. Telkens weer is het een verrassing wat er aan
bod komt. Ditmaal was dat een verdieping in de telepathische
vermogens van dieren (dierenrecht 5). Dit zesde zintuig is bij
dieren veel beter ontwikkeld dan bij mensen en daarom is het
van groot belang daarmee rekening te houden als welzijnscriterium.
Verder besteden we in dit nummer aandacht aan de overlast
door damherten. Afschieten, zoals nu de plannen zijn, is geen
duurzame optie. Maar hoe dan de overlast terug te dringen?
Gezelschapsdieren vervullen belangrijke menselijke behoeften.
Maar hoe staat het met hun eigen behoeften? We dragen tips
aan voor een betere balans en het omgaan met dilemma’s.
Wil je zelf ook een bijeenkomst bijwonen? De eerstvolgende is
op vrijdag 6 december in Mantinge. Thema: De natuurlijke
eigenheid en gedragingen van paarden. Wees welkom!
Met$deze$nieuwsbrief$informeren$wij$u$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.$
Het$ thema$ dierenwelzijn$ raakt$ ons$ allen,$ 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.$$
We$ besteden$ aandacht$ aan$ de$ mensCdierCrelatie$ in$ de$ breedst$ mogelijke$ zin,$ van$ gezelschapsdieren$ tot$ productiedieren$ en$ van$ intensieve$
veehouderij$ tot$ natuurbeheer.$ De$ artikelen$ geven$ informatie$ om$ binnen$ uw$ eigen$ mogelijkheden$ zelf$ verantwoordelijkheid$ te$ nemen.$
DierenPerspectief$ biedt$ nieuwe$ handelingsperspectieven$ voor$ u$ als:$ consument$ met$ betrekking$ tot$ het$ gebruik$ van$ dierlijke$ producten,$
veehouder$ voor$ de$ wijze$ van$ huisvesting$ en$ omgang$ met$ dieren,$ beleidsmaker$ en$ politicus$ voor$ dierwaardige$ regelgeving,$ leerkracht$ voor$
dierwezenlijke$ educatie,$ wetenschapper$ voor$ onderzoeksvragen$ en$ houder$ van$ gezelschapsdieren$ voor$ een$ dierwaardige$ handelwijze.$$
Achtergrondinformatie$over$de$onderwerpen$vindt$u$op$de$gelijknamige$website:

www.dierenperspectief.nl$
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Actueel
De nieuwe wildernis

Overlast door damherten in het
Amsterdamse Waterleidinggebied

In de wintereditie van 2013 stond een artikel over
hongerende grazers in het natuurgebied De Oostvaardersplassen. Op deze plek verschansten natuurfotografen
Ruben Smit en Mark Verkerk zich twee jaar lang en zagen
de seizoenen door hun lens aan zich voorbij trekken. Het
resultaat is van ongekende schoonheid. De film ‘De nieuwe
wildernis’ doordringt ons van de wondere wereld van de
natuur en van de natuurlijke levenswijze van de daar
levende dieren. Geboorte en dood zijn daar onderdeel van.
Deze film is nog steeds in veel bioscopen te zien. Advies:
gaat dat zien!

Damherten veroorzaken in en rond de Amsterdamse
Waterleidingduinen al vele jaren hinder en overlast. Het
betreft schade aan waardevolle vegetatie in de duinen zelf,
schade aan tuinen van omwonenden, schade aan
landbouwgewassen in de omgeving en verkeershinder. Het
aantal damherten nam sinds 2011 toe, met ongeveer 550
dieren tot circa 2000, in het voorjaar van 2013. In de winter
stierven 200 dieren door voedseltekort.
Sinds de plaatsing van een hekwerk rond het natuurgebied
is het aantal verkeersincidenten spectaculair gedaald en lijkt
het aantal klachten af te nemen. Ook de landbouw in de
omgeving profiteerde van de hekken, hetgeen resulteerde in
een daling van het aantal schadeclaims. Daarmee is de
overlast overigens niet voorbij. De gemeenteraad van
Amsterdam heeft in september 2013 besloten om bij de
provincies Noord- en Zuid-Holland op korte termijn een
vergunning tot afschot van het overschot aan damherten
aan te vragen en te onderzoeken of overplaatsing naar
Oost-Europa haalbaar is.

Educatieve film over het
sterrensysteem bij vleesproducten
In het lentenummer hebben wij in het artikel ‘Einde
plofkip-tijdperk’ aandacht besteed aan het sterrensysteem
van de Dierenbescherming. Wakker dier heeft een mooie
informatieve film gemaakt over wat die sterren betekenen.
De film is onderdeel van lesmateriaal voor het onderwijs.
http://www.wakkerdier.nl/docent/film

Platform Bijenlint
In het vorige nummer stonden de bijen centraal. Als
aanvulling verwijzen wij naar het platform Bijenlint, een
centraal aanspreekpunt en kennisbank voor bij-vriendelijk
handelen. Op de website vind je tips voor het aanplanten of
zaaien van drachtplanten, het bouwen van bijenhotels, het
verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en
suggesties voor het opstarten van buurtinitiatieven en het
beïnvloeden van overheden.
www.bijenlint.nl
Op landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen bevindt zich
‘De bijentuin’, een initiatief van een 6-tal imkers die zich
richten op de vraag: hoe kan de vitaliteit van de bijenvolken
bevorderd worden?
www.debijentuin.nl

Is afschieten een oplossing voor het probleem?
Damherten zijn van nature grazers die een groot gebied
bestrijken. Bij voedseltekorten zorgt hun ongebreidelde
levenslust ervoor dat zij hun territorium uitbreiden. Daarbij
houden ze zich niet aan de grenzen van de natuurgebieden
waarbinnen ze oorspronkelijk leefden. Zij gaan dan ook op
zoek naar voedsel in tuinen van omwonenden van het
natuurgebied.
Voor de aanpak van de overlast zijn volgens Marieke de
Vrij slechts twee oplossingen denkbaar: Op een zo
natuurlijk mogelijke wijze meer voedsel aanreiken binnen
het betreffende gebied óf de dieren vangen en verplaatsen
naar gebieden waar voldoende ruimte is voor het
handhaven van deze diersoort, eventueel buiten Nederland.
Afschieten is ethisch gezien geen oplossing.
Het bejagen en slachten van damherten wordt vanuit
bepaalde kringen gezien als een meer verantwoorde en
diervriendelijke wijze van vleesproductie dan de intensieve
veehouderij, omdat deze dieren hun hele leven buiten
verblijven in een natuurgebied.

Odin, de ketenorganisatie voor biologische & biologisch—
dynamische voeding, stimuleert boeren en imkers tot goede
samenwerking.
www.odin-imkerij.nl

Lees verder:
http://dierenperspectief.nl/images/pdf/damherten2013.pdf
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Verdieping
Gezelschapsdieren
We noemen huisdieren niet voor niets gezelschapsdieren. Ze
zorgen voor aandacht en gezelschap, belangrijke menselijke
behoeften. Maar in hoeverre kunnen wij huisdieren
verstikken met onze menselijke aandacht, waardoor het dier
niet dierwaardig kan leven, gezien zijn eigen soort?

Veel dieren hebben te weinig bewegingsvrijheid en leven
te benauwd om zich dierwaardig te voelen. Een konijn of
cavia in een hok gaat vaak aan eentonigheid ten gronde.
We staan er vaak te weinig bij stil dat we een dier
werkelijk afhankelijk maken van onze aandacht en dat
een dier te weinig prikkels krijgt om zichzelf te vermaken
of zichzelf op een natuurlijke manier bijzonder te achten.
Een
dier
dat
zichzelf
is
heeft
een
diep
aanvaardingsniveau, maar een dier dat de hele dag door
in een radje of kooitje rondjes loopt wordt daar horendol
van. Het bewegingsritme raakt sterk verstoord. Dit is
geen natuureigen gedrag.
Dat kinderen van alles aan dieren beleven is begrijpelijk,
evenals dat sommige dieren zich daar ook echt aan
geven. Een dier heeft ook zelf veel aan een kind dat met
grote empathie met dieren omgaat, maar als dat wegvalt
blijft een verweesd dier achter.

Marieke de Vrij zegt hierover: Als je een dier in huis wilt nemen,
zorg dan dat je meer dan één dier van een soort neemt. Dus twee
katten of twee honden of twee konijnen, zodat ze een gelijke bij zich
hebben. Voor hun ontwikkeling is dat van essentieel belang. Dan is
het belangrijk om ze de ruimte en leefomgeving te bieden die ze nodig
hebben in hun natuurlijke bewegingsritme.

Huisdieren activeren ontspanning tijdens de nachtrust
In huizen waar huisdieren overnachten, slapen mensen
vaak beter. Het heeft meerdere aspecten en voor de
verschillende huisdieren een andere doorwerking. Een
hond is waakzaam en maakt de menselijke slaper
geruster, omdat deze weet dat wanneer er iets aan de
hand is, de hond hem dan wakker zal maken. Katten
hebben een diepe slaap nodig als herstelvermogen voor
hun dagelijkse alertheid, en dat maakt dat hun
energieveld dat ze daarmee creëren ook verdiepte rust
overbrengt aan de verzorgers van het dier. Marmotten
maken een licht snorrend geluid dat een lichte resonantie
veroorzaakt, hetgeen kinderen in hun slaap een verdiepte
rust geeft om in die resonantie hun gedachten uit te
schakelen.

Het is daarom dieronwaardig om een konijn dat normaal gesproken
leeft in een uitgestrekt terrein, te huisvesten in een klein konijnenhok.
Een konijn dient naast een nachthok ook te beschikken over een
buitenruimte waar het kan rennen, springen, graven en lekker
grazen. Kun je dat niet bieden, dan kun je beter geen konijnen
nemen. Een alternatief is het adopteren van een konijn op een
kinderboerderij. Ook honden moeten buiten kunnen rennen. Dus als
je niet in de gelegenheid bent om je hond driemaal daags uit te laten
kun je beter geen hond nemen.
Bewegingsvrijheid
Er zijn diersoorten die zich gedeeltelijk ‘opofferen’ voor
mensen, met name richting kinderen die basisbehoeften als
aandacht en geborgenheid missen. Die dieren zijn extra
knuffelbaar en toegenegen aan kinderen om hun warmte te
geven. Maar als dieren behandeld gaan worden als mensen
en te sterk op mensen gaan lijken, dan gaat het mis. Met
name dieren waarvan een sterk aanpassingsgedrag verwacht
wordt, zijn veelal moe van de aanpassingen die ze dienen te
maken om voor de mens bekoorlijk te zijn. Dat maakt dat ze
op een dieper niveau vereenzamen.
Dieren hebben net als mensen de behoefte aan een doorleefd
‘uitgestrekt’ bestaan. Dat wil zeggen: de behoefte om op een
natuurlijke, fysieke wijze (maximale) ruimte in te nemen om
zich helemaal comfortabel te voelen in hun lichaamsaard,
waardoor hun ‘innerlijk zijn’ beantwoord wordt.

Lees verder:
http://dierenperspectief.nl/images/pdf/Gezelschapsdiere_nov2013.pdf

3

DIERENPERSPECTIEF

NOVEMBER 2013

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 5: Het recht op een zodanige leefsituatie, dat het telepathisch contact
van dieren onderling niet overstemd en verstoord wordt.
Dieren hebben onderling een sterk telepathisch contact. Harde, overstemmende geluiden verstoren dit contact met
soortgenoten. Telepathisch contact vindt ondermeer plaats via beelden die dieren in hun geest creëren en die door
soortgenoten opgepakt worden; bijvoorbeeld beelden van voer, water, paringsgedrag en zo meer. Als er in de omgeving
te harde, overstemmende geluiden zijn, dan raakt het dier verdoofd, in zichzelf gekeerd en innerlijk uitgeput. Het is dan
niet meer in staat om in contact te blijven met zijn wezenskenmerken en het kan niet meer aanvoelend openstaan naar de
andere dieren. Een voorbeeld is de kippenindustrie, waar tienduizenden kippen opeengestapeld in hokken verblijven of
scharrelen op slechts 60 cm2 per kip, in een oorverdovend gekrakeel dat voornamelijk bestaat uit ‘noodsignalen’.!!

!
Geluidsverstoringen..

Gonzende ventilatiesystemen in stallen hebben een grote impact op het belevingsniveau van de dieren die zich ophouden
in de directe omgeving daarvan. Ze zijn een voortdurende stoorzender die de dieren innerlijk moe maakt en de ontvangst
bemoeilijkt van natuurlijke, alerte ingevingen die als het ware telepathisch uitgezonden worden. Van nature zijn dieren
via hun innerlijke afstemmingssystemen afgestemd op natuurlijke geluiden. Hun gehoorcapaciteit is afgestemd op hun
overlevingsbehoefte. Zo zijn kippen zeer alert op het geritsel van bladeren die op de grond liggen of op geluiden van
bewegende takken, bijvoorbeeld wanneer er een vos aan komt. Subtiele geluidsveranderingen in de natuur om hen heen
vangen ze haarfijn op. De gonzende, onafgebroken geluidsverplaatsing die veroorzaakt wordt door ventilatiesystemen
maakt dat het gehoor van kippen doorlopend op scherp staat, totdat ze afgemat raken en er daardoor gehoorverlies
optreedt. Zo’n geluid creëert een soort matheid in het belevingsveld, als gevolg van een hoge alertheid die niet vol te
houden is. Zo werkt dat bij dieren. Hetzelfde is het geval bij mensen; die kunnen ook geen subtiele geluiden meer
opvangen als er voortdurend teveel geroezemoes om hen heen is. Dieren in kunstmatige verblijfplaatsen met
onnatuurlijke, monotone achtergrondgeluiden hebben moeite om die te verdragen. Vanuit het welzijnsoogpunt van
dieren gezien, is geluidsverstoring een van de meest bepalende zaken die hun welzijn blijvend aantast.

Telepatisch vermogen
Telepathische vermogens kun je zien als een zesde zintuig. Bij de meeste mensen is dit beperkt ontwikkeld en wordt het
beschouwd als een exces of een bijzonderheid, maar bij dieren is dit een natuurlijke toegevoegde waarde en 100%
diereigen. Daarom maakt dit vermogen bij dieren deel uit van hun bestaansrecht. Het omgaan met deze eigenschap is
anders dan bij mensen, dieren vinden het normaal in plaats van bijzonder. Dit is iets om rekening mee te houden als
welzijnscriterium. Als wij te weinig zicht hebben op wat de buitenzintuiglijke ervaringen zijn van diersoorten waar we
mee te maken hebben, dan zijn we niet in staat om hen in een leefomgeving onder te brengen die optimaal is voor hun
welzijn.
Telepathisch vermogen behelst vaak een combinatie van mogelijkheden, zoals: helderruikend zijn, helderziend zijn,
sensitiever op geluid zijn, zoals bijvoorbeeld bij honden ook bekend is, en zaken in een ander (morfogenetisch) veld zien.
Dieren hebben een andere zintuiglijke ontwikkeling dan mensen en delen van die extra ontwikkelde zintuigen zijn
telepathisch van aard. Zo kun je bijvoorbeeld over de wijze waarop een hond luistert zeggen: “Hij voelde mij
aankomen”, maar voor hetzelfde geld heeft hij je al van verre afstand gehoord of geroken.

Heeft telepathisch vermogen te maken met datgene waar de andere zintuigen tekortschieten, bijvoorbeeld
van grotere afstand gewaarworden wat er verderop gebeurt?
Op sommige veehouderijbedrijven mag het pasgeboren kalf een paar dagen bij het moederdier blijven. De
vraag is wat erger is: meteen weghalen of een paar dagen bij de moeder laten?
Hoe kan het degenereren van het natuurlijk zintuiglijk besef van dieren in de intensieve veehouderij worden
gereduceerd?
Lees verder: http://www.dierenperspectief.nl/images/pdf/dierenrecht_5_nov2013.pdf
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Column DierWezen
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.
Van het wezen van dieren valt veel te leren.
Wees verwonderd.

Mijn hond heeft ook

Mijn hond

over zijn vacht en te genieten van de warmte van de

Mijn hond loopt snuffelend langs de laan. Met zijn neus

Tegelijkertijd neemt hij waar hoe het gesteld is met de

onderscheidt hij precies welke dieren ’s nachts het pad

persoon die hem aait. Hij is in staat om de spanning of

hebben belopen. Hij ruikt waar zij hebben stilgestaan,

nervositeit die hij bij mensen waarneemt, af te laten

een markering hebben achtergelaten of een prooi

vloeien via zijn lichaam en zijn gevoelige voetzolen, de

hebben verorberd. Hij ruikt ook de voetstappen van de

aarde in.

mensen. Geconcentreerd loopt hij zijn route terwijl hij

Wanneer mijn hond te weinig aandacht krijgt, gaat hij

ondertussen blijvend weet heeft van zijn baasje.Terwijl

kwijnen. Opgemerkt te worden is belangrijk voor hem

zijn neus hem leidt, draaien zijn oren om het contact

omdat hij zijn bestaan bepaalt bij de gratie van de positie

met de omgeving te behouden.

die hem wordt geschonken door zijn omgeving. Een

een gevoelige aard.
Zich te laten strijken
strelende hand is voor hem een welkome bezigheid.

positie met begrenzing, maar zeker ook met vrijheid. Hij
heeft graag een gevoel van ruimte en houdt van de
mogelijkheid om vrij te kunnen rennen . Ook vandaag, in
de uitgestrektheid van het landschap waar hij zijn pad
volgt; met de zekerheid van een eigen plek in het bestaan
en de geuren van interessante gebeurtenissen in zijn neus.
Marina Tielke

Quote

Mijn hond richt zich graag op degene die hem leidt en
gedijt het beste wanneer hij zijn positie kent ten

“De dieren in de intensieve
veehouderij zijn allemaal
aan het degenereren op hun
natuurlijk zintuiglijk besef.
Dat is een enorme
aantasting van hun welzijn.”

opzichte van de wereld om hem heen. Daarom is hij
graag in gezelschap van andere honden en van mensen.
Wanneer hij alleen is, vervalt hij in een diepe slaap of in
een stil wachten tot ‘zijn roedel’ weer compleet is. Het
is zijn neiging om het huis (zijn territorium) te bewaken,
zeker wanneer zijn gezelschap van huis is.
Mijn hond is trouw. In wezen is hij diep van binnen

Marieke de Vrij

verbonden met onvoorwaardelijke liefde ten opzichte
van zijn baas. Hij vergeet zelden en heeft een enorme
vergevingsgezindheid. Zijn loyaliteit is groot.
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Inspirerend
In deze rubriek berichten we ieder kwartaal over een inspirerend initiatief.
Ditmaal Life Time Healing.
Marjon Tonnis de Graaf werkt als dierentherapeut met de Life Time Healing
methode. Het is een behandelmethode die harmonie brengt tussen mens en
dier en zijn omgeving. De behandelmethode helpt emotionele blokkades te
verwerken die tijdens het leven van het dier zijn ontstaan, bijvoorbeeld tijdens
de zwangerschap of geboorte, door stress van de moeder, of doordat de pup te
vroeg het nest heeft verlaten.

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:
Ciske Quant, Marina Tielke, Adri
van Weelden, Regine Scholte,
Marja Kolles, Elsy Kloeg en Wim
van Oort.
Vragen en reacties:
contact@dierenperspectief.nl
Nieuwsbrief ontvangen:
contact@dierenperspectief.nl
Achtergrondinformatie:
www.dierenperspectief.nl

Agenda
Themamiddag
’De natuurlijke eigenheid
en gedragingen van
paarden’
6 december 2013 te Mantinge

Voor nadere informatie zie:
www.dierenperspectief.nl/agenda.html

Door een opeenstapeling van emotionele overbelasting kunnen blokkades
ontstaan die het dier uit balans brengen en waardoor lichamelijke, psychische
en emotionele klachten en onnatuurlijke gedragsuitingen ontstaan.
Voorbeelden zijn: angsten, stress, agressie, verveling, verdriet. Maar ook
gewrichtsklachten, huidproblemen en ziektes. Door het opheffen van die
emotionele blokkades, kunnen dieren zich weer ontspannen en worden ze
vrolijker, rustiger en vrijer. Ze vertonen weer natuurlijk gedrag.
Life Time Healing richt zich niet alleen op het dier maar ook op de verzorger
van het dier en hun onderlinge contact. Hoe meer de verzorger zich bewust
wordt van wat er speelt bij het dier, hoe sneller het dier weer blijvend in
balans komt. De therapeut heeft hierin een belangrijke rol door te spiegelen
en te adviseren. Veel dieren hebben last van problemen die voortkomen uit de
persoonlijke problemen van hun verzorgers. Voorbeelden zijn:
• Wanneer de verzorger onrustig is zal deze onrust overgaan op het dier.
• Lichamelijke klachten van de verzorger worden soms ook overgenomen
door het dier.
Marjon: “Op een ochtend werd ik door een mevrouw gebeld. Haar hond
Trixie kreeg ze met geen mogelijkheid mee het huis uit. Trixie kwam met
moeite vooruit en voelde zwaar aan. Haar man liep bij de chiropractor. Uit
het consult kwam naar voren dat de hond de persoonlijke klachten van haar
man had overgenomen. Vaak zien we door de behandeling prachtige
resultaten, waarbij het contact tussen verzorgers en dieren wordt hersteld
en/of vernieuwd.
Als dierentherapeut werk ik met energieën. Met die energie richt ik mij op het
onderdeel dat ik wil behandelen, namelijk waar de trauma’s en blokkades in
het lichaam zich bevinden. Voor het aangaan van een behandeling verzamel
ik basisgegevens van zowel de verzorger als het dier. Aan de hand van een
levensloop pas ik een gerichte behandelingsmethode toe. Deze methode geeft
het lichaam de mogelijkheid om zichzelf weer te herstellen. Meestal zullen de
klachten verminderen of overgaan en gaat het dier zich prettiger voelen. Life
Time Healing brengt harmonie voor mens en dier en zijn omgeving.”
Lees verder:
http://dierenperspectief.nl/images/pdf/Life_Time_Healing.pdf
Marjon is ook docent bij Dierenclub Nederland. Doel is kinderen zoveel
mogelijk basiskennis mee te geven over het houden en verzorgen van dieren.
Zie: http://dierenclubnederland.nl/

Dierenperspectief ieder kwartaal digitaal ontvangen?
U kunt zich gratis abonneren.
Voel u vrij om ook anderen op deze nieuwsbrief te attenderen.
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