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Wij hebben met veel belangstelling keu
js genomen vsri «3<s studie «Oester- en Mos
tlkweok» verschenen in «Het Visscherij
,!ad» .van 28 September 1-1.
Deze' ctuciie werd ongetwijfeld geschreven

'oor een.vakman, die grondig de.twee gioote
rmen van de' Schelde, en hun doorloop o?
[ollandsch grondgebied .kent en die- ook

de hocglc is .van de oester- en mossel-
week, tlit; aldapr bedreven wordt.
Er bestaan hoofdzakelijke verschillen tus.-

chen cïe oester- en de mosselkweek.
De schrijve.- overziet ze onderscheidenlijk

n dit niet bevoegdheid.
OESTERKWEEK

) DE OESTERKWEEK IN DE OOSTER-
SCHELDE.

In üf. studie, die den 8 Juni 1.1. in heit-
eitde biaci verscheen, hebben wij ook den
roaïmeivjKen staat beschreven waarin de
esterKwtek.zich-in Holland bevindt en wij
eooen de oorzaken er van opgegeven.
iviaar ats leek misten, wij cc noodige ge-

evens om de dieagwijdte van dezen toestand
lekend, té maken. Deze komt nu meesterlijk
n in voile kennis yan het onderwerp uiteen
ezet te worden, waaruit wij mogen beslu.
n dat de toestond van onze Noorderburen
leszins erbarmelijk eï» rampzalig is. _
) DE OESTÊRKVVEEk. IN BELGÏE*
wij heoben met oprechte voldoening ge-

jOiu van de proeven van ocsterkweeK,- m
.[ OOK ie INi'ïuwpoort gedaan, en van de
uciuige uusiiigcn, die bekomen werden,
wij hopen, dat de proeven, die op andere

uatacn van cnze kusten dn o. a. Ie Oos-
.aue worden gedaan, dezelfde gelukkige uit-
iagt.-n zuilen opleveren. Overigens alle voor-
ccKcnen bujkeii gunstig te wezen. In die
oorwaartlcn hx.pen wij binnenkort, op onze.
;ust die smakelijke en schoone 'oesters te
logen oogsten.welke vóór den oorlog gansch
-u r opa cïoor gunstig bekend waren,

Ueze hoop geeft ons moed, maar men dient
chter zier voorzichtig te zijn.

iVlen weet inderdaad, dat de «Slipper Lim-
rt» of ook «Crépidula» een hoornslak, de
«rznak is van het kwaad, dat d-; Hollandsche
tjtcrs teuilert. Men schijnt de herkomst van
i-ze slak te kennen en vooral haar buiten-
uwone snelle voortplanting.
»lcn-moet-dus alle middelen gebruiken, op-

„t-dezc wockeidicren niet in de waters van
nze oesterputten noch in den omtrek terecht
omen.
Daarvoor is hel onontbeerlijk volstrekt alle

oorwerpen oï stoffen te verwijderen, die m
e wateren dezer Oosterache,de vertoefd heb-
en Wij hebben inderdaad vernomen dat
nosselen, cue uit dit gebied van den stroom
wamen, deze schadelijke slakken, woelcer-
iercn, met zich droegen. Het schijnt, dat
,cn onlangs er tien tot vijftien vond op
ene enkele mcsselschelp.

DE MOSSELKWEEK
De Mosselkueok in de Westerschelde

In de jjenoemcie studie wordt het vraag-
fiuk van oe n.ossclkwock breedvoerig uiteen-
L'ezet. -.Nofihtans is er verschil tusschen onze
f.ieening en or.zt-. vaststelling. Zoo schijnt de
chnjver van bedoelde studie niet • te aan-
aarden dat de indijkingen welke destijds
loor d'e Holh'.ndsche regeering bij Bath en
>ij dé Sloe gcciaan werden om de rcchl-
ireekschc verbinding tusschcn ds Ooster- en
e Westerschelde te doen verdwijnen, in-,
loed gchfcd hebben op de neerzelling en
anslibbing in t'j l dedl van de Schelde en
an de Braakman. Misschien heefl hij gelijk

•naar indien wi' zulks aanvaarden, dan kan
e rampzalige (ocslhnd van de mosselkweek
n erger nog, zijn toekomende verdwijning,
ok nicl e.on dczo indijkingen toegeschreven
•orden. NochU,ns aanvaardt de schrijver,
at, tengevolge van deze werken, de stroom
n de Westcrs.chtlde krachtiger is geworden
n dit feil is een ernslige hinderpaal voor
e uitbating en ontwikkeling van de mos-
clbanken. Inderdaad de mossel kan, tengo-
olge von dd snelheid van den stroom, zich
iel genoegzaam aan den bodem vastzetten,
lij vóegl nochtans er bij, dat ook in Hol-

and verscheklcne mccningen hior, omtrent
icstaan. Wij gelooven dat ook, want zooals
•-•ij zegden in onze studie, dil belangrijk
raagsluk kan maar door deskundigen én
liet door leeken met kennis van zaken op-
;elost w<;rden.

DE Mo»selkw«ek in de Oo»t«r«cheld«
Onze bcoord'ecling stemt ook nicl geheel

>verecn voor wat betreft den mo»selkweek
n dezen arm van den stroom.

Zooals wij het reed» zegden ia de stroom
u de Weitersrhelde veel krachtiger gewor-
en ten K«volge van de verdwijning der pas-
«n bij BaiK en de Sloe>. Maar integendeel
"c r d hij tragci-, zoo schijnt het, in de Oos-
erseheldo, z«!k« ook ten gevolge yah die
>crdwijhing. Trouwen» naar aanleiding van
rfzejfde omster-digheid i» de slroomïng ook
«rdwcnen in pansch het Zuidergedeelle van' i. £ i .t ». r* _ •• ï . i .cz«n arm var. de Schelde. En wij denken,
at dit d'e oorzaak is van dei neerzcttingen
n de aanslibbingen en van de indijking van
alrijke nolder*, waarover wij gesproken

, VóIgeA* ons \» dit OOK cl« oorzaak
*

van de verplaatsing en uitputting van de tal
rijke mosselbariken, die men vroeger in
deel van den slioom vond. Zooals wij »» on
ze vorige studie helooncïen, verzetten de
mosselbanken zich naar de diepten en o.a
naar de monding van de waterlóopen. Wa
nu de verdwijning én de uitputting betref
van talrijke nioiselbanken ten Noorden van
Walcheren en de andere plaatsen, waarvaï
wij melding hebben geSmaakt,' nieuwe inlich
tingen, die wij uit goede bron vernamen, laten
ons toe te beveiligen, dat .de feilen volstrek
juist zijn. Wij vernamen anderszins, dat de
pijpwormen dit jaar veel min schade gedaa
hebben' dan de vorige jaren De mosselkwc-5
kers mogen zich daarover verheugen. Wi
weten ook, dat de mosselkweek in de laatste
veertig jatetn een aanzienlijke ontwikkeling
in de verscheidene armen van d'en -stroom
genomen heeft en dat er groote mogejijkh
den bestaan o:n nog meer uitbreiding aan
dien kweek te göven. Maar het is onbetwist
baar, dat ernslige moeilijkheden opgerezen
zijn en dat in tic laatste tien jaar geqn voor
uitgang meer gedaan werd, noch onder op
zicht van kwaliteit noch van kwantiteit. Dt
opbrengst o.a. is in. gevoelige vermindering
ten gevolge vais de uitputting en de verdwij
ning van talrijke 'inosselbanken, cUe wi
vroeger aangeauid hebben en die onder dt
best?";yan^n>?trftom.^£^0^^^ wefd_en
Voor Tvat de "Kwaliteit -belreft, "de kweek is
niet meer verzorgd als vroeger.

Ue aanhaling, uit de studie onlangs ver
schenen, bewijst ,dit onbetwistbaar. \Vij ach-
len het nuttig deze aanhaling hier volledig
over te drukken.

«Deze cultuur zag zich de laatste jaren
<£ voor grcote rampen gespaard, wat echter
« niet weg nam, dat de kwaliteit der mosse-
« len vroeger cok beter was dan tegenwoor-
<S dig, hetgeen ontstond doordat het bëdrijl
« niet zoo intensief werd uitgeoefend* als te
<£-genwoordig, waardoor de mosselen grooter
« groeiden, daaidoor meer vischgehalte ver-
« gen, en üooals ondersteld wordt, beinvloei
«worden door de toen nog in verbinding
« staande Ooster- en Westerschelde, wat van

invloed schijnt geweest te zijn op de kwa-
« liteit ».

Deze aanhaling bewijst onwederlegbaar,
dat in don grcnd onze beoordeelingen vol-
strekt overeenkomen.

Wij moeten nog een woord zeggen van de
centrale die de Nederlandsche Regeering
komt in te richten voor de centralisatie en
den mosselvèrkoop. Op eerste zicht'denken
wij, dat ciil organisme niet van aard is om
den toestand van de mosselcultuur te verbe-
teren. Tot nu toe konden de groote mossel-
kweekcrs, "t is teggen, degene die verschei-
dene banken uitbaten alle oogenblikken be-
schikken over mosselen van verschillende
grootte en hoedanigheid', derwijze van aan
de klientool voldoening te kunnen geven,
waarvan de smtak en de noodwendigheden
verschillen met het seizoen en dd uitgestrekt-
heid van het verkoopgebied.

Thans beschikken de mosselkwaekers niet
meer over hunne koopwaar, maar zij moe
ten deze ter bcs-chikking van de centrale! stel-
len. Met is deze centrale, die de afleveVing
Jrosso modo inricht, t.t.z. en geen rekening
koudt van bijzonderheden zooals den
smaak en kennis van klanten en verbruikers.

: voortbrenger beschikl dus niet meer over
zijn waar, zooals hij .wil, hij he'eft dus niat
meer hetzelfde belar.g als vroeger van een
goede kwalicit te kceeken, maar wel van de
voorlbrengsl tn vermeerderen.

In deze voorwaarden de'nken wij, tot dat
hel tegeno vcrgc s lelde bewezen wordt, dal dz
jnosselkweck m de Oosterschelde geen beter
toekomst ie gemoet j?aat.

E. Debock
Lid van de Commissie voor

Oester- en Mosselkweek
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Men verlangt Visch-

winkel over te nemen

in de omgeving yan de

VischmarM vap Brussel

Schrijven Visscherij-

blad, letters R.

Een werk dagelijks door dtijzenden geraadpleegd

Wie adverteert er in?

Wij hebben dus aangevangen met de sameniteiiing ven de BELGISCHE V1SSCHE-I
RIJ-ALMANAK voor het jaar 1936. ' fr |

Verleden jaar mochten wij ons reeds in eeriïpraehtig werk verheugen, thans hopesn'
wij aan de meest eischenden voldoening te kunhensgeve'n, daar met de nuttige wenken
van het Buhee: van het Zeewezen en de Zeevaart -inspectiedienst volledig werd rekening
gehouden. 'i ;

De cïerdc uitgave van de Belgische V'isschenj-Almanal; zal ditmaal keurig, samen-
gesteld zijn er- zal verder allerlei wetenswaardighedëii, welke de Visscherij en den visch-
handel aanbelangen, bevatten. Wij vernoemen slechtsï:-de vuvcn en zonsdeclinaties, de of-
ficieele lijst der Belgische visschersvaartuigen tot dferi' l December- 1935 herzien ; de vol-
ledige adreslijsi der Belgische vischhandelaars met hun telefoonnummer ons "door de Ge-
meentebesturen overgemaakt, de lijst der vischmvö'èfders, lijst der vischüitvoerders, lijst
der garna-^1 in- en uitvoerders, een volledige lijst.jijeV Belgicche rookerijen, inleg- eri con-
servenfabrieken, de lichtenlijst der Belgische kust/fr.51. lezen van zeekaarten, tarieven van
vervoer van visch, post en telegraaf, de letterteelcens van-alle aanleghavens, de adres-
sen van de Belgische consuls in vreemde vis •ch'ej-slïavcns, O: koersen en afstanden naar
de verscheidene vischgronden, de visch op zijn^ïjlit. nuttige inlichtingen over de-visch-
mijne.n, vischniijncommissie,: Onderzoeksraad vocitópe Scheepvaart, Staatsdiensten in.be-
Jrek^kingi.ijiet-^d^ Z.eej»jsscherjj,jPr.op,aganj4a£9r^^ / - Hppger»..
Raad'vdoiZefcvisscherij, Gemeenschappelijke JCas voor Zeevisscherij, Verzêkeringsmaat-'
schappijen; Koninklijk Werk van den Ibis, eerste hulp • bij ziekte en ongevallen, over-
eènkóivst van den Haag enz.

Dfiar het. werk, tengevolge van de talrijke verbeteringen, door het Beheer van het
Zeewezen, als officieele Belgische Visscherij 'Almanak zal aanzien worden en op alle vïs-
schersvanrtuigen gebruikt wordt ; gezien den zeer. grootqn Lijval van onze vorige uitgave,
hopen wij dat gij er het groot nut zult van inzien.

De TARiEVEN DER AANKONDIGINGEN werden ais volgt vastgesteld :
, Omslag binnenzijde 500 f r. voor één bladzijde

•O-n&lag oui.enzijde achterkant : 650 fr.
Verder : één volle bladzijde 300 fr.

één halve bladzijde 200 fr.
één vierde bladzijde 125 f r.
één achtste bladzijde 75 fr.

• De betaling der aankondiging moet geschieden binnen de maand na het verschij-
nen van h';t bock, waarvan alle adverteerders gratis cfn exymplaar zal toegestuurd wor-
den. Alle andere exemplaren zullen verkocht worden tegen den prijs van 20 fr. per boek.
Bijzondere prijzen worden voorzien voor twintig en -meer exemplaren.

ALLE AANVRAGEN MOETEN UITERLIJK OP 15 NOVEMBER AANST. AAN DE
REDACTIE VAN «HET VISSCHERIJBLAD» KONINGINNELAAN, 59, OOSTENDE, TOE-
KOMEN.

UITKNIPPEN EN TERUGSTUREN

Aan «HET VISSCHERIJBLAD», 59, Koning-nnelaan, Oostende.

'4aam en voornaam : ,

jlraat

ïieroep

Nr Gemeente oï stad

Telefoonnummer

wenschi in te schrijven op de Belgische • Visscherijalmanak voor
1936 aan den prijs van TWINTIG'FRANK (Buitenland : 25 fr.).

wenscht in te schrijven voor een abonnement op «Het Visscherij-
blad» voor 1936 aan den prijs van VIJF EN TWINTIG FRANK
(Buitenland twee gulden 50 et). 5 , 4 .̂  •,

, j . Handteeken,

De Vergadering van den

Nabeschouwingen

ttÓ» -
Du HAKlNUVlSSCHERIJ

Onze lezers l*uuoen wellicht, in dt; gewo-
ne pers, Utii c*. ~ni>i-iieu ifihouu' geïefccu van
de ueraaus.«ij*;U£;*ïn, ciie ctt? Kaad, in zijn. zit-
ting yun veiit-uvii ^-aierdag, gehouden rteéit.
wij achten liet bijgevolg nutteloos /.o hier
in denzeltuen vcrni te -herhalen, beter is het
ze met gepaste beschouwingen te otnkleeden,
ten eiiuic hunne beteekenis en hunne draag-
kracht te doen uitschijnen.

JVien weet genoeg 'welk moeüijkhed'en er
verleden jaar gtdurtnde'hct ijle haringseizoen
ontstaan zijn, coor het feit dat, op zekere
oogenblikkcn, de Ooslendsche visschersvloöt,
op een' aantal eenheden na, zich grootendeel»
op de haringvisscherjj toelegde, zoodanig
dat eeri gevoelige schaarschheid aan gewone
visch daardoor ontstond' en dat maatregelen
moesten genomen worden die de contingen-
teering, of ten minste hareïi degelijken\ in-
vloed, in gevaar brachten. \ i

Een zeilde toestand dreigde in het., aan-
kp/ncHde^eggsrî te^^^^
dersveieeiïiginj; -heeft-,echter het-zeer -lofbaar.
initiatief genomen zeüf gepaste voorzorgen
aan té bevelen. Die vereeniging berekent dat
de Öostendsche visschersvloot 40 motorboo-
ttm bezit met 150 P.K.. 25 vaartuigen met
180 P.K., en 40 met 200 tot 240 f.K. Op
d'ezen grondslag, stelde zij voor een gelijke
verdeeling in de yisch- en haringvangst, ge-
durende het aanstaande seizoen te doen en
had zij besloten c!at de, helft van iedere reeks
vaartuigen in ctu maand Januari de haring-
visscherij en ae andere! helft, de gewone yis-
scherij zau bedrijven. Het omg'ekecrde zou
in Februaiia phiats hebben.

Er waren echter een klein getal tegen

de toevoer van Belgische vischproductcn
naa.r Uuitschiand zou toenemen, en daar dit
laatste land hoL bijzonderhjk op het'evenwicht
zijner handelsbalans gemunt heeft, wil het dat
de Belgische invoer door een evenwaardige
Duitsche uitvoer vergoed worde.

Het Duitsche contingent, schijnt het,, is
1.664.6ÜÜ Kg. Welnu, in IV.33 heeft Duitsch-
land slechts V73.500 kil., in 1934, S37^2ÖO
kil. en in 1933 (7 maanden) 167.700 kil.
ingevoerd, bijgevolg veel min; dan zijii aan-,
dqel. De tielgi.sche uitvoer bedroeg 190.200
kil. in 1933 en slechts 4 1 . 1 0 0 kil. in 1935'
(7 maanden). Maar alles hangt af van :dè-
beteekenis dezer cijfers. Is de haring er in-
begrepen ? Vocizéker niet, aangezien in Ja-
nuari 1935 aiiecr. wij 3.538.100 kil. versche
haring aan Duitichland gele\-erd-hebben. .De.
ijle haring die.de Duitsche nijverheid overi-.
gens niet misjen kan, mag niet in rekening.
komen. Het is het algemeen gevoelen ; maar
de vraag moet -Verder, doorgrond worden,-
des te meer daar. de Duitsche) visch .door-
gaans, van .ondergeschikte.hoedanigheid, voor-,
heen een nadceligen invlpetf-op onze markt-!,
toestanden, vc.crnamelijk te Brussel, gehad

ikeer te
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stribbelaars en. om ze tot
gen, had de Vereeniging de tusschcnkomst
van het Zeewezen ingeroepen.

Tegen óit voorstel werd, eerst' en .voora
vanwege den vischhande] ingebracht dat het
niet doeltreffend was, daar de bevoorrading
der markt met gewone visch erdoor niet ver-
zekerd was. Een zestigtal vaartuigen immers
zouden geregeld op de gewone vischvangsl
uilvaren en d-3 ondervinding van verleden
iaar'zou bewezen hebben dat dit onvoldoen-
de was.

Verder, went er opgeworpen dat dit voor
itel niet vatbaur was voor ambtelijke of wet
_elijke bekrachtiging, daar het een loutere
overeenkomst tusschen bijzonderen geldt.

Wal moest n-.en vreezen te zien gebeuren >
)at het voorbeeld van eenige onwïlligen wel-
dra aanstekelijk zou werken, bijzonderlijk in
geval van loonende haringvisscherij, zooals
men voorziet, en dat gansch het contingen-
teeringsstelsel, tol schade en schande de
visscherijnijvcrheid, daardoor in duigen zou
vallen.

De grieven aangaande de onvoldoende in-
deeling der vaartuigen werden, in een bree-
den zin van tegemodtkoming, door de ree-
derij in acht genomen. Er werd overeengeko-
men dat cile £rt>0'e reederijen, namelijk die
van vaartuigen met 200 P.K. en meer, zich
uitsluitelijk op tie gewone vischvangst zou-
den toeleggen, gansch het seizoen door, en
dat alle andere beurtelings de haring- en de
vischvangsl zullen bedrijven. Aldus hoopt
men stellig lot den gewc'nschten uitslag te
geraken.

De kwestie betrekkelijk tot de wettelijk*
bekrachtiging van dtóe overeenkomst is wal
meer ingc,vikkcli;, maar niet onoplosbaar.

De wet van 30 juli J 934 op de volmachten
en een Kcninkl. besluit van 13 Januari 1935
geven aan de Kegeering de macht om, aan
de minderheid, de beslissingen op te leggen
door een wettelijke ötkende groepccring ge-
nomen, met hei oog op de regeling der
voorlbrengsl m het algemeen belang. Hei
gaat in h«t huidig geval om nicls anders. Er
zijn wel eenigc bestuurlijke pleegvormen tï
volbrengen, maar mei wal spoed kan olies
in tegel komen.

Onderluïschcn ook moei men bij de taak
niei blijven stilstaan. Er kan veel door over-
reding bekomen worden. De verstokte tegen-
strever» zulle1*» eindigen met in te zien dai
een zeer groot algemeen belang en hun wel
bègrcpér» eigenbelang op het spel staan en
zij zullen zich bij de overgroote meerderheid
hunner hcroepsgcnoolón aansluiten. De^heer
Voorzitter van «Jen Raad zal zich overigens
te dien einde inspannen en een nieuwe ver-
gadering 7K\ eerlang btilegd worden.

DE DUITSCHE VISCHINVOER
Hier i» oe toestand min duidelijk, tenge-

volge van de Iwijfclachtigheid der voortge-
brachte statistieken. De berekening van( den
Duitscheu in- en uitvoerhandel met België en
van België met Duitschland. zelfs op visch-
handelsgebied' alleen, is een ingewikkeld
werk dat zorgvuldig moet voorbereid wor-
den, wil men een nuttige beraadslaging er-
over teweeg brengen,
. Duïlschlana klaagt «rover dat zijn uitvoer
v«n vischwnren naar België afneemt, terwijl

DE TAKS OP DE VERGUNNINGEN" '
Vbof de zbóvet'lste maal wordt deze laatste

in opspraak gebracht. De devaluatie van den
frank heeft een natuurlijke en gematigde
prijsstijging der visch op de inlandsche mark-
ten doen cntstauti. De heer Burgemeester van
Oostende heeft ze op 12 % berekend. Da.de-
lijk is men er bïj, om de afschaffing of ver-
mindering der vergunninglaks nog eens op
het tapijt- te bicngen.

De Belgische visscherij heeft bij het be-
staan dezer taks geen ander belang dat dit-
genei dat zij.-zoeals de ondervinding het be-
wezen heeft, een doeltreffende bekrachtiging,
der contingejiteering is, die voor haar ebri.
levenskwestie uitmaakt. Het is herhaaldelijk
bewezen dat, gedurende de contingenteering
de gemiddelde £;?oothandelsprijzen niet boven
het peil van 1931 gerezen zijn maar er nog
0,45 fr. cnder staan.

Het is te vergeefs dat men de gemiddelde
prijzen en hun wijze van berekening tracht •
in twijfel te trekken, met hel oog op baat-
zuchtige bedoelingen.

Een beter msatstnf der prijsschommeling dan
de Oostendsclic middenprijzen, kan niet uit- •
gedacht worden, daar alle mogelijke voor-
zorgen, namelijk,de afzonderlijke berekening
der kleine visch Jn acht genomen worden.

Wij zulien mot betrouwen het verder ver-
loop der kwestie afwachten.-

ZEEVISSCHERIJWERKEN
Het vloido.k van Oostende wordt verlengd ;

een krediet yan 25 millioen frank is uitge-
slokcn en de aanbesteding der werken heeft
in December tanstaande plaats, evenals die
van 250 m. kaaimuur te Zeebrugge. De
verbetering van _de trapkaai aan het tijdok
van Oostendï, de aanlegging van haven-
kwartier en de slypway te Zecbrugge vol-
gen in den aanvang van het aanslaande jaar.

Om te eindigen, past het een welverdien-
de hulde te brengen aan de kranige en door-
dachte manier cp dewelke de Oostendsche
reederijen de visscherijbelangcn op de ver-
gaderinge:-. vai, den Hoogen Raad weet te
verdedigen.

Standard

Gas - Oil

A. P. C. •«••••••••«»«;

HEEL DE WERELD DOOR

BEROEMD EN GEPREZEN

\mcrican Petroleum Compaoy,

Aan de Uitvoerders van

allerlei Visch

naar Duitschland

Er wordt ter kennis van de belangnebbên-
len gebracht cia» AL de facturen (pro-forma,
(iveringsfacturtn en afschriften voor den

Compensatted'itnst) den «tempel van het wa-
lerschoutikanloór •moeten dragen.

De uitvoerde»* van visch, conserven, ha-
ring, enz, stellen zich aan zware moeilijk»
leden bloot, inc'ien zij nalaten deze formali-
teit te vervuiler».

Oostende1, den 35 Ocloker 1935, •
Dienst der ZéepoHtïe,
(«W.


