Vissen zijn geen dieren...
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door Eeuwe Weening

Tsja, deze gedachte bekruipt mij wel eens in de laatste weken. Het is toch in en in triest. Als
groot liefhebber van de hengelsport en de natuur gaat het je door merg een been. Bijna
dagelijks zie je wel een foto op fb verschijnen over vissterfte hier of daar in het land. Massale
vissterfte hier, dode karpers daar enz… En dan zie je die grote karpers dood op de kant liggen.
Vissen die er wellicht al dertig of veertig jaar rondzwemmen. Vissen die vele malen gevangen
zijn door wie dan ook om vervolgens na het maken van een prachtige foto weer terug te keren
in hun element. Nu zijn ze dood…

Niet zo maar dood maar gestorven door verstikking, gebrek aan zuurstof of zelfs gebrek aan
water. Nu lijkt mij dat niet de meest fraaie manier om dood te gaan en ik kan me zo voorstellen
dat deze dieren geleden moeten hebben. Maar wacht eens even, daar hebben we in Nederland
toch allerlei partijen en stichtingen voor? Mensen die zich alleen maar bezig houden met
dierenleed? De Partij voor de dieren, de Dierenbescherming, stichting zus, stichting zo… We
hebben zelfs een stichting die zichzelf vissenbescherming noemt in Nederland maar wat deze
mensen uitspoken behalve het lastig vallen van vissers is mij nog steeds volledig onduidelijk.
Eén ding is zeker, met het welzijn van de vis zijn ze niet bezig!

Waar zijn al deze mensen nu dan? Dierenleed is toch dierenleed? Of zijn vissen dan geen
dieren?
Nadat ik vandaag in een zogenaamd natuurgebied de grote karpers met hun halve lichaam
boven water zag zwemmen omdat er domweg geen water meer was besloot ik er eens een
telefoontje aan te wagen. Tsja dat is natuur meneer was het antwoord van het onwetend stuk
verdriet aan de andere kant van de lijn. Ik antwoordde meteen dat ze zich dan ook niet zo druk
moesten maken om de paardjes die er nu vrolijk rond dartelen maar komende winter weer van
de honger moeten creperen… Ja die hebben een aaibaarheidsfactor, daar kan men schijnbaar
wel aandacht aan besteden. Als ik morgen de kat van de buren pak en wurg en hiervan een
filmpje op youtube plaats, dan kom ik overmorgen op Hart van Nederland en wat allemaal nog
meer! Dat duizenden schitterende vissen nu hetzelfde lot ondergaan kan niemand boeien
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schijnbaar en nog wranger is dat juist de georganiseerde hengelsport zich volop inzet om
zoveel mogelijk van deze vissen te redden daar waar het nog kan…

Waar zijn al die activisten nu dan? Het word tijd dat ze in Den Haag eens een motie indienen
tegen de PVVD. Een voorstel tot naamsverandering. Partij voor de aaibaarheidsfactor. Krijgen
ze ook vast meer stemmen. Vissen hebben geen aaibaarheidsfactor en dienen derhalve
schijnbaar niet beschermd te worden. Lof voor alle hengelaars die zich hiervoor inzetten en
shame on you dierenbeschermers van Nederland!

2/2

