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Als we in het huidige tempo vis blijven vangen en eten zijn over 40
jaar de oceanen en zeeën leeggevist. Wetenschappers zeggen het al
jaren, maar er zijn nog steeds geen maatregelen genomen die het tij
kunnen keren. De jacht op vis is een uit de hand gelopen economisch
monstrum: met grote sleepnetten worden de bodems van de zeeën leeg-
geschraapt, alles wat leeft met een vernietigende kracht met zich mee-
nemend. De massale bijvangst gaat verminkt of dood terug de zee in.
En is het echt wel nodig zoveel vis te vangen en te eten? De fabel van
de gezonde visolie is hardnekkig. Vissen krijgen de gezonde werkzame
stoffen alleen binnen doordat zij algen eten. Dus waarom niet recht-
streeks de algen eten in plaats van grote hoeveelheden vissen doden
voor een lepeltje visolie? De oplossing wordt gezocht in duurzame vis-
serijprojecten. Maar vooraanstaande wetenschappers zeggen dat iedere
vis die nu uit de oceaan wordt gehaald, er één te veel is.

Sea the Truth is het vervolg op Meat the Truth, de fi lm die het verband
aangeeft tussen veehouderij en het klimaatprobleem. Beide producties
van de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF), het wetenschappelijk
bureau van de Partij voor de Dieren, wijzen op de urgentie van een andere
omgang met dieren, natuur en milieu. www.seathetruth.nl
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Ongeloofl ijk dat dit nog wordt gesubsidieerd. De 
samenleving betaalt de vissers eigenlijk om het milieu 
te verwoesten.
prof. dr. Daniel Pauly        

We dachten dat de kabeljauw nooit op zou raken. We 
hadden ongelijk. Achttien jaar na een compleet vangst-
verbod is er niets teruggekomen. 
Kabeljauwvisser Pius Coombs uit Newfoundland

We kunnen voorkómen dat de vis de volgende stresskip 
van de veehouderij wordt.  
prof. dr. Gert Flik

Het kwikgehalte komt ver boven de grens die de Wereld 
Gezondheids Organisatie  als veilige norm hanteert.  
dr. S.P.J. van Leeuwen na onderzoek naar kwik in zwaardvis gekocht op 
een Amsterdamse markt

Het algemene beeld dat veel bestanden werelwijd over-
geëxploiteerd zijn, klopt en geldt ook tot op zekere 
hoogte voor Europese wateren.  
Gerda Verburg, minister van LNV
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