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Interview met Dries van den Berg en Aalt Klaassen, palingrokers en vishandelaren

Kwaliteit en Prijs van (kweek)aal
door J. Scileerboom en J. van Stokkom

Wij waren in Harderwijk om te weten te komen welke eisen een palingroker stelt aan de
kwaliteit van kweekaal en in hoeverre kweekaal kan concurreren met wilde aal. Bovenal
wilden wij antwoord krijgen op de vraag: hoe spelen palingtelers het beste in op de markt.
In Harderwijk, het Mekka van de palingrokerij, wordt per jaar ca. 3.000 ton levende paling
verwerkt, bijna net zo vee I als in aile rokerijen van Duitsland samen .
Bijkomende omstandigheid was dat het Dolfinarium in de zomermaanden zoveel bezoe kers
trekt dat op de A28, v66r de afrit naar Harderwijk, al vroeg in de ochtend, een file van 15
kilometer lengte ontstaat.
Een verzoek om financiele steun bij de provincie Gelderland en het Rijk voor de aanleg van

twee ongelijkvloerse kru ising en om het verkeer beter te laten doorstromen, werd afgewezen . De woordvoerder van de provincie liet
(medio augustus 1995) weten dat zes weken
overlast per jaar niet opwegen tegen een
maatregel van lOa 15 miljoen gulden. Het
schitterende voorbeeld van recreatieve aqua-

• Gezicht op de w inkel van Dries van den Berg.
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•
met ke,uzevak Aquacultuur en familie van de
bekende palingroker Klaassen had ons hier
ge·l·ntroduceerd . Van je relaties moet je het
hebben en zo kregen wij een uitgebreide rondleiding met uitleg van de heer Klaassen sr.
Het was even wennen aan deze heel andere
wereld, de wereld van palingvissers en -verwerkers die een traditie hebben die teruggaat
tot in de vroege prehistorie. Nog steeds wordt
hier, aan het IJsselmeer, de prijs van (Nederlandse) kweekaal bepaald en ligt hier de schakel tussen de vraag van consument en het
aanbod van palingvisser en palingteler.

• Dries van den Berg naast zljn transportwagen.

cultuur heeft zo het Harderwijkse gemeentebestuur voor onoverkomelijke problem en geplaatst.
Wij stonden 1 a 1,5 uur in de zomerse hitte in
de file . Tussen de toerister en vrachtwagencombinaties met levende paling . Misschien
wei meer milieuverontreiniging veroorzakend
dan voorheen de vier palingrokers die verplicht
waren hun installaties vanwege de naar de
omgeving walmende rookgassen te moderniseren oWe werden door de politie in verband
met de verkeerschaos een keer teruggestuurd
naar de A28 tot wij, volhardend, rechts van de
weg de viswinkel en palingrokerij van Dries
van den Berg zagen en enkele tientallen meters verderop de palingrokerij van Aalt Klaassen.
Een gemoderniseerde palingrokerij
Arjan Petersen, net afgestudeerd aan het AOe
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Klaassen : "Palingroken leer je niet zo maar.
Daar moet je mee opgroeien . De een heeft het
in zich en de ander leert het nooit. Belangrijk is
ook dat wij hier in Harderwijk precies weten
hoe de Nederlandse consument zijn gerookte
paling wenst. Dat is ook de reden dat buiten
Harderwijk het roken voor de Nederlandse
markt niet van de grond komt en dat wij hier de
levende paling blijven verwerken . Mijn zoon
verzorgt de rokerij ."
Wij stonden bij de rookovens. Op de bodem
van de ovens lagen gloeiende houtblokken .
Klaassen jr. spoot hier regelmatig met een
hoge druk spuit een straal water overheen,
hiermee wolken rook opwekkend. Hij deed dit
zonder een woord te zeggen, zonder zich van
de wijs te laten brengen door onze aanwezigheid .
Klaassen sr.: "AI die rook is natuurlijk wei degelijk schadelijk voor de gezondheid, net als
sigarettenrook. Het is daarom wei goed dat
hier is geinvesteerd in de modernisering van
de rookinstallaties . Wat de moderne rookkasten betreft, hopen wij dat deze de kwaliteit van
het ouderwetse handmatige rok.en kunnen
evenaren ."
Wij liepen langs een schuur met stapels hout
en bereikten de ontvangsthal voor levende
paling . Hier stonden leefbakken met paling en
stapels kartonnen dozen met hierop gedrukt:
'Lough Neagh'
Klaassen: "Elke dag komt in deze dozen levende aal op ijs uit Noord-Ierland . Dit is een voor-

beeld van wilde aal die hier wordt verwerkt .
Gevangen aal heeft een andere kleur dan gekweekte . Men ziet dit duidelijk als de aal 'geprikt' is, als deze hangt om te worden gerookt;
gevangen aal is geel-bruin, gekweekte meer
grijs-zwart.
Wat betreft de kwaliteit van de paling : wij laten
deze iedere maand controleren door het Controlebureau De Wit. Wij willen zelf weten of de
paling vrij is van bepaalde minder gewenste
stoffen."
Ik stelde de hamvraag: "Heeft volgens u
kweekaal toekomst7"
Klaassen gaf niet meteen antwoord. Hij trok in
plaats daarvan een zuinig gezicht.
U heeft dus uw bedenkingen 7"
::Zo kun je het wei zeggen. In ieder geval
vormt kweekaal een welkome aanvulling op
wilde aal. De vangstopbrengst is namelijk zeer
seizoensgebonden. In het najaar zien wij het
liefst paling uit lerland, schiere, nog zachte aal
en roze aal. Zeer geschikt om te worden gerookt en gefileerd. In november is het echter
met de vangsten afgelopen en dan betrekken
w e weer paling uit de kwekerijen ."
" Wat is de maximale prijs waar de kwekers op
kunnen hopen 7"
" Achttien gulden is het maximum voor
150-grammers. Kweekaal moet kunnen concu rreren met gevangen paling . Negentien gulden is wei eens voorgekomen; de minimumprijs ligt op f.16,-. In Duitsland ligt de prijs in
dezelfde orde van grootte ."
" Worden met de andere rokers afspraken over
prijzen gemaakt7"
Nee er worden geen vaste afspraken ge~aak~. Het is ook niet nodig, want er zijn niet
veel rokers en we kennen elkaar. In Harderwijk
zijn maar vier; in Volendam zitten er ook een
paar. "

Ik wilde ze h6ren groeien!"
Van Dries van den Berg hoorde ik precies hetzelfde verhaal over de prijsvorming van kweekaal.
Zittend in zijn bedrijfskantine legde hij uit: "De
prijs van 150-grammers ligt nu op f .17, 75. Voor

de hele gOqde krijg je f .18,50. Maar ik heb het
nu dus aileen over de 150-grammers van goede kwaliteit! Een hogere prijs kan niet, anders
wordt de filet veel te duur."
Van den Berg volgde tien jaar gel eden in
Utrecht de 'Orientatiecursus Visteelt' en
treedt regelmatig als woordvoerder op van de
Harderwijkse rokers.
..Ik rookte toen 80-100 ton paling en dacht per
week 1,5 ton uit eigen kweek te kunnen leveren oIn mijn jeugdige onschuld wilde ik toen de
hele produktieketen in eigen hand hebben .
Slachten, verwerken en roken kon ik ai, aileen
het telen nog niet. Ik heb er toen met Anne
Smit over gesproken, die is zeer doorkneed in
het palingmesten en die zei : begin er niet aan .
Je gaat op je bek! Zelf heeft hij inmiddels zijn
kwekerij in Esinge ontmanteld en begeeft zich
nu uitsluitend in de vishandel!
Het uitgangspunt van handelaren en verw~r
kers is ook anders. Ais visteler moet je volgens
mij in de eerste plaats belangstelling en liefde
voor de vis hebben . Wfj zijn te ongeduldig om
acht maanden te zitten wachten totdat de palinkjes groot zijn. Wij willen ze eigenlijk h6ren
groeien, want morgen al kunnen wij bij wijze
van spreken van een gulden f .1,25 maken .
Ik heb toen nog wei in mijn twee loodsen van
30 bij 15 meter een opzetje gemaakt met
parasiet-vrije Marokkaanse aal. Het bleek toen
al gauw dat je veel van het telen van paling
moet weten. Ik wist er niets van! Er werd
toentertijd over het paling telen te simpel gedacht. Van: je gooit er maar voer in en net als

... Aanvoer van levende aal blj de rokerij van
Kok.
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varkens groeien ze wei! Maar dat bleek toch
wei even iets anders te gaan."

ring van ' een palingmesterij betreft: geen krediet verstrekken!

De paling rakers ergerden zich mateloos
"Er gold toen de vuistregel dat het geen zin
heeft een bedrijf te starten dat minder dan 50
ton per jaar produceert. Ik heb dit van meet af
aan bestreden. Ik heb toen meteen gezegd dat
mensen die het echt willen leren, beter met
een klein systeem kunnen beginnen . Wat ons
toen behoorlijk heeft gestoord, is dat er van al
die subsidiegelden die voor het opzetten van
grote kwekerijen zijn gegeven , zo weinig is
overgebleven . Wees eerlijk: van al die groten
die toen zijn begonnen, is bijna niemand meer
over. Bij al die systemen leek het wei of de
produktie na een jaar of drie in elkaar zakte .
Failliet! Miljoenen guldens weg I Pfff! Weg!
Een gigantische kapitaalvernietiging was het!
Daarom ook luidt nu nog steeds het interne
advies van de RABO-bank als het de financie-

De palingteelt beschouwen zij eigenlijk als aflopende zaak! En ze lijken gelijk te krijgen,
want nu, augustus 1995, moet het grootste
palingbedrijf van Nederland financieel worden
gesaneerd.
Een groot bedrijf kan daarom aileen maar uitbreiden als het niet te zeer van de bank afhankelijk is en, natuurlijk, als de rente laag is . am
een normaal bedrijf 6p poten te zetten heb je
minimaal een miljoen gulden clan eigen vermogen nodig . Dat is nogal wat. Dat kan dus aileen
als je niet van een bank afhankelijk bent.
Wat betreft de meerval, kunnen we kort zijn :
die dingen raakten we tien jaar geleden aan de
straatstenen niet kwijt! Twee gulden per kilo
brachten ze op de afslag in Urk op! Van die
honderd varkenshouders en bloembollente-

.. Aalt Klaassen en Jeroen van Stokkom bij de dozen lerse paling.
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lers die toen met meerval begonnen, zijn er nu
nog maar een paar overgebleven die dit rendabel doen. Maar dan wei voor de export! Niet
voor de Nederlandse markt, want hier lusten
ze die sprieten gewoon niet!
Maar wat ons toentertijd echt vreselijk heeft
gefrustreerd en boos gemaakt is dat, ten behoeve van de binnenlandse aquacultuur, voor
20 ton aan ondermaatse paling ontheffing is
verleend . En wat deden de heren toen met
deze paling? Linea recta naar Italie exporteren,
ten behoeve van de aquacultuur daar! Dit was
voor ons een dubbele teleurstelling , want niet
aileen kwam de ondermaatse aal niet ter beschikking van de binnenlandse aquacultuur,
ook het uitgangsmateriaal voor onze lekkere
IJsselmeerpaling werd aan de visstand onttrokken . Wij hebben toen nog een bijeenkomst belegd om dit de palingtelers duidelijk
te maken, maar het haalde weinig uit. Omdat
toen ook de palingstand op het IJsselmeer
duidelijk achteruit ging, was het ongenoegen
groot. Zeg maar dat wij het onttrekken van de
ondermaatse aal uit het IJsselmeer gewoon
als een vorm van abortus zagen!
Ook bleek dat veel .van de startende ondernemers - en er waren er destijds nogal wat! vanuit een ander gezichtspunt paling gingen
telen . Ze dachten de paling wei zelf te kunnen
verwerken en verkopen! AI gauw bleek echter
dat de markt relatief klein is en dat er maar zo'n
10-12 rokerijen in staat zijn op rendabele wijze
paling te verkopen .
Dit verklaart waarom het standpunt dat wij - de
rokers - destijds ten opzichte van de aquacultuur innamen , uitgesproken negatief was .
Maar die tijd is nu voorbij . De neuzen van de
mannenbroeders beginnen nu dezelfde kant
op te wijzen ."
Volop kansen voor
de NederlafJdse palingteelt
"Dit waren wat ons betreft de grieven die wij
hadden tegen de Nederlandse aquacultuur.
Het moet gezegd! Wij zien aan de andere kant
ook dat er palingtelers zijn die het goed doen!

• Paling in de rookoven .
Ik ken een hele goede die uit een 3-tons systeem maar liefst 5 ton haalt . Hij had totaal
geen deskundigheid, maar door er over na te
den ken en er over te praten, te studeren en
met de materie bezig te zijn gaat het heel
goed . Hij teelt nu met een kostprijs van f .12,per kilo . Oat is inclusief aile gebruikelijke kosten . Hij wil nu een grotere mesterij bouwen en
misschien wei een rokerij!."
"Is er nog ruimte voor paling uit aquacultuur?"
Van de Berg ging er eens goed voor zitten :
"Er is nog zeker ruimte voor nog eens 1.000
ton kweekaal en misschien nog wei meer!
Waarom denkt u dat ik de hele dag allerlei
adressen in Europa aan het bellen ben om aan
aal te komen? En waarom levensgevaarlijke
reizen laten ondernemen om de vis hier te krijgen?! Mijn oom zei altijd: Haal het om de
hoek! Doe je handel rondom de kerk! Ik zeg
dus: in Nederland is gemeste aal zonder meer
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te verkopen! Onder voorwaarde dat men rekening houdt met de continu veranderende vraag
van de markt! Tenslotte maakt de markt immers de dienst uit, niet ik of de teler, maar de
markt! Om een voorbeeld te noemen : marktkooplui en kermisexploitanten zijn momenteel
de grootste afnemers van gerookte paling, terwijl viswinkels weinig belangstelling tonen .
Voor hen is het eigenlijk een marginale handel;
hun winstmarge is gering . Dit moet men ook
als palingteler goed in de gaten houden!
Dan is er nog iets wat ik een beginnend palingteler onder de aandacht wil brengen : maak zo
snel mogelijk met een afnemer een afspraak
over de gewenste kwaliteit en prijs, want het
wordt door de rokers toch wei zeer op prijs
gesteld als men zich aan eenmaal gemaakte
afspraken houdt. Het is wei eens gebeurd dat
men - na gemaakte afspraken - de paling verkocht aan een andere roker - nieuw op de
markt - die een kwartje meer bood . Dt.. -:e roker
kreeg meteen een slechte naam en dl Jalingmester kwam zichzelf tegen. De wereld van
de rokers is immers klein ."
Classificatie naar gewicht
"Wilde paling kan - naar gewicht - worden onderverdeeld in 7 klassen :

1. De dunnetjes; lichter dan 80 gram.
2. 'Middel' met een gewicht tussen 80 en 140
gram .
3. ' Dik-middel ' met een gewicht van 140 tot
250 gram.
4. De extraatjes zijn 250-400 gram .
5. De licht dikke : 400-600 gram.
6. De dikke : 600-900 gram .
7. De Jumbo's wegen meer dan 900 gram.
Ongeveer 95 % van de IJsselmeerpaling valt
onder klasse 1.
Langs de vroegere Zuiderzee-kust, dus ook in
Amsterdam, werd deze paling als de lekkerste
beschouwd. De echte Harderwijker wil ook
aileen maar deze dunnetjes; geef hem een
duimdikke paling en hij spuugt er op ... Deze
voorkeur is aan het verdwijnen! Aan de ene
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.. (Te?) zware aal.

kant gelukkig, want het verwerken is vreselijk
arbeidsintensief.
Ik heb vroeger een jaar of vier, met een juk op
mijn schouder, dit soort dunne paling uit de
mand verkocht . De aanvoer is nu een stuk
minder en de prijs daarom gestegen . IJsselmeerpaling is altijd duurder dan kweekaal!
Voor de Nederlandse teler is he\ daarom interessant 0 1T' paling van klasse 1 te leveren .
Daarnaast
ook het produceren van paling
van de kla~ on 2 en 4 interessant. Paling uit
klasse 3 wo rdt wei in Nederland gerookt en
verwerkt maar is niet geschikt voor de Nederlandse markt. Zo is pa ling met een gewicht van
150-170 gram geschikt voor de Belgische
markt.
De extraatjes (klasse 4) zijn geschikt voor de
Duitse markt, met name in de regio rond Emden en Oost-Friesland .
Echte jumbo's met een gewicht van 1 kg tot 8
pond zijn eigenlijk onverkoopbaar en daarom
per kilo het goedkoopst.

De licht dikke tot dikke van 400 tot 700 gram
worden in Duitsland v66r de Kerst als gerookt
produkt aan de man gebracht voor ca . 50 DM
per kilo. Ik weet het als geen ander want in het
verleden stond ik, gekleed in leren broek, in
een 'Gasthaus' met deze dikke paling te smijten en de vis in Steenkolenduits aan te prijzen.
Een psychologisch haalbare prijs voor een gerookte aal is 20-25 DM met een maximum van
30 DM voor de zwaarste exemplaren . Zwaardere, de arm- tot beendikke paling is gewoon
nergens te verkopen .
Wat de Duitsers eigenlijk willen, zijn 'SilberaIe', schiere alen met van die grijze vellen, dus
geen 'gel be Ale' . Wat dit betreft zijn wij eigenlijk niet in staat naar de wens van de Duitse
consument te produceren, want doorgroeiende kweekalen blijven gele alen. Vandaar dat de
import uit de Oostzee en lerland onze voorkeur verdient.
Kwekers hebben wei eens de fout gemaakt, ik
noem het een beginnersfout, paling te laten
doorgroeien tot 180-190 gram, gewoon omdat
zij goed wilden groeien. Maar voor deze categorie is dan gewoon geen markt!
Los van een indeling naar gewicht kan men
natuurlijk ook een indeling maken naar kwalit eit. Zo hebben de insekteneters onder de
paling, de smalbekken, het hoogste vetgehal-

te o
'Ideal Type' kweekaal
" Wat is nu vanuit het gezichtspunt van de consument en dus ook van de palingroker het ideale aanbod aan paling dat een teler kan produceren 7"

per stuk. Zeg maar van 6-8 stuks per kilo. De
meeste geteelde paling valt binnen deze categorie . Deze dieren zijn uitdrukkelijk bedoeld
voor het maken van palingfilets . Het is 'roze'
paling die voor het maken van de filets niet te
zacht en ook niet te hard mag zijn. lemand die
zijn bedrijfsvoering er op zou kunnen richten
deze categorie paling de laatste week van november en in december beschikbaar te hebben, zit op rozen. Het maken van filets is vroeger uit nood geboren . De deur ging 's winters
op slot maar om toch wat te doen te hebben
is men gerookte paling gaan fileren. Nu maakt
elke zichzelf respecterende rokerij filets, ook in
de zomer. Hiervoor is uitsluitend kweekaal te
gebruiken .
2. Hiernaast moet de mester proberen een
aantal goede doorgroeiers uit te selecteren .
Dit is het type paling dat duidelijk geen tekenen vertoont van schier worden . Het rendement van deze paling is veel hoger dan van de
paling die al bij een gewicht van 140 gram
schier worden . Deze doorgroeiers laat men
een gewicht van rond 300 gram bereiken.
Deze categorie is bedoeld voor de Duitse
markt.
3. Een derde categorie zou kunnen zijn : 'rode
aal' van 80-100 gram . Deze paling zou in de
maand april, begin mei voor de markt beschikbaar moeten zijn als alternatief voor de dan
nog niet te vangen IJsselmeerpaling . Eind april
·wordt hiervan meer geconsumeerd dan in de
maanden januari, februari en maart samen .
Niet voor niets wordt dan de verja~rdag van
H.M . de Koningin gevierd ..

" Een palingteler moet zich realiseren dat het
co nsumptiepatroon van paling aan veranderin g onderhevig is en dat dus ook de palingmarkt verandert. Op dit moment zou de strategie van de palingteler er op gericht moeten
zij n, ik gaf het al aan, de volgende drie categoriee n paling te produceren :
1. Bijna schiere paling van rond de 140 gram

.. Het fileren van gerookte aal met een lepe/.
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Het mooiste zou zijn als een palingteler een
soort knop in zijn kwekerij kan omdraaien
waarmee hij het moment van schier worden
kan be·fnvloeden, het moment dus dat de omslag plaatsvindt van rode aal naar schier. Om
zo lang mogelijk een snelle groeier te hebben
moet je dat moment van oms lag van aal naar
schier kunnen tegenhouden. Malletjes of talletjes worden dit soort alen genoemd, net tussen rode aal en schier in . Natuurlijk is het moeilijk de natuur naar de hand te zetten. Toch is
het voor een palingmester van het grootste
belang dat het schier worden niet te vroeg
plaatsvindt want zo heeft hij het hoogste voederrendement. Ais het proces van schier worden eenmaal goed op gang is gekomen, moeten de dieren snel - ook al hebben ze nog niet
het ideale gewicht bereikt - van de hand worden gedaan. Eenmaal vette dieren kunnen namelijk niet n6g vetter worden. Wei wordt het
vet dan zo hard als een tegel en zijn ze niet te
eten!

Een ~weker moet leren zo snel mogelijk van
dit soort dieren afstand te doen! Ze nemen aileen maar de plaats in van dieren die wei
groeien . Uit misplaatste gierigheid werden
deze dieren die bij een gewicht van 80-90
gram niet meer groeien, aangehouden. Opruimen dus! Gelukkig komt dit al 4-5 jaar niet
meer voor.
Nu zijn er een paar kleine kwekers die paling
van de door ons gewenste kwaliteit afleveren
op een gewicht van 80-100 gram, dus net
voordat de vis volgroeid is, net voor het omslagpunt naar schier begint, dus net voor het
hard worden van het vet. Wij noemen dat de
zomerschier! Superkwaliteit leveren ze! Ze
krijgen ook f.1 ,- per kilo meer . Deze paling
wordt verkochfals de beste natuurpaling; gerookt twaalf stuks in een kilo, levend dus rond
de tien per kilo ."
Samenvattend: er bestaan drie commercieel
interessante categorieen paling waar een Nederlandse palingteler zich op kan richten: de
80-100 grammers (de 'IJsselmeerpaling'). de
140-grammers ('filet-paling') en de 300-grammers. De laatste categorie is bedoeld voor de
Duitse markt en heeft als vervelende bijkomstigheid dat het uit echte doorgroeiers bestaat,
terwijl de Duitsers eigenlijk schieraal willen,
echte'Silberale' .
Uit Ervaring Geleerd
"Hoe weten de palingtelers nu welke kwaliteit
de rokers het meest waarderen?"
"Door dit soort sessies met de rokers te hebben en goe te luisteren welke kwaliteit op
prijs wordt c "':)steld. Zij die zo maar wat leverden, werden snel afgestraft. Mijn moeder zei
altijd: ondervinding is de beste leermeester.
Ais de teler dan een rekening stuurt voor bijvoorbeeld 4.000 kilo geleverde paling, dan zei
de roker: dan zullen we hier voor het gemak
500 kilo vanaf trekken. Maar: dit komt niet
meer voor! Ik kan nu ook stellen: de Nederlandse telers doen het nu beter dan hun Deense collega's. De Denen hebben het nog niet zo
in de vingers ."
"Hoe weet een kweker nu of de kwaliteit van
I

• Palingkraam aan de Vo/endamse haven.
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zijn levende aal in de buurt zit van wat de roker
w enst?"
" Door de dieren tijdens het sorteren veel tusse n de vingers te voelen . Ik voel tijdens het
sorteren : deze kan ik in een doosje verkopen
en die is goed om te fileren. Goed sorteren is
ook een kwestie van goed aanvoelen. Er is een
Nederlandse kweker die het echt goed in de
vingers heeft. Het lijkt wei of hij al zijn paling
ha ndmatig sorteert. Wat hij levert is ook van
eminente kwaliteit. Deze ultieme kweker van
Nederland levert aan col/ega Foppe. Ik heb het
eens gezien en toen gezegd : ja dat is het. Deze
kweker voelt nu precies aan waar dat oms lagpu nt naar schier begint. Oat heeft hij volgens
mij geleerd door wei tien van dit soort seances
te houden en zich steeds af te vragen: wat
vraagt de markt; waar moet ik met de paling
naar toe. De kweker krijgt nu voor zijn paling
ook de hoogste prijs ."
De herkomst van rookpaling
en de kwaliteit

"Ongeveer 1.000 ton komt nu uit Nederlandse kwekerijen. Nog eens 1.000 ton is uit
Noord-Ierland afkomstig en nog eens 1.000
ton uit de Oostzee (Noorwegen en Denemarken) en Italie. Zo hebben we nu de gehele palingva ngst van Denemarken opgekocht. Opmerkelijk is dat de fjord waar de paling uit afkomstig is, een stempel zet op de kwaliteit van
de pa ling . Ik bedoel de dikte en de structuur.
Deze paling gaat eerst naar Enkhuizen om te
w orde n schoongemaakt, net zoals paling uit
Noord-Ierland overigens . Een man of twintig
staat daar continu te slachten en te prikken .
Het is zeer snelle handel, waarbij de aal vandaag w ordt gevangen en het produkt overmorgen op de markt ligt. Dit heeft ook alles met de
kwaliteit van de paling te maken. We zien dit
met in het weekend gevangen aal; zaterdag
gevange n, komt pas maandag aan. De kwaliteit is hierdoor al een stuk slechter."
De zegenrijke hand van Father Kennedy
..In het najaar heeft de wilde, schiere paling uit
lerland onze voorkeur boven kweekaal. Pas als

de vangsten In november niets meer opleveren, schakelen we weer op kweeka al over. Zo
krijgt Kok elke dag 'zo een 100-150 dozen en
Klaassen ongeveer 100 uit Toomebridge . Ais
men meer over Father Kennedy wil weten:
een tijdje geleden verschenen over hem een
paar artikelen in de nieuwsbladen ."
"In de knipselkrant van de NVGA van januari
1995 zijn een paar artikelen opgenomen ."
"Ja, ik ben daar een paar keer geweest en de
Father ontmoet en gesproken . Toen hij meer '
dan dertig jaar geleden aantrad als jong pasto or, was er in Toomebridge pure armoede .
De Nederlander Kuijten betaalde toen ongeveer 16 gulden voor 1 stone (6,35 kilo) paling,
zeg maar f.1 ,- per pond, terwijl de paling hier
op de mqrkt f.6-7,- per pond opbracht. Op allerlei manieren heeft Father Kennedy toen de visrechten van het meer Lough Neagh weten te
verkrijgen . Hij maakt nu - wat betreft de visserijactiviteiten - daar de dienst uit. Ik moet zeggen dat zijn activiteiten duidelijk in dienst staan
van het 'Heilige Doel': hij gaat voor op de kansel en zorgt er voor dat de gezinnen met veel
kinderen meer fuiken mogen aanschaffen.
Ontegenzeggelijk is zijn verdienste dat hij
Lough Neagh van overbevissing behoedt; uit
het meer wordt nu jaarlijks 1.000 ton paling
geoogst. Dit is veel meer dan wat uit het veel
grotere IJsselmeer (hooguit 600 ton) wordt
gevist. Dit verschil in opbrengst laat mijns inziens overduidelijk zien waar overbevissing
van het IJsselmeer toe leidt.
Voor het geval dat men dit nog niet' weet: er
staan nu ongeveer 20 .000 fuiken in het IJsselmeer van ieder 7-8 meter lang. Ik verzeker u: .
een paling moet wei erg intelligent zijn om
langs al de fuiken heen te zwemmen . Voorbij
zijn de tijden dat men per dag 50.000 pond kon
vangen of dat een visser in vijf weken tijd, zonder noemenswaardige investering, 100.000
pond paling kon vangen ."
Rond ons eigen IJsselmeer zouden wij, wat
betreft het gebruik van onze visstanden, een
voorbeeld kunnen nemen aan het zegenrijke
beheer van Father Kennedy. Wij kunnen al niet
meer om de man heen : momenteel wordt de
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.. Pa/ingkraam in Amsterdam, hoek Linnaeusstraat/Wijttenbachstraat.
(groothandels)prijs van de Nederlandse
kweekpaling mede door zijn activiteiten bepaald .
Uitzonder/ijke /Jsse/meerverha/en
In dit jubileumnummer mogen een paar bijzondere vissersverhalen niet ontbreken. Het eerste verhaal, gebaseerd op vangstervaringen ,
houdt een uitdaging in voor Wageningse visteeltkundigen om een redelijke verklaring te
geven voor een feit waarmee vissers, elk jaar
weer, worden geconfronteerd . Stuurt u uw
reacties - uitsluitend wetenschappelijk gefundeerd - naar de redactie van dit blad .
Ais tweede meld ik u een ervaringsfeit dat directe consequenties heeft voor de palinghouderij. met name hoe lang de vis dient te worden uitgezwommen .
Dries van den Berg : "Onze hypothese is dat
gedurende de zomermaanden in het IJsselmeer de palingen (de mannetjes) paren met de
alen (de vrouwtjes) en dat dan een geslachtsomkeer plaatsvindt: de palingen worden alen ."
"Hoe weet u nu wat een mannetje en wat een
vrouwtje is?"
"De palingen zijn klein en mager en hebben al
sperm a in zich . We zien dat er in juni genoeg
palingen worden gevangen met sperma in het
lichaam! In juli wordt het al minder en in september zijn ze verdwenen. De vraag is dan:
waar zijn ze in de maanden juli en augustus

36

naar toe gegaan? Wij zeggen : na het paaien
zijn ze van geslacht veranderd ; het worden dan
alen die zich voorbereiden voor de tocht naar
de Sargossa-zee . Het kan natuurlijk oo k dat de
paling zich in die tijd ingraaft in het zand ter
voorbereiding van de komende winter. Het lijkt
me echter onwaarschijnlijk dat dit al in
juli-augustus gebeurt, precies in de maanden
dat de vis kan eten en reservestoffen aanleggen ."
"Misschien ligt het aan de vangstmethode ; de
dunne mannetjes hebben een ander fourageringspatroon en ontkomen zo aan de fuiken ."
"Er staan in het IJsselmeer zo veel fuiken dat
een paling wei erg knap moet zijn om deze allemaal te ontwijken ."
"Worden er na de Sargossa-trek nog palingen
gevangen?"
"Er wordt dan helemaal niets meer gevangen .
Pas in mei worden weer de eerste palingen
gevangen ."
"Een bioloog zal aanvoeren dat de geslachtsorganen bij de vrouwtjes nog niet zijn ontwikkeld; er zijn dus nog geen eitjes ontwikkeld .
Het paren lijkt dan, zo vroeg, geen zin te hebben ."
"Begrijp me goed . Wij gaan uit van verschijnselen die de vissers waarnemen. Mijn vraag is
dan: wat voor verklaring kunnen de geleerden
voor deze verschijnselen geven?
En dan zijn er nog veel meer '{an dit soort niet
te verklaren mysteries. Neem nu de palingtrek . ledereen weet dat die plaatsvindt na een
volle maan in september. De maanstand
bepaalt dus of een aal klaar is voor de grote
trek. Zo is de kwaliteit van het vet van de
maanstand afhankelij k. Het vet wordt dan
hard . Wat we nu als rokers waarnemen is dat
ook de kwaliteit van de paling die we van de
kwekerijen betrekken van de maanstand afhankelijk is . De vraag is: hoe kunnen die dieren, die immers allemaal BINNEN IN EEN
KWEKERIJ worden gehouden nu weten
hoe de stand van de maan is? De feiten zijn
onmiskenbaar: als wij bij volle maan paling uit

een kwekerij innemen en deze in een leefbassin laten uitzwemmen, zwemt die onrustig
heen en weer. Palingen die twee weken later
worden ingenomen, gaan rustig met zijn allen
op de bodem liggen. Ook de kwaliteit van het
vet van paling die wij in de maanden oktober,
november en december innemen, wordt door
de maanstand be'invloed en wat heel belangrijk is: ook de smaak van het vlees . Rond
volle maan blijft de grondsmaak in de paling
zitten; het duurt dan wei een week langer
voordat de grondsmaak uit de paling is verdwenen. Omdat het uitzwemmen nu voornamelijk bij de kwekers plaatsvindt en nog nauwelijks bij de rokers, eisen wij ook van de kwekers dat zij bij het uitzwemmen rekening houden met de maanstand : is het volle maan,
dan dient het uitzwemmen een week langer te geschieden; 15 dagen in plaats van 8
dagen."
De maanstand heeft dus duidelijke gevolgen
voor een praktizerende palingteler. Nu is het
laatste wat ik in dit leven ambieer straks door
astrologen te worden geciteerd . Ik hoop daarom dat een in Wageningen (af)gestudeerde
eens, gewapend met moderne wiskundige
technieken, genoemde verschijnselen gaat
waarnemen en analyseren . Om de opdracht
nog wat aantrekkelijker te maken, voeg ik er
hierbij aan toe dat ik op menig palingbedrijf heb
vernomen dat ook de hoeveelheid voer die
w ordt opgenomen door de maanstand wordt
be·invloed. Dat zou dan betekenen: 66k de aanw as van de paling en de werking van het biologisch filter!

bleek de zoon van Van den Berg .
"Hij heeft vakantie en werkt nu in de wervingscommissie van de zaak . Hij deelt overal folders
met reduktiebonnen uit om er meer bekendheid te geven dat men hier een broodje paling
of haring kan eten . Bij elke ingeleverde
reductie-bon krijgt hij provisie. Aileen : daar zijn
we nog over in gesprek, want mijn zoon - hij is
nu dertien - vindt dat hij per uur moet worden
betaald en ik vind dat hij nu al moet leren wat '
vrij ondernemerschap inhoudt; aileen loon bij
gebleken resultaten ."
"Dus jij bent het niet helemaal eens met het
betalingsbeleid van je vader?"
"Nee ."
Van den ,Berg sr.: "Ja, ondernemerschap leer
je niet op school, op geen enkele school. Hij
heeft vandaag in ieder geval de mazzel. Door
het mooie weer zit het helemaal vol met dagjesmensen en die krijgen natuurlijk straks
trek! "
Hetgeen door jr. werd beaamd .

Het gesprek met Dries liep ten einde doordat
een transporteur min of meer ontdaan de kantine binnen kwam.
"Twee uur in de file! Had dat gezegd! Dan
wa s ik niet gekomen!"
"M aar ik kon toch niet van te voren weten dat
het vandaag z6 druk zou worden!"
De transporteur nam puffend en zwetend een
kop koffie tot zich.
Ook een jonge knul kwam binnen, naar later
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