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Geachte officier van justitie, 

Hierbij verzet ik mij tegen uw strafbeschikking om onderstaande redenen:  

U beschuldigt mij van diefstal en daar ben ik het niet mee eens. Op 25 januari 2016 heb ik kip Jip uit 

haar hok bevrijd en meegenomen om haar te redden van de dood. Kip Jip is geen ding, maar heeft 

een eigen intrinsieke waarde waarmee rekening gehouden dient te worden. De Wet dieren erkent 

deze intrinsieke waarde ook. In de Wet dieren staat in artikel 2.1 lid 1 duidelijk omschreven dat het 

verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel 

toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een 

dier te benadelen. Bij kip Jip was hier sprake van. Zij werd misbruikt voor een experiment van een 

kunstenaar. Kip Jip zat in een te klein hok solitair gehuisvest in de hal van de theaterschool, niet 

conform de regels van de overheid, zie de folder van het LICG hoe je kippen moet houden 

(http://www.licg.nl/r8/dieren/vogels/vogels/kip.html).  Onderdeel van de kunstuiting was dat 

mensen konden stemmen of kip Jip in leven mocht blijven of gedood moest worden. Aangezien 

hierdoor de gezondheid en het welzijn van kip Jip duidelijk benadeeld werd en het om een zaak van 

leven en dood ging en er hier niet van een redelijk doel sprake was voelde ik mij genoodzaakt om kip 

Jip uit deze benarde positie te redden. Er was sprake van overschrijding van een redelijk doel omdat 

de kunstenaar zijn project makkelijk op een andere manier had kunnen doen zonder dat het nodig 

was om daar ook maar één levend dier voor te misbruiken. Ik beroep mij hier op lid 6 van artikel 2.1 

van de Wet dieren waarin  staat dat een ieder een hulpbehoevend dier de nodige zorg dient te 

verlenen. Kip Jip hing de dood boven haar hoofd enkel omdat een kunstenaar veel publiciteit ten 

koste van haar leven wilde krijgen. Ik heb kip Jip conform lid 6 van artikel 2.1 van de Wet dieren 

gered uit deze benarde positie om haar een mooi leven bij andere kippen in een tuin te willen geven. 

Ik heb haar beslist niet meegenomen om mijzelf te verrijken. Ik heb in het hok van kip Jip in de plaats 

voor kip Jip een alternatief achtergelaten dat minimaal dezelfde consumentenwaarde had als kip Jip 

voor de kunstenaar. Het ging hier om een pakje vegetarische kipstukjes ter waarde van 4 euro. De 

slachtprijs van legkippen die slechts anderhalf jaar oud zijn ligt tussen de 50 cent en 1 euro. Kip Jip 

was drie jaar oud. Daarbij heb ik ook in het hok de boodschap achtergelaten waarom ik kip Jip heb 

meegenomen (geen theater ten koste van een kip) en een kaartje met  mijn gegevens. Het is nooit 

mijn bedoeling geweest om kip Jip daar weg te halen zonder mijzelf daarvoor verantwoordelijk te 

stellen.  

http://www.licg.nl/r8/dieren/vogels/vogels/kip.html


  

Omdat ik kip Jip niet wilde afstaan en ik het beste met kip Jip voorhad heb ik mij vrijwillig laten 

aanhouden door de politie. Ik heb om die reden zes uur in een cel moeten zitten. Ik ben gevisiteerd 

en daarbij vernederd, moest mijn bh en schoenen uit doen en mocht de eerste uren geen enkel 

tijdschrift als afleiding. Ik heb in die zes uur slechts twee keer iets te drinken gehad. Mijn 

vingerafdrukken zijn genomen en foto’s. In het procesverbaal wat van mij afgenomen is heb ik 

duidelijk verklaard waarom ik Jip heb meegenomen en waarom dit geen diefstal is. Desondanks wil 

justitie nu mij beschuldigen van diefstal en daarvoor een boete van 209 euro opleggen en dat terwijl 

ik een dier in nood conform lid 6 van artikel 2.1 wilde redden.  

In het afgelopen jaar heeft stichting Comité Dierennoodhulp waar ik coördinator van ben samen met 

andere dierenorganisaties diverse malen aangifte gedaan bij justitie i.v.m.  grootschalige 

dierenmishandelingen en het onnodig doden van dieren. Schandalig is dat het OM daar klaarblijkelijk 

geen aandacht aan wil besteden en er geen prioriteit in ziet deze dierenmishandelaars aan te pakken. 

Maar wil iemand een dier redden dan is het OM klaarblijkelijk wel in staat om snel te straffen en mij 

te bestempelen als dief. Wat ik beslist niet ben. 

Vriendelijke groet, 

 
Sandra van de Werd 
 


