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Kun je octopus eigenlijk
nog wel eten?
Door Jan-Willem Henfling (Redactie AQUACultuur)

Noteer het in je nieuwe agenda: 8 oktober 2022 vieren we Wereld Octopus Dag voor
de tweede keer. Dat lezen wij in het persbericht van dierenbeschermingsorganisatie
Compassion in World Farming (CIWF) [1]. CIWF roept de regeringen van
Spanje, Japan, Mexico en de VS op tot een verbod op de ontwikkeling van
octopuskwekerijen en onderbouwt dat met acht redenen. Het zou o.a. leiden
tot ernstig dierenleed door de grote intelligentie, het bijzonder gedrag en de
complexe natuurlijke behoeften van deze achtarmige dieren. We hoorden nog
niet over plannen van NGvA leden om octopussen te gaan kweken, maar het lijkt
de redactie verstandig ons voor te bereiden op de discussie.

De octopus is een extraterrestrial!
Mijn kennismaking met de inktvis dateert uit
het eind van de lagere school, toen ik Jules
Verne’s boek las over de avontuurlijke onderwaterreis van de Franse professor mariene
biologie Pierre Aronnax aan boord van de

Nautilus, als gast van kapitein Nemo. Ik citeer:
“Hoe woedden wij toen tegen die monsters! Wij
waren ons zelven geen meester meer. Tien of
twaalf inkvisschen waren op het plat of tegen
de zijden van den Nautilus opgekropen. Wij
sprongen tusschen al die slangen heen en weer,
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Een octopus heeft
ongeveer evenveel
zenuwcellen als ‘n kat.

die op het dek in bloed en zwart vocht lagen
te rillen; het scheen dat die glibberige voelarmen, evenals de koppen van de hydra, telkens
weer aangroeiden. Met elken stoot drong de
harpoen in een der oogen van een inktvisch, en
stiet het er uit …..”. Afschuwelijk nietwaar? Het
boek heeft gelukkig een happy ending.
De inktvis in het verhaal van Jules Verne is
een variant op de Kraken uit oude Noorse
sagen. Dat was een veelarmig monster uit de
diepten der zee, die het gemunt had op schepen en hun bemanningen, die dan met man
en muis vergaan. Dat dit waar was is evident,
want geen levend mens heeft het avontuur
ooit naverteld. Zo bleven de kraken mythisch,
totdat Cuvier de Europese achtarm, of octopus beschreef en Octopus vulgaris ook officieel bestond.
Een dier dat eeuwen lang mensen te slim af
was, sage of werkelijkheid, moet toch wel bijzonder intelligent zijn? De octopus heeft 800
miljoen zenuwcellen, waarvan 500 miljoen
in ganglia in de armen [2]. Iedere arm voelt
en beweegt onafhankelijk van een centraal
ganglion, terwijl het dier in zijn totaliteit toch
gecoördineerd beweegt en problemen oplost
[3]. Zoek in YouTube eens op “Octopus + intelligence + tricks” en je kijkt je ogen uit! Het
zijn zonder enige twijfel slimme beesten. Ter
vergelijking, de kat heeft ongeveer evenveel
zenuwcellen als de octopus, de gorilla heeft er
vijf maal zoveel en de mens om en nabij het
tienvoud. De olifant heeft weliswaar vier maal
zoveel neuronen als de mens, maar deel je het
aantal zenuwcellen door het gewicht, dan win-
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Figuur 2: De Nautilus en haar bemanning ontsnapten ternauwernood aan een aanval door
bloeddorstige “inktvisschen” Bron: Jules Verne
(1870) Vingt mille lieues sous les mers

nen wij mensen de competitie overtuigend.
Laten we blij zijn voor ons dat nog niemand
deze berekening toepaste op de octopus ….
Bij de octopus zien we aan de organisatie van
het zenuwstelsel en trouwens ook aan de
anatomie van het oog, hoe evolutie langs zeer
uiteenlopende bouwplannen tot overeenkomstige resultaten kan leiden. Een groep van 33
onderzoekers suggereert zelfs dat octopussen zulk vreemd DNA hebben en zo’n aparte
anatomie en fysiologie, dat ze wel afstammelingen moeten zijn van aliens die tijdens het
cambrium op bezoek kwamen en nooit meer
teruggingen [4]. Dit idee was zo opwindend,
dat het EU blad Cordis zich in de kop van een

artikel afvroeg: “How about frozen octopus
eggs riding a meteor to Earth 540 million years
ago?”

worden opgelost betreffen de productie van
eieren en larven, de mortaliteit van juvenielen
en het formuleren van adequate voeders.

Vangst en aquacultuur van octopus
Octopus is een geslacht van de familie Octopodidae binnen de orde Octopoda. Pijlinktvissen
en zeekatten behoren tot andere orden. In de
statistieken van FAO en handel worden deze
soms op één hoop gegooid met andere weekdieren (figuur 3). Het gevolg is dat mogelijk
vrijwel iedere afgeleide statistiek antwoord
geeft op een andere vraag dan de gestelde.
De vangsten van octopussen waren over de
afgelopen 20 jaar [11, 12] zeer variabel, maar
vertoonden een geleidelijke toename met 0,1%
per jaar. Vangsten van andere inktvissen vertonen een vergelijkbare trend (zie figuur 4).
De meeste worden gevangen in Marokkaanse
wateren door Marokkaanse en Chinese vloten
en zijn bestemd voor de Aziatische markt. In
Europa zijn Spanje en Portugal de grootste importeurs van octopus en is Italië de grootste
importeur van alle soorten koppotigen samen.
De afgelopen tien jaren groeide vraag, stagneerde aanbod en stegen prijzen navenant [13],
waardoor kweek meer aandacht kreeg.

Octopus en andere koppotigen hebben een
“semelparous” levenscyclus, hetgeen betekent dat ze zich maar eenmaal in hun leven
voortplanten en daarna sterven. Het is dus
niet mogelijk om uit te gaan van een broedpopulatie als bron voor de af te mesten larven.
Daarnaast biedt de bijzondere larvale ontwikkeling (figuur 5) ook nog specifieke uitdagingen, vooral met betrekking tot voeding en
beweging. Aangezien de paralarven niet actief
kunnen zwemmen is controle van watercirculatie (niet te snel, niet te langzaam, overal in de
bak) kritisch. Naarmate dieren ouder worden
blijkt kannibalisme problematisch bij hogere
dichtheden. Desondanks staan alle seinen wat
betreft de technische mogelijkheid op groen.
Octopus kan gekweekt worden, technieken
zullen verder ontwikkelen en kostprijs lager
worden naar mate de vraag naar gekweekte
octopus toeneemt. De kritiek van Lara [5] betreft vrijwel uitsluitend de ethische aspecten
van de kweek van octopus in gevangenschap.

Lara [5] geeft een, mogelijk bevooroordeeld,
literatuuroverzicht met betrekking tot de
aquacultuur van Octopus. Gelukkig geven
Lishchenko et al [14] een beknopter, maar
overeenstemmend beeld van de mogelijkheden en uitdagingen. Op dit moment worden
twee kweekmethoden in praktijk gebracht:
(A) afmesten van jonge wildgevangen octopus in kooien in zee en (B) uitgroeien van in
gevangenschap verkregen larven in recirculatiesystemen op land. Kweek in kooien leidt tot
aanzienlijke mortaliteit, vooral omdat watertemperaturen kritisch blijken en niet te controleren zijn. De tweede mogelijkheid is qua
duurzaamheid en controleerbaarheid te prefereren, en de industrie en onderzoekinstellingen (Spanje, Mexico) lijken hier op in te zetten. De belangrijkste problemen die moeten

Eerst de moraal en dan gaan we eten …
CIWF (www.ciwf.nl) en haar opinie met betrekking tot een wenselijk verbod op de kweek
van octopus is voer voor serieuze overpeinzingen, want de argumenten zijn goed geïllustreerd en beargumenteerd [5]. We halen een
diersoort uit de zee, gaan die houden in bak-

Als voldoende mensen
een bepaald dier aaibaar
vinden, dan wordt hun
consumptie verboden.
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Figuur 3: Vangstontwikkeling verschillende groepen koppotigen 2004 – 2018. Bron Anonymous [11]

ken en uiteindelijk slachten en eten. Hoe smakelijk dan ook, met honden, dolfijnen en apen
doen we dat in Europa niet (meer). Een varken
lijkt ongeveer even slim en sociaal te zijn als
een dolfijn en toch accepteren de meeste mensen gedachteloos dat varkens massaal worden
opgehokt. Wat is zuurkool nu helemaal zonder dat stukje gerookt buikspek er bij? Wat
maakt het ene dier houd- en eetbaar en het
andere kennelijk niet? Zo komen we plots bij
de ethiek of moraalfilosofie, de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen (zie definitie
van Wikipedia).
Als eenvoudig bioloog voel ik me onzeker bij de
term ethiek. Maar is moraalfilosofie niet een
vak waar dominees en pastoors al vele eeuwen
in verder leren en daarmee een traditionele
pijler van onze cultuur? Geeft de bijbel wellicht handreikingen, die ongemerkt hun weg
vonden in inmiddels algemeen geaccepteerde
normen en waarden voor ons handelen met
dieren? Het Sabathgebod, “Gij zult niet werken” geldt niet alleen voor mensen, maar ook
voor zijn os en ezel. De mens werd pas na het
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dier, maar ook op dezelfde zesde dag geschapen (Genesis 1) en kreeg de opdracht ze een
naam te geven en voor ze te zorgen (Genesis
2). Spreuken 12:10 leest: De rechtvaardige doorgrondt de behoeften van zijn dieren en Deuteronomium 25:4: U mag een rund tijdens het
dorsen niet muilkorven (waardoor het tijdens
het dorsen naar behoefte halmen kan eten).
Het is evident dat de schrijvers van het Boek
reeds 3000 jaar geleden vaststelden dat mens
en dier tot op grote hoogte gelijkwaardig zijn
en afhankelijk van elkaar. De Koran en Hadith
zijn explicieter dan de Bijbel in aanwijzingen
dat mens en dier in wezen gelijkwaardig zijn
[lees de Koran of zie 6 en 7], maar vormen nog
geen fundament onder de dominante cultuur
in dit land. Van Geffen et al [8], schreven een
beknopt overzicht van ethische benaderingen
in, en opvattingen over, de dierhouderij binnen een tiental levensbeschouwingen. Verboden op het houden en eten van (bepaalde) dieren zijn wijd verspreid, maar een antwoord op
de vraag of octopussen en andere intelligente
dieren wel of niet in een kooi mogen worden
gehouden, wordt nergens gegeven.

Figuur 4: Ontwikkeling vangsten van koppotigen per continent sedert 1950. Bron FAO, zoals weergegeven door Lara [5].

Hebben moderne ethici een antwoord op
de vraag? Aquacultuur belde met Henk Jochemsen als auteur van een artikel [9] dat het
probleem raakt, maar niet expliciet beantwoordt. Hij is moleculair bioloog (WUR 1975),
ontwikkelde zich na zijn promotie te Leiden
tot filosoof en ethicus, werkte in Wageningen als bijzonder hoogleraar reformatorische
wijsbegeerte en is nu verbonden aan onder
andere de Gezondheidsraad. “Dierethiek”, zei
hij, “heeft niet direct een relatie met intelligentie van het dier, maar wel met complexiteit van
het gedrag. Denk maar eens aan de “aaibaarheidsfactor” van een dier en vergelijk de zeeegel eens met de chimpansee. Je reageert anders op die twee.” Hij liet vervolgens zien hoe
achter dit onderscheid een morele ervaring
zit, een waardeoordeel. Dat is nog geen ethiek,
maar leidt wel tot overwegingen die tot normen en waarden leiden. “Zodra je die toe wilt
passen ben je met ethiek bezig”. Maar of je een
octopus mag fokken of eten? Die vraag beantwoordde hij ook nu niet.
Ik haal het boek Goed Eten [10] van Michiel
Korthals (1949) weer eens van de plank. Hij

is emeritus hoogleraar filosofie van de landbouw in Wageningen en Amsterdam. Hij blijkt
ethiek pragmatisch te bekijken en bepleit
zelfs dat mensen en dieren eerder gebaat zijn
bij meer interactie dan bij minder. Hij beargumenteert overtuigend waarom dieren, onder
alle omstandigheden, zo dienen te worden
gehouden dat ze niet lijden en ruimte wordt
geboden aan het ontwikkelen van natuurlijk
gedrag. Hij deelt met Jochemsen een afschuw
van de grootschalige, industriële, dierhouderij.
“Bovendien”, benadrukt Korthals, “daar is geen
plaats voor de ontwikkeling van een gezonde
relatie tussen het dier en zijn verzorger”.
Aangezien Korthals’ boek ook geen direct antwoord geeft op onze vraag stelde ik deze direct:
“bepaalt de mate van intelligentie van een dier
of het al dan niet in gevangenschap zou mogen
worden gehouden?” Zijn antwoord begon met
een geruststelling: “Ik ben telkens weer verbaasd hoe lekker octopus kan smaken…….” Het
vervolg vat ik als volgt samen: “Ethici delen de
definitie van intelligent als “begiftigd met bewustzijn” (m.b.t. voelen, etensvoorkeuren, verwachtingen, etc.). Intelligentie wordt daarbij
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Figuur 5: . Embryo’s van de Octopus insularis in verschillende ontwikkelingsstadia en paralarven.
A. Vroege ontwikkeling (onder) van het embryo voor de eerste inversie van de larve en (boven) na
die inversie. B. Latere ontwikkeling voor de tweede inversie en C. na die inversie. D. De net uit het ei
vrijgekomen paralarve. Bron: T.M. Lenz [15]

niet gedefinieerd op basis van de organisatie
van het centraal zenuwstelsel, maar op basis
van de complexiteit van het gedrag. De meeste
ethici vinden deze overeenstemming met mensen voldoende reden om dieren grote morele
aandacht te geven. Nu de verschillen. In het
utilisme wordt een afweging gemaakt: weegt
het houden en doden van dieren op tegen het
genot van vlees eten? Zijn er geen alternatieven? De ontologen stellen: Dieren hebben recht
op leven. Dus dieren mag je niet op onnatuurlijke manier houden en doden”. Vervolgens
noemde Korthals, ogenschijnlijk als de aanzet
tot een conclusie “apen, olifanten en dus ook
inktvissen” in een en dezelfde zin.
Een aantal lezers zal betreuren dat ik Kort-
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hals vroeg dit artikel te proeflezen. Hij was
het eens met de ethische overwegingen, maar
veranderde zijn opinie. Ik citeer zijn e-mail: “Hi
Jan-Willem, goed gedaan. Ik denk wel alles bij
elkaar nemend, dat ik geen octopus meer zal
eten.”
Een aaibare octopus, die eet je niet
En zo is de cirkel rond: wat ik ethisch acceptabel vind, wordt uiteindelijk bepaald door de
gevoelscategorie “aaibaarheid”. Als voldoende
mensen een bepaald dier aaibaar genoeg vinden, of afzichtelijk genoeg, dan wordt dat
niet gegeten. De emotie wordt omgezet in een
norm en soms wet die bepaalt wat mag en wat
kan en hoe we dat dan gaan doen. Hans van
de Vis benadert dit aspect vanuit een andere

Vraag blijft of je
octopussen rendabel kunt
kweken met respect voor
hun behoeften.

invalshoek in dit nummer van Aquacultuur,
maar komt tot overeenkomstige conclusies.
Een octopus vertoont complex gedrag en
neemt zijn omgeving scherp waar, accepteert
uitdagingen en lost problemen op. In talrijke
aspecten is de octopus vergelijkbaar met de
hond die wettelijk niet geslacht mag worden,
of het varken dat vooral als kiloknaller in de
schappen eindigt. Sommige insecten maken
uit afval gezond voedsel, niemand heeft bezwaar tegen het kweken, maar we zien ze niet
in het koelvak van de supermarkt totdat voldoende mensen ze niet meer griezelig vinden.
Net de week dat we dit schrijven keurde het
Europarlement gekweekte insecten goed voor
humane voeding. .
De conclusie is dat de octopus, die bijna niemand wil aaien, zou kunnen worden gekweekt
indien ze voldoende mogelijkheden krijgen
om natuurlijk gedrag te ontwikkelen. Is de
kennis voorhanden om die behoeften te formuleren? Kan de kweek rendabel zijn als de
octopus een kans krijgt om zijn natuurlijk gedrag te uiten? Dat zijn vragen van een andere
dan puur technische orde. CIWF vraagt een
kweekverbod, omdat ze denken dat de vragen
negatief moeten worden beantwoord. Kwekers zullen afnemers dus moeten overtuigen
dat de kweek wel mogelijk is met voldoende
respect voor de behoeften van het dier.
Naschrift: Juist na aanbieden van het manuscript aan de zetter lazen wij dat het Verenigd

Koninkrijk op korte termijn wetgeving zal
implementeren die verklaart dat kreeften,
krabben en inktvissen dieren zijn die, net als
gewervelde dieren, over emotie beschikken, en
bij houden en doden een respectvolle behandeling verdienen (zie: Animal Welfare Sentience Bill). Dus binnenkort geen levende kreeften
en krabben meer koken in het VK. De aanleiding is een recent on-line rapport: Birch, Burn,
Schnell, Browning, Crump, 2021. Review of the
Evidence of Sentience in Cephalopod Molluscs
and Decapod Crustaceans. LSE, London.
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