
juli 2018 

Interview Filip De Bodt 

 

Wat heeft je gestimuleerd om te beginnen aan Fish and Run? 

Filip: “Er was in het Uilekot een concert van een punkgroep en daar zetten mensen bij uit de 

visserij, nadien vertelden ze over hun sector, ze vissen er namelijk met wandnetjes. Ze 

klaagden over de miserie in de visserij. Dat er minder vis is en de daardoor  economische 

problemen, iemand met minder centen heeft minder motief om met duurzaamheid bezig te 

zijn. Wat het duurzame vis label betreft, dat is gezever, je moet als kleine visser 25.000 euro 

betalen om in te stappen, zij kunnen dat niet. Wie ecologisch werkt aan onze kust kan dit 

niet betalen. Climaxi wil zich vooral bezig houden met mensen die het moeilijk hebben. Onze 

doelgroep zijn degene die het moeilijk hebben, ook wel bekend als ‘the affected 

communities’, die groepen die het meeste getroffen worden door klimaatopwarming. Ik was 

toen zo geshockeerd door hun verhaal dat daaruit vervolgens fish and run 1, 2 en 3 is 

ontstaan. Ook de uitgave van het visserijblad houden we mee in stand. Zo is dat gekomen. 

Een toevallige ontmoeting gekoppeld aan de drang om buiten de ecologische kerk te preken. 

Gewone mensen bereiken met dit thema, gewone mensen bereiken die er niet mee bezig 

zijn maar er toch midden in zitten. Dat is waar Climaxi zich mee bezig houdt.” 

 

Is het dan niet enorm moeilijk om nog zuiver over klimaatproblematiek te praten? 

Filip: “Inderdaad, maar dan is dat maar zo. Soms denk ik wel, als een visser bijvoorbeeld 

investeert in een garnalenboot, dat dat niet zo’n verstandige keuze is omdat de garnalen 

opschuiven naar het noorden, wat ben je vandaag de dag nog met een garnalenboot voor de 

belgische kust? Dan moet je tot in Nederland gaan varen, verbruik je meer brandstof, en dat 

is moeilijk om ze dat duidelijk te maken. We kiezen er ook bewust voor om niet constant met 

die 2°C te gooien, we zitten samen met de vissers in een proces. We vinden dan wel een 

raakpunt. Bij landbouw is dit bijvoorbeeld korte keten. Bij visserij is dat bijvoorbeeld 

stimuleren om noordzeevis te consumeren ipv gekweekte pangasius of zalm. Dan moet je 

niet te veel staan les geven. Ik vind pogingen om materiaal in die thematiek te herschrijven 

heel goed maar eigenlijk moeten we nog een stap verder gaan. We moeten met de mensen 

zelf op stap gaan, hun vertrouwen winnen én dan pas kan je dingen gaan uitwisselen en gaan 

vertellen. De dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt is veel groter en verschilt meer dan met 

het gewone actie milieu.” 
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Wat is het belang van Fish and run voor de brede maatschappij? 

Filip: “Dat uit het vertrouwen van de doelgroep dat we gewonnen hebben, acties zijn 

ontstaan. De doelgroep zijn de vissers de vissector. Wanneer je zegt dat iedereen 

vegetarisch moet eten heb je niet iedereen mee, dan gooi je een sector waar 5000 mensen 

werken zomaar overboord. Dan zeg je trekt u plan. Dat doen wij niet. 

Het belang voor de bredere maatschappij is dat je groepen die achterblijven meeneemt. Het 

is niet te onderschatten want je moet vrij diep gaan. Je moet geen visserij films maken als 

outsider, vissers zijn niet mals, je moet er mee samenwerken, ermee op zee gaan  en helpen 

als we kunnen, als je dat doet heb je een andere blik en wederzijdse waardering. Op die 

manier kom je terecht bij oplossingen die het bredere publiek interesseren.” 

 

“Klimaatactie is meer dan CO2 uitstoot, dat gaat ook over sociale rechtvaardigheid, ik kan 

rond voeding behoorlijk fanatiek zijn. Als ik enigszins kan ga je mij nooit in een 

grootwarenhuis vinden, ik vind dat echt erg hoe de boeren en vissers gefraudeerd worden. 

Hoe ze hen de nek omwringen.”  

 

Wat zou je meegeven aan anderen? 

Filip: “Geef het woord aan de mensen, als je een actie bedenkt of een film maakt of een 

brochure schrijft. Het komt er altijd op neer dat je geen scenario’s op voorhand moet 

schrijven. Als je iets doet rond ecologie en klimaat probeer dan flexibel te denken, je komt je 

bondgenoten tegen. Voor Fish and Run heb ik nooit vooraf een scenario geschreven. 

Uiteindelijk zou je het zelf vertellen als je te veel op voorhand vastlegt. Je moet voldoende 

tegenstellingen vinden, zowel klassieke boeren als bioboeren bijvoorbeeld. Je ontmoet 

onderweg en daar groeien zaken uit. Kan soms misschien chaotisch zijn en misschien minder 

efficiënt. Ik zal misschien wel meer filmband hebben. Voor de laatste had ik 120 uur aan 

filmband. Om dat te reduceren naar één uur kan je best wel denken dat dat minder efficiënt 

is, maar ik wanneer ik dat achteraf ga  tonen aan die groep vissers, haal ik daar zoveel 

voldoening uit. Moest ik het alleen tonen aan Oxfam, Oikos of Wervel, dan mis ik een deel 

van de groep die ik graag wil bereiken. Het is ook leuker, het zijn soms halve 

voetbalmatchen. De tweede film hebben we vertoond in het café van de visveiling in 

Oostende, ambiance verzekerd (lacht).” Redactie: Silke De Schoenmacker, Pulse Transitienetwerk 


