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Mossel- en Qesterteelt ïe Zeebrugge

Sedert een jaar werd een kweekerij aangelegd. -

Merkwaardige uitslagen.- De mossels te Zeebrugge ge-

Jiwèèkt moeten in niets onderdoen voor de ingevoerde.

Wij vernamen dat te Zeebrugge een mos-
sel- en oésterkweekerij werd1 aangelegd.-.Wij
zijri ter'plaats gegaan om eens na te'zien
welke :uitslage"n de aanlegger va'.i deze kwee-
terij mocht boeken.

Laat'ons eerst kennis maken met den Heer
•temi Deyos, die het aandurfde te Zeebriigge
deze kweèkerije!.i te beginnen, 't Is een een-
voudig werkman, bezield met een sterke
werkkracht. Hij wrocht voor enkele dage?i
nog in de glasfabrick, meestal al 's nachts.
Gedurende den dag legde hij dan zijn mossel,
kweekerij aan. De man is bekend met .de zee
als een duivenmelker met zijn duiven. Hij
^ent de stroomingen ia de haven en lang?
de kust en weet tevens dit alles ten nutte te
maken vari.zijn begonnen werk.

Wij vppden den' man te huis. Zijn werk-
kracht zcltc hem >.>a den.oorlog aan om en-
<ele zeer wel gelukte schepen in miniatuur
te maken. Onder meer de Engelsche orider-
zeeboot'p'ie tijdens den aanval op Zeebrugge,
defa muur deed springen is zeer wel gelukt.
Twee van'de overblijvende soldattn <iie de
joot,. tj>t :Op' de:i plaats'hadden gestuurd, vci-
eérdcn™Devos-inèt ee1;! bezbokv--;- •'."; ' •'• •-•

Ons doe} was feitelijk de inosrii-Ikv/eekerij
!e; bezien. Wij vertrokken dar. pol; naar dé
^eystsche sluizen. Daar waar de afleiding?-:
vaart; niet ; «het. parfumerie kabaal* in de
zee loopt, daar is de kweekerij aangelegd.
De beide oevers van het gede'elte dat- ir. do
zee komt, de breede baarbrekers dus zijn het
proefveld.

De hee'r Déyos bekwam de toelating cm
de mosse}teeït te- beginne'a door .tusschen-
<omst van het beheer van Bruggen en We-
gen en dank zij de welwillende en zeer dienst-
vaarJigé medewerking 'van de HH. Vcrschel-
de, secretaris der Commissie voor Mossel- en
Desterteell enr Vefschoore, . bestuurder van
bruggen e.-i Wegen der kustafdeeling.

Die. kweekplaats werd toegestaan aan zeer
voordeelige voorwaarden.

.Zeebrugge en over het algemeen de hoof-
den zijn zeer rijk aan mosselzaad. De sluis-
deuren "b. v., hangen dik beladen. Dit zaad
s van eerste gehalte doór.de aanhoudende

waterstrooming". De "Hollanders kwame'.i re-
gelmatig dit mosselzaad st'eken. Duizenden en

duizenden kilogram werden naar Bouchaute
gebracht, van waaruit dan de mossels in
vollen wasdom naar België worden gebracht
en verkocht.

Op die twee hoofden, waar de kweekplaats
va'.i Devos is, werd er iiiei iriin dan 40 dui-
zend kg. zaad rondgespretd. l Iet is wonder
hoe' rap dit zaad vastligt. Ma een uur heeft
het reeds steun gevonden en na cUhc en
vloejd ligt het ankervast.
Na een jaar hard werken en de grootste zor-
gen besteed te hebben aan zijn kweékeli'.igen,
is de heer Devos er reeds in geslaagd duizen-
den kg. mossels te leveren die op gebied van
grootte als op gebied van hoedanigheid in
niets te wenschen overlaten. •

De heer Damas, professor aan de Hooge-
school van Luik, moet • regelmatig eer.i proef
dezer mossels hebben om ze te onderzoeken.
De heer Damas is daarmede gelast 'door den
Staat. Zijn oordeel is, dat de mosselen te
Zeebrugge gekweekt van eerste hoedanigheid
zijn. Een proef, die wij naar huis medene-
men, bevestigt ten volle de uitspraak van den
professor. Die mosselen zijn ruim zoo goed
"als'de"ingevoerde. ',,•*_ ,'\. • • - , - . . - • - .

• Het Staatsbéstuu^ bemoeit zich sedert en-
kelen tijd niet.de mossel- en oesterteelt in
Belgische waleren. Te Nieuwpoort en te Oos-
tende, worden zelfs groote kosten gedaan om
.die teelt aan te moedigen. t

Aan de Oostkust.alleen'durfde het niema'.id
aan dergelijke kweekerij aan te leggen. De
heer Devos mag er, op bogen de eerste te
zijn die nijverheid te Zeebrugge aangedurfd
te hebben.

Wij spraken eveneens' van de oesterteelt.
Daar werd ook reeds imede begonnen. • Wij
zulle*.i .de plaats niet aanduiden waar deze
teelt is aangelegd. In_elk geval hij is er mede
begonnen en men is vol hoop een degelijk
resultaat te bekomen. De qesterkwcek is
nogal ingewikkeld en kiesch en toekomend
jaar zullen wij er Wel méér over vernemen.

Wij wensche'.i den heer Devos geluk met
zijn durf en verhopen dat zijn noest stre-
ven prachtige resultaten zaj opleveren.

Aan de mosselhandelaars wijzen wij met-
een den weg en aan de bevolking even-
ee.as. Laat ons onze eig'e'n nijverheid steu-

nen. In Holland is de mosselnijverheid een
nationale nijverheid. De Hollanders komen
bij ons het mosselzaad steken. Een paar jaar
later moeten wij duur betalen •wat aan een
spotprijs hier werd weggehaald.

Onze Scheldvisschers worden daarbij aller-
lei moeilijkheden in den weg gelegd.

Laat ons dus het pogen van regeerings-
wege en ook van particulieren als dezen 'sim-
pelen werkman hoogschatten en steunen.

Dfe' regeering heeft ingegrepen om te belet-
ten dat onze kust, die zeer rijk is aan mos-
selzaad, van dit product zou ontroofd wor-
den.

Wij bezitten dus ook een kweekerij. Bin-
nen enkelen tijd zal een groote uitbreiding
gegeven worden aa'.i het bestaande. Dan zal
ook de mogelijkheid kunnen ingezien wor-
den om ons eigen te bedienen van een volks,
voedsel, dat hoe langer hoe meer gegeerd
wordt.

Handelaars steunt onze eigö.i nijverheid !
N.d. 'Redaktie.-— Wij kunnen die aannioe-

digendé woorden van «Het Brugsch Han-
delsblad» slechts bijtreden. Moesten allé';blar
den mér dénzelfden .-rnïldèri geest meehelpen
om o'.ize vischnijverheid en alles wal er mee
verband houdt., te steunen, dan zou van kri-
sis in gamaal en visscherijbedrijf, geen spra-
ke zijn.
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Enkele zichten van de plaats van de inotic'kweekerij. De heer Devos geeft uitleg over
de manier, wcarop hij zijn teelt aanlegde.— Op de plaats waar de lezer een kruiske ziet,'
stak een zeehond juist de1.* kop boven. Sedert enkele- dagen vertoont zich het zeedier ra
gclmatig to Zeebrugge, .

«o»
Het verval van Brugge, het vroegere «Ve-

netië van het Noorden» - bego.i reeus in uen
aanvang der 15e eeuw. Niet langer varen de
rutfjjeaten van uit het verre Ousieiv met rijk
geiaclen schepen het Z.win binnen of zeilen
zij naar de Duitsche steden met de voorc-
DreKgse,en. der Vlaamsche getouwen heen. L>e
veri'anoting van het Z.win, de zeeschuimers
houaen hen van de Vlaamsche kust verwij
derq, Antwerpen vervangt Brugge als han
clcls.nonopohs van West t/uropa

la,1 een brief van 7 februari 1484 schnjft
Hertog Hulips .

«ftet -4wm en de haven van Sluis is een
van' de drie pnncrpaalste havens van het
Kristèndom het werd tot den dag van heden
beztbht door al de natiën van de wereld die
hier^hun goed ei koopwaren dagelijks en in
grocte hoeveelheid brachten. Maar nu dat
t voorseide Zwin en Sluis ondiep en nauw

ia, hebben eenige stiermans, bootsman» en
andere, wonende op de kust van de zee, zich
veroorloofd schepen in te brengen
die jn t Zwin wilden zijn \Vat zij met heb
ben c kunnen doen zonder groot gevaar de
schepen te verhezen, aangezien zij de^ gaten
van»t voorseide Zwin met keinen , anderen
hebfen, 'enkel voor Kun profijt, zich ver
oorloofcl, één groot getal schepen te voeren

vervreemden van ons landt van Vlaanderen
en dit tot schade en nadeel van ons en van
onze . ingezetenen. •

Nu volgt het reglement va'a den. loods-
dienst dat door de drie leden van Vlaande-
ren opgemaakt en door den Hertog goedge-
keurd werd. Wij geven hier, om hunne ei-
genaardigheid en omdat het de eerste ofh-
cieele inrichting van het loodswezen is, de
bijzonderste beschikkingen van dit reglement:

De loodsen te Oostende, Wenduyne. Blan-
kenberge, Heyst, Sluis, Slependamme aldus
aanvaard moeten voor de wet van Brugge en
in aanwezigheid van de Baljuw of den Schout-
heet den eed doen dat zij geen enkel vreemd
schip elders dan in 't Zwin zullen voeren.

Een persoon die geen beëedigde loods is,
mag geen schip in 't Zwi'n voeren, onder
boete van 300 pond parisis.

Ieder beëedigd loods zal op de linkermouw
een geborduurde zilveren streep dragen om-
dat men hem erkennen zou.

Een loods mag geen drinkgeld geve-;, noch
ontvangen onder boete van 100 pond. ten
loods die door zijn schuld en nalatigheid
avarij zal hebben veroorzaakt zal aangehou-
den en aa-r. de wet van Brugge geleverd, om
geoordeeld te worden. .

In geval een schip verongelukt op de
Vlaamsche Kust moet ieder visscher ot loods
helpen aan de redding der goederen die
zullen moeten overhandigd worden aan de
rechterlijke overheid van de naastbijgelege-i
stad, onder straffe voor diefle vervolgd te
worden ; de koopman zal zijn loon moeten
betalen en in geval van betwisting, zal het
loon door de overheid geschat en betaald
v/orden voor aflevering der goederett.

Bij stormwcder en in geval de loods het
echip in 't Zwin niet brengen kan zal hij,
mitó toestemming van den kapitein het schip
mogen voeren waar hij het best oordeelen
ZaBoeie'.i en bakens mogen niet verzet wor-
den onder doodstraf. k

Degenen die kennis van dergelijk inzicht
heeft moet het aan de wet bekend maken on-
der boete van 300 £ par.

Ten einde een loods te kun'ien zeilen op
alle schepen die naar Tt Zwin varen, moet op
ieder visschersboot ten minste een loods zijn
die ter beschikking blijft van de vaartuigen
die naar 't Zwin varen.

Loodse-i die een schip in 't Zwin brengen
krijgen voor loon van den kapiteyn 8 sche-
ling voor een schip van 50 Ton' ' V
fing voor 100 Ton, 2 pond voor 200 Ton en
drie pond twaalf schelling voor een schip
van meer da-i 300 Ton. Dit loon wordt ver-
meerderd in geval van stormweder.

Het verbod aan niet beücdigde zeelieden
den dienst van loods waar te nemen werd
waarschijnlijk niet nageleefd want vijflien
jaar later in 1499 dringt Brugge nogmaals
aan op een betere inrichting van den loods-
dicnst en doet opmerken dat de schepen naar
Zeeland en elders gevoerd worden omdat de
pylolèn de passen va-.i 't Zwin niet kennen
en dit" gedaan wordt tot «groote «cade ach-
tenleeie ende verminderinghe van onsen

De Mijnrechten op Vreemden Visch
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Antwoord^aan i Wansje van de Vischmiene

(Ingezonden).

Laten wij beginnen met te zegge-n dat de
Vischmijncommissie uit een evenredige verte-
genwoordiging bestaat van reeders en kob-
pers, van elke partij,, zes leden ; de krachten
van beide zijden zijn dus volstrekt gelijk , dat
wist Wansje misschie'T niet Alles vrat sinds
jaren overwogen en besloten werd, ten voor-
deele van de vischnijverheid, werd dus beslist
door de twee partijen Reeders en Koopers

Onder een dezer punten bevond zich het
taxeeren door de stad van de visoh in dei
vreemde besteld en in de pakhuizen verkocht
Dit werd regelmatig en zonder politie of
Rijkswachtkontrool aan den ontvanger der
mijn betaald •.

Hoe en waardoor kwam deze taxatie tot
stand ?

Over zoowat een paar jaar ondergiig de
visschenj moeilijke tijdstippen Het contin
gentement bestond nog niet en-onze markt
werd overrompeld van consignatie zendingen
Iedere1.! morgen werd er een beduidenswaar
dige hoeveelheid kleine visch van.uit de pak-
huizen verkocht vóór den afslag in de visch
mijn begonnen was. Toen de moteurs met
h"un kleine visch aan de beurfkwamen, wa-
ren^er' teedsi)Véde^kleuiKandfiiv^^KtïdiefJd
door het aa'ikoopen der .uitheemsche 'visch";
Na een gezamenlijk overleg tusschen reeders
en koopers werd toen de eerste steen gelegd
tot betere overeenkomst en samenwerking
van reeders en koopera. De algemeene belan-
g(an werden daar bewerkt. Wansje zegt :
men beperkt zij'.i oordeel tot de enge kring
der eigenbelangen. Ik geloof dal Wansje het
meest van deze ziekte aangetast is.

De heer C. Willems, Voorzitter van het
Syndikaat «De Vereenigde Vischhandelaars»
met medewerking van bestuurs- en andere
leden, deed in de-i Hoogen Raad voo'r Zee-
visscherij aan de reeders, twee voorstellen.

l.) Verbod van alle invoer van tongen
daar er door onze visachers groote hoeveel-
heden van de Witte Bank binnengebracht
werden.

2.) Verbod van i'avoer van alle visch heb-
bende minder dan 0.40 m. lengte. De toena-
dering en betere verstandhouding deed daar-
door een grooten stap vooruit en met groote
voldoening werden deze .beide voorstellen
door de reederijen aa'.ivaard. Het mag ge-
zegd en herhaald worden, door deze beide,
voorstellen was de krisis der visscherij over-]
wonnen, wat door geen enkele reeder kan te-
gengesproken worden. Daar alle vreemden
visch minder dan 0.40 m. lengte uit de
markt van Ooslevide verwijderd was, zoo viel
het bijzonderste argument voor het taksee-
ren van de ingevoerde visch die door tus-
schcnkonist en medewerking van het syndi-
kaat der «Vereenigde Vischhandelaars» toe-
gelaten Werd, weg. Gaan wij nog verder. In
de vergadering van de maa'id November
1932 werd er door de Vereenigde vischhan-
delaars op de toegestane hoeveelheid inge-
voerden visch een taks aanvaard van 0.50 fr.
de kg. voor gewone visch (kabeljauw, kool-
visch) twee frank de kg. op tarbot ; in de
hoop dat de gestorte taksen ten bate zouden

komen van de Gerrte'èttschappelijke Kas voor
de Zeevisscherij. Jammer genoeg werd sinds
lang, en dit met veel spijt .vastgesteld dat het
bedrag dezer gestorte taksen terecht kwam in
de Staatskas. Ware dit voorzien geweest, dan1

haddVn verscheidene leden van het syndikaat
der vischhaiidelaars zich onthouden

Wij vragen nu aan Wansje : hadt gij dur-
ven zooveel tegemoetkoming verwachten van
de koopers ? Gesteund op deze argumenten
zrjn de koopers ten uiterste verbaasd geweest
bij het lezen van uw artikel ï Te meer, dat
m de laatste vergadenng der vischmij3.com-
missie de reeders van stoombopten en motors
algemeen akkoord waren over het voor-
stel der beperkte Vischmijncommissie, 1 1 z.
het opschorsen voor dne maanden der stads-
takseenng van vreemden visch Na deze proef
zou de beperkte commissie terug bijeen ge-
roepen worden om, iidier_zu!ki noodig wa»,
de abuizen te verhinderen, wat in £een ge-
val te verwachten is In het bijzonder nog
dat het voorstel gedaan werd door den Heer
Bestuurder der „Visscherijhaven, die met al
de leden en in volle onpartijdigheid .hande-
lend, optrad tusschen reeders en koopers ,. ;

De Staatstaks op vergunningen blijvende en
e-taks er bij, is het zeer lastig voor

tholfcn en andere rechten ende dcsolacie
van onse steden va'.i Brugghe Damme Sluis
cndc by consccticncic van den gcheclen lan-
de van Vlaendren».

Daarom geeft de Hertog opdracht aan Jan
do Hont, en Adriaa-n Drabbe oril zich te be-
geve.i in' d"e havens van Sluis, Heysl, Blan-
kenberge, Wenduyne, Oostende, Walraversy-
de en daar de beste mannen uit te kiezen om
dienst ab loods te doen voor de schepen die
voor 't Zwin bestemd zijn.

De handel werd dan nog gevoerd met de
Duitsche Hanzesteden, langs het Westen met
Frankrijk, Engeland, Bretanje, Portugal,
Spanje, Italië,

De tonnemaat der schepen bedroeg van
vijftig tot drie honderd ton.

Als bemanning van vaartuigen ri den tijd
vinden wij ; Seye, Coe, Hulke, Verscepai
Calenier, Kraak, Coggeschip, Plcegscip,
Buusse,

Er wordt ook gesproken van Anker», Ca-
blen, Ghetouwen, Mast, Talie, Rade-i, Calle,
Coghespriet, Wincfa*. L. V,

>che concurrenten. Verlangt men ons in der-
gelijke .omstandigheden nog grooter lasten
op den rug te leggen ? - ' '_

Gelukkig dat door de mild/e medewerking
der koopers, de visscherij tamelijk goed
gaat, zoodanig, dat er reederijen zijn die
nieuwe schepen in opbouw hebben, van over
het millipen. Dat bewijst Wansje, dat gij U
zoozeer niet .moet verontrusten en dat gij de
toestand zelfs glimlachend kunt toegemoet
zie'i. Wij vrachten dus met volle gerustheid
de beslissing van het Stadsbestuur af. De
Heer Schepen van. Geldwezen, voorzitter der
Vischmijnoommissïe, die uitgenomen de
laatste vergadering, alles . gehoord en mede-
gemaakt heeft, zal, ik meen er zeker van -te
Zijn, eene proef doen en zal de beslissing va-j
de beperkte commissie goedkeuren. Te meer,
dat de Heer Schepen, in de heer Bestuurder
volle vertrouwen stelt, omdat hij de onder-
vinding opgedaan heeft, dat hij verzint voor
hij begint. Laat ons besluiten : De Vader-
la'.idsche leus is : «Eendracht maakt macht».;
tweedracht baart zwakheid. . .

Neem de goede inzichten der koopers niet
weg. Zij alle'.i vragen en verlangen den
groei en bloei der vischnijverheid. Wij kun-
nen zonder elkander i.iiet uit ckë voeten. Schat
iedere toenadering der koopers op hare juiste
waarde, zoodoende zult gij bij de koopers
medewerkers vinden, die recht door zee gaan.

Blijf niet ten achter Wansje en dit ten bate
van het algemeen welzijn der visscherij.

ADOLF JANSSENS.
deelge'.ioot der firma Camille Willems.

* * *
P. S. — Dit verweerschrift werd opgesteld

snkcl en alleen tot terechtstelling van de
zienswijze van Wansje, en ik wensch daar-
mede verdere polemiek te verhinderen.

* * *
NOTA DER REDACTIE. — Het gaat hier

niet om polemieken uit te Jokken maar zoo-
als bovenstaande schrijven wel degelijk doet
uitschij'.ien, om de zware lasten welke op den
lokalen vischhandel drukken, te doen ver-
minderen.

We hebben dit schrijven aan Wansje mee-
gedeeld, hij is het eens, -dat samenwerking
nuttig en noodig is, maar om de lasten van
dei vischhandel te verlichten, bestaan andere
en vee] algemeener middelen, die alle visch-
handelaars ten goede zouden komen en niet
enkele, zegt hij. Want de opheffing der tak-
sen op den invoer van vreemden visch, noemt
hij de grootste kemel, die kaM geschoten
worden. -

Volgende week zal Wansje breedvoerig, uit-
eenzetten, waarom die beslissing betreuren*.
waardig is en wat volgens hem beter de al-
gomeonc belrjigcn van alle vischhandclaars
zal dienen, want ó*at i» toch feitelijk het
doel van het strevef.i van den heer Janssen*
en C. Willems, deze laatste als voorzitter van
het syndicaat der vischhandelaarj l l» 't niet >

Natuurlijk, zegt Wansje en we zijn het met
hen daarover een». Tot volgende week du* l
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