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Het minivarken is hot!
Maar wie haal je in huis? 
Wat wil dat varkentje? 
Waarom doet het wat 
het doet? En waarom 
wordt het minivarken 
steeds vaker gedumpt? 
Hoe ziet een gelukkig 
minivarkensleven er uit? 

MINI
VARKENS
van Aanbiddelijk tot Zwijnenstal

micro varkentje
teacup biggetje

göttinger minivarkentje
hangbuikzwijntje

dwergvarkentje
huisvarkentje
minivarkentje



Miss Universe, op de kaft 3 maanden en op deze foto 3 jaar

Het Beloofde Varkensland
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Het minivarken is hot
Maar wie haal je in huis? Wat wil dat
varkentje? Waarom doet het wat het doet? En
waarom worden minivarkentjes steeds vaker
gedumpt? Hoe ziet een gelukkig mini-
varkensleven er eigenlijk uit?
Op Het Beloofde Varkensland wonen naast ex-
productievarkens en tamme wilde zwijnen ook
noodgedwongen tientallen minivarkens. Deze
varkentjes hebben een achtergrond als pech-
vogel. Verwaarloosd, mishandeld, gedumpt.
Om de steeds vaker gedumpte minivarkentjes
onder de aandacht van de media te brengen
schreef varkenspionier Dafne Westerhof het
vlugschri� Verborgen Varkensleed - de
minivarkenshype. Dit haalde EenVandaag,
Tijd voor MAX, het Jeugdjournaal, AT5, de
Telegraaf, het Parool en meer.
Nu is er dit miniboekje. Van Aanbiddelijk tot
Zwijnenstal. Praktische informatie voor wie
overweegt een minivarkentje aan te scha�en.
Maar...

bezint eer ge begint
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AANBIDDELIJK
Oooooh, kijk nou toch! Wat scháttig! Dat smóeltje!
Die óógjes! Die óórtjes! Die hóe�es! Kijk nou! Kijk
nou! Hij gaat zomaar liggen! Té cute! Wat een zacht
buikje! Wat lie�f !!!!! Ik wil ook zo’n microbiggetje!
Nú! Metéén! Wáár kun je ze krijgen?
BOERDERIJDIER
Ze zijn inderdaad om op te vreten die minivarkentjes.
Maar hoe klein en schattig ook, een minivarkentje is
en blij� een varken. De aard van dat snoezige
minivarkentje is precies gelijk aan die van wilde
zwijnen of van welk ander groot varkensras dan ook.
Minivarkens zijn boerderijdieren. Ze kunnen niet in
huis aarden, al roepen fokkers nog zo hard van wel.
Minivarkens hebben behoe�e aan andere
(mini)varkens en aan een uitdagende leefomgeving.
Het terrein van minivarkens moet ze wat te bieden
hebben. Spanning & sensatie! Voor minder doet een
zelfbewust minivarken het niet. Bomen, onduidelijke
bosjes, struiken, takken, bochten, bulten, dalen, een
schuurtje, water, modder, spannende hoeken en
gaten, afdakjes, schaduw, zon, noem het allemaal
maar op. Er moet wat te wroeten, ontdekken,
onderzoeken en rond te rommelen zijn. En deels
verhard om hun hoe�es af te kunnen slijten. Zo krijg
je gelukkige minivarkens. 
En er is nog iets. Op een boerderij zitten de buren
ook lekker ver weg. Minivarkentjes die krijsen om
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eten of gillen om hun zin door te drijven zullen op
het platteland minder snel tot burenruzies leiden dan
binnen de bebouwde kom.
COMMUNICATIE
(Mini)varkens zijn sociale groepsdieren en pas in hun
element met een sóórtgenoot. Ze hebben elkaars
lichaamswarmte en huidcontact nodig en moeten
voortdurend ook vocaal met elkaar in interactie
kunnen zijn.
De combi met een hond is een riskante. Helaas gaat
het te vaak mis. Hond = jager. Varkentje = prooidier.
Met ernstige bijtincidenten en trauma's tot gevolg.
En wat betre� de communicatie met mensen:
minivarkens zijn geen allemansvrienden. Ze zijn van
nature argwanend en als prooidier altijd op hun
hoede. Vanwege hun aangeboren slechte zicht leven
ze in een eigen wereld van geuren en klanken. Van een
penetrante a�ershave kunnen ze bijvoorbeeld
agressief worden. Aan harde stemmen en bruuske
gebaren hebben ze ook een hekel. Het beste is om af
te wachten. Komen ze uit eigen beweging op je af ?
Niks doen, totdat het varkentje zelf contact zoekt.
Vertel dat ook vooral aan kinderen. 
DUMPEN
Microbiggetjes worden veel groter dan je ooit verteld
was. Ze zijn pas uitgegroeid op 5-jarige lee�ijd. Tel
daar hun vernielzucht bij op en de meeste baasjes
kunnen het niet meer aan. Waar moeten ze dan heen?
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Varkensasiels bestaan niet en dus worden
minivarkentjes steeds vaker gedumpt. In totaal
hebben we meer dan 47 gedumpte minivarkentjes
opgenomen. Noodgedwongen, want Het Beloofde
Varkensland is opgericht voor ex-productievarkens
uit de vee-industrie.
EXTRAVERT
Minivarkens zijn extraverte dieren. Ze hebben
complexe karakters met grote ego's en uiten zich
voortdurend middels ontelbaar veel geluiden.
Knorren? Soms lijken ze wel piepmuizen, dan weer
honden met een diepe blaf. Of brullende tijgers. Ook
valt er aan hun lichaamstaal van alles af te lezen. 
FRUSTATIE
Minivarkentjes die niet naar hun eigen aard kunnen
leven raken gefrustreerd en gaan niet zelden bijten.
Iedere poging tot a�eren werkt averechts. Daar
worden ze alleen maar nog gefrustreerder van. Berige
zeugjes (eens per maand) kunnen je het leven ook
behoorlijk zuur maken. Laat ze steriliseren, dan is het
leed geleden.
GENIETEN
Ach, ach wat kunnen die minivarkentjes toch
schaamteloos genieten. Een lap grond, een
soortgenoot, een lekker voorjaarszonnetje en je hebt
geen kind aan ze. Als je ze maar in hun waarde laat.
De kunst is te leren genieten van hún genot, zonder
dat je zelf  voortdurend een rol in hun leven wilt
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spelen. Minivarkentjes zijn het leukst onder mekaar.
En zo wordt iedereen gelukkig.
HUWELIJK
'Dafne ik wil ook zo graag een minivarkentje in huis,
maar mijn man wil het niet. Wat zal ik doen?' Hoe
vaak ik die vraag al niet gekregen heb. Dit is wat ik
altijd antwoord: 'Minivarkens? Ze slopen je huis en
ze slopen je huwelijk. Lees de drama's op
minivarkens.nl er maar eens op na.'
INTELLIGENT
Varkens zijn slimme wezens. De intelligentieladder: 
1.  Mens
2.  Mensaap
3.  Dol�jn
4.  En wie staat er op nummer 4? 
Het (mini)varken! Neem de industrievarkens.
Varkens die van al hun natuurlijke gedrag afgesneden
zijn, maar die boeren nog steeds te slim af kunnen
zijn. Er zijn varkenshouderijen waar de varkens een
halsband dragen met daarin een chip. De varkens
lopen naar een voerstation, dat hun chip a�eest en
een portie voer afgee�. Sommige varkens zijn zo slim
dat ze de chip uit de halsband van hun collega-
varkens bijten en met die chip in de bek een extra
portie gaan halen. Dit is me al door verschillende
varkensboeren verteld: 'Die krengen! Ze zijn je altijd
te slim af !' Gelukkig maar, denk ik dan. Je kunt
productievarkens alles afpakken, maar niet hun
intelligentie. 
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KLEIN
Microbiggetjes zijn de báby's van minivarkens. Ze
groeien dus nog op en wegen bij volwassen lee�ijd (5
jaar) minstens 60 kilo. Vaak nog veel meer. 
Maar je geloo� je ogen niet op Marktplaats. De ene
fokker roept dat z'n minivarkentjes niet zwaarder
worden dan 20 kilo, de ander doet daar nog eens een
schepje vanaf. 15 kilo! 10 kilo! Trap daar niet in.
Het zit zo: volwassen mini-varkens van 60 kilo zijn
relatief klein in vergelijking met volwassen varkens uit
de veehouderij van 300 kilo.
LONTJE
Minivarkens hebben korte lontjes omdat ze zo
geforceerd 'klein' gefokt worden. Dat gaat ten koste
van hun karakter. Denk maar aan chiuawawa's,
snoezig om te zien, maar ook bepaald geen schatjes.
Hoe kleiner hoe feller. Minivarkentjes zijn net zo.
Lichtgeraakte, opgewonden standjes. Nerveus,
grillig, gauw ontstemd en snel van slag. Complexe
hooggevoelige persoonlijkheden. Dat vraagt veel
geduld en inlevingsvermogen van de baasjes. 
Maar er is een uitzondering. Het ras Kune Kune valt
ook onder de minivarkens. Bijzonder vriendelijke,
toegankelijke varkentjes met een bonte, zachte vacht.
Wat je noemt echte knu�elvarkens. Ze lusten er wel
pap van. De bekende hobbyvarkens-dierenarts Peter
Klaver zegt zelfs dat Kune Kune varkentjes eigenlijk
de enige geschikte hobby-varkentjes zijn. Uiteraard
lekker buiten, met z'n tweetjes.
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Minivarkens kunnen kunstjes leren. Dat hee� niks
met autonome intelligentie te maken, maar alles met
aangeleerd gedrag middels een beloning. Met een
koekje is ieder minivarkentje wel te paaien. Geen
kunst aan.
JEUGD
Ook minivarkens verliezen hun jeugd en uiterlijke
schoonheid naarmate ze ouder worden. Ze kunnen
dik en kaal worden, maar ook hun persoonlijkheid
kan met de jaren veranderen. Sommige oudjes
worden narrig en steeds kribbiger. Miss Universe (14
jaar) uit de centerfold van dit miniboekje is zelfs
dement geworden. Ze woont sinds een paar jaar
samen met Mannetje Bromsnor (15 jaar) in het
Oudemannetjeshuis van Het Beloofde Varkensland
(zie achterkant). De oudjes krijgen allebei een
Intensive Care verzorging: permanente warmtelamp,
medicatie tegen hun artrose, verstopt in een stukje
brood met dik pindakaas en hulp bij het eten.
En een VIP (Very Important Pig) behandeling.
Zolang ze nog kwaliteit van leven hebben worden ze
iedere dag verwend met extraatjes zoals appelmoes,
limonade en een koekje. Hartstikke ongezond, maar
wat maakt dat nu nog uit? Als ze daar niet meer van
kunnen genieten komt euthanasie in beeld. Ik ken ze
van biggetje tot hoogbejaard varken, van haver tot
gort dus en dat beschouw ik als een groot voorrecht.



14 jaar en dement

Door haar grillige karakter werd ze het buitenbeentje 
van Familie Bo�ont. Geheel tegen het beleid van Het 
Beloofde Varkensland in, lukte het Miss Universe als 
enige om tóch moeder te worden. Dat kwam zo:
Toen Miss Universe bijna 5 jaar was, hee� ze Prins 
Harrie verleid. Even aan mijn aandacht ontsnapt wist 
dit roodharige beertje, amper een paar maanden oud, al 
precies wat hij doen moest. En het was raak!
Miss Universe werd moeder van één zoon: Zwarte 
Prins. De liefdesbaby van Prins Harrie & Miss 
Universe! Ze was door het dolle heen van  blijdschap. 
Sinds 2013 is Miss Universe dement en woont in het 
Oudemannetjeshuis bij Mannetje Bromsnor. De oudjes      
                                          krijgen een intensive care verzor- 
                                                              ging: een permanente         
                                                                  warmtelamp en elke    
                                                                           dag appelmoes.
                                                                               Zwarte Prins 
                                                                                     komt zijn
                                                                                    moeder zo 
                                                                                     nu en dan 
                                                                                     opzoeken.

3 maanden

Miss Universe is op 5 augustus 2002 geboren. Een 
Göttingerzwijntje. Dit type minivarkentje wordt aan de 
Universiteit van Göttingen gefokt als proefdier voor 
o.a. dermatologisch onderzoek (brandwonden).
Toen Missie 4 weken oud was, werd ze verstoten door 
haar moeder en zo kwam ze als piepklein biggetje op 
Het Beloofde Varkensland terecht. De eerste paar 
weken sliep ze in bed. Dat klinkt romantisch, maar na 
een paar nachten was ik bont en blauw. Ze stompte 
voortdurend met haar neusje tegen me aan op zoek naar 
een speen. En was ik niet snel genoeg met het �esje, dan 
kon ze venijnig bijten. Haar naam maakte ze volledig 
waar. Een echte diva. Haar wil was wet.
De beeldschone Missie  groeide op met Billie Bo�ont 
en Mannetje Bromsnor. Tijdens haar berigheid 
werden deze borgjes voortdurend door haar 
belaagd. De mannen uit de workshops 
waren ook als ze dood voor haar. 
Ze hing aan hun benen, joeg ze 
op door het weiland en beet 
in hun kuiten. 

BIOGRAFIE VAN  MISS UNIVERSE
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vliegen na een corrigerende tik van de moeder?
Trouwens, ook volwassen varkens blijven elkaar
opvoeden.
POEP & PIES
Minivarkentjes zijn van nature zindelijk. Dat wil
zeggen: ze zullen niet in hun eigen slaapnest poepen
of piesen. Maar ze willen wel hun eigen wc-plek
uitkiezen. En die moet gewoon buiten zijn. Op de
kattenbak getrainde minibiggetjes poepen op den
duur toch achter de plantenbak of piesen op het
vloerkleed. Ze daarvoor stra�en is zinloos en wreed.
Op minivarkens.nl is er meer over te lezen.
QUO VADIS
Waar moet het heen met het verborgen leed onder
minivarkens? Het dumpen. De eenzaamheid onder
solitair gehouden minivarkentjes. Veel
minivarkentjes worden depressief omdat ze in de
bench moeten als  hun baasjes uit werken gaan.
Anders wordt de boel gesloopt. Hoe gek het ook
klinkt, maar de biggen in de vee-industrie zijn dan
beter af. Die hebben altijd elkaar nog.
ROUWDOUWER
Minivarkens zijn net als ex-productievarkens en
everzwijnen: rouwdouwers! Onbesuisd en
hartstochtelijk in alles wat ze doen en ondernemen.
De van nature nieuwsgierige varkens gaan altijd op
onderzoek uit. En voor varkens staat onderzoeken
gelijk aan slopen. 
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MODDER
Minivarkens moeten 's zomers de modder in kunnen
om af te koelen, maar er moeten voldoende droge
plekken overblijven. Modder fungeert ook als middel
tegen zonnebrand en om de huid te verzorgen.
Tijdens het afschuren van de opgedroogde laag
modder worden huidparasieten verwijderd.
NEUS
Minivarkens ruiken alles. Ze plunderen je ijskast en je
kunt nooit meer chips op de bank eten. De neus is de
grootste troef van varkens. Die steken ze letterlijk
overal in. Uiterst gevoelig orgaan, zowel qua ruiken,
als de omgeving mee a�asten, als voelen, als wroet-
gereedschap, als wat niet eigenlijk. Het (mini)varken
hee� letterlijk overal een �jne neus voor, 'denkt' met
zijn neus en ruikt ook altijd onmiddellijk onraad.
OPVOEDEN
Het is een groot misverstand dat minivarkens op te
voeden zouden zijn. Een minivarken is geen hond die
je kunt opvoeden tot gehoorzaamheid. Minivarkens
zijn autonome beesten met een sterke wil. Frustreer
ze daar niet in, daar komen ongelukken van. En
waarom zou je hun eigenheid van ze willen afpakken?
Laat ze zijn wie ze zijn. Dat is hun goed recht, want
dat is de aard van het beestje. En laat die
eigenzinnigheid nou net ook hun charme zijn. 
Minivarkens voeden elkaar op en gaan ruig met
elkaar om. Nooit een minibiggetje door de lucht zien
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Sommige Nederlandse fokkers schermen nu met hun
biggen van Engels bloed. Andere fokkers hekelen
juist dat Engelse bloed en claimen dat hun eigen
kweek nog veel kleiner blij�. Maar hoe zou het dan
toch komen dat Het Beloofde Varkensland wordt
overspoeld met opnameverzoeken omdat juist déze
biggen uitgegroeid zijn tot reuzen?
UBN
Uniek Bedrijfs Nummer. Zodra je een minivarkentje
aanscha� ben je verplicht dit te melden aan het
Ministerie van Economische Zaken. Voor de wet ben
je dan, ook bij slechts één minivarkentje, een
varkensboer. 
Na je aanmelding krijg je een UBN nummer. Dat
nummer heb je nodig als er om gevraagd wordt.
Bijvoorbeeld bij het uitbreken van varkenspest in de
intensieve varkenhouderij. Tijdens  preventieve
'ruimingen' zal ook jouw kerngezonde varkentje niet
gespaard worden omdat economische belangen altijd
voor gaan. En hoe zit het met oormerken of chippen?
Zie minivarkens.nl.
VAKANTIE
(Mini)varkens haten verandering en willen hun hele
leven in hun vertrouwde territorium blijven. Daarom
is een pension om je minivarken tijdens vakanties
heen te brengen, geen goed idee. 
'Zijn ze er ook eens lekker uit. Vakantie vieren bij
andere varkentjes.' Ik verzin dit niet. Zag het staan op
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SLOPEN
Valt er hier nog wat te klooien? Minivarkens slopen
wat er te slopen valt. Als het kapot kan, gáát het
kapot. Kijk maar naar everzwijnen die hele akkers
vernielen en in korte tijd voor chaos en ravage zorgen.
Minivarkens zijn net zo.  Niet erg handig dus in je
beeldig ingerichte huis.  Ze scheuren het behang van
de muur, wroeten je bank aan gort, trekken de
vloerbedekking kapot, knagen aan deuren, stoelen,
tafels, aan jou en je kinderen, maken kasten open en
vreten je kamerplanten op. 
TEACUP BIGGETJE
Microbiggetje. Indonesisch Minivarkentje. Varkje.
Dwerg-zwijntje. Zakvarkentje. Teacup Biggetje. Met
uitzondering van Hangbuikzwijntje en
Göttingerzwijntje allemaal fantasienamen. Slimme
marketing. De fantasienaam Teacup Biggetje komt
uit Engeland, waar fokkers beweren de kleinste big
ever te fokken. Een varkentje zo klein, dat het in een
theekopje past. 
Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar Engelsen
kennen een traditie van oversized theekoppen,
a�omstig uit Alice in Wonderland, die gebruikt
worden als plantenbak. In werkelijkheid zitten die
zogenaaamde teacupbiggetjes dus in een theekop
(lees lege plantenbak) met een doorsnee van 40
centimeter, maar op de foto lijkt dat net echt. 
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XENOS
Minivarkens zijn exoten, als in: vergelijkbaar met
exclusieve oldtimers waar nauwelijks garages voor
zijn. Mocht je varkenhoeder willen worden,
informeer dan eerst bij je dierenarts of hij/zij ervaring
hee� met minivarkentjes.  
IJZINGWEKKEND
Als minivarkens hun zin niet kunnen krijgen, gaan ze
je manipuleren met ijzingwekkend gegil, gepiep of
gemierk. Het woord mierken zul je niet in het
woordenboek vinden, het komt uit het Friese
Weststellingerwerfse dialect. Mierken is het maken
van een hoog, aanhoudend geluid. Een combinatie
van piepen, klagen, zeuren, jengelen, protesteren en
aandacht vragen. Om knettergek van te worden.
Voorbeeld: minivarkens die naar binnen willen, gaan
bij de keukendeur staan mierken. Komt vaak voor als
het solitair gehouden minivarkentje onhoudbaar is
geworden in huis en het dan maar buiten moet
uitzoeken. Het arme beestje snapt niks van die
verbanning. Van 100% aandacht in huis, ineens naar
0% aandacht buiten. Voorbij is het prins(ess)en-
leventje. Het minivarkentje voelt zich terecht
eenzaam en verlaten en gaat mierken. Of dat valt af te
leren? Nee.
Gauw een afgedankt minivarkentje van Marktplaats
halen voor een nieuw leven samen, buiten. Hoe je
vreemde varkentjes aan elkaar koppelt staat op
minivarkens.nl.
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de site van een fokker. 'Al vakantieplannen? Geen
punt. U kunt er nu gerust eentje kopen. Dan brengt u
het tijdens uw vakantie toch gezellig weer hier?' 
De wanhopige mensen die mijn hulp inriepen na zo’n
'geslaagde minivarkensvakantie' zal ik nooit vergeten.
Hun minivarkentje kwam totaal verzenuwd terug en
is niet meer de oude geworden. Eens, maar nooit
weer. 
Als het aan het minivarkentje ligt, ga jij nooit meer
op vakantie. Maar wie houdt dat vol? Zorg dat er een
vertrouwd iemand in je huis logeert gedurende je
vakanties. Het liefst altijd dezelfde. Diegene moet
wel een klik hebben met je varkentjes. Ruim op tijd
inwerken dus.
WITTEBROODSWEKEN
Als kersverse varkenhoeder ben je in de wolken.
Verliefd tot over je oren, je vindt alles nog leuk aan je
minivarkentjes. Zelfs als ze er een puinhoop van
maken. Hahaha, wat ben je weer stout geweest!
Vergelijk het maar met de wittebroodsweken. Op een
gegeven moment gaat het nieuwtje eraf en ga je je
ook ergeren. Heb je nu alweer de waterbak
omgegooid? Nee! Niet in mijn tenen bijten! Zit je
verdomme weer met je kop in mijn tas! Het is de
kunst om dat allemaal te kunnen accepteren en toch
van je minivarkens te blijven houden. Dan gaat de
verliefdheid over in true love met alle ups & downs die
daar bij horen.



Dit miniboekje is een voorlichtings-project van Het Beloofde Varkensland.
Met dank aan sponsor Lush Fresh Handmade Cosmetics.

Miss Universe en Mannetje Bromsnor in het Oudemannetjeshuis - 2016

ZWIJNENSTAL
Met een minivarkentje in huis wordt je huis vanzelf
een zwijnenstal. Veel leuker is het om je mini-
monster als een echt minivarken te laten leven. Met
een ander (mini)varken samen in een eigen
zwijnenstal buiten. Dat stalletje voor ze opstrooien
met vers stro en regelmatig bij ze op bezoek gaan.
Even lekker bij ze liggen en je blijven bekwamen in de
varkensmassage. Zo hou je tevreden varkentjes, jij een
leuk huis en je man een goed humeur. Iedereen blij!

Dafne Westerhof is oprichter van Het Beloofde
Varkensland, paradijselijk kenniscentrum voor ex-
productievarkens, tamme wilde zwijnen en
minivarkens. Ze blogt, gee� workshops, coacht baasjes
en adviseert o.a. de Dierenpolitie, Staatsbosbeheer en de
Rijdende Rechter over de problematiek rond de
minivarkenshype. 
Meer lezen?     
WWW.MINIVARKENS.NL
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