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DegrotezeevisserijinNederland isna 1950voortdurendgeconfontreerdgeweestmetgrotewijzigingen inbiologische,technische,juridischeeneconomische.omstandigheden.Hierdoor ishet
aantalschepenenrederijenzeersterkgedaald.Door ingebruiknemingvansteedsgrotereschepenisdevangstcapaciteit enaanvoer inveelminderemategedaald.WasvroegerdeNoordzeeveruit
hetbelangrijkstevangstgebied,thanswordtbijnaalleaangelande
vis inbuitendeNoordzeegelegenwaterengevangen.Hetaanvoerpatroonisdrastischgewijzigd,inplaatsvaninhoofdzaakharing
wordtnuvrijwelalleen (hors)makreel aangevoerd.InrecentverruimdequotadeeltNederland onvoldoendemee.Ditkanindenaastetoekomstwederomtoteconomischemoeilijkhedenleiden.
Vandeverkendemogelijkhedenomeconomischopdenullijn
tevissenlijktdiemet eenaanvoervan 160.000ton,éénderde
haring tweederde (hors)makreeldeaantrekkelijkste.
Grotezeevisserij/aanvoerpatroon/vangstcapaciteit/alternatieve
visserij/break-evenpoint.
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Woord vooraf

Reedssedert 1947brengthetLEIregelmatigverslag uitover
derentabiliteitvandegrotezeevisserij.Deze traditievanover
hetalgemeenjaarlijksepublikatievaneengrootaantalgegevens
overdeze takvanvisserijismethetverschijnenvanditverslag
doorbroken.Dit isgeentoevalmaarresultaatvaneenwatgewijzigd publikatie-beleid.
Indetoekomstzaleensindetweejaareenwatuitgebreider
rapportoverdegrote zeevisserijverschijnen.Hierinzullen
- evenals inditrapport-naastdegegevensoverbedrijfsuitkomstenookbeschouwingenoveractueleonderwerpenaandeordekomen.
Inditverslag zijnalscapitaselectagekozen:deontwikkeling
vandegrotezeevisserij indedynamischeperiode 1950-1980en
eenverkenningvanhet toekomstigeperspectief vandegrote zeevisserij.
Overigens zullenoverheid enbedrijfsleventochiederjaar
overactuelegegevensvandebedrijfsuitkomstenindegrotezeevisserijkunnenbeschikken.Indejaarlijks omstreeks juniverschijnendepublikatie "Visserijincijfers",voorlopig berekende
bedrijfsresultaten, iseenafzonderlijkhoofdstukoverdegrote
zeevisserijopgenomen.
NaafsluitingvanhetrapportisdeEuropeseCommissiemet
nieuwevoorstellen tenaanzienvanquotagekomen.Eenvande
belangrijkstewijzigingenvanhetvoorstel 1981betrefthetniet
meerperlandtoewijzenvanhettotalequotumblauwewijtingen
horsmakreel.Dezewijzigingbeïnvloedtondermeerdecijfersover
deprocentueleachterstandvanNederland tenopzichtevanandere
lidstatenbijdevergrotingvandevangstquotavanpelagische
vissoorten.
HetonderzoekisverrichtdoorJ.deJagervandeAfdeling
VisserijenBosbouw.

DenHaag,april 1982

Samenvatting

Eendynamisch tijdperk: 1950-1980
Hetmoeizame engedeeltelijkeherstelvandewondendiede
vlootvandegrotezeevisserijinde laatstewereldoorloghadopgelopen,was omstreeks 1950afgesloten.Opdat tijdstipbestond
devlootgrotendeelsuitopgelapte,sterkvsrouderdeeneconomisch
onrendabele schepen.Vooraldeeconomisch slechtejarentussen
beidewereldoorlogenhadden totdezeverouderingbijgedragen.
Vanafomstreeksbeginvijftigerjarenhebbenderederijeneen
tijdperkvansterkwijzigendeomstandighedendoorgemaakt,welke
zichineensteedssneller tempoaandienden.Jarenvaneconomische
opgangwerdenafgewisseldmetperiodenvaneconomische teruggang.
Eentyperend cijfer iswel,datindit tijdperk tenminste400
schependoordebedrijfstak zijngebruiktenverkocht ofgesloopt.
Enkele typischekenmerkendie indezedriedecenniadebedrijfstaktypeerdenwaren:
Hetgeheelverdwijnenvandeomvangrijke loggervloot,terwijl
tweetypentrawlers,indiverseuitvoeringen indevaartgebracht,uiteindelijk alsverouderd uitdevaart zijngenomen.
Namelijkdezijtrawlersendeeerstegeneratiehektrawlers,
vanhet laatstetype zijnnogenkeleschepen indevaart.In
vergelijkingdaarmee lijktdeperiodevanongeveer 100jaar
waarin loggersaandevisserijdeelnamenenhiervanookgrotendeelshetgezichtbepaalden,eenrustig tijdvak tezijn
geweest.
Indezeperiodewerdendevangstmogelijkhedenvoordezetak
vanvisserijnietalleenkwantitatief aanzienlijkbeperkt,
doch ookeenzijdiger.Deoverheersendeharingvisserij,alsmededevisserijoprond-enplatvisenmakreel,hebbenvoornamelijk inde zeventigerjarenplaatsmoetenmakenvoorde
massavangstvangoedkoperevissoorten zoalsmakreel,horsmakreel e.d.
Devisgronden indeNoordzeevormdenindevijftigerjaren
-enveleeeuwendaarvoor-veruitdebelangrijksteplaats
vanvisserij.In 1980echterkwam,vooraldoorhetverbodvan
devisserijopharing indeNoordzee,nog slechts 1%vande
vangstvanafvisgrondenuitdeNoordzee.
Devisserijmethoden ondergingen indezeperiodeaanzienlijke
veranderingen.Devleetvisserij,eenvisserijdiealspassief
enselectief getypeerdkanworden,werdvolledigverdrongen
doorde trawlvisserij,eenactieveenminder selectievevorm
vanvisserij.
Dezeperiode isvoortsgekenmerktdoorgeleidelijkewijzigingen indematevanvrijheid omtervisserij tegaan.Ofom
hetanders tezeggen:devrijevisserij isovergegaan ineen
sterkgereguleerdevisserij,waarbijookdewijzigingen in

hetinternationale zeerechtmeto.a.deinvoeringvanvisserijgrenzen tot200mijleenrolspelen.

Drijvendekrachtenindezeperiode
Dezesnelleveranderingenkwamennietuitzichzelf totstand,
maaronderdrukvaneenaantaldrijvendekrachtenoptechnisch,
technologisch,biologisch,economischenbeleidsmatig gebied.
Debelangrijkstekrachtenwaren:
Dezichwijzigendevangstmogelijkheden,zoweldooruitputting
vanreeds langbevistesoorten (Noordzeeharing-enmakreel)
alsdooraanboringvannognietbeviste soortenopvisgronden
buitendeNoordzee (haring,makreelenhorsmakreel),alsook
doorvangstbeperkendemaatregelenuitgevaardigddoorinternationale autoriteiten,eerstdeNoord-OostAtlantische
VisserijConventie,laterdeEuropese Commissie teBrussel.
Introductievanvelerlei,nieuwe technischevindingen ten
aanzienvanscheepstype,vangtechniek,plaatsbepalings-en
visopsporingsapparatuur enwijzevanverwerking enconserveringvandevangstaanboordenaandewal.
Zichwijzigendebiologische-eneconomischeverhoudingen,
(o.a.dalingvandeharingvangsten,sterke stijgingvande
kostenvanarbeid enenergie)waardoorouderescheepstypeninsnel tempominderrendabelwerden.
Eengeleidelijk toenemende,internationalehandel invisen
visprodukten,zowelinvolumealsinreëlegeldswaarde.Voor
sommigeproduktenzijnnieuwemondialehandelsketensontstaan,zoalsvoordiepgevrorenmakreelenhorsmakreel.

GevolgenvoordeNederlandsegrote zeevisserij
Devisserijisdoordezeersterkeafhankelijkheid vanniet
beïnvloedbarenatuurlijkeomstandighedenalvanoudseenbedrijfstakgeweestmetvanjaartotjaarwisselendeuitkomsteninfinancieelopzicht.Invroegertijdenwashetgezegdegangbaar"visserijisloterij". Thans zijnmethetgebruikmakenvanelectronischevisopsporingsapparatuur devangstonzekerhedenverkleind,
mitsermaarvis is.Vermoedelijk isingeenanderebedrijfstak
inNederlandhetaantal liquidatiesvanondernemingendoorhet
verliesvanschepenopzeeinhetverledenen/of zeerslechtefinanciëleuitkomstenzogrootalsindegrote zeevisserij.Alsde
visserijnietzo'naantrekkingskrachthaduitgeoefend omsteeds
opnieuwbedrijvenvoordevisvangsttestichten,washetaantal
rederijenreedsindejarentussendebeidewereldoorlogen enook
alvoor 1914sterkgedaald.
Inhettijdvak 1950-1980heeftdeNederlandsegrotezeevisserijmetuitzonderingvanenkeleperiodenheteconomischgetij
steeds tegengehad.Deharingvangsten,metnamedievanmaatjes8

haring-definanciëlekurkvandegrotezeevisserij-werden
steedsbeperkterdoorderoofbouwopdezevissoort.HetNederlandseaandeel indevangstvanconsumptieharing opdeNoordzeebedroeg gemiddeld circa8%.Nederlandkandanooknietverantwoordelijkwordengesteldvoordedecimeringvandeharingstapels.Het
zijnvooraldeDeenseenNoorseindustrievisserij diedeharingstapelsindeNoordzeehebbenteruggebrachtvan2,1miljoenton
volwassenharing omstreeks 1960totcirca0,2miljoen tonin1976.
Metgrotevindingrijkheid hebbendeNederlandseredershet
verlopendgetij trachten tekerendoorhetindevaartbrengen
vannieuwe typenschepen,het toepassenvannieuwevangtechnieken,hetuitwijkennaarverderweg gelegenvisgronden,anderwijzenvanconservering vanhunprodukten aanboord ofaandewal,
e.d.Alle inventiviteitheeftechternietkunnenverhinderendat
hetaantalrederijen indeze takvanbedrijf indeperiode19501980isteruggelopenvan63tot8,hetaantalschepenvan260
tot22enhet aantalopvarendenvan3822tot419.Doorhetinde
vaartbrengenvansteedsgrotere schepenisdevisserijcapaciteit
mindersterk teruggelopendanbovenstaande cijfersdoenvermoeden.
Gemeten inpk.bedroeghet totalemotorvermogenvandehoofdmotorenin 198070%vandatin 1950.Doorhet indevaartbrengenvan
eenaantalnieuweschepenin 1981bedroegditpercentagezelfs
85%perultimovandatjaar.In 1980werd slechts 7%mindervis
aangevoerd danin 1950(1950137en 1980 127miljoenkg.).Als
gevolgvaninternationalebeknotting indeharingvisserij enhet
zoekennaaralternatievevisserijenheeftwelhet aanvoerpakket
zichdrastischgewijzigd.Inplaatsvandeaanvoervan (maatjes)
haring,makreel,rond-enplatvisbestaatdeaanvoer thansuit
goedkoperevissoorten,zoals (hors)makreel,sprot,pelsers e.d.
Ditaanvoerpakketwordtnakortereof langereopslagtijd vrijwel
inzijngeheelmetvriescoastersgeëxporteerd naarvoornamelijk
West-Afrikaanselanden.

Bedrijfsresultaten 1975-1980vandegrote zeevisserij
Overzietmendegeaggregeerdebedrijfsresultatenvandegrote
zeevisserij,danmoetwordenvastgesteld datdebedrijfstak zich
nadesterkverliesgevende jaren 1974-1975 intoenemendemate
heefthersteld.Ditwasmedeeengevolgvandeherstructurering
vandevloot,waarbijverliesgevendevaartuigenmetbehulpvan
saneringsmaatregelenvandeoverheid uitdevaart zijngenomen
ennieuwegrotereschepenmeteengrotereactieradius envriescapaciteit ingebruik zijngenomen.Indejaren 1977en 1978bereiktedebedrijfstak zelfseennetto-resultaat datevenbovende
nullijnlag.In 1979en 1980werdenopbedrijfseconomischebasis
weer toenemendeverliezengeboektdoordebedrijfstak alsgeheel,
metalsvoornaamsteoorzaakdegestegenenergiekosten.
Opvallend isdatjuistindezejarennieuweinvesteringsbeslissingenbijeenaantalrederijenwerdengenomen,hetzijvoor

moderniseringvandetweedegeneratievrieshektrawlers,bestaande
uitverlenging schipenvergrotingdiepvriescapaciteit,hetzij
voornieuwbouwordersvandederdegeneratievrieshektrawlers.Bij
dezebeslissingenkondeneenaantalongunstigeontwikkelingen,
o.a.watbetreftdequotavoorstellenvoormakreele.d.nietworden
voorzien.Tevenswerdmenwelgedwongenomperschipovermeer
verwerkingsinstallaties enopslagruimte tebeschikkenomdesoms
massalevangstenaan (hors)makreeletc.aantekunnen.
Zondererhiernaderopintegaanmoetwordengeconstateerd,
datderederijenbegin 1982wederomvooreenprocesvanheroriëntatieop toekomstigemogelijkhedenstaan.Ditvloeitalleenreeds
voortuithetfeit,datvooreenrendabeleexploitatievankapitaal-intensieve trawlerseenjaarrondvisserijnoodzakelijkis.Om
dittekunnenrealiserenzullenalsgevolgvandegroterevangstcapaciteitvandevlootals totaalookgrotereaanvoerennodig
zijnen/ofvangstenvanmeerhoogwaardigevissoortendanthanshet
gevalis.Hetisinditverbandwenselijkeerstaandacht tebestedenaandebe-enverwerkingvanenhandel inharing.

Verwerkingvanenhandelinharing
Demogelijkheid tothetvangenvanharing isondanksde
sterkerestricties envangstverbodenindeperiode 1976-1980nooit
uitdebelangstellingssfeervanderederijenverdwenen.Het lijkt
danook zeker,datderederijenafhankelijkvanhet tijdstipende
omvangvantoekomstigeharingvangsten,hieraanweerzullendeelnemen.Voordeindemaatjesperiodegevangenharing zullenstellig
voorzieningenwordengetroffenomweeraanboord gekaakte,gezoutenendiepgevrorenharingaantelanden.Voorbuitendezeperiode
gevangenharingblijkthetzeerwaarschijnlijk,datdezeongekaakt
endiepgevrorenwordtaangeland enbestemd isvoorexportenverwerkendeindustrie.
Eenfactorvangrootbelang is,datdetraditionelehandel
inharing instandisgebleven,terwijlookinde technologievan
be-enverwerkingvanharingvorderingen zijngemaakt.DeNederlandseaanvoerenzijnvervangendoorinvoeropgroteschaalvan
voormenselijke consumptiegeschikteharinguithetbuitenland,
veelaluitDenemarkenenuitIerland,maarookuitSchotland en
incidenteeluitNoorwegenenCanada.Dezehandelwordtdeelsgedrevendoorbedrijvendienogeeneigenrederijexploiterenen
deelsdoorex-rederijenofanderefirma'sdiezichuitsluitendhebbengespecialiseerd opdebe-enverwerkingvanendehandelin
haring,visenvisprodukten.Doordezeomschakeling isdevraag
naar "Nederlandse"maatjesharingenandereharing inbinnen-en
buitenland oppeilgeblevenenmogelijk zelfsgrotergewordengezienhetprijsniveauwaaropdemaatjesharingwordtverhandeld.In
andere landenzoalshetVerenigdKoninkrijk isdemarktvoor
haringenigszinsuitgeholddoordekortereof langereonderbrekingenindeaanvoer.Alsgevolgvanbevoorradinguithetbuitenland
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inplaatsvandoorNederlandse schepen,waarbijbijvoorbeeld in
demaatjestijd deharing zospoedigmogelijknadevangstgekaakt,
gezoutenendiepgevrorenwerd,heeftookhetbe-enverwerkingsprocesaandewal zichaangepast.Hetismogelijkgeblekenop
basisvanverseendiepgevrorenongekaakteenongezoutenmaatjesharing doorhetzgn.walkakenenwalzouteneenredelijke tot
goede "HollandseNieuwe"teverkrijgen.

Alternatieven
Het lijktvanbelangvast testellen,datdevangstmogelijkhedenvanpelagischevissoortenbinnendeEurozeegroter zijngewordendoordeinstellingvaneen200-mijlszonevandeEG.HierdoorkunnenmetnamefabrieksschepenuitdeOostbloklandengrotendeelswordengeweerd.Bovendienzijnnieuwevisstapels inexploitatiegenomen.Eenenanderkomt totuiting ineengeleidelijke
stijgingvandequota-voorstellenvoorpelagischevissoorten.Opmerkelijk daarbijis,datNederlandbijdezevoorstellenvoorpelagischevissoortenduidelijk achterwordtgesteldbijdeandere
visserij-naties indeEG.VoorNederlandbedraagtde toenemingin
dequota-voorstellen indeperiode 1977-1981 nietmeerdan15%;
voordeandere lidstatenechter68%.Deoorzakenhiervan zijnniet
bekend,maar zullenstelligmetpolitiekefactorenverbandhouden.
Het lijktechteronjuistomverliesvanvisrechten ineconomische
zonesvanderde landenwelgeheelofgedeeltelijk tecompenseren
enhetverliesvandeharingvisserijniet.Dit temeerniet,aangeziendedecimeringvandeharing enmakreelstapels indeNoordzee
vooralhetgevolg isgeweestvaneenonbeperkteindustrievisserij.
Voordesinds 1981vergrotevlootvandegrote zeevisserij
zijndriemogelijkhedenverkendomindetoekomstbedrijfseconomischopdenullijn tevissen.Indeeersteplaats isnagegaanhoe
grootdeaanvoervanhethuidige aangelandepakketaanvissoorten
zoumoeten zijnomeenbreak-evenpositie tebereiken.Hetprijsniveauhiervan is820gld.per ton,datisongeveergelijk aande
in 1981gerealiseerdeprijs.Deaanvoerblijktdanruim 150%grotertemoetenzijndandequota-voorstellenvoor 1981.Ditlaatste
lijktzowelopkortealsoplangere termijnvermoedelijknieteenvoudig realiseerbaar tezijn.Bovendien isdesamenstellingnaar
vissoortenvanhethuidige aanvoerpakketniethetzelfde alsdie
derquota-voorstellen.
Inde tweedeplaatsiseenalternatiefverkend.waarbijeen
groter aandeelvanvoordierlijke consumptiebestemdevissoorten
moetwordengevangen.Dezesoortenbrengeneenlagereprijsopdan
bijv.makreel,waardoordegemiddeldeprijsvandeaangevoerdevis
zoudalen tot640gld.per ton.Ominditgevalnogeenbedrijfseconomischeevenwichtssituatie te bereikenzouruim275.000ton
vismoetenwordenaangeland,hetgeendegeschattevisserijcapaciteit
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vande trawlervlootmet50.000tonovertreft.Ookditalternatief
lijktgeenperspectieven tebieden.
Indederdeplaats iseenalternatiefdoorgerekend,waarbij
deNederlandse trawlervlootperjaar53.000 tonharing zoumogen
aanlanden,waarvandegemiddeldeprijsopongeveer 1500gldper
tonisverondersteld.Doordezeveronderstelde aanvoervanduurderevisbehoeftvooreenbedrijfseconomischeevenwichtssituatie
nietmeerdan 160.000tonvis intotaal tewordenaangevoerd.Voor
deNederlandse trawlervloot lijktditwatdevisserijbinnende
Eurozeebetrefthetmeestaantrekkelijkealternatief.Inhoeverre
heteenreëelalternatief is,hangtafvandeontwikkelingvande
visstapelsenvanderealiteitvandeprijsveronderstellingen.
Watdevangstvooruitzichtenbetreftmoetworden gesteld,dat
dezevanuitbiologisch oogpunt inenbuitendeNoordzeenietoptimistischwordenbeoordeeld.Beperkingvandeindustrievisserijopjongeharing enbilateralebesprekingenover (tijdelijke)
overnamevanquotazoudenopvrijkorte termijntotbeterevangstvooruitzichtenkunnen leiden.Watdeveronderstelde prijsbetreft
geschiedtdevalorisatievandeharing inNederland zeerefficiënt.
Welmoetrekeningwordengehoudenmetversterkte internationale
concurrentie,waardoordeprijzenvooral indemaatjesperiodeop
eenrelatief lagerpeilzullenblijvendanvroeger.Inditverband
geefthetbestaanvangoed geoutilleerdeendynamischehandelsafdelingenvanrederijenengespecialiseerde groothandelsbedrijven
voorde afzetvanmaatjes-engezoutenharing inbinnen-enbuitenlandNederlandeenzekerevoorsprong opandere landeninWest-en
Noord-Europa.
Overige alternatieven
Deactieradiusvandehuidige trawlervloot isgrootgenoeg
omookbuitendeEurozeeeventuelevisserijmogelijkheden tebenutten.Erkannietwordenbeoordeeld inhoeverredievisserijvoldoendeperspectievenbiedtvooreendeelvandeNederlandsetrawlervloot.Inhetalgemeenisdeconcurrentie inwaterenbuitende
Eurozeegroot.Hierbijmoetmengeziendegrotemobiliteitvande
visserijschepenvan landenuitbijv.hetOostblok,Japan,ZuidKoreaenzelfsCuba,inmondialeverhoudingendenken.Ditgegeven
verzwaktdeconcurrentie-positievandeNederlandsegrotezeevisserij. Inhetalgemeenzalvoorhetverkrijgenvanvisserijrechten
binnendeeconomische zonesvanderde landeneenstevigeprijs
moetenwordenbetaald.Dezevisserijnaties zijnhieromeconomischeredenen- lagelonenofnietopdeopenmarkteconomiegebaseerde calculaties-vermoedelijk inhetvoordeel.Ookuitoogpuntvanserviceverlening enpolitiekeverhoudingennemendeze
visserijnatiesvaakeenvoordeliger positiein.
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Eenanderemogelijkheid diezichvoordoet ishetbevissenvan
nognauwelijksgeëxploiteerdevisstapels.Debelangrijkstevissoortinditverband isdeblauwewijting.Devangstmogelijkheden
hiervoor liggenzowelinalsbuitendeEurozee (FarOer,Groenland
enIJsland).Daarbijgaathet zowelomdevisserijopvoormenselijkeconsumptie geschiktevisalsdeindustrievisserij.Voorde
Nederlandsevloot lijktdeindustrieyisserijmetdehuidigemodernetrawlervlootgeenenkelsoulaas tebieden.Voorde"consumptievisserij" ishetnoodzakelijkomdevis aanboord tefileren.
Ditiszelfsbijhetgebruikvanfileermachines eenarbeidsintensievevisserij.Hiervoorhebbenderederijen tothedennogweinig
ofgeenbelangstellinggetoond.
Resteert tenslottedemogelijkheidvanhetaangaanvanjointventuresmet landen,dieoverruimequotaen teweinigvisserijcapaciteitbeschikken.Ookinditopzichtisdeconcurrentievan
andere landengroot.DeperspectievenvoordeNederlandserederijen lijkeninditopzichtnietopvallendgroot.

Slotbeschouwing
Hetgeheelopmiddellange termijnoverziendemoetwordengeconstateerd dateengroteraandeelindetoekomstigevangstenvan
haringdemeest aantrekkelijke oplossing zouzijnvoordeNederlandsegrotezeevisserij.Haringvangsten toteenomvangvan53.000
tonzoudendeNederlandsevlootvandegrotezeevisserij instaat
stellenopdenullijn tevissen.Meteendergelijkquotumheeft
Nederland eenbescheidenaandeelinde totale toekomstigeharingvangsten.De trawlervloot zoudaardoor,bijeenaanvaardbarerentabiliteit,vandegedwongeneenzijdigeoriëntatie-zowelwat
betrefthetvangstpatroon alsdeafzet-verlostkunnenworden.
Voorstellenindierichting zullenbijdeEG-partnersenmetname
bijhetVerenigdKoninkrijkwelniet ingoedeaardevallen.Nederlandbeschiktechterovertweekrachtigeargumenten.
Heteersteargumentkanrechtstreekswordenontleend aanhet
VerdragvanRomevan 1959.Ditverdrag trachtbinnende lidstaten
deefficiencybijproduktie,verwerking enafzetzoveelmogelijk
tebevorderen.DeNederlandsegrotezeevisserij isnietalleenopmerkelijkefficientbijdevangst,maarookbijdebe-enverwerkingenbijdeafzetvan (maatjes)haring.Deefficiencyvanhet
Nederlandsevisserijbedrijf inzijngeheelvormtdebestegarantie
vooreeneconomischoptimalebenuttingvaneendeelvandeweer
hersteldeharingstand.
Het tweedekrachtige argument is,datNederlandmeteengeringpercentage indegemiddeldeharingvangsten,nietofnauwelijksheeftbijgedragen totdedecimeringvandeharingstapelsin
deNoordzee.DitzijnmetnamedeNoorseenDeenseindustrievisse13

rii,dieindezestigerenzeventiger jarenmassalehoeveelheden
haringvoorvismeeldoeleindenhebbengevangen.
Tegendezeachtergrond ishetopmerkelijkdatindevoorstellenvoorverdelingvandevangstmogelijkheden indeEurozeehet
verliesvantoegang totwaterenvanderdelandenwelalseengrond
geldtvoorcompensatie,maarhetverliesvandeharingvisserij
niet.Inditverbandwordtdoorhetbedrijfslevenbijherhaling
gewezenophetfeitdatjuistéénvandelandenmeteenomvangrijkeindustrievisserijvandebeperkingenvandeharingvisserij
heeftgeprofiteerddoorhetinzekeremateovernemenvandemarkt
vanconsumptieharing.
HetmoetwordenafgewachtofdezeargumentenindeonderhandelingenoverhetGemeenschappelijkVisserijbeleidvoldoendegewicht indeschaalleggenomdegrotezeevisserijvaneenredelijk
perspectief teverzekeren.
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1. Visserijtechnische ontwikkelingen in de periode 1 9 5 0 - 1 9 8 0

1.1 Inleiding
Dena-oorlogseperiodeisvoorderederijen,dieindeNoordzeeenaanliggendewaterendevangstopharing,makreelenrondvisbedreveneenzeerdynamisch tijdperkgeweest.Hetzelfdekan
voorvelebedrijfstakkeninNederlandwordengezegd.Hetmoetechterwordenbetwijfeld oferwelbedrijfstakkenzijngeweestdiein
deafgelopendertig jaarzulkevaak schokmatigeontwikkelingen
hebbendoorgemaakt,voorwatbetrefthetvoortgebrachteproduktenassortiment (lees:aanvoer),dewijzevanproduceren (lees:
scheepstypeenvisgronden)enhet gevoerdevisserijbeleid ininternationaalverband (lees:vangstbeperkingenenvangstverboden).
Dezebijnastormachtigeontwikkelingvanopgangenneergang
isverspreid terug tevindenindevakperseninjaarverslagenen
rapportenvanverenigingeneninstituten.Omdezeredenenzijnde
visserijtechnischeontwikkelingen indezeperiodeinkortbestek
systematischbeschreven.
Hetbeginvandeperiodewordtgemarkeerd doordepublikatie
vanderesultatenvandeCommissie Sanering Zeevisserij,meestal
aangeduid alsdeCommissieTinbergen 1).Inde titelkomtreeds
totuiting,datdeNederlandse zeevisserij eenmoeilijkeperiode
doormaakte.Verouderingvandevlootdoordediep ingrijpende
crisisvandedertigerjaren,vernietigingenombouwvoorandere
doeleindenvanvelevisserijvaartuigenindeoorlogsjareneneen
tekortaanfinanciëlemiddelenbijderederswarenhiervandebelangrijkste oorzaken.Inhetrapportwordteenuitvoerigeanalyse
gegevenvandegehelevisserij-sector.Watde zeevisserijbetreft
valthetaccentvrijwelgeheelopdegrotezeevisserij,toenveruitdebelangrijkste takvanvisserij.Denieuwbouwendefinancieringervan,alsmededemogelijkheden totuitoefeningvande
verre zee-visserij,komenuitvoerig aandeorde.Daarnaastwordt
aandachtbesteed aandeafzetvanvisinbinnen-enbuitenland,
alsmededeverschillendewijzenvanbe-enverwerkingvanvis.Op
eenaantalpuntendoethetrapportnog zeeractueelaan,o.a.wat
betreftde teintensievebevissingvandeNoordzee,deselectieve
visserijendemoderniseringvandeafzet.

1) RapportvandeCommissieSaneringZeevisserij,Verslagenen
MededelingenvandeDirectiederVisserijen,no.42
's-Gravenhage1952.
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Ongeveer 10jaar laterwerdopnieuweenbreedopgezetrapport
overdeNederlandsevisserij-sector gepubliceerd doordeCommissie
OntwikkelingZeevisserij 1).Later zouditverslagbekend staan
alshetrapportvandeCommissieDiepenhorst.Uithetfeit,dat
heteenrapportisvandeCommissieOntwikkeling Zeevisserijin
plaatsvaneenCommissieSaneringZeevisserij (Cie.Tinbergen)moet
menconcluderen,datde zeevisserijzichineenperiodevaneconomischeopgangbevond.
Ookdeinhoudvanhetrapportwijstindierichtingmetuitzonderingvandeontwikkeling indegrote zeevisserij.Weliswaar
wasdeeerstegeneratiehektrawlers alindevaartgebracht.Men
kampteechtermetteruglopendeharingvangstenenmoeilijkheden
metdeexportdaarvan,vooralnaardeOostbloklanden.Erbestond
overigensnogsteedshetinzicht,dateenverrevisserij totontwikkelingmoestwordengebrachtinverbandmeteenverwachteverminderingvandevangstenvanvisuitdeNoordzeedooreenteintensievebevissing.
Zeeropvallend isdatdegrote zeevisserij tenopzichtevan
andere takkenvanzeevisserijalterreinaanhetverliezenwas.
ZeeruitdrukkelijkwordtinhetrapportvandeCie.Diepenhorst
aandachtbesteed aandepositievandegarnalenvisserij enaandie
vandez.g.kleine zeevisserijopplatvis,rondvisenverseharing.
Ookdegeleidelijkeopkomstvankleinerehavens langsdegehele
Nederlandsekustendewat teruglopendebetekenisvanIJmuidenen
Scheveningen tekende zichalaf.
Evenals inhetrapportvandeCie.Tinbergenwordtbehalve
deproblematiekvandezeevisserij zelf,ookontwikkelingen ophet
gebiedvandegroot-enkleinhandel,dekwaliteit,deverwachte
consumenten-voorkeur,deinternationale concurrentie-positie en
steunmaatregelen ineenaantalWest-Europese landenaangesneden.
In 1972verscheenbijhet25-jarigbestaanvanhetMaandblad
Visserijeenjubileumnummerwaarineengrootaantalfacettenvan
hetoverheidsbeleid indevisserijeneengrootaantaldeelgebiedenophetterreinvanhetvisserijkundig onderzoekwerdenaangesneden 2). Hoewelhetjubileumnummer eenandereopzetheeftdan
dievanbeideStaatscommissies,blijktookhieruitdezichwijzigendeenverslechterendepositievandegrotezeevisserij.Nade
zijtrawlersdiedeomvangrijke loggervlootalsverouderdvande
visgrondenhaddenverdreven,waren inhetbeginvande zestiger
jarendehektrawlersopdevisgrondenverschenen.Aanvankelijkbetrofhetalleenhektrawlers zondervriesinstallatie aanboord,
aanheteindevandezestigerjarenwerdenhektrawlersmeteen
vriesinstallatie indevaartgebracht.Deactieradiusvandeze
schepennamtoe,eengevolgvanhetzoekennaarverderweggelegen
visgrondenmetbeterevangstmogelijkheden^ Geleidelijkbrokkelde
echterhetaantalrederijenenhetaantalschependattotdevloot
vandegrotezeevisserijbehoordeverderaf.
1)CommissieOntwikkelingZeevisserij,Staatsuitgeverijbedrijf,
's-Gravenhage 1964.
2)Maandblad Visserij,Voorlichtingsblad voordeNederlandsevisserijJubileumnummer,DirectievandeVisserijen,Mei1972.
16

1.2 De situatie in 1950
Vloot,werkgelegenheid enrederijen
In 1950waren63rederijenwerkzaamindegrotezeevisserij
metintotaal260schepenindevaartmeteentotaalmotorvermogen
van65200pk'l)eneencascoinhoudvan47700Brt.Vanhettotaal
aantalschepenwerdener 135alleeningezetinhetharingseizoen,
deoverige 125werdengedurendehetgehelejaargeëxploiteerd.
Hetaantalopvarendenvandevlootbedroeg ruim3800man.Een
belangrijkdeelhiervanwas slechtsgedurendehetharingseizoen
werkzaamindevisserij.Eenbetere indicatievandewerkgelegenheidopdezeegaandevlootgeeftdanookhetbegripgewerktemanjaren.Hettoenmalige aantalbedroegongeveer 2700manjaren.
Derederijen,inhetbijzonderdegrote loggerrederijenwelke
naasthunrederijafdelingookeenhandelsafdeling enandereactiviteitenexploiteerden,warenzowelopzeealsaandewalzeer
arbeidsintensievebedrijven.Insommigevissersplaatsen,zoals
ScheveningenenKatwijk,waseengrootdeelvandebevolkingafhankelijkvandezetakvanvisserij.Devisserijbedrijvenwaren
geletopdeingezette schepenendebedrijfsvoeringduidelijk te
onderscheiden intweegroeperingen,namelijk loggerrederijenen
trawlerrederijen.
LoggerrederijenofrederijenopZuidconditie
Deloggervloot-groot221eenheden,waarvan 24stoomloggerswasinhandenvan49rederijenwelkenagenoeg alleninScheveningen,KatwijkenVlaardingenwarengevestigd.InScheveningenwaren,gemetennaarhetaantalschepenperrederij,degrootste
rederijengevestigd.Deviergrootsterederijenbezaten tezamen
reeds25%vanhettotaleschepenbestanddergrotezeevisserij.De
Vlaardingsevlootbestondvoor +_60%uitstoomloggers.Perrederijplaatsbedroeghetaantalrederijen,resp.aantalloggers:
Scheveningen20en 111,Katwijk 19en66,Vlaardingen 8en38,
overigeplaatsen2en 16.Ongeveer90%vande loggervlootbestond
uitschepenwelkeoorspronkelijk tussen 1900en 1920-waarvan
ruimdehelft tijdensdeEerstewereldoorlog-alszeilloggerenals
stoomloggerindevaartwarengebracht.De zeilloggerswerdenna
1920allenomgebouwd totmotorloggers.Gedurende laterejaren,
vooraltijdensdeTweedewereldoorlogenindeperiodedaarnais
eenaantalvandezeschepenwederomverbouwd,envoorzienvan
sterkeremotoren.Naastdesporadischenieuwbouw,kortvoorenna
deTweedewereldoorlogvormdendezeschepenoverhetalgemeende
categorie trawlerloggersvandeloggervloot.

1) Vanwegevergelijkingvanhetverledenmethethedenisdetegenwoordigeomschrijvingvanhetmotorvermogen inKw.indeze
publikatieniet toegepast,maardetotvoorkort gebruikelijke
omschrijving inPk.
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Doordetrawlloggerswerd tijdensdewintervisserij gevist
metdevistrawlopplatvisendoordesterkstemotorvermogensop
rondvis.Tijdenshetharingseizoenwerd indemaandenjuli t/m
septembermetde,bijdeloggerrederijenna 1945geïntroduceerde
ensnelpopulairgeworden,haringtrawlgevist.Indeoverigeperiodenvanhetharingseizoenwerddevleetvisserij uitgeoefend.
Deoverigeloggers,devleetloggers,metper schipaanzienlijkzwakkermotorvermogen,beoefenden inhetharingseizoenuitsluitenddevleetvisserij.Afwisselendwerdgevistmetdrijfofzinkvleet.Dooreensteedskleinerwordend aantalvandeze
schepenwerdnog totenmethetbegindervijftiger jarendewintervisserijopplatvismetdevistrawluitgeoefend.
Tijdenshetharingseizoen speeldedegeheleharingvisserij
zichafopharinggronden indeNoordzeeeninhetnaseizoenook l n
gebiedenlangsdeFransekustinhetKanaal.Favorietevisgronden
voorhetgebruikvandezinkvleetwarenDoggersbank enhetKanaal.
Drijfvleetvisserijwerduitgeoefend inde loopvanhet seizoen
vanafdeShetlandeilanden totaandeHollandseenBelgischekust.
HaringtrawlvisserijvondnoguitsluitendplaatsindeNoordzee,
meestal ingebieden langsdeEngelseOostkust.Dewintervisserij
opplatvisvondoverhetalgemeenplaatsingebiedenbenoordende
WaddeneilandenenindeDuitseBocht (Oosthoek);dewintervisserij
oprondviswerd ingebiedenvandecentraleNoordzeeuitgeoefend.
TrawlerrederijenofrederijenopNoordconditie
De toenmalige trawlervlootbestondvooreendeeluitschepen
welkeveelalinde twintigerendertigerjarenwarengebouwd.Het
anderedeelbestond uittrawlers,meteenbouwjaar gelegen tussen
1940en 1945,welkenadeTweedewereldoorlog uithetbuitenland
werdenaangetrokken.In 1950warener26stoomzijtrawlersen13
motorzijtrawlers inbedrijf.Zijwerdengeëxploiteerd door 14rederijen,welkeallengeconcentreerdwaren inIJmuiden.Onderde
categorie stoomtrawlersbevondenzichdegrootste schepenmetde
sterkstemotorvermogen. Doorde trawlervlootwerdgedurendehet
gehelejaarafwisselend oprondvis,haringenmakreelgevistop
visgronden indeNoordzee.Degebruiktevistuigenwarendevistrawlendeomstreeks 1920bijdetrawlersgeïntroduceerdeharingtrawl.
Deeenhedenmetdegrootstemotorvermogens t/m 850pkmaakten
tevensreizennaargebiedenrond IJsland,indeBarentszee,de
waterenrondomhetVerenigdKoninkrijk engebieden langsdekust
vannoordelijkNoorwegen.Devisserij indezeenanderebuitende
Noordzeegelegenvisgebiedenwerdsamengevatonderdebenaming
"VerreVisserij".Bijdezevisserijwerduitsluitend gevistop
rondvis.Integenstelling tatdeloggerswelkehunharingvangsten
grotendeels aldannietgekaaktengesorteerd naarsoortengroottegezoutenenverpaktinhouten tonnen (kantjes)aanlandden,werd
deharingvangstvandetrawlersaltijd alsbuiklading inverse
toestand,aangevoerd.
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Aanvoer
De totaleaanvoerbedroeg 137min.kg.waarmee eenbesomming
werdbehaaldvan41min. gld.Hiervankwam60%voorrekeningvan
devleetvisserij (loggers);hetresterendedeelwasafkomstigvan
de trawlvisserij (loggersen trawlers).Vande totaleaanvoerwerd
60% ingezouten toestand (haring)enderestinversestaataangeland.Deharingaanvoerbesloeg ongeveerdriekwartvandetotale
aanvoer enbesomming.Vandezeharingaanvoerwerd hetgrootste
deel,alofnietomgepaktofinenigevormbewerkt,geëxporteerd
naarhetbuitenland.
Deoverheidsbemoeienismetdevisserijwas indie tijdnog
zeergering.Zijbetrofmeestalhetscheppenvaneengunstigfinancieringsklimaat voor investeringen innieuwbouw.Marktverordeningenenvoorschriften (toenmaligeBedrijfschapvoorVisserijprodukten)hadden inderegelveelbetrekking opaanvoer enbinnenlandse-enbuitenlandseverkoopvanproduktenafkomstigvande
haringvisserij.

1.3 Verdwenen scheepstypen en visserijen
Loggers
Hetaantal loggersvandeperultimo 1950aanwezige loggervlootmeteengemiddelde leeftijdper schipvanhetcascovancirca35jaarbleef totenmet 1955nogopongeveerhetzelfdeniveau
gehandhaafd.In 1952kwammethet indevaartbrengenvandelaatscenieuwgebouwdemotorloggereeneind aaneenperiode,waarinvanaf 1886honderdenvandezevoordevleetvisserijuitermategeschikteschepenwerdengebouwd.Debouwvan loggersdiende tervervangingvandeScheveningse enKatwijksebommen,deVlaardingsehoekersendesloepenvano.a.Middelharnis enPernis.Deeersteloggerswerdenvanhoutgebouwd.Omstreeks 1880kwamen stalenzeilloggers ingebruik,terwijlomstreeks 1900en 1913deeerstestoomloggers respectievelijkmotorloggers tewaterwerdengelaten.Het
zwaartepuntvandenieuwbouw lagtussendejaren 1900en 1920,met
alspiekdejarenvandeEerstewereldoorlog.Indejarenna1920
ennadeTweedewereldoorlog isslechtweinignieuwbouwaande
loggervloot toegevoegd.
Totenmet 1954issprakegeweestvaneenstijgingder totale
haringvangstvande loggervloot.Deze stijgingwerdmedeveroorzaaktdoordeuitbreidingvandeharingtrawlvisserij.Na 1955ging
hetbergafwaartsmetde loggervloot.Naastafnemendeharingvangstenwerd deconcurrentievandeharingtrawlvisserij ineersteinstantievoorde specifiekevleetloggers,o.a.ophetgebied van
uitoefening dervisserijopzeeende trekdermeestvakbekwame
vissersnaarde trawlloggers,steedsmeermerkbaar.Vooraanvullingvanhetbestand aanopvarendenvandevleetloggersmoest
steedsmeereenberoepwordengedaanopmensenvanbuitendevissersgemeenschappen.Debetrokkenheid vandezeopvarendenbijde
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visserijwasuiteraard nietbijzonder groot.Bijslechteverdienstenwerd hetdienstverband doordezewerknemers zeergemakkelijk
tussentijdsverbroken.Eengrootaantalverouderdevleetloggers
met zwakmotorvermogeneneenzeerminimaalcomfortaanboordvoor
debemanningkreeg tekampenmetongunstige exploitatieresultaten
enincompletebemanningen.Alsgevolghiervanwerdenzijnoodgedwongenuitdevaartgenomen.
Indevijftiger jaren isdiversemalengetrachtombuitenhet
normaleharingseizoeneenaantal loggersgedurendedewinteren
hetvoorjaar intezettenvoordeharingvisserijmetdevleet.
Hiertoewerdengebiedenbezocht indeNoordzee terhoogtevande
Noorsekust,indeIerseZeeennabijdeHebriden.DeharinggrondenbijdeHebridenwerdentoendertijd ookenkelemalenbezocht
tijdenshetharingseizoen.Ookwerdenpogingenondernomenommet
trawlloggersmetdetrawlinde IJslandsewaterenoprondviste
vissen.Verder isdooroverwegend Scheveningserederijen getracht
omloggers,welkeeengeringmotorvermogenhadden,tijdenshet
haringseizoenmetspeciaalaangepastvistuigdeharingtrawlvisserijenspanvisserij telatenuitoefenen.Aldezepogingenzijn,
hoofdzakelijkdoor tegeringevangstenenopbrengensten,vooreen
aantalrederijeneenfinancieelfiascogeworden.
Aanheteinddervijftiger jaren,begin zestiger jarentoen
reedseengrootaantalnieuwgebouwde zijtrawlersaandevloot
warentoegevoegd,blekenookdemotorvermogensvandecategorie
trawllogers tegeringgeworden tezijnomde trawlvisserijnog
enigszinsrendabel tekunnenuitoefenen.Dezevaartuigenschakeldendanookgeleidelijk overopuitsluitend seizoenmatigevleetvisserij.Deproblemenwelkede specifiekevleetloggersparten
haddengespeeld,herhaalden zichindezestigerjarenbijdevoormalige trawlloggers.Methetgevolgdat zijophunbeurtuitde
vaartmoestenwordengenomen.
In 1965werdendoordeoverheid onderbepaaldevoorwaarden
saneringspremiesverstrekt.Dezeregelinghad tendoelhetrestant
loggerssnelleruitdevisserij telatenverdwijnen.In 1969werd
voorhet laatstdoorenkele loggersdevleetvisserijuitgeoefend.
Dooropleggingvande laatste loggersaanheteindvandatjaar
werd eenruimhonderdjarigeperiodevanvisserijmetloggers-in
diverseuitmonsteringenindevaartgebracht-afgesloten.Hiermedewas tevenseeneind gekomenaanhettijdperkvan selectieve
passievevisserij,tengunstevan"niet"selectieveactievevisserij.
Nagenoeg alleloggerswerdengesloopt ofverkochtnaarhet
buitenland ofdekleine zeevisserij.Enkelevoormalige loggers
zijnmomenteelnogactief inde zeesportvisserij.Tegelijkertijd
methetverdwijnenvande loggervlootwerd ookeengrootaantal
rederijenopgeheven.Ditbetrofmeestrederijenmeteengering
aantalschepenperrederij,welke financieelnietkonden ofwilden
investereningroterenieuwbouweenheden.
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DeIJmuidensezijtrawlervloot terverse
Deperultimo 1950inbedrijf zijnde trawlervloot,bestond
nagenoeg geheeluitschepen,diehun thuishaveninIJmuidenhadden.DoordeIJmuidenserederijenwerdenopeenaantalpunteneen
anderebedrijfsvoering toegepastdandiedoorderederijenvan
"OmdeZuid".Belangrijksteverschilpuntenwaren;hetuitsluitend
inversestaataanvoerenvandevangst,hetbeloningssysteemvoor
debemanningenhetgehelejaardoor toepassenvandetrawlvisserij.Bovendienwarendeschepengroterenhetmotorvermogenveel
krachtiger.Debedrijven,diedezeschepenexploiteerdenwaren
voordeopbrengstvanhunaanvoerveelal totaalafhankelijkvande
prijsvorming opdevisafslag.Ditstond integenstelling totde
loggerrederijen,diehunhoofdprodukt-opzeeverwerkte gezouten
enverpakteharing-naeventueelverdereverwerking aandewal,
vrijwelaltijd zelfverhandelden.Eigenhandelsafdelingenzetten
daartoedeharing inhetbinnenland afofexporteerdenhetprodukt
naarhetbuitenland,eventueel gebruikmakendvaninonderlinge
samenwerking geslotenverkoopcontracten.
Naarmatedeharingtrawlvisserij eenbelangrijkerpositiein
hetvisserijpatroonging innemen,ondernamenenkeleIJmuidenserederijenpogingenomdeverwerkingvandeharingvangst totgezouten
Produkteningang tedoenvindenaanboordvanhunschepen.Hiertoe
werd zelfs loggerpersoneel aangetrokken.Medeomdathunschepen
nietwareningerichtvoordevisserij terzoute,endegeringebereidheidvanopvarendendeharingeenmeerarbeidsintensievereverwerkingaanboord tedoenondergaandandetotdantoegebruikelijke,zijndezepogingengrotendeelsmislukt.Slechtéénconcern
(in1979overgenomendooreenKatwijkse rederij),welkenaast
trawlersookenkele loggers inbedrijfhad,heeft inde loopder
jarenzijnbedrijfsvoeringvolledigaangepastaandiedervoormalige loggerrederijen.Indeloopder tijdwerdennogenkele
nieuwebedrijvenopgericht.Tevenswerdenmeest tervervangingvan
oudeschepen,eenaantalnieuwbouwschepen afgeleverd.Vandeze
schepenwerdenerenkelereedsdirectnaaflevering doorverkocht
naarhetbuitenland.Hogescheepskosten,telageopbrengstenvoor
deverseprodukten,loonconflieten,e.d.haddenteleurstellendebedrijfsresultatentotgevolg.Ditnoodzaakte alleIJmuidenserederijen terversehetbedrijf testakenende schepennaarhetbuitenland ofnaardesloop teverkopen.Delaatstebedrijvenwerden
eind zestigerjarenopgeheven.
Zijtrawlers"nieuwestijl"
Onder invloedvannoodzakelijkevervangingvande erouderde
loggervloot,medeontstaandoorstijgendebelangstelliii;voorde
efficienti'rc'wijzevanvissenmetdeharingtrawl entevensdemogelijkheid I_>JIschipenbemanninghetgehelejaarintezetten,
werdvanaf omstreeks 1953eennieuw typezijtrawlerdoordeloggerrederijenindevaartgebracht.Devaartuigenwarenzodanigingerichtdatdeopdeloggersgebruikelijkeverwerkings-enconser21

veringsmethoden t.a.v.deharing ookaanboordvandezeschepen
bleefgewaarborgd.
DoordeOverheidwerdengunstigefinancieringsvoorwaarden
geschapen terverkrijgingvanhetbenodigdekapitaalvoordeinvesteringen.Vanaf 1953totenmet 1965werdenongeveer eenhonderdtalvandezezijtrawlersgebouwd.Indezelfdeperiodestegen
hetcascoinhoud enmotorvermogengemiddeld pernieuwbouwschip van
210naar320brt.envan430naar 1100pk.Brug-endekuitrusting
werdenindeloopderjarenaangepastaandenieuwe technische
mogelijkhedenenaanmodernereinzichten.
Vanaf 1950totenmet 1963steeghetaantal zijtrawlersgeleidelijkvan50naar 111.Binnendezegroepdaaldehetaantal
IJmuidense trawlers terverseensteeghetaantal trawlers "nieuwe
stijl".In 1965werdendelaatstenieuwbouwzijtrawlersafgeleverd.
Vanaf 1964hadzichechterreedseendaling ingezetvanhettotaal
aantalzijtrawlersindevloot.Hierbijverdwenengeleidelijkde
kleinereenmotorisch zwakkeschepenheteerstuitdevloot.Factorenwelkehetbeginvanheteindeder zijtrawlers inluidden
waren:
Dalendevangstenc.q.aanvoerenvanafdeNoordzee,analoog
hieraanteruglopendeopbrengstenengrotendeelsdoor inflatie
stijgendeexploitatiekostenwaardooreenverloopvanpositievenaarnegatievebedrijfsresultaten.
Minderebereidheidvanbemanningent.a.v.uitoefeningvande
rondvisserijomde"Noord"methetzijtrawlertype.
Bevissing vanvisgrondeninbuitendeNoordzeegelegengebieden,waarvoorsteedsmodernerevaartuigenwerdenvereist.
Hetvanaf 1961indevaartbrengenvanhektrawlers,een
scheepstypewaarvisserijenverwerkingvandevangsteffi- ,
ciëntermeekongeschieden.
Visserijpatroon zijtrawlers
Indebeginfase zijtrawlers "nieuwestijl"werd doordeze
schepengedurendedewintermaanden enhetvoorjaarindenoordelijkeNoordzeemetdetrawlopoverwegend rondvisenmakreelgevist.Indezomermaandenenhetvroegenajaarwerddeharingtrawlvisserij toegepastopdeNoordzee.Hiernabrakeenkorteperiode
aanwaarineventueelderondvisvisserijwerdhervat.Daarnavolgde,innavolgingvandeDuitsevisserij,dein 1951ontstane
haringtrawlvisserij inde zuidelijkeNoordzee (Sandettievisserij)
enhetKanaal.DeKanaalvisserijwerdmeestal afhankelijkvan
succes,totinde loopvanjanuari,inhetjaardaaropvolgend,
volgehouden.Mededoorhetsuccesvolopererenmetdeharingtrawl
werddevangstcapaciteitpernieuwbouwschipvergrootdoorverhogingvanhetcascoinhoud,opvoeringvanhetmotorvermogenenhet
vissenmetnettenvangrotereafmeting.
Degoederesultatenmetdeharingtrawlwarenniet inhet
minst tedankenaandeintroductievanhetecholood,nuinnavolgingvandeEngelsevisserij.Hierdoorkondenvooral scholen
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haringwordengelokaliseerd enwerdnaastexacte dieptebepaling
ookeenverdereverkenningvandezeebodemmogelijk.Tevenswerd
deDëcca- eenplaatsbepalingsinstrument opzee-ingevoerd,in
laterejarengevolgddoorsteedsverfijnderontwikkelde andere
elektronische nautische-envisopsporingsapparatuur.De tijdvan
minofmeer "lukraak"vissenwerddoorinvoeringvandezeapparatuurvooreengrootdeelachterhaald.Radiozend-ontvangenpeilapparatuurwarenreeds langeenalgemeenbezitgewordenopde
vloot.Doorontsluiting vannieuwe,buitendeNoordzeegelegenvisgronden-de IerseZee,Engelsewestkust,verderzuid-enwest~
waarts inhetKanaalenlaterdeIersezuidoost-enzuidwestkustwerdhetmogelijk deharingtrawlvisserij eenflink stuk teverlengentijdensdewintervisserij.Opdezegrondenwerdhoofdzakelijk
haringenmakreelgevangen.Des tegroterdegebondenheid metde
haringhandel;des teeerdergingenderederijenertoeoverde
haringvisserij doortetrekken totineengedeeltevandewinter.
Andererederijenzagenmeerheilineenwintervisserij oprondvis
omde"Noord".
Uitbreiding exploitatiemogelijkheden zijtrawlers
Inde zestigerjarentradeennadeligekenteringopinde
rondvisvisserij indeNoordelijkeNoordzee.Hetgevolgwasdateen
aantalzijtrawlers zich tijdensdewintervisserij,concentreerden
opdeplatvis,kabeljauw enmakreelvisserij inzuidelijker gelegen
gebiedenvandeNoordzee.Tevenswerdgetracht-innavolgingvan
reeds langbestaandebuitenlandseverrevisserijen-eensoortgelijkejaarrondvisserijtecreërenvoorNederland.Hiertoewerdgedurende 1963t/m 1967eenaantalschepenuitgerustvoordevisserijoprondvisinwaterennabijIJsland,noord-Noorwegen eninde
Barentszee.Ditprojectkreeg demedewerkingvandeOverheid inde
vormvansubsidiesentechnischebegeleiding.Overhetalgemeen
matigevangsten,eennietsluitendeexploitatierekeningeneenafnemendebereidheidvandebemanninghunbrood indeze,vooral
tijdensdewintervisserij,onherbergzame gebieden teverdienen,
bezorgdenditprojecteenvoortijdig einde.Door teruglopende
haringvangstenuitdeNoordzeegingmenertoeoveromsteedsvroegerinhetharingseizoenom teschakelennaarharingenmakreelvisserijinbuitendeNoordzeegelegengebieden.Medio zestiger
jarenwerd opbasisvanexperimentelevisserijeenaanvanggemaakt
methetbevissenvanharingenmakreelgrondentenwestenvande
HebridenentennoordwestenvanIerland.
InnavolgingvandeNoorsepurseseinevisserijwerdenvanaf
1963dooreenScheveningserederij-navrijkostbareverbouwingen
endeaanschafvandenoodzakelijkevisserijbenodigheden -enkele
zijtrawlersperiodiek totenmet 1970ingezetindeze takvan
visserij.Ditprojectwerdenige tijdopbescheidenschaalfinancieelbegeleid doordeOverheid.De toenmaligeNoorsepurseseinevisserijwasgeëntopeenbloeiendevismeelindustrieenwerduitgevoerddoorvrijeenvoudigeschepen,waarbijdeharing alshetware
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doordeNorenvoordedeur gevangenkonworden.Dezemogelijkheden
warennietvantoepassingopdeNederlandsevisserij.Bovendien
tradenerproblemenopbijverwerkingvansomsmassaleharingvangstentotgezoutenproduktenetc.aanboord.Ditwerd gedeeltelijk
ondervangendoorhetmeesturenvanspecialeverwerkingsschepen
(oude loggers),watopzichechterenormkostenverhogendwerkte.
VoorNederlandsebegrippenbleekdezevisserij,integenstelling
totdeNoorse,niet lonend.
Eenredelijkalternatievevisserijwerd gevonden indedoor
dekottersectorwederomontdekteboomkorvisserij opplatvis.Een
flinkdeelvandenogaanwezige zijtrawlerswerd verbouwd eningezetindezevisserij.Gedurendeeenaantaljarenwerd doordeze
schepenalleennogmaar indemaatjestijd opharing gevist inde
Noordzee.Ineenzeerkorteperiodewerd zelfsnoggeëxperimenteerdmethetspannetopharing.Indezeventiger jarenwerdenzij
volledig ingezet indeboomkorvisserij.OpdeNoordzee ensomsin
buitendeNoordzee gelegengebiedeno.a.de IerseZeeenhetSkagerak.
Deoverigezijtrawlers-overhetalgemeenuitdemeestrecentebouwjaren-bleven ineerste instantienoghetzelfdevisserijpatroonvolgen,echtermet ingebruiknemingvandepelagische
haringtrawl.Eenvistuigdatinprincipe tijdenshetvissenop
verschillendehoogten indewaterkolomkanwordenafgesteld,waardooreengroterepotentiëlevangcapaciteitkanwordenverkregen.
Daardezijtrawlers infeiteniet ingerichtwarenvoordepelagischevisserijwerdeneenaantalzijtrawlersmet geldelijke steun
vandeOverheidverbouwd engeschiktgemaaktvoordevisserij.
Mededooreentebeperktmotorvermogenbleek overhetalgemeen
dezevisserijvoordezijtrawlers ookgeensucces tezijn.Hetgevolgwasdatookdeze schepengedeeltelijk omschakelden opde
boomkorvisserij.Door teleurstellende resultaten,ookindeboomkorvisserij,werden steedsmeer zijtrawlersuitdevaartgenomen.
Debeslissingvanhetalofnietuitdevaartnemenwerd,indienderederijondertussen alnietfaillietgegaanwas,medebeinvloeddoordediversesaneringsmaatregelenvandeoverheid
(1975,1976,1979)ofdenoodzaak omdoorverkoopvanzijtrawlers
financiëlemiddelen teverkrijgenvoorgedeeltelijke financiering
vannieuwbouwhektrawlers.Internationale invoeringvanhetverbod
opdeharingvisserijbetekende tegelijkertijd dedoodsteekvoorde
overgebleven zijtrawlers.Analoog aandesedert 1964ingezette
achteruitgangvandezijtrawlervlootwerdenookeenflinkaantal
rederijenopgeheven.Veelvandezerederijenbeschiktennietmeer
overvoldoendekapitaalommee teblijvendraaien inde"noodzakelijke"nieuwbouwspiraal.Nagenoegallezijtrawlers zijnhetzij
verkochtnaarhetbuitenland ofgingenovernaardekleine zeevisserijofwerdendirectvoordesloopverkocht.Momenteel zijn
enkelezijtrawlersnogactief indekleine zeevisserijendezeesportvisserij.Enkeleanderezijtrawlerswordennogvantijdtot
tijd ingezetvoorverwerking entransportvan inhetbuitenland
aangekochteharing,de z.g.vrachtvaart.
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1.4 De hektrawlers
In 1961deedeennieuw typevaartuig,dehektrawler,zijnintredeindeNederlandsevisserij.Metditschipverloopt integenstelling totdezijtrawlerhetuitzettenenhethalenvanhetvistuigoverhetachterschip.Het,vooral tijdensslechtweergevaarlijk,dwarszeemanouvrerentijdensdezewerkzaamhedenbehoortbij
dittypeschipoverhetalgemeentothetverleden.Eenandervoordeelvanditvaartuig is datverwerkingvandevangstnietmeer
opopen,dochopeenbeschutwerkdekplaatsvindt.Indebeginfase
werdendeschepenuitgerustmeteenslipwayofzonderslipway,met
beweegbareofvastehekgalg.Dehektrawler zonderslipwayenmet
eenvastehekgalgbleekuiteindelijkvoor speciaaldeNederlandse
pelagischevisserijdebeste oplossing.Metdittypeschipbleek
ooklatereenslagvaardigerbeleidgevoerd tekunnenwordeninde
steedsslechterwordende situatieindevisserij.In 1965kwamde
eerstehektrawler indevaartmeteendiepvriesinstallatie aan
boord.Eenontwikkeling opdevlootwelkeversneldwerddoorhet
verplicht stellenvaninvriezenvanharing terbestrijdingvan
negatieveeffectenvandeharingworm.Allengsontwikkeldedehektrawlervandeeerstegeneratie zich toteenuiterstefficiënt
vangst-enverwerkingsschip dathetgehele continentaleplatvan
deNoordzeeenomliggendewaterenkanbevissen.Factorenwelke
nauwverbonden zijnmetdezeontwikkelingzijn:
- Uitoefenenvandevisserijopverdergelegenvisgronden,buiten
deNoordzee.
- Diepvriezenvandevangst aanboord.
- Omschakeling viswijzevan"bodemtrawl"naarpelagische trawl.
- Aanvoervanmassaladingen.
Hektrawlersmetenzonderdiepvriesinstallatie,motorvermogen t/m
1700pk.
Indeperiode 1961-1972werden26nieuwehektrawlers inbedrijfgesteldmetmotorvermogensvariërendvan950t/m 1700pk.
Tienvaartuigenwerdendirectbijdebouwvoorzienvaneendiepvriesinstallatie,vijfvaartuigenwerdenachterafvoorzienvan
zo'ninstallatie.Hetdiepvriezenopzeewasop zichnietnieuw,
omdatreedsin 1960en 1963eentweetalzijtrawlerswerdenuitgerustmeteenvriesinstallatie.Bedoelinghierbijwasoorspronkelijkdeviswelkevoorheen inversetoestand aanboordnietlang
houdbaarwas,doordiepvriezeneenveel langerebewaarduurte
geven.Vanaf 1968kwam,metalsoorzaakdeharingworm,hetaccent
vanhetdiepvriezenaanboord teliggenbijdemaatjesharing.
Doordiepvriezenvanditproduktbleekhetmogelijk omnaeenonderbrekingvan zesjaar in 1968weer lichtgezoutenharing aante
voeren.Ineerderejarenwarendezoutingseiseni.v.m.deharingwormsteedsstrengergewordenenmoeststeedszwaardergezouten
worden.
Inde zestigerjarenverliephetvisserijpatroon vandehektrawlersingrote lijnenanaloogaandezijtrawlers.Puntenvan
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verschilwarendeuitgebreidereactieradius indenoordelijkeNoordzeealsook indewaterenronddeBritseeilandenvandehektrawlersinvergelijkingmetdezijtrawlers.
Bijdesinds 1965d.m.v.overheidssubsidies financieelbegeleideprojecten-ophetgebiedvanonderzoeknaarnieuwevisgronden,stimuleringgebruikpelagisch-enspanvistuig,nieuwevislierenennettentrommels,ingebruiknemingbetereinstallatiesvoor
verwerkingenopslagvandevangst,electronischevisopsporingsapparatuurenvoortstuwingsinstallaties -genotendehektrawlers
alsschepenvande toekomstinfeitedevoorkeur.Inhet totale
project terverbeteringvandekwaliteitvandeaangevoerdevis
werddoordeOverheid ookvanaf 1965t/m 1972eenkwaliteitspremieregeling gefinancierdvoorbepaalde soortenaangevoerdevis.
Toendezijtrawlervlootaldanig invervalwas,werdenvoor
dehektrawlersnieuweperspectievenvoordeharingvisserijgevondenindevormvanintroduktievandepelagisch trawlenhetontsluitenvannieuwevisgronden.Totmedio zeventigerjarenkonden
dezeschepeneenzodanig lonendeharingvisserijuitoefenen,dat
ookdeoverhetalgemeenverliesgevendewintervisserij opverse
vishierdoorwerdgecompenseerd.Eenaantalvandekleinstehektrawlers,dez.g.vestzakhektrawlershebbenjarenlangmetgroot
succesinhetharingseizoen inspanopharinggevist,terwijléén
deranderehektrawlerseenaantaljarenindewinterdeboomkorvisserijbeoefende.Debeperkingenenlaterhet totaleverbodop
deharingvisserij indeNoordzeeendewaterenronddeBritse
eilandennoodzaakten degrote zeevisserij toteenheroriëntatie
vandebedrijfsvoering.
Eenalternatiefwerdgevondenindevisserijwelkegericht
wasopmakreel,horsmakreelenanderegoedkopevissoorten,althansvoordieschepenwelkeovervoldoendevriesverwerkingscapaciteitaanboordbeschiktenomdevangstintevriezen.Eengroot
deelvandecategoriehektrawlers t/m 1700pk.voldeednietaande
eisenwelkebijdezevisserijwerdengesteld.Gedurendeeenkorte
tijdwerd getrachtomdeschepen teexploiteren inderondvisvisserijopdeNoordzee,enwerdenzelfsnogexperimentele reizenmet
inspanvissendevaartuigenopkoolvisgemaakt.Deexploitatiekostenwelkebelangrijk opgejaagdwarendoordeenergiecrisis,in
combinatiemet tegenvallendevangsteneneenongunstigprijsverloopvoorversevis,resulteerdeninhogeexploitatieverliezen.Voor
veelvaartuigenwerddaaromnamedio zeventigerjarengebruikgemaaktvaneendoordeoverheid inhetlevengeroepenstilligregeling (1978)endiversesaneringsregelingen (1975,1979,1980).In
eentijdsbestekvanenkelejarenverdweendanookbijnadegehele
hektrawlervlootmetschepent/m 1700pk. uitdeNederlandsevisserij.Veelvandeze schepenzijnnaarhetbuitenlandverkocht.
Slechtstweeschepenvandegroepvan26vaartuigenzijn,nadiverseverbouwingen,momenteelnogactief indevlootvandegrote
zeevisserij.
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Hektrawlersmetdiepvriesinstallatie,motorvermogen 2000 t/m
2700pk.
Metdeervaringendieopgedaanwarenbijdehektrawlers t/m
1700pk.enrekeninghoudendmetdegewijzigde omstandighedenin
devisserijwerd in 1971begonnenmethet indevaartbrengenvan
nieuwbouwhektrawlersmeteengrotere tonnageinhoud envriescapaciteiteneenmotorvermogenvanaf 2000pk.Indeperiode 1971 t/m
1975werden 18vandezevaartuigen aandevloot toegevoegdmet
motorvermogens variërend van 2000t/m 2700pk.Debouwvaneen
aantalvandeze schepenwerd,inhetkadervanherstructurering
Nederlandse trawlervloot 1969,tendelegefinancierd metEG-subsidie.Inde loopder jarenwerdennieuwevindingenbijdebouw
ingepast.
Indebeginperiodenamendeze schepen tijdensdewinternog
deelaanderondvisvisserij indenoordelijkeNoordzee.Derondvis
werdhoofdzakelijk inversestaataangevoerd.Door ongunstigeexploitatieresultaten tijdensdezevisserijwerd depelagischevisserijopharingenmakreel inbuitendeNoordzee gelegengebieden
uitgebreidmetdewintermaanden,zodateengrootdeelvande
schepengedurendehetgehelejaaroppelagischevissoortenvisten.
Na 1973werdenookdezeschepengeconfronteerdmeteenaantalongunstige ontwikkelingen,zoals:
De stijgingvandeexploitatiekosten,voornamelijkveroorzaaktdoor stijgingvandeoliekosten.Deoverheidheeftom
aanpassingvandebedrijfsvoeringmogelijk temakentijdelijkoliesubsidies aandevisserijverstrekt in 1974en 1975.
Vangstbeperkingenvoorharing indeNoordzee enoverigegebieden,inlaterejarengevolgddooreentotaalvangstverbod
voorharing opdebelangrijkstevisgronden.
Eenalternatiefvoorhetwegvallenvandeharingvisserij
bleekdevisserijoprelatiefgoedkopepelagischevissoortente
zijn,die inruimematevoorhandenwaren.Dezeomschakelingvan
visserijopanderevissoorten isgedurende eenaantaljarengeleidelijk gerealiseerd.DoordeOverheidwerdenverschillendeprojectenfinancieelbegeleid indevormvansubsidies.Experimentele
reizenwerdengemaaktnaaro.a.gebieden indeGolfvanBiscayeen
naargebieden langsdekustvanWest-Afrika.Dezeprojectenhadden
vooralbetrekking opdevisserijophorsmakreel,blauwewijtingen
inktvis.
Integenstelling totdeandere schepenindevlootvande
grote zeevisserijwarendetweedegeneratievrieshektrawlersvolledig inzetbaarvoordevisserijopenverwerkingvanmakreel,
horsmakreel enanderegoedkopevissoorten.Daarvangstenvandeze
vissoorten somsmassaalkunnen zijn,vormdendevangstenmeestal
niethetknelpunt,maardeinvriescapaciteit.Vanveelgrotevrieshektrawlers isinrecente jarendanookdevriescapaciteituitgebreid,enzijnzijverlengd terbergingvanmeerderevangst.Tevens
kwamin 1980deeerstenieuwgebouwdehektrawler,meteenmotorvermogenvanmeerdan2700pk,vaneengeheelnieuwegeneratie (de
derde)devlootversterken.
Eentweede aspectwas deheroriëntatievande afzetvande
gevangenprodukten.Derederijenmeteentraditioneleharinghandel
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moestennudeze takvanhetbedrijfopdebeenhoudenmetingevoerdegrondstoffen.Voorbijv.hetsubstitutieproduktmakreelwerdvia
samenwerking inde loopderjareneenbloeiende afzetopgebouwd
naarvooralWest-Afrika.HierbijisdeviaBrusselverkregenexportrestitutieopdiepgevrorenmakreeleenonmisbare financiële
steuninderuggebleken.De totaleinzetvandezegroepgrote
vrieshektrawlersbleefna 1975constant.Momenteel zijnallehiervoorbeschrevenhektrawlersmetmotorvermogensvan2000enmeer
pk.nog indevaart.Opzoweldehuidigehektrawlers,alsdeheroriëntatievandeafzetzalinhoofdstuk 3verderwordeningegaan.
1.5 Terugblik op de periode 1950-1980
Terafsluitingvandezebeknopte schetsoverdeontwikkelingenvandegrotezeevisserij indena-oorlogseperiode,zijnin
dezeparagraaf enkelegegevens intabelengrafiekvormvermeld.
Tabel 1.1 Gemiddelde gegevensper schipengegevens totalevloot
enrederijen
1950

1960

1970

1980

251
183

407
206

957
307

2061

33,5

35,2

40,8

55,6

32
14

30
12

11
9

7
7

14,7
10,3
527,7
668,0
51,3

14,9
11,0
642,5
883,1
58,2

11,1

16,1
15,7
5278,5
4091,7
311,8

64,8

79,9

Gemiddeldegegevensperschip
Motorvermogen inpk.
Cascoinhoud inbrt.
Lengteinmeters
Ouderdomcasco injaren
Ouderdommotor injaren
Aantalopvarenden 1)
Aantalmanjaren
Aanvoer in 1000kg.
Besommingin1000gld.2)
Aanvoerpermanjaarin1000kg.
Besomming permanjaarin1000
gld.2)

9,8
836,9
1623,2
85,1
165,2

521

241,3

Gegevensoverde totalevlootenrederijen
Aantalrederijen
Aantalschepen
Motorvermogen in 1000pk.
Cascoinhoudin1000brt.
Aantalopvarenden
Aantalmanjaren
Aanvoerinmin.kg.
Besomminginmin.gld.2)

63
260

37
212

17
77

8
22

65,2
47,7
3822
2674
37,1

86,2
43,7
3182
2362
137,5

73,7
23,6

45,3
11,5

934
826

419
407

70,3

126,9
98,2

172,5

189,0

136,3

1)Hetlageaantalopvarendenin 1970isontstaandoordateen
grootaantalzijtrawlers indeboomkorvisserij toendertijdkondenvolstaanmeteengeringebemanning.Ditisnietvantoepassingopdeanderejaren.
2)Inguldensvan1980.
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Grafiek 1.1

Totaalmotorvermogen inpk.(hoofdmotor) en cascoinhoud inbrt.
vloot grote zeevisserij ultimo 1950-ultimo 1980
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Motorvermogen inpk.(hoofdmotor)en cascoinhoud inbrt.
Grafiek 1.2
gemiddeld per schip grote zeevisserij ultimo 1950-ultimo 1980
pk.enbrt.
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Decijfersuittabel 1.1 sprekeninsamenhangmetdevoorgaandeparagrafenvoor zichzelf.Gemetenaanbijv.hetaantalschepen
enhetaantalopvarendenisdegrotezeevisserijsterkingekrompen.
De totalevisserijcapaciteitgemeteninmotorvermogenencascoinhoud
isechterinveelminderemateingekrompen (grafiek 1.1 en1.2).
Tevensmoestgeleidelijk steedsmeeropdevangstvanrelatief
goedkopevissoortenwordenovergeschakeld.
Dedominerenderol,diedezeevisserijineenaantalkustgemeentenbezat,tenaanzienvaneconomischebedrijvigheid enwerkgelegenheid,issterkingekrompen.De8rederijenen22schepen
warenperultimo 1980alsvolgtgespreid:Scheveningen 2en9,
Katwijk3en7,Vlaardingen2en2enIJmuiden 1en4.Indeze
plaatsenisnog slechtseenbetrekkelijkkleindeelvandebevolking afhankelijkvandevisserij.Devroegererederijgebouwenen
terreinen,bestaandeuitkuiperijen,pakkerijen,nettenzolders,
tonnenopslag,e.d.hebbenvoorhetgrootstedeelmoetenplaats
makenvoormodernekoel-envrieshuizen,waarindeop zeediepgevrorenvangst totophetmomentvanaflevering aandekoperwordt
opgeslagen.
De totaleaanvoerbedroeg in 1980127min.kg.Hiermedewerd
eenbesommingverkregenvan98sin.gld.Ruim99%werdvan
buitendeNoordzeegelegengebiedenaangevoerdindiepgevroren
staat.Deresterende 1%werdversaangevoerd,nagenoeg geheelafkomstigvanderondvisvisserijopdeNoordzee,doorindeloopvan
1980uitdevaartgenomenhektrawlers.Dediepgevrorenaanvoerbestondbijnageheeluitmakreel,horsmakreelenanderegoedkope
vissoorten.Bestondin 1950deaanvoerongeveervoordriekwartuit
haring;in 1980maaktedezevissoortnoggeen3%uitvanhetaanvoerpakket.Wanneeraanvoerenbesommingvanü ejarenmetelkaar
wordenvergeleken,blijktdeaanvoervan 1980 (grafiek 1.3), alhoewelvananderesamenstelling,ruim92%vandievan 1950tezijn
endebesomminguitgedruktinguldensvan 1980ongeveer57%(grafiek 1.4).Wederomuitgedruktinguldensblijktdegemiddeldeopbrengstperkg.produktgedurendedezeperiode tezijngedaald
vanƒ 1,27naarƒ0,77.Ditisnietverwonderlijk indienmenzich
realiseertdatinde loopvanvooraldezeventigerjareneenverschuiving indevangstheeftplaatsgehadvanduurderenaargoedkoperevissoorten.Gemiddeld zijnperschipdeaanvoerenbesomming respectievelijkvertien-enverzesvoudigd.
Toenemingvandevangstenbijeenongeveer gelijkblijvende
bemanningperschipbetekent datperopvarendeeengroterehoeveelheidproduktmoetwordenverwerkt (grafiek 1.5).Hoeweldefactor
arbeidopdehuidigeschepenverisgemechaniseerd endeproduktverwerkingmomenteelnietzoarbeidsintensief isdanvoorheen
(kaken,zouten,etc.)isdearbeidbeslistlangdurigergeworden.
Hetlijktdanookwaarschijnlijk datdebemanningvandevloot
zalwordenuitgebreid.Overigens ishetreëelbesteedbaar inkomen
peropvarendevande trawlersvanaf 1950t/m 1980metbijnatweehonderdprocentgestegen (grafiek1.6).
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Grafiek 1.3

Totale aanvoer grote zeevisserij inmin.kg.periode 1950-1980,
onderverdeeld naar conserveringsmethode vangst

Grafiek 1.4

Totalebesomming grote zeevisserij inmin. guldens van 1980,
periode 1950-1980,onderverdeeldnaarconserveringsmethode vangst
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inmin. gld.
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Grafiek 1.5

Aanvoer inkg.besomming ingld.van 1980,
permanjaar/opvarendeperiode 1950-1980
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Grafiek 1.6

inkomen
xlOOO gld.
80r

Gemiddeldeverdienstematroos loggers en trawlers 1950-1980,
inguldens van 1980
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BelangstellingvoorvisgrondenindeNoordzee ismedewegens
hetverbod opdeharingvisserijdaargeheelverdwenen;inhetverledenwas zeker 90%vandeaanvoerafkomstiguitdeNoordzee.In
1980speeldedevisserij zichnagenoeg geheelafindewateren
rond Ierland,langsdegehelebreedtevandeEngelseenSchotse
westkusteninhetwestelijk EngelsKanaal.
Almetalmoetdena-oorlogseperiodevoordegrotezeevisserijalszeerdynamischwordengekenmerkt.Erdeden zichvaak snelleenonverwachteontwikkelingenvoorophetgebiedvandevangstmogelijkheden (ensomsonmogelijkheden),deintroductievannieuwe
technischevindingenbijdescheepsbouw,uitrusting-eninrichting,dewijzigingen indeaangevoerdevissoortenent.a.v.de
ontwikkelingvanprijzenenkosten.
Desterk fluctuerende ontwikkelingenhebbenhogeeisengesteld aanhetaanpassingsvermogenvandereders.Ookvande
Overheid enhetgeorganiseerdebedrijfslevenwerdveel inspanning
gevergdbijhetscheppenenuitvoerenvanbegeleidendemaatregelen.
Desondanks zijn tocheengrootaantalrederijendoorhetwisselend,economischgetijoverspoeld entenondergegaan.Indertig
jaarmoestendrieopeenvolgende typenschepengeheelofvrijwel
geheelwordenvervangen:de loggers,dezijtrawlersendeeerste
generatiehektrawlers.Vandezehoofdtypen zijnbovendiennogveel
verschillende uitvoeringen indevaartgebrachtofnaenigetijd
verbouwd.
Voordegrotezeevisserij isheteindevandesteeds
wisselendeomstandighedennognietinzicht.In 1979en 1980werdeneenaantalhektrawlers,nagenoeg allen,vandetweedegeneratieingrijpendverbouwd,terwijlnieuwbouworderswerdengeplaatst
vooreenderdegeneratiehektrawlers.Nadezezeersterkespecialisatieopmassavangsten werdenin 1981deeersteharingquota
vrijgegeven.Inhoeverredeharingvisserijvoordenogresterenderederijenvanbelangkanworden,zalondermeer inhoofdstuk3
wordennagegaan.
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2. Bedrijfsresultaten van de grote zeevisserij 1975-1980

Debedrijfsresultatenvandegrotezeevisserij zijnvooreen
zeerlangeperiodebekend.Indithoofdstukwordtechtervolstaan
methetgevenvaneenbeeld overeentijdvakvan5jaar.De cijfersvandejarendaarvoor zijn-indiendaarvoor interessebestaat- terug tevindeninvelepublikatiesvanhetLEI.
Debedrijfsresultatenzijnbepaald aandehandvancijfermateriaal,datopbasisvanvrijwilligheid isontleend aandeadministratiesvanderederijen.Perbedrijfwerd debedrijfsbeekhouding omgezet ineenbedrijfseconomischeadministratie,waarbij
eenstriktescheidingwerdgehandhaafd tussenrederij-handels-en
andereactiviteiten.
Hiertoe iswatdebedrijfskostenbetreftvoorallekostensoorten,behalveafschrijving enrente,uitgegaanvanwerkelijk
geboektebedragen.Sommigekostendieveelalvoormeerdaneen
jaarwordengemaakt,zoalsonderhoud enreparatieenvistuigkosten,zijnberekend opbasisvanvierjaarsgemiddelden,anderekostendiedoordebedrijvennietperschipwordengeadminstreerd
werdenalsnogarbitrairoverdeschepenverdeeld opbasisvanbij
derederijengenoteerde gegevens.Afschrijving enrenteopde
schepenwerdenberekendvolgensbijhetLEIgeldendenormen,met
dienverstandedatderente thansisberekend overdeboekwaarde
opbasisvandevervangingsnieuwwaarde envoorheenoverhetgemiddeld indeloopderjarengeïnvesteerd vermogen.Indebedrijfskostenisgeenbeloningvoor leidingentoezicht (salaris
ensociale lastendirectie)begrepen.
Aanvoerenbesommingzijn,nacontroleviaextracomptabele
gegevensennadetailleringpervisgebied,vrijwelongewijzigd
overgenomenuitderederijboekhouding.
Deschepenzijningedeeld inverschillende groepenopbasis
vanvaartuigtypeenmotorvermogen.Uiteraard zijnalleendie
schepenbijdeberekeningvangroepsgemiddeldenbetrokkendiehet
geheleofnagenoeghetgeheledesbetreffendejaarinbedrijf zijn
geweest.Deuitkomstenvandenietvolledig indevaartgeweest
zijndeschepenwerdenoverigenswelgebruiktvoordebecijfering
vanhettotaleresultaatvandebedrijfstak envoor totalenper
vaartuigtype (zietabel2.3).
Mede geziendeopdeopbrengstenenkostenuitgeoefendecontrolekanwordenaangenomendatdeuitkomstenvanhetonderzoek
eenbruikbaarbeeldgevenvandegrotezeevisserijendatde
steekproef representatief isteachtenvoordegehelebedrijfstak.
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