
let wordt hoog tijd dat
iet lot van vissen meer
Landacht krijgt. Hobby’s
Is sportvissen mogen
rooit ten koste gaan van
Lndere levende wezens
n mogen geen excuus
~ijn voor het toebrengen
ran leed.
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iportvissen is de snelit groei-
mde sport in Frieslan a. Er zou
lenthans zo’n 52.000 ffiensen in
~riesland zich met deze merk-

aardige hobby bezig houden.
.~andelijk gezien overschrijdt
et aantal sportvissers de twee

niljoen! Alarmeren is ook het
fegeven dat daarbij meer een
~alf mi1joen€!~l kinderen zijn. Te
~@lijkertijd bestaan in brede
~ring binnen de samenleving
irote bezwaren tegen deze
rorm van vrijetijdsbesteding.

Natuurlijk is vissen natuurlijk
ielemaal geen sport. Immers de
risser is in alle opzichten be
ialve wellicht moreel — superi

eur aan zijn tegenstander, de
vis. De vis is het weerloze
slachtoffer van de hang van de
mens naar plezier, ontspanning,
natuurbeleving, recreatie of
hoe je de aard van deze bezig
heid ook wilt omschrijven.

Vissen zijn hoogontwikkelde,
intelligente, gewervelde dieren.

Ze ervare pijn, angst ~
Dat is al in 1986 aangetoond
door de wetenschappers Ver
heijen en Buwalda van de Rijks
universiteit Utrecht. En al deze
ervaringen doen zich voor bij
een vis die aan een haak uit zijn
element wordt gescheurd.

Een vis kan geen geluid ma-
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ken om zijn angst en pijn uit te
schreeuwen. Als dat wel het ge
val was Ez!llzi het aantal ‘sportvis
sers’ waarschijnlijk aanzienlijk
minder zijn dan nu. In plaats
daarvan vertonen ze gedrag als
zwenken, spuwen en heftig
schudden met de kop, allemaal
tekenen dat ze ernstig lijden.

Onderz6~k door deliJniversi
teit van Edinburgh en het Ros
lininstituut heeft aangetoond
dat zich pijnreceptoren rond de
bek en op de kop bevinden. Bij
een regenboogforel b.v. zijn dat
er acfitenvijftig. De zenuwba
nen die p~jjn veroorzaken zijn er
dus wel degelijk.

In artikel 36, lid 1 van Gezond
heids- en Welzijnswet voo Die
ren staat: ,,Het is verboden om
zonder redelijk doel of met
overschrijding van hetgeen ter
bereiking van zodanig doel toe
laatbaar is, bij een dier ijn of
letsel te veroorzaken dan wel de

• gezondheid of het welzijn van
een dier te benadelen.”

Het in dit artike genoemde
verbod wordt dus niet toege
past op het ‘sportvissen’. Ken
nelijk wordt hier het vermaak
van de visser als ‘een redelijk
doel’ aangemerkt waarvoor dus
het ,,veroorzaken van pijn, let
sel en benadeling van de ge
zondheid of het welzijn van het
dier” toelaatbaar wordt geacht.

Velen, waaronder de Partij
voor de Dieren wijzen het
‘sportvissen’ ondubbelzinnig
af. Zeker ook waar. het gaat om
kinderen moet het vissen wor
den ontmoedigd. Kinderen
moet worden aangeleerd dat

dieren met mededogen en res
pect moeten worden behandeld
en het vissen staat daar haaks

.op. ‘ /

€iezien het gréte aantal inen
sen dat zich als sportvisser ma
nifesteert is enigszins voor te
stellen wat er aan onnodig die
renleed word veroorzaakt door
mensen di~ zich op .deze wijze
menen te mogen ontspannen.

Niet alleen het vangen en ont
haken is een uiterst onaangena
me ervaring voor vissen. Ook
de manier van doden — of dood
laten gaan is zodanig dat dat
ten aanzien van andere dier
soorten op grote maatschappe
lijke weerstand zou stuiten.

Het wordt hoog tijd dat ook
het lot van vissen meer a -

dacht krijgt. De vis wordt duur
betaald. Maar het is hier de vis
zelf die de rekening krijgt gepre
senteerd in de vorm van leed
dat voorkomen had kunnen
worden.

Niemand is er — uiteraard — op
uit om mensen hun hobby af te
nemen of hun het genieten van
de natuur onmogelijk te maken.
Maar hobby’s, vermaak en re
creatie mogen nooit ten koste
gaan van andere levende we
zens en mogen geen excuus zijn
voor het toebrengen van leed.

De schreeuw van de vis
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