G R O OT DA N K J E WE L

Bestu ur en redactiecommissie
NGVA bedanken Jos Scheerboom
Door de redactie
November vorig jaar liet Jos Scheerboom weten zijn lidmaatschap van de redactiecommissie van het NGVA te willen beëindigen. Zijn toenemende betrokkenheid bij visteeltprojecten in Indonesië en een matig gezichtsvermogen maakten het steeds lastiger om
deze commissie de tijd en aandacht te geven die zij volgens Jos verdiende. Omdat we het
hier zeker niet over een gewoon lid van de redactiecommissie hebben, toog een delegatie
naar het hoge Noorden (Appingedam) om Jos thuis voor zijn bijdragen te bedanken (en
om nog wat sterke verhalen los te peuteren).

In 1989 schreef Jos zijn eerste artikel voor
Aquacultuur met de titel ‘Een zakkenvuller?’.
Hierin werden de pogingen van een zakenman ontmaskerd die snel geld wilde verdienen aan de groeiende belangstelling voor
visteelt van een nog grotendeels onwetend
publiek. In 1993 werd Jos op verzoek van
de uitgever en NGVA bestuurslid Wayne
Dieleman lid van de redactiecommissie.
Een belangrijk motief hiervoor was het
verzoek van cursisten en leerlingen van het
AOC in Houten waar Jos les gaf in visteelt
(en nog veel meer) om wat in de lessen
verteld werd ook eens op te schrijven. Een
makkelijk leesbaar artikeltje wordt beter
opgenomen dan een droge syllabus, dacht
Jos en zo kwam een proces op gang waar
nu na ruim 20 jaar nog steeds geen einde
aan is gekomen (zie de brief aan Midas Dekkers elders in dit blad). In de jaren ‘90 kwam
de redactiecommissie elke twee maanden
bijeen om in Bunnik of Rhenen bij “De
Goudreinet” de inhoud van het komende
nummer van Aquacultuur te bespreken.
Behalve het nieuwe nummer kwamen ook

Wim overhandigt Jos een welverdiend cadeau
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aandacht van Aquacultuur verdienden! Je
kwam als redactielid makkelijker bij viskwekerijen binnen, en ook dat kwam het
visteeltonderwijs in Houten ten goede.

Olga had voor Jos een aantal CD’s uitgekozen,
dat bijzonder goed in de smaak viel.

allerlei nieuwtjes uit de toen nog groeiende
Nederlandse aquacultuursector aan bod en
dit hielp Jos ook om de lessen in Houten
up-to-date te houden. Bij markante puntjes boog Jos zich naar voren en wees met
zijn vingertje, dit waren feiten die zeker de

Veelzijdige koploper
In het digitale NGVA archief (zie http://
library.wur.nl/ojs/index.php/aqua ) zijn op
dit moment 126 artikelen opgeborgen die
door Jos zijn geschreven of waaraan hij
heeft meegewerkt. En in dit archief zijn
de visrecepten en de stukken geschreven
onder de kop Redactioneel in de tijd dat
Jos de hoofdredacteur van Aquacultuur
was (2002 – 2007) nog niet eens aanwezig.
Jos staat hiermee absoluut aan de top
wat bijdragen aan dit blad betreft en zal
voorlopig nog niet worden ingehaald. Wie
de lijst bekijkt met titels van de artikelen
waar de naam Jos Scheerboom als (mede-)
auteur onder staat, valt de veelzijdigheid op:
onderwerpen die de Nederlandse visteelt

De NGvA afvaardiging samen met Jos door fotograaf Pierre op de foto gezet.
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Pierre naast de oude leermeester Jos.

rechtstreeks raken zoals bedrijfsreportages, verschillende teeltsystemen en filters,
nieuwe soorten, het beroepsonderwijs over
visteelt, raakvlakken van aquacultuur met
allerlei culturele en godsdienstige uitingen,
visteelt in Rusland, Japan en uiteraard veel
stukken over het wel en wee van de viskwekerijen in Indonesië waar Jos bij betrokken
was en nog is.
Eventjes in de bak
Een dieptepunt in de ruim 20 jaar dat Jos
bij de redactie van dit blad actief was,
vormde het optreden van een zekere meervalverwerker, dat erop gericht leek de prijs
betaald aan de kwekers zo laag mogelijk
te houden. Viskwekers die een eigen koers
voeren werden zeer onsympathiek bejegend. Ook een ontmoeting met Folkert van
de G., de man die later bekend werd door
Pim Fortuyn te vermoorden, is iets dat door
Jos in het rijtje van ‘meest opmerkelijke
gebeurtenissen tijdens zijn periode in de
redactiecommissie’ wordt geplaatst. De
radicale standpunten van deze man over
de nertsen houderij en over de mensen
die zich daarmee bezig hielden gaven Jos
toen al een onheilspellend gevoel. Trouwe
lezers van dit blad kennen de verhalen van
Jos over zijn pogingen in Indonesië de
visteelt ‘naar Wagenings voorbeeld’ te mo-

derniseren en naar een hoger plan te tillen.
Opmerkelijk feitje waar Jos (nog) niet over
schreef was zijn tijdelijke gevangenschap
op het vliegveld van Jakarta. Kilometers
lange files tussen Cimahi en dit vliegveld
waren de oorzaak van het missen van zijn
vlucht. Gelukkig kon hij wel de volgende
dag meevliegen naar Amsterdam, maar de
volgende dag was ook zijn visum verlopen
en Jos had geen geld meer om ter plaatse
een nieuw toeristenvisum aan te schaffen.
Enkele uren gevangenis waren het gevolg.
Maar vooral dankzij zijn goede beheersing
van het Bahasa Indonesia wist Jos zichzelf
ook uit deze benarde situatie te praten en
kon hij uiteindelijk toch meevliegen richting
Schiphol.
Verslaafd aan schrijven
Namens het NGVA kreeg Jos bloemen en
enkele flessen wijn aangeboden. Op persoonlijke titel kreeg Jos ook enkele CD’s
met de soorten muziek waar hij van houdt
en een kalender met fraaie tekeningen
van gekweekte vissoorten. ‘Schrijven voor
Aquacultuur is een soort verslaving’, aldus
Jos. We vermoeden daarom, dat het niet
meer lid zijn van de redactiecommissie Jos
niet zal remmen zijn bijdragen te blijven
leveren. En wat betreft het aantal bijdragen
aan dit blad zal Jos de voorsprong op de
competitie nog lang behouden. Wij als
redactie zijn daar uiteraard heel blij mee en
bedanken Jos nogmaals voor zijn geweldige input tot nu toe!
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