
Hengelsport ter 
discussie in Amsterdam
Op 14 januari 2015 heeft in Amsterdam de 
Commissie Wonen van de gemeenteraad 
het voorstel van de Partij voor de Dieren 
behandeld om een verbod op het hengelen 
in de stad in te stellen. 

erst kregen de Dierenbescherming (be-
leidsmedewerker Femmie Smit), prof.dr. 

Gert Flik, hoogleraar organismale dierfysiolo-
gie aan de Radboud-Universiteit in Nijmegen 
en de Vissenbescherming (Ton Dekker) gele-
genheid om in te spreken. 
De Dierenbescherming en 
de Vissenbescherming  
hadden al eerder een uit- 
voerigere reactie aan de 
gemeenteraadsleden ge-
stuurd.
 De Dierenbescherming bracht in dat uit het 
vele onderzoek naar de pijnbeleving van vissen 
duidelijk is aangetoond dat vissen pijn en stress 
kunnen ervaren. Dat wordt namelijk door de 
hengelsporters vaak nog ontkend.

Professor Gert Flik betoogde dat het vele on-
derzoek van de laatste jaren geen enkele ruimte 
biedt aan de opvatting dat vissen vanwege hun 
anders geconstrueerde hersenen geen stress en 
pijn zouden ervaren. Degenen die dat nog be-

weren raadde hij aan om kennis te nemen van 
de vakliteratuur van de laatste tien jaar. Zonder 
pijnervaring kan een dier zich evolutionair niet 
handhaven. 
 
Meerderheid bevolking kritisch
De Vissenbescherming beschreef eerst de 
acht pijnlijke, stressvolle en levensbedreigen-
de beproevingen waaraan een vis bij de vangst 
door een hengelaar wordt blootgesteld en 
verzocht de raadsleden om meer rekening te 

houden met de kri-
tische houding van 
de meerderheid van 
de Nederlandse be-
volking tegenover de 
hengelsport, zoals die 

blijkt uit de publieksenquêtes van 2002 en 
2014 (zie: http://www.vissenbescherming.nl/? 
page_id=725). Dit kan door de hengelsport 
niet overal toe te staan en door een meer eco-
logisch verantwoord water- en visstandbe-
heer, waarbij gelet wordt op de biodiversiteit 
en waarbij het uitzetten van vissen ten behoe-
ve van de hengelsport niet meer toegestaan is.
 De Partij voor de Dieren kreeg alleen 
steun van GroenLinks en de Ouderenpartij. De 
woordvoerder van de Ouderenpartij, Reenze 
van Brug, verklaarde een verwoed sportvisser 
te zijn, maar al jaren geleden ‘zijn hengelspul-
len in het vet te hebben gezet’ zolang niet eerst 
aangetoond wordt dat de vissen geen pijn en 
stress ervaren.
 Enkele partijen, ook de VVD, hadden wel 
waardering voor het voorstel van de PvdD om-
dat ze hierdoor toch meer over de problema-
tiek van de hengelsport zijn gaan nadenken. 
De PvdA zei dat dit mogelijk in de toekomst 
zou kunnen leiden tot een verbod. Ze vonden 
dat er meer verantwoorde voorlichting over de 

hengelsport moest komen. Johnas van Lam-
meren, de indiener van het voorstel, zal bekij-
ken of hij alsnog een alternatief voorstel zal 
indienen. 
 Nooit eerder werd in een politieke bij-
eenkomst in het bijzijn van een groot aantal 
sportvissers  zo onomwonden en onweer-

sproken vastgesteld dat het hengelen de vis 
ernstige schade, stress en pijn toebrengt. De 
hengelsport had ook willen inspreken, maar 
zag daar tenslotte vanaf. Deze bijeenkomst zal 
hopelijk leiden tot een herbezinning op de po-
sitie van de hengelsport.
 Ook in de gemeente Utrecht is onlangs, 10 
februari, de hengelsport tijdens een Raadsin-
formatieavond ter sprake gekomen. Ton Dek-
ker van de Vissenbescherming en nog twee 
insprekers van milieu- en natuurorganisaties 
uitten daar hun kritiek op de hengelsport.• 
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Professor Flik in zijn laboratorium 

De Stichting Vissenbescherming is opgericht in 2000 om mensen diervriendelijker en respectvoller om te laten gaan met vissen en andere in het water levende dieren. 
De Vissenbescherming verstrekt hiertoe wetenschappelijk onderbouwde informatie over het bewustzijn, het gedrag en de pijnbeleving van vissen. Ze stelt in de media 
de ruwe behandeling van vissen in de (zee)visserij, de viskweek, de hengelsport, de visstroperij, het beheer van de binnenwateren en het houden van vissen thuis in 
aquaria voortdurend ter discussie en spreekt de diverse overheden en maatschappelijke organisaties op hun verantwoorde-
lijkheden aan. De Vissenbescherming maakt deel uit van de Dierencoalitie.

Op de bres voor vissen en andere waterdieren

Uitgave Stichting Vissenbescherming 
Postbus 26, 2100 AA Heemstede
info@vissenbescherming 
023-528 75 74

Mensen beschouwen vissen meestal 
als lager dan kippen of andere dieren. 

We moeten ons realiseren dat 
zij ook pijn voelen.

                                          Discussie hengelsport
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                                                                           Film Urker visserij
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De acht beproevingen van de vis in de hengelsport
1.  Het begint ermee dat de vis in het aas bijt en dan ineens een haak met weerhaak in zijn bek of keel voelt.
2.  De vis begint meteen te spartelen en probeert weg te zwemmen om die haak kwijt te raken. Hij raakt in de stress.
3.  Grotere vissen moeten het zogenaamde ‘gevecht’ aangaan met de hengelaar die de vis geleidelijk aan op de wal probeert te trekken.   
 Dat is voor de vis een uitputtend en stressvol ‘gevecht’.
4.  De vis wordt vervolgens aan zijn bek uit het water getrokken en belandt, met zijn volle gewicht hangend aan de haak, in de lucht, 
 waar hij niet normaal kan ademen. Hier begint een langzame verstikking van de vis.
5.  Vervolgens wordt de vis beetgepakt en ontdaan van de haak in zijn bek of keel.
6.  Vaak moet hij daarna nog worden opgepakt en gefotografeerd.
7.  Vervolgens kan de vis nog een tijd in een zogeheten leefnet worden opgesloten, samen met andere vissen. Ook hier ervaart de vis 
 schadelijke stress en angst.
8.  Bij wedstrijdvissen wordt de vis tenslotte nog eens opgemeten en gewogen.

Uit onderzoek blijkt dat vissen na een dergelijke vangstervaring een tijd lang meer op hun hoede zijn tegenover vishaken van hengelaars. Ook 
kunnen vissen na weer te zijn teruggezet alsnog doodgaan aan hun verwondingen en aan de stress die zij hebben ondergaan.

Ik ben hier als onafhankelijk 
onderzoeker om iets te vertellen 
over stress en pijn en eventueel 
lijden in vissen. Ik wil u daarbij er 
op wijzen dat ik redeneer vanuit 
de vis en niet vanuit de mens. 
Vissen zijn de eerste gewervelde 
dieren, dat zijn dieren net als u 
en ik, ontstaan 450 miljoen jaar 
geleden. We hebben een zelfde 
bouwplan, we hebben een zelfde 
genenpakket wat meer of minder 
gedifferentieerd in 450 miljoen 
jaar evolutie. Dat kan betekenen 
dat er genen die gefunctionali-
seerd zijn, er zijn allerlei functies 
bijgekomen bij sommige dieren, 
bij andere dieren zijn er functies 
verdwenen, afhankelijk van hoe-
veel van dat soort van hoeveel 
genen er zijn.

Is er stress? Ja, er is stress in 
vissen. maar stress is een heel 
moeilijk begrip, daar ga ik niet 
uitgebreid op in, maar wij on-
derscheiden acute en chronische 
stress, ook in vissen, en wij 
onderscheiden ook eustress en 
distress en distress is wanneer 
het vervelend wordt voor het 
dier, wanneer bijvoorbeeld 
de hormonen, die bij stress 
vrijkomen - ook in uw lichaam 
overigens, adrenaline en cortisol 
- functies gaan vervullen die niet 
voor herstel meer functioneel 
zijn.

Ik wil u er op wijzen dat de recep-
toren voor dit soort hormonen 
in alle lichaamscellen aanwezig 
zijn, ook in de hersenen, en ook 
in die hersendelen waarvan wij 
denken dat ze betrokken zijn bij 
ingewikkelde cognitieve func-

ties, leergedrag etc, etc.

Is er pijn? Ja. Mijn voorgangster 
heeft het eigenlijk al aangegeven. 
Ik kan u uitgebreid informeren 
over het bestaan van nociceptieve 
circuits zoals dat wordt genoemd. 
Wij doen er zelf onderzoek aan. 
Wat er bijvoorbeeld gebeurt als 
je knipt in de vin van een vis dan 
gebeurt er ook iets in de voorkant 
van de hersenen van die vis. Dat 
kunnen wij u laten zien als u dat 
graag zoudt willen.

Dus pijn is er, stress is er. Is er 
lijden in vis? Ja, dan wordt het 
verhaal natuurlijk heel moeilijk. 
Nou ja, dat kan ook drie maanden 
duren voordat u dat misschien 
begrijpt. Lijden is iets wat vanuit 
de mens gedefinieerd is. Dat is een 
psychologisch fenomeen. Daar heb 
je allerlei  structuren voor nodig en 
wij associëren dat met ingewikkel-
de zaken als amygdala, prefrontale 
cortex, hippocampus etc. Zijn die 
gebieden er  identiek in vissen? 
Nee, maar er zijn parallellen, er 
zijn wat wij noemen convergenties, 
dat bouwplan, de bouwstenen om 
tot een gewerveld dier te komen, 
dat heeft ook bouwstenen voor die 
structuren die niet zover ontwik-
keld zijn in vissen als bij ons, maar 
wel degelijk actief zijn en wij kun-
nen ook laten zien dat bijvoorbeeld 
onder stress - en mijn voorgangster 
heeft dat ook al gemeld. -  dat 
stress aangeleerd gedrag modu-
leert. Wat wil dat zeggen, aange-
leerd gedrag dat je cognitieve func-
ties hebt en dat je met stress, met 
pijnvolle prikkels bijvoorbeeld, met  
wat wij pijn noemen dat gedrag 
kunt moduleren. Dus alle reden om 

aan te nemen dat er faciliteiten zijn 
in de hersenen van vissen om iets 
van lijden te ervaren.

Vraag van raadslid Jorrit Nuijens 
(GroenLinks): De discussie over 
stressreacties bij vissen en pijnre-
acties bij vissen wordt vaak vanuit 
andere belanghebbenden in deze 
politieke discussie aangevlogen als 
zijnde iets wat ter discussie staat, 
wat wetenschappelijk helemaal 
niet bewezen is, is wat we allemaal 
nog maar beter zouden moeten 
onderzoeken. Is in uw beleving als 
wetenschapper het betoog dat u net 
houdt en dat net gehouden is door 
de Dierenbescherming, is het iets 
wat wetenschappelijk ter discussie 
staat of zegt u nee, dit zijn echt 
wetenschappelijke feiten waarbij 
we het met elkaar over eens zijn. 

Antwoord van Gert Flik: Ik denk 
dat u in mijn wetenschapsgebied 
heel veel aanhangers zult vinden 
die het met mij eens zijn wat ik 
net heb verteld. Ik wil u er vooral 
op wijzen want ik heb natuurlijk 
allerlei dingen gelezen rond deze 
discussie waarbij het absoluut be-
langrijk is dat mensen recente lite-
ratuur bestuderen want dingen die 
ik in 2002 heb gezegd daar ben ik 
ondertussen op teruggekomen om-
dat de moleculaire biologie ons op 
dit moment tools in handen geeft 
waarmee wij heel andere dingen 
kunnen concluderen die vroeger 
absoluut onmogelijk waren.
Wij hebben nu fijnzinnig inzicht in 
die hersenen van vissen, supercom-
plex, maar dat wil niet zeggen dat 
omdat je bij een vis misschien niet 
een gezichtsexpressie of iets van 
die strekking kunt zien of omdat 

het dier koudbloedig is whatever 
that means, en slijmerig en weet 
ik veel wat, al dat soort argumen-
ten dat is helemaal niet relevant. 
Je moet kijken van wat betekent 
het voor een dier om een kwalij-
ke prikkel te krijgen. Doe je daar 
iets mee of doe je er niets mee. 
Ja, natuurlijk doe je er iets mee.
Want ook een kind, als ik het nog 
even mag extrapoleren, wat de-
fecten heeft in zijn nociceptie, in 
zijn pijnprikkel ervaring, dat gaat 
dood, omdat je je hand op een 
hete kachel legt, tussen een deur 
komt zonder dat je het voelt, na-
tuurlijk heeft elk gewerveld dier, 
ook een vis, een systeem om te 
reageren op kwalijke prikkels en 
daarmee om te gaan.

Vraag van raadslid Jorrit 
Nuijens: Dan hoor ik uit uw be-
toog heel helder dat u dit soort 
conclusies trekt aan de hand 
van moleculaire, biochemische 
reacties die u bestudeert en 
inderdaad niet uit dingen als ge-
zichtsuitdrukkingen etc, dingen 
die misschien interpretabeler 
zijn dan ik net noemde.

Antwoord van Gert Flik: Ja, dat 
klopt.

Vraag van raadslid Johnas van 
Lammeren: Zou je kunnen uit-
sluiten dat een vis pijn ervaart, 
lijdt?

Antwoord van Gert Flik: Zou je 
kunnen zeggen dat een vis geen 
pijn ervaart? Nou, ik denk dat je 
dat niet kunt zeggen.

Inspreektekst van Prof.dr. Gert Flik bij discussie in de Commissie Wonen van 
de Amsterdamse gemeenteraad over de hengelsport op 14 januari 2015

2



‘

aarom was het een mooi initiatief van 
enkele dierenbeschermingsorganisaties 

(Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat 
leeft en Een dier een vriend) om op 22 decem-
ber in de Maarten Luther Kerk in Amsterdam 
een Vredesdienst voor de dieren te houden. 
Predikant Hans Bouma leidde de dienst die 
door ruim honderd mensen werd bezocht. Hij 
stelde niet alleen 
het gebrek aan 
respect voor de 
dieren in onze 
samenleving aan 
de kaak, maar betreurde het ook dat hierdoor 
de mens als bij uitstek moreel wezen zich zelf 
tekort doet door dieren meedogenloos als 
voedselbron te behandelen. Juist in de mens 
is immers het vermogen tot compassie, mede-
lijden met andere levende wezens, in potentie 
heel sterk aanwezig. Deze compassie treffen 
we trouwens in allerlei vormen ook bij andere 
diersoorten aan.

Ton Dekker sprak daar namens de 
Vissenbescherming.

Vissen staan onderaan de lijst van bescherm-
waardige dieren. In onze Nederlandse wetge-
ving, met name het Besluit houders van die-
ren uit 2014, wordt nadrukkelijk vastgesteld 
dat de manier waarop vissen gedood worden 
niet aan regels gebonden wordt, terwijl ook 
degenen die ze doden niet aan enige deskun-
digheidseisen hoeven te voldoen. Nog een 
stapje lager staan de ongewervelde dieren, 
zoals kreeften en krabben, 
want daarop wordt het Be-
sluit houders van dieren he-
lemaal niet van toepassing 
verklaard. In andere landen 
is het niet veel anders. Het 
is het rechtstreekse gevolg van eeuwenoude 
opvattingen over het veronderstelde onver-
mogen van deze dieren om pijn te ervaren. 
Hun handicap is dat ze hun pijn niet uiten 
op de voor de mens en de meeste landdieren 
gebruikelijke manieren van gillen, piepen en 
janken. Ook valt de pijn niet direct aan hun 
gelaatsuitdrukking af te lezen. Wanneer in de 
achttiende eeuw, vooral in Engeland, onder 

Vredesfeest
ook voor dieren? 
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De wereld is best wel raar 
met zoveel dierenleed! 
De tienjarige Lucia uit Den Haag sprak 
tijdens de Vredesdienst recht uit haar 
hart onderstaande boodschap uit:

“Als ik mensen vlees zie eten, zie ik eigenlijk 
een dood dier dat zich niet heeft kunnen ver-
dedigen. Een dier wat niet dood wilde maar 
gewoon wilde leven. Je eet je kat of hond toch 
ook niet op! 
Ik heb een moederkoe gezien op een kinder-
boerderij die een kalf had en die moederkoe 
stond apart van haar kalf en ze loeiden de 
hele tijd naar elkaar maar ze mochten niet bij 
elkaar. De meneer van de boerderij melkte 
de koe en ik dacht ah, wat zielig, die melk is 
voor haar kalfje! Maar het leek alsof niemand 
dat snapte en iedereen keek er glimlachend 
naar.  Op een dag was de moederkoe weg en 
het kalf stond daar alleen .…verdrietig fietste 
ik naar huis om nooit meer terug te gaan en 
ik dacht….wat een rare wereld.

Als ik op straat loop zie ik overal van die dik-
ke bontkragen. Die bontkragen zijn ooit die-
ren geweest en hebben heel veel pijn en ver-
driet gehad voordat ze doodgemaakt werden 
en ik snap het niet, ik snap niet dat mensen 
dit niet snappen…
Ik vraag me ook af waarom ze dierproeven 
doen voor mensen op dieren? Terwijl apen, 
muizen alle dieren waar proeven op gedaan 
worden helemaal geen mensen zijn! Ik vind 
het zo zielig voor al die dieren. 
Ik word als raar gezien omdat ik veganistisch 
ben maar ik weet van mijzelf dat ik niet fout 
in het leven sta. Ik hou heel veel van alle die-
ren en wil gewoon niet dat ze pijn lijden voor 
ons mensen  dat is toch niet raar?
Ik vind het raar dat mensen in de supermarkt 
lopen en zonder nadenken maar alles in hun 
karretje stoppen. Ik vind het raar dat mensen 
zonder nadenken met een bontkraag lopen. 
Ik vind het raar dat mensen niet willen zien 
en geloven wat er gebeurt met alle dieren en 
hoeveel pijn en verdriet zij hebben door de 
mensen. Dat is toch ook allemaal raar?
Ik wil gewoon dat het stopt!!!! 
Mijn grootste wens is dat de wereld beter 
wordt voor de dieren en dat mensen gaan 
nadenken en de mensen van de dieren afblij-
ven. Dat papa’s en mama’s eerlijk de waar-
heid zeggen tegen hun kinderen. Dan zou de 
wereld er veel beter uit zien. Ik ben heel erg 
blij dat ik de waarheid weet!”

Iedere seconde worden er 
ongeveer 70.000 vissen gedood, 

het gehele jaar door.

Het kerstfeest vervult voor de mensen vooral de functie van vredesfeest, 
maar voor de dieren is het helaas een hardvochtig slachtfeest.

‘

de intelligentsia, geestelijken en filosofen, 
stemmen opgaan om dieren tegen menselij-
ke wreedheid te beschermen, dan heeft men 
vooral de op het land levende dieren op het 
oog, zoals het vee, en de huisdieren. 
De bescherming van vissen krijgt pas enige 
kans van slagen wanneer wetenschappelijk 
onderzoek er na ongeveer 1950 in slaagt om 

aan te tonen dat vissen pijn en stress 
kunnen ervaren. Het onderzoek van 
de laatste decennia heeft aange-
toond dat vissen, bij alle onderlinge 
verschillen, over een zenuwstelsel 

beschikken dat in zijn fysiologische bouw en 
functioneren te vergelijken is met dat van 
landdieren. Zo blijken vissen rond de bek over 
zenuwpunten te beschikken die net zoals bij 
mensen warmte, druk van buiten en chemi-
sche stoffen kunnen waarnemen. Vissen re-
ageren ook net zoals mensen op pijnstillers.

Het gaat bij vissen om enorme aantallen die-
ren die jaarlijks in het wild en in toenemende 
mate in extreem intensieve viskwekerijen op 
een wrede manier worden gedood. Ze worden 
meestal zonder enige verdoving opengesne-
den en van hun ingewanden ontdaan, of ze 
worden levend ingevroren of ondergaan een 
lange verstikkingsdood aan de lucht. Dit lot 
treft jaarlijks naar schatting rond de 2.000 
miljard vissen, dat is ongeveer twintig maal 
zoveel als alle dieren uit de veehouderij we-
reldwijd. Om het nog wat concreter te maken: 
Iedere seconde worden er in de zeevisserij 
ongeveer 70.000 vissen gedood, het gehele 

jaar door. Miljoenen 
mensen zijn hierbij 
beroepsmatig be-
trokken, honderden 
miljoenen als con-
sument. Consumen-

ten hebben hierdoor een grote eigen verant-
woordelijkheid, maar tegelijk ook in principe 
een grote macht om dit geweld tegen dieren 
te stoppen.
Wat de vissen en tal van andere waterdieren 
betreft staan we helaas nog pas aan  het be-
gin. Maar ethische argumenten en inzet van 
individuele mensen en organisaties voor le-
vende wezens kunnen wonderen verrichten. 

De mens als bij uitstek moreel wezen 
doet zich zelf tekort door dieren 
meedogenloos als voedselbron te 

behandelen (Hans Bouma)

D
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In de uitzending van De wilde keuken 

op 2 mei 2014 over de vangst van 

krabben in het IJsselmeer (http://

www.uitzendinggemist.nl/afleverin-

gen/1414534) was te zien dat tiental-

len krabben in een fuik werden ge-

vangen, waarin ze elkaar vervolgens 

urenlang te lijf konden gaan. Bij het 

legen van de fuik waren tal van afge-

beten poten en scharen te zien.

e krabben werden daarna met honderd 
tegelijk in een netvormige plastic zak 

bij elkaar geperst en vervolgens door enke-
le werkers met veel lichaamskracht in een 
schuimplastic doos gepropt, waardoor ze 
volledig geïmmobiliseerd werden. In dit 
pakket van ongeveer 10 kilo werden de die-
ren naar Schiphol overgebracht en in een 
vliegtuig naar China overgevlogen om daar 
tenslotte op zeker moment levend gekookt 
te worden. In China werd een deel van de 
krabben stuk voor stuk levend overgepakt in 
kleine plastic doosjes die  in een muurauto-
maat geplaatst werden. Na inworp van het 
gevraagde geld kunnen de kopers de verpak-
te, nog levende krab uit de muur halen.

Wij vinden de manier waarop in de Neder-
landse visserijsector met deze dieren wordt 
omgegaan ethisch volstrekt onacceptabel in 

r bestaat tegenwoordig een neiging om 
zelf voor je eigen voedsel te zorgen. Dat 

kan een kwalijke kant hebben wanneer veel 
mensen in hun eigen omgeving op zoek gaan 
naar dierlijk voedsel. Het leidt er toe dat dieren 
helemaal nergens meer veilig zijn. Het ver-
baasde ons dan ook zeer dat Milieudefensie in 
haar tijdschrift Down to earth onlangs een kwa-
lijke oproep aan haar donateurs plaatste om 
zelf te gaan vissen. We hebben de redactie de 
brief hiernaast geschreven die als ingezonden 
stuk in de volgende aflevering is gepubliceerd. 
Laten we hopen dat de donateurs van Milieu- 
defensie de vissen met rust laten.•

Eigenhandig 
                je vissen doden

Geachte Redactie,

De oproep aan uw donateurs in Down to earth van september j.l. om zelf te gaan vissen vind ik niet passen 

bij de doelstelling van Milieudefensie, die ons inziens gericht is op de bescherming van het milieu. Het 

milieu in ons dichtbevolkte land is er niet bij gebaat dat nog meer mensen er met een hengel en met 

primitieve slagwapens zoals een priest of een hamer of ‘een ander zwaar voorwerp’ er op uit gaan trekken 

om vissen te doden. Het milieu is er in tegendeel juist veel meer bij gebaat dat de in het wild levende 

dieren, in dit geval de vissen, zo veel mogelijk met rust gelaten worden. Er zijn door de mens immers al zo 

veel storende factoren in hun leefmilieu ingebracht. Ook de vissen zelf zitten er bepaald niet op te wachten 

om nog eens extra door onervaren mensen met allerlei slagwapens te worden afgeslacht.

Ik vind het een treurige zaak dat Milieudefensie de in het wild levende vissen nog louter als voedsel voor 

de mens lijkt te beschouwen en niet primair als dieren met een eigen intrinsieke waarde die we met respect 

moeten behandelen en zoveel mogelijk ongestoord hun leven moeten laten leiden in hun leefmilieu.

 Kreeften en 
           krabben 
   nog lang niet als 
                  dier behandeld

E
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et overgrote deel van al die vissen heeft 
een zware doodstrijd gestreden, zowel 

door de manier van vangen in reusachtige net-
ten als de rauwe manier van doden op de sche-
pen. Wetenschappelijk onderzoek met hersen-
metingen heeft laten zien dat veel vissen na 
hun gedwongen verblijf in het net eenmaal aan 
boord van een schip een groot aantal minuten 
en soms zelfs uren bij bewustzijn blijven, zelfs 
als ze op ijs gelegd worden.
De Vissenbescherming wil dat er andere 
vangstmethodes worden ontwikkeld waardoor 
vissen niet zoveel hoeven te lijden. Maar helaas 
moet met de ontwikkeling daarvan en het daar-
voor benodigde wetenschappelijk onderzoek 
nog begonnen worden. Daarom zal het nog de 
nodige jaren duren voor die nieuwe methodes 
gereed zijn. 
Intussen zijn er gelukkig wel de eerste metho-

 Naar een 

minder barbaarse 
              zeevisserijJaarlijks worden wereldwijd 

ongeveer 2.000 miljard vissen 

gevangen, waarvan ongeveer meer 

dan honderd miljard door schepen 

uit de Europese Unie. Dat komt 

neer op ongeveer 70.000 vissen per 

seconde het gehele jaar door! 

des ontwikkeld om de gevangen vissen aan 
boord van de schepen meteen te bedwelmen 
en te doden. Zo kan worden voorkomen dat de 
vissen levend gestript worden, oftewel van hun 
ingewanden ontdaan, zoals nu vaak gebeurt. 
Er is nu een bedwelmingsmethode voor platvis 
en kabeljauw en voor zalm, maar die kan ook 
binnen een paar jaar geschikt gemaakt worden 
voor andere vissoorten. 
Binnen de Europese Unie worden relatief wei-
nig platvissen gevangen, maar veel meer pe-
lagische vissen, zoals makreel en haring. Van 
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een beschaafde samenleving. Maar ook bij 
de Nederlandse groothandel en sommige 
supermarkten zoals de Jumbo worden deze 
dieren dagenlang met getapete scharen in 
kleine glazen bakken met een beetje water 
gehouden. We krijgen hierover voortdurend 
klachten van de klanten van deze bedrijven. 
De dieren worden van het begin tot het eind 
ruw als gevoelloze, bewegende voorwerpen 
behandeld. Het gehele traject van vangen 
tot doden vormt een grove aantasting van 
het welzijn van deze dieren en is volkomen 
strijdig met de wettelijke erkenning van hun 
intrinsieke waarde en met de zorgplicht te-
genover dieren zoals die is vastgelegd in de 
Wet dieren. 
  
Overleg met Ministerie van EZ over snel 
en pijnloos doden  
Wij hebben de staatssecretaris van Economi-
sche Zaken, mevrouw Sharon Dijksma, vori-

ge zomer per brief verzocht  aan deze vorm 
van dierenmishandeling zo spoedig mogelijk 
een eind te maken. Op 25 november j.l. heb-
ben we een gesprek hierover gevoerd met en-
kele ambtenaren van het Ministerie van EZ. 

We hebben daar uiteengezet dat de huidi-
ge behandeling van de kreeften en krabben 
vanaf de vangst tot aan het doden geheel 
anders georganiseerd moet worden. De Vis-
senbescherming wil in het algemeen dat de 
ongewervelde dieren zo snel mogelijk na de 
vangst pijnloos en snel binnen één secon-
de gedood worden, zoals dat ook conform 
de Europese regels van de EFSA (European 
Food Safety Authority) voor andere dieren 
geldt. De gedode dieren kunnen vervolgens 
worden ingevroren en vervoerd. 

Bij deze procedure zouden de wrede praktij-
ken van het tapen van de scharen, het door-

knippen van de pezen, en het vervoer van 
volkomen geïmmobiliseerde kreeften en 
krabben naar verre landen zoals China me-
teen tot het verleden behoren. De restaurants 
zouden dan ook niet meer zelf een elektrisch 
bedwelmings- en dodingsapparaat hoeven 
aan te schaffen zoals de crustastun die de 
dieren elektrisch verdooft en doodt.
De crustastun is in Engeland, de Verenigde 
Staten en Noorwegen al in gebruik, in Ne-
derland nog niet. Het Ministerie van EZ heeft 
opdracht gegeven om het apparaat te testen 
voordat het in Nederland wordt toegelaten. 
Het Ministerie verwacht dat het rapport 
hierover in het eerste kwartaal van 2015 zal 
worden afgerond. Het zal te zijner tijd aan de 
Vissenbescherming voor commentaar en be-
spreking worden toegestuurd. •

groot belang is dat nu onderzocht gaat worden, 
of en hoe deze bedwelmingsmethode ook kan 
worden ingezet voor de pelagische soorten. 
Deze worden in veel grotere hoeveelheden 
tegelijk gevangen dan platvis: per trek zo’n 
50.000 kilo in plaats van ongeveer 4.000 kilo 
bij platvis. 
Een overzicht van het tot nu toe verrichte on-
derzoek op dit terrein met wat voorbeelden uit 
de praktijk is te vinden op de website http://
fishcount.org.uk/recent-developments/rese-
arch-paper-on-board-stunning. •

H
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      Nieuwe film 
  over Urker visserij

Voor ons speciaal interessant is dat de film 

ook beelden bevat over het binnenhalen 

van de gevangen vissen en het doden van 

deze dieren. De filmbeelden spreken voor 

zich. De vissen worden met honderden te-

gelijk in twee netten opgehesen en in twee 

grote bakken uitgestort. Dat gaat bepaald 

niet zachtzinnig. Van daar uit worden ze 

via een lopende band naar de slachtplaats 

op het schip overgebracht. Onderweg er 

heen zie je veel vissen nog bewegen en naar 

adem happen, de meeste vissen echter be-

wegen zich niet of nauwelijks meer en zijn 

bezig langzaam te stikken. Op de slacht-

plaats is duidelijk te zien hoe de vissen le-

vend worden opengesneden. We hebben 

deze beelden met toestemming van de fil-

mers op onze site geplaatst. Het betreft hier 

een relatief kleine vissersboot, met enkele 

honderden kilo’s vis in ieder van de twee 

netten. In de netten van de grote trawlers 

bevinden zich wel 50.000 tot 100.000 kilo 

vis met alle nog vreselijkere gevolgen voor 

deze dieren. 

Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan maakten in de periode 2011-2013 

een film over de Urker visserij: Episode of the Sea. Zij voeren mee op een 

Urker kotter die op de Noordzee viste. De film werd op 21 november j.l. voor 

het eerst vertoond in Eye Film Instituut Nederland te Amsterdam in het 

kader van het IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam). 
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Vissenopvang
Voor de opvang van vissen bestaan geen opvangcentra zoals voor de honden, katten en 
knaagdieren om er maar enkele te noemen. Toch is daar wel behoefte aan. De Vissen-
bescherming wordt geregeld benaderd door mensen die van hun eigen vissen af moeten 
of van de vissen van iemand anders die er niet meer voor kan zorgen. Het gaat vaak om 
kleinere vissen, soms ook om de wat grotere koikarpers. Vorig jaar zelfs om een aantal 
steuren van 25 jaar oud die in die tijd circa een meter lang waren geworden. Gelukkig zijn 
er wel enkele mensen in Nederland die op kleine schaal in hun eigen huis een aantal van 
die vissen kunnen opnemen. Eén van hen is Ria Eijgenhuijsen. We hebben haar gevraagd 
hier iets over te schrijven.

k kom thuis van boodschappen doen en ik 
zie dat er iets voor mijn deur staat; ik ga kij-

ken en het blijkt een emmer met 
vissen te zijn, tropische vissen. 
Het is 10 graden buiten dus veel 
te koud voor die dieren. Ik neem 
de emmer vlug mee naar binnen 
en doe de vissen vlug in een opvangaquari-
um. Het water in de emmer is 7 graden en dus 
moet het aquarium ook 7 graden zijn. Heel 
langzaam voer ik de temperatuur op, dit duurt 
de hele dag. Ik zie dat er Siamese Algeneters 
in zitten, bijlzalmen, tetra’s en nog meer vis-
sen. Laat in de avond heb ik de temperatuur 
bijna op wat het moet zijn, de helft van de 
vissen die in de emmer zaten is dood. In de 
dagen erna gaan er nog 2 vissen dood, de rest  
redt het wel. Ik geef ze medicijnen en goed 
voer, want ze waren mager, na 2 weken zijn 
de vissen weer in orde en na nog 2 weken mo-
gen ze in het grote aquarium. Het gaat goed 
met ze, ze hebben een plekje gevonden in het 
aquarium van 3 meter. 
 Ongeveer 4 weken daarna vind ik een plastic 
zak met sluierstaarten en goudvissen, ze zijn 
er niet al te best aan toe. Er gaan er 2 dood, 
maar met de andere goudvissen gaat het goed. 
De gewone goudvissen zwemmen nu in de vij-
ver en de 3 sluierstaarten zitten in het aqua-
rium van 1 meter, met rotsen, kienhout en 
planten. 
 Ik geef aan mensen voorlichting over hoe je 
het beste vissen kunt houden, ook probeer ik 
mensen ervan te overtuigen dat je goudvissen 
niet in een kom moet houden. Dit wordt niet 
altijd in dank afgenomen en de raad wordt 

niet altijd opgevolgd. Soms denken mensen 
zelfs dat vissen ‘dom’ zijn en niet kunnen 

herkennen. Dat is niet 
waar, vissen herkennen 
je wel degelijk, als ik de 
zeelten (ook opgevan-
gen) eten geef, komen 

ze uit mijn handen eten. Dit doen ze niet bij 
anderen, ze proberen het wel, maar de vissen 
komen niet. 

Alles uit eigen zak
Wie ik ben? Ik ben Ria Eijgenhuijsen en ik vang 

vissen op, koud water en tropische vissen. Ik 
heb 9 aquariums en 2 terrariums staan. Ik 
doe dit met veel liefde. Toen er een pomp ka-
pot ging was ik erg blij dat ik een vergoeding 
kreeg van de Stichting Vissenbescherming. 
Ik betaal alles uit eigen zak, mensen mogen 
hun vissen gratis brengen, daar reken ik niets 
voor. Helaas kan ik de vissen niet halen om-
dat ik geen auto heb, dat vind ik jammer want  
het belang van de vissen staat voorop. Ik wil 
er voor zorgen dat de vissen niet in het toilet 
belanden.  De laatste keer heeft mijn zoon zes 
goudvissen gered van een gruwelijke dood, 
die persoon wilde ze levend door het toilet 
spoelen, gelukkig was mijn zoon op tijd en 
de visjes zwemmen nu bij mij en zijn super-
gezond. 
 De vissen gaan niet meer weg, dit heb ik één 
keer gedaan, na een week waren ze dood en 
dat vond ik heel erg. Als ik ’s  avonds naar de 
bakken kijk ben ik gelukkig, de Congozalmen 
zwemmen in een grote groep, de Zoengoura-
mi’s doen het goed en ga zo maar door. •

Nu ook op Europees niveau
Op 18 juni is de Vissenbescher-
ming op de jaarlijkse vergade-
ring van Eurogroup for Animals, 
de Europese overkoepeling van 
dierenbeschermingsorganisa-
ties, geaccepteerd als lid. Op 
die jaarvergadering werden de 
strategische doelen vastgesteld 
voor de periode 2015-2020. 

Eurogroup for Animals zal sa-
men met nieuwe partners ervoor 
zorgen dat vissenwelzijn een 
belangrijk thema wordt op de 
politieke agenda van de Europese 
Unie. 
Op 3 november is binnen 
Eurogroup for Animals een 
werkgroep vissenwelzijn opge-

richt met ons bestuurslid Paul 
Denekamp als voorzitter. Deze 
werkgroep moet helpen de bo-
vengenoemde strategische doe-
len te realiseren en is daarvoor 
nu plannen aan het ontwikkelen. 
De vissers zullen veel zorgvul-
diger moeten omgaan met de 
vissen. Vissers waren gewend 

dat ze op zee eigen baas waren 
en konden doen met de vissen 
wat ze wilden. Dat is echter niet 
meer acceptabel en de nu vereiste 
houding van met respect omgaan 
met deze dieren, vergt een grote 
mentaliteitsverandering van de 
vissers in heel Europa en eigen-
lijk over de hele wereld. •

Ik wil er voor zorgen 
dat de vissen niet in het 

toilet belanden.

I
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Wij willen graag iedereen die onze 
arbeid voor de vissen en andere 
waterdieren in 2014 financieel en 
anderszins gesteund heeft harte-
lijk bedanken. Wij willen hierbij 
speciaal onze donateur mevrouw 
C.L. Jagt uit Vinkeveen vermelden, 
van wie wij na haar overlijden in 
2014 een flink legaat in de vorm 

Hartelijk dank!

    Prachtboek 
over vissen

e onderwater wereld van de 
vissen maakt op ons mensen 

een sprookjesachtige indruk. De 
wonderlijk gevormde vissen zijn 
ook zo verschillend van de dieren 
die wij in ons dagelijks leven heb-
ben leren kennen. Ze lijken ont-
sproten uit de levendige fantasie 
van een schilder, maar zijn in fei-
te toch gevormd door miljoenen 
jaren intensief en gevaarlijk leven 
in het water. In het boek van Hans 
Bouma en Dos Winkel zijn 77 fo-
to’s van vissen opgenomen, de een 
nog wonderbaarlijker dan de  
ander.
 De prachtige foto’s zijn gemaakt 
door de onderwaterfotograaf en 
oceaanbeschermer Dos Winkel. 

Wat het boek zo bijzonder maakt 
zijn de gedichten die Hans Bouma, 
al kijkend  naar de foto’s van deze 
dieren, heeft opgeschreven. Ze 
bevatten de emoties en gedachten 
die in hem opwelden bij het aan-
schouwen van deze wonderlijke 
dieren. Ze brengen de lezer er toe 
om aandachtig tekst en foto tot 
zich te nemen. Een prachtig boek 
dat kan bijdragen aan een zorgvul-
diger omgaan met deze dieren en 
hun leefgebieden.•
Hans Bouma en Dos Winkel 
Oceaan poëtisch verbeeld. 160 pag.
ISBN 9789079872749. Uitgeverij 
Succesboeken, € 19,75. 

Fotografie D
os W

inkel

• De Vissenbescherming heeft bij de provincie Gelderland gepro- 
 testeerd tegen de voorgenomen bouw van vissteigers voor henge- 
 laars in de Rijn. De beslissing is hierdoor uitgesteld.

• De Vissenbescherming heeft een klacht bij de Stichting Reclame  
 Code ingediend tegen een firma die op zijn website piepkleine  
 aquariumpjes van 20x20x19 centimeter te koop aanbiedt. De  
 rechthoekige aquariumpjes waren ook stapelbaar. De firma heeft  
 naar aanleiding van onze klacht de advertentie van de site gehaald.

• De Vissenbescherming heeft bij de bedrijven Jumbo en Sligro 
 geprotesteerd tegen de verkoop van levende kreeften en krab- 
 ben, die met vastgetapete scharen in een kleine bak verblijven  
 in afwachting van kopers die ieder op hun eigen manier de dieren  
 moeten proberen te doden, doorgaans door invriezen of levend  
 koken, allebei pijnlijke methoden.

• Op 2 november voerde Ton Dekker namens de Vissenbescher 
 ming in Vroege Vogels met Marko Kraal van Sportvisserij Neder 
 land een discussie over de hengelsport.

• De Vissenbescherming was met een informatiestand aanwezig  
 op de Oceanendag in Scheveningen, de Veggie Fair op landgoed  
 De Olmenhorst in Lisserbroek en de VegFest-markt in de Maarten  
 Luther Kerk te Amsterdam. Er werden honderden handtekenin- 
 gen verzameld tegen het levend koken van kreeften en krabben.

• Wakker Dier heeft een vernietigend rapport gepubliceerd over de  
 barbaarse vangst- en dodingsmethoden in de zeevisserij en de 
 niet minder barbaarse leefomstandigheden voor vissen in de vis- 
 kwekerijen. Het rapport is in overleg met Wakker Dier te down- 
 loaden op onze website.

• De Vissenbescherming heeft bij de Nederlandse Voedsel- en  
 Warenautoriteit (NVWA) kritiek geleverd op hun rapport over de  
 huisvesting van een aantal haaien in een cafe in Arnhem. Naar  
 het oordeel van de Vissenbescherming horen haaien niet in een  
 luidruchtig cafe te worden gehuisvest.

KORTE BERICHTEN

Veggiemarkt in Lisserbroek

van geld mochten ontvangen. Dit 
stelde ons al meteen in staat om 
met nieuwe posters en folders veel 
meer aan voorlichting te doen.•
We zijn al blij met ieder klein 
bedrag op onze rekening: 
NL05 ASNB 0910 5373 56 t.n.v. 
Stichting Vissenbescherming.

Voor vragen en suggesties:
Ton Dekker (voorzitter)
t.dekker@vissenbescherming.nl
(072) 533 28 79

S T I C H T I N G

Stichting Vissenbescherming
Postbus 26
2100 AA Heemstede
(023) 528 75 74
info@vissenbescherming.nl
www.vissenbescherming.nl
NL05 ASNB 0910 5373 56

Het is heel belangrijk, ook in onze lobby richting politici, dat wij 
namens een flinke groep donateurs kunnen spreken. Al voor 20 Euro 
ben je donateur: te storten op rekening NL05 ASNB 0910 5373 56 
tnv Stichting Vissenbescherming. Onze donateurs, ook nieuwe, 
die in 2015 hun donatie overmaken, krijgen het boek Oceaan poëtisch 
verbeeld gratis toegestuurd.

Mandarijnvissen
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