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Ik ben
het Net

Netje is een meid!
Vrolijke meid, uit een
vissersdorp!
Aangeboden door

Dit verhaal is onderdeel
van de Europese
Verhalenkoffer.
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Haring! Verse haring!
Wie maakt me los!
Ik heb verse haring!
Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè?
Sorry, ik ben uitverkocht.
Vandaag geen haring meer.
Netje is leeg!
Netje, dat ben ik. Voluit: Vissersnet!
Ik kom uit een Vissersdorp. Daar woon ik.
Als ik tenminste niet op zee ben.
Dat ben ik vaak. Met de vissers.
En dan ga ik het water in en dan doe ik mijn werk.
Ik hou van de zee. Er is niks mooiers op de aardbol dan de zee.
Als jullie nadenken over de Europese Unie, denk je vast niet
over de zee na.
Je kijkt naar de kaart en je ziet allemaal landen en dan denk je
dat je de EU wel gehad hebt. Niks van waar.
Nee, de EU is ook zee.
Alleen, in een zee kun je geen grenspaaltjes slaan.
Welke zee is nou van jou en welke van mij.
Als de zee al van iemand is.
Wist jij dat de EU meer dan 70.000 kilometer kust heeft?
En dat bijna de helft van de Europese bevolking op minder dan
50 kilometer van de kust woont?
En dat bijna 40 procent van alles wat we maken in de
kustgebieden verdiend wordt?
En dan nog een getal... Negentig procent van alles wat er wordt
verhandeld aan het buitenland wordt over zee vervoerd.
Zo belangrijk is de zee.
Zo belangrijk is de zee voor de EU.
En er zijn wat zeeën in de EU. De Noordzee, die kennen we
allemaal, want die ligt langs onze kust.
Dat is een beetje onze zee... hoewel dat niet helemaal waar is.
Maar zo voelen we dat.
Dit verhaal is onderdeel van de
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Dan heb je nog de Oostzee, aan de Oostkant van Noorwegen
en Zweden.
En delen van de Atlantische Oceaan,
zoals het Kanaal en de Golf van Biskaje.
En natuurlijk de Middelandse Zee.
Even over die Noordzee want daar kom ik vaak.
Om te vissen! Jawel.
Die eh... Noordzee is in 1958 verdeeld, in een verdrag met
België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk...
zodat we precies weten welk stuk zee nu van ons is.
Oh, de zee is prachtig.
En wat een leven in die zee.
Al die vissen.
Hoeveel?
Niet schrikken. Er zwemt in de Noordzee maar liefst zo’n
12 miljoen ton vis.
En er komen meer dan 220 verschillende soorten vis voor.
Daar zitten ook haaien bij, en roggen. In de Noordzee, ja.
Ja, daar denk je niet bij na, hè, als je in de zomer
de zee in springt.
Geen zorg... bij de kust van Nederland zwemmen die grote
haaien niet.
Als de mannen en ik de zee opgaan dan vissen we op
zo’n 25 soorten vis.
Dan moet je denken aan kabeljauw, schelvis, wijting, schol,
tong, schar, tarbot...
de haring natuurlijk, de sprot en de makreel.
Dat vind ik zo’n mooi gezicht.
Komen we na een tocht thuis en dan zie ik aan de kust mensen
hun vissie eten.
Lekker, een harinkie.
Of een gebakken scholletje. Lekkerbekje. Of kibbeling.
En dan denk ik: die hebben wij gevangen op zee.
Ik en mijn mannen.
Dit verhaal is onderdeel van de
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Vissen op zee is zwaar werk.
Het weer is af en toe ruw.
En hoewel er veel vis in de Noordzee zit, moet je goed weten
waar ze zijn.
Daar heb je tegenwoordig geweldige apparatuur voor.
Op die manier vang je nooit bot... zo noemen we dat als je niks
in het net hebt.
Vroeger, dan haalden ze me wel eens op uit de zee.
En dan zat er niks in.
Dan zag ik de droevige blikken van de mannen.
Moesten ze weer doorwerken, doorzoeken, doorvissen om
uiteindelijk wel met vangst naar huis te kunnen komen.
Want geen vis, geen geld. De visser leeft van de vis.
Toch zit er een gevaar aan hoe we het tegenwoordig doen.
Met die apparatuur zouden we zomaar de zee leeg
kunnen vissen.
Dat je zo goed aan het vissen bent, dat er geen vis
meer over is.
Kijk, er zijn honderdduizenden vissersvaartuigen op de zee.
Als die goed hun best doen, blijft er geen vis meer over.
Dat kan niet.
En daarom zijn er in de EU maatregelen genomen.
Je mag maar zoveel vis van de ene soort en zoveel vis van de
andere soort vangen.
Dat is ingewikkeld en soms zijn de vissers ook wel boos,
omdat ze niet genoeg vis binnen kunnen halen om nog
wat te verdienen.
Maar dan zeg ik tegen de mannen... d’r moet volgend jaar ook
wat te vissen zijn, jongens. Daarom heeft de EU geëist dat mijn
mazen groter moesten worden, want dan konden jonge visjes
nog ontsnappen! Dat heb ik gelijk gedaan!
Gelukkig luisteren ze wel naar mij. Ik ben hun netje.
Ze kunnen niet zonder mij.
Waar zou een visser zijn zonder zijn netje.
Dit verhaal is onderdeel van de
Europese Verhalenkoffer
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En dan vertel ik ze dat in 2014 de hoeveelheid schol in een
halve eeuw niet zo groot is geweest als nu. En dat het ook goed
gaat met de haring, en met de tong. Kabeljauw... dat zou beter
kunnen, dat ligt nu nét een beetje onder de voorzorggrens.
Soms moet je je zorgen maken over de zee.
Ik zeg het net: de kabeljauw.
Moet je voorstellen... in de jaren zeventig van de vorige eeuw
zagen ze de stand van de kabeljauw al gevaarlijk zakken.
En in 1984 lag die stand al onder de voorzorgsgrens van 150
miljoen kilo... en toen bleef het maar zakken... in 1996 zelfs
onder de 70 miljoen kilo.
Nou zeggen al die getallen je misschien helemaal niks.
Maar als er minder dan 70 miljoen kilo kabeljauw in de zee
zwemt, dan planten de dieren zich niet meer voort.
En het ging maar slechter en slechter.
In 2006 nog maar 22 miljoen kilo.
Iedereen viste maar raak op die kabeljauw.
Populaire vis.
Maar wel bijna met uitsterven bedreigd.
Dus toen zijn er maatregelen genomen.
In 2004 werden er strenge regels gesteld door de EU.
En nu is er weer 69 miljoen kilo. Nog steeds niet goed, maar het
gaat beter en beter.
Dat ik me daar druk over maak?
Ja, daar maak ik me druk over.
Die jongens hier aan boord zeggen wel eens:
Netje bemoeit zich met alles.
Maar d’r komt niemand zo dichtbij de vis als ik.
Ja, dat is toch zo!
Ik ga dat water in en ik zie ze komen... de scholen met vis.
En ik haal ze binnen.
D’r is niks mooiers dan dat.
Ik zou iedereen wel gunnen om visnet te zijn.
Je mag diepzee duiken.
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Je mag de vissen van dichtbij zien.
Je mag ze vangen.
Je mag ze aan boord brengen.
En dat wil ik mijn hele leven doen en dan tot in de eeuwigheid.
Moet er wel iets te vissen blijven.
Nu al — in onze tijd — komt meer dan 50 procent van alle vis
die we eten uit water BUITEN de EU.
Dat is op een bepaalde manier ook goed.
We sparen onze eigen zee.
Maar goed, daardoor zijn er ook weer vissers die in de
problemen komen.
Ja, ga maar na... dan wordt er vis geïmporteerd uit Afrika.
En die vis is veel goedkoper, omdat de vissers daar veel minder
betaald krijgen.
Dat kost weer inkomen aan onze vissers.
En dat kost weer vissers hun baan.
De EU, dat is knap lastig.
Omdat het allemaal regeltjes stelt.
Dat hoor je ook vaak, toch? Vast wel. Dat mensen dan zeggen:
in Brussel maken ze allemaal regeltjes waar wij ons dan aan
moeten houden.
Maar als je zoals ik met je neus op de feiten wordt gedrukt...
omdat je in dat water bent en je de vissen van dichtbij ziet...
dan zeg je: ik begrijp sommige van die regels heel goed.
En regels zijn ingewikkeld, altijd.
Is er wel genoeg kabeljauw in de zee? Is er misschien teveel
haring in de zee?
Verdienen de vissers wel genoeg? Verdienen ze niet te veel?
Gaat het wel goed met de zee? En met de vissen? En met de
mensen in de EU?
Hoe gaat het eigenlijk met de zee... ook dat is een vraag die de
EU zich vaak moet stellen. Want de zee... dat is niet alleen maar
een enorm aquarium met vis er in.
Dit verhaal is onderdeel van de
Europese Verhalenkoffer
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Nee, vaak is de zee ook het vuilnisvat van de samenleving.
Ja, echt... wat ik vaak zie voorbijdrijven in de zee.
Omdat mensen er van af moeten. En dan weten ze niet waar ze
hun vuilnis moeten laten en dan dumpen ze het maar in de zee.
De zee is rijk. Maar dat moet de zee ook zijn.
Want als de zee rijk is, dan zijn jullie beter af.
Als de zee arm is, dan gaat het slecht met de mensen.
Kortom, ik vraag je af en toe even aan de zee te denken.
Niet altijd, maar zo af en toe.
Want de zee is ook van de EU.
Dus de zee is ook van jou.
En van mij, van Netje.
En nou ga ik weer even de zee op.
Even vissen...

Dit verhaal is onderdeel van de
Europese Verhalenkoffer

Pagina 6

Meer info?
www.eu.nlonderwijs
© Europese Unie

GROEP

VISSERIJ
HET NET
In het verhaal van Netje vertelt zij over de zee en alle soorten
vissen die daar in leven. Ze maakt zich soms zorgen over de zee,
want het gaat niet altijd goed met de vissen. Sommige soorten
vis waren bijna uitgestorven. Daarom zijn er afspraken gemaakt
tussen de EU, de landen en de vissers. Het is natuurlijk ook
belangrijk dat de vissers genoeg geld verdienen. Tegenwoordig
gaat het veel beter met de vissen in de zee.
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Geef antwoord op de volgende vragen:
1. Hoeveel kustlijn heeft Europa?
££50 000 kilometer
££60 000 kilometer
££70 000 kilometer
2. Wanneer is de Noordzee verdeeld over
België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk
en Nederland?
££1950
££1954
££1958
3. Hoeveel vis zwemt er in de Noordzee?
££2 miljoen ton
££12 miljoen ton
££75 miljoen ton
4. Mag een visser van de EU net zoveel vissen
vangen als hij wil?
££ja
££van sommige vissoorten wel
££nee, alleen afgesproken hoeveelheden.

6. Waarom heeft de EU geëist dat er grotere
mazen in de netten moeten komen?
££om meer vis te kunnen vangen
££om jonge vissen te laten ontsnappen zodat
ze verder kunnen leven
££om te voorkomen dat er veel afval in de
netten komt
7. Waarvoor dient de voorzorgsgrens
van de EU?
££de visserij moet er voor zorgen dat de vis
gezond is
££er moet voldoende volwassen vis in de zee
blijven om nakomelingen te krijgen
££de grens van het gebied waar men mag
vissen
8. Mogen vissers uit een EU-lidstaat ook in
de wateren van de andere EU-lidstaten
vissen?
££ja
££ja, met een speciale vergunning
££nee

5. Hoeveel vis, die we eten, komt uit water
buiten de EU?
££meer dan 50%
££meer dan 40%
££meer dan 30%
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HET NET, vragen en antwoorden
1. Hoeveel kustlijn heeft Europa?
££50 000 kilometer
££60 000 kilometer
RR70 000 kilometer
2. Wanneer is de Noordzee verdeeld over
België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk
en Nederland?
££1950
££1954
RR1958
3. Hoeveel vis zwemt er in de Noordzee?
££2 miljoen ton
RR12 miljoen ton
££75 miljoen ton
4. Mag een visser van de EU net zoveel vissen
vangen als hij wil?
££ja
££van sommige vissoorten wel
RRnee, alleen afgesproken hoeveelheden.

6. Waarom heeft de EU geëist dat er grotere
mazen in de netten moeten komen?
££om meer vis te kunnen vangen
RRom jonge vissen te laten ontsnappen zodat
ze verder kunnen leven
££om te voorkomen dat er veel afval in de
netten komt
7. Waarvoor dient de voorzorgsgrens
van de EU?
££de visserij moet er voor zorgen dat de vis
gezond is
RRer moet voldoende volwassen vis in de zee
blijven om nakomelingen te krijgen
££de grens van het gebied waar men mag
vissen
8. Mogen vissers uit een EU-lidstaat ook in
de wateren van de andere EU-lidstaten
vissen?
RRja
££ja, met een speciale vergunning
££nee

5. Hoeveel vis, die we eten, komt uit water
buiten de EU?
RRmeer dan 50%
££meer dan 40%
££meer dan 30%
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