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L—DE MOSSELTEELÏ IN
NEDERLAND EN BELGIË

'Van deskundige zijde vernemen wij dat er
van Belgische zijde den laatsten tijd ernstig
bezwaar wordt gemaakt tegen verslechtering
van de mosselkultuur in de Westerschelde1.
Inderdaad, ook in Zeeland, alhoewel de mee-
ningen nog verschillend zijn, is er toch een
strooming, vooral onder de ouderen waar te
nemen, die van de veronderstelling uitgaan
rfat *le sluiting van de stroom van de Ooster-
cn Westerschelde bij Bath van;:zeer ongun-
sligen invloed is op de o eis t er- en -mosselkul-
luur op .de Oosterschelde.

Dat die sluiting echter de mosselpeiken op
ae Wébterschelde hij den Braakman.' zou heb-
ben vernietigd is niet overtuigend bewezen -,'
zij kan wel oorzaak zijn van de verlegging
der platen in de Westerschelde, dus secun-
dair wel van invloed doch geen hoofdzaak.' '

Het is nu immers eenmaal een bekend feit,
cïat de teelt op de Westerschelde voor -mos-

Jsëlen/en zeer zeker toch de laatste; jaren, door
door. het

dóór den stroom meegevoerde zand yan de
platen afkomstig, een goeden bodem voor
mosselkultuur mist, daar mosselen zich niet
vestigen pp dezen bodem. Dit alles zonder te
gewagen van den afvoer van veel vuil watelr.

Bovendien is de stroom op de Weslërschel-
<Je dé helft sneller dan op de Oosterschelde
hetgeen .de vestiging van de mosselkultuur
belemmert, wat ze'er duidelijk is, daar d
vulling van de Schelde siechts door een zee
arm geschiedt. Vóór de demping van beid
verbindingen n.l. het Sloe en de sluiting bi;
Bath, ging dit veel geleidelijker, en toen werd
in het giertij geen razende atroom verwekt
doordat de stroom werd verdeeld ten eerste
door de Schelde, ten tweede door het than
ge'dempte Sloe, ten derde dpor het thans ge
dempte gcdecöte bij Bath, hetgeen dus kul
tuuryestiging ten goede kwam.

In. het algemeen bezien, zijn de mogelijk
lieden voor mosselcultuur in België zeer ge
ring, daar bovengenoemde fouten zich over-
al voordoen en vestiging van qen blijvende
kuituur uitgesloten zal zijn. Anders is het ge
stcld in Zeeland : hier floreeren .de kuituren
goed, uitgenomen factoren die zich in de na
tuur. steeds voordoen en opk hie.r vporko.men
en zich ven tijd tot tijd misschien noodzake
lijkerwijze voordoen.

Zooals gezegd, is de mosselkultuur In Zee-
land gezond en biedt ontzagclijke mogelijkhe-
den door de buitengewone oppervlakte die
hier in exploitatie kan worden gebracht
deze gebu'den beginnen vanaf hel Wemel-
dingsche schaar tot ver over de Roompot tol
aan Burgïiaia toe, terwijl nog grootë uitge-
sticklhedên worden aangetroffen te Bruinisset
Brouwershaven en de Zandkreek,

Deze kuituur zag zich de laatste jaren voor
grootë rampen gespaard wat echtc'r niet Weg
nam, dat 'de kwalitiet der mosselen vroeger
ook beter was dan tegenwoordig, hetgeen
ontstond doordat hcA bedrijf vroeger mei zoo
intensief werd uitgeoefend als tegenwoordig,
waardoor de mosselen grooler groeiden,
daardoor meer vischgchalte verkregen en
zooals verondersteld wordt, beïnvloed wer-
den -door de toen nog in verbinding «taande
Oo»ler- en Westerschelde, wat van ir
schijnt geweest te zijn op de kwaliteit.

Vast s(aat intussche'n, dat de mosselen niet
zoo groot méér ie kwecken zijn ais vroeger;
evenwel i» do vraag naar de mosselen de
laatste jaren zoodanig toegenomen, dat deze
kuituur een onuagelijke uitbreiding heeft on-
dergaan en deze mogelijkheden nog sleeda

uit te breiden zijn ; in één woord : een be-
drijf hetwelk er zijn mag, en ontzagelijke mo-
gelijkheden biedt, en vooral in deze tijdsom-
ïtandigheden een goedkoop en krachtig
volksvoedsel oplevert.

i!.— DE OESTERKULTUUR
IN NEDERLAND

Anders is het gesteld met de oesterkultuur
m Zeelan<J. Dit unieke beidrijf hetwelk voor-
heen een \Vereldreputatie.genoot, is door di-
verse rampen getroffen wat gezamenlijk een
totale catastrpphe kan worden genoemd aan-
geiidn ze het bedrijf absoluut ten gronde
richten en althans-voor minstens vijf jaar van
de Wereldmarkt zal doen verdwijnen.

Als diverse oorzaken gelden hiervoor de
volgende :

l ) De gevaarlijke schelpziekte wel-
ke de schelp van binnen, aantast, het slot het-. . . . r - . . . . . . . . . ' •
welk de verbinding vormt .tusschen boven-
en on'derschejlp langzaam doch zeker door-
hóort en de oester hieraan onherroepelijk
fterft.

ns zeijr gevreesde'parasiet i

PRODUKTEN
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PETROLEUM
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.

* Slipper timpckl » of « Crepidula S» die in
den zoo geweldig aantal aanwezig is, dat uit-
roeien hiervan wdl tot de onmogelijkheden
schijnt te behooren. Deze catastrophe op
zichzelf vertoont veel.overeenkomst met de*-
zelfde welke in Engeland plaats had nu on-
geveer tien jaar geleden,'en waarvan de eter-
tijds beroemde Engelsche. kuituur ook tot op
heden niet is opgestaan.

Kwamön deze Slippers nu in de jaren 1929
en l 930, slechts sporadisch voor, zoo gering
zelf tfat indien er een werd gevonden, deze
als ee'n curiositeit werd beschouwd, is thans
evenwel de uitbreiding hiervan zoodanig, dat
de geheele kuituur hierdoor is vernietigd en
schijnt het voortplanlingsvernvagen vele dui-
•/eriden .procenten te bedragen.

De gevolgen hiervan zijn formidabel, b.v.:
over 5 a 6 jare.n terug werden oescerpei-cee-
len verhandeld varieerend van. 40.000 tot
50.000 gulden per stuk, dewelke thans als
een ruine daarliggen en totaal waardeloos
zijn, zelfs niet eens de exploitatie waard.

De Nedcrlandsche Rcgeering is mede hot
slachtoffer dezer catastrrophe, gezien deze,1 in
normale omstandigheden alleen aan pacht
ontving een bedrag per jaar van 5 a 600.000
gulden, terwijl de «/ertijds bestaande welvaart
in Zeeland hsteft plaats gemaakt voor een
ongekende terugslag, gepaard aan ccn toe-
komst duisterder dan ooit.

Niettegenstaande . deze rampen, zijn gedu-
rende de laatste twintig jaar de oesters nie-1
van een zoodanige kwaliteit geweast, aU
vroeger het geval was, hetgeen ook door
oudere deskundigen wordt toogfeschreven
son dd demping van de verbinding der beide
Scheldes bij Bath. ^ .

De regocring in. Nederland tracht door
pachtvermindcring en dergcilijke het bedrijf
te steunen, welk streven hooglijk wordt ge-
waardeerd, doch uitermate zeer weinige
perspectieven kon bieden, gezien de Oester*
uit Zeeland overal,, v.n, in Bcigie en Enge-
nnd zeer hoog wordsa belast, hetgeen niet

voor exploitanten in Bcigie en Engeland geldt
daar deze van deze Regeeringen voor enorme
hoeveelheden vrije invoer van plant/oester*
verkregen, waardoor de exploitatiemoiBelijk-
heid van Nederland wordt weggevaagd.

Zooals reeds hierboven aangehaald, .voor-
st de Engelsche kuituur zich van Fransche

Oesters en wel in 1934 werden ongeveer 13
nilliocn ingevoerd, welke proef in 1935 werd

overtroffen daar thans 22 millioen ingevoerd
werden, waaruit blijkt dat deze oester* een
goed accïimaiatieverniogen bezitien,

III.— DE OESTERKULTUUR IN BELGIË

Het zal wel niet Van ólgéméone bekend-
heid zijn, dal zich in België, op het gebied
van oetterkultuur, een ongeëvenaarde moge-
lijkheid bevindt, Df positie die België hierin
neemt U ztlfg plaaUelijk weinig bekend, en
bestaat uit de volgende bijzondere objecten

De ongebruikte vloikom der Koopvaardij ta
Nieuwpoort, waarin' gedurende enkele jaren
groote proeven werden genomen,.is blijken*
csultaat,' ee'n natuurreservaat vioor het kwee-

ken en vielen'Vftn oesters, van a^erftewlen
rang ;: ontzaglijke r groei «n:kv»»lUe\jt, zooda-
nig, dat deze nergens U te overtreffen.

Niet *Il«en dat det« p«r«J»«eHeven d««r g«-

weraen, doch ze worden nog m hoog?
raate vermeerderd door het feit, .dat de
schelpziekte daar niet bestaat, evenmin pa-
rasieten, wat uitgesloten schijnt doordat het
geen bodemcultuur is daar de oesters aldaar
op kaders worden gekweekt, en al hetgeen
schadelijk zou kunnen zijn, verwijderd kan
worden.

De zeer gunstige, nergens ter wereld zich
bevindende ligging van dit bedrijf, kenmerkt
itch nog door bijzondere omstandigheden: da
ligging vlak aan den ,mond van de Noordzee,
een zeer bijzonder goede • aanvoer van zeer
voedzaam water, beschermd tegen weer- en
v/ind. In dit object is alles vertegenwoordigd
hetgeen een rendabel bedrijf rechtvaardigt,
en België in het bezit stelt yan de beste cul-
tuurmogelijkheden zonder weerga. , ;

Hetzelfde geldt voor de ongebruikte spui-;
kom te Oostende, welke evenals te Nieuw;
poort van natuur goed is beschermd en wier'
watertoevoer eveneens prima is, wat
ding is, met aan zekerheid grenzende mogeV
lijkheid, de- plaats die de Zeteuwsche .oester,
.yporlïeën' .in ^België innam,' ig*eh'eèivWyveryótP''
gen. Wanneer deze* beide plaatsen worden
voïgeplant niet uit Frankrijk geïmporteerde, i
dus gezonde oesters, zullen zij zeer zeker in
<!e behoefte van België kunnen voorzien.

Wat dit voor een ruggesteun voor België
kan betfiekenen is onberekenbaar, vooral nu
de Zeeuwsclïe oester voor jaren van de markt
is verdwene'n en de mogelijkheid van verzen-
ding van Bcigie naar andere landen dus open-
staat.

Zoo doortastende en bekwame vaklui van
deze ongeëvenaarde gelegenheid weten ge-
bruik te make'n, kan hier eene gansch nieuwe
industrie tot stand kome*n, die haar ontstaan

te danken hebben aan de speciale com-
missie tot heropbeuring der oestercultuur in
België, welke, onder de kundige leiding van
prof. Damas, Directeur van het bekende In-
stituut Van Beneden te Luik, bijgestaan door
den heer Verschilde, secretaris der Commis-
sie voo zecvisch en mosselteelt, de proefne-
mingen tot een goed einde heeft weten te
brengen. ^\...
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Een laatste kans!

Wie heeft nog niets gestort?

óxjjmen

Standard i i

Gas -OH !

t A. P. C.

J HEEL DE WERELD DOOR

BEROEMD EN GEPREZEN

\meriean Petroleum Company.

r;-Einde volgende week, dus op Zondag 6
October, heeft de jaarlijksche plechtige uit-
jeiking der premiën en leerbeurzen voor de
zeeyisscherïj, alsook del uitreiking der be-
kw.aamheidsgetuigschriften voor scheepsjon-
gen, schipper en lee-rling-schipper ter zeevis-
'scl£er}j te Oostende (Vmorgens te l l uur) en
tjSHeyst (15 uur) plaats.
-jt'Benevens de premiën die aan de in het

gelukte vissohersjongeins door tus-
scHènkomst van Staat, Provincie en Stad ge-

. geyen worden, heeft «Het Visscherijblad» ge-
'tĵ oh't onze visscha'rs daarbij volledig uit te
i u sten. Dank zij de vrijgevigheid van talrijke
yi&schersvriendcn, hopen we dit jaar ten volle
jfifoiis .streven gelukt te zijn.

er aan, alle personen welke .het
den willen bijdragen cm s de

honderd en elf leerlingen met .een nuttig ge-
:.chenlc te kunnen begiftigen, er op te wijzen
dat alle geschenken nog tot Woensdag 2 Sep-
tember zullen aanvaard worden of dat het
bedrag daarvan, door han nog mag gestort
worden op postcheckrekening 107.098 van
den heer Vandenberghe Prosper, Vischmijn,
Oostende1.
GIFTEN WELKE ONS IN DEN LOOP DER

WEEK TOEKWAMEN :
Vorige lijst in geld
Victor Cornellie

S.880,—
50,—

Brouwerij Deswodf (bieren Wielemans)
, . . - . - . 100,—

Mr Depoorter, 20 t. h. reductie op de
aangekochte laarzen

Uichard Panesi, scheepsbouwer 30,—
Firma Lebrun-Vandevelde, Brussel 500,—-
Jules Peurquaet, Schepen en

Volksvertegenwoordiger 50,—
E. VanVlaenderen, Schepen en Senator 50,—

Voor alle soorten Prima

Noordzee - Visch

N,V. Ymuider VISCHHANDEL

H. GLASTRA & O»
YMUIDEN — HOLLAND
feleV. «dr.: GLASTRA - YMUIDEN
T«ltf, 4241 •••••••••••••••••

Goede invoer-verle-
| genwoordigert gevraagd.

Lingter Georges
Lefevre Michel
Mommens Jéróme
Verstraete Louis
Maene Gaspard
Bïondeol Maurice
Devricse Is,
L. Deley
André Wiltezacle
Jos Devos (Kantine vischmijn)
Onbekend
Robert 't Jaecks
Van ge c m A.
Dcsiré Roelens
Coopman Frederic
Pol
R. Kyndt

t ' - ™totaal fr.

R.HUYSSEUNE

ZEEBRUOOE

Tel. Heyst 22 — 72

Verkoop in 't groot
van verach gepelde
garaaal en fijne v/scb.

25,—
20,—
20,—
20,—
10,—
20.—
10,—
10,—
20,—
20,—
20,—

I Alle VISSCHERS zullen

TEXACO

I .Gas olie, Motor oliën

en Vetten gebruiken.

't Gaat er om hun profijt.

Depot Oostende:
Reederljkaal

Tel» 462

Onzrin besten dank gaat hier ook naar Me-
\-jrouw Luoie Deckmyn en den heer A. Wit-
tezaele, die ook een handje toegestoken heb-
ben bij het inzamelen van geld. ',

LUST RAPHAEL HUYSSEUNE

Vorige lijst fr
Bank yan Brussel (Zeebrugge)
bank van Handel en Nijverheid

. Blankenberge

4.465;—
130,—
150,—

Oscar Vlietinck 18
Emiel Ollivier, Ukkel
Van Nieuwelande, Lokeren
J.-N. Demul, Z. 39
R. Bailju, Knocfce
Mégo, Bruxelles
M. Retsin, duivenk)k&al, LUsewcghe
Frans ftttoor, H. 26

z; 24' ^:"r~v ; ..'

totaal fr. 5.105,^-

GEBRUIKT

PRODUCTEN

Gij zult tevreden zijn.

OM VISCH EN GARNALEN

te bewaren

Plaatst een Koelinrichting

mlichtingen

Het Verkeersvraagstuk en de

Nieuwe Vischmijn

DE OVERZETDIENST

Naar aan]«?iding van het "'feit, dat we drie
weken geleden schreven, dat we uit zeer goe-
oe bron vernamen, cïat er sprake zou zijn, de
oude dienst opnieuw te herstellen, werd a
door een leze'r van de «Duinengalm» en ook
aan het «Carillon», die dezelfde thesis als wij
verdedigde, door den heer Gilson een ant-
woord ingestuurd.

Wij hemen graag de voornaamste argumen-
ten door beide personen er in weergejgeven
over, en-zuilen er de noodige conclusies uit
nfleiden, welke ons dunkens het algemeeïi be-
lang best zouden dienen.

Eerst en vooral willen we echter doen op-
merken dat, wanneer we in ons nummer van
6 Septeïmber spraken van het herstellen der
oude overvaart, we bedoelden de overzet-
cienst .van aan de ioodsdienst (Westkant)
naar de nieuwe vischmijn, zonder een oogen-
blik te denken aan de aanlcgplaats door den
heer Gilson aan htfi Quarantainegebouw be-
doeld.

WAT WETTIGT DE OUDE AANLEG-
PLAATS AAN DE WESTKANT NAAR DE

NIEUWE VISCHMIJN ?

Volgens de schrijver van de «Duinengalm»
v;ordt geklaagd dat :

l ) De duur van overvaart van de oude naar
Je nieuwe viachmijn te lang i».

2) Er is geen wachtzaal.
3) De overzetdienst is gevaarlijk,
4) Ze wordt minder benuttigd dan dé oude
5) Dat er geen rekening gehouden wordt

rnct de arme stakkerd*.
6) Er moet een betere boot den dienst

verzekeren.
7) Hij spreekt in naam van de vbchmijn*

werkers.

ONS ANTWOORD

1) W «j nocihcn dit ingezonden stuk loutor
vit egoïsme ingegeven, daar de persoon wtdke
het schreef, aan do oude, aanlegplaats dichtst
bij.huis i*.

2) De duur van de overvaart i» langer !
(5 minuten). ,

Maar.heeft men al eens berekend, hoever
de oud« aanlegpIaaU van de «tatie is, wdar
treins, tramt, autobussen uit alle richtingen,
aankomen ? • •• .

Dal vraagt meer dan tien minuten l
2) Er i* geen wachtzaal.
Dat komt en'is geen- reden om te veran-

deren, naarwaar K« niet beter tf»a» vermïfs fie«
gebouw aan de oud* «anlegplaat» «en «tank
verspreidde om er van w»f t» loopen,

3. De overzatdienst U gevaarlijker en wordt
minder benuttigd dan de oude.

Dat is onwaar I De cijfers zijn daar om.het
eukses ddr nieuwe- diensten te bevestigen.

Vergeten we daarbij n»«t dat :
a) deze dienst slechts tot stand kwtun na

Paschen, dus nadat den Vasten, het sprot»—,
en haringseizoen teneinde waren.

b) dat van Juli tol heden v een dubbele
dienst in werking was. De toekomst zai dan
ook uitwijzen, hoe nuttig dé nieuwe dienst ia.

Dat er 'een betere boot den dienst zou moe-
ten verzekeren, weet dlkeen.

Dat er verder met de vischmijnwei-kers ca
arme stakkerds geen rekening gehouden
werd, is onzin en getuigt weinig ten voor-
declle van de argumenten van den inzender
van het stuk. Een referendum bij de visch-
mijnwerkers zou u aardig doen opkijken, bef-
te lezer en eerder het tegendeel bewijzen l

HET SCHRIJVEN VAN DEN H. GILSON

iu zijn schrijven aan <tLe Carillon» spreokt
de heter Gilson voor con herstelling van den
dienst, zooals hij dezen Zdrnar werkte.

Hij erkent het nut van den huldigen dienst
en vraagt met klem het behoud van dsn &>••
merdicnst.

Als argumenten geeft hij op dat !
1) 195 handteekens daarvoor verzameld

werden.
2) Deze dienst 15 jaar bestond,
3) De huidige werkzaamheden aan clc nieu*

wc «luizen, waardoor de Weg naar de nieuwd
vischmijn volledig afgesloten werd.

4) Hel iteetls meer bevolken van ds r6a«
derijkaai.

5) De heer Gilson vraagt zich tenslotte af,
waarom zoolang gedraald wordt met het nift-
ken van een tunnel, vermits de toekomstige
uitbreiding van Oostende zulks voUtrekl nood
zakelijk maakt. Hij brengt verder in dat,
dank zij de herstelling van dszcn dienst, het •
Zeeweienschappelijk instiluul, de sta!*dien«
alen op het öosterstaketscl, Kei CodUchalck»
gestieht, het krijgtgasthui*, enz... er alle ge-
mak zullen bij vinden. ;

Benevens de huidige lijn vraagt hij de her«
'lelling Van de oude, betere ovewctböötett en ,
betere waehthuisj&, daar do huidige miJJclert
van ovcrzelten een schande zijn voor Óoiiert» < . j
d«. .- ; ' • ; ; !

EÉN OPLOSSING. i

Alhoewel we Je meening van Jen heer Gil- i,n
«on nïel voileJig Jeefen, daar 9/10 von da ''!jj
r.«r*onen lang» dé nieuwe visschmijn hun wég H;
naar hel hospilèal, de -reederijkaai, enz..;--: i|t

i vinJen, z(|n we toch van o


