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BOEKBESPREKING 

S.J. de Groot, Een eeuw visserijonderzoek in Nederland 1888-1988 (IJmuiden: 
RIVO, 1988; ISBN 90-9002063-2 geb.) 252 p., ill. 

De benoeming van dr. P.P.C. Hoek tot wetenschappelijk adviseur in 
visserijzaken met ingang van 1 april 1888 markeert het begin van het 
wetenschappelijk visserijonderzoek zoals dat thans nog bestaat. Deze consta-
tering vormt de verklaring voor de produktie van het herdenkingsboek dat in 
1988 door het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) werd uitgegeven. 
De auteur, zelf jarenlang als bioloog verbonden aan het RIVO, geeft in een 
tiental hoofdstukken een overzicht van het ontstaan van het georganiseerde 
onderzoek, de lotgevallen van de instellingen die zich ermee bezighielden, de 
werkzaamheden van de medewerkers (waaronder veel bekende zeebiologen 
als de eerder genoemde Hoek, H.C. Redeke, J.J. Tesch, B. Havinga, P. 
Korringa, G.P. Baerends en C.L. Decider), en de resultaten van het 
wetenschappelijk werk. In het laatste hoofdstuk wordt kort de ontwikkeling 
van het visserijonderzoek in het voormalige Nederlandsch-Indie geschetst. 
In de beschreven periode hebben zich enkele opvallende ontwikkeUngen 
voorgedaan. Allereerst is daar de verandering van zuiver biologisch naar 
toegepast onderzoek. Vanaf het begin van onze eeuw is de aard van het 
onderzoek steeds meer bepaald door economische motieven. Dat daarbij het 
zwaartepunt vooral bij de zeevisserij lag, is niet verwonderlijk gezien het veel 
grotere belang van deze bedrijfstak dan van de binnenvisserij. Daarnaast 
veranderde de relatie tussen de onderzoekers en de vissers. Hoewel er steeds 
een zekere spanning bestond en bestaat tussen de beide groepen, is men in 
toenemende mate gaan inzien dat een nauwe samenwerking tussen weten-
schappers, beroepsvissers en rijksoverheid de hele bedrijfstak ten goede komt. 
De laatste ontwikkeling die ik wil signaleren is de steeds sterker wordende 
organisatie van het visserijonderzoek. Nadat in de periode voor de Tweede 
Wereldoorlog de organisatie verbrokkeld was geraakt, is daarna een toe
nemende eenwording tot stand gekomen. Vooral in de laatste dertig jaar heeft 
het onderzoek in het RIVO grote vlucht genomen. Ondanks de bepaling uit 
1916 dat het onderzoek geen wetenschappelijke doeleinden mocht nastreven, 
zijn er in de loop van de jaren veel zuiver wetenschappelijke publikaties vanuit 
het georganiseerde visserijonderzoek verschenen. Over de inhoud hiervan 
komt men bij lezing van dit boek echter weinig te weten. De auteur heeft zich 
voornamelijk beperkt tot het bespreken van de nieuw verworven kennis 
voorzover die van toepassing was op de praktische visserij. Gelukkig biedt de 
uitgebreide literatuurlijst achterin de daarin geinteresseerde historicus vol-
doende aanknopingspunten voor verdere studie. De kaders waarbinnen dit 
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alles tot stand kwam zijn echter door De Groot onderhoudend en adequaat 
beschreven. 

L.C. Palm 


