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Wie betaalt uw rekening
van de dierenarts?
€10,00
Premiekorting

Maak het vandaag meteen in orde en
ontvang € 10 premiekorting
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maak de verzekering
dan ook meteen vandaag in orde:
• Ga naar www.ndg.nl/dierenverzekering
• Klik door naar de site van Reaal Dier & Zorg
• Heeft u een vraag, bel dan gerust naar 072 518 02 80

Een ongeluk, een ziekte,
…je moet er niet aan denken.
Uw dierenarts kan uw huisdier
vaak weer volledig genezen.
Maar wie betaalt de rekening?
Kies voor de zekerheid van de
Reaal Dier & Zorg Verzekering,
al sinds 1998 de grootste
huisdierverzekeraar van
Nederland. Ga naar de site
van de NDG en ontvang € 10,korting op uw premie.

Een deftige
tentoonstelling

COLOFON
Speels is een uitgave van
Stichting Nederlandse
Databank Gezelschapsdieren
voor huisdiereigenaren en
dierenartsen en verschijnt
4 keer per jaar. Heeft u
suggesties of vragen?
Stuur een bericht naar ons
via info@ndg.nl.
Redactie Leen den Otter
(hoofdredacteur),
Hans van Herpen
Vormgeving Peter Rodenburg
Oplage 60.000 exemplaren
Copyright © Stichting Nederlandse
Databank Gezelschapsdieren. Niets uit
deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk
worden verveelvoudigd, overgenomen,
of openbaar worden gemaakt, op welke
wijze dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever. Stichting
Nederlandse Databank Gezelschapsdieren
is niet aansprakelijk voor eventuele
onjuistheden in deze uitgave. Stichting
Nederlandse Databank Gezelschapsdieren
is niet verantwoordelijk voor handelingen
van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

Dit jaar wordt in Kasteel Amerongen een tentoonstelling
georganiseerd met de titel Deftige Dieren. Door de tentoonstelling
te bezoeken maakt u kennis met de huisdieren van de graven en
gravinnen Van Reede en Van Aldenburg Bentinck en leert u alles over
adellijke voorrechten en tradities zoals de jacht en het houden van
duiven en konijnen. De centrale figuur op deze tentoonstelling is
Elisabeth von Ilsemann Aldenburg Bentinck, de laatste bewoonster
van het Kasteel en een dierenbeschermer van het eerste uur. In de
vorige eeuw waren het vooral deftige dames die zich bezig hielden
met het voorkomen van dierenleed maar gelukkig zijn er op dit terrein
de afgelopen eeuw veel vorderingen gemaakt.
De Nederlandse Databank Gezelschapsdieren is sponsor van deze
tentoonstelling en dat is de reden dat wij van ons blad Speels een
“Deftige Speels” hebben gemaakt. Met daarin veel (achtergrond-)
informatie over deze tentoonstelling. Wij nodigen u van harte uit om
deze tentoonstelling te bezoeken.
Met vriendelijke groet,

Leen den Otter
Dierenarts en voorzitter NDG

COVERFOTO
Johanna Maria van Lockhorst, Maria Frederike van Reede met Markiesje, een
kopie naar een pastel van Jean-Etienne Liotard, ca. 1760.
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NDG-penning
met gravering
Heeft u een huisdier
geregistreerd bij de Stichting
Nederlandse Databank
Gezelschapsdieren?
Dan kunt u als aanvulling op
de registratie een exclusieve
NDG-penning bestellen.
De penning kan bijvoorbeeld
worden gegraveerd met de
naam van uw huisdier en uw
telefoonnummer.

Bestel eenvoudig via
www.ndg.nl

ADVERTENTIE

€9,85

inclusief btw en
verzendkosten
De penningen zijn van duurzaam metaal,
voorzien van een glimmende laag chroom.
U kunt kiezen uit een grote en een kleine versie.
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Christiaan van Geelen, Portret van
Frederik Willem van Reede, zesde graaf
van Athlone, ca. 1780. Olieverf op doek,
Collectie Stichting Kasteel Amerongen.

Deftige
dieren
Adellijke
omgang
met dieren
op Kasteel
Amerongen
vanaf de
gouden eeuw

Van juni tot
december is
Deftige
het elke dag
Dieren
dierendag
7 juni t/m
1 dec. 2019
op Kasteel
Amerongen!
Want in de nieuwe
themarondleiding
‘Deftige Dieren’ staan
de honden, paarden,
poezen en alle andere
dieren die ooit op de
‘Hoge Heerlijckheid’
woonden centraal.
6

Kasteel Amerongen met zijn vele
landerijen was in vroeger tijden in
zekere zin een boerenbedrijf. Een
complete veestapel van nuttige
huisdieren, zoals koeien, schapen,
hoenders en duiven was aanwezig
op en om de Hooge Heerlijkheid.
Duiven werden bijvoorbeeld niet
alleen gehouden om te consumeren, maar ook om de tabaksplantage te bemesten. Ganzen waren
niet alleen nuttig om gras kort
te houden maar ook om te waarschuwen tegen vossen en marters
die het op de kippen gemunt
hadden. Bovendien leverden ze
ook dons voor beddengoed en
pennen om mee te schrijven.
De rondleiding geeft een verrassend inkijkje in het dierenleven
op het adellijk Huys vanaf de
17de eeuw en laat o.a. zien dat
het standsverschil bij de mensen
ook gold voor de dierenwereld:
huisdieren werden vorstelijk
vertroeteld en woonden upstairs
bij hun baasjes, de andere dieren
op het kasteel verbleven net als
het personeel downstairs.
Tijdens de rondleiding maakt u
kennis met de huisdieren van de
graven en gravinnen Van Reede
en Van Aldenburg Bentinck
en leert u alles over adellijke

voorrechten en tradities, zoals de
jacht en het houden van duiven
en konijnen. Zelfs de beestjes die
een dagelijkse plaag vormden voor de bewoners (en het
huidige museum), zoals muizen,
vlooien en luizen worden niet
overgeslagen.
Een speciale plek is ingeruimd
voor Gravin Elisabeth von
Ilsemann Aldenburg Bentinck
(1893 – 1971), de laatste bewoonster van het ‘Huys’ en een dierenbeschermer van het eerste uur.
Uit de wijde omgeving brachten
mensen zwerfdieren naar het
kasteel, waar de gravin ze een
veilig onderkomen bood. De vele
kattenluikjes in ‘het Huys’ zijn nog
altijd zichtbaar.

Boven: Johanna Maria van Lockhorst, Maria Frederike van Reede met Markiesje, een kopie
naar een pastel van Jean-Etienne Liotard, ca. 1760. Pastel op perkament, Collectie Stichting
Kasteel Amerongen.
Onder: Foto van Elisabeth von Ilsemann, gravin van Aldenburg Bentinck met Kat, ca 1957.

Meer informatie en adres?
Kasteel Amerongen
Drostestraat 20, 3958 BK Amerongen
Tel. 0343-563766, info@kasteel-amerongen.nl
www.kasteelamerongen.nl
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Markiezin de Pompadour
8

Van eenvoudige
Spioen naar een
hoffelijk Markiesje
Het Markiesje is een Nederlands hondenras met een rijke geschiedenis.
Het is een authentiek Nederlandse Spioen die we al terugvinden op oude
schilderijen en waarvan de oorsprong tot in de middeleeuwen te herleiden is.
Door: Rob den Toom (voorzitter Nederlandse Markiesjes Vereniging)

Een Spioen was volgens de bekende kynoloog
Toepoel een jachthondje dat over geheel Europa
verspreid was en de jager behulpzaam was bij
de jacht met valk, windhond, geweer of net. Een
Markiesje was van oorsprong vaak donker van
kleur met witte aftekening. Niet alleen komt het
Markiesjes voor op schilderijen van Hollandse meesters maar ook op schilderijen van Engelse, Franse
en Spaanse schilders. Deze vinden we terug in alle
grote en kleine musea in heel Europa.
Hoe het Markiesje zijn naam gekregen heeft is niet
duidelijk. Volgens een legende is het Markiesje
vernoemd naar Markiezin de Pompadour, een van

de beroemdste maîtresses van de Franse koning
Lodewijk XV. Verschillende Franse koningen beschouwden dit soort Dwergspaniëls/Spioentjes als
hun favoriete gezelschapshondjes.
Tot voor 40 jaar geleden was het ras bijna niet meer
te vinden in Nederland, maar gelukkig is het ras
weer helemaal terug. De Nederlandse Markiesjes
Vereniging heeft een beleidsplan waarin de gezondheid van het ras bovenaan staat en waarin grote
stappen gezet worden dankzij wetenschappelijk
onderzoek en wetenschappelijke ondersteuning.
Zo hebben wij in de afgelopen jaren onderzoek
laten uitvoeren naar een neurologische aandoening
EEN SPEELS MAGAZINE / 072019 /
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die sporadisch voorkwam onder Markiesjes.
Recent is dat onderzoek positief afgesloten
en is het gen ontdekt dat de oorzaak is
van de aandoening en is er een DNA-test
ontwikkeld om dat defect op te sporen. Op
die manier willen wij er alles aan doen om
eventuele (erfelijke) ziektes beter in kaart
te kunnen brengen en alle mogelijke maatregelen nemen ter verbetering van het ras
en voor de gezondheid van het ras. Omdat
het Markiesje een relatief klein ras is dat
alleen in Nederland voorkomt zijn wij in de
gunstige positie dat wij heel veel weten van

10

bijna alle honden binnen onze populatie.
Een speerpunt in het beleid van de NMV
is het terugdringen van inteelt. Door een
goed fokbeleid te voeren is de stijging die
een aantal jaren van toepassing was omgezet in een stabilisatie en in het afgelopen
jaar is er zelfs een kleine afname te zien.
Het Markiesje wordt de zwarte parel van
de Nederlandse kynologie genoemd en
dat is niet voor niets. In 2019 bestaat de
Nederlandse Markiesjes Vereniging 40
jaar. Wij hopen en verwachten dat de

Het Markiesje wordt
de zwarte parel van
de Nederlandse
kynologie genoemd
vereniging nog vele jaren op een goede
en verantwoorde manier kan bijdragen
aan het fokken van gezonde Markiesjes.
Onze doelstellingen worden ook onderschreven door Farm Food, onze partner
in gezondheid. Zij ondersteunen ons
financieel om onze doelstelling te halen
en een gezonde rashond te fokken.

Wachtlijst
Pups van Markiesjes worden via de
vereniging bemiddeld. Er is veel vraag
naar pups van Markiesjes en er is dan
ook een wachtlijst. De wachttijd kan
oplopen tot anderhalf jaar. Maar dan
heeft u wel een deftig Markiesje!

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.markiesjesvereniging.nl
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#GEEN
TEKEN
#GEEN
VLOOIEN
ADVERTENTIE

Maandenlang
beschermd met
één behandeling
Vraag je
dierenarts
persoonlijk
advies!

www.vlooienenteken.nl

GEZOND

6 oktober
‘Hart voor
Kanker’

Wandel ook mee
tegen kanker bij dieren

Wandelt u mee op zondag 6 oktober?
Het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD)
organiseert in samenwerking met Kasteel
Amerongen de nationale Hondenwandeling
“Hart voor Kanker”. Reserveer 6 oktober alvast
in uw agenda en steun het NKFD in hun strijd
tegen kanker bij dieren!

Elke euro die
wordt opgehaald
komt volledig
ten goede aan
kankerbestrijding
bij gezelschapsdieren.
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De start van de wandeling is
nabij Kasteel Amerongen. Dit jaar
wandelen de deelnemers via de
uiterwaarden, het knusse bos en
de authentieke kasteeltuin van
Kasteel Amerongen. De route is
dit jaar ongeveer 5 km. Geniet
samen met uw hond van de
prachtige omgeving!
Kasteel Amerongen staat dit
najaar door hun thematentoonstelling “Deftige Dieren” volledig
in het teken van dieren. Dit was
voor het NKFD doorslaggevend
om dit jaar de wandeling in
samenwerking met Kasteel
Amerongen te organiseren.
Naast de hondenwandeling
informeert het NKFD de deelnemers graag over kanker bij dieren
en haar activiteiten. Elke euro die

wordt opgehaald komt volledig
ten goede aan kankerbestrijding
bij gezelschapsdieren. Meer
informatie over de hondenwandeling en de mogelijkheid om
direct in te schrijven vindt u via
www.hondenwandelingtegenkanker.nl.

Kanker bij dieren
Wist u dat op dit moment
ongeveer 30% van onze honden
en katten te maken krijgt met de
vreselijke ziekte kanker? Dit gebeurt net als bij mensen vaak op
oudere leeftijd. Naast ouderdom
spelen ook omgevingsfactoren
(bijvoorbeeld meeroken), hormonen en erfelijke factoren een rol
bij het ontstaan van kanker.

Onze trouwe viervoeter is tegenwoordig een
volwaardig lid van het gezin. De diagnose
“kanker” heeft een grote impact op het huisdier maar ook op het gezin. Bij honden boven
de 10 jaar is kanker helaas de belangrijkste
oorzaak van overlijden. Dit is voor het NKFD
één van de beweegredenen om “kanker bij
dieren de baas te worden”.

andere beroepsgroepen die te maken krijgen
met kanker bij huisdieren. Maar het NKFD doet
meer. Ze ondersteunt en initieert projecten en
onderzoeken die leiden tot het vroeg opsporen van allerlei soorten kanker bij dieren en
het verbeteren van de behandelmethodes. Op
deze manier wordt de kwaliteit van leven van
huisdieren verhoogd.

Nederlands KankerFonds voor Dieren
Het NKFD is een CBF erkend goed doel. De
stichting is in 2002 opgericht door dierenartsoncoloog Johan de Vos. Het Nederlands
KankerFonds voor Dieren (NKFD) geeft voorlichting over preventie en behandeling aan
onder meer diereigenaren, dierenartsen en

Meer informatie?
Meer informatie over het Nederlands KankerFonds
voor Dieren vindt u op www.nkfd.nl. Via deze
website kunt u ook donateur worden van het NKFD.
U kunt eenmalig of periodiek doneren aan het NKFD.

EEN SPEELS MAGAZINE / 072019 /

15

BEROEMD

16

10 vragen aan

Jort Kelder
Interview door: Leen den Otter

1 U heeft twee Britse Korthaar katten en

waarom hebt u juist voor dit ras gekozen?

Eerlijk gezegd kende ik het ras als zodanig niet,
ik kom uit een hondenfamilie, maar ben dankzij verschillende geliefden vreemd gegaan en
overgestapt naar de kat, die bovendien beter in de
stad te houden is dan een hond. Enfin, de toenmalige teerbeminde toonde mij wat foto’s van Britse
korthaar kittens. Dan kun je niet anders dan smelten
en ga je op jacht naar een nest. Dat vonden wij om
mysterieuze redenen in het verre Bedum, ergens in
het voorjaar van 2012.

2 De namen zijn bepaald niet alledaags:
Prins Harry en Don Carlos. Dit vraagt om
een nadere uitleg.

De heren hebben een indrukwekkende stamboom
met allerlei prijswinnende Britten en logischerwijs
uiterst zelfverzekerde hoofden. Daar past niet iedere
naam bij. Prins Harry - kortweg ‘Harry’ voor intimi - is
een eigenzinnige rooie kater, dus de associatie met

de gelijknamige Windsor was snel gemaakt. Zijn
broer Carlos is de chocoladebruine variant. Iets minder zeker van zijn zaak en een tikje zwaarlijvig. Daar
past een mediterrane naam bij waarvan ik mij pas
later realiseerde dat de verwijzing naar het debiele
zoontje van Philips II wellicht wat onaardig is. Het
feit dat Don Carlos samenspande tegen zijn vader
en uiteindelijk onder verdachte omstandigheden
aan zijn einde kwam, mag geen precedent zijn voor
het machtsevenwicht in Chateau Kelder.
EEN SPEELS MAGAZINE / 072019 /
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3 U eet geen vlees, wat geeft u uw katten

te eten? Ik mag toch hopen dat zij geen
vegetarisch menu krijgen voorgeschoteld?

Pijnlijke episode. Ik heb geprobeerd ze naast droge
brokken die goed zijn voor de tanden tenminste op
bio-voer over te laten schakelen, maar ze weigeren
dat hautain. Een nederlaag, maar van een geboren
carnivoor als een kat moet je misschien geen vegan
willen maken. Als het al zou kunnen, qua spijsvertering. Overigens maak ik mij daar best zorgen om:
de 2 miljoen huiskatten in Nederland verorberen
niet alleen massa’s vlees en vis, ze moorden ook
miljoenen zangvogels uit. Harry overmeestert in het
duin nog weleens een muis, maar zachtaardig of
oenig als-ie is kan ik die schattige spitsmuizen nog
weleens levend uit z’n kaken redden.

4 Britse korthaar katten zijn bepaald geen
schootkatten. Gaat dat ook op voor PH en
DC? Vinden zij u aardig of wordt u hooguit
getolereerd?

Ik vrees dat we hier van een gedoogconstructie
moeten praten. Een Brit oppakken, laat staan op
schoot nemen, IS NIET DE BEDOELING. Tegelijk zijn
ze altijd waar ik ben, of dat nu op de werktafel, op
de sofa of in bed is. Ze behouden zich alle rechten
voor, wat even irritant als onweerstaanbaar is.

5 De Britse Kortharen bezitten een eigen
onafhankelijkheid en volgen de huiselijke
activiteit op een afstand. Klopt dit volgens u?
Exact dat. Ze zijn de stille heersers in huis, eigenen
zich alles volstrekt vanzelfsprekend toe. Daarnaast
koesteren ze rituelen. Zo komt Carlos in de

18

ochtend altijd op bed om te spelen, dan doe ik een
handschoen aan waar-ie in kan bijten en aan kan
krabben. Harry heeft een ander ritme en speelt rond
middernacht met het rode lampje van een pointer.
Hij eist dat, verzaken is geen optie.

6 U bent vaak van huis, stellen zij dat wel
op prijs?

Daar hebben we het nooit over maar ik neem van
niet. Mijn vertrek is tot daar aan toe, ik moet uiteraard wel tijdig thuis zijn. Rond vieren beginnen ze te
zeuren, maar sharp om 18.00 uur geef ik ze nat voer.
Met het wisselen van de seizoenen, wintertijd; levert
dat drie dagen aanpassen op.

7 Hoe lost u het vakantieprobleem op. Accepteren zij het bezoek aan een pension?

Pension? Hotel zult u bedoelen. Als ik langer op
reis ben, nemen ze hun intrek in de Old Cat Inn in
Wormer, maar voor alle kortere trips is er Dianne,
mijn biologische kapper die zelf ook Britten heeft
en dol is op de broertjes. Ben ik enorm blij mee,
want mijn jongens zijn veel te zachtaardig om zich
staande te houden in een roedel wilde katten.

8 U werkt mee aan een film over Deftige

Dieren en de film heet: “Hoe heurt het met
dieren”. Wordt er volgens u in Nederland
goed voor dieren gezorgd?

Over het algemeen redelijk, denk ik, maar het feit
dat er zoveel miljoenen zoals dat heet ‘productiedieren’ worden gehouden, doet je huiveren. Het is
onverteerbaar hypocriet en paradoxaal dat ieder
‘kat in de dakgoot’-verhaal vertederend de krant

Een grote stap is vegetariër
of zelfs vegan worden, maar
iedereen kan iets bijdragen
door sowieso minder en
beter vlees te kopen.
haalt en op internet kattenfilmpjes miljarden fans
hebben, maar tegelijkertijd koeien, varkens, eenden,
kippen, geiten en al die andere ‘productiedieren’ zo
liefdeloos gehouden worden om de mens te dienen.
Misschien ben ik al te veel een stadse dégénéré,
maar ik denk dat dieren meer rechten moeten
hebben en zeker niet zondermeer ondergeschikt
mogen worden gemaakt aan onze egoïstische verlangens. Een grote stap is vegetariër of zelfs vegan
worden, maar iedereen kan iets bijdragen door
sowieso minder en beter vlees te kopen.

9 Wat kan er op dit terrein verbeterd

worden en wie moet het initiatief nemen:
de politici, de dierenartsen ?

Tsja, ik vrees toch dat alleen de Partij voor de Dieren
en wellicht een enkele andere progressieve partij opkomen voor de belangen van alle andere aardklootbewoners dan wijzelf. Helaas kiezen VVD, CDA en
zeker de christelijke partijen als Christenunie en SGP
voor het in standhouden van die moordindustrie.
Begrijp mij goed, ik begrijp boeren die dit patroon
alle generaties volgen best, maar we zijn als mensen
nu zo rijk en zo wijs dat we zonder die onderdrukking

van andere soorten kunnen. Dat is pas evolutie. Over
een eeuw zal er hopelijk net zo over de vleesindustrie
geoordeeld worden als we nu kijken naar de slavernij
van de negentiende eeuw. Als we geen slaven meer
houden, waarom dan nog wel dieren? Zinnige
tegenwerping is uiteraard: houd ik mijn katten ook
niet in gevangenschap? Daar zit wat in, ik gooi het
vanavond in de kring met Harry en Carlos…

10 Komen uw katten buiten en zijn ze wel
gechipt? En klopt de registratie wel?
In Amsterdam gaan ze naar buiten, maar uitsluitend op en rond het dak van ons grachtenpand.
Op straat betekent een spoedig einde. Ik neem ze
altijd mee naar mijn huis in de duinen, daar zijn
ze dol op. Ze zijn beiden gechipt, maar of dat iets
uithaalt betwijfel ik. Daarom is Harry, de meest
avontuurlijke, altijd uitgerust met een halsband met
simkaart en beltegoed, zodat ik hem kan bellen en
een google-plaatsbepaling terug ge-smst’t krijg. Dat
werkt geweldig. Z’n broertje is wat braver en is altijd
in en rond het huis te vinden. Ik let wel altijd op dat
de heren tijdig en voor het donker binnen zijn, want
slaap niet graag alleen.
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GEZOND

Goed voor je hond en voor jou
Voor mensen zijn er tal van redenen om af te vallen. De een doet het op
advies van de dokter, de ander om er in de zomer weer helemaal goed uit te
zien. Een hond staat weliswaar niet voor de spiegel naar zijn buik te kijken,
maar de gevolgen van overgewicht merkt hij wel degelijk. Het kan leiden
tot chronische pijn, gewrichtsproblemen en andere klachten. Net als bij
mensen dus. Om die reden heeft de NDG dit voorjaar SamenFit gelanceerd.
20

Door: Sacha Gaus

Overgewicht is niet alleen een welvaartsziekte bij
de mens, maar ook bij onze huisdieren. Hoewel een
mens zelf kan inzien dat hij of zij overgewicht heeft,
is een hond afhankelijk van het baasje. Een juiste
voeding in combinatie met goede beweging helpt
de hond langer gezond te houden.

Hoe weet je of je hond te dik is?
Er zijn geen algemene richtlijnen voor het juiste
gewicht. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de
grootte en het ras. Dus hoe weet je nu of jouw hond
te dik is? Je kunt dit eenvoudig zelf controleren.
Voel met je handen langs de flanken van de hond.
Het is daarbij de bedoeling dat je de ribben lichtjes
voelt zitten. Voel je de ribben helemaal niet, dan is
je hond te dik.
Als je twijfelt is het altijd goed om het gewicht van
jouw hond door een deskundige te laten beoordelen. Vraag altijd je dierenarts om advies over het
gewicht en de juiste hoeveelheid voeding.

Het is vaak onduidelijk of je hond te zwaar is. Sacha
laat in een korte video zien hoe je dit zelf bij je hond
kunt voelen en waar je op moet letten.
Bekijk de video op www.samenfit.nl
ook verder dan het dichtsbijzijnde grasveldje? Maak
die rondjes eens wat langer en neem bijvoorbeeld
een tennisbal mee om onderweg wat spelletjes met
je hond te doen. Je zal dan snel merken dat je hond
fitter wordt en jijzelf misschien ook wel.

Maak de wandeling een stukje langer
Nu je hebt vastgesteld dat er best wat kilootjes af
mogen, wordt het tijd om daar aan te gaan werken.
De juiste hoeveelheid voeding en geen ongezonde
tussendoortjes is een goed begin. Maar om je hond
op het juiste gewicht te krijgen en te houden zul je
echt aan het werk moeten.
Ga eens na of je hond op een dag voldoende beweegt. Hoeveel uitlaatmomenten zijn er en gaan die

Meer informatie?
Web www.samenfit.nl
Inschrijven voor het SamenFit plan is helemaal gratis. Met uw
gegevens gaan we uiteraard zorgvuldig om: die worden niet
met derden gedeeld, en stoppen kan op elk moment.
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DEFTIG

Deftige Dierenbeschermers
‘Dierenmishandeling is onfatsoenlijk en onbeschaafd!’ Deze slogan wordt
regelmatig door dierenbeschermers gebuikt. Minder bekend is dat de
vaak emotionele discussie over dierenbescherming al ruim een eeuw
oud is. Destijds werd door gegoede burgers een ‘beschavingsoffensief’
gestart om het algemeen zedelijk peil van Nederland te verheffen.
Dierenbescherming maakte daar deel van uit.
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Door: Peter Koolmees (faculteit Diergeneeskunde, Utrecht)

Aan het begin van de 19e eeuw werden in
enkele grote Europese steden dierenbeschermingsbewegingen opgericht. In 1864 werd de
“’s-Gravenhaagsche Vereeniging tot Bescherming
van Dieren” opgericht. Dat voorbeeld werd in
andere steden snel gevolgd. Vanaf 1869 werd
Androcles. Maandschrift aan de belangen der dieren
gewijd uitgebracht; een landelijk propagandablad
dat een platform vormde voor diverse verenigingen.
Tot een landelijke vereniging kwam het in 1877:
de “Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Dieren” (NVBD). Daarnaast bleef de “Amsterdamsche
Koninklijke Sophia-Vereeniging tot Bescherming
van Dieren” uit 1867 zelfstandig bestaan. Beide
verenigingen streefden dezelfde doelen na, onder
meer: volksvermaak met dieren tegengaan, het
welzijn van paarden en werkhonden verbeteren, het
verbieden van couperen van staarten en oren bij
honden en paarden, betere slachtvoorschriften en
wetgeving tegen dierenmishandeling. Rond 1900
werd de dierenbescherming uitgebreid met aparte
bewegingen tegen vivisectie en voor promotie van
het vegetarisme.

Trekhonden
Een belangrijk speerpunt voor de dierenbeschermers was de afschaffing van het gebruik van
trekhonden; zij beschouwden dit als dierenmishandeling. Vóór de mechanisatie werden hondenkarren
veel gebruikt op het platteland, vooral op kleine

bedrijven zonder paardenkracht. Niet alleen op
het platteland werden trekhonden gebruikt. In
de steden gebeurde dat ook door melk-, petro-

leum- en schillenboeren. In 1910 kwam er een
Trekhondenwet die tot de invoering van de Wet op
de dierenbescherming van 1961 van kracht bleef.
Hierin werd de grootte van de hond afgestemd op
de te vervoeren last. Inspecteurs van de dierenbescherming gingen toezicht houden en bij overtreding van de wet konden veldwachters een procesverbaal uitschrijven.
In discussies over de Trekhondenwet en het gebruik
van honden in het leger werden dierenartsen door
de dierenbescherming ingeschakeld om wetenschappelijk aan te tonen dat de hond geen geschikt
trekdier zou zijn. Als gevolg van de urbanisatie
gingen stedelingen evenwel ook meer honden
EEN SPEELS MAGAZINE / 072019 /
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en katten louter als gezelschapsdier houden. Dat
trok ook dierenartsen aan die stadspraktijken voor
de behandeling van honden, katten en paarden
openden.

Dierenarts en dierenbescherming
Eén van de eerste dierenartsen die actief betrokken raakte bij de dierenbeschermingsbeweging was Dirk Frederik van Esveld (1848-1912).

dierenartsen met hun specifieke kennis bij uitstek
geschikt waren om activiteiten op dit terrein te
ontplooien. Door hun expertise en nuchtere blik
konden zij deskundige adviezen geven en zo
tegengewicht bieden aan de vaak overdreven voorstelling van dierenleed door dierenbeschermers.
Inderdaad werd geleidelijk aan het advies van dierenartsen door de dierenbeschermers steeds meer
op prijs gesteld. Bij vraagstukken over dierenwelzijn of het opstellen van wetsontwerpen werden
dierenartsen door de dierenbescherming steeds
vaker ingeschakeld als deskundige scheidsrechters. Wetenschappelijk (veterinair) onderzoek ging
een belangrijke rol spelen bij het lobbyen van de
dierenbeschermers. De moderne dierenarts staat
op de bres voor dierenwelzijn en is zich terdege
bewust van de maatschappelijke en politieke aandacht voor dit onderwerp.

Vrouwen namen het voortouw

Gedurende zijn carrière als docent aan de
Rijksveeartsenijschool in Utrecht heeft deze dierenarts zich bijzonder ingespannen voor de ‘sociale
verheffing’ van het veterinair beroep. Onder die
noemer vielen volgens hem voor dierenartsen ook
taken te vervullen op het gebied van de dierenbescherming. De meeste dierenartsen hadden
niet veel op met de in hun ogen ‘overgevoelige
weekhartige dierenbeschermers’. Maar in de loop
van de 19e eeuw stelde men zich in veterinaire
kringen meer en meer op het standpunt dat juist
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Wie stonden aan de basis van de dierenbescherming? Uit historisch onderzoek blijkt dat het initiatief vooral uitging van de stedelijke elitecultuur
(predikanten, ambtenaren, ondernemers, juristen,
etc.) en de aristocratie. De politieke overtuiging
van deze mensen was divers; aanvankelijk waren
het vooral protestanten. In de 20e eeuw werd de
dierenbescherming gefeminiseerd.
Vrouwen waren betrokken bij de oprichting van het
eerste asiel in Den Haag in 1877. Het waren rijke
Indische dames die de Stichting ‘AMor est Iustitia
VErzorging van DIeren’ (Amivedi) in het leven riepen.
Deze vrijwilligersorganisatie zet zich sinds 1933 in
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland.

Van deze deftige vrouwelijke dierenbeschermers is
Elisabeth von Ilsemann, geboren gravin van AldenburgBentinck (1892-1971), een
ander typerend voorbeeld.
Op haar landgoed bij Kasteel
Amerongen stichtte zij een
Nationaal Dierenpark voor
Zwerfdieren, genaamd “De
Hazenberg”. Dit park groeide
uit tot een veilige haven
voor allerlei zwerfdieren.
Op het terrein bevond zich
een rusthuis voor afgeleefde
paarden; dit idee had gravin
Elizabeth opgedaan in
Engeland. Verder werden er voor die tijd heel
moderne paviljoens voor
honden en katten gebouwd.
Wanneer de dieren er
slecht aan toe waren, werd
de hulp ingeroepen van
dierenarts Dr. S. Bakker uit
Langbroek.

Meer informatie?
Wil je meer weten?
Kijk op www.amivedi.nl
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GEZOND

Hoeveel
beweging
heeft mijn
hond echt
nodig?
Lichaamsbeweging is voor honden net zo belangrijk als
voor mensen. De juiste hoeveelheid beweging zorgt
ervoor dat je hond in goede conditie blijft en kan helpen om ziektes te
voorkomen. Zo neemt het risico op het krijgen van diabetes, artrose en
een hoge bloeddruk sterk af. De levensverwachting van jouw hond neemt
toe en de rekening van de dierenarts wordt drastisch lager.
26

Door: Sara Rossi

Maar er is meer. Lange wandelingen zijn niet alleen
goed voor het lichaam, maar ook voor de geest!
Speeltijd helpt hyperactief, destructief, onhandelbaar en aandachtzoekend gedrag te voorkomen.
Het leidt tot een sterke vertrouwensrelatie terwijl je
zelf ook fitter wordt. Het is een win-win dus!
Maar hoeveel activiteit is precies goed voor jouw
hond? Een actieve levensstijl is geweldig, maar
elk huisdier is uniek. Wat het voor een Border

Meer informatie
en bestellen?
Ga dan naar www.samenfit.nl.



De gestelde doelen halen is hartstikke leuk en
zelfs een tikkie verslavend. Zoals het scherm op de
linkerpagina laat zien kun je in de gratis FitBark app
eenvoudig de voortgang van je hond volgen.

Collie-puppy betekent om gezond te zijn, is niet
hetzelfde als voor een St. Bernard. Dit is waar de
Fitbark kan helpen. Met real-time vergelijkingen
tussen honden van vergelijkbare leeftijd, gewicht en
rassen over de hele wereld, helpt FitBark je om activiteit, slaap, gezondheid en gedrag in perspectief
te plaatsen. Nog beter, met zijn FitBark draagt jouw
hond bij aan het creëren van deze basisgegevens en
het bevorderen van de wetenschap voor het grotere
welzijn van alle honden.

Bij inlevering van deze bon krijgt u 20% korting op de entreeprijs!
Geldig voor 2 personen tot en met 1 december 2019. Niet verhandelbaar of in te ruilen tegen contanten. Alleen geldig indien u in
bezit bent van deze originele bon. Kopieën zijn niet toegestaan. Deze bon dient u mee te nemen met uw bezoek.
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SATIETY DIET
MET SUCCES NAAR EEN GEZOND GEWICHT!
Bob en Billy zitten weer lekker in hun vel!
Een half jaar geleden waren Bob en Billy nog te dik en
lagen ze bijna de hele dag in hun mand. Onder begeleiding
van de dierenarts volgden ze een speciaal gewichtsverlies
programma met Satiety dieet en extra beweging.
Het was even volhouden, maar gelukkig hadden ze door
de speciale brokken geen honger. Dus hoefden ze ook niet
te bedelen. Dit tot grote opluchting van hun baasje, die
ontzettend trots is op het resultaat. Want Bob en Billy zijn
weer fit, actief en vrolijk.
Kortom, ze zitten weer lekker in hun vel!

KORT
BINNENIJGBAAR
VERKR
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