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Vissen intelligenter 
dan 

ooit gedacht

issen leven in een totaal 
ander milieu dan mensen. 
Water heeft een 800 maal 
zo grote dichtheid als lucht. 

De zwaarte van het water leidt tot een 
gestroomlijnd lichaam en tot een bewe-
gingsarm gezicht van de vis. Ze maken 
hierdoor op mensen een gevoelloze, 
onintelligente indruk en roepen bij hen 
weinig compassie op. Daardoor worden 
ze ook extreem ruw behandeld en door 
overbevissing zelfs in hun voortbestaan 
bedreigd.

Tot in de puntjes door-
ontwikkeld
Vissen zijn zeer ontwikkelde dieren. 
Hun waarnemingsvermogen, gevoel en 
denkvermogen zijn op tal van punten 
zelfs meer ontwikkeld dan bij landdie-
ren en mensen. De bekende Amerikaan-
se vissendeskundige Jonathan Balcombe 
geeft hier in zijn recent verschenen 
en in het Nederlands vertaalde boek 
- Het geheime leven van vissen. Hoe 
vissen leven, liefhebben, samenwerken 
en communiceren - ontdekkingen uit de 
onderwaterwereld - tal van voorbeelden 
van. Zo kunnen bepaalde vissoorten 
UV-licht waarnemen, de kleuren van 

hun omgeving aannemen of ultrasone 
geluiden opvangen en daarmee jagende 
dolfi jnen ontwijken. Ze produceren ook 
schrikstoff en en hebben een enorm 
reukvermogen: haaien ruiken 10.000 
keer beter dan mensen.
Hun fi jngevoeligheid blijkt ook uit hun 
navigatievaardigheden, waarbij ze ge-
bruik maken van de stand van de zon, 
van het aardmagnetisch veld en van 
hun reukvermogen. Vissen hebben ook 
een sterk geheugen dat snel de details 
van hun omgeving opslaat. Je kunt ze 
ook dingen leren zoals door een hoepel 
zwemmen en balletjes in een doel 
duwen. Hun leervermogen blijkt soms 
sterker ontwikkeld dan dat van apen en 
kraaien.
Natuurlijk beschikken niet alle vissen 
over al deze eigenschappen tegelijk.

Pijnervaring
Veel mensen gaan er nog vanuit dat 
vissen geen pijn en stress kunnen erva-
ren. Voor de visindustrie en visetende 
consumenten is dit een comfortabele 
gedachte. Maar wetenschappelijk 
onderzoek laat zien dat vissen wel de-
gelijk pijn en stress kunnen ervaren. Zo 
reageren vissen bij een tekort aan het 

Vissen zijn de oudste gewervelde dieren op aarde, ze 
ontstonden circa 530 miljoen jaar geleden, ongeveer 
100 miljoen jaar later trokken sommige het land op 
en ontwikkelden zich daar tot landdieren. De mens 

verschijnt pas ruim 400 miljoen jaar later ten tonele: 
vanaf nu berekend zo’n 2 miljoen jaar geleden. 

V
TEKST: Ton Dekker

Foto voorpagina: © Galina Mikhalishina | Dreamstime.com

Het boek van 
Jonathan Balcombe



stressverminderende cortisol net zoals 
mensen positief op de toediening van 
valium of prozac. Ook sociale interactie 
met niet-depressieve vissen heeft een 
positief effect. 

Sociaal gedrag
Vissen leven meestal in groepen en ver-
tonen daardoor ook sociaal gedrag. We 
zien dat duidelijk bij de poetsvissen, die 
allerlei aangroeisels op de huid van gro-
tere vissen verwijderen. De grote vissen 
waaronder haaien, roggen, zeeslangen, 
octopussen en zeekreeften wachten 
op een vaste plek netjes in de rij om 
behandeld te worden en letten goed 
op de kwaliteit van de behandeling en 
de integriteit van de poetsvissen. De 
poetsvissen proberen tijdens de behan-
deling hun cliënten op hun gemak te 
stellen door ze met hun vinnen - gene-
tisch onze handen - te aaien. Er zijn ook 
malafide vissen die zich voordoen als 
poetsvissen, maar er met een hap uit de 
huid van de klant vandoor gaan. Voor 
mensen allemaal zeer herkenbaar.

Samen op jacht
Vissen werken ook met elkaar samen bij 
het vangen van vissen. Een tandbaars, te 
dik om zijn prooi in rotsspleten te ach-
tervolgen, roept de hulp in van een 
slanke murene door snel met zijn 
lichaam te schudden. Ze zwemmen 
samen naar de plek waar de murene de 
prooi gaat opzoeken, de baars blijft in 
de buurt om de vluchtende prooi te 
pakken. Een nog hogere vorm van 
intelligente communicatie is te zien bij 
koraalbaarzen. Deze geven met hun 
kopstand aan waar een prooi zich 
bevindt. Dit wordt in de dierethologie 
als een ‘verwijzend’ gebaar beschouwd, 
dat nog slechts bij mensapen en raven is 
vastgesteld.

Seksleven
Balcombe geeft tenslotte een opge-
wekte beschrijving van het seksleven 
van de vissen dat een ongeëvenaarde 
diversiteit vertoont. Vissen zijn mono-
gaam en polygaam, kunnen zichzelf 
bevruchten en van geslacht verande-
ren. De bevruchting vindt op de meest 
onwaarschijnlijke manieren plaats. •

Halen vissen 
de volgende 
eeuw?
Aan de honderden mil- 
joenen jaren durende 
evolutie van de vis-
populaties dreigt nu 
een plotseling eind 
te komen doordat 
de mens de zeeën in 
hoog tempo leegvist. 
Veel vissoorten zijn in 
de afgelopen vijftig 
jaar door effectieve-
re vangstmethoden 
en door de groeiende 
wereldbevolking steeds 
zwaarder bejaagd. Ze 
zijn meer dan gehal-
veerd in aantal en 
dreigen gewoon uit te 
sterven. 

Het ziet er dus heel 
slecht uit voor de 
vissen, maar Balcombe 
ziet desondanks nog 
wel enkele positieve 
ontwikkelingen zoals 
de toenemende be-
langstelling en sympa-
thie van de bevolking 
en de dierenbescher-
mingsorganisaties voor 
vissen. Voor Nederland 
wijst hij speciaal op 
de Stichting Vissenbe-
scherming die het hier 
sinds twintig jaar voor 
de vissen opneemt. 
Ook in andere landen 
groeit de aandacht 
voor vissen. Maar voor 
een effectieve bescher-
ming van de vissen gaat 
dat toch allemaal veel 
te langzaam, vrees ik. 
Helaas.

  Van de 
 voorzitter
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Lange adem
We hebben op 8 februari van dit jaar onze 
petitie tegen het levend koken van kreef- 
ten en krabben aangeboden aan de vaste 
commissie voor Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. De aanbieding vond 
plaats enkele dagen nadat in Zwitserland 
het levend koken van kreeften bij wet was 
verboden.
In Nieuw-Zeeland is dit al langere tijd ver-
boden. We moeten echter niet denken dat 
deze barbaarse dodingsmethode nu ook in 
Nederland spoedig zal worden verboden. 
Minister Schouten van LNV merkte naar 
aanleiding van onze petitie op dat het nog 
niet ‘bewezen’ zou zijn dat de kreeften pijn 
kunnen ervaren. Ik vond het wat zielig om 
dit aan te horen. Haar ambtenaren moeten 
toch beter weten! Je kunt je minister toch 
niet zulke onzin laten verkondigen. 
Als dierenbeschermer moet je dan ook 
wel over een lange adem beschikken. Zo 
begonnen de acties tegen het fokken van 
nertsen in de jaren 80 en leidden die 
uiteindelijk pas in 2013 tot het verbod op 
de nertsenfokkerij.
Bij de vissen en andere waterdieren ligt 
het niet anders. We zullen ons nog lang 
moeten blijven inzetten om het levend 
koken de wereld uit te helpen. Maar het 
zou nog mooier zijn om die kreeften niet 
te eten. Het levend koken is natuurlijk
ook niet de enige mishandeling die deze 
dieren moeten ondergaan voordat ze uit-
eindelijk op iemands bord belanden. 
Uit onderzoek van dierenonderzoeksorga- 
nisatie 1037 Against Animal Cruelty is 
komen vast te staan dat veel van deze 
dieren wekenlang bewegingloos en zonder 
voedsel in dozen worden vervoerd voor-
dat ze in Nederland aankomen. En ook in 
Nederland hebben ze dan nog een lange 
martelgang te gaan.

Ton Dekker
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In de petitie wordt de overheid verzocht om 
het levend koken van kreeften en krabben te 
verbieden, omdat dit een uiterst pijnlijke en 
ouderwetse methode is om deze dieren te 
doden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aan-
getoond dat de dieren hierdoor een pijnlijke 
doodstrijd van enkele minuten moeten voeren. 
Dit is helaas nog vrijwel overal in de wereld de 
gangbare, traditionele praktijk, ook in Neder-
land, die wordt ondersteund door het aloude 
idee dat deze dieren geen pijn kunnen ervaren.

Reactie minister beneden peil
Wetenschappelijk onderzoek heeft in de 
afgelopen jaren ook aangetoond dat kreeften 
en krabben net zoals landbouwhuisdieren en 
vissen effectief verdoofd kunnen worden door 
een stroomstoot, waarna ze pijnloos gedood 
kunnen worden. In Zwitserland is in begin 
2018 een verbod afgekondigd tegen het onver-
doofd doden van kreeften. In Nederland vindt 
blijkens een enquête uit 2016 de meerderheid 
van de bevolking dat deze dieren eerst elek-
trisch verdoofd dienen te worden voordat ze 
worden gedood.
De Partij voor de Dieren diende na de aanbie-
ding van de petitie een motie in om de kreef-
ten en krabben eerst elektrisch te verdoven 
voordat ze gedood worden. De reactie van 
minister Schouten op de motie was beneden 
peil. Zij beweerde om te beginnen dat het nog 
niet bewezen zou zijn dat ongewervelde die-
ren pijn kunnen ervaren. Hoe is het mogelijk 
dat iemand anno 2018 dit kan beweren! Dat 
idee van gevoelloze dieren is wetenschappe-
lijk volkomen achterhaald. Kreeften en krab-
ben beschikken over zenuwen die reageren 
op pijnlijke prikkels, beschikken over twee 

zenuwcentra, reageren positief op pijnstillers 
en proberen pijnlijke prikkels te vermijden. 
De Vissenbescherming heeft in de afgelopen 
drie jaar het Ministerie van LNV en de Tweede 
Kamer geregeld daarop gewezen. De minis-
ter vond verder dat er in Nederland relatief 
weinig kreeften en krabben worden gevangen 
en gedood. Het gaat echter toch wel jaarlijks 
om enkele miljoenen dieren, dat is ruim 6.000 
dieren per dag, die op een uiterst primitieve, 
wrede manier onverdoofd worden gedood. In 
de eerste plaats in Nederland zelf waar ze met 
vastgebonden scharen levend aan het publiek 
worden aangeboden. Bovendien worden veel 
kreeften en krabben langdurig levend ver-
sleept van en naar verre oorden: van Canada 
naar Nederland, opgepropt in een kartonnen 
doos, en van Nederland naar China waar ze 
levend in een muurautomaat als lekker hapje 
worden aangeboden.

De minister beweerde verder dat er geen 
wetenschappelijke methoden beschikbaar zijn 
om deze dieren te verdoven en te doden. Dat is 
ook niet waar. Deze dieren kunnen in principe 
elektrisch bedwelmd en vervolgens gedood 
worden, precies zoals dat ook bij de palingen 
en de platvissen is uitgedacht en in de praktijk 
wordt toegepast. De mededeling tenslotte van 
de minister dat de koks in hun opleiding leren 
om de levende dieren met een mes door de 
kop te steken voordat ze gekookt worden, lijkt 
geruststellend bedoeld, maar onderstreept nog 
eens de primitieve gewelddadigheid tegenover 
deze dieren waarvan de minister zich kennelijk 
niet bewust is. Bovendien nog eens geleerd 
aan jonge kinderen vanaf 16 jaar tijdens hun 
beroepsopleiding.

De Vissenbescherming 
heeft op 6 februari jl. een 
petitie aangeboden aan de 
Tweede Kamer om het 
levend koken van kreeften 
en krabben te verbieden. 
De petitie was ondertekend 
door 17.465 mensen. 

Minister Schouten 
beweerde dat het nog 
niet bewezen zou zijn 
dat ongewervelde 
dieren pijn kunnen 
ervaren.

Petitie voor verdoven van kreeften 
en krabben aangeboden

Motie Partij 
voor de Dieren
De motie van de Partij voor 
de Dieren werd met 66 
stemmen voor en 84 tegen 
verworpen. Heel jammer 
dat D66, dat in 2013 wel 
voor een motie voor onder- 
zoek naar elektrische ver- 
doving stemde, nu voor 
het levend koken van deze 
dieren meende te moeten 
kiezen. We hadden dat 
niet verwacht. Anders had 
de motie het gehaald! 
Voor een verbod waren: 
PvdD, PVV, SP, GL, PvdA en 
50PLUS.
Dit biedt hoop voor de 
tweede poging.
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De Nederlandse dierenonderzoeks-
organisatie 1037 Against Animal 
Cruelty deed in 2018 onderzoek 
naar de vangst, vervoer, controle, 
opslag en verkoop van kreeften. 
Wat zij ontdekten tart elke verbeel-
ding. Van vechtende en dode kreef-
ten bij de groothandelsbedrijven, 
levend op ijs of midden in de zon 
uitgestalde krabben tot medewer-
kers die blijven volhouden dat de 
dieren geen voedsel nodig hebben.

et (verborgen) camera’s legden 
ze het allemaal vast. De vangst 
van kreeften is al afschuwelijk 
om aan te zien. De dieren 

raken in totale paniek en gaan elkaar in 
de kooien te lijf. Vanaf het moment van 
de vangst krijgen ze geen voedsel meer 
verstrekt. Dat kan bij de kreeften die naar 
verre bestemmingen worden vervoerd, 
zoals de in Canada gevangen kreeften, vele 
weken duren! Tijdens dit vervoer worden 
de dieren dicht opeen, met vastgebonden 
scharen bewegingsloos als voorwerpen 
dagenlang vastgezet in dozen of rechtop 

op hun staart in compartimenten. Ook de 
ruwe manier waarop de kreeften in het 
slachthuis levend aan stukken worden 
gehakt, is niet om aan te zien. In de restau-
rants moeten ze weer een andere marte-
ling ondergaan wanneer ze levend en wel 
in een pan doodgekookt worden, vaak 
nadat ze eerst met een mes levend zijn 
doorboord in een ruwe poging om hun 
zenuwstelsel te vernietigen. Het is geen 
prettig idee om in een restaurant te eten 
waar zulke martelingen worden uitge-
voerd. Wij willen een verbod op dit levend 
koken zoals in Zwitserland, maar zolang 
dat er niet is, kunnen restaurants natuur-
lijk zelf ook stoppen met het serveren van 
doodgekookte dieren.

Jumbo stopt met levende kreeften 
en krabben
Ook groothandels zoals Sligro, Hanos, 
Makro en Jumbo verkopen nog steeds 
levende kreeften en krabben. We hebben ze 
sinds 2015 diverse malen vergeefs verzocht 
hiermee te stoppen. Een recente actie van 
de Partij voor de Dieren in Utrecht tegen de 
Jumbo heeft tenslotte toch succes gehad. 
Het bedrijf stopt met de verkoop van deze 
dieren. Nu de andere nog. 

Levende kreeften en 
Krabscharen op de markt.
Levende kreeften en 
Krabscharen op de markt.

M

Kreeftenhandel
NIEUWE

INFORMATIE

Foto's: © 1037 Against Animal Cruelty
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Wat is er tegen op het houden van 
dolfi jnen in een dolfi narium?

Dolfi jnen zijn intelligente, gevoelige en sociale 
zeezoogdieren. Het lijkt alsof ze altijd glim-
lachen. Dat komt door de vorm van hun gezicht. 
Hierdoor lijkt zelfs een doodzieke dolfi jn nog te 
glimlachen! 

De omstandigheden voor deze dieren in een 
dolfi narium lijken niet in de verste verte op hoe 
ze in vrijheid leven. Het overzicht hiernaast geeft 
daar voorbeelden van.

De zeer beperkende omgeving van een kaal 
bassin in een dolfi narium biedt niet voldoende 
uitdagingen aan deze intelligente, nieuwsgieri-
ge dieren, zoals de uitgestrekte en dynamische 
oceanen waar ze thuishoren dat wél bieden. Kort 
gezegd: de omstandigheden in een dolfi narium 
staan zo ver af van de natuurlijke leef- en bewe-
gingsruimte en behoeften van dolfi jnen dat hun 
welzijn ernstig wordt aangetast. 

Verschillende landen hebben al een einde ge-
maakt aan het houden van zeezoogdieren in 
gevangenschap. Chili en Costa Rica stelden al in 
2005 een verbod op dolfi jnenshows in. In Europa 
zijn geen dolfi naria te vinden in Oostenrijk, 
Cyprus, Ierland, Tsjechië, Slowakije, Estland, Let-
land, Hongarije, Polen, Luxemburg en Groot-
Brittannië.

IN DE NATUUR: IN EEN DOLFINARIUM:
• Zwemmen ze zo’n 50 tot 80  • Zijn ze binnen een paar slagen aan de  
 kilometer per dag  rand van hun verblijf
 
• Kunnen ze wel 200 meter diep  • Kunnen ze nauwelijks duiken
 duiken 

• Hebben ze een territorium tot  • Hebben ze nog minder dan 0,000001%  
  wel 300 vierkante kilometer  van hun natuurlijke leefruimte ter 
   beschikking
 
• Maken ze onderdeel uit van  • Leven ze in een kunstmatig samen-  
 hechte (familie)groepen,  gestelde, kleine groep dieren en 
 waarbij ze vriendschappelijke  worden regelmatig familiebanden die  
 interactie met honderden   door kunstmatige inseminatie zijn 
 dieren kunnen onderhouden  ontstaan verbroken
  
• Besteden ze een groot deel van  • Krijgen ze dode vissen in ruil voor het  
 hun tijd aan het gezamenlijk  uitvoeren van kunstjes 
  jagen op levende vissen  

• Verkennen ze hun omgeving • Kunnen ze hun sonar niet gebruiken,  
 met hun sonar  omdat het sonargeluid tegen de bassin- 
   wanden weerkaatst

        www.dolfi nariumvrij.nl             Dolfi nariumvrij Nederland

Sinds zomer 2017 zijn we aangehaakt bij collega-organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor de dieren in 
Dolfi narium Harderwijk, in het bijzonder de dolfi jnen. Samen met Stichting Dierbewustleven en Bite Back voeren 

we de campagne Dolfi nariumvrij Nederland. Met maandelijkse voorlichtingsacties bij het Dolfi narium proberen we 
bezoekers bewust te maken van het dierenleed in dolfi naria. In groter verband, met World Animal Protection 

Nederland, Een DIER Een VRIEND, Stichting Dolphinmotion, Free Spirit en Stichting Sea First er bij, 
benaderen we bedrijven en organisaties die kortingskaarten voor het Dolfi narium verstrekken, schrijven we de 

politiek en basisscholen aan, brengen we persberichten uit, etc.

Samen in de bres voor dolfi jnen
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De RDA heeft vorig jaar uitvoerig 
van gedachten gewisseld met orga-
nisaties en deskundigen, waaronder 
ook de Vissenbescherming, over de 
slechte positie en behan-
deling van de vissen in 
onze samenleving. Zo 
worden in de Neder-
landse visserij jaar-
lijks ruim vier mil-
jard vissen zonder
enige verdoving voor-
af gedood. Dat is ruim
zesmaal zoveel dieren als
in de Nederlandse veehouderij. In
de viskwekerijen lijden de vissen 
zwaar onder de stress vanwege de 

De muggen zwierden uit hun rust
en bleven zweven,
toen met een laatste, lome slag
de boot de kant in werd gedreven.
De waterplanten en het riet,
die moesten wijken voor de boot,
veerden terug, zodat het groen
zich rond de oude visser sloot.
Het polderleven keerde weer,
een verre hond brak nu en dan
het staag gezoem van duizend vleugels.
De ogen van de oude man
kleefden vol spanning aan de dobber,
maar vissen sloegen met hun staart
in ‘t lauwe wateroppervlak;
zij trokken lijnen in hun vaart
en koesterden de zilverschubben.
Totdat de dobber opwaarts schoot
en met een nijdig snelle ruk
een spartelvisje in de boot
verwezen naar de hemel keek,
want dwars door ‘t oogzwart stak de haak.
De dwangbuis van een eelten knuist
omsloot het stuipend glibberlijf
en wurmde er de haak weer uit.
Het kleine beest werd teruggegooid,
de hand van bloedig slijm ontdaan,
de visser spoog zijn pruim in ‘t water,
heeft nieuw deeg aan de haak gedaan.
Toen ‘s nachts de maan op ‘t water stond,
dreef langzaam op de nachtwind rond
een vis, de witte buik omhoog
en donzig schimmel rond het oog.
En verderop lag, dradig bruin,
een uitgekauwde visserspruim.

Dit is een gedicht van Jan Menno Willem 
Scheltema (Delft, 3 april 1921 - Leiden, 6 oktober 
1947). Het werd ons toegestuurd door onze 
donateur de heer Frits Bock. Interessant ook 
omdat er in die tijd nog nauwelijks kritiek op 
het vangen van vissen bestond.

Uitstekend advies 
Raad voor Dieren-
aangelegenheden

• Het bewustzijn dat vissen voelende wezens zijn en het hiernaar han- 
 delen moeten duidelijker geborgd zijn bij het vangen, houden en  
 kopen van vissen.

• Het welzijn van vissen beslaat een heel groot domein met heel veel  
 variatie. De meeste (wetenschappelijke) kennis over welzijn van vissen 
 is beschikbaar voor de aquacultuur. Verder is er praktijkkennis, waarbij 
 dit bijvoorbeeld voor siervissen heeft geleid tot concrete adviezen  
 over de behoeften van de vissen.

• De Raad adviseert de overheid om meer inhoud te geven aan de 
 erkenning van de intrinsieke waarde van vissen. De huidige kennis  
 biedt handvatten om ook het welzijn van vissen een zichtbare plek te  
 geven in het beleid. Dit kan bijvoorbeeld door welzijn integraal op 
 te nemen in (de beoordeling van) nieuwe onderzoekprojecten, 
 huidige initiatieven te verbreden en te versnellen, kennisontwikkeling  
 en -verspreiding te stimuleren, en belemmeringen per sector in kaart 
 te brengen en weg te nemen.

• De Nederlandse praktijk kent diverse initiatieven om het welzijn van 
 vissen direct of indirect te verbeteren. Dit is positief en verdient een 
 bredere invulling.

• De Raad is van mening dat welzijn niet bij uitzondering, maar stan- 
 daard moet worden meegewogen bij besluiten die vissen aangaan.

• Gezien het grote aantal vissen dat in Nederland wordt gehouden, 
 adviseert de Raad dat er meer veterinaire en zoötechnische kennis 
 beschikbaar komt voor de praktijk.

Wij zijn blij met 
dit advies dat vissen 

erkent als voelende leven-
de wezens. Hopelijk houdt 
de Nederlandse overheid 
voortaan op om steeds 

maar in twijfel te trekken 
of vissen wel pijn 

kunnen lijden.

onnatuurlijke krappe leefruimte. 
Daarnaast hebben jaarlijks miljoe-
nen vissen te lijden onder de  
     hengelsport.
                  Begin maart heeft de RDA 
                      het rapport Welzijn van 
                         vissen aan de minister 
                          van LNV aangeboden. 
                            Hierin roept de RDA 
                           de Nederlandse over-
                            heid en het bedrijfs-
                          leven  op om het wel-
                      zijn van vissen te verbe-       
                  teren. Het rapport bevat    
     de volgende belangrijke conclu-
sies en aanbevelingen aan de minis-
ter van LNV:

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een raad van 
deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voed-

selkwaliteit gevraagd of op eigen initiatief adviseert over 
multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwel-

zijn inclusief diergezondheid en ethische vraagstukken. De 
RDA bestaat uit ongeveer veertig leden met zeer uiteenlopende 
achtergrond en deskundigheid, die er op persoonlijke titel en 

zonder last of ruggespraak zitting in hebben.

Visvangst
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octopussenEen kennismaking met:
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Algemeen
Octopussen zijn weekdieren en 
behoren qua biologische indeling 
tot de orde Octopoda (afgeleid van 
het Grieks: acht poten). 
Er zijn zo’n 300 octopussoorten. 

Dit is de biologische indeling:
Rijk: Animalia (Dieren)
Stam: Mollusca (Weekdieren)
Klasse: Cephalopoda (Inktvissen)
Orde: Octopoda (Octopusachtigen)

Het lichaam
Een octopus heeft 8 armen en 3 harten. De armen hebben 2 rijen 
zuignappen (een enkele soort heeft 1 rij). Twee van de harten 
worden gebruikt om bloed door de kieuwen te pompen en het 
derde wordt gebruikt om het bloed door de rest van het lichaam 
te pompen.
De meeste octopussen hebben slechts één hard deel aan het 
lichaam: de bek. Die lijkt trouwens op een papegaaiensnavel. 
Doordat de rest van hun lichaam zacht is, kunnen ze zich door 
nauwe spleten wringen. Handig om aan achtervolgers te ontsnap- 
pen! Een kleinere groep octopussen heeft naast de harde pape- 
gaaienbek een kleine inwendige schelp. Daardoor kunnen ze  
minder goed door nauwe doorgangen komen.
De grootte van octopussen varieert per soort. De kleinste octopus-
sen zijn 2 cm; de grootste zo’n 5 meter.

Intelligentie
Octopussen hebben een opmerkelijk goed ontwikkeld zenuwstel-
sel. Een octopus heeft net zoveel zenuwcellen als een hond. De 
zenuwcellen zijn niet geconcentreerd in één brein, maar zijn ver-
spreid over het lichaam. Zo’n 10% zit in de hersenen, 30% in twee 
grote lobben in het hoofd en 60% in de armen. Hierdoor hebben 
de armen van een octopus een grote mate van zelfstandigheid: ze 
voelen, proeven en bewegen voor een groot deel uit zichzelf!
Octopussen staan bekend om hun intelligentie. Uit doolhofproe-
ven en probleemoplossende experimenten blijkt dat octopussen 
zowel een langetermijn- als kortetermijngeheugen hebben. Ze 
kunnen leren om verschillende vormen en patronen te onder-
scheiden, kunnen individuele mensen herkennen en kindveilige 
flessen openen. Ze kunnen jampotten openen door te leren van 
observaties. Daarnaast vertonen ze speelgedrag en hebben ze een 
eigen persoonlijkheid.

Leefwijze
Octopussen leven in oceanen over de hele wereld. De meeste soor-
ten leven op de oceaanbodem, maar sommige soorten leven meer 
aan het wateroppervlak.
Een octopus leeft solitair. ‘s Nachts gaat hij op zoek naar voedsel: 
vnl. garnalen, kreeften, krabben, mosselen en kleine vissen. Met 
zijn giftig speeksel verlamt hij zijn prooi, terwijl hij ‘m opeet.

Bijzonderheden
In nood spuiten octopussen een wolk inkt in het water. De inkt 
verblindt en verwart de aanvaller tijdelijk, waardoor de octopus 
tijd heeft om te ontsnappen. De inkt kan ook de reukzin en het 
smaakvermogen van de aanvaller verminderen.   
Octopussen kunnen van kleur veranderen. Ze kunnen hun kleur 
zodanig aanpassen dat ze opgaan in hun omgeving. Omdat ze dat 
ook nog eens heel snel kunnen doen, is dat ook een goed middel 
om aan roofdieren te ontkomen.

Voortplanting en dood
De mannetjes plaatsen met een arm hun sperma in een lichaams-
holte van een vrouwtjes-octopus of ze overhandigen haar letterlijk 
het sperma. De vrouwtjes leggen daarna zo’n 200.000 tot 400.000 
eitjes, die ze verdedigen tegen roofdieren en verzorgen door ze 
schoon te houden tot ze zijn uitgekomen. Gedurende die tijd eten 
ze niet. De vrouwtjes sterven vlak nadat de eitjes zijn uitgekomen; 
de mannetjes sterven korte tijd na het paren.
De meeste octopussoorten worden zo’n 6 maanden oud, maar 
grotere soorten kunnen wel 5 jaar oud worden.

Een kennismaking met:
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We krijgen regelmatig meldingen 
binnen over goudvissen die in een 
ronde kom worden gehouden. We 
geven die klachten soms 
door aan de Dieren-
politie of NVWA, 
soms sturen we 
winkels met 
een goud-
vissenkom 
een brief 
met infor-
matie over 
hoe ze de 
goudvissen 
wel moeten 
huisvesten. 
Een enkele keer 
bellen we ook de 
houder van de goud-
vissen. Dat deden we in novem-
ber vorig jaar toen we een klacht 
ontvingen over een basisschool 
die twee goudvissen in een kleine 
kom had aangeschaft. We spraken 
met de directrice en raadden haar 
aan om een fl ink aquarium aan te 
schaff en. Er was inmiddels al één 
goudvis in de kom gestorven. De 
school vond een fl ink aquarium te 
duur en hoewel wij nog aanboden 
om mee te betalen, werd de goudvis 
elders ondergebracht. Daags na 

Eurogroup for Animals en Compassion in World Farming hebben in Europa 
een enquête gehouden over het welzijn van vissen. De resultaten laten dui-
delijk zien dat niet alleen in Nederland, maar ook in Europa de bevolking 
in meerderheid een betere bescherming van het welzijn van vissen wen-
selijk vindt. Twee van de drie mensen is van mening dat vissen dieren zijn 
met bewustzijn en gevoel en en dat zij in staat zijn om pijn te ervaren. 80% 
vindt dat vissen net zo goed beschermd dienen te worden als de op het land 
levende dieren die voor consumptie worden gehouden. Helaas is hiervan 
tot nu toe in de praktijk weinig terechtgekomen. Politiek en bedrijfsleven 
bekommeren zich nauwelijks om  het vissenwelzijn.

Europese enquête 
vissenwelzijn

Vissenbescherming grijpt in: 

goudvis weg uit 
de klas

Sinterklaasavond stond het verhaal 
over de goudvis met foto tot onze 
verbazing in het Algemeen Dagblad   

     onder de dramatische kop   
    Vissenbescherming 

   grijpt in: Goudvis   
   weg uit de klas.  

   Het artikel leid-
   de tot een 
   reeks reacties    
  in de diverse  
  media en dat 
   leidde weer 
  tot tientallen 

  klachten over 
  andere goudvis- 

   senkommen in 
  winkels, bedrijven 

 en bij particulieren die 
    wij zoveel mogelijk aan de  

inspectiediensten hebben doorge-
stuurd. We ondervonden in die 
tijd ook veel medewerking van de 
diverse inspectiediensten en zijn 
natuurlijk erg blij met die plotselin-
ge publiciteit.

Melden van goudvissenkom
Wie een goudvissenkom ergens 
ziet, mag dat altijd aan ons melden, 
graag met vermelding van het adres 
en, als het kan, met een foto en 
nadere details.

Vanaf 1 maart jl. is het in Zwitserland 
verboden om kreeften nog langer levend 
te koken. 
De dieren moeten nu eerst verdoofd worden 
alvorens ze gekookt mogen worden. Ook is het 
niet langer toegestaan levende kreeften op ijs 
of in ijswater te vervoeren en moeten ze in een 
natuurlijke omgeving gehouden worden. 
In februari boden wij onze petitie voor een 
verbod op het levend koken van kreeften in Ne-
derland aan de vaste commissie voor LNV aan.

Per 1 juli 2018 is het verplicht om 
palingen elektrisch te verdoven 
alvorens ze te doden. 
In de traditionele methode werden palingen 
bij bewustzijn in een zoutbad of in ijswater 
met zout gedaan. Die methode leverde veel 
pijn en stress en een langdurige doodsstrijd 
op. Het zout vreet aan de huid en de palingen 
proberen aan het zout te ontsnappen. Na het 
zoutbad werden ze (levend) gestript.
De verplichting tot verdoven kent een lange 
geschiedenis. Al in de jaren ‘90 drong de 
Dierenbescherming aan op het verbieden van 
zoutbaden. De Raad voor Dierenaangelegen-
heden concludeerde in 2003 dat het ont-
slijmen van palingen met zout onacceptabel 
is. Na een eerdere verworpen motie in 2008 
werd in april 2011 een motie van de PvdD 
aangenomen voor een verbod op het onver-
doofd doden van palingen d.m.v. een zout-
bad. In december 2011 schreef de toenmalige 
staatssecretaris van EL&I, Henk Bleker, dat hij 
de regelgeving voor verplichte verdoving per 
1 januari 2015 in zou laten gaan. Per 1 juli 2018 
is deze opgenomen in het Besluit houders van 
dieren en is het verplicht verdoven voor het 
gebruik van zoutbaden nu echt van kracht.

Dit najaar stopt Jumbo Foodmarkt met de 
verkoop van levende kreeften.
Eind augustus heeft Jumbo aan PvdD Utrecht 
laten weten te zullen stoppen met de verkoop 
van levende kreeften in haar vier fi lialen van 
Jumbo Foodmarkt. Dit naar aanleiding van een 
e-mailactie van de gemeenteraadsfractie in 
2017. Jumbo Foodmarkt die in augustus met de 
verkoop van levende kreeften ook kandidaat in 
de Liegebeestverkiezing van Wakker Dier was, 
werd daaruit teruggetrokken. In 2013 tot 2015 
correspondeerden wij met Jumbo en riepen 
het publiek op om Jumbo via e-mail en social 
media op haar dieronvriendelijke gedrag aan te 
spreken. 

Goed nieuws!
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Werelddag voor 
het einde 

van de visserij

werd het winkelend publiek 
geïnformeerd over het leed dat 
vissen treft door de primitieve, 
wrede vangst- en dodingsmetho-
den van de visserij. Er werden 
meer dan 500 fl yers uitgedeeld, 
gesprekken met voorbijgangers 
gevoerd en er was een stand 
waar men voor meer informatie-
materiaal en vragen terecht kon. 
De visuele presentatie waarbij 
een groep vrijwilligers gevangen 
vissen in een visnet uitbeeldde, 
trok veel bekijks.
Wij kijken terug op een geslaag-
de actie en zijn van plan die 
volgend jaar weer te houden.

et doel van de Wereld-
dag voor het einde 
van de visserij is de 
uitbuiting van aquati-

sche dieren onder de publieke 
aandacht te brengen teneinde 
een verbod op de visserij en vis-
kwekerijen te bewerkstelligen. 
Op 24 maart jl. werd in ruim 70 
steden in 17 verschillende landen 
meegedaan aan deze dag.
De Vissenbescherming voerde 
samen met Stichting Dierbe-
wustleven en Bite Back in Den 
Haag actie voor de vissen. 
Middels deze actie, waaraan 
bijna 30 vrijwilligers deelnamen, 

Zaterdag 24 maart 2018 was het de tweede 
Werelddag voor het einde van de visserij. In 2017 
werd deze dag door PEA (Pour l’Égalité Animale), 

een vereniging in het Franstalige deel van 
Zwitserland, gelanceerd en nu wordt hij elk jaar op 

de vierde zaterdag van maart gehouden. 

H

Foto: © EdHeesbeen

Vissenbescherming op 
veganistische beurs
De Vissenbescherming was op 27 en 
28 oktober 2018 aanwezig met een 
stand op het VegFest in Utrecht. Het 
VegFest is een jaarlijkse beurs voor 
veganistische producten die dus 
geen vlees en ook geen vis bevatten. 
Als iedereen alleen deze producten 
zou gebruiken, zou de wereld er 
een stuk vriendelijker uitzien, zeker 
voor de dieren, waaronder de vissen. 
Daarom is de Vissenbescherming daar 
ieder jaar met een stand aanwezig 
om informatie over de vissen en de 
andere waterdieren aan de bezoekers 
te verschaff en. We hebben daar ook 
weer nieuwe donateurs gekregen.

Achter de stand staan van links naar 
rechts Marijke Santen, Saskia Bakker 
en Ton Dekker.



12

Nieuw bankrekeningnummer
Wij zijn overgestapt van de ING naar Triodos Bank. Dit omdat de 
Triodos Bank volgens de Eerlijke Geldwijzer het beste scoort op zaken 
als dierenwelzijn, mensenrechten en natuur.
Wij willen u verzoeken om uw donatie voortaan naar onze Triodos-
rekening over te maken. De komende maanden worden donaties op 
onze oude ING-rekening nog automatisch doorgestort naar de nieuwe 
Triodos-rekening.
Doneert u op onze ASN-rekening? Dat is nog steeds mogelijk. Deze 
kosteloze spaarrekening waarop we alleen geld kunnen ontvangen 
houden wij aan.
Onze nieuwe IBAN is: NL06 TRIO 0338 8039 55.

Automatische incasso
Naast een andere bankrekening bieden we ook al geruime tijd automati-
sche incasso aan. Door ons te machtigen per kwartaal, halfjaar of jaar een 
vast bedrag van uw rekening af te schrijven, krijgen wij een meer regel-
matige en structurele stroom van inkomsten. U heeft dan geen omkijken 
meer naar het zelf overboeken van uw (jaar)donatie en kunt het bedrag 
zelfs verspreid over een jaar laten incasseren.
Wij hopen dat u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maar het is 
zeker niet verplicht voor het donateurschap! 

Hartelijk dank!
Wij willen graag onze donateurs hartelijk bedanken voor hun steun. Wij 
hebben hierdoor veel informatie kunnen verstrekken aan publiek, over-
heid en politici. We hebben ook mensen en bedrijven kunnen aanspreken 
op hun gedrag jegens vissen, kreeften en krabben en kunnen meepraten 
in de Europese adviesraad voor aquacultuur.

Help de vissen, kreeften en krabben
Het is heel belangrijk voor onze lobby richting politici en 
bedrijven dat wij namens een flinke groep donateurs 
kunnen spreken. Maar we moeten natuurlijk ook onze 
kosten kunnen blijven betalen. Word daarom donateur!
Aanmelden kan via www.vissenbescherming.nl/word-donateur.
Donateurschap kost slechts 20 euro per jaar.

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

Stichting Vissenbescherming | Postbus 26 | 2100 AA Heemstede 
info@vissenbescherming.nl | www.vissenbescherming.nl 
NL06 TRIO 0338 8039 55

TEKSTEN: Ton Dekker (red.) en Saskia Bakker
VORMGEVING EN OPMAAK: Funktioneel Wit, Rotterdam

De Vissenbescherming is een door de Belastingdienst 
erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor 
kunnen giften aan de Vissenbescherming fiscaal gunstig 
worden afgetrokken van de belasting.

Stichting Vissenbescherming, opgericht in 2000, is een 
organisatie die zich zowel op Nederlands als op Europees 
niveau inzet voor het welzijn van vissen en andere in het 
water levende dieren. De stichting verstrekt hiertoe weten-
schappelijk onderbouwde informatie over het bewustzijn, 
het gedrag en de pijnbeleving van vissen, kreeften en 
krabben. Ze vraagt aandacht voor de ruwe behandeling van 
vissen in de visserij, de viskweek/aquacultuur en de hengel-
sport, voor het houden van vissen in kommen of aquaria 
alsmede voor de verkoop en het koken van levende kreeften 
en krabben en spreekt de diverse overheden, ondernemin-
gen en organisaties op hun verantwoordelijkheden aan. De 
Vissenbescherming maakt deel uit van de Dierencoalitie en 
Eurogroup for Animals.

Mededelingen
 De Vissenbescherming was in september 
2017 met een stand aanwezig op de Veggie Fair in 
Lisserbroek, in oktober op het VegFest in Utrecht 
en in juni 2018 op Sea the Future in Den Bosch.
We ondersteunden de Vredesdienst voor Dieren 
in december 2017 in Amsterdam en de Klimaat-
vriendelijke Parlementaire Barbecue in juli 2018 
in Den Haag.   

 Op de website www.vissenbescherming.nl 
worden nieuwsberichten over misstanden en 
wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen 
gepubliceerd. Zo zijn er in de laatste maanden 
berichten over het baanbrekende rapport van 
de Raad voor Dierenaangelegenheden, over het 
(undercover) onderzoek naar de lijdensweg van 
kreeften en krabben en over de zeer informatieve 
uitzending van Keuringsdienst van Waarde 
gepubliceerd. De nieuwsberichten worden ook 
op onze Facebookpagina gedeeld.

 Er worden zo’n 6 elektronische nieuws-
brieven per jaar naar de nieuwsbriefabonnees 
verstuurd. Geïnteresseerden kunnen zich hier-
voor op onze homepage gemakkelijk aanmelden: 
alleen een e-mailadres invullen en op de link in 
het bevestigingsmailtje klikken.

 Alle artikelen uit de vorige edities van Vis-
senwelzijn zijn nu ook – onder het kopje Publica-
ties – op onze website te lezen.

 Onze voorzitter werd in februari jl. 20 mi-
nuten lang door Omroep Zeeland op de radio 
geïnterviewd over het levend koken van kreef-
ten en krabben en onze penningmeester werd 
in juni in een groothandel bij levende kreeften 
en krabben door het Leger des Heils gefilmd en 
geïnterviewd.

Korte berichten

Word
donateur!voor 20 europer jaar!


