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Samenvatting (Dutch summary)  
 
 
 
 
 

Dit proefschrift gaat over het onderzoek dat ik heb verricht onder kleinschalige vissers 
aan de kust van Ghana die met een strandzegen vissen. De kleinschalige visserij in 
Ghana is in 2005 met 13.000 boten verantwoordelijk voor driekwart van de mariene 
vangst en is dus belangrijker (qua volume) dan de (semi-)industriële visserijsector (met 
464 boten). Naast het feit dat ze zoveel vangen, geeft de sector ook veel directe en 
indirecte werkgelegenheid. De vissector is verantwoordelijk voor tien procent van de 
werkgelegenheid in Ghana. Vis is in Ghana ook een belangrijk onderdeel van het dieet, 
goed voor 27 kilo per hoofd van de bevolking en voor meer dan de helft van de totale 
dierlijke eiwitinname. 

Visbestanden staan wereldwijd echter onder druk, meer dan tachtig procent van de 
visbestanden wordt maximaal bevist, is overbevist of herstellende van overbevissing. 
Ook de West-Afrikaanse wateren staan onder druk en vissers in Ghana klagen dan ook 
over afnemende vangsten. Deze berichten zijn niet alleen zorgwekkend vanuit een eco-
logisch perspectief, vergelijkbaar met het verdwijnen van de tropische oerbossen, maar 
ook met het oog op voedselzekerheid en werkgelegenheid. Vis is namelijk in veel ont-
wikkelingslanden een belangrijke en goedkope bron van eiwitten; ondermeer omdat het 
na verwerking (drogen, roken of zouten) goed houdbaar is en tot diep in de binnen-
landen verhandeld kan worden.  

Ik wil met deze studie dan ook bijdragen aan beter visserijbeheer. Ik doe dat vanuit 
een sociaal-wetenschappelijk perspectief. Visserijbeheer is lange tijd gedomineerd ge-
weest door biologen en economen. Sociale wetenschappers zijn nog maar relatief kort 
betrokken bij de theorievorming (en toepassing) van visserijbeheer. Dat dit aan het ver-
anderen is, is een goede zaak, aangezien visserijbeheer niet alleen gaat over vis maar 
vooral ook over vissers. Ten tweede is beheer een politiek proces waarin zowel publieke 
als private partijen een rol spelen. Sociaal-wetenschappelijke kennis met betrekking tot 
de artisanale visserij in West Afrika is schaars en deze studie voorziet dan ook in een 
behoefte.  

Ik maak in deze studie gebruik van een nieuwe benadering in de sociaal-wetenschap-
pelijke theorievorming van visserijbeheer, de zogenaamde interactive governance ap-
proach, ontwikkeld door Kooiman et al. (2005). Vertrekpunt hierin is dat visserij 
wereldwijd complex en divers is en een dynamisch karakter heeft. Daarnaast stelt deze 
benadering dat beheer niet voorbehouden is aan de overheid alleen. Behalve van inter-
active governance maak ik in mijn studie gebruik van de livelihood approach, ontwik-
keld in de jaren negentig, om tot een beter begrip van het handelingsperspectief en de 
kwetsbaarheid van arme mensen te komen. Hierin worden complexiteit, diversiteit en 
het dynamische karakter van armoede benadrukt. Het uitgangspunt is dat mensen op 
basis van voor hen beschikbare en toegankelijke hulpbronnen, activiteiten ontwikkelen 
waarmee zij in hun bestaan kunnen voorzien. Bestaansverwerving moet niet alleen op-
gevat worden als het genereren van inkomsten maar ook als een bron van identiteits-
vorming. Het derde wetenschappelijke debat dat een rol speelt in dit onderzoek is dat 
van het beheer van natuurlijke hulpbronnen, waarin de gemene-weide-problematiek 
(Tragedy of the commons) centraal staat.  
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In dit proefschrift staan de Anlo-Ewe strandzegen-vissers centraal. Ik beschrijf hoe 
deze vissers onderhandelen over ruimte voor bestaansverwerving (livelihood space) bin-
nen meervoudige bestuursstructuren, zowel in hun plaats van herkomst als op plaatsen 
waar zij naartoe gemigreerd zijn binnen Ghana. Drie kenmerken van de Ghanese arti-
sanale visserijsector komen daarbij naar voren. Ten eerste blijkt dat visserij een belang-
rijke rol speelt in de bestaansverwerving en de daaraan gekoppelde identiteitsvorming 
van vissers (samenvallend in de Engelse term livelihood). Dit druist in tegen de opvat-
ting van bijvoorbeeld Jorion (1989) dat mariene visserij een uit nood geboren activiteit 
is voor mensen met een gebrek aan alternatieven. Ten tweede laat deze studie zien dat 
de artisanale sector een zeer mobiele sector is. Veel vissers in Ghana migreren zowel 
binnen Ghana als in de West-Afrikaanse regio. Ten derde zijn bestuursstructuren in 
Ghana meervoudig. Niet alleen de Ghanese centrale overheid speelt daarin een rol maar 
ook lokale vorstendommen. Deze drie kenmerken beïnvloeden de onderhandelings-
positie van de vissers en hebben implicaties voor visserijbeheer. Door middel van het 
begrip onderhandeling verbindt deze studie de gewoonlijk gescheiden discussies van 
bestaansverwerving (livelihood) en bestuur en beheer (governance). Door deze twee 
sociaal-wetenschappelijke debatten bijeen te brengen in één kader wordt aan bestaande 
tekortkomingen tegemoet getreden. Het gaat daarbij om het gebruikelijke tekort aan 
aandacht voor structurele factoren in bestaansverwervingsonderzoek en het tekort aan 
empirisch onderzoek in het vaak normatieve debat over bestuur en beheer. 

Het veldwerk dat aan deze dissertatie ten grondslag ligt vond plaats in drie dorpen 
langs de Ghanese kust: Woe (Volta Region) in het oosten aan de grens met Togo, 
Akosua Village (Central Region) en Half Assini  (Western Region) in het westen aan de 
grens met Ivoorkust. Woe ligt in het herkomstgebied van de Anlo-Ewe, terwijl de 
andere dorpen migratiedorpen zijn. In elk van de dorpen is dan ook een ander lokaal 
vorstendom aanwezig, respectievelijk de Anlo-Ewe, de Effutu en de Nzema. Akosua 
Village is echt een migratiedorp waar alleen Anlo-Ewe’s en aangetrouwde Effutu en 
Fantis (afkomstig uit het nabij gelegen Winneba) wonen. In Half Assini wonen de 
vissers in een aparte wijk. Naast de Anlo-Ewe migrantvisserswijk is er ook een Fanti 
migrantvisserswijk. Alle drie de dorpen zijn gelegen in een waterrijke omgeving.  

Ik heb gebruik gemaakt van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeks-
methoden (zie hoofdstuk 2). Door onderzoeksmethoden afkomstig van de antropologie 
en geografie met elkaar te combineren heb ik een mate van etnografische diepgang 
alsook generaliseerbaarheid van de gegevens weten te bereiken. Daarbij heb ik laten 
zien dat identiteit, instituties en activiteiten lokaal ingebed zijn, maar dat tegelijkertijd 
lokale verschijnselen niet geïsoleerd zijn maar samenhangen met ideeën, instituties en 
machtsprocessen elders. 

Het proefschrift is ingedeeld aan de hand van vier deelvragen die beantwoord wor-
den in de hoofdstukken 3-7. De hoofdvraag wordt tenslotte beantwoord in hoofdstuk 8, 
waarna de conclusies getrokken worden in hoofdstuk 9. In deze samenvatting hanteer ik 
eenzelfde indeling, te beginnen bij de eerste deelvraag. 

De ruimte voor bestaansverwerving van Anlo-Ewe strandzegen-vissers  
De eerste deelvraag luidt: Hoe hebben Anlo-Ewe strandzegen-vissers hun manier van 
bestaansverwerving georganiseerd? Deze vraag is in hoofdstuk 3 en 4 beantwoord door 
gebruik te maken van de livelihood benadering. Deze benadering laat de dynamiek en 
verscheidenheid van armoede zien. Het laat zien hoe alle hulpbronnen van bestaans-
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verwerving evenals de onderlinge samenhang tussen die hulpbronnen, potentieel van 
belang zijn. Er worden vijf categorieën onderscheiden: natuurlijke (land, water, vis), 
fysieke (infrastructuur, huis, netten, boten), financiële (geld, toegang tot krediet), 
menselijke (kennis, vaardigheden, arbeidstijd en gezondheid) en sociale hulpbronnen 
(relaties gebaseerd op wederkerigheid en vertrouwen). Bestaand visserijonderzoek heeft 
zich lange tijd blind gestaard op toegang tot de natuurlijke hulpbron (vis) en gerela-
teerde hulpbronnen (zoals netten en een boot) (de zogenaamde paradigm halieutique), 
waarbij andere hulpbronnen (zoals familiearbeid, fysieke kracht, vaardigheden, poli-
tieke invloed, identiteit en infrastructuur) over het hoofd gezien werden. Zo kunnen 
vissers bijvoorbeeld wel een net in huis hebben, maar door een tekort aan toegang tot 
arbeid kan het net toch ongebruikt blijven. De entitlements approach heeft in sterke 
mate bijgedragen aan het armoededebat door te laten zien dat armoede vooral draait om 
het hebben van toegang tot die hulpbronnen. Een studie naar honger in India liet zien, 
dat het niet ging om een tekort aan voedsel alswel om een gebrek aan toegang tot het 
aanwezige voedsel voor de armen (Sen 1981). Ook blijkt uit de theorie dat toegang tot 
hulpbronnen een politiek (en dus niet neutraal) proces is, en bepaald wordt door sociale 
relaties, organisaties en instituties. Hulpbronnen zijn daarom niet alleen middelen om 
een bestaan mee te verwerven, maar geven ook mensen de macht tot handelen. Dit laat 
zien dat structurele (politieke) processen een belangrijke rol spelen bij de bestaansver-
werving van mensen, iets dat lange tijd te weinig aandacht heeft gekregen in onderzoek 
naar bestaansverwerving.  
 
Toegang tot fysieke en financiële hulpbronnen 
Toegang tot water blijkt in de meest rurale onderzoekslocatie (Woe) beter te zijn, terwijl 
de meest urbane onderzoekslocatie betere toegang geeft tot elektriciteit (Half Assini). 
Twintig procent van de totale onderzoekspopulatie bezit een strandzegen, waarvan 
tussen de 56 tot 70 procent het net ook in gebruik heeft. Woe had het hoogste percen-
tage aan niet-gebruikte netten, hetgeen verklaard kan worden door het feit dat familie-
netten in het gebied van herkomst worden bewaard. In Woe beschikten alle actieve 
neteigenaren ook over een boot, in Akosua Village was dit 81 procent en in Half Assini 
maar 33 procent. Aangezien een buitenboordmotor, ondanks overheidssubsidies, zeer 
kostbaar is (2000 Euro), zijn lang niet alle boten gemotoriseerd. In Akosua Village was 
59 procent gemotoriseerd, in Woe 53 procent, terwijl in Half Assini alle boten door 
menskracht voortgestuwd worden. Ook een net en boot kosten veel geld; al met al heeft 
een neteigenaar een startkapitaal nodig van 20.000 Euro. Dit is voor veel vissers on-
bereikbaar. Veel strandzegens zijn (geërfde) familienetten. Als vissers voor zichzelf 
beginnen hebben ze of een investeringskapitaal van buiten de visserij nodig of ze be-
ginnen met kleine stukjes die langzaam uitgroeien tot een volledig net. Veelal beginnen 
ze met vissen in de lagune; als het net groot genoeg is gaan ze over naar zee. Het vinden 
van voldoende mankracht om een strandzegennet binnen te halen is eveneens niet 
eenvoudig. Om de mannen aan je net te binden (zodat je zeker bent van de arbeid) 
vereist goede persoonlijke contacten en/of het kunnen aanbieden van voorschotten en 
leningen, dus geld. Vrouwen spelen een belangrijke rol in het lenen van geld aan net-
eigenaren. De vrouwen in de visserijsector in Ghana zijn actief in de verwerking en 
handel van vis en beschikken zo over geld. En aangezien banken vaak geen geld meer 
uitlenen aan vissers, wegens wanbetaling in het verleden, spelen vrouwen een belang-
rijke rol in de financiële dienstverlening. Strandzegenvisserij is een kostbare onderne-
ming; als neteigenaar moet je continu investeren in je mensen en het materiaal. Voor de 
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bemanning geldt dat het van belang is om een betrouwbare neteigenaar te vinden. En 
ook al vereist het binnentrekken van het net alleen kracht, er zijn veel meer taken die 
verricht moeten worden die meer kennis en vaardigheden vereisen. 
 
Samenstelling van de onderzoekspopulatie in de drie dorpen 
Een vergelijking tussen de drie van de samenstelling van de onderzoekspopulatie onder-
zoeksdorpen bevestigt bestaande ideeën over migratie. Allereerst blijkt dat het met 
name jonge mensen zijn die migreren, waarbij de oude mensen achterblijven of terug-
keren. Ook schoolkinderen keren vaak terug naar het herkomstgebied om naar school te 
gaan. De samenstelling van gemigreerde huishoudens is meer gemengd (met meer niet-
verwante leden of leden van de grootfamilie) dan van de huishoudens in het herkomst-
gebied. Dit bevestigt dat migranten gebruik maken van hun netwerk en vaak naar plaat-
sen migreren waar ze al mensen kennen. Ten derde valt op dat vissers in migrantdorpen 
gemigreerd zijn om in de visserij actief te zijn (meer dan 90 procent). Uit onderlinge 
vergelijking valt verder op dat Half Assini nog meer op de visserij is toegelegd dan 
Akosua Village en Woe. In Woe zijn meer mensen actief in de landbouw; iets dat voor 
migranten niet is weggelegd aangezien ze geen toegang tot land hebben. Van de mensen 
in Akosua Village is slechts 82 procent werkzaam in de visserij, hetgeen onderschrijft 
dat het een vissersdorpje in verval is. 
 
Bestaansverwerving is meer dan alleen levensonderhoud 
Bestaansverwerving is veelal meer dan alleen een middel om in het levensonderhoud te 
voorzien. Ook uit dit onderzoek kwam naar voren dat vissers vissen omdat ze visser 
willen zijn: het is onderdeel van hun identiteit en vaak komen ze uit families die al 
generaties lang vissen. Dat het een onderdeel is van hun identiteit blijkt uit de liederen 
die gezongen worden tijdens het vissen, uit de versierde boten, de identificatie met de 
strandzegen-vissersgroep en uit de manier waarop vissers over hun vak spreken.  
 
Ruimte voor en plaatsgebondenheid van bestaansverwerving  
Dit onderzoek heeft verder laten zien dat bestaansverwervingsactiviteiten gekoppeld 
zijn aan een bepaald gebied en dat er ruimte voor moet bestaan in economische en 
sociale zin. Om dit te benadrukken is het concept ‘livelihood space’ ontwikkeld. Hierin 
komen drie elementen samen: 1) een ruimtelijke component: ruimte om te werken (te 
vissen en vis te verhandelen), ruimte om veilig te leven, en ruimte waar men gebruik 
kan maken van bepaalde faciliteiten en diensten. 2) een economische component, waar-
bij vissers een niche voor zichzelf creëren in de sector en 3) een sociaal-culturele com-
ponent: een plek in de samenleving waar men zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn. 

Deze plaatsgebondenheid van bestaansverwervingsactiviteiten moet niet opgevat 
worden als een belemmering voor ruimtelijke mobiliteit (door middel van migratie). 
Integendeel, vissers die migreren creëren juist door hun expansie ruimte voor hun be-
staansverwervingsactiviteit waardoor zij het hun bekende vak kunnen blijven uitoefe-
nen. ‘Livelihood space’ laat zien hoe vissers die migreren nieuwe relaties leggen tussen 
plaatsen en daarbij ruimte creëren voor hun bestaan. Het blijkt dat administratieve 
grenzen (zoals die van een land) niet bepalend werken en ten onrechte veel aandacht 
krijgen in onderzoek.  

Zoals gezegd zijn mensen vaak verbonden met bepaalde plaatsen. Voor de Anlo-Ewe 
is dat de Anlo traditionele staat, aan de kust in de Volta Region. Dit waterrijke gebied 
naast de monding van de Volta en tussen de Keta lagune en de Golf van Guinee, werd 



 329

bereikt na lange migraties in het verleden en heeft ertoe geleid dat de Anlo-Ewe die van 
oorsprong uit het binnenland van Togo kwamen, een maritieme traditie ontwikkelden. 
Dit deden zij door zout te verzamelen en op de Keta lagune (de grootste lagune in 
Ghana) te vissen en te verzamelen en later – door de introductie van de strandzegen – op 
zee te gaan vissen. De Anlo-Ewe maken deel uit van de grotere Ewe etnische groep. 
Terwijl zij in het verleden aansluiting zochten bij de andere Ewe groepen in hun 
positionering ten opzichte van andere etnische groepen in de Ghanese samenleving, 
benadrukken de Anlo-Ewe tegenwoordig meer hun eigen identiteit. De grenzen van een 
groep zijn dan ook niet vastomlijnd maar fluïde en afhankelijk van sociale definities, 
hetgeen gekenschetst is als ‘imagined community’ (Anderson 2006).  

De Anlo-Ewe samenleving is georganiseerd aan de hand van clans en afstammings-
groepen. Deze structureren de politieke organisatie waarin juridische en religieuze 
macht samenkomt; bepalen landeigendom en vestigingsbeleid; bepalen het gebruik van 
de natuurlijke omgeving; en hangen samen met de traditionele religie. Veertig procent 
van de Anlo-Ewe is aanhanger van de traditionele religie. Deze moet niet begrepen 
worden als slechts een geloofssysteem; in de Anlo-samenleving hangen cultuur, natuur, 
politiek, gezondheid en welbevinden, religie en sociale relaties nauw samen. De Anlo-
Ewe ervaren hun leefomgeving als een ecologisch, sociaal en kosmologisch geheel. Dus 
ook de bijna 60 procent christenen hechten nog belang aan de traditionele kosmolo-
gische ordening van de samenleving. Tegelijkertijd kan men constateren dat de komst 
van het christendom, formeel onderwijs, de geldeconomie en formele rechtbanken de 
Anlo-samenleving veranderd hebben en de machtsbasis van het traditionele bestuur 
doen eroderen. Mensen associëren zich nu op meer manieren dan via afstammings-
groepen, bijvoorbeeld via de kerk, vriendschappen en professionele relaties. En het 
kerngezin wint langzaam terrein ten opzichte van de grootfamilie.  

De Anlo-Ewe vissers hebben een niche voor zichzelf gecreëerd als de strandzegen-
vissers van Ghana. Dit was geen eenvoudig proces. De introductie van de strandzegen 
(afkomstig uit Europa, vandaar de lokale naam yevudor – ‘net van de blanke’) ont-
moette buiten Anlo hevige weerstand. Het zou een destructieve visserijmethode zijn die 
teveel kleine vis ving en de bestaande productieverhoudingen zou verstoren. Immers, 
doordat bij de strandzegen al het productiekapitaal in één hand kwam te liggen (bij de 
neteigenaar) zou de bemanning alleen maar arbeid leveren. De visserij zou zo ook 
opengesteld worden voor ‘domme kracht’, want alleen trekken aan een net vereist niet 
veel meer vaardigheden dan kracht. De strandzegen-neteigenaren in Anlo werden inder-
daad een welgestelde klasse. En ook al is het net nog altijd controversieel vanwege de 
niet-selectieve vangstcapaciteit, de Anlo-Ewe hebben hun plek in de sector weten te 
veroveren en behouden. In 2004 waren ze verantwoordelijk voor 27 procent van de 
artisanale vangst in volume, goed voor 28 procent van de waarde. Het is een feit dat de 
netten vaak met een te kleine maaswijdte opereren. De vissers verklaren een kleinere 
maaswijdte nodig te hebben om de ansjovis (waar ze met name naar op zoek zijn) te 
kunnen vangen. Ook al vangen de vissers veel ondermaatse vis, dit resulteert niet in 
discards, want alle vis wordt gebruikt en verhandeld. 

 
Strandzegen visserij 
Strandzegen-visserij vindt plaats vanaf het strand door bemanningen (companies ge-
naamd) van tussen de twintig en negentig man. Een net wordt, nadat het is uitgezet in 
zee, in drie tot negen uur binnengehaald. De zegens variëren in grootte met een lengte 
tussen de 150-1800 meter en een diepte van tussen de zes en 22 meter. De netten in 
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Woe en Half Assini waren groter dan in Akosua Village. Een strandzegennet heeft veel 
onderhoud nodig. Het doorkruisen van de branding en het uitzetten van het net in zee 
verreist goede kennis van golven, stroming en ondergrond en ervaring van de techniek. 
Het binnenhalen is tamelijk eenduidig, echter aan het eind als het net bijna binnen is, 
zijn ervaren vissers vereist voor het maken van de juiste beslissingen. Ook zijn er op het 
laatst mannen in de zee actief binnen het net, die het net moeten binden en hoog houden 
– vaak in het midden van de branding. Ook als er iets fout gaat, doordat bijvoorbeeld 
een touw breekt of het net zich ingraaft, zijn vaardige duikers en snelle zwemmers 
nodig om het kostbare net en de aanwezige vangst te redden. De meeste problemen 
ontstaan echter met de andere netten in het water, netten die kruisen of door de plaatsing 
vangsten afvangen. Dit resulteert vaak in conflict tussen vissersgroepen, die meestal 
weer vaardig opgelost worden door de (oudere) visservoormannen. Naast de leden van 
een vissersgroep helpen vaak ook andere dorpsbewoners een handje mee en verdienen 
zo een deel(tje) van de vangst. Dit is een belangrijk sociaal element van de strandzegen-
visserij; het voorziet in de avondmaaltijd van menig oudere man, gehandicapte of werk-
loze. Vrouwen van de mannen in de vissersgroep en kinderen komen ook vaak mee-
helpen. De vrouwen kopen na afloop de vangst om die te gaan verwerken en verkopen. 
Neteigenaren houden tamelijk gedetailleerde boekhoudingen bij van hun uitgaven aan 
het net, leningen en boetes aan hun bemanning, verkoopcijfers en leningen aan en van 
vrouwen. Veel company leden staan onder contract en hebben aan het begin van het 
seizoen een voorschot ontvangen. Pas aan het einde van het seizoen (dat negen maanden 
tot zelfs vijf jaar kan duren) worden de vissers uitbetaald. Ondertussen krijgen ze wel 
eten (of geld daarvoor) en kunnen ze geld lenen. In toenemende mate stappen vissers-
groepen van het contractvissen af en verdelen ze de vangsten dagelijks. Dit is een 
gevolg van de dalende vangsten en minder toegang tot krediet van neteigenaren, maar 
soms ook het gevolg van ontstane conflicten en vertrouwensbreuken tussen neteigena-
ren en bemanning (zoals in Akosua Village). Voor zowel bemanning als neteigenaar 
heeft dit als nadeel dat lange-termijn zekerheden wegvallen. Voor de bemanning gaat 
het dan om zekerheid van inkomen (alsmede de mogelijkheid tot sparen) en voor de net-
eigenaar van arbeid (alsmede van een spaarpot om investeringen en tegenvallers mee te 
financieren). Dit zal ertoe leiden dat strandzegen-visserij in mindere mate een bedrijfs-
activiteit zal zijn en zal verworden tot vissen voor dagelijks eten. In alle gevallen wor-
den van de vangst eerst de kosten afgetrokken, alvorens de opbrengst wordt verdeeld 
tussen eigenaar en bemanning. Afhankelijk van de verdeelmethode ontvangt de beman-
ning 2/5de of 1/3de deel van de opbrengst. Neteigenaren verdienen dus aanzienlijk meer 
dan de bemanning. Bemanningsleden die speciale rollen hebben vervuld (zoals het net 
uitzetten op zee, het net herstellen, zingen, de vis verdelen, duiken of zwemmen) ver-
dienen meer dan de mannen die alleen het net binnenhalen. Vrouwelijke leden (die 
water brengen en het net dragen), oudere mannen en kinderen verdienen het minst. 
Bemanningsleden in de onderzoeksdorpen verdienden tussen de 63 en 163 Euro in een 
seizoen (variërend van zeven maanden tot één jaar). Uit het onderzoek kwam verder 
naar voren dat visserhuishoudens sterk leunen op het inkomen uit visserij-activiteiten. 
Ook dragen zowel mannen (door te vissen) als vrouwen (door te handelen in vis) bij aan 
het gezinsinkomen. Tien tot 20 procent van de onderzoekshuishoudens verkreeg ook 
inkomsten door werkzaamheden buiten de visserij (meest kleinschalige handel en, in het 
herkomstdorp Woe, ook landbouw). Ook bleek dat toegang tot andere (eveneens schaar-
se) werkgelegenheid beperkt is vanwege lage opleidingsniveaus of door een gebrek aan 
toegang tot land (met name in de migrantdorpen). Het aanbieden van alternatieven (het-
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geen nog al eens geprobeerd is door de overheid of door NGO’s) is niet eenvoudig, ook 
omdat vissers liever vissen dan andere activiteiten ondernemen.  
 
Kwetsbaarheid 
De mogelijkheden tot bestaansverwerving worden beïnvloed door externe trends (zoals 
bevolkingsgroei) en plotselinge gebeurtenissen (bijvoorbeeld sterke kusterosie als ge-
volg van een storm). Het feit dat Anlo-Ewe strandzegen-vissers gespecialiseerd zijn in 
dit type visserij maakt ze extra kwetsbaar. Zo vormde de algenplaag in de kustwateren 
van Half Assini met name voor de Anlo-Ewe migrantvissers een bedreiging. Door de 
algen konden ze niet vissen; en door gebrek aan toegang tot andere hulpbronnen konden 
ze moeilijk omgaan met deze gebeurtenis. Migrantvissers zijn, door hun specialisatie, 
tamelijk beperkt in hun alternatieven. Ook hebben ze beperkte politieke invloed. De 
dalende vangsten vormen een bedreiging voor de vissers. De lagune casus in Akosua 
Village (hoofdstuk 8) laat zien hoe ecologische achteruitgang in samenhang met een 
institutionele ineenstorting van het sociale systeem grote druk zet op middelen en 
mogelijkheden (de ruimte) tot bestaansverwerving. De vergelijking met Half Assini laat 
weer zien dat dit soort externe bedreigingen lokaal andere uitwerkingen kunnen hebben 
doordat er andere sociale configuraties zijn. Kwetsbaarheid hangt dus niet alleen af van 
de bedreiging, maar ook van de sociaal-politieke en ecologische condities waarin de 
vissers zich verkeren. 

Migratie 
Hoofdstuk 5 gaat over migratie. Ghanese vissers zijn actief in de gehele West Afrikaan-
se regio. Maar ook binnen Ghana migreren vissers. Anlo-Ewe vissers vertrekken uit hun 
dorpen van herkomst om te gaan vissen in dorpen aan de andere kant van Ghana. De 
tweede onderzoeksvraag luidt dan ook: Hoe kunnen we de migratie van Anlo-Ewe 
strandzegen-vissers begrijpen? Eerder onderzoek richtte zich op de zogenaamde biolo-
gische en sociale push (kusterosie, mariene opwelling, bevolkingsgroei, overbevissing) 
en pull (betere marktcondities, mogelijkheden tot sparen of hang naar avontuur) fac-
toren. Maar de migratie kan niet verklaard worden met een lijst van redenen die vertrek 
of vestiging stimuleren. Plaats van herkomst en migratiedorpen staan namelijk met 
elkaar in verbinding, een translokale (hier en daar, in plaats van hier of daar) benadering 
van het fenomeen biedt meer verklaring. Zo’n benadering benadrukt de connectie tussen 
de plaatsen, die verbonden zijn door een continue stroom van mensen, goederen, geld, 
en ideeën. Hier past ook weer het concept livelihood space; de plaats van herkomst en 
nieuwe vestiging maken beiden deel uit van de livelihood space.  

Migratie wordt in deze studie ook begrepen als een strategie in de bestaansver-
werving en is dus gekoppeld aan de visserij-activiteit. De migratie dient vanuit die 
activiteit begrepen te worden, wat een ander licht op de zaak werpt. In migratie-onder-
zoek staan bijvoorbeeld veelal landsgrenzen centraal. Dit onderzoek laat zien dat die 
niet alles kunnen verklaren, vissers hebben andere kaarten in hun hoofd waarbij andere 
grenzen van belang zijn. Mobiliteit, zo blijkt uit dit onderzoek, is voor vissers in feite 
een normaal verschijnsel. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van ideeën uit transnationaal 
migratieonderzoek, dat eveneens de rol van staatsgrenzen minder centraal stelt. Door 
toepassing van het concept livelihood space werd ook duidelijk dat de etnisch techni-
sche specialisatie in Ghana ruimte heeft geboden aan de interne vissersmigratie (met 
ieder eigen niches). Doordat de Fante in de Central Region verder verwijderd van de 
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kust vissen, is er ruimte voor de Anlo-Ewe kustvisserij. Nichecreatie en -onderhoud is 
overigens een doorgaande activiteit. De dalende vangsten kunnen de ruimte voor interne 
migranten wel eens veranderen. 

Meervoudige bestuursstructuren en visserijbeheer 
In hoofdstuk 6 beantwoord ik de derde deelvraag: Waaruit bestaan de voor de Anlo-
Ewe relevante, meervoudige bestuursstructuren in Ghana? Het Ghanese bestuur kent 
een duale structuur daar (prekoloniale) traditionele vorstendommen onderdeel uitmaken 
van c.q. bestaan naast het huidige bestuur. In dit hoofdstuk beschrijf ik de relevante 
bestuurs- en beleidsorganisaties in de onderzoeksdorpen, waarbij ik met name inga op 
die organisaties die gelieerd zijn aan de visserij. Aangezien beide bestuursstructuren 
nauw met elkaar verbonden zijn, is er ook een aantal hybride instituties of organisaties 
ontwikkeld, zoals dat van de chief fisherman (visservoorman) of de Community Based 
Fisheries Management Committees (visserijbeheerscommissies op dorpsniveau). Een 
chief fisherman vervult een spilfunctie in het visserijbeheer op lokaal niveau, hij is ook 
de liaison tussen vissers en het meervoudige bestuur. De chief fisherman is een eeuwen-
oud instituut ontwikkeld in Fanti vissersdorpen en is van daaruit verspreid onder de 
andere etnische vissersgroepen. De overheid heeft dit instituut geïntroduceerd onder de 
Anlo-Ewe, waardoor het een hybride element gekregen heeft.  

Hoofdstuk 6 gaat ook in op het concept ‘governance’ in relatie tot visserijbeheer, en 
wordt afgezet tegen het concept ‘management’. Governance is breder dan management, 
is meer inclusief en meer gericht op de lange termijn. Governance is een taak van 
particuliere en private partijen en handelt over zaken met maatschappelijk belang. 
Governance is gedefinieerd als: ‘het geheel van publieke en private interacties gericht 
op het oplossen van maatschappelijke problemen en het creëren van kansen. Hierbij 
gaat het ook om het formuleren en toepassen van principes die richting geven aan die 
interacties, alsook de instituties die interactie mogelijk maken’ (Kooiman et al. 2005). 
Governance gaat in het kort om: wie maakt welke regels, hoe, waarom en gebaseerd op 
welke kennis?  

Discussies over het beheer van natuurlijke hulpbronnen zijn lange tijd gedomineerd 
door discussies over eigendom en eigendomsrechten. Dit debat werd gevoed door de 
gemene-weide-problematiek (Tragedy of the Commons) dat stelde dat alleen staats-
eigendom of privaat eigendom uitputting van natuurlijke hulpbronnen (zoals overbe-
vissing) zou voorkomen. Op deze theorie is om een aantal redenen kritiek geuit, in deze 
studie benadruk ik vooral het probleem dat eigendom in Afrika niet een eenduidige 
betekenis heeft, in tegenstelling tot het Westen (voor velen het vertrekpunt van de 
discussie). Eigendom in Afrika was in de prekoloniale context al een gelaagd concept, 
maar werd dat nog meer met de koloniale tijd. Verwarring over een begrip past bij een 
situatie van meervoudige normatieve structuren. Dit betekent ook dat instituties die 
worden ingesteld van boven af, gebaseerd op westerse ideeën, zonder aan te sluiten bij 
de lokale plurale werkelijkheid gedoemd zijn te mislukken. Tot slot werd in dit hoofd-
stuk met een case duidelijk gemaakt dat macht een rol van betekenis speelt in de effec-
tiviteit van instituties. Visserijbeheer kan alleen succesvol zijn als de organisatie die de 
regels uitgevoerd wil zien, legitimiteit of macht heeft. Lokale machthebbers dienen dus 
betrokken te worden, wil men resultaat hebben. 
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Instituties in visserijbeheer 
In hoofdstuk 7 beantwoord ik de vierde onderzoeksvraag: Hoe wordt strandzegen-
visserij op lokaal niveau beheerd, zowel door de Anlo-Ewe vissers zelf als binnen de 
traditionele bestuursstructuur als binnen die van de Ghanese overheid? De onderlig-
gende aanname is dat vissers hun visserij zullen beheren als zij er voor hun bestaan van 
afhankelijk zijn. Aangezien visserij een risicovolle onderneming is, ligt het voor de 
hand dat vissers collectief zullen proberen risico’s te verkleinen. Visserijbeheer [mana-
gement] is gedefinieerd als: ‘alle activiteiten die mensen bewust ondernemen om col-
lectief visserij te reguleren door het maken of toepassen van regels op basis van normen 
en waarden’. Het is inderdaad gebleken dat de Anlo-Ewe vissers een actieve beheersrol 
op zich genomen hebben. Ze hebben de toegang tot de visgronden gereguleerd, de 
interactie tussen vissers (zowel binnen de strandzegen-vissersgroepen, tussen strand-
zegen-vissersgroepen als met vissers die met andere technieken vissen) evenals de 
extractie van vis en de toegang tot de markt. De grote rol die vissers in Ghana zelf 
spelen in beheer is om twee redenen van belang. Allereest wordt al te vaak alleen 
gekeken naar de rol van de overheid en binnen die rol wordt veelal vooral aandacht 
besteed aan de visbestanden. Echter, om beheer effectief te laten zijn is de inachtneming 
van de regels cruciaal. Visserijbeheer gaat dan ook veel meer om mensen dan om vis en 
daar is veelal te weinig aandacht voor. De overheid van Ghana is vooral actief in het 
aanbieden van subsidies op buitenboordmotoren en gasolie. Conflicten tussen vissers 
worden bijna altijd opgelost door de chief fisherman. Als er sprake is van mishandeling 
of schade aan bezit, dient de politie betrokken te zijn. Maar ook de meeste politiezaken 
worden uiteindelijk door de chief fisherman opgelost en niet door de rechtbank. De 
rechtbanken ontbreekt het vaak aan kennis of jurisprudentie om de zaken op te kunnen 
lossen. De overheid speelt wel een rol bij conflicten tussen artisanale en (semi-)indus-
triële vissers, middels de door haar ingestelde arbitrage commissie. Helaas blijkt dit in 
de praktijk voor artisanale vissers niet bevredigend te werken.  

De overheid is, meer dan vissers zelf, veel actiever betrokken bij visstandbeheer door 
middel van onderzoek, technische maatregelen, vangstbeperkingen, het instellen van 
zones en tijdelijke sluiting van de visserij. Dat hangt samen met de rol maar ook met het 
wereldbeeld en kennisniveau van zowel vissers als overheid. De overheid baseert zich 
op wetenschappelijke biologische kennis, daar waar veel vissers zich baseren op hun 
eigen wereldbeeld dat uitgaat van een samenhang tussen maatschappij, natuur en kos-
mos die in balans moet zijn. Vissers geloven bijvoorbeeld dat dalende vangsten ontevre-
denheid van de goden weergeeft, omdat er in het dorp slepende conflicten zijn of omdat 
een bepaald ritueel niet is uitgevoerd. Door dat aan te pakken, zullen uiteindelijke de 
vangsten weer toenemen. Niettemin zijn veel vissers ook overtuigd van andere oorzaken 
van dalende vangsten, zoals teveel vissers of de industriële visserij. Deze verklaringen 
kunnen ook heel goed naast elkaar bestaan, mensen relateren veelal aan die verschillen-
de normatieve structuren.  

Onderhandelen over ruimte voor bestaansverwerving 
In hoofdstuk 8 beantwoord ik de centrale onderzoeksvraag: Op welke wijze onder-
handelen Anlo-Ewe strandzegenvissers over hun leefruimte (waarbinnen zij zich een 
bestaan verwerven) binnen meervoudige bestuursstructuren, zowel in hun herkomst-
gebied als in de migratielocaties? Ik doe dit door twee cases te bespreken. De eerste 
case speelt zich af in Akosua Village, een migratiedorpje vlak naast Winneba, en gaat 
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over een conflict tussen de chief van Winneba met de inwoners van Akosua Village 
over het gebruik van de lagune. De tweede case speelt zich af in Keta district dat ge-
teisterd wordt door ernstige erosie van de kust en handelt over hoe de lokale bevolking 
deze bedreiging het hoofd probeert te bieden. Beide cases illustreren hoe vissers op 
verschillende manieren onderhandelen over hun leefruimte, waarbinnen zij zich een be-
staan verwerven. De onderhandelingen kunnen op verschillende wijzen gevoerd worden 
(direct en indirect) en kunnen op verschillende niveau’s spelen (lokaal tot nationaal). 
Gebleken is dat er een nauwe samenhang bestaat tussen effectieve onderhandelingen en 
leiderschap. Het ontbreken van effectief leiderschap in het migratiedorpje Akosua Vil-
lage heeft sterk bijgedragen aan de problematische situatie van de dorpelingen met een 
verslechterende ecologie, sociale structuur en gespannen verhoudingen met de plaatse-
lijke bevolking. Het ogenschijnlijke gebrek aan onderhandeling is daar een directe resul-
tante van, hoewel het in de gegeven omstandigheden wellicht de beste optie voor de 
vissers is.  

In beide cases worden vissers geconfronteerd met bedreigingen van buiten af. Van 
belang is echter hoe die bedreigingen opgevat worden: wat is het probleem en wat is een 
mogelijke oplossing? Verschillende opvattingen over een probleem – en dat is aan-
nemelijk in een plurale normatieve context – leidt tot een andere oplossingsrichting. In 
Keta heeft de bevolking geprobeerd de kusterosie spiritueel en later ook technisch op te 
lossen – dit gebeurde dan ook met wisselende configuraties binnen de Anlo-Ewe – en 
met wisselende allianties van buiten. Daar waar in Keta eensgezindheid bestond over 
het probleem, werd toch de oplossing in verschillende richtingen gezocht. In Akosua 
Village bestond echter ook al onenigheid over het probleem. Het belang van het wereld-
beeld dat mensen hebben in relatie tot hun begrip van problemen en zoekrichting van 
oplossingen is evident. Het is voor visserijbeheerders van buiten daarom van groot be-
lang om aansluiting te vinden bij dat wereldbeeld van de vissers.  

Een van de kernconclusies van dit proefschrift is dat ondanks de vergelijkbare be-
stuursstructuren in de drie onderzoeksdorpen, met in grote lijnen dezelfde organisaties 
en instituties, er nog altijd aanzienlijke verschillen bestaan in de ruimte voor onderhan-
deling. Effectieve onderhandeling draait dus niet alleen om instituties en organisaties, 
niet alleen om structuur, maar draait ook om macht en de rol die de leiders spelen. Dit is 
dan ook meteen de kritiek op de interactive governance approach die ik in deze studie 
gebruikt heb, waarin onvoldoende aandacht wordt besteed aan macht. De nadruk die 
Kooiman et al. leggen op principes die richting geven aan bestuur en beheer heeft 
normatieve waarde, maar is ver verwijderd van de dagelijkse praktijk in Ghana. De 
realiteit toont dalende vangsten; en dus afnemende visbestanden en vissers die in hun 
levensonderhoud proberen te voorzien in een omgeving met weinig alternatieven. De 
realiteit toont een overheid die aan de ene kant geld wil verdienen aan een waardevolle 
natuurlijke hulpbron en aan de andere kant probeert die natuurlijke hulpbron te bewaren 
voor de toekomst. Daarbij wordt de overheid gehinderd door een gebrek aan een inacht-
neming van de regels en een gebrek aan (controlerende) macht.  

Uitdagingen voor visserijbeheerders 
De case van de Anlo-Ewe strandzegen-vissers heeft laten zien wat de waarde is van de 
artisanale sector in Ghana, voor voedselzekerheid, werkgelegenheid en bestaansverwe-
zenlijking. Daarbij komt dat de vissers voor een groot gedeelte hun visserij zelf in 
beheer hebben; en daar vooral op sociaal gebied zeer goed in slagen. Het probleem van 
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dalende vangsten kunnen vissers echter niet alleen oplossen, daar hebben ze de overheid 
bij nodig; temeer daar de situatie bestaande instituties onder druk zet. De overheid van 
Ghana staat dus voor de taak om haar betrokkenheid bij de artisanale sector te ver-
groten. We hebben gezien hoe het handelen van mensen in relatie staat tot het wereld-
beeld en de beschikbare kennis. Door meer zichtbaar aanwezig te zijn kan de overheid 
een groter draagvlak creëren voor haar beleid; en door uitleg te geven kan de lokale 
kennis van visstandbeheer groeien. Bestaande wet- en regelgeving dient meer effectief 
in acht genomen te worden, zoals de maaswijdte van standzegens. Daarbij is het, in 
verband met migratie, aan te bevelen dat de Ghanese overheid samenwerkt met de buur-
landen. Door bij conflicten tussen de (semi-)industriële en artisanale boten en bij IUU-
visserij krachtdadig op te treden, wint de overheid ook aan legitimiteit bij de artisanale 
vissers. Het zou goed zijn als de visserij-intensiteit omlaag gaat, bij voorkeur beginnend 
bij de (semi-)industriële sector. Hierbij moet ook oog zijn voor de ontwikkeling van 
alternatieve hulpbronnen van inkomsten. Het versterken van bestaande lokale instituties 
geniet de voorkeur boven het van boven af implementeren van nieuwe instituties. Uit dit 
onderzoek is naar voren gekomen dat lokale leiders een spilfunctie vervullen. Verster-
king van dat leiderschap en het legitimeren ervan – door leiders de juiste uitrusting mee 
te geven – is een prioriteit om te komen tot beter visserijbeheer. Dat betekent ook 
investeren in onderwijs. Onderwijs biedt de kinderen van vissers meer mogelijkheden 
en onderwijs kan ook gebruikt worden voor het aanbieden van meer toegepaste kennis 
over visbestanden en visserijbeheer. 

Visserijbeheer betekent uiteindelijk dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. 
De overheid, als een van de beheerders, moet bereid zijn om die keuzes in samenspraak 
met de vissers te maken.  

 

 




