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men stojpte de visserij toen de vis te klein werd. 
(De grondviisvangsten liepen oü tot 457.00 ton, een beetje minder 

dian ia 11973. Dit was het gevolg van de onbeperfete vangst van poolzee-
kabeljauw. De voorraden van Noorse - PooJzeeikabelJaiuiw waren langs de 
lage kant met een groot aantal kleinere soorten. 

De platte vis die nu door de Noi-en gezocht worde, is de heilbot 
waarop ook de Westduitsers azen samen met de Polen en de Russen. 
Daardoor verminderde het Noorse aantal tot 8.290 ton. Biologen menen 
dat de vangsten daar auUen blijven steken. 

Ken weinig gekende Noorse visserij _ een kleine dan, is deze van 
de blauwvintonijn die in 1974, 5ii3 ton voortba-aoht. In 1973 was dit cijfer 
amper 51 ton. De imeeste van deze vis kreeg te weinig prijs. Het succes
verhaal van het jaar zou dit kunnen zijn van de diepaeevisserij op steur, 
garnaal die nu bedreven wordt tot aan Groenland en het noorden van 
Noorw^en door fabrieksohepen.. De vangst van 1̂1974, ongeveer 14.277 ton, 
toraoht 99 miljoen kronen op. 

DE RESULTATEN VAN DE 
KONFERENTIE VAN GENEVE 

We hebben reeds bij herhaling 
laten doorschemeren dat de behan
delde miaterie te Geneve te kom-
pleks en te uitgebreid is om te ver
wachten dat men er in de enkele 
wteken van siessie tot resultaten zou 
komen. Dat is niu duideldjk geble
ken met de süuiting van deze kon-
ferentle waarvan de optimisten 
zeggen dat men toch tot het re
sultaat gekomen is van een eens
gezinde overeenkomst tot het hou
den van een nieuwe sessie te New-
York in april en mei van het vol
gend jaar. Een vijfde bijeenkomst 
zou dan kunnen gehouden worden 
in de herfst van hlet jaar 1976. 

Dat er m.oeüljk ,tot een overeen
komst te igeraken is tussen Sta
ten of groepen Staten die elk te
gengestelde belangen te verdedigen 
hebben, is duidehjk geWeksn uit 
de manier waarop het bureau van 
de konferentie opgetreden is door 
op het laatste ogenblik, bij het 
uiteengaan van de konferenltie aan 
alle gedelegueerden een algemene 
telcst van voorstel van overeen
komst uit te delen, hetgeen üi 
ieder geval dit groot voordeel bij
bracht, dat men er niet meer kon 
over gaan discussieren. 

Met dit voorstel van overeen
komst en de manier waarop de 
samenstelling en de opsteUing ge
beurde, waren de meeste afgevaar-
digdien niet bijster gelukkig. 

VOORSTEL VAN 

OVEREENKOMST MET 

BETREKKING TOT 

IDE 'VISSERIJ 

Als wie ons in het bilaonder tot 
ds vis=!orii heperkeln. dian ist̂ llipn we 
vast, dat dit voorstel territoraale 
wateren tfr breedte van 12 miil in
houdt waa'in het oeverland abso
lute rpohten uitopf°nft met b°trpk-
kî ng tot de biologn'sche rlikdom-
mi°n van dip ZPP Tn eenv(>lg9nd= 
rone van 188 mijlen, dat Is dus tot 
2.00 miil buit°n de kusit refoenng 
houdende met de eerste twaalf-
mi ilenwone, heeft de oeverstaat het 
redht nm : 

1) het volume van de door hflar 
toegelaten vangsten vast te stellen 
omdat hiPt Voo-^t»! van Overeen-
ifim'it haar in deze zone het recht 
en de zotig laat van de b°warinEr en 
de besdherming van de biologische 
soorten. 

2) stelt zelf haar viang'itlkwota 
viast en mi g voor h^t ovrschot pen 
genreviligeerd regime instellen ten 
voordele van de ontwiktoelingsten-
den, ten voordele van die landen 
dis er regelmatig komen vissen of

wel iten voordele van landen die 
inspanningen geleverd hebben met 
betrekking tot opzoekingen en 
vasifcstellingen van de bSoogische 
rijkdommen. 

3) het redht om een reglementa-
tie vast te lieggen in verband met 
het toekennen van visserdjtoelatin-
gen. 

4) bet recht om een lijst aan te 
leggen van de soorten die mogen 
gevist Worden. 

5) het recht om de seizoenen te 
bepalen m deWelkie er mag gevisit 
worden, alsmede bepaalde zones 
uiitsluiten van de vlBserij. 

6) het recht om de mianier van 
vissen voor te schrijven, de te ge
bruiken netten en de grootte der 
vissoorten te reglementeren. 

Voor dit alles heeft het oever
land de toelating om waam^amers 
aan boord van de Visserijvaartuigen 
te zetten en de verkoop te bevelen 
in bepaalde havens. Het oeverland 
mag alle maatregelen nemen, dat 
het nodig acht tot ezelfs de ente
ring en de beslagname van het 
vaanfcuig indien nodig igeaoht en de 
hiermede gepaard gaande genech-
teiriijke vervolgingen. 

BESLUIT 

Het Voorstel voor Overeenkomst 
is een soort kompromis tussen heb-
geen de Ultras van het genre Pe-
rou verlangen, namelijk de abso
lute rechten in een 2O0 mijlenzone 
en de stelilirig van de traditionele 
viisserijlanden die een meer libe
raal regime wensen. Wij van onze 
kant menen dat de rechtten die het 
oeverland toegekend wiorden in de
ze overeenkomst die natuurlijk 
nog most aangenomen worden, 
eerder laan de uitgebreide kant zijn 
en het deze kustlanden mogelijk 
maken aan de hand van de beper
kingen die zij anderen (en niet 
voor hun eigenzelf) kunnen opleg
gen praktisch tot dezelfde absolute 
heerschappij van de tweehonderd 
mijlenzone kunnen komen. De 
vangstkwota van het oeverland 
zou moeten bepaald worden aan 
de hand van de belangrijkheid 
van haar eigen visserijnijverheid, 
maar niet willekeurig idjoor haar
zelf. Anderzijds moeiten de tradi
tionele visserijrechten van andere 
landen geëertoiedigd worden alleen 
reeds vanwege het pricipe der ver
delende rechtvaardigheid omdat 
het niet bUlijk zou zijn van van
daag op morgen een ganse tradi
tionele nijverheid te ruineren en 
investeiringen totaal improduktlef 
te maken voor vele rederijen met 
als gevolg het failliet van zovelen. 

Dit is dus hoopgevender dan ver-
wiachit. 

«Sprokkel» 

PRODUCTSCHAP IN HOLLAND 
VOOR DE BEST VERZORGDE VIS : 

APPLAUS VOOR UMUIDER 
VISSERS 

Wij lezen in de IJmuider Cou
rant : 

Tweemaal klonk er In het Neder-
lan-ls Congresgebouw in Den Haag 
bij de uitreiking van de product-
schapsprijzen voor vis en vispro-
dukten een applaus op en beide 
keren gold het een bijzondere pres
tatie van IJmuider vissers. De eer
ste maal klonk het applaus op voor 
schipper P. Hoek jr van de kotter 
KW 214 „Agatha" van de rederij P. 
Hoek, die voor de vijfde maal de 
zilveren beker in ontvangst mocht 
nemen. De tweede maal was het 
applaus bestemd voor rederij W. 
Kwakkelstein B.V., die twee van 
haar schippers met de prijs zag 
vereerd. Dat waren schipper D. van 
Duivenvoorde van de trawler 
VL 110 «Michiel Jan» en schip
per C. Roeleveld van de trawler 
VL 105 ((Elizabeth». Voor de laat
ste was het bovendien ook de vijfde 
maal, dat hij de zilveren beker 
veroverde. 

De prijsuitreiking had zaïterdag 
na een heerhjke koffiemaaltijd 
plaats. Voorzitter De Joiige van 
het pix)duot6Chap zei in zijn ope
ningswoord, dat 1974 voor de vis
serij een minder gunstig jaar is 
geweest, hetgeen hij weet aan de 
druk van de komende quotering. 
«Als we naar de prijzen kijken, 
dan zien we, dat de verhoogde 
kosten er niet uitkwamen. We kon
den in 1974 al iets merken van de 
aohtieruitgang, waaimee we nu 
echt geconfi-onteerd worden». Hij 
stelde, dat Nederland teveel sche
pen heeft en te duur produceert en 
hij vei'wachtte de eei-ste jaren nog 
geen verbetering De heer De Jon
ge wees erop, dat de overheid 
doet, wat zij kan voor de visserij, 
gezien het belang de visserij in 
stand te houden. Hij waarschuwde, 
dat zekea- niet de hele vissenjvloot 
in stand zai kunnen worden ge
houden en dat er zeker slachtof
fers zuDen vallen. «Maar vast 
staat», zo zei hij, «dat de zeevis
serij in Nederland zal blijven». De 
heer De Jonge vond het noodzake
lijk de visserij te herstructureren, 
om doordraai van vis te voorkomen 
en om meer variabele prijzen ook 
voor de consument in te voeren. 
Bijzonder veel aandacht vroeg hij 
voor de verbetei-ing van de kwah-
teit De behandeling aan boord is 
daarbij van groot belang, maar ook 
de verdere behandeling op de af
slag en bij de detailhandel. 

Prijzen 

De prijzen voor de best verzrgde 
verse zeevis en verse haring door 
vaartuigen van 50 tot 240 BTUT 
met vijf tot zeven man aan boord 
in tenminste 30 reizen gingen naar 
schipper C. Kuyt van de kottei-
KW 124 «Sursum Corda» van re-
denj gebr. Kuyt-Hazenoot te Sche-
veningen, naar schipper W. de Vries 
van de kotter UK 64 «Wouter en 
Klaas» van de rederij H. de Vri'es 
en Zn. te Urk en naar schipper P. 
Hoek jr van de kotter KW 214 
<( Agatha» van de rederij P. Hoek 
te Ijmuid'en. De prijzen voor de 
best verzorgde verse zeevis en verse 
haring door vaartuigen van. meer 
dian 240 BRT met acht man of meer 
in tenminste 20 reizen gingen naar 
schipper H. Klein van de trawler 

SCH 147 « Johanna » van de rede
rij Johanna BV te Scheveningen 
en naar schipper D. van' Duiven
voorde van de trawler VL lilO «Mi
chiel Jan » van rederij W. Kwakkel
stein BV te IJmuiden. Tot slot 
gingen de prijzen voor de best 
verzorgde gezouten haring van 
meer dan 2.000 kantjes in tenmin
ste acht reizen naar schipper C. 
Roeleveld van de trai ler VL 105 
« Elizabeth » van rederij W. Kwak
kelstein BV te IJmuiden, naar 
schipper J. Westerduin van de 
trawler SCH 307 «Margaretha» 
van i-ederij Jac. den Duik en Zn. 
BV te Scheveningen en naar schip
per K van der Plas van de traw
ler KW 42 « Rijnmond V » van de 
BV Rederij en Harlngihandel N. 
Parlevhet jr. te Ka^bwijk aan Zee. 

AFSCHAFFING VAN 
DE VERPLICHTE 
INVOERKAART 

VOOR VIS 
IN FRANKRIJK 

In Frankrijk moeten de invoer
ders van vis In het bezit zijn van 
een speciale toelating, zodat dit 
een beperkende maatregel uit
maakte. 

De Nationale Vergadering heeft 
hier een einde aangesteld door de 
afschaffing van deze speciale toe-
latingskaart te stemmen, zodat nu 
eenieder in Frankrijk vrij vis mag 
invoeren. De versaggever van de 
kommissie van de Kamer was ech
ter voor het behoud van de beper
kende kaart evenals sommige ka
merleden uit de kuststreken die 
hierbij vooral de huidige moeilijk
heden van de visserij deden gel
den en het gevaar van een onge-
kontroleerde massale visinvoer. 
Volgens de heeir CSavaal é, Staats-
sekretaris voor Verkeerswezen, kon 
Franlaijk zich echter niet aan 't 
stemmen van de aftrekking onf> 
trekken omdat de ISuropese Ge
meenschap hierop aandrong. 

Het is inderdaad zo, dat de lan
den van de Eui-opese Ekonomische 
Gemeenschap zich onderverbonden 
hebben de reglementatle in de lan
den te harmoniseren. Frankrijk 
was op dit gebied ten achter ge
bleven en Brussel verwachtte dan 
ook de positieve stemming van het 
wetsvoorstel. Volgens de heer Oa-
vailé moet men met andere mid
delen de franse visserij kompeta-
tief maken tegenovej- het buiten
land en niet door midded van dis-
kriminerende maatregelen ten 
overstaan van de re^ementatie in 
het buitenland Als wij zelf maat
regeien ten voorde e van onze vis
serij te Brussel genomen wensen te 
zien, vervolgde de staatssekretaris 
dan moeten wij ons eerst op zijn 
minst zelf in regel stellen en on
der meer ook met het art. 30 van 
het Verdrag van Rome die de vrije 
cirkulatie van goederen voorziet. 
De nationale vergadering heeft ten 
s'otte de heer Cavaillé gevo'gd en 
de afscliaffing van de invoerfcaart, 
in navolging met hetgeen vroeger 
reeds in de Senaat gebeurde, met 
een konfortabele meerderheid ge
stemd. 
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