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Nederlandse samenvatting  
 

Globalisering heeft de mondiale visserij sterk beïnvloed sinds het midden van de vorige eeuw. 

De kreeftenvisserij in het Caraibisch gebied, het onderwerp van dit proefschrift, is daar een 

goed voorbeeld van. Tot aan de jaren ’50 en ’60  was er weinig commerciële kreeftenvangst 

in deze regio. Met het ontstaan van de Amerikaanse vraag naar kreeft, welke gepaard ging 

met hoge prijzen en technologische innovaties, kwam de commerciële kreeftenvisserij op 

gang. Grote  koelschepen die de bevroren kreeftstaarten kwamen ophalen verbonden de 

Caraibische visser  met Amerikaanse consumenten.  

Dit proefschrift beschrijft het belang van de kreeftenvisserij in het Caraibisch gebied, zowel 

als bron van bestaansverwerving voor lokale vissers als bron van aanzienlijke valuta- en 

belastinginkomsten voor de nationale regeringen. De kreeftenvisserij kan dus in potentie een 

belangrijke rol spelen in armoedebestrijding en in het verbeteren van het welzijn van vissers 

in de regio. Echter, hoe dit potentieel uitpakt in verschillende landen in het Caraibisch gebied 

kan zeer verschillen. De uitkomst op lokaal en nationaal niveau van de internationale 

kreeftenhandel is gerelateerd aan het bredere debat dat handelt over de mate waarin 

internationale handel een positieve uitwerking heeft op het terugdringen van armoede en het 

stimuleren van lokale ontwikkeling in ontwikkelingslanden (Béné et al. 2010, Wade 2004; 

Kalb et al. 2004; Basu 2006; Thorpe and Bennett, 2001). Deze vraag is uitermate relevant 

voor  visserij aangezien; vis het meest verhandelde primaire product in de wereld is; vis met 

name gevangen wordt in  ontwikkelingslanden voor  markten in ontwikkelde landen; en de 

verwachting is dat de mondiale vraag naar vis zal stijgen.  

 

Dit proefschrift onderzoekt hoe de ontwikkeling van de kreeftenvisserij zich verhoudt tot  het 

welzijn van kreeftenvissers in het Caraibisch gebied. Daarbij worden drie landen met elkaar 

vergeleken; Belize, Jamaica en Nicaragua. De kreeftenvisserij in deze regio is een geschikte 

case omdat zij, vanaf het begin van het ontstaan van de visserij in de jaren 50, bijna 

uitsluitend gericht is op de exportmarkt, het om dezelfde soort kreeft gaat welke en een 

vergelijkbare afzetmarkt in de Verenigde Staten (VS).  In het proefschrift wordt gebruik 

gemaakt van een ketenbenadering (Global Value Chain). Gebleken is dat de verschillende 

kreeftenketens in de drie landen, die lopen van vangst door vissers in het Caraibisch gebied 

tot aan consumenten in de VS, veel met elkaar gemeen hebben. De ketenbenadering helpt de 

dynamiek van de economische globalisering, internationale handel, en de verdeling van de 

winst over de gehele keten beter te begrijpen. Het verschil in welzijn van vissers op lokaal 

niveau laat zien dat alleen de ketenbenadering echter niet voldoende is. Hoewel de drie landen 

zich in dezelfde regio bevinden toont hun politieke, sociale en economische ontwikkeling 

aanzienlijke variatie. Als resultaat zal het visserijbeheer naar verwachting ook variëren. Om 

deze kant te bestuderen heb ik de verschillende beheerssystemen [governance stijlen] op 

nationaal niveau onderzocht. De verschillende beheerssystemen zullen invloed hebben op de 

kreeftenketen en het welzijn van vissers. Op basis van de theorie mag verwacht worden (o.a. 

Jacinto and Pomeroy 2011) dat bepaalde beheerssystemen, zoals participatief beheer, 

gunstiger zijn voor het bereiken van welzijn dan andere, zoals meer hiërarchische stijlen van 

beheer.  Governance heeft betrekking op de interactie tussen marktpartijen, maatschappelijke 



 228 

organisaties en de overheid op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Dit proefschrift 

heeft laten zien dat op internationaal niveau samenwerking tussen de verschillende partijen 

weliswaar plaatsvindt maar dat dit een ondergeschikte rol speelt in het algehele beheer van de 

kreeftenvisserij op nationaal niveau. Om die reden staat  de invloed van de nationale beheers 

stijlen op de kreeftenketen en het welzijn van vissers, centraal. Voor dit onderzoek heb ik 

gebruik gemaakt van drie concepten en theoretische invalshoeken: beheers(stijlen), een 

ketenbenadering en welzijn.  

 

Methoden:  

Tijdens mijn veldwerk in de drie landen heb ik verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: 

semi-gestructureerde diepte-interviews, enquêtes en participerende observatie. Ik heb in totaal 

zeven maanden veldonderzoek gedaan tussen 2006-2009: tien weken in Belize, negen weken 

in Jamaica, en twaalf weken in Nicaragua. Belize en Jamaica bezocht ik twee keer, Nicaragua 

drie keer. Daarnaast heb ik interviews gehouden met importeurs in de VS en de EU. Het 

aantal semi-gestructureerde interviews en surveys zijn als volgt verdeeld: 

 

Interview categorie Aantal 

Importeurs in VS en EU 16 

Exporteurs in de drie landen 16 

Staats vertegenwoordigers in Belize, Jamaica en 

Nicaragua 

17 

Staatsvertegenwoordigers in andere Caraibische landen 10 

Vissers (buiten de enquêtes en dagen op zee) 23 

Visserij coöperatieven 13 

Tussenhadelaren 12 

Wetenschappers en NGOs 11 

Totaal interviews 118 

Welzijns enquetes 88 

Job Satisfaction enquetes 84 

 

Participerende observatie heb ik uitgevoerd op het strand, bij verwerkingsbedrijven en 

tussenpersonen, tijdens beleidsvergaderingen op internationaal niveau (zowel gericht op 

visserijbeleid als wetenschap) en tijdens visreizen op zee. In totaal heb ik 23 dagen op zee 

gevist: drie keer drie dagen, en eenmaal gedurende vijf opeenvolgende dagen. De overige 

dagen waren dagtochten met vissers. 

 

Visserijbeheer 

Belize, Jamaica en Nicaragua kennen dezelfde problemen in relatie tot de kreeftenvisserij: een 

open-access visserij, veel illegale visvangst, overbevissing en beperkte capaciteit van de 

overheid om deze problemen op te lossen. Ook de beleidsinstrumenten om deze problemen op 

te lossen komen overeen; een gesloten seizoen van ten minste drie maanden, een minimum 

aanlandingsmaat voor kreeft, en een verbod op het vissen van eidragende kreeften.  Belize en 

Jamaica hebben ook  beschermde gebieden (Marine Protected Areas)  ingesteld. Ondanks 

deze overeenkomsten vertonen de drie landen belangrijke verschillen in kreeften-

visserijbebeheer. 
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Het beheer van de kreeftenvisserij in Belize is verreweg de meest harmonieuze van de drie, en 

staat het dichtst bij het ideale type van participatief beheer. Vanaf het begin van de 

ontwikkeling van de visserij heeft de staat  kleinschalige vissers ondersteund onder andere 

door de ontwikkeling van visserij coöperaties. De export van kreeft is volledig in handen van 

twee visserij coöperatieven, en omdat de vissers gezamenlijk eigenaar zijn van de 

coöperatieven, vloeit alle winst terug naar de vissers. Externe commerciële partijen worden zo 

buiten de deur gehouden en kunnen geen winst onttrekken aan de keten. De hoge 

exportopbrengsten hebben de coöperaties versterkt, ook op politiek vlak. Daarnaast spelen 

Niet-Governmentele Organisaties (NGO’s) een belangrijke rol in het beheer van de visserij. 

Met als belangrijkste actoren de vissers en visserij coöperatieven en de NGOs, naast de 

overheid, ligt deze beheer-stijl dicht bij het ideaaltype van participatief beheer.  

 

De Jamaicaanse kreeften visserij beheer-stijl is een combinatie van onvolkomen participatief 

beheer en een hiërarchische beheer-stijl. Sinds het begin van de kreeftenvisserij in de jaren 

‘50 heeft de regering geprobeerd visserij coöperaties te creëren en te ondersteunen visserij, 

maar dit is niet goed van de grond gekomen. De coöperaties die er zijn, hebben weinig 

financiële of politieke macht. De Jamaicaanse kreeften-keten kent veel kleine 

tussenhandelaren tussen vissers en de eindgebruiker. De markt voor Jamaicaanse kreeft ligt 

zowel in eigen land in de toeristen industrie, als in de VS en Europa. Kreeftenvissers maken 

veelal gebruik van tussenhandelaren voor brandstof-, krediet-, voedsel, en zelfs drinkwater op 

de verafgelegen visgronden. Er zijn veel kleinere verwerkingsbedrijven, die vaak illegaal zijn 

en niet gezamenlijk georganiseerd. Mede daarom hebben ze weinig invloed op nationaal 

visserijbeleid. Recentelijk is de overheid gestart monitoring in beschermde gebieden uit te 

voeren samen met NGOs.  De overheid is de meest invloedrijke actor in het beheer en de rol 

van andere actoren zoals NGOs, vissers en verwerkingsbedrijven is beperkt. Het beheer van 

de kreeftenvisserij in Jamaica kent een  hiërarchische stijl maar de laatste jaren worden 

pogingen ondernomen om het beheer van de kreeftenvisserij meer participatief te maken. 

 

De beheer-stijl in Nicaragua is hiërarchisch, desondanks heeft de overheid niet veel macht. 

Vanaf het begin van de visserij in de jaren ‘50 zijn grote verwerkingsbedrijven en 

scheepseigenaren van de industriële vloot zeer invloedrijk geweest. Naast deze kleine maar 

invloedrijke groep van actoren,  is er  weinig ruimte voor andere belanghebbenden, zoals 

visserij coöperaties en NGO's. Vissers zijn slecht georganiseerd en niet in staat om de 

besluitvorming adequaat te beïnvloeden. De laatste jaren worden wel initiatieven genomen 

door internationale marktpartijen en NGO's om in samenwerking met de Nicaraguaanse 

overheid en de kreeften industrie de duurzaamheid van de visserij te verbeteren, maar tot op 

heden zijn deze initiatieven nog weinig succesvol in het tot stand komen van daadwerkelijke 

veranderingen.  

 

Kortom, de drie landen kennen verschillende ontwikkelingstrajecten, die hebben geresulteerd 

in zeer verschillende beheersstijlen. Deze kunnen worden gecategoriseerd als participatief 

beheer, een hiërarchische beheerssstijl, en een mix daartussen.  Hoewel het visserijbeheer in 

zowel Jamaica als Nicaragua gekenmerkt wordt door een hierarchische beheersstijl, zijn ze 

ook zeer divers, met name wat betreft de rol van de andere belanghebbenden. Zo zijn 
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marktpartijen in Jamaica min of meer afwezig bij de besluitvorming, terwijl ze in Nicaragua 

zeer betrokken zijn. In Nicaragua zijn de NGO's weer vrijwel afwezig in de besluitvorming, 

terwijl ze in Jamaica steeds belangrijker worden. Dit proefschrift heeft daarom, onder andere, 

laten zien dat bij de analyse van visserijbeheer de verschillende tussen governance stijlen 

goed belicht moet worden om te kijken hoe de verschillende beheerssystemen van invloed 

zijn op de waardeketen en het welzijn van vissers.  

 

Ketenbenadering 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de kreeft ketens in de drie landen een aantal 

overeenkomsten heeft. Ze produceren allemaal voor de wereldmarkt en zijn via 

tussenhandelaren, verwerkingsbedrijven en importeurs verbonden in een mondiale 

waardeketen met de consumentenmarkt in de Verenigde Staten. In ieder land worden dezelfde 

strikte normen en procedures voor voedselveiligheid toegepast. Maar de actoren in de ketens 

en hun onderlinge relaties verschillen zeer van elkaar. De verschillen zitten in de; mate van 

professionaliteit, omvang van de ondernemingen en de hoogte van de investeringen van 

verwerkingsbedrijven, tussenpersonen en vissers in de drie landen. Dit onderzoek heeft 

aangetoond dat voorafgaand aan de financiële crisis van 2008, de kreeftenketens in de regio 

grotendeels werden aangestuurd door de lokale verwerkingsbedrijven. Maar op het 

hoogtepunt van de crisis, en ook tijdens de nasleep ervan, sloeg de dominantie in de keten om 

naar een handelaar-gedreven keten waarbij importeurs aan belang wonnen. De economische 

crisis die heeft plaatsgevonden sinds 2008 heeft dus geleid tot significante veranderingen in 

kreeftenketens, met name in de relatie tussen de verwerkingsbedrijven en importeurs in alle 

landen. Verwerkingsbedrijven met zwakke banden met importeurs hebben een moeilijkere tijd 

gehad om te overleven dan degenen met sterke en stabiele banden. In Nicaragua lijken de 

verwerkingsbedrijven het hardst te zijn getroffen -met drie van de twaalf 

verwerkingsbedrijven in een faillissement- terwijl in Belize en Jamaica alle 

verwerkingsbedrijven nog in bedrijf zijn. Mogelijk heeft de diversificatie van de 

verwerkingsbedrijven in  Belize (naast kreeft ook vis en schelpdieren) een rol gespeeld.  Deze 

twee producten zijn minder zwaar getroffen door de crisis. De Jamaicaanse regering heeft als 

reactie op de economische crisis, minder industriële licenties uitgegeven.  

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de ketens van een identiek product met een 

soortgelijke afzetmarkt toch een opmerkelijke diversiteit in actoren en relaties in de keten 

laten zien. Het heeft ook laten zien dat de in de theorie geschetste tegenstelling tussen koper- 

of producent-aangedreven waardeketens zoals beschreven door Gereffi  (1994) en later 

inclusief handelaars-aangedreven keten beschreven door  Gibbon (2001) minder verklarend is 

in tijden van dynamische mondiale veranderingen en weinig ruimte biedt voor deze 

dynamiek. De ketenbenadering is terecht bekritiseerd voor het verwaarlozen van 

heterogeniteit van kleinschalige producenten in de keten. Mijn empirische gegevens laten zien 

dat er een grote verscheidenheid is van visserij métiers, zowel in, als ook tussen de landen. De 

ketenbenadering is analytisch zeer bruikbaar gebleken in dit onderzoek om een koppeling te 

maken tussen  de verschillende vissers, tussenpersonen, verwerkingsbedrijven, en importeurs 

in de VS en de EU. Mijn onderzoek laat zien dat als het echter gaat om het verbeteren van het 

welzijn van de vissers in de kreeftenketens er meer aandacht moet worden besteed aan de 
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verschillen die zich voordoen tussen de verschillende groepen en de koppeling tussen de 

visserij metiers en hun postionering in de keten.   

 

Wellbeing 

In dit proefschrift heb ik ook de invloed van de verschillende beheersstijlen op het 

welzijn van vissers in de keten onderzocht. De welzijnsbenadering gaat verder dan de puur 

materiele of economische kant van welzijn en kijkt ook naar de subjectieve kant van welzijn 

(Smith and Clay 2010: 158; Gough et al. 2007; White and Allison 2006; Coulthard et al. 

2007). Hierbij heb ik een driedimensionale benadering gebruikt (IDS 2009; Gough et al. 

2007) waarbij ik onderscheid heb gemaakt tussen materieel welzijn, relationeel welzijn, en 

subjectief welzijn. Op basis van de welzijnsliteratuur over welzijn en de visserijliteratuur heb 

ik deze drie dimensies vertaald naar verschillende indicatoren: de arbeidsomstandigheden van 

vissers; veiligheid inkomstensystemen per métier alsmede de verschillen per land, visserij op 

één soort of meerdere soorten , economische alternatieven, handelsrelaties, samenwerking, 

deelname aan de besluitvorming en voldoening in het werk van vissers. 

 

In Belize is er een belangrijke verschil tussen vissers die duiken naar kreeft en vissers 

die gebruik maken van fuiken, waarin de laatste duidelijk een hoger welzijnsniveau hebben. 

De arbeidsomstandigheden van deze vissers zijn relatief goed; hun afwezigheid van huis is 

kort, de frequentie van vissen is laag ( ongeveer drie keer per week), en de 

arbeidsomstandigheden zijn veilig, met name doordat de visgronden dicht bij de kust liggen in 

ondiep water. Deze vissers vangen alleen kreeft met als gevolg dat ze tijdens het gesloten 

seizoen niet kunnen vissen. Ze hebben dan echter wel economische alternatieven, 

bijvoorbeeld in de toerisme industrie. Wel is er een verschil tussen booteigenaren en 

bemanningsleden. De  booteigenaren moeten grote investeringen doen, daar waar er voor de  

bemanningsleden geen investeringsdrempel is. Duikers in Belize zijn full-time vissers en zijn 

per visreis negen tot tien dagen op zee . Ze beschikken niet over economische alternatieven 

buiten de visserij maar omdat ze ook schelpdieren en vissen vangen hebben ze tijdens het 

gesloten kreeftenvisserijseizoen wel andere bestaansmiddelen. Duikers mogen volgens de wet 

geen gebruik maken van duikmaterieel zoals duikflessen en duiken puur op hun longen. Dit 

maakt hun werk ook relatief veilig, geholpen door de ondiepe riffen en talrijke eilandjes en 

atollen. Er is ook geen industriële kreeftenvisserij toegestaan in Belize, wat de visserij dus 

bijzonder winstgevend maakt voor de kleinschalige vissers. De vissers verkopen hun kreeft in 

een coöperatief systeem waarbij vissers eigenaren van de coöperatie zijn en ontvangen 

daardoor aan het einde van het boekjaar een tweede betaling. Omdat veel vissers lid zijn van 

de coöperaties, kunnen deze extra inkomsten hoog zijn. Daarnaast kunnen vissers nog extra’s 

ontvangen via de coöperaties, bijvoorbeeld een bonus voor kerst en uitkering van de 

verzekering in geval van ongevallen of overlijden. Vissers in Belize werken dus meestal 

zelfstandig, en zonder tussenkomst van tussenpersonen.  Ze zijn zeer goed georganiseerd, met 

goede markt-perspectieven en politieke invloed.   

 

Ook in  Jamaica  zijn het vooral kleinschalige vissers die actief zijn in de kreeftenvisserij. De 

vissers werken zowel in de kustwateren als daarbuiten en maken gebruik van verschillende 

technieken wat betreft fuiken en duiken (met lucht uit flessen of luchtslang vanaf een schip of 
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op eigen longinhoud). Sommige vissers werken dicht bij de kust en zijn dagvissers, maar de 

meeste vissers, vissen op de Pedro Bank, waar de rijkste visgronden van Jamaica liggen en 

zijn per keer 5-6 dagen per week weg. De vissers die alleen één dag werken verkopen hun 

vangst aan verschillende tussenpersonen en zijn in mindere mate afhankelijk van handelaren 

voor krediet- en materiaal. De Pedro Bank vissers, aan de andere kant, zijn sterk afhankelijk 

van tussenpersonen voor vishandel naar de kust, voedselvoorziening, drinkwater, brandstof en 

ijs. Vissers in Jamaica vissen op meer soorten dan kreeft (ook schelpdieren en vis) en de 

beloning is duidelijk hoger in vergelijking met het minimumloon op het vasteland in Jamaica, 

maar lager dan de inkomsten die kreeftenvissers in Belize krijgen, waar alle winst terugvloeit 

naar de vissers. Arbeidsomstandigheden voor de vissers op het Pedro Keys zijn bijzonder 

hard, ze zijn afwezig voor een groot deel van het jaar; leven in zeer rudimentaire 

leefomstandigheden en de overtocht is erg gevaarlijk. Maar, vissers verdienen hier wel veel en 

ook al leven ze op de Pedro Keys in een eenvoudige schuurtje, op het vasteland wonen hun 

vrouw en kinderen soms in een zeer mooi, betonnen huis . Hoewel de regering in Jamaica 

geregeld heeft geprobeerd om de visserij coöperaties te ondersteunen, de meeste van deze 

initiatieven zijn mislukt. Slechts zeer weinig van de vissers zijn lid van een visserij 

coöperatie, en deze coöperaties dienen meer als winkels dan als machtige economische 

groepen die in staat zijn om de politiek van visserijbeheer te beïnvloeden. In het algemeen kan 

worden geconcludeerd dat vissers in Jamaica slecht zijn georganiseerd, hetgeen resulteert in 

een slechte onderhandelingspositie op de markt en weinig politieke invloed. 

 

Het welzijn van vissers in Nicaragua varieert enorm tussen de industriële vloot en 

kleinschalige vissers en tussen vissers die duiken en zij die fuiken gebruiken.  Alhoewel de 

visserij een grote bestaansbron vormt in een regio waar weinig andere mogelijkheden zijn, is 

het ook een erg gevaarlijke beroep. Kleinschalige fuikenvissers zijn dagvissers, ze vertrekken 

‘s morgens om 5 uur en komen ’s middags rond 2 uur weer terug. Ze moeten grote 

investeringen doen voor de boot en fuiken en hebben vaak hoge schulden bij de 

tussenhandelaren. Industriële fuikenvissers maken hele lange dagen en zijn 45 dagen 

aaneengesloten op zee. Hun inkomen na 45 dagen lijkt veel maar niet als je het vergelijkt met 

de hoeveelheid uren die de vissers ervoor hebben moeten werken. Ook tussen fuikenvissers en 

duikers zijn verschillen, met name wat betreft de veiligheid. Hoewel visserij wereldwijd in het 

algemeen beschouwd wordt als een gevaarlijke activiteit, is duiken voor kreeft in Nicaragua 

extreem gevaarlijk. De duikers, kleinschalige en industriële, hebben vaak duikongevallen en 

lijden aan decompressieziekte. Dit leidt tot honderden ongelukken, met ongeveer 30 doden 

per jaar maar ook veel  verlammingen tot gevolg. Toch is het inkomen voor duikers  hoog, 

hetgeen ook verklaart waarom duikers toch deelnemen aan deze gevaarlijke bezigheid, zeker 

voor de regio waar weinig andere opties zijn. Duikers zitten klem in de patroon-cliënt relaties, 

ook al zijn ze officieel zelfstandigen. Bovendien nemen  tussenpersonen en 

verwerkingsbedrijven geen verantwoordelijkheid voor duikers die het slachtoffer zijn van 

duikongevallen, gebruikmakend van de retoriek dat vissers onafhankelijke ondernemers zijn. 

De vissers in Nicaragua zijn slecht georganiseerd en weinigen zijn lid van een visserij 

coöperatie, bovendien hebben de coöperaties die er zijn weinig politieke of markt invloed. 
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Dit onderzoek heeft aangetoond dat er een grote heterogeniteit is binnen de 

kreeftenvisserij in de regio. Hoewel de kreeftensoort (langoest) in Caraibisch gebied identiek 

is en de afzetmarkt vergelijkbaar, zijn er heel veel verschillen waar te nemen binnen deze 

visserij. Ik heb deze diversiteit, in geografische locaties, in organisatie en het effect op 

welbevinden langs de drie dimensies van het welzijn van vissers (materieel, relationeel en 

subjectief) in de drie landen beschreven (in de hoofdstukken 4, 5 en 6). Ik beschreven hoe de 

métiers op de verschillende locaties zijn ingebed in mondiale waardeketens (Hoofdstuk 7). De 

structuur van deze waardeketens en relaties tussen de verschillende actoren in de keten op 

lokaal en internationaal niveau hebben sterke invloed het welzijn van vissers. De 

ketenbenadering biedt echter geen volledige verklaringsgrond voor de verschillen in welzijn, 

waardoor een verdere maatschappelijke contextualisering nodig is. Variaties in beheersstijlen 

op nationaal niveau vormde de basis voor de verklaringsgrond van de verschillen in 

waardeketen en welzijn van vissers (hoofdstuk 3). Dit leidt tot de conclusie dat  de verschillen 

in beheersstijl, in combinatie met de verschillende kenmerken van de waardeketen, van 

bepalende invloed zijn op het welzijn van vissers, en zo de verschillen tussen de landen 

verklaart.  

 

 

 


