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OVB-studiedag over We /zijn van Vis

Vis of visser; lichtpuntje
of uitslaande brand?
door Jos Scheerboom en Magnus van der Meer

"Wij willen de vraag niet ontlopen : hoe behoor je met vis om te gaan? En: Hoe behandel
en dood je vis?" Dit hield OVB-voorzitter G. Kofferman voor ten aanzien van een gehoor
van ruim 400 belangstellenden, op 13 maart jl. in de Irene-zaal van het Utrechtse Jaarbeurs-gebouw. Er werd hier "met elkaar in gesprek gegaan " over het welzijn van vissen.
De OVB-voorzitter zei hierover een open discussie te willen en dagvoorzitter Victor Deconinck vroeg de aanwezigen te willen luisteren naar de inzichten van anderen en de nodige
empathie op te brengen, opdat een ieder op zuivere gronden de verschillende meningen
tegen elkaar kan afwegen.
Zelden gebeurde het dat vogels van zo ve rschillende pluimage bijeen wa ren om ove r
het wel zijn va n vis te praten (of : om elk ge-

.. Mevrouw Geke Faber, staatssecretaris van
LNV (Fato: OVB)

sprek hierover bij voorbaat onmo gelijk t e
maken): officiele werkers aan Welzij n van Dieren tot echte "butchers" in "hengelsport " -ornaat.
De visie van de overheid
Mevrouw G.H. Faber, staatssecretaris van
LNV, stelde het gehoor de volgende vragen:
" Wat is welzijn van vi s? Hoe gaan w e er mee
om ? Hoe brengen we het in de praktijk?"
Dit laatste zou zij n wee rsl ag moeten vinden in
overheidsbeleid. Dit beleid wordt ontleend
aan de "objectieve" inzichten die de wetenschap biedt omtrent het welzij n van vis, zowel
als aan normen die zijn gevormd in de maatschappij. Deze laatste normen staa n nooit
vast; zij ontwikkelen zich. Zo vond deze eeuw
nog in Amsterdam de "pal ingoproer" plaats,
omdat de bevolking m eende recht te hebben
op het in hun ogen onschu ldige, m aa r in onze
t ijd w reed ogende vermaa k het lichaam van
een paling van de kop te trekken. Vandaag de
dag staat in de da gbladen de vraag centraal:
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is de paling al hersendood als de paling, voor
het roken, in een lOutbad kronkelt?
De burger heeft vanaf 1992 te maken met de
GelOndheids- en Welzijns Wet van Dieren
(GWW). Deze wet regelt de behandeling van
aile gevangen vissen, dus niet van vissen in het
open water. Bij het naleven van deze wet is uitgangspunt van de overheid dat de sector zelf
reguleert waar het kan, maar dat de overheid
ingrijpt waar het moet. Een voorbeeld wat betreft dit laatste: de overheid heeft het vissen
met levend aas verboden. Binnen de wereld
van de hengelsporters ontstond namelijk niet

+ In battle-dress ...

de cultuur om vrijwillig af te stappen van het
gebruik van levend aas. De Directie Visserij van
LNV maakt bij dit bepalen van beleid gebruik
van informatie die de OVB kan leveren." Na
deze flitsende aftrap ging de staatssecretaris
een enkele keer onderuit door te beweren als
lOU de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de palingstand in het buitenwater de
milieuverontreiniging zijn.
Niemand minder dan H.W. de Nie, medesamensteller van de "Rode Lijst" (Bedreigde en
kwetsbare lOetwatervissen in Nederland, toelichting op de Rode Lijst) reageerde hierop
met: "Waarom de palingstand achteruit gaat, is nog
helemaal niet duidelijk.
Daarom moet hier 'als een
speer' onderzoek naar worden gedaan."
Een kritische
beschouwing

Dr. Ruud van den Bos van
het Interfacultair Centrum
voor Welzijn van Dieren
(lCWD) van de Rijksuniversiteit Utrecht (RU):
"Wetenschappers worden
geacht ergens kritisch over
na te den ken. Zo zouden zij
naar aanleiding van het
debat over het welzijn van
vis de vragen kunnen stellen: "Wat is de aard van
het probleem? Bedoelen
we hetzelfde?" Pas als
over deze vragen overeenstemming is bereikt, is
consensus mogelijk. Een
officiele normering dient
adequaat te zijn en eenduidig. Dus: als een maatschappelijke organisatie
als de dierenbescherming
"Brand!" roept, dient iedereen onder "Brand" ook
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werkelijk "Brand" te verstaan.
We spreken nu over het welzijn van vis. Over
dit onderwerp is de zekerheid van kennis klein
en het formuleren van de problemen lastig.
Wat nu nodig is, is het besef dat:
1. Subjectieve overwegingen buiten beschouwing worden gelaten.
2. Niet elke vraagstelling natuurwetenschappelijk interessant is.
3. Subjectieve processen meer betrekking
hebben op psychologie dan biologie.
Bij het vaststellen van instrumentele waarden
en objectieve normen met betrekking tot welzijn van vis is het nodig zowel biologische als
morele waarden te overwegen. Deze inleiding,
kortom, was een oefening in relatief denken.
"O.K.", concludeerde dagvoorzitter Deconinck,
"de wetenschap lijkt ons nog weinig houvast te
kunnen bieden. Het lijkt nog een moeras."
Een dierenbeschermer was dit al te vrijblijvend: "Als er 'Brand!' wordt geroepen, is het
niet verstandig ons af te vragen of er werkelijk
brand wordt bedoeld. Door af te wachten kan
het huis al afgebrand zijn. Zo kunnen we nu
beter adequate maatregelen nemen die het
welzijn van vissen verzekeren." "Welnu",
sprak Deconinck, "een mooi moment om
Spruijt in het moeras te laten springen met de
vraag: 'Hebben vissen gevoel'. Een gevoelig
onderwerp dus."

De waarde van een lichtpuntje
Prof. dr. B.M. Spruijt van het ICWD van de RU
stelde niet aileen de vraag: "Wat is welzijn bij
vissen?", maar ook: "Wat is de waarde van een
vis?"
Inderdaad weten wij dit nog ternauwernood en
spreken wij nog niet dezelfde taal. Het is dus
een glibberig onderwerp. Toch begrijpt een
verstandig mens dat de waarde van een vis
niet kan worden afgemeten aan de mate van
aaibaarheid. Ook al is een poes of hond een
stuk aaibaarder dan een vis, het is geen reden
aan vis, hond of kat verschillende intrinsieke

waarden toe te kennen. De ogen van een vis
zijn nu een m aal anders gestructureerd, het
geluid dat veel vissen maken is voo r ons
meestal onhoorbaar. Dus - lo wordt wei eens
gedacht - een vis krijst niet en het heeft geen
gelaatsuitdrukking, het zal dus ook wei geen
gevoel hebben en het heeft geen intrinsieke
waarde.
En toch: een vis beschikt over zeer geavanceerde zintuigen. Aileen kijken we hier niet altijd
naar of beluisteren we het niet. Een vis neemt
de wereld nu eenmaal anders waar en ook de
manier van zich uitdrukken is anders. En dit
heeft een vis met ons gemeen: het beschi kt
over geavanceerd meetsysteem. Het is aileen
anders en hoe anders! De huidige vissen hebben bewezen hiermee 300 tot 400 miljoen jaren
geschiedenis te kunnen overleven en de nu ca.
25.000 vissoorten zijn zich nog steeds aan het
ontwikkelen, waarbij elke vissoort zich weer
anders heeft ontwikkeld.
Het is daarom beterde ontwikkeling van vissen
voor te stellen als parallel hebbende plaatsgevonden aan die van de mens en zeker niet zijnde van mindere waarde. Evolutionair gezien
mag men zelfs twijfelen aan het meet- en regelsysteem van de mens, want we komen maar
net kijken en het systeem rammelt nog aan aile
kanten.
Spruijt gaf aan hoe geavanceerd het zenuwstelsel van vissen (net lOals dat van aile vertebraten) is: Een vis is in staat terwille van de
overleving, efficient op externe signalen te reageren. Een vis is ook in staat appels met peren
te vergelijken, weet waaraan prioriteit moet
worden gegeven. Een vis heeft een hierarchie
in de waardering van externe prikkels, weet of
het nu moet eten of doorzwemmen, naar gelang het wordt aangegeven door een interne
streefwaarde, waarmee het dier zich in de loop
der honderden miljoenen jaren heeft bewezen
te kunnen overleven.
We kunnen deze vraag stellen: Ais we zien hoe
een vis op efficiente wijze het hoofd kan bieden
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luiden, het kan anticiperen en het heeft
verwachtingen. Het blijkt een intelligente automaat te zijn die met de voorhersenen, het telencephalon zeer goed kan
cobrdineren en zich in de ruimte kan
orienteren. Toch, het vermogen tot leren
kent zijn beperkingen: bij een vis is het
aantal te onthouden feiten beperkt en de
feiten kunnen maar korte tijd worden
vastgehouden.
Ais we kijken naar het mechanisme via
welk (emotionele) stress bij vissen
wordtteweeggebracht, zien we bij mens
en vis vergelijkbare systemen: stress
werkt in op de cortisol-spiegel, op serotonine, amfetamine en endorfine, stoffen waaraan ook wij mensen verslaafd
kunnen raken, komen ook bij vissen
v~~r. Vissen kunnen daarom, net als
mensen, plezier beleven of lijden aan
uitzichtloosheid en stress met vermindering van het afweersysteem of het
leervermogen tot gevolg.

+ Jong ge/eerd. ..
aan bedreigingen, een duidelijke hierarchie in
het zenuwstelsel aanwezig is, er dus sprake is
van een ver ontwikkeld zenuwstelsel, is het onwaarschijnlijk dat wat wij mensen emotie noemen hier niet aan ten grondslag ligt.
Ais we de hersenen van vissen, reptielen en
mensen met elkaar vergelijken, blijken aile duidelijk te onderscheiden onderdelen aanwezig
te zijn. Men kan dus stellen dat emotie als p/ezierdoor aile soorten vergelijkbaar wordt ervaren.
Men kan vervolgens de vraag stellen of een vis
vergelijkbaar met de mens kan leren en kennen. Wei, een vis kan leren zijn weg te vinden
in een doolhof, een vis kan men trainen met ge-
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De fysiologie van mens en vis is precies
dezelfde. Het zijn de feiten.
Nu zijn de vonkjes die vissen vertegenwoordigen misschien klein ten opzichte
van het kampvuur waarover wij mensen zouden beschikken, maar het zijn wei vonkjes
waarmee wij mensen rekening moeten houden, als wij ze doven.
Anders benaderd: het gaat wellicht te ver een
vis te verheffen tot een wezen dat op deze aarde naast ens staat, maar een vis degraderen tot
een ding is toch beslist misplaatst.
Dierenbescherming:
Verbieden dat hengeien!

Dr. D.W. van Liere van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren: flZelfs al zou
er bij vissen niet zo iets aanwezig zijn als besef
van emoties, van beleving, de vonk is aanwezig - zo werd al eerder uiteengezet - en een
vonk is in kwalitatieve zin vuur. Het is daarom
dat de Dierenbescherming (DB) staat voor de

intrinsieke waarden van het dier en garanties
voor hetwelzijn van dieren eist. De DB stelt ook
op grond van overwegingen van welzijn dat
hengel en uit den boze is! Sportvissen betekent: het in de kieuwen grijpen, het verstrikken
in tuigen, weerhaken die tot in de maag terecht
kunnen komen, slechte methoden om de haak
te verwijderen en ook: slecht waterbeheer, terwijl welzijngaranties niet of nauwelijks aanwezig zijn.
Daarom wijst de DB de "hengelsport" af en
eist een wettelijke regeling van de excessen
en behoorlijke voorlichting over het welzijn
van vissen en over problemen die daarbij kunnen optreden. Bovendien wil de DB bescherming van vissen in hun leefmilieu, waarbij de
OVB aan de inventarisatie van problemen een
bijdrage kan leveren. De DB verwacht concrete maatregelen van de overheid en tolereert
niet dat de overheid zich verschuilt achter de
"onduidelijkheden" die de wetenschappers
bieden.
Een enkeling werd dit verhaal te veel: "De DB
is gewoon tegen de hengelsport. Ik begrijp
niet dat de OVB deze man heeft uitgenodigd
om hier een toespraak te houden!" Waarna
Deconinck de "sportman" wees op de noodzaak "respect voor andermans mening te
hebben".
Marktwerking

Drs. A.J. Leerling van het Produktschap Vis te
Rijswijk stelde dat ook het productschap
streeft naar verbetering van het Welzijn van
Vis. Hij benadrukte dat bij dit streven marktwerking een goed instrument kan zijn, beter
dan het voorschrijven middels regelgeving.
Onvoorstelbaar, yond hij het, dat vissers zoveel regelgeving van overheidswege over
zich heen laten gaan. Ais voorbeeld noemde
hij de alternatieve dodingsmethode voor paling die een grote roker (Foppen, red.) - op
aandrang van grote afnemers - heeft ontwikkeld. Met deze methode ondervinden de dieren tijdens het dodingsproces minder stress.
Op deze dag werd overigens vaak gesproken
over het zich bewust zijn. Spruijt zei hierover:

"Of een vis E?en besef of een bewustzijn heeft
vergelijkbaar met die van de mens, is een heel
andere vraag."
Het we/zijn van de sportvisser
Ir. J.J.A. Bongers van de Nederlandse Vereniging van Sportvissers (NWS) te Amersfoort
brak een lans voor het Welzijn van de Sportvisser. Hij wees hierbij naar de mening van zo'n
1,5 miljoen Nederlanders die vinden dat het
welzijn van de mens van groter gewicht is dan
dat van een vis. Hij presenteerde ook de uitslagen van een enquete, gehouden onder 1500
Nederlanders, waaruit bleek dat (slechts) 10%
procent bij het woord "sportvissen" dacht aan
dierenmishandeling (10% teveel, vond Bongers). Zestig procent van de jeugd onder de 18
jaar blijkt wei eens te hebben gevist. Waarom?
Omdat het leuk is! Waar vindt een sportvisser
het hengelen leuk? Omdat hij dan "van en in de
natuur" zou zijn!

Is het nu erg een vis aan de haak te slaan?
Welnee, vindt Bongers, mits dit maar goed
gebeurt. Wij kunnen ook niet stellen dat een vis
het slaan aan de haak bewust beleeft. Ook een
snoekjaagt op vis. Dan komt er in deze vis ook
cortisol vrij en wordt er stress opgewekt! Van
deze snoek zeggen we toch ook niet dat deze
aan dierenmishandeling doet. Het vangen van
vis is een natuurlijk onderdeel van het leven
van de snoek, net zoals het natuurlijk is dat een
mens een vis aan de haak slaat.
Bongers: "Dit brengt mij tot een waarschuwing: als mensen dieren vermenselijken, komen wij dan niet verder van de natuur te
staan?" Hij was voorts, wat betreft het voeren
van de discussie op deze dag, van mening dat
deze in evenwichtigheid gevoerd diende te
worden, zowel v66r het welzijn van de vis als
v66r het welzijn van de sportvisser.
Politiek

DeWD
Tenslotte kwamen twee Kamerleden nog het
politieke standpuntvan de WD en Groen Links
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toelichten. De WD heeft in haar verkiezingsprogramma slechts een zin gewijd aan dierenwelzijn: 'het welzijn van dieren gewaarborgd
zal worden op grond van de erkenning van de
waarde van het dier'. Otto Vos, Tweede-Kamerlid sinds 1993, begon zijn verhaal dan ook
met de zin "Welzijn van vissen is geen onderwerp dat de harten van WD-ers sneller doet
kloppen, recreatie daarentegen is wei iets waar
we ons druk over maken." Ondanks dat onder
WD-minister Van Aartsen (destijds van LNV)
hetverbod op het levend aas is ingevoerd, was
(en is) de WD van mening dat vissen met levend aas niet natuur verstorend hoeft te zijn.
De VVD is tegen harde regels en Otto Vos
noemde als "piketpalen" voor het beleid in
sportviszaken dan ook de zeer algemene begrippen als " medeverantwoordelijkheid van
de burger voor de samenleving om hem
heen", " nuc hterheid, want veel is onduidelijk
over het onderwerp" en "gezond verstand:
milieu- en visserijproblemen moeten gezien
worden binnen het streven naar duurzaamheid".
Groen Links
Groen Links heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat ieder dier zijn eigen "intrinsieke" waarde heeft. Met de belangen van
het dier moet rekening worden gehouden en
het dier moet met respect behandeld worden.
Daarom vindt Groen Links dat "het doden door
plezierjagers, evenals de visserij door sportvissers, verboden moet worden". Marijke Vos,
Tweede-Kamerlid van Groen Links, had het
overigens niet makkelijk met dit standpunt van
haar partij: ze vond wei dat er zaken verbeterd
dienden te worden aan het sportvissen, maar
was tegen een verbod. Ze kwam dan ook in
" gewetensnood" toen haar zoontje van ieven
vroeg of ze mee wilde gaan vissen.
De conclusies
De conclusie van de OVB-studiedag zoals samengevat door dagvoorzitter Victor Deconinck, luidden als voigt:
1. meer onderzoek is nodig naar wat we moe-
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ten verstaan onder "welzijn van vis";
2. een planmatiger lijn in de politiek op dit gebied is hard nodig;
3. de overheid zal financiele middelen beschikbaar moeten maken voor het uitvoeren van onderzoek en het uitstippelen van
een beter beleid;
4. ondanks de diepe verschillen van mening,
hebben de sportviswereld en de dierenbescherming de fascinatie en het respect voor
de vis als raakvlak. Er zou dan ook een gemeenschappelijke koers gevaren kunnen
worden op het gebied van:
• de ecologische kwaliteit van het watergebied (zoals het streven naar een betere waterkwaliteit en het melden van 10zingen, vissterftes etc.L
• het streven naar het ontmoedigen van
het aanbrengen van infrastructuur die
het waterleven bemoeilijkt (zoals de aanleg van stuwen en dammenL C.q. het stimuleren van maatregelen die de oorspronkelijke toestand weer herstellen en
• het stimuleren van de overheid om met
een structureel beleid te komen, er
schijnt vrijwel geen groep te zijn die de
huidige aanpak van zelfregulering staat
toe te juichen;
5. de sportviswereld staat open voor een
maatschappelijke discussie maar het is natuurlijk wei duidelijk dat men wil blijven vissen!

(Advertent/e)
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