VOORWOORD

Goudvis
‘Er is een dubbele zon voor nodig om de
bodem van menselijke domheid te verlichten’.
Dit citaat van de Franse denker Jean Paul
Sartre lijkt nogal eens van toepassing wanneer
het over vis en aanverwante zaken gaat.
Ondanks voortschrijdend wetenschappelijk
inzicht en snelle informatie-uitwisseling,
wordt er over deze diergroep nog immer veel
onzin verkondigd. Onzin die soms voortkomt
uit onfrisse politieke belangen maar veel vaker
terug te voeren is tot onwetendheid en gebrek
aan kennis.
Wat betreft het ontbreken van kennis werd ons
land vorig jaar getrakteerd op een hilarische
goudvissensoap. In het plaatsje Veenendaal
werden 200 uitgezette goudvissen wereldnieuws. Een goedbedoeld initiatief om een saaie
stadsgracht wat kleur te geven, schoot in het
verkeerde keelgat van onze overheid. De fraai
gekleurde vijvervisjes zouden namelijk een grote
bedreiging vormen voor het unieke ecosysteem
van de in steen en beton gegoten dorpsloot.
Onder stevige dwang van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland werd de creatieve
inwoner van deze Utrechtse plaats gedwongen
de uitgezette vissen weer terug te vangen om
daarmee een ecologische ramp te voorkomen.
Het bovenstaande verhaal krijgt een spannend
vervolg wanneer een snoodaard uit Arnhem
geïnspireerd raakt door het Veenendaalse
initiatief en maar liefst 11 goudvissen uitzet in
de Sint Jansbeek. Het Platform Invasie Exoten
luidt de ecologische noodklok en wederom
rukt de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland uit. De 11 goudvissen moeten zo
snel mogelijk worden geruimd met behulp
van een beroepsvisser. De vis uitzettende
Arnhemmer mag opdraaien voor de kosten.
Jammer dat Van Kooten en De Bie met
pensioen zijn en dat Koefnoen niet meer wordt
uitgezonden. Want wat zou je hier hilarische tv
over kunnen maken.
Overigens is het bekend dat exoten, ook vissen,
soms voor veel ellende kunnen zorgen. Vooral
wanneer er (nog) geen natuurlijke predatoren
aanwezig zijn. Het uitzetten van vreemde
vissen kan dan zeker tot ellende leiden. Maar
wat die goudvis betreft kun je je afvragen in
hoeverre deze vissoort nu echt een exoot is.
Vast staat dat het beestje zeer nauw verwant
is aan de giebel die op eigen kracht Nederland
is binnengezwommen en tegenwoordig
algemeen voorkomt. Er zijn nog steeds biologen
die de goudvis als kleurvariëteit van de giebel

beschouwen. Door die fraaie kleuren valt
Cyprinus auratus zo goed op voor predatoren
dat het arme dier, in tegenstelling tot de sober
gekleurde giebel, in open water geen schijn
van kans heeft. Verder is blijkbaar vergeten dat
goudvissen niet alleen in goudvissenkommen
hun rondjes zwemmen maar algemene
bewoners van tuinvijvers zijn. En – gebrek aan
kennis bij de goudvissenbestrijders - kuit van
vissen wordt makkelijk via de poten van watervogels verspreid.
Het verbieden van deze siervissen in tuinvijvers
of een ontmoedigingsbeleid voor vijver bezoekende eenden lijkt me daarom effectiever in de

kruistocht tegen die vermaledijde goudvissen.
Het bovenstaande is slechts een onschuldig
voorbeeld van hoe gebrek aan kennis tot idiote
toestanden kan leiden. Kennis van vis, met
name gedegen, praktisch getoetste ecologische kennis én de bereidheid deze kennis te
delen, is en blijft de noodzakelijke basis voor
een gezonde visstand in een gezond water.
Met het blad dat nu voor u ligt denken we daar
een bescheiden bijdrage aan te leveren.
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