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Ik geef toe dat kreeften en krabben niet tot de meest aaibare dieren behoren, 
maar dat mag in onze samenleving geen reden zijn om ze als gevoelloze 
voorwerpen te behandelen. Het op markten in een kale bak met een beetje 
water te koop aanbieden van kreeften en krabben met vastgetapete scharen, is 
daar een heel lelijk voorbeeld van. Het is een ware kwelling voor deze dieren.  

Ik noem drie argumenten om dat niet langer toe te staan. 

In de eerste plaats het wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen 25 jaar. 
Dat heeft in tientallen studies aangetoond dat kreeften en krabben geen 
gevoelloze en hersenloze dieren zijn, maar in staat zijn om pijn te voelen en te 
reageren op schadelijke prikkels. Ze hebben een goed ontwikkeld geheugen, 
beschikken over zenuwbanen die leiden naar een centraal zenuwstelsel, ze 
reageren op pijnstillers, gaan schadelijke prikkels uit de weg, en zijn in staat om 
de voor- en nadelen van hun reacties op negatieve prikkels tegen elkaar af te 
wegen. Zo geven krabben, in een experiment, hun geliefkoosde donkere 
schuilplaats niet meteen op na toediening van een eerste elektrische 
schok,maar wel na een tweede schok. Zij reageren hier dus niet zuiver 
reflexmatig. De kreeften en krabben voldoen aan 14 van de 17 door 
onderzoekers opgestelde criteria die wijzen op pijn, net zo veel als de vissen en 
vogels. Zo'n pijncriterium is bijvoorbeeld het vermijdgedrag dat ze na toediening 
van de elektrische schok vertonen. 
 
Het tweede argument is de opinie van de Nederlandse bevolking. Die gaat 
duidelijk in de richting van een humanere behandeling van deze dieren. De 
Stichting Vissenbescherming heeft in 2016 samen met de Dierenbescherming 
hierover een publieksenquête laten uitvoeren. 67% van de Nederlanders denkt 
dat kreeften en krabben pijn kunnen ervaren, slechts 3% denkt van niet. 
Voorzover ze daarover een mening hadden vinden de mensen in meerderheid 
het onacceptabel dat kreeften en krabben levend naar een winkel vervoerd 
worden om daar met vastgetapete scharen te worden verkocht. In lijn hiermee 
vindt 45% dat kreeften en krabben direct na de vangst elektrisch verdoofd en 
gedood moeten worden, terwijl, slechts 16% het hiermee niet eens is.  
 
Het derde argument is het voorzorgprincipe dat binnen de EU (artikel 191 van 
het Verdrag) wordt gehanteerd en door de Nederlandse overheid wordt 
gerespecteerd. Dit houdt in dat zelfs indien er nog twijfels zouden bestaan 
omtrent de mate van dierenleed de overheid toch al uit voorzorg beschermende 
maatregelen kan treffen. Door toe te staan dat levende dieren voor consumptie 
aan particulieren worden verkocht, worden deze dieren in feite overgeleverd 
aan mensen die op hun manier, wat die manier ook moge zijn, thuis de dieren 
gaan slachten.  Dit lijkt ons ethisch niet verantwoord, niet meer van deze tijd en 
strijdig met het voorzorgprincipe. 


