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Uitnodiging OSW-dag voor vissers op 21 september

Vragen over pulsonderzoek en scholvangsten
Programma

UTRECHT – Wat is het vangstsucces van pulskotters?
Waarom laat de schol zich niet vangen? Het Platform
Onderzoekssamenwerking (OSW) organiseert een OSWdag op zaterdagochtend 21 september in het Van der
Valk Hotel Utrecht om deze vragen te bespreken. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen
aan deze dialoog tussen onderzoekers en vissers.
H Pulstuig.

Twee onderzoekers van Wageningen Marine Research komen aan
het woord over interessante bevindingen uit het ‘puls-logboekonderzoek’, en over belangrijke ontwikkelingen in het bestandsonderzoek
van schol. Zij gaan graag met vissers hierover het gesprek aan om van
elkaars inzichten te leren.

Verschil vangstsucces puls en boomkor
Pulsvissers hebben als onderdeel van de vergunningsvoorwaarden gedetailleerde vangsten per trek bijgehouden. Hiermee kun je het
vangstsucces van de puls in kaart brengen. Wageningen Marine Research heeft eerder ook het vangstsucces van de boomkorschippers die
meededen aan het F-project in kaart gebracht (2002-2007). Onderzoeker Adriaan Rijnsdorp heeft dit met elkaar vergeleken.
Rijnsdorp wil graag de naar voren gekomen interessante verschillen
met vissers bespreken en is benieuwd naar vissers hun eigen ervaringen. Omdat het niet uitgesloten is dat de puls in de toekomst opnieuw
een rol zou kunnen gaan spelen op basis van het duurzaamheidsaspect, wil Wageningen Marine Research het onderzoek graag/mogelijk
vervolgen. Dit onderzoek speelt namelijk een belangrijke rol in het
pulsdossier bij het ministerie.

Urk, 16 augustus 2019
Mijn waardering en dank
voor het artikel van Frits Loomeijer in Visserijnieuws nummer 33
over de Commissie Tinbergen en
de zeevisserij. Ik voel innerlijk de
drang om wat aanvullingen en
voorbeelden op papier te zetten.
Enig conservatisme is de visserman/reder niet vreemd, maar
aan de andere kant past deze zich
snel aan als iets zijn economische
positie kan verbeteren. Over de
haringvisserij is bijvoorbeeld ook
bekend het gezegde uit die jaren:
‘Een Vlaardinger kan niet slapen
met schulden, een Scheveninger
kan pas slapen met schulden’.
Dit tekent ook de onderlinge
verschillen. Met name als je
kijkt naar de laatste rederijen in
Vlaardingen en in Scheveningen.
Al vele eeuwen is de haring
vooral een exportproduct. Dus
grote schommelingen in de valuta enerzijds en de politieke
verwikkelingen anderzijds hebben een hele grote invloed op de
bedrijfsresultaten. Als voorbeeld
wil ik noemen de export van haring in de loop der jaren. Bekend
is dat er haring uit Vlaardingen
verkocht werd naar Rusland. De
Russische adel was verzot op
de Hollandse Nieuwe en ook de
tsaren lieten zich de haring goed
smaken. Maar na de revolutie in
1917 was het gedaan met de export naar Rusland. Als alternatief werd de export naar de USA
opgezet, maar na de beurscrash
in 1929 in New York viel deze
markt vrijwel weg.
Ook de devaluatie van de
Duitse mark na de Eerste Wereldoorlog was funest voor de
export naar Duitsland. De reders
probeerden op velerlei manier
om hun product over de grens
aan de man te krijgen. De binnenlandse markt was snel verzadigd. Onderling werden afspraken gemaakt om de aanvoer te
verminderen om zo de prijs hoog
te houden. Dit leidde desalniet-

H Schol.

9:30 – 10:00

Inloop met koffie/thee

10:00 – 11:00

Evaluatie puls-logboekonderzoek en bespreken reacties, door Adriaan Rijnsdorp van
Wageningen Marine Research

11:00 – 11.30

Pauze*

11:30 – 12.30

Waar zit die schol in de Noordzee?, en bespreken reacties, door Tobias van Kooten van
Wageningen Marine Research

12.30

Einde

Waar zit die schol in de Noordzee?
Het scholbestand neemt volgens de internationale visserijonderzoekers toe. Er heeft volgens de toestandsbeoordelingen sinds de eerste
metingen in 1957 nog nooit zoveel schol - in gewicht - in de Noordzee
gezwommen. Toch zien we dat het quotum bij lange na niet wordt uitgeput. Vanuit de visserspraktijk horen we dat de schol niet te vangen
is. De centrale vraag is nu: ‘Hoe komt dit?’
Deze vraag houdt niet alleen vissers, maar ook onderzoekers bezig.
Vanuit de wetenschap zijn hier ideeën over die door onderzoeker Tobias van Kooten worden gepresenteerd. Van Kooten wil graag met de
vissers in gesprek over mogelijke verklaringen vanuit het onderzoek,
maar is ook benieuwd naar de ideeën die vissers hier zelf over hebben.
Zodat gezamenlijk gekeken kan worden hoe dit alles mee te nemen in
vervolgonderzoek naar bestandsontwikkeling van schol.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de OSW-bijeenkomst door een mail te sturen naar VisNed: wvanbroekhoven@visned.
nl of de Nederlandse Vissersbond: secretariaat@vissersbond.nl.

*Bij interesse in slechts een van de twee onderwerpen kunt u in de pauze
weggaan, of pas in de pauze komen.

Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4-6
Het OSW-platform organiseert een structurele onderzoeksdialoog
tussen de visserij, wetenschap, maatschappelijke organisaties en overheid. Onderwerpen zijn de kennis voor duurzaam visserijbeheer, de
gezamenlijke aanpak daarvan, en de gezamenlijke communicatie. Ook
worden de voortgang van lopende onderzoekssamenwerkingsprojecten rond het beheer van de visbestanden besproken.
In het platform vindt overleg plaats tussen de Nederlandse Vissersbond,
VisNed, Wageningen Marine Research, het ministerie van LNV, Stichting De Noordzee, de Rederscentrale en Prosea.

Commissie Tinbergen en de zeevisserij
temin ertoe dat een grote hoeveelheid pekelharing in de jaren
30 onverkoopbaar bleek. Deze
haring is nog uitgedeeld door de
voedselvoorziening in de grote
steden aan de werklozen die hun
gang moesten maken naar de
gaarkeukens.
Dan wat cijfers aangaande
de export naar onze oosterburen in die jaren. In 1930 werd
krap 28 ton haring verkocht
naar Duitsland, in 1939 was dit
geslonken naar goed 4 ton. Was
in 1930 de gemiddelde prijs 18,5
cent per kilo, dit zakte in enkele
jaren naar 8,2 cent per kilo. De
grote politieke veranderingen in
Duitsland stimuleerden ook een
eigen grote vissersvloot voor
verse vis en voor haring. Grote
stimulans voor Duitsland waren
de vele Fish & Chips zaken in het
VK waar grote hoeveelheden vis
voor benodigd waren. De Duitse
overheid wilde dit ook in eigen
land van de grond krijgen. En
naar voorbeeld van Vlaardingen
en Scheveningen wilde de Duitse
overheid een dergelijke clustering van haringrederijen in met
name Emden en Bremerhaven
van de grond krijgen.
Als we dan kijken naar de wereldgeschiedenis in die jaren, dan
zien we dat met name het VK en
Noorwegen hun munt in waarde
lieten dalen. Later volgden ook
USA en andere landen. In Nederland hield men vast aan de
zogeheten ‘Gouden Standaard’.
Onder leiding van premier Colijn
heeft de politiek dit ouderwetse
monetaire systeem vastgehouden tot in 1936. Pas in dat jaar
werd de vaderlandse gulden een
‘zwevende munt’, wat de concurrentiepositie van Nederland
internationaal sterk verbeterde
waardoor het land ook stapje
bij stapje uit de crisis kroop. Bovenstaande cijfers en verhalen is
maar een kleine indicatie uit de

INGEZONDEN
roemrijke geschiedenis van deze
tak van visserij.
Dan de verre visserij. Oftewel de visserij bij IJsland en de
Barentszzee. Hier wil ik ook met
enige voorbeelden beschrijven
dat er wel degelijk pogingen zijn
ondernomen om dit in ons land
van de grond te krijgen. In 1618
ligt een walvisvaarder in een
baai op IJsland voor proviand
en water als er met een kleine
beug hoekwant in korte tijd veel
kabeljauw wordt gevangen. De
vangst wordt schoongemaakt en
gezouten in tonnen meegenomen naar de Nederlandse Republiek. Gevolg hiervan was dat in
de jaren hierna met walvisvaarders, doggers en hoeken (verschillende scheepstypen) werd
gevist met de beug op met name
kabeljauw bij IJsland, gezouten
(of gedroogd) in tonnen werd de
vis aangevoerd.
Wel leuk om te vermelden
dat de vissers afkomstig waren
uit Vlieland, Enkhuizen, Zierikzee, Rotterdam, Schiedam,
Delfshaven, Brielle, Dordrecht,
Vlaardingen, Pernis, Zwartewaal
en Maassluis. De verliezen van
schepen en ook weer de kleine
markt in Nederland leidde ertoe
dat vrijwel gelijktijdig met de
ondergang van de VOC eind 18e
eeuw ook deze visserij uit ons
land verdween. Gevolg is dat de
export van zoute vis verdwijnt
uit Nederland.
In de jaren voor de laatste wereldoorlog werden de in ons land
varende stoomtrawlers ingedeeld

in drie klassen. Kustboten van
30-32 meter, tussenboten van
32-35 meter en noordboten van
35 meter en langer. Gestimuleerd
door subsidie van de overheid
voor het verleggen van de visserij naar IJsland kopen in de jaren
30 een aantal rederijen in IJmuiden grotere stoomtrawlers uit
Engeland voor de visserij in de
Barentszzee en bij IJsland. Mooi
voorbeeld hiervan is de trip van
de IJM 12 naar de Barentszzee in
1937. Na een reis van 21 dagen
komt de trawler binnen met krap
93 ton vis aan boord. Hoofdzakelijk schelvis, kabeljauw en roodbaars. Voor deze lading wordt
in IJmuiden slechts f 5.820,33
(2.641 euro!) besomd. Een teleurstellend resultaat. Gevist werd op
een afstand van 1.600 mijl van
IJmuiden tot op 100 mijl van
Nova Zembla!
De overheid bleef subsidie
verstrekken voor zulke reizen om
te trachten deze vorm van verre
visserij van de grond te krijgen
in ons land. De grootste rederij
in IJmuiden, De Vem, laat zelfs
twee grote stoomtrawlers nieuw
bouwen in Engeland. Maar de
ontwikkelingen in Europa gooien roet in het eten. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
maakt een eind aan deze reizen.
Na de oorlog wil de overheid
deze vorm van visserij weer op
de kaart zetten. Er wordt weer
subsidie verstrekt voor het maken van visreizen naar deze verre
visgronden.
De Twentse Bank ziet er ook
wel brood in en richt zelfs een eigen rederij op. De zogeheten Ver-

re Visserij Maatschappij. Later
(jaren 60) zal deze naam door de
bekende Scheveningse reder J.J.
(‘de bril’) van der Toorn worden
overgenomen. De in 1947 opgerichte rederij koopt een drietal
trawlers uit Engeland. Alle drie
krijgen ze een speciaal aluminium visruim, dit met het oog op
lange reizen naar verre oorden.
De trawlers krijgen alle drie de
namen van illustere zeerovers uit
onze vaderlandse geschiedenis.
De IJM 41 ‘Claes Compaen’, IJM
42 ‘Assan Reis’ en de IJM 43 ‘Simon de Danser’ waren 50 meter
lang en uitgerust met een 850 pk
stoommachine. Ondanks subsidie van de overheid viel eind
1951/begin 1952 het doek voor
deze rederij. De schepen werden
verkocht naar Duitsland.
Hierna wordt het nog een
aantal malen geprobeerd. Ook
met de eerste generatie hektrawlers van ons land worden in
1963 experimentele reizen naar
IJsland gemaakt. Tenslotte in de
jaren 60 probeert rederij Krijger
het nog een keer in IJmuiden met
de IJM 24, 26 en 28. Maar ook
deze rederij gaat ter ziele. Afzet
in Nederland voor roodbaars en
grote partijen schelvis, koolvis en
kabeljauw valt tegen waardoor
veelal naar Duitsland wordt uitgeweken voor te lossen. Vooral
in Bremerhaven, Cuxhaven en
Hamburg is de markt voor deze
vissoorten beter. Dit herhaalt zich
tot ver in de jaren 70 als trawlers
met grote partijen (vooral koolvis) deze aan de markt brengen
in Cuxhaven.
Concluderend tenslotte; in Nederland is de binnenlandse markt
te klein voor dergelijke schepen.
In Grimsby en Hull met name in
Engeland is een heel groot achterland waar de dagelijkse ladingen vis gretig aftrek vonden.
Evenzo in Duitsland. Een markt
voor roodbaars in ons land is niet

gelukt. Dat heeft ondergetekende
zelf ondervonden; midden jaren
80 met een zogeheten longliner
verscheidene reizen gemaakt
naar de noordelijke Noordzee tot
zelfs de Faeröer eilanden aan toe!
We vingen vissoorten die we nog
nooit gezien hadden, zoals roodbaars. Aan boord klaargemaakt
en gegeten concludeerden we
dat dit een heel smakelijk visje
is. Ook vingen we vissen waarvan we de naam niet wisten, tot
we in IJmuiden hoorden dat het
sluismeesters waren (oftewel gaffelkabeljauw).
Net zoals de verre visserij is
ook de visserij met de beug (of
longlining) in ons land verdwenen. Onze huidige ‘grote’ visserij (met hektrawlers) kunnen we
heden ten dage wel verre visserij
noemen. De makreel, horsmakreel, sardinella etc etc is vrijwel
compleet bestemd voor de export
wereldwijd.
Van de verre visserij van onze
oosterburen is anno nu weinig
overgebleven. Evenzo is het gesteld met de verre visserij vanuit
Grimsby en Hull in het VK. Dit
mede door de visserijoorlogen
met IJsland in de jaren 70. Onze
zuiderburen hebben het, dankzij
speciale afspraken middels een
sterfhuisconstructie, het langst
volgehouden op IJsland. Maar
na de verplichting van aanvoeren in Oostende was dit ook snel
bekeken. In 1995 trok reder Willy
Versluis de stekker uit de laatste
IJslandvaarder, welke we heden
ten dage kunnen bezoeken als
museumschip in Oostende.
Ook in Grimsby ligt een oude
trawler ter bezichtiging aan de
dagen van weleer. Maar in alle
gevallen vergane glorie.
Tot zover mijn aanvulling op
het rapport Tinbergen.
Jurie van den Berg
Pyramideweg 26
8321 CL Urk
info@vandenbergmaritiem.nl

