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‘Laten zien dat ze “goed met de vissen” omgaan, 

noemde straatvisser Alex Boom het ooit in een 

artikel in Metro. Goed met de vissen omgaan? 

Door ze in een haak te laten bijten? Doen we 

dat ook met vogels, honden en katten bijvoor-

beeld?’, vraagt Dekker retorisch. Het fenomeen 

straatvissen dook enkele jaren geleden op in 

Nederland, overgewaaid uit Parijs. Het houdt in 

het vissen op ‘roofvissen’ zoals snoek en snoek-

baars midden in de stad. De trend blijkt aan te 

slaan bij een geheel nieuw type visser: de snelle 

stadsjongen, die op zoek is naar een snelle kick, 

maar er niet veel geld aan wil uitgeven. Meer 

dan een licht hengeltje en een vispas van een 

paar tientjes is er niet voor nodig. Actie en avon-

tuur zijn woorden die regelmatig op internetfora 

over het onderwerp opduiken. Urban en lifestyle, 

het zijn woorden die de ‘traditionele’ hengelaar 

niet snel in de mond zal nemen. Vangsten wor-

den onmiddellijk vastgelegd met de iPhone en 

gedeeld op Facebook.
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Laat stadsvissen 

met rust

W
aar jagen binnen de bebouwde kom alleen bij 

speciale ontheffing mag, ligt dat met die andere 

vorm van plezierjacht, vissen, anders. Aan de 

hengel‘sport’ is zelfs een snelle, hippe loot toegevoegd: streetfishing of 

wel straatvissen. Ton Dekker van de Vissenbescherming ziet het met lede 

ogen aan en roept op om vissen in de stad met rust te laten. 

Het fenomeen straatvissen is overgewaaid uit Parijs.



ARGUS 2 / 2014 21

Dieronvriendelijk
Onaanvaardbaar, vindt Dekker: ‘Moeten burgers 

nu ook midden in de stad getuige worden van 

deze vorm van dierenmishandeling? Ik zou dit als 

aantasting van de openbare zedelijkheid be-

stempelen. Is dit nu wat wij in onze samenleving 

moeten gaan bevorderen? Er is al zo veel onge-

wild geweld tegen mensen en dieren, er wordt 

van alles aan gedaan om dit terug te dringen en 

dan zouden we voor het aan de haak slaan van 

vissen een uitzondering moeten maken?’ Neder-

land telt ruim een miljoen hengelaars, maar een 

veelvoud daarvan vindt het een dieronvriende-

lijke hobby. De Vissenbescherming liet samen met 

Dierenbescherming Amsterdam in 2013 een on-

derzoek uitvoeren over de hengelsport.* Slechts 

13 procent van de ondervraagden vindt het een 

diervriendelijke vrijetijdsbesteding; 21 procent 

vindt dat hengelen door volwassenen (26 pro-

cent door kinderen) verboden moet worden. Een 

overweldigende meerderheid (89 procent) van 

de ondervraagden gelooft dat vissen door het 

hengelen angst, pijn en stress ervaren en verwon-

dingen oplopen.

* www.vissenbescherming.nl/wp-content/uploads/2013/08/Z4489-Vissenbescherming-rapport.pdf. 

Bronnen: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=185218, 

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=185218, http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2436906, 

http://www.vpro.nl/lees/gids/dagtips/2014/17/zaterdag.html.

‘Goed met de vissen 

omgaan? Door ze in een 

haak te laten bijten?’

Trendy
De media hebben de trend ook opgepikt. Hart 

van Nederland, toch de omroep die zich met 

regelmaat druk maakt over dierenleed en -mis-

handeling, laat verslaggever Erik Bunte los op de 

stadsvis: ‘Tijd om zelf ook te gaan straatvissen 

ik bedoel streetfishing. #hvnl.’ Rtv Oost kopte 

afgelopen maart: ‘Streetfishing; het is makkelijk, 

kost weinig tijd en is populair in Zwolle’. Snel 

na werktijd of schooltijd nog even een vis pro-

beren te vangen in een Zwolse stadsgracht. De 

gemeente Rotterdam was zelfs medeorganisator 

van een straat-

visevenement in 

de Oude Haven. 

Er zijn speciale 

streetfishing apps 

op de markt en 

er is al een Dutch 

Streetfishing Asso-

ciation opgericht. Een gezellige hobby vindt Bart 

van de Walle, webmaster en penningmeester 

van de club: ‘Er mag, of beter: moet, namelijk 

gewoon gepraat worden. Daar zijn die vissen in 

de stad aan gewend.’

Pijnlijk
‘Niemand kan meer ontkennen dat vissen be-

wustzijn en gevoel hebben’, zegt Dekker. ‘Vissen 

hebben goed ontwikkelde hersenen en zintuigen, 

ze kunnen leren van ervaringen, hebben een 

goed geheugen, ze hebben zenuwbanen en ze 

hebben rond de kop en de bek pijnreceptoren. 

Wanneer ze aan de haak geslagen worden, re-

ageren ze daar heftig op: ze kronkelen, spuwen, 

schudden met de kop en produceren door de 

angst, stress- en pijnhormonen die de pijn moeten 

verzachten, precies zoals dat bij mensen en an-

dere dieren gebeurt in zo’n situatie.’ Hij besluit: 

‘Het is al erg genoeg dat vissen permanent in de 

buitenwateren door sportvissers en beroepsvis-

sers bejaagd worden. Laten we nu eens “goed 

omgaan met de vissen”, door de vissen in de 

stad met rust te laten en hun eigen leven te laten 

leiden.’

 

Stadsvissers in Parijs.


