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Wie aan een leuk en aaibaar dier denkt, 
komt niet als eerste op de gallus gallus 
domesticus: de kip. Maar als je je er 
ook maar een beetje in verdiept, kom 
je tot verrassend interessante inzichten. 
Bijvoorbeeld dat het dier nogal eens 
verkeerd is beoordeeld. Spreekwoordelijk 
is de ‘kip zonder kop’ om aan te geven 
dat iets of iemand erg dom is. Dat mag zo 

zijn, maar een kip mét kop wordt wat intelligentie betreft door 
deskundigen vergeleken met zoogdieren. Het dier kan in een 
natuurlijke situatie wel honderd soortgenoten onderscheiden en 
dat helpt bij de pikorde, de strikte hiërarchie waaraan kippen 
zich houden. Ze weten wie er voorrang heeft bij het eten en wie 
de beste slaapplaats mag innemen. Ze begrijpen heel wat van 
oorzaak en gevolg, onthouden objecten die ze – als ze die 
kwijt zijn - gaan zoeken en ze kennen zelfbeheersing.

Al wordt de kip weinig vertroeteld, het dier is wel erg populair. 
Als voedsel wel te verstaan. Kiplekker. Jaarlijks lopen er 
60 miljard (= 60.000.000.000) op aarde rond. Niet lang 
overigens, want twee derde van hen wordt gefokt in de 
kippenindustrie. En daar worden ze, kuikens nog, na zo’n 
zes weken geslacht om opgegeten te worden. 

Dat uiterst korte bestaan is bepaald geen feest: ze leven in 
grote schuren met soms duizenden tegelijk in het duister, hebben 
weinig leefruimte en groeien zó snel dat ze allerlei lichamelijke 
gebreken krijgen. Dat is de situatie in West-Europa en Noord-
Amerika. Maar het kan nog erger: in sommige regio’s, met name 
in Azië en Afrika, worden vleeskuikens in steeds grotere getale 
opgesloten in kooien waar ze met z’n tweeën het oppervlak 
van één A4tje delen. 

World Animal Protection wil om te beginnen de opmars van 
die kooien tegengaan. We willen naar een ommekeer, 
waardoor de kip een leefbaarder – en langer – leven krijgt. 
Daarom roepen we ‘grootgebruikers’ ervan, wereldwijde 
fastfoodketens, op om in elk geval af te zien van kooikippen. 
Gelukkig heeft McDonald’s op ons verzoek al verklaard die 
inderdaad niet te serveren. Een veelbelovend begin. 

Pascal de Smit
Directeur World Animal Protection Nederland

Kip verdient beter
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Meer informatie
Voor uitgebreidere informatie 
kun je altijd naar onze website 
worldanimalprotection.nl 
gaan of per email 
(info@worldanimalprotection.nl) 
of telefonisch (070 314 2800)
contact met ons opnemen. 

World Animal Protection verzorgt 
deze uitgave minimaal drie 
maal per jaar om donateurs en 
belangstellenden te informeren. 
IBAN: NL20INGB0000000242 
BIC: INGBNL2A

World Animal Protection is een 
geregistreerde liefdadigheids-
instelling met een belasting-
vrijstellingstatus onder nummer 
810592873.

Volg ons op

Misverstanden over ‘wild’

van alle ge-
fokte ‘wilde’ 
konijnen sterft 
al voor hij 
‘slachtrijp’ is

Veel mensen die vlees eten, schakelen in december een keer of wat over op ‘wild’. 
Ze nemen daarbij aan dat op hun bord een restant ligt van een dier dat een vrij 
leven in de natuur heeft gehad en – behalve de fatale kogel – weinig te lijden 
heeft gehad. In de meeste gevallen is dat een enorm misverstand.

Pascal de Smit

Het overgrote deel van wat in de supermarkt 
als ‘wild’ wordt aangeboden, is gefokt. 
Dat betekent meestal leven in een afgesloten 
ruimte, soms met een beetje uitloop, maar 
vooral afkomstig uit schuren en stallen. 
Dat geldt in ieder geval voor konijn en eend. 
In Nederland groeien bijna een miljoen 
eenden op in schuren zonder water om in 
te zwemmen. Konijnen zitten vaak in krappe 
kooien van staaldraad, hetgeen pijnlijk is 
voor hun pootjes en vaak tot verwondingen 
leidt. De omstandigheden waarin deze twee 
diersoorten gefokt worden, komen overeen 
met die van plofkippen en -kalkoenen. 

De dieren zijn geselecteerd op snelle groei, 
veel vlees. Een vaak gefokt konijn is de Witte 
Nieuw-Zeelander. Van dat ras kan een voed-
ster per jaar zoveel jonkies werpen, dat die 

20%

samen zo’n honderd kilo vlees opleveren. 
Onder diervriendelijker omstandigheden 
is dat niet meer dan de helft. In Nederland 
groeien zo meer dan 325.000 konijnen 
op. Een op de vijf daarvan sterft al voor 
hij ‘slachtrijp’ is. Bij eenden gaat het alleen 
al in ons land om meer dan een miljoen per 
jaar. Ze hebben gezondheidsproblemen 
vergelijkbaar met die van plofkippen. 

Maar ook ‘groot wild’ is vaker niet dan 
wel afkomstig uit de natuur. Struisvogels 
worden massaal gefokt en dat geldt ook 
voor herten. Hun bouten komen diep-
gevroren voornamelijk uit Nieuw-Zeeland. 
Dit kan allemaal omdat de term ‘wild’ niet 
beschermd is. En zo wordt de consument 
lekker gemaakt met vlees waaraan een 
ernstige bijsmaak zit.
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We zijn graag op deze uitnodiging 
ingegaan. Met een dagelijks publiek van 
600.000 kijkers biedt Utopia een mooie 
kans onze missie, campagnes en activiteiten 
te belichten. Tijdens het kennismakings-
bezoek hebben wij kort gesproken over 
ons werk in de breedte, van reddingsacties 
in rampgebieden tot financieren van beren-
opvang en van honden inenten tegen rabiës 
tot campagnes tegen misbruik van wilde 
dieren in toerisme. 

Vervolgens hebben wij uitgebreid met de 
Utopianen over de showdolfijnen in Harder-
wijk gesproken. Dat is namelijk dé plek in 
Nederland waar wilde dieren worden 
gebruikt als circusartiesten. Als we ons 
inzetten tegen olifantenritten in Azië en het 
maken van selfies met leeuwen in Afrika, 

dan kunnen we niet voorbij gaan aan 
dolfijnen die in eigen land gebruikt worden 
voor vermaak. Wilde dieren horen thuis in 
het wild en horen niet door een hoepel te 
springen in een klein bassin. 

In juni heeft Richard O’Barry, de voormalig 
trainer van Flipper, Harderwijk uitgenodigd 
om een aantal dolfijnen over te brengen 
naar ’s werelds eerste opvang voor dolfijnen.
In deze prachtige, afgesloten baai in 
Griekenland kunnen show dolfijnen uit dolfi-
naria op vis jagen, hun natuurlijke omgeving 
verkennen en gewoon dolfijn zijn. Dit voorstel 
is volledig genegeerd door het Dolfinarium 
en wij hopen dat deze televisie aandacht 
en onze petitie Harderwijk als nog kan be-
wegen zich van haar goede kant laat zien. 
Geef dolfijnen hun welverdiende vrijheid!

Honderdduizenden, zo niet miljoenen 
eigenaren van huisdieren zien steeds 
opnieuw met angst en beven het einde 
van het jaar naderen. Vuurwerk dat 
vaak lukraak wordt afgestoken, maakt 
hun dieren bang, soms zelfs hysterisch. 
Vandaar dat kattenluikjes massaal wor-
den afgesloten, honden binnen moeten 
blijven en dat in tal van huizen radio’s 
worden aangezet om de huisgenoten 
af te leiden van het angstwekkende 
geknal en geflits. 

Onder aanvoering van Hilversums 
burgemeester Pieter Broertjes wordt 
in tal van gemeentes gepleit voor en 
gewerkt aan vuurwerkvrije zones. 
Denk daarbij aan bejaardenhuizen en 
dierenasiels. Broertjes: “Een vuurwerk-
vrije zone heeft vele voordelen. Voor 
mensen: minder letsel aan benen en 

armen, minder schade aan prullen-
bakken en brievenbussen en minder 
rotzooi in de vroege ochtend. 
Voor de beesten: minder angst voor 
vuurpijlen en rotjes. Honden en katten 
die gewoon voor het raam kunnen 
kijken naar alle gezelligheid op straat. 
Kortom, iedereen blij. En de vuurwerk-
handelaar mag best een sterretje 
verkopen voor de gezelligheid op 
oudjaarsavond.”

De populariteit van vuurwerk neemt 
stap voor stap af: inmiddels steekt nog 
maar een op de acht Nederlanders 
vuurwerk af en is (cijfers uit 2015) 
bijna de helft van de Nederlanders 
voor een vuurwerkverbod voor particu-
lieren en dat wordt een kleine meerder-
heid (54%) als de gemeente een show 
organiseert.  

Kom in actie 
en teken de 
petitie op 
onze website!

Aandacht voor Nederlandse 
showdolfijnen

Vuurwerk moet anders

Utopia, een reality programma waarin 15 mensen bouwen aan 
een ideale samenleving, besteedt aandacht aan dierenwelzijn. 
Inwoner Bas heeft World Animal Protection uitgenodigd om te 
praten over dierenleed en mogelijke oplossingen. 

Er zijn van die discussies die jaarlijks terugkeren: waar naartoe op vakantie, 
moet Piet zwart blijven en … wie mag waar en wanneer vuurwerk afsteken. 
Over dat laatste lijkt de opinie zich te gaan ontwikkelen als over roken: 
van sociaal geaccepteerd naar het verdomhoekje. En die trend is gunstig 
voor (huis)dieren. Daarover is discussie onnodig.

van de 
Nederlanders 
is al voor een 
vuurwerk-
verbod voor 
particulieren.  
Goed nieuws 
voor onze 
huisdieren!

48%

bianca
Notitie
alternatief:
vuurwerkfoto of kort artikel?
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Met die kwestie als uitgangspunt behandelt Dirk Jan Verdonk, als
historicus gepromoveerd op de geschiedenis van het vegetarisme
en voorts werkzaam bij World Animal Protection Nederland, de 
ontwikkeling van opvattingen over dierenrechten. 

In zijn boekje ‘Dierenrechten’ (minder dan 160 tekstpagina’s) 
doet hij dat grondig: de opvattingen binnen tal van religies –met 
name jodendom, christendom en islam,  van filosofen en van 
wetenschappers komen per hoofdstuk aan bod. Morele vragen, 
zoals of een wolf die een prooi doodt het recht op leven schendt, 
worden niet geschuwd. Hoewel de auteur zijn engagement niet 
verbergt, blijft hij vooral de leraar die de verschillende opvattingen 
zo objectief mogelijk beschrijft en uitlegt. 

Om de afstand in redelijke vermogens tussen “mensen en andere 
dieren”, zoals Verdonks consequente terminologie luidt, en met 
name de rechten die dat al dan niet met zich meebrengt te 
verkleinen, wordt wel erg vaak de positie van baby’s en geeste-
lijk gehandicapten opgevoerd. Die laatsten hebben rechten, 
waarom die “andere dieren” dan niet? Of dat argument werkelijk 
zo sterk is, kan worden aangevochten: bepaalt de uitzondering 
- baby’s worden bovendien volwassen mensen – inderdaad de 
algemene regel? Maar het is een interessante vraag: moet je 
mensen anders behandelen dan dieren louter omdat ze behoren
tot de menselijke soort, of moet zo’n andere behandeling 
gefundeerd zijn op bepaalde eigenschappen die zo’n andere 
behandeling rechtvaardigen. Vaststaat dat van alle dieren 
alleen de menselijke soort zich bezighoudt met de kwestie van 
dierenrechten. Dirk Jan Verdonk doet dat in tamelijk kort bestek 
voortreffelijk. Een aanrader voor iedereen die zich op dit thema 
wil inlezen. Maar men moet er wel even goed voor gaan zitten.

Paul van Tongeren
Dierenrechten, Amsterdam 2016. ISBN 978 94 6298 129 4

Rechten 
van/voor dieren
De discussie over de vraag of dieren rechten 
hebben woedt in Nederland al tenminste 
sinds 1880. Toen boog een commissie 
die een nieuw Wetboek van Strafrecht 
voorbereidde zich over de strafbaarstelling van 
dierenmishandeling. Maar is zo’n mishandeling 
een misdrijf of een overtreding? 

Weer minder 
koeien in 
de wei
Tussen droom en daad… zit nogal 
wat verschil. Dat geldt voor het 
gedicht waarin deze frase voorkomt, 
het geldt ook voor de weidegang 
van melkkoeien. Want ondanks het 
streven van de staatssecretaris van 
Landbouw naar tachtig en dat van 
de meeste marktpartijen naar zeven-
tig, blijft het percentage melkkoeien 
met weidegang zakken. Liep tien 
jaar geleden nog tachtig procent 
van deze dieren op gras, vorig jaar 
was dat nog maar 65. En dat terwijl 
het aantal dieren is gegroeid.

De belangrijkste oorzaak van deze 
ontwikkeling heet schaalvergroting. 
Hoe groter het aantal melkkoeien 
op een boerderij, hoe kleiner de 
kans dat ze naar buiten mogen. 
Hoe kleiner dus de kans dat ze 
zich natuurlijk kunnen gedragen en 
hoe groter de kans op diverse ziek-
tes. Ook al proberen organisaties 
als verwerker Friesland Campina, 
standsorganisatie LTO en zelfs 
sinds kort een aantal supermarkt-
ketens het percentage weidemelk 
te verhogen, de echte resultaten 
blijven uit. In de veenweidegebie-
den van de Hollandse provincies 
graast nog zo’n negentig procent 
in de wei, maar in Flevoland ligt 
dat in de buurt van een derde. 

Met tienduizenden opeengepakt en een-
zijdig doorgefokt op snelle groei, worden 
jaarlijks tientallen miljarden (!) dieren in een 
periode van vijf, zes weken op ‘slachtgewicht’ 
gebracht. Vooral dankzij Wakker Dier en 
de Dierenbescherming is in Nederland de 
afgelopen jaren het nodige verbetert. Hoog 
tijd om dat ook in andere landen te bereiken. 
World Animal Protection richt zich in eerste 
instantie op internationale fastfoodketens. 
De eerste stap: dat bedrijven beloven geen 

vleeskuikens uit kooien te verkopen. 
Stap twee: het welzijn verbeteren door een 
aantal belangrijke maatregelen te nemen, 
onder andere door meer ruimte te geven 
en vleeskippenrassen te gebruiken die wat 
trager groeien. Ons eerste doel: KFC. Binnen 
een paar weken tijd zijn wereldwijd al ruim 
honderdduizend mensen die zich bij onze 
campagne hebben aangesloten. Nog niet 
meegedaan? Help mee de druk op te 
voeren en teken de petitie op onze website.

Kom in actie 
en teken de 
petitie op 
onze website!

Het miserabele leven van 
vleeskuikens veranderen
Change for chickens! Onder dit motto is World Animal Protection eind 
september van start gegaan om op internationaal niveau het welzijn van 
vleeskuikens te verbeteren. 



8

N
L0

04
4/

10
16

<Bijschrift 
vechtberen?>

Met de handtekeningen van 68.531 suppor-
ters van over de hele wereld op zak, reisde 
een kleine delegatie van World Animal  
Protection naar het Roemeense Constanta 
voor een ontmoeting met locoburgemeester 
Babu Dimitru. Inzet van het gesprek, naast 
het overhandigen van de handtekeningen, 
was een eind maken aan het ‘vangen en 
doden’-beleid ten aanzien van zwerfhonden 
in de havenstad.

De ontmoeting met de locoburgemeester trok 
veel aandacht van de nationale media en 
bleek een lang gezochte overwinning  
voor de zwerfhonden te zijn. Tijdens de  
vergadering beloofde Dimitru om een dier- 
vriendelijk programma voor hondenpopulatie- 
management voor de stad te ontwikkelen. 
Deze nieuwe regelgeving zal worden onder- 
steund door een nieuwe afdeling voor zwerf-
honden binnen de gemeente, en omvat 
onder meer een gratis sterilisatiecampagne 
voor honden die in eigendom worden 
gehouden en de bevordering van micro-

Nieuwe hoop voor zwerfhonden Constanţa
chippen onder de burgers van Constanţa. 
De huidige periode waarin een zwerfhond 
verblijft in een opvangcentrum voordat hij 
gedood wordt, wordt verlengd van veertien 
tot minstens dertig dagen. Ook wordt het 
plaatselijke dierenasiel heropend, dit keer 
met een duidelijke adoptieprogramma om 
ervoor te zorgen dat de honden herplaatst 
zullen worden en niet gedood. Bovendien 
beloofde de locoburgemeester ons om het 
onderwijsprogramma van World Animal  
Protection over verantwoordelijk eigendom 
van huisdieren ook in Constanta in te voeren.

handtekeningen 
maken het 
verschil voor 
Roemeense 
zwerfhonden

68.531


