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I N L E I D I N G

Tengevolge van de zeer geringe uitslag van de garnaalvisserij gedurende 
de jaren  1957 en 1958 langs de Belgische kust, rees bij de Belgische 
garnaalvisserij een zekere misnoegdheid tegenover de nederlandse kust- 
vissers, daar men vermoedde, dat deze geringe aanvoer een gevolg was 
van de intense visserij op « garnaalnest » in Nederland. (Z ie bijgaande 
tabel I ) .
Uit de voorstudie b lijk t, dat niet alleen in Nederland m aar vooral in 
Duitsland, langs de Noordzeekust, een drukke visserij op garnaalnest 
uitgeoefend wordt. Tengevolge hiervan werd besloten een onderzoek in 
te zetten, langsheen de oostelijke Noordzeekust.
De garnaalvisserij langs de Franse kust is van te gering belang om een 
terugslag te hebben op de garnaalproduktie der belgisehe kustvisserij. 
Het onderzoek werd evenmin voortgezet langs de Deense kust, omdat 
bleek uit statistieken dat Denemarken uitsluitend pufgarnaal aanvoert 
(1.300 t in 1957), terw ijl de aanvoer van m indere omvang is (zie b ij
gaande tabel II en I II ) .
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Tijdens de maand augustus 1958. werden de eilanden van Zuid-Holland 
en Zeeland bezocht.
Het tweede deel van het onderzoek werd ondernomen van donderdag 
11 tot en met dinsdag 16 september 1958. H ierbij werd de Noordzeekust 
bezocht van het W estelijk uiteinde van de Zuiderzeeafsluitdijk tot aan 
de deense grens, evenals de voornaamste aanvoerhavens van garnaal f 1).

I. T E R M I N O L O G I E  E N  A L G E M E N E  V A S T S T E L L I N G E N

1. Consumptiegarnaal (N ederlands). Speisekrabben (D uits) wordt over
al levend gezift op een 10 mm zeef. (In  België zift men op 5,5, 6  
of 6,5 m m ).
Is deze garnaal bestemd voor vers verbruik, dan wordt ze « zout » 
gekookt. W anneer ze bestemd is voor de pellerijen en aangewend 
wordt in gepelde toestand voor vers verbruik of voor de conserven
fabrieken, dan wordt ze « zoet » gekookt, dit is zonder toevoeging 
van zout in het zeewater.

2. Drogerijgarnaal of garnaalnest : de kleine garnaal, die levend door de 
zeef is gevallen; hierbij voegt men de gekookte garnaal die in de 
vismijnen of bij de rechtstreekse afnemers nog eens gezift wordt 
en die door de zeef valt.
Het zijn niet noodzakelijk kleine garnalen, die levend naar de droge
rijen gaan. In Nederland gaat de grote gekookte garnaal, die de 
m inim um prijs niet behaalt, ook naar de drogerij. In Duitsland wordt 
slechts een beperkte hoeveelheid grote garnaal uit de vangst gezift, 
naargelang de vraag; al het overige gaan naar de garnaaldrogerij.
Drogerijgarnaal noemt men in Duitsland : Gammel of Futterkrabben.

3. V ispuf: het gedeelte van de vangst bestaande uit krabben, kleine 
visjes (vooral platvis), zeesterren, enz. wordt gewoonlijk aan boord 
gescheiden van de drogerijgarnaal. Op Duitse schepen wordt dit ge
daan met een automatische krabbenzeef. In de streken waar een 
belangrijke afname is van consumptiegarnaal, staat onm iddellijk on
der de krabbenzeef een garnaalzeef voor het scheiden van consumptie
garnaal van drogerijgarnaal.

4. Drogerijen (D uits: D arren) verwerken uitsluitend garnaal tot meel. 
In bepaalde streken en in de nabijheid van grote havens, gebeurt de 
verwerking van garnaal tot meel eveneens in de gewone vismeelfa- 
brieken.

5. Aanvoer van vispuf werd enkel vastgesteld in Zeeland en in Duitsland. 
Kleine vis en krabben worden afzonderlijk gehouden van het gar
naalnest, dat meer opbrengt. Hoe noorderlijker, hoe geringer de ver
houding krabben/vis in de vispuf is.

(1) H et is ons een genoegen liet « Verbond der Belgische Zeevisserij » onze erkentelijkheid^ u it  te  
drukkpn voor de faciliteiten , die het Verbond ons geboden heeft, deze belangrijke studiereis te 
maken. Met evenjjroot genoegen gaat onze dank naar de Commissie Toegepast W etenschappelijk Onderzoek inzake Zeevisserij, die het m ogelijk heeft, gem aakt deze stud ie  te  publiceren.
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Te Husum (D uitsland) werd vastgesteld dat de manden puf uitsluitend 
zeer kleine visjes bevatten (scharretjes /  « scliolletjes » /  tongen, plad ijs).
Ofschoon in de Noord-Nederlandse havens geen aanvoer van vispuf 
werd vastgesteld bij de vangst bestaat toch een aanwijzing dat vispuf 
aangebracht wordt uit de omzendbrief getekend door Drs. van D ijk , 
voorzitter van het Produktschap voor Vis en Visproducten. Dergelijke 
omzendbrief hangt in de garnaalm ijnen uit. Afschrift van dit doku- 
ment wordt in bijlage gegeven.

6 . Vistuig: Van het vaartuig wordt gevist met twee netten, opgehangen 
aan de voormast, elk met korrestok. Op sommige plaatsen, vooral in 
de zeeboezems Jade en Dollart en de stroommondingen, wordt nog 
op garnaal gevist met fuiken (Reusen in het Duits, Foeken in de 
gewestlaal). Dit zijn trechtervormige, uit latten vervaardigde vis
tuigen. In de Jadeboezem worden deze niet meer gebruikt (Vareler- 
hafen), men vist er met staande netten u it perlon. De visserscoöpera- 
tieve van Varelerhafen bezit 170 dergelijke netten voor 10 vissers.

7. Visserij op garnaal is niet toegelaten in Nederland door vaartuigen 
van meer dan 80 P.K. In Zeeland en de Zuidhollandse wateren komt 
de gewone vorm van garnaalvaartuigen voor, zoals die bij ons gekend 
is. In het noorden van Nederland zijn deze schepen zeer lang, hebben 
een motor met geringe sterkte (75 P.K. gloeikop), zijn zeer verouderd 
en varen buitengewoon langzaam.
In Duitsland vindt men een meer elegante vorm : platte kiel, en zeer 
verzorgde scheepjes. De vorm der vaartuigen verschilt van haven tot 
haven, in sommige havens ( Greetsiel, N euhardersiel) vindt men zelfs 
twee verschillende types garnaalvaartuigen.

8 . De Duitse statistieken die we geraadpleegd hebben vermelden geen 
vispuf, hoewel de aanvoer van dit produkt zeer belangrijk  i s : onge
veer de helft van de vangst drogerijgarnaal op het ogenblik dat we 
deze havens bezochten.
Behalve de « Verslagen en Mededelingen van de (N ederlandse) Di
rectie van de Visserijen —  Jaarcijfers Visserij », vermelden de 
(volgende) Nederlandse uitgaven die we geraadpleegd hebben (M e
dedelingen van het L.E.I., Visserijwereld en Visserijnieuws) wel vis
puf, evenwel zeer onregelmatig en onvolledig.

9. Over ’t algemeen varen de schepen enkel met twee man aan boord. 
In enkele, zeer  zeldzam e gevallen, bestaat de bemanning u it drie 
personen.

10. In die streken van Duitsland waar ofwel toeristisch verkeer is (Nord- 
deich. Büsum) ofwel een goede verbinding met het hinterland (H u 
sum ) of in de onm iddellijke nabijheid van grote centra (Bremer- 
haven, Cuxhaven) wordt er meer en regelmatig consumptiegarnaal 
aangevoerd. In andere streken of plaatsen werd verleden zomer en in 
het voorjaar van 1960 meer consumptiegarnaal aangevoerd dan ge
woonlijk, daar nederlandse handelaars ze op alle mogelijke plaatsen 
kwamen opkopen voor F rankrijk  en België.
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11. In Duitsland is de aan te voeren hoeveelheid spijs- of pelgarnaal be
perkt naargelang de vraag. Elke handelaar of verwerker heeft een 
groep vissers die voor hem vaart en onder dewelke de nodige hoeveel
heid consumptiegarnaal verdeeld wordt, zodat er niet m eer gekookt 
wordt dan nodig is voor het uitvoeren van de bestelling.
De overblijvende garnaal, alsmede de te kleine garnaal die bij het 
ziften aan land door de zeef valt, wordt aan de garnaalm eelfabriek 
geleverd. W aar er verscheidene garnaalnieelfabrieken zijn, heeft elke 
fabriek haar groep vissers, die hun vangst uitsluitend afstaan aan 
de fabriek.
Handelaars en fabrieken zijn over 't algemeen financieel geïnteres
seerd in de vaartuigen; bedragen worden door hen voorgeschoten 
voor herstellingen of verbeteringen. In Duitsland komt de coöperatieve 
gedachte meer en meer tot uiting, hierin aangemoedigd door de re
gering. Deze coöperaties trachten zelf hun waar te verhandelen, 
pogen een eigen garnaalm eelfabriek op te richten en het zijn in de 
meeste gevallen de coöperaties, die met Nederlandse handelaars wer
ken. die overgrote hoeveelheden uitvoeren naar België.

II. BI O L O G I E  V A N  D E  N O O R D Z E E G A R N A A L

Naam : Crangon vulgaris of Crangon crangon.
N ederlands: garnaal -— Frans: crevette grise — Engels: (com m on) 
shrim p —  Duits: Garnelenkrab, Granat, Krabbe (wat totaal verkeerd 
en misleidend is) —  Deens: Reje, hestereje.
Het is een schaaldier dat tot de orde der tienpotigen (decapoda) behoort. 
Het wordt algemeen aangetroffen in de Noordelijke gematigde zone van 
de Atlantische Oceaan, aan de kust van Noord-Amerika en aan de Euro
pese kust van de W itte Zee tot aan de Middellandse Zee.
De garnaal is echter nergens zo dicht te vinden als op de Oostelijke 
Noordzeekust: F rankrijk . België, Nederland en Duitsland.
Men vindt garnaal op zandige slijkgronden tot op 90 m diepte, het meest 
op diepten tussen 5 en 30 m. Het best geschikte zoutgehalte (volgens 
Ch. G ilis) is van 25 tot 330/oo , terwijl de garnaal zich aanpast aan een 
tem peratuur van 3 tot 30° C. Buiten deze waarden wordt de groei be
lemmerd en sterft de garnaal vlugger.
De garnaal geeft de voorkeur aan warme wateren en trekt in het voor
jaa r en de zomer naar de vlakke en warme kustgebieden. De visserij 
in de zomermaanden gebeurt dan ook dicht bij de kust en in de grote 
zeegaten.
Daalt de tem peratuur van het water beneden de 6 ° C, dan trekt de garnaal 
naar de diepere zeegebieden. Hierdoor komt het, dat in de winter
maanden veel m inder garnaal te vangen is en zeker niet onder de kust.
Om zich tegen zijn ta lrijke  vijanden te beschermen (veel vissen eten 
garnaal) kruip t de garnaal in de grond. (V erhandeling nr 8  van het
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Zeewetenschappelijk Instituut te Oostende: « De Garnaalvisserij op de 
Belgische kust: haar evolutie in de loop der jaren  1935-1951 en haar 
invloed op de garnalenstapel » door Ch. G ilis, technisch ad junk t).
Het voedsel van de garnaal bestaat uit enkele schaaldieren en verschil
lende soorten borstelwormen die in de zeegaten en het brakw ater over
vloedig aangetroffen worden.
De garnaal is een trekdier. Ze blijft echter leven in een zeer beperkt zee
gebied en verplaatst zich op korte afstand volgens de biologische nood
wendigheden.
Wij zijn van mening dat deze kwestie in feite nog niet voldoende door 
de biologen onderzocht is geworden. De grote h inderpaal hiervoor, is de 
m oeilijkheid de garnaal, zoals dit met andere vissen gem akkelijk gebeurt, 
te merken om ze terug te vinden. Naar medegedeeld werd, worden eerst
daags dergelijke proeven gedaan door nederlandse biologen.
De garnaal trekt in de wintermaanden naar de diepe zee en keert in 
het voorjaar terug naar de kust samen met een ta lrijk  kroost, dat lang 
pelagisch leeft. H ierbij wordt ze voortgedreven door allerhande getij- 
stromingen en is het vooralsnog niet uitgem aakt of de garnaalbevolking 
die van het ene gebied (W addenzee bijvoorbeeld) ’s winters naar de 
diepe zee komt, in het voorjaar —  al of niet gedeeltelijk —  in een ander 
gebied terecht komt tengevolge van de getijstromingen (bijvoorbeeld in 
de Scheldedelta). Zie hierover de studie van Prof. G. G ilson : « Recher
ches sur la derive dans la m er flamande » 1924 —  Mémoire n° 35 van 
het K oninklijk Natuurhistorisch Museum van België. Het ware wenselijk, 
dat de studie van Prof. Gilson over de invloed van de garnaalnestvisserij 
op de garnaalstapel van de Belgische kust. voortgezet werd.
Niettegenstaande een keur van visserijbiologen de garnaalbiologie onder 
handen heeft genomen (E hren bau m . 1890: W illiam son. 1900; H enking, 
D ecker  en De Vries, 1900 ; Lewy. 1910 : M eyer, P.F.. 1934. 1935 ; H avinga , 
1930, 1949; L loy d , Yorige. 1944; M ededith, 1952; C ole en M istikadis. 
1952; Tieivs, 1953, 1954, is er m aar al te weinig bekend over de invloed 
van de garnaalvisserij.
Laten we Tieivs (B erichte Deutsche Wissenschaftliche Kommission fiir 
Meeresforschung 1954) aan het woord:
« In 1951. more than 60% of small shrimps used as « Gammel » consisted 
of males of which only an inconsiderable part would have obtained 
m arketable size. Less damage will therefore be done to the stock by the 
c Gammel-Fischery » in the Biisurn area, than in m ore brackish  areas, 
w here th e d istribution  o f sexes is d ifferen t  ».
Hiermede heeft Tieivs onder andere de « Sealand estuaries » of Schelde
delta op het oog.
Ch. G ilis onderscheidt drie trekken (Vulgarisatie van de W etenschap in 
verband met de Zeevisserij —  1943):
a van de open zee naar de kust: waarbij tem peratuur en zoutgehalte 

een grote rol spelen. Van m aart lot november komt de garnaal voor 
in de onm iddellijke nabijheid van de kust en de stroommondingen.
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b. in het koud seizoen trek t de garnaal weg van de kustwateren naar 
diepe plaatsen. In geen enkel biologisch werk zijn de vindplaatsen, 
waar dichte drommen garnaal te vinden zijn, aangegeven en is het 
niet uitgem aakt of op deze plaatsen de garnaal van de ganse kust
—  van Frankrijk  tot Denemarken —  samenkomt en of de intense 
visserij in het ene gebied invloed uitoefent op de garnaalstapel in een 
andere streek. Deze plaatsen zijn, volgens Ch. G ilis, daar gelegen, 
waar de temperatuurwisselingen en deiningen m inder zijn.

c. door de getijstromingen drijven de larven van de ene kust naar de 
andere in oostelijke richting (zie het hierboven vermelde werk van 
Prof. Dr. G. G ilson).

De biologen onderscheiden over ’t algemeen vijf perioden in het jaarlijkse 
leven van de garnaal.
D ecem b er-feb ru ar i: de grote garnaal bevindt zich ver van de kust. In  de 
diepe geulen dicht bij de kust en in de zeegaten vindt men slechts kleine 
garnaal.
M aart-april: algemene trek naar de kust. Dichter bij de kust en in de 
zeegaten worden weer grote garnalen gevangen.
M ei-ju li: ta lrijke zaadgarnalen (eierdragende wijfjes-garnalen) in zee
gaten en onder de kust. De gemiddelde lengte van de garnaal is kleiner 
daar de kleine garnaal van het vorige broedjaar (dus één jaa r oud) in 
groten getale in de vangsten voorkomen en de zaadgarnalen zeewaarts 
trekken naar water met hoger zoutgehalte vóór het uitkom en der larven.
A ugu stu s-oktober: de zomer voortplantingsperiode is voorbij, grotere 
gemiddelde lengte daar de grote garnaal zicb opnieuw langs de kust en 
in de zeegaten ophoudt.
O ktober-n ov em ber : overgangstijd tot de wintervoortplanting en zee- 
waartse trek.

V oortp lan tin g
Volgens Dr. H avinga zijn er twee perioden voor het eieren leggen: m id
den april tot begin juni en oktober-november. De voornaamste periodes 
zijn : april-juni en november. Men kan echter bet gehele jaa r door zaad
garnalen aantreffen.
Volgens Dr. Havinga gebeurt de eerste voortplanting als de garnaal twee 
jaa r oud is. Deze is dan gemiddeld 50 mm lang. Volgens Tieivs is een 
50 mm lange garnaal geen jaa r o u d ; dit kon voor de belgische garnaal 
bevestigd worden door A. A m rom . De eitjes worden ongeveer twee 
maanden vóór de afzetting bevrucht en worden van het afzetten tot het 
kippen tussen de zwempoten van de wijfjes gedragen.
Het uitbroeden der eitjes staat in verhouding tot de tem p era tuu r: hoe 
warmer, hoe sn e lle r:

5° tot 6 ° C : 90 dagen
1 0 ° tot 16° C: 60 dagen
16° C en m eer: 35 tot 25 dagen.
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Men rekent gemiddeld 4 weken voor zomerbroed en 13 weken voor 
winterbroed.
Hoe groter de garnaal, hoe meer eieren gelegd worden. Een wijfje kan
van 1.500 tot 14.000 eitjes voortbrengen.
W anneer de eieren rijp  beginnen te worden, trekken de bevruchte wijfjes- 
garnalen naar dieper water met hoog zoutgehalte, omdat daar alleen de 
larven het eitje kunnen verlaten. Eerst nadien trekken de wijfjes terug 
kustwaarts. Hierdoor kom t het, dat de gemiddelde lengte van de in de 
zeegaten gevangen garnaal van mei tot ju li k leiner is; er blijven dan 
immers alleen m annetjes en jonge onbevruchte wijfjes over. De manne
tjes blijven kleiner dan de wijfjes ( gemiddelde lengte der mannetjes is
maximum 60 mm, die der wijfjes 90 m m ).
Dr. B. Havinga geeft volgende tabel van lengte en gewicht van vrouwelijke 
garnalen van verschillende leeftijdsgroepen einde mei :

ouderdom lengte gewicht aantal per kg
1 1  maand (zom erlarve) 31 mm (►.20 gr 5.000
16 maand ( w interlarve) 44 mm 0,57 gr 1.754
23 maand (zom erlarve) 55 mm 1,16 gr 862
28 maand (w interlarve) 64 mm 1,90 gr 526
35 maand (zom erlarve) 75 mm 3,14 gr 318
Wat de leeftijdsgroepen betreft moeten deze waarden herzien worden in 
liet licht van de directe observaties van Tiews voor de duitse garnaal en de 
zoöloge A. Amrom voor de belgische garnaal. Deze waarden blijven echter 
relatief b ru ikbaar voor de lengte- en gewichtcijfers.

B esluit
Het werk van de H. Ch. Gilis uitgezonderd, schijnt het overbevissings- 
probleem van de garnaal nog niet doorgedrongen te zijn. De biologen 
zouden zich meer moeten toeleggen op de studie der garnaal teneinde 
toe te laten doelmatige besluiten te trekken.
De m annelijke garnalen groeien na het eerste levensjaar m inder snel 
dan de vrouwelijke en blijven daardoor kleiner.
In verband met de vangst mannetjes en wijfjes, mag aangenomen worden 
dat er door de garnaalvissers op de gehele kust (van F rankrijk  tot Dene
m arken) ongeveer 60% mannetjes gevangen worden en 40% wijfjes. 
In een Belgisch commercieel staal zit er echter slechts 25-40% van een 
bruto staal waarin de grotere wijfjes dan ook een hoger percent vormen 
(zeefribbetjes op 5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm van elkaar. De mannetjes hou
den zich gem akkelijker op in brakwater (de lta ’s en wadden) terw ijl de 
wijfjes met het tij m eetrekken. Bij hoogtij heerst er een hoger zout
gehalte in de delta’s en wadden, terwijl de visserij meestal gebeurt tijdens 
het hoogwater, wanneer er dus relatief veel wijfjes binnengaats zitten.
Een staal garnaal op de Belgische kust gevangen (m aas 13 m m ) beval 
van 2 0  tot 80% wijfjes, naargelang w atertem peratuur en zoutgehalte.
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III. D E  G A R N A A L V I S S E R I J
IN D E  W E S T - D U I T S E  B O N D S R E P U B L I E K

Duitsland heeft een Noordzeekust van ongeveer 300 km lengte. Ze wordt 
ingedeeld in vier grote gebieden : Oost-Friesland, Oldenburg, Elbe-Weser 
en W estkust Holstein.
Geografisch kan ze ingedeeld worden in drie grote gebieden :
1. de Duitse Waddenzee, van de Dollart Eemsmonding tot de Jade-boe- 

zem. Dit is een strook tussen de kust en de Oost-Friesse eilanden: 
Borkum, Juist, Norderney, Langenoog, Spiekeroog, Wangeroog. Deze 
zee is van 8  tot 16 km breed en zeer ondiep.
De garnaalvangst wordt er uitgeoefend door vaartuigen, gemeenschap
pelijk  met de nederlandse garnaalvloot (volgens verklaring van duitse 
vissers u it Greetsiel, bestaat met Nederland een overeenkomst tot het 
wederzijds bevissen der territoriale wateren) tussen de eilanden: 
Bosplaat en Rottumeroog (H ubertgat)
Rottumeroog en Borkum (grenszee)
Borkum en Juist (Ooster Eems).
De vaartuigen van de oostelijker gelegen haven(tjes) vissen in de 
W addenzee en soms wel eens buiten de eilanden.
In de Dollart en Eemsmonding wordt gevist met stelnetten en vaar
tuigen, dezelfde visserij gebeurt ook in de Jade-boezem.
Het gebied Oost-Friesland begint van de Duits-Nederlandse grens in de 
Dollart en loopt tot de Jade-boezem.
Het gebied Oldenburg behelst de Jade-boezem en de linkeroever van 
de Wezer.

2. Het gebied der grote stroom m ondingen: Elbe en Weser. E r wordt 
gevist op de stromen, tot betrekkelijk  diep in het land (G lückstadt) 
en op de uitgestrekte zandplaten tussen de twee stromen veelal met 
ankerkuilen.

3. W estkust Holstein: van de Elbemonding tot aan de Deense kust, u it
sluitend met vaartuigen en in de ondiepe wateren binnen en buiten 
de ta lrijke eilanden.

Politiek behoren de gebieden: Oost-Friesland, Oldenburg en Elbe-Weser 
tot het land Neder-Saksen; W estkust-Holstein behoort tot het land 
Schleswig-Holstein.
Voor het ogenblik zijn er een 700-tal garnaalvangbedrijven. Volgens 
Dr. B la n k e  (Die Seefischerei Nordwest-Europas —  Ham burg 1956) waren 
er in 1953 :646 kotters verdeeld over 54 havens en 11 fuikbedrijven over 
11 plaatsen. Verder waren er in hetzelfde jaa r 37 Darren ( garnaaldroge- 
rijen ) in werking.
Vloot en fuikbedrijven waren als volgt verdeeld (1 9 5 3 ):
W estkust Holstein: 321 kotters geen fuikbedrijven
Elbe/W esergebied: 106 kotters 10 fuikbedrijven
O ldenburg: 72 kotters 17 fuikbedrijven
O ost-Friesland: 147 kotters 6  fuikbedrijven
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Men mag gerust aannemen flat elk plaatsje langs de Duitse noordzeekust 
haar vloot heeft, hoe klein ook, of haar fuikbedrijven, of beide.
Het was onmogelijk alle havens te bezoeken. Van de meest bekende 
werden de meest karakteristieke uitgekozen waar bovendien, door de 
grote afstand, de m oeilijke verbinding (slechte banen en ta lrijke  veren) 
slechts een kort onderzoek kon ingesteld worden.
Overal werd vastgesteld dat consumptiegarnaal (in  meerdere of mindere 
m ate) en garnaalnest (in  grote hoeveelheden) werd aangevoerd; op alle 
plaatsen eveneens betrekkelijk  grote aanvoer van vispuf (kleine visjes).
Tabel IV geeft de totale duitse aanvoer weer per jaa r volgens de be

schikbare statistieken.
De garnaalkotters zijn schepen tot 14 m lengte, met maximum 75 P.K. 
m otorsterkte. Overal wordt aan bokkevisserij gedaan, dat is met twee 
netten vissen. Op de vraag waarom niet op garnaal gevist wordt met 
vaartuigen die sterker motoren hebben, wordt medegedeeld dat dergelijke 
schepen te kostelijk zijn en niet voldoende opbrengen. In de havens 
waar dergelijke schepen lagen (onder meer Neuhardersiel, Norddeich, 
Varelerliafen) worden deze ingezet op de visvangst.
Het aantal schepen (646) is meer dan het dubbel van het aantal in 1924 
(310). Tegenover voor de oorlog is de m otorsterkte fel toegenomen, meer 
dan verdubbeld zelfs (W estkust H olstein : 1938: 339 schepen met 6.300 
P.K., 1952: 389 schepen met 12.800 P.K. (Dr. B LA N K E  op. cit.) en door 
het inzetten van de dubbele garnaalkor met korstok is de vangcapaciteit 
met meer dan 50% toegenomen (20 Jalire Deuko). Uit de voorgaande 
statistische tabel b lijk t echter dat de vangst niet is toegenomen, integen
deel, verm inderd.
Dit wordt toegeschreven aan talrijke faktoren en bij de vissers bestaat 
wel de mening dat er overbevissing op garnaal gebeurt. Dit vraagstuk 
wordt evenwel behandeld in het afzonderlijk hoofdstuk: Overbevissing: 
Duitsland.
Als aanduiding van het sociaal belang der garnaalvisserij dient nog ver
meld dat een 1.600 vissers de garnaalvisserij uitoefenen; er zijn ongeveer
3.000 pelsters en met de andere bedrijven samengenomen wordt het 
aantal personen, die in de garnaalvisserij hun brood verdienen, geschat 
op 1 2  tot 15.000 (20 Jahre Deuko 1953).

C onsum ptiegarnaal en garn aaln est
In zijn boek « Fischhandel und Fischindustrie » (H am burg 1943) 
schrijft Max Stahm er  dat sinds vele jaren  het ziftsel van de consumptie
garnaal, welke voor menselijke voeding ongeschikt was, gedroogd werd 
en —  samen met de schalen van de gepelde garnaal —  tot dierenvoeder 
verwerkt. Deze zelfstandigheid is zeer geschikt voor pluimvee.
Na 1914-18 was de toestand van de garnaalvisserij in de Noordzee zeer 
ongunstig geworden en werd, naast consumptiegarnaal, planm atig aan vis
serij op voedergarnaal gedaan. Deze laatste kreeg steeds grotere beteke
nis. Thans is de garnaalvisserij zonder garnaalnest niet meer mogelijk.
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Sinds de jaren  1920-30 zijn de kunstmatige drogerijen (D arren) tot 
stand gekomen. Vroeger werd de garnaal enkel aan de lucht gedroogd. 
In 1943 waren er een 40-tal garnaaldrogerijen langs de Duitse Noordzee
kust, de helft hiervan waren grote bedrijven.
In het « Jahresheft der Deutsche Fischwirtschaft 1954 », schrijft Dr. 
W . N o l le  (p . 34, Die Kutterfischerei und ihre M arkt) dat het grootste 
gedeelte der vangst bestaat uit kleine « Futterkrabben » uit dewelke de 
consuinptiegarnaal gezeefd wordt.
Vroeger was de aan voer van consumpliegarnaal van meer belang. In 1927 
was 53,2% van de aanvoer bestemd voor consumptie, in 1928 nog 37,27' • 
Deze verhouding nam geleidelijk af. Sinds 1950 is ze echter opnieuw 
gestegen, wat veel beter en belangrijker is voor de rendabiliteit der v lo o t:
1950 was slechts 8 % van de totale aanvoer bestemd voor consumptie, in
1951: 12,47c ; 1952: 13,57c; 1953: 10,8% ; 1954: 13,57«.
Van deze voor consumptie bestemde garnaal werd ongeveer 73 '/< gepeld.
In het verslag 20 Jahre Deuko wordt gezegd dat de rendabiliteit der 
garnaalvisserij niet alleen door de aanvoer van garnaalnest bepaald 
wordt, hoewel het garnaalnest nog altijd de « broodvis » blijft en blijven 
zal van de garnaalvisserij (blz. 2 0 ).
Volgens D euko  wordt 30% der totale Nederlandse vangst aan garnaal 
voor consumptie bestemd, daar in Nederland de afzet naar Belgié en 
F rankrijk  beter verzekerd is.
In Duitsland wordt de afzet van verse garnaal bem oeilijkt door de 
geringe bewaarmogelijkheid van dit produkt, de grote afstand van de 
havens naar de verbruikcentra en omdat een groot gedeelte van de 
verbruikers weggevallen is door de verdeling van Duitsland.
Het viel bijvoorbeeld op tijdens onze studiereis dat in de havens met 
veel toeristisch verkeer of die in de nabijheid liggen van grote centra 
of van conservenfabrieken (Norddeich, Husum, Büsum) alle schepen 
voorzien zijn naast de kookketel, van een kast met koelrekken voor ge
kookte garnaal, automatische zift, enz... In de meer afgelegen havens 
(Greetsiel, Neuhardersiel, Varelerhafen is deze inrichting eer primitief.
Om de afzet te verhogen willen de Duitsers in de eerste plaats de kwali
teit verbeteren, door betere kookmethodes op zee. Er wordt ook gezocht 
naar betere bewaarmiddelen en tenslotte naar een garnaalpelm achine 
daar het aantal pelsters beperkt is en nog altijd  afneemt.
Gehoopt wordt op een betere afzet bij het tot stand komen der Euro- 
markt.

V erloop van de v isserij
Volgens Dr. W. IS o lie  (op . cit.) is het verloop van het garnaalseizoen als 
vo lg t:
—  Aanvoer consum ptiegarnaal: april-mei en september-oktober-novem- 

ber. Voor de conservenfabrieken wordt hoofdzakelijk aangevoerd in
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garnaTj1 aangevoerd.V ,n  “ “  V“ ‘
-  De periode van juni tot oktober is de voornaamste voor de aanvoer

van garnaalnest met een hoogtepunt in september.
K L Ï n r l T  Vermel'lt volSende statistiek in zijn artikel: « Die See- und ■
landI m i e re iM n| i e F f ch7 rsor8ung der Bundesrepublik Deutschland in 1956 ,, (Jahresbericht über die Deutsche Fischerei 1956, blz. 67).

consumptiegarnaal voedergarnaal totaal1956

Januari „ Y 7  ??
re b ru a n  __
Maart 
April 
Mei 
Juni
Juli

Oktober
December

0 77
2 1 671.204 2.7281.089 3.740573 2.449481 4.028479 4.948514 4.020639 3.957355 1.82651 196

88
3.932
4.829
3.022

a  4 -0 2 0  4.510Augustus 479 4.948 5  427Septem ber 5 1 4  * 4.534
N .......T  3.957 4.596INovember 3 5 5  i q  ok 2.181

247
Merk op : de aanvoer van consumptiegarnaal is niet overgelaten aan toe
val daar in de meeste havens enkel die hoeveelheid garnaal gekookt wordt die kan algezet worden.

O ig an isa tie  van de d u itse garn aa lv isser ij
De Duitse garnaalvisserij is aangesloten bij het « Deutsche Fischerei- 
verband », waarbij tevens aangesloten zijn de sportvissers, visserijopzie- ners, vis werkers, enz...
In de meeste havens, waar de vissers tot nu toe volledig afhankelijk  
waren van e garnaaldrogerijen, vismeelfabrieken, conservenfabrieken 
en handel die optreden als geldschieters, is sedert kort een coöperatieve 
beweging ontstaan. De garnaalvissers hebben onderling kleine coöpera
tieven opgericht, meestal met het doel de afzet te regelen door: eigen 
drogerijen, verkooporganisatie en eigen vervoer (onder m eer voor de 
verse vis, die in de grote havens te koop geboden w ordt). Sommige 
ruikbedrijven worden eveneens coöperatief uitgebaat. Te Varelerhafen 
bijvoorbeeld is men —  dank zij de coöperatie —  er toe gekomen de 
verouderde houten fuiken te vervangen door perlonnetten. Daar ver
klaarde men ons dat een tiental vissers thans samen 170 perlonnetten bezitten voor bet vissen op garnaal.
In bijna alle havens, of in de onm iddellijke omgeving, bestaan er één of 
m eer «Darren» puffabrieken of drogerijen. De garnaalpuf dient verplicht 
geleverd aan deze fabrieken. De meeste schepen zijn rechtstreeks of 
onrechtstreeks, door financiële handen, gebonden aan bepaalde afnemers en kunnen dus m oeilijk zelf kiezen.
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De afzet van de consumptiegarnaal is wel vrij, docli gezien de gebrekkige 
inrichting van de handel op vele plaatsen, zijn de vissers zeer afhanke
lijk  van de kopers. Om die redenen werden onder meer de plaatselijke 
« Genossenschaften » opgericht. De aanvoer van consumptiegarnaal wordt 
geregeld onder de vaartuigen volgens de bestellingen die dagelijks binnen
komen. In veel gevallen speelt de « Genossenschaft » ook als tussen
persoon voor de verkoop van consumptiegarnaal. E r zijn evenwel ook 
afzonderlijke handelaars. De buitenlanders die komen kopen (opm erke
lijk is hoever bet Nederlands verkoopapparaat van 1 firma versterkt is) 
kopen niet rechtstreeks aan de vissers, doch wel aan de Genossenschaften 
of de gevestigde handel.
D eu ko : dit organisme speelt een zeer belangrijke rol voor de garnaal- 
visserij.

A. G am m elfischerei
In 1932 kende de afzet en de prijs van garnaal spijs- en pufgarnaal een 
katastrofale inzinking. Dit was niet alleen een gevolg van de algemene 
economische crisis van die jaren, doch eveneens tengevolge het ont
breken van een marktorganisatie.
De noodzaak werd toen aangevoeld de producenten en afnemers van 
voedergarnaal in één afzetcentrale onder te brengen. Dit was het ont
staan van de D eu ko , die in juni 1933 haar werking begon en, spijts de 
regiemwijzigingen en de wereldoorlog, na 25 jaar nog regelmatig werkt.
Bij D euko  zijn aangesloten: de garnaalvissers, de drogerijen (in  1952 
waren er 37 waarvan er 33 aangesloten waren bij D euko), groothandel 
in garnaalmeel en enkele bekende mengvoederfabrieken. Het betrelt 
h ier dus allemaal mensen, die betrokken zijn in de « Gammelfischerei ».
De werking van de D euko  steunde in liet begin op een overeenkomst 
tussen alle aangeslotenen.
Sinds 1952 werd de afleveringsplicht voor de vissers en de « Andienungs- 
pfliclit » voor de « Darren » ingevoerd voor Neder-Saksen en Schleswig- 
Holstein, Deuko werd de « Andienungsstelle ». Deze m aatregelen werden 
in 1955 door de Bondsregering door een wet bekrachtigd. Deuko moet 
aan de producenten van voedergarnaal, vissers en drogerijen, de vlotte 
afname verzekeren van de voortbrengst garnaalmeel en dit a a n  aangepaste 
prijzen. Dit is bet eerste algemeen erkende princiep, die het bedrijl 
moet rechthouden, vooral in verband met de voortdurend wisselende 
productie.
Deze afname is enkel mogelijk door de waarborgen voor afname op lange 
term ijn, die Deuko krijgt van de bij haar aangesloten groothandel in 
garnaalmeel. De groothandel is verplicht, zelfs bij zeer grote pro- 
duktie, alle aangeboden waar af te nemen aan de prijzen, die < oor ( ( 
overheid voor het ganse seizoen vastgesteld werden.
Deze garantfirm as zorgen eveneens voor opslag van het garnaalmeel en 
dragen het risico van de financiering en de afzet. Ze worden echter ge
steund door de verplichting die de « Geflügelkörnermischfutterwerke »
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hebben om minstens 2% garnaalmeel bij hun produkten te voegen. Deze 
toevoeging geschiedde aanvankelijk op vrijwillige basis, na een paar 
jaa r werd het een wettelijke verplichting, die nu reeds sedert m eer dan 
2 0  jaa r van kracht is (cfr. Dr. B la n k e :  Die Seefischerei Nordwest 
Europas).
Deze « Beimischungspflicht » werd de laatste tijd  zeer betwist. Hiertegen 
wordt echter aangevoerd dat dit de prijs van het kippenvoeder am per 
met 0,17 DM per 100 kg verhoogt, m aar daarentegen aan de garnaal- 
visserij een belangrijke steun verzekert (D r. B la n k e ) ,  terw ijl de voed
zaamheid van garnaalmeel ook niet mag versmaad worden.
Dr. E. Neuliaus schrijft hierover in zijn artikel « Kleine Hochsee- und 
Küstenfischerei » ( hlz. 246 van het Jahresbericht über die Deutsche Fi
scherei 1956):
v Am Rande sei erwähnt, dass der für die Krabbenfischerei so ausser
ordentlich wichtige Zwang zur Beimischung von Trockengarnalen zum 
Geflügelmischfutter gegen Ende des Jahres gelockert werden musste, zu
mal auch im Ausland nicht genügend Trockengarnelen zu beschaffen 
waren. Die von verschiedene Seite geforderte Aufhebung des Beimi
schungszwanges wurde aber vom Bundesernährungsministerium abge
lehnt ».
Sedert 1 januari 1952 werd de invoer van voedergarnaal u it Nederland 
vrij gegeven. In plaats van de voorziene 500 t werden echter 1.649 t inge
voerd (Die Fischwirtschaft, ju li 1953). In 1953 bedroeg de invoer uit 
Nederland reeds 2.590 t en inen beklaagde zich er over dat de prijzen 
van de eigen m arkt door Nederland geweldig gestoord werden, ondanks 
de invoertaks van 20% op de ingevoerde voedergarnaal (D ie Fischwirt
schaft, juni 1954).
Voor 1954 beschikken we noch over cijfers, noch over het jaarverslag 
van Deuko.
Volgens dezelfde bron echter (Die Fischwirtschaft, april 1956) bedroeg 
de invoer in 1955 slechts 1.202 t u it Nederland.
Een handelaar in garnaalmeel wist ons het volgende mede te delen « De 
invoer van voedergarnaal uit Nederland is in 1958 sterk verm inderd: 1 tot 
2 wagonladingen per week, waar voorheen tot 5 wagons per week werden 
ingevoerd. Er was dit jaa r een tekort aan garnaalmeel in Duitsland en 
b lijkbaar ook in Nederland ».
« Duitsland legt 20% invoerrechten op Nederlandse voedergarnaal. Deze 
maatregel onder het vroegere regime (N ationaal Socialistische) genomen 
is nu nog geldig. Nederland dringt echter aan bij de O.E.C.E. op af
schaffing van dit recht, om —  naar Nederland verklaart —  nog meer 
Ie kunnen leveren aan Duitsland en het tekort te helpen dekken ».
Aan de organisatie Deuko wordt liet toegeschreven dat de duitse garnaal- 
visserij geen katastrofen meer gekend heeft als in de jaren  1931-1932. 
Zelfs in perioden van zeer grote produktie kon alles opgenomen worden 
en moest een prijsinzinking niet gevreesd worden. Zonder de D euko  
opvangregeling ware dit niet mogelijk geweest.

219



Op sommige ogenblikken moest de groothandel tot 50% van de produktie 
opslaan. Vissers en garnaaldrogers waren echter tijdens de goede jaren 
hierdoor in staat hun bedrijven te vernieuwen en te verbeteren.
Door het ingrijpen van D euko  echter is de produktie van voedergarnaal 
van 1931 tot 1938 bijna verdubbeld.

P rod u ktie  van gedroogde garnaal ( in  1.000 k g )  
(100 kg natte garnaalpuf geeft 40 kg garnaalineel)

W estholstein Elbe-Weser Oldenburg Ostfriesland Totaal
1933 2.261 1.614 1.019 1.106 6 . 0 0 0
1934 2 . 2 2 2 1.875 1.041 1.533 6.671
1935 1.913 1.487 520 1.445 5.365
1936 3.427 1.672 1.054 3.159 9.312
1937 5.091 2.265 1.254 3.186 11.896
1938 3.504 1.716 1.313 3.072 9.065

De cijfers van 1938 konden sedert de laatste oorlog niet meer bereikt 
worden. H iervoor roept men « voorbijgaande » oorzaken op.
De vangcapaciteit van de vloot is sinds de oorlog minstens 50% sterker 
geworden dan voor de oorlog (sterker motoren en bokkevisserij). Heeft 
men de vooroorlogse produktie nog niet kunnen bereiken, men hoopt 
sterk op betere vangjaren in de toekomst.
Vooral van betekenis voor de duitse garnalenvloot is de E u rom arkt (zie 
hierover verder). *■

Het valt op dat D euko  zich in zijn verslagen niet bezig houdt met 
vraagstukken in verband met mogelijke overbevissing van de garnaal.
De prijs en afzet van voedergarnaal kon gegarandeerd worden door markt- 
schikkingen. Voor voedergarnaal ging dit gem akkelijk, omdat er slechts 
één type produkt is dat meer dan een jaa r lang kan bewaard worden. 
Voor consum ptiegarnaal bleek dit echter niet mogelijk.

B. Speisekrabben
Slechts 15% van de aanvoer van garnaal was voor consumptie bestemd 
(te  H olste in : 25% ). De totale opbrengst van consumptiegarnaal bedroeg 
echter 50 tot 60% van de totale opbrengst van garnaal.
1955 : 8.100.000 DM, waarvan 4.220.000 DM voor consum ptiegarnaal en

3.880.000 DM voor voedergarnaal.
1956: 7.180.000 DM, waarvan 4.330.000 DM voor consumptiegarnaal en

2.860.000 DM voor voedergarnaal.
D euko  vindt het zeer belangrijk de afzet van consumptiegarnaal te ver
hogen, doch ze kan enkel zuivere maatregelen treffen om bet verbruik 
Ie bevorderen. Deze z ijn :
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p rod u k tie  en verw erking  v erb e te r en : houdbaarheid, koken aan boord, 
bewaarmethodes, zoeken naar een gepaste pelmachine en aanm oedi
ging van conservenfabrieken.

— verbetering  van d e  afzet.

Buiten deze, houdt D euko  zich ook bezig met het verstrekken van k re
dieten voor vloot en drogerijen.
(2 5  Ja h r e  D euko. Allgemeine Fischwirtschaftszeitung nr 30 - 26-7-58). 

U itvoer en a fzet van consum ptiegarnaal
Voor 1955 werd een verhoging vastgesteld van de uitvoer van garnaal 
naar F rankrijk . Het binnenlands verbruik was ongeveer gelijk gebleven. 
Er dient opgemerkt dat door de verdeling van Duitsland een belangrijk 
aantal binnenlandse afnemers geen garnaal kunnen betrekken voor vers verbruik.
Het verbruik van gepelde garnaal in het binnenland bereikte 4.400 t, 
dit was echter een maximum, door het gebrek aan pelsters. Om die reden 
zoekt men naar een pelmachine. De export nam toe met 41% verse 
consum ptiegarnaal: 208.600 kg (vooral Engeland en F ran k rijk )
garnaal in dozen : 48.800 kg
anders geconserveerd : 5.000 kg.
Naar een bericht uit de Allgemeine Fischwirtschaftszeitung (n r  2 1  van 
27-4-57) was er in 1956 op een totale aanvoer van 5.412 t consumptie
garnaal, 1.400 t bestemd voor vers verbruik.
Van 1 oktober 1957 af werd door de landen : Neder-Saksen en Schleswig- 
Holstein een uitvoerpremie voor garnaal toegekend « W erbepram ie zur 
lö rderu ng  des Exportes von Krabben und Krabbenerzeugnisse », ( Allge- 
meine Fischwirtschaftszeitung nr 2 0 . 17-5-58). In de vismijn in Biisum 
hing het bericht u it dat de exporttoeslag van 16-9-58 af niet meer zou 
toegekend worden, het beste bewijs dat de export rendeerbaar was.
Tenslotte zijn de voornaamste invoerlanden van duitse garnaal geweest: 
Engeland. België en F rankrijk  voor verse consumptiegarnaal (m et als 
belangrijkste opkoper voor transithandel: N ederland). Garnaalconserven 
werden uitgevoerd naar Italië. Australië, Midden-Afrika, Skandinavië. 
(Allgemeine Fischwirtschaftszeitung nr 24 van 14-6-1958).

De d u itse  garn a len v isser ij en de Eurom arkt
Onderstaande is een condensatie van het artikel van Dr. Steinert in de 
Allgemeine Fischwirtschaftszeitung van 6-9-58 (N r 36).
De westduitse garnalenvisserij zal een der bedrijven zijn die « flink » 
zullen profiteren van de oprichting der Eurom arkt.
Naar door het « Landesfischereiverband Schleswig-Holstein » medege
deeld werd, heeft Nederland voor enkele weken alle beperkingen op de 
invoer van garnaal uil West-Duitsland opgeheven, zodat de Westduitse
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garnaalvissers nog veel meer aan Nederland konden leveren. Voor Neder
land gaat het hierbij in de eerste plaats om een overbruggingsmaatregel 
om de voorbijgaande tekorten —  tengevolge van de slechte vangsten in 
eigen land —  aan te vullen. Deze maatregel loopt nochtans de voorziene 
invoerverruiming in Eurom arktverband voor 1-1-1959 vooruit, terw ijl 
de nederlandse garnalenvisserij op de komende toestanden voorbereid 
wordt. Deze vrijm aking is aan geen term ijnen gebonden en gaat aldus 
in de Eurom arkt over.
De duitse garnalenvisserij rekent op een sterke verhoging van de uitvoer 
naar de landen van de Eurom arkt, vooral naar F rankrijk  en België, welke 
reeds het grootste gedeelte van de Hollandse transitinvoer overnamen. 
De nederlandse kopers betaalden 1,2 tot 1,4 DM per kgr, hoewel de 
vastgestelde prijs voor consumptiegarnaal in Duitsland slechts 0,92 DM 
per kg bedroeg.
De duitse vissers zullen zich echter zeer goed moeten inrichten, om aan 
die afnemers de kwaliteit te leveren die zij begeren. De garnaal dient 
gekookt in water met een zoutoplossing van 2 0 % waar de consumptie
garnaal voor Duitsland enkel in zeewater hoeft gekookt ( + 30 - 35%o) 
wanneer het om pelgarnaal gaat.
De uitvoer tijdens het eerste halfjaar van 1958 was zeer groot, wat als 
gevolg had, dat de eigen m arktbevoorrading slechts m oeilijk verliep 
en de eigen conservenfabrieken ook niet voldoende konden bevoorraad 
worden. 15% van de garnaal-aanvoer kon aldus verkocht worden, nadat 
aanvankelijk door de hoge aanvoer van consumptiegarnaal afzetmóeilijk- 
heden op de binnenlandse m arkt optraden.
Schleswig-Holstein profiteerde in de eerste plaats van deze u itvoer; de 
vangsten namen daar ook sterkst toe.
De aanvoer van consumptiegarnaal was, per gebied voor het eerste half
jaa r 1958 en 1957:

1958 1957
Schleswig-Holstein 1.562 T 1.191 T
Elhe-Weser 278 T 266 T
Oldenburg 201 T 108 T
Ostfriesland 386 T 564 T

De aanvoer van voedergarnaal was daarentegen in dezelfde periode 1958 
gedaald: 2.836 t tegen 7.513 t in 1957, m et de sterkste daling voor 
Ostfriesland : 697 t in 1958 tegen 3.512 t in 1957.
Deze daling had voor gevolg dat er geen voldoende garnaalmeel was om 
aan de « Beimischungspflicht » te voldoen en er dierenvoeder zonder 
garnaalmeel op de m arkt gebracht werd, waarvoor zelfs een speciale 
reklame gemaakt werd.
De ontwikkeling van de Eurom arkt zal anderzijds de afzet van voeder
garnaal door de duitse vissers nog bem oeilijken, gezien de hollandse 
voedergarnaal zoveel goedkoper aangeboden wordt.
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D e d u itse  ga rn aa lv isser ij en de overbevissing
D euko  toonde angst voor het toetreden van Duitsland tot de Noordzee- 
konventie, vooral voor wat betreft de m inimummaaswijdte (te  Greetsiel 
gebruikt men 9 m m ) en liet verbod tot het landen van ondermaatse vis. 
Als argument werd onder meer aangehaald dat een bijvangst in vis bij 
de garnaalvisserij onverm ijdelijk is.
De Bondsregering heeft bij de ratificering van de Noordzeekonventie 
echter gewezen op de noodzaak een bijzondere regeling te voorzien voor 
de duitse garnaalvisserij. Tot 1 0 % bijvang aan ondermaatse vis is toe
gelaten voor olieharing en garnaal. Deze ligt in w erkelijkheid veel hoger. 
(Allgemeine Fischwirtschaftszeitung n r 25, 1955).
Wij stelden bij ons bezoek vast dat in alle duitse havens, van Greetsiel 
tot Hüsum waar garnaalnest aangevoerd wordt de bijvangst afzonderlijk 
gezeefd wordt en afzonderlijk geladen op wagens voor de vismeel- 
labriek. Deze vangst bestaat uit krabben en zeer veel kleine visjes: 
schar, schol, tong van 3 /4  cm lengte. Ze beslaat veel m eer dan de toe
gelaten 1 0 % en is in zekere gevallen wel de helft van de totale vangst !
Te Hüsum werd zelfs opgemerkt dat een vangst van één kotter uitsluitend 
uit pufgarnaal en een vijftal manden kleine visjes —  zonder krabben —  
bestond.
Stemmen gaan regelmatig op in Duitsland, om toch m aar de visvangst 
tegen uitm oording te beschermen. Zo lezen we reeds in «Der Fischm arkt» 
N.F. 4, blz. 213 volgende zinsnede, die dagtekent u it 1936 : « Eine E in
schränkung der Gammelfischerei wäre ohne Frage geboten ».
Het 3 Reich had reeds maatregelen voorzien om de overbevissing te keer 
te gaan. In het Reichsgesetzblatt nr 248, par. 2 , 2  van 1934 werd volgende 
verordend : « für die ausschlieszlich zur Verarbeitung zu Trockengarnelen 
bestimmten Fänge der Krabbenfischer ist eine Beimischung an unter- 
maszigen Schollen bis zu 5 v.H. des Garnelengewichte zugelassen ».
Inbreuk op deze wet scheen meer dan lijdelijk  toegestaan in 1939. Vol
gens een zin u it het « Jahresbericht des Landesfischereiverbandes Schles
wig-Holstein », opgenomen in « Der Fischm arkt » N.F. 7 , 1 , 1939: 
« Durch eine andere auslegung des Schollengesetzes ist es jetz möglich den 
Beifang an zu landen und für die Erzeugung von Fischmehl zu verwerten ».
Men weet met Schu bert, G ilson, Gilis dat in het koele seizoen bijna alle 
jonge platvis, die volgens de gewone vangmethodes opgevist wordt, kan 
herpakken zo ze aanstonds terug in zee geworpen worden.
Wat betreft de vernietiging van platvis, beschikken we slechts over cijfers 
tiie van 1929-1930 dateren. Aanvoercijfers van vispuf worden niet gepu
bliceerd in de duitse statistieken.
in  1929-1930 vernietigden de duitse garnaalkotters (volgens Dr. Ad. 
B iick m a n : « Ueber die Vernichtung jünger Platfische durch die Gam
melfischerei » Der Fischm arkt 1933, blz. 8 5 ):
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63.500.000 scholletjes
3.500.000 tongetjes 

25.000.000 scharretjes
5.500.000 botten.

Nemen we aan dat slechts de helft hiervan tot marktwaardige vis op
groeit, dan zouden er toch 31.500.000 scholletjes tot een marktgewicht 
komen, dat volgens Prof. H e in c k e  (1912) rond de 225 gr bedraagt of 
een gewicht van 7.000 t schol.
Telkens de vangstseizoenen in Duitsland minder goed uitvallen, gaan 
stemmen op, zelfs bij de vissers, om maatregelen te nemen voor het 
behoud van de garnaalstapel.
Telkens ook zijn er bekende wetenschapsmensen die deze beweringen 
trachten te weerleggen. Als dokum entatie bezitten we hierover drie m erk
waardige a rtik e ls :
1. Problem e der Krabbenfisscherei (D r. G. M a rre )  Die Fischwirtscbaft 

oktober 1953, blz. 230;
2. Uber Schonmassnahmen in der Krabbenfiscberei (D r .  H . H e in r ic h )  

Die Fischwirtschaft, januari 1954, blz. 8 .
3. Sorgen der Krabbenwirtschaft (P ro f .  Dr. M e y e r -W a a rd e n ) Allgemeine 

Fischwirtschaftszeitung nr 33, 16-8-58.
De inhoud van deze drie artikelen werd hiernavolgend verwerkt.
De jaren 1951-1952 waren slechte jaren geweest voor de duitse garnaal- 
visserij, vooral vergeleken tegenover de buitengewoon goede jaren  1936 
tot 1939.
De vissers uit Schleswig-Holstein waren ervan overtuigd dat deze een 
gevolg waren van de overbevissing en vroegen aan hun regering volgende 
maatregelen te nemen :
1 . verbod van vissen gedurende de wintermaanden.
2 . minimum maaswijdten,
3 . verbod van vissen met dubbele korren (de bokkevisserij was pas sinds 

1948 in Schleswig-Holstein ingevoerd geworden, terw ijl in Ostfries- 
land reeds sinds de jaren 1930).

De krisis in 1949 werd toegeschreven aan te intense visserij.
Dr. G. M arre  antwoordt in oktober 1953 als volgt op deze drie voor
stellen :
1 E r is geen overbevissing: wetenschappelijke opzoekingen, vooral door 
Prof. Dr. M eyer -W a a rd en  en Dr. T iew s  bewezen dat er geen overbevissing 
bestaat.
De vangst hangt af van verscheidene oorzaken, waarop de mens geen 
invloed h e e ft: hoge watertem peraturen zijn gunstig, sterke en wisselende 
wind zijn ongunstig (volgens Dr. Tiews is 16° C beslissend voor aangroei 
van jonge garnaal en veroorzaakt 17° C zelfs 1 0 0  kg meer opbrengst per 
vangreis).
Volgens Tiews bestaan de spijsgarnalen enkel uit wijfjes, mannetjes zijn 
kleiner en worden enkel bij de voedergarnaalvisserij gevangen.
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Wat doet men dan met de onrijpe en nog kleine wijfjes?
2. M aasw ijdte: volgens « Fischereiamt für die Küstengewasser der Schles- 
wig-Holstein Nordseeküste » moet de maaswijdte van knoop tot knoop 
in de net- « steert » : 6 ,o tot 9 mm bedragen. De vissers stelden voor: 
s te e rt: 9 mm, gat: 10 mm, voornet: 11/12 mm.
Zal 1 of 2 mm méér helpen en toelaten dat de garnaal enkele weken 
later gevangen wordt als ze groter is? W aarschijnlijk wel, volgens de 
studie van Ch. Gilis (1952) heeft 1 of 2  mm minstens een ontglippings- 
effekt van 10-12%. De netmazen dienen zodanig te zijn dat de garnaal 
gelegenheid krijgt tot paren en eieren af te leggen.
Ervaringen toonden aan dat 1 of 2  mm geen invloed hebben op de 
« Auslese » van consumptiegarnaal. Een te kleine maaswijdte zal volgens 
M arre niet gebruikt worden, omdat het net anders te gem akkelijk verstopt.
Wat is te klein? Volgens M arre zo net verstopt, volgens ons: zo onrijpe 
garnaal gevangen wordt en tevens de stapel uitgemoord wordt zoals de 
heer Ch. G ilis heeft kunnen vaststellen.
3. Betreffende visverbod: van december tol april wordt slechts 2% van
de jaarlijkse aanvoer binnengebracht, dit verbod kan dus geen invloed 
hebben (tenw are in deze periode slechts wijfjes onder de kust b lijven... 
cierdragende wijfjes zijn lang uit de kust weg. Of de visserij in deze
periode renderend is, stellen de vissers zelf voldoende vast en varen uitals ze iets kunnen vangen.
4. Te intense visserij?
Schepen van 13/15 m kunnen ofwel garnaal ofwel platvis vangen, m aar 
dat is een economische kwestie en geen kwestie van overbevissing (nota van de auteur).
1938: schepen tot 13 m met maximum 50 P.K.
1952: schepen lot 15 in met maximum 75 P.K.
Berekening voor Schleswig-Holstein:
1933-39 V oedergarnaal: 10.793 t (1 0 0 % ) 476.000 DM (10 0 % )

Spijsgarnaal: 2.884 t ( 1 0 0 % ) 889.000 DM ( 1 0 0 % )
1938 Aantal schepen 339 (100% )

Gemiddelde 18,5
P-K. 6.300 (100% )

1950-52 Voedergarnaal: 9.523 t ( 8 8 % ) 910.000 DM (19 1 % )
Spijsgarnaal: 2.009 t (8 3 % ) 1.187.000 DM (1 3 3 % )

1952 Aantal schepen 389 (115% )
Gemiddelde 3 3
P.K. 12.800 (203% )

M arre meent dat er van overbevissing geen sprake zijn kan betreffende 
de maaswijdte geeft hij geen voldoende antwoord. Hij erkent nochtans 
dat de vangsten verminderd zijn.
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Is tegen vermindering der vangmiddelen. De bokkevisserij is een zeer 
rationele viswijze en de goede seizoenen zullen weer betere vangsten 
opleveren.
Betreffende de « verboden tijd  »: er wordt toch niet veel gevangen 
’s winters, hij is van mening dat dit geen uitwerking hebben kan.
M inim um netm azen: Schleswig-Holstein: 8  mm toegelaten, geen voor
schriften voor de kuil « Steert ».

In 1936 werden maatregelen genomen, niemand bekommerde er zich om. 
December tot 1 m a a r t: visverbod en mazen van 10 mm.
In Schleswig-Holstein werd de visserij op garnaal slechts tot 40 P.K. toe
gelaten, dit was evenwel niet om de garnaal te beschermen, doch om te 
verhinderen dat meer aangevoerd werd dan noodzakelijk.
Garnaal trekt in de winter weg, dus ’s winters geen kwestie van over- 
bevissing, de garnaal is zeer vruchtbaar (twee tot drie legtijden per jaar), 
bij uitkomen van het broed trekken de wijfjes naar zee. de jonge gar
naal groeit snel en kunnen reeds na 1 jaa r paren (in  tegenstrijd met 
de heer Cli. Gilis. Volgens Dr. H avinga gebeurt dit slechts uitzonderlijk 
na 16 maand bereikt te hebben, doch meestal eerst na het tweede ja a r) . 
M annetjes hebben de grootte der voedergarnaal, de wijfjes worden ge
vangen voor consumptiegarnaal en leven niet lang. Dus. volgens H eidrich  
zou alweer geen sprake zijn van overbevissing.
In de jaren  1920-30 is de garnaalvangst sterk ontwikkeld, de aanvoer 
van consumptiegarnaal bleef ongeveer gelijk (beperk t door afzet en ver- 
werkingsm ogelijkheden) de aanvoer voedergarnaal steeg echter geweldig.
25 jaar geleden sprak men reeds van roofvisserij en was men vijandig 
tegen de aanvoer van garnaalnest.
1924, volgens F . Duse (Die Krabbenfischerei, Muschel- und Seemoosge- 
winning Jahresbericht über die Deutsche Fischerei. 1924): « De gar- 
naalvisserij is, gezien de vangmogelijkheden in onze kustwateren, vatbaar 
voor grote uitbreiding, wanneer een afzet aan prijzen, die het bedrijf 
mogelijk maken, verzekerd wordt ».
In dit j aar werden slechts 5 tot 6.000 t garnaal aangevoerd. Duse was 
de enige die gewaagde van uitbreiding, de andere vreesden reeds voor 
overbevissing.
De regering kon ook niet akkoord gaan met de mensen die wilden dat 
er maatregelen getroffen werden. E r moesten bewijzen voorgelegd wor
den. 1935 was een slecht jaar. 1936 zette slecht in, doch weldra kwamen 
grote zwermen jonge garnaal alsmede spijsgarnaal opdagen. Ook 1937 
werd een rekordjaar. Toen volgden twee jaren 1938 en 1939 die m inder 
goed waren.
H ieruit besluit HEIDRICH :
1. Men vroeg niet meer naar bescherming (k ritie k : de vissers denken 
slechts aan bescherming als het slecht gaat met de vangst, gaat het goed,

Dr. Heidrich (1954).
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dan denken ze niet op morgen. Wat was de oorzaak van de m inder 
goede vangsten in 1938-39?)
2 . Had men de bescherming gegeven die gevraagd werd. dan waren de 
rekordjaren van 1936 en 1937 niet mogelijk geweest.
Nota van de auteurs: wat echter wel op te merken valt is dat in Duitsland 
na de. oorlog, ondanks het feit dat de vlootsterkte toegenomen is, dat 
men overal met dubbele netten vist en dat men zelfs andere visgronden 
gaat opzoeken —  omdat de oude gronden niet voldoende meer ople
veren —  de aanvoer ver onder de vangcapaciteit van voor de oorlog ligt.
Zo de garnaalstapel wat m inder geeft, dan gaan de vissers wat m inder 
op garnaal vissen. De duitse vloot kan andere visserijen uitoefenen, h ier
door kom t de stapel op rust en kan de garnaalstock herpakken dank zij 
haar snelle groei.
Een te dichte garnaalstapel belemmert ook de snelle aangroei: veel 
\arkens maken de spoeling dun. m aar er bestaat een maximumbevissing 
'a n  de stapel om overbevissing te vermijden. De juiste verhouding zou 
moeten kunnen vastgesteld worden. Aan de hand van de statistieken, 
die men bezit, uit de gegevens van tem peratuur, wind en biologische ge
gevens zouden er nuttige maatregelen kunnen getroffen worden, om de 
stapel te vrijwaren.
H eidrich  beweert dat men voorzichtig moet zijn met de vaststelling van 
M arre dat men voor de oorlog met een geringere capaciteit groter vang
sten aaribracht dan thans. Hij zegt vervolgens dat « principieel van de 
garnaalstapel zoveel garnaal mag gevist worden als deze verdragen kan 
en het is goed mogelijk dat thans dit evenwicht tussen natuurlijke aangroei en vangst bereikt is ».
H eid rich  is van mening, dat het niet raadzaam is de vloot nog te ver
sterken. De garnaal moet kunnen gevangen worden als ze er is. H ij stelt 
vast dat. vóór goede garnaaljaren. slechte jaren voorafgaan. Is dit een 
Iw estie van een biologische cyclus? Dit geeft onze stelling ruggesteun 
(iat de vangst kan toenemen zo men de stapel niet overtollig uitput, 
moest men tijdens de goede jaren matiger te werk gaan, dan bestaat de 
meeste kans dat de goede aanvoer blijft duren. Evenwel varen bij geringe 
vangsten niet alle vaartuigen uit. doch oefenen ze —  waar dit mogelijk 
iu —  andere visserijen uit, in goede jaren echter gaan alle schepen zoveel 
inogelijk op garnaal en komt het zelfs voor, dat men nieuwe schepen 
bijbouwt. waardoor de vangcapaciteit boven het toelaatbare groeit (v g l.: 
toestand Zeehrugge).
Prof. Dr. M eyer-W aarden  onderzoekt de oorzaken van de teruggang der 
\ angsten voor 1958 (eerste halfjaar).
Over ’t algemeen kan vastgesteld worden dat, waar de aanvoer in het 
voorjaar m inder sterk is (tengevolge van slecht weder, enz.) de vangst 
in het najaar sterk toeneemt.
Prof. M eyer -W  aarden  stelt vast dat er steeds grote wisselvalligheden zijn 
in de jaarproductie van garnaal en dat de mens niet altijd  de grootste 
vijand is van de garnaal, m aar dat de natuur zelf de ongewenste toe
standen schept.
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De aanvoercijfers liggen in verhouding tot de intensivering van de visserij 
sedert 1928. Na de oorlog werd de vangcapaciteit nog sterker uitgebreid 
(sterker motoren, groter vaartuigen, dubbele netten) met 40% (volgens 
D euko 1957). Evenwel is de gemiddelde opbrengst 1947-1957 tegenover 
1928-1939 slechts met 10% gestegen. De oorzaak hiervan was dat de 
kotters tot voor kort, en uit voorzorgsmaatregel, enkel de oude visgron
den bevisten, waarvan de garnaalstapel zeker niet voldoende was. Om 
betere opbrengsten te hebben zal men verplicht zijn andere visserij- 
gronden op te zoeken, zoals dit thans gebeurt. Wisselende aanvoerjaren 
zullen evenwel blijven voorkomen.
Bij ons komt het vermoeden op dat de oude duitse garnaalgronden b ij
gevolg overbevist z i jn !
Prof. M eyer-W aarden  is van mening dat een gevaar van overbevissing 
van de garnaal niet bestaat, zelfs als men de visserij zou uitbreiden. 
Wat men zou bekomen, is dat de opbrengsten in verhouding tot de uit- 
batingskosten zouden dalen.
In de w inter trek t het eierdragende wijfje zich vóór het u itk ippen  der 
larven terug op plaatsen die nog niet bevist worden. Terwijl de larven tot 
1 cm lang als plancton rondzweven. Bijna gans het ja a r  door kan de gar
naal voortzetten : wanneer het voorjaarsbroed vernietigd is, bestaat nog 
altijd  de m ogelijkheid dat het najaarsbroed goed ontwikkelt of omge
keerd. Het gebeurt zelden, dat het slechte weer het broed van het ganse 
jaa r vernietigt. Echter heeft het uitvallen van één broedseizoen een 
voelbare achteruitgang van de vangst voor gevolg.
Soms kunnen de wijfjes tot driemaal per jaa r eieren afzetten en u it
broeden en in drie jaa r legt het wijfje ongeveer 35.000 eieren, dit steeds 
volgens Prof. Meyer-Waarden, die de mening toegedaan is van Dr. Ha- 
vinga. dat garnaal 3 jaa r oud wordt.
Nota van de au teu rs: Dit schijnt zeer zelden voor te komen, het komt 
veelvuldiger voor dat slechts 1  broed per jaa r terecht komt.
De w atertem peratuur beïnvloedt vooral de levensvoorwaarden der gar- 
Tialen. De ontwikkeling van ei tot larve duurt tot vier weken wanneer 
de w atertem peratuur 16° C bedraagt en 1 2  weken bij een tem peratuur 
van 6 ° C. De garnaal verlaat ook het water van een bepaalde plaats als 
het er te koud wordt om naar warmere wateren te trekken.
Hij onderzoekt verder, aan de hand van de tem peraturen het verloop 
van het garnaalseizoen. Afdrijven van de garnalenlarven door stromingen 
kunnen ook het garnaalseizoen beïnvloed hebben.
Hij dringt tenslotte aan op een intenser onderzoek van de garnaalstapel.
Nota van de auteurs : Prof. M eyer-W a a rd en  onderzoekt in zijn betoog over 
de wisselvalligheden der vangsten niet de m enselijke faktor, t.t.z. of er 
overbevissing van de garnaalstapel bestaat. H ij stelt enkel vast dat de 
vroegere vanggronden niet meer voldoende renderend zijn en de oor
zaak hiervan kan niet gezocht worden in natuurlijke faktoren. Ondanks 
de grotere vlootcapaciteit is de totale aanvoer m inder en het feit dat de 
vloot andere vangplaatsen zal moeten opzoeken wekt ongerustheid.
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Er dient onderzocht in hoeverre de menselijke faktor de garnaalstapel 
help t uitputten en bij dit onderzoek dient men rekening te houden met 
de natuurlijke faktoren. Dit is mogelijk, vermits men over ta lrijke ge
gevens beschikt.

IV. D E  G A R N A A L V ISS E R IJ IN  N E D E R L A N D
Het gebied der Nederlandse garnaalvisserij kan men in twee grote stre
ken verdelen :
1. Het zu id e lijk  d ee l om vatten de:

a. de Zeeuwse eilanden met Ooster- en Westerschelde.
b. het gebied der Zuid-Hollandse stromen.
Beide gebieden lopen ineen. Het brakwater van de stroommondingen is 
een uitstekende verzamelplaats van jonge garnaal. De visserij op garnaal- 
puf wordl er inlens uitgeoefend.
Volgende voorname havens treft men er aan te
a. Breskens, Ylissingen, Veere (w aar de vloot van Arnemuiden aanlegt).
b. Brouwershaven, Goerede, Ouddorp en Stellendam.
Bij dit gebied zou ook dienen gevoegd de Belgische garnaalvisserij op 
de Schelde van uit Doel. Kieldrecht, Lillo, Santvliet. Deze aanvoer is 
echter onbeduidend per jaar en bestaat uitsluitend uit eonsumptiegar- 
naal).
Deze streek sluit aan met de Belgische kust- en garnaalvisserij, zodat de 
Nederlandse visserij een zekere weerslag kan hebben op onze landelijke 
garnaalvisserij.

Het n o o rd e lijk  d eel.

H ier kan men verschillende streken onderscheiden:
a. de W addenzee: tussen de Friese eilanden en de kust.
b. de Lauwerszee: kleine inham waar tam elijk veel stroompjes u it

wateren.
c. D ollart-Em sm onding: op de duits-nederlandse grens.
c. het Zuiderzeegebied: door de afsluiting wordt daar sinds 25 jaa r geen 

garnaal meer gevangen, was vroeger een belangrijke broedplaats voor 
garnaal.

e. aansluitend dient een garnaalvisserij vermeld (uitslu itend op con- 
sum ptiegarnaal) tussen de zuid-hollandse stroommonden en de Friese 
eilanden, met als aanvoerhavens: IJm uiden, Scheveningen, Vlaar- 
dingen.

Volgende aanvoerhavens liggen in deze streek:
a. Den-üever (W ieringen), Harlingen, Moddergat.
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b. Zoutkam p, hierbij dient opgemerkt dat de schepen vaii Zoutkam p 
de garnaalvissérij ook in de Waddenzee uitoefenen.

c. Usquert, Delfzijl en Termunten. In deze laatste haven wordt de 
visserij met staande kuilen ook uitgeoefend.

Tijdens onze bezoeken werd opgemerkt dat enkel in de zuidelijke ge
bieden naast de consumptiegarnaal en garnaalnest, ook belangrijke hoe
veelheden vispuf worden aangebracht. In het noorden werd geen aan
voer van vispuf opgemerkt.
In W in kier Prins (zesde druk 1950, deel IX, blz. 168) lezen we het vol
gende over de garnalenvisserij in N ederland:
« Hoofdzakelijk heeft de garnalenvisserij voor export zich ontwikkeld 
waar gelegenheid bestond voor snelle verzending.
» Per jaa r worden 2 tot 3 millioen kg garnalen gedroogd ( ! ! ! )  en ge
bruikt als bestanddeel voor pluimveevoeder, bijvoorbeeld ter vervanging 
van ingevoerd vismeel.
» Tot 1933 werd 75% van het gedroogde produkt naar Duitsland uitge
voerd, doch een invoerrecht van 20 M ark per 100 kg m aakte daar een 
einde aan. De regering vond toen aanleiding om de garnaalvissérij te 
ondersteunen om ondergang te voorkomen. Aan de vissers werd een 
m inim um prijs voor de natte garnalen gegarandeerd die de drogers aan 
hen moesten betalen terw ijl het produkt tegen vism eelprijs aan de 
pluimveehouders wordt verstrekt. De uitvoering der steunregeling is 
opgedragen aan de Nederlandse Garnalencentrale ».
In hoeverre de nederlandse regering zich bezig houdt met de garnaal- 
visserij, b lijk t uit volgend bericht dat in de garnaalm ijnen van het noor
delijk  gebied uithing, uitgaande van het Produktsehap voor vis en 
visserijprodukten. Dit dokument toont tevens aan dat de nederlandse 
regering de aanvoer van drooggarnalen en vispuf nog steeds toelaat.

« PRODUKTSCHAP VOOR VIS EN VISPRODUKTEN.
Wassenaarseweg, 20 —  ’s Gravenhage -— Telefoon 183145 (Afdeling 
Garnalen 115098) Postgirorekening 351833 - Telegram adres: Provipro.

’s Gravenhage, 1 1  ju li 1958. 
Afd. Garnalen. B etreft: verkoop ziftsel. Nr. 796/3348.

Aan belan ghebben den

» Inzake de verkoop van ziftsel en doorgedraaide garnalen delen wij U 
het volgende m ed e:
» Ons hebben de laatste tijd  herhaaldelijk  klachten bereikt, dat ziftsel 
en voorheen ook doorgedraaide garnalen, welke voor veevoederdoeleinden 
zijn bestemd, nadat deze als zodanig zijn gekocht, nadien toch weer voor 
m enselijke consumptie zijn bewerkt. Om dit zoveel m ogelijk te verhin-
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deren, wordt thans bij wijze van proef ten aanzien van de aanvoerhavens 
Harlingen, Dokkumer-Nieuwe Zijlen, Zoutkamp, Delfzijl en Termunter- 
zijl, het volgende bepaald :
n De kopers zullen het ziftsel en de doorgedraaide garnalen slechts kun
nen betrekken indien deze zijn vermengd met natte pufgarnalen, vispuf 
of visafvallen. Te dien einde zal het verkregen ziftsel en de doorgedraaide 
garnalen niet meer afzonderlijk worden gehouden, doch gestort worden 
in de voor puf of afvallen bestemde schuit, bak of andere gelegenheid. 
Eerst nadat de vermenging met puf of afvollen heeft plaats gehad, zal 
tot de aflevering worden overgegaan.
» Zou er geen puf of visafval beschikbaar zijn, dan zal de aflevering 
eerst geschieden zodra vaststaat, dat door bederf of anderszins het ziftsel 
of de doorgedraaide garnalen absoluut ongeschikt zijn voor menselijke 
consumptie.
» In de bestemming van de opbrengst zowel van het ziftsel als van de 
doorgedraaide garnalen zullen vóór vermenging met puf of anderszins 
worden gewogen. Dat deel van de opbrengst van de gemengde partij, het
welk als ziftsel is ingebracht, zal op de gebruikelijke wijze de ziftselpot 
ten goede komen.
» De opbrengst van het deel, dat als doorgedraaide garnalen is ingébracht 
zal aan elk van de vissers, van wie garnalen zijn doorgedraaid, op de 
tot nu toe gebruikelijke wijze door middel van de plaatselijke visafslagen 
worden uitbetaald.
» Tenslotte delen wij U mede dat de verkoop van garnalenpuf en met 
garnalenpuf vermengde partijen  ziftsel en doorgedraaide garnalen vol
gens plaatselijk  gebruik zal geschieden.
» Wij verzoeken U van het bovenstaande goede nota te nemen.

Produktschap voor Vis en Visprodukten, 
getekend : Drs D.J. van Dijk 

Voorzitter ».
In verband met de aanmoediging tot pufvisserij, lezen we volgende 
passus in het rapport nr 83 van het Landbouw-Economisch In s titu u t: 
« Onderzoek ten behoeve van de sanering van de Nederlandse garnalen
visserij » (Den Haag 1947).
« De in de Lauwerszee, Dollart en Waddenzee gevangen garnalen zijn 
van m indere kwaliteit dan de Noordzeegarnalen. Zij worden dan ook 
slechts in beperkte mate voor consumptie bestemd, doch gedroogd en 
als pluimveevoer tot 1933 voornamelijk naar Duitsland uitgevoerd.
Nota van de au teu rs: Zie hierover ook het deel handelen over Duits
land. Wat de kwaliteit dezer garnaal betreft —  het gaat h ier over dezelfde 
soort garnaal —  menen wij dat de m indere kwaliteit misschien voort
komt u it een m inder doelmatige behandeling aan boord en het gebrek 
aan snel vervoer. De laatste jaren is de aanvoer van consumptiegarnaal 
in deze streken sterk toegenomen, zodat de kwaliteit b ier een m indere 
rol speelt dan wel mogelijkheid tot afzet.
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» Toen Duitsland in verband niet het streven naar autarkie en de op
komst van de Duitse garnaalvisserij in 1933 een invoerrecht van 20 RM 
per 1 0 0  kg ging heffen, was deze uitvoer niet meer rendabel en daalde aanzienlijk.
» In de loop van 1934 ging de Nederlandse Centrale voor Eieren en 
Pluimvee de gedroogde garnalen van de garnalendrogerijen overnetnen 
tegen een bepaalde m inim um prijs, waartegenover de drogerijen verplicht 
waren aan de vissers eveneens een bepaalde m inim um prijs te betalen.
» Ofschoon de Centrale voor Eieren en Pluimvee de gedroogde garnalen 
onbeperkt afnam, waren de inkomsten voor de vissers niet hoog, doch zij konden het bedrijf blijven uitoefenen.
» De gedroogde garnalen werden door de genoemde Centrale aan eenden 
en kippenbedrijven verkocht, terwijl het verlies ten laste van het Land- bouw-Crisisfonds kwam.
» Hel b lijk t u il de statistieken dat, ondanks de achteruitgang van de 
uitvoer naar Duitsland de aanvoer van drogerij garnalen in de jaren  vóór 
1940 aanzienlijk is toegenomen.
» De aan voer van consumptiegarnalen, voornamelijk ten behoeve van 
de stad en provincie Groningen was steeds gering.
» De garnalenvisserij langs de Waddenzee verkeerde evenals andere 
takken van visserij, tengevolge van de afsluiting van de Zuiderzee, in m oeilijke omstandigheden.
» Deze Waddenzeevisserij is een onderwerp op zichzelf, waartoe ook de 
problemen der vissersplaatsen: Den Oever, Oudeschild en Harlingen 
moeten worden gerekend. Het vereist een afzonderlijk diepgaand econo
misch en sociografisch onderzoek, waarvoor bij het opstellen in dit rap 
port geen gegevens beschikbaar waren ».
Volgende gegevens ontlenen we eveneens aan het rapport nr 83 van het L.E.I.
De geschiedenis der nederlandse garnalenvisserij kan in twee periodes ingedeeld w orden:
1. P eriode der bu itenvisserij
Garnaalvisserij was seizoenbedrijf, met kleine open en halfgedekte zeil- 
vaartuigen op de Zuid-hollandse en Zeeuwse stromen en zeegaten, de 
Waddenzee en de Zuiderzee. Deze visserij kon enkel van april tot de
cember uitgeoefend worden, waardoor de vissers ook nevenbedrijven u it
oefenden : mosselvissen, landarbeid, vervoer van suikerbieten en steen
kool, steurvissen, enz...
De visserij werd enkel in de onm iddellijke nabijheid der aanvoerhavens 
uitgeoefend.
2. P eriode der binnenvisserij
De ontwikkeling der moderne verkeersmiddelen, zoals de spoorweg, 
welke de grote garnaal van de grote aanvoerhavens naar het binnenland
232



bracht, en vooral de opkomst van de motor (1929-1933) bracht met zich 
mee dat de garnalenvisserij verder uitgeoefend kon worden.
De bij de aanvoerhavens behorende visgronden zijn ineengevloeid en 
langs de noordzeekust deed zich daarbij een zekere concentratie en 
specialisatie voor in die plaatsen welke de beste standplaatsfactoren in 
zich verenigden. Deze specialisatie deed zich voor tengevolge van biolo
gische en economische factoren.
Aldus onderscheidde men vier aanvoerdistricten :
a. District d er  handelsgarnalen  (ongepelde gezouten garnalen ): Bres- 

kens, Vlissingen, V eere: vooral gunstig gelegen voor export naar 
België (en F ran k rijk ).

b. District d er  p e lle r ij  garnalen  (gepelde ongezouten garnalen ): Stellen
dam, Goederede, Ouddorp en Brouwershaven. De garnalen uit het 
Goereese Gat kunnen gem akkelijk worden gepeld en hebben een 
gunstig visgewicht, terwijl er een bevolking aanwezig is die goed en 
goedkoop de garnalen pelt.

c. H et District d er  leven de g arn a len : De Amsterdammers gaven lang de 
voorkeur aan het zelf koken en bereiden van levende garnaal. Vóór 
de afsluiting van de Zuiderzee, voorzag de garnalenvisserij van deze 
zee de m arkt van Amsterdam. Daarna ging deze aanvoer over op Den 
Helder en IJm uiden. Ook Oudeschild en Scheveningen, Katw ijk en 
Zandvoort brengen hoofdzakelijk consumptiegarnaal aan, de laatste 
tijd  m inder levend dan gekookt. Intussen is het aanvoeren of betrek
ken van ongekookte garnaal verboden krachtens de Garnalenverorde
ning 1959.

d. H et d istrict d er  d rog erij g arn a len : met als aanvoerhavens: Zoutkam p 
en Term unten. Slechts een gering deel is bestemd voor menselijke 
consumptie.

Nota van de au teu rs: in de statistieken worden de Lauwerszee en de 
Dollart Eemsmonding afzonderlijk vermeld. Bij ons bezoek werd vast
gesteld dat in de Lauwerszee bijna geen visserij bestaat, in de Dol- 
lart-Eemsinonding is er nog m inder, in hoofdzaak wordt de garnaal- 
visserij in de W addenzee uitgeoefend.
H ierbij dient eveneens opgemerkt dat deze onderscheiding slechts in 
grote trekken verantwoord is, gezien de aanvoer van garnaalnest in alle 
gebieden van groot belang is (Zie statistiek - Tabel V).
O ntw ikkeling der garn aa lv isser ij
De motorisering vond plaats in jaren van crisis en depressie, zodat men 
met groter aanvoercapaciteit stond tegenover geringer koopkracht, en 
bijgevolg ernstige m oeilijkheden. In alle landen: België, F rankrijk , En
geland, die garnaal u it Nederland invoerden, werd de garnaalvloot even
eens op hetzelfde ogenblik gemotoriseerd, dus voor Nederland naast da
lende binnenlandse afzet, m indere vraag in het buitenland. België en 
F ran k rijk  contingenteerden in 1934 de garnaalinvoer en Engeland legde 
hoge invoerrechten op.
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De overheid kwam tengevolge hiervan tussen, in de eerste plaats voor 
de drogerij garnalen in het bijzonder de W addenzeevisserij.
Ongeveer 75% van de gedroogde garnalen werden uitgevoerd naar Duits
land dat echter in 1933 een invoerrecht van 2 0  RM per 100 kg hief, 
zodat deze uitvoer niet meer lonend werd, wat de duitse bedoeling was. 
op dit ogenblik werd de duitse garnaalvisserij zeer uitgebreid.
Tengevolge van de lage vismeelprijs was de afzet van het garnaalmeel 
in Nederland eveneens onmogelijk.
Na vergeefse onderhandelingen met Duitsland werd in 1934 door de 
Nederlandse regering de « Nederlandse Garnalencentrale » opgericht, ze 
werd op 1-9-34 opgeheven, doch haar werkzaamheden werden voortgezet 
door de S tich ting : Nederlandse Centrale voor Eieren en Pluimvee. Dit 
was een crisisinstelling, die de gedroogde garnalen aan een bepaalde 
m inim um prijs opkocht aan de drogers, die verplicht waren eveneens 
een bepaalde m inim um prijs te betalen aan de vissers. De garnalen werden 
door de Centrale verder verkocht aan kippen- en eendenhouders. Het 
verlies kwam ten laste aan het Landbouw-Crisisfonds.
H ierdoor konden de vissers hun bedrijf blijven uitoefenen, de centrale 
nam de garnalen zonder enige beperking af, zodat in die jaren  de aan
voer van drogerij garnalen aanzienlijk toenam, ook in die plaatsen waar 
aanvankelijk hoofdzakelijk of uitsluitend op consum ptiegarnaal gevist 
werd.
N aderhand moest eveneens door de overheid ingegrepen worden voor de 
consum ptiegarnaal en wel door de crisisorganisatie: Stichting « Neder
landse V isserijcentrale ». Visserij, groothandel, export en pellen van 
consum ptiegarnaal werd onder vergunning gesteld en voor elke groep 
werden m inim um prijzen opgelegd. In 1935 moesten de vaartuigen zelfs 
een toelating hebben om te mogen de garnaalvisserij uitoefenen. Sub
sidies werden uitgekeerd ter bevordering van de uitvoer van gepelde 
garnaal, dit vooral naar Engeland.
Om het ontduiken der minim umprijsregeling te keer te gaan, werden in 
1935 am btenaren voor controle aangesteld. Toen dit niet voldoende was, 
werd in 1936 ( 1  ju li)  het « Verkoopkantoor voor garnalen » ingericht, 
welke als tussenpersoon tussen visser en handelaar moest optreden.
Van 1 juni 1936 af werd eveneens een' toeslag per kg afgeleverde con- 
sum ptiegarnaal uit het Landbouw-Crisissteunfonds afgeleverd.
De zeevaartinspectie stelde echter eveneens eisen van zeewaardigheid 
voor de schepen, om deze kosten te kunnen dekken werd steun verleend 
tot 65% der noodzakelijke kosten.
De aanvoercapaciteit der vloot was groter dan de afzetmogelijkheden, 
daarom werd een regeling ingesteld, in overeenstemming met de afzet
m ogelijkheden en gelijkelijk  over alle vissers verdeeld, het deel dat niet 
kon afgenomen worden voor menselijk verbruik, werd aan de drogerijen 
geleverd.
Hierdoor nam de opbrengst van drogerijgarnalen nog steeds toe, wat hij 
velen de vrees voor overbevissing deed ontstaan.
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Nota van de auteurs: hierdoor komt het ook dat de aanvoer van con- 
sum ptiegarnaal slechts in verhouding staat tot de w erkelijke behoeften, 
wat niet als consumptie kan verkocht worden, wordt voor drogerij 
verkocht.

V loot toestand
Vóór 1940 waren ongeveer 90 garnalenvissersvaartuigen in bedrijf in 
de Zeeuwse wateren. Ze waren alle verouderd, de gemiddelde sterkte 
van de motoren was 35 P.K. O nm iddellijk na de oorlog was men de 
mening toegedaan dat deze vloot moest vernieuwd worden en tevens 
versterkt. E r zouden evenwel zoveel geen vaartuigen van doen zijn, be
halve wanneer een economische unie tussen België en Nederland zou 
kunnen afgesloten worden « het natuurlijke h interland van Breskens 
zou niet meer kunstmatig worden afgesloten, dan zouden er meer schepen 
uitsluitend in de. garnalenvisserij emplooi kunnen vinden (rap p o rt 83 
L.E.I., par. 36).
De vloot bestond per 1 januari 1940 als volgt (enkel aangegeven voor 
bet zuidelijk deel, de streek der drogerij garnalen is er niet in begrepen 
en ook niet te vinden. Voor 1958 hebben we eveneens geen nauwkeurige 
vlootgegevens kunnen verzamelen).
Opmerking bij de tabel: in de statistiek van het L.E.I. werden enkel 
opgenomen de vaartuigen die « hoofdzakelijk » consum ptiegarnaal aan
voeren. De tabel met de vloottoestand op 1-1-58 komt u it de Belgisch- 
Nederlandse visserijalmanak. Deze is eveneens zeer onvolledig en even
eens niet zeer klaar, vermits we enkel de vaartuigen genomen hebben 
die in deze alm anak vermeld staan onder het cijfer I (aktierad ius tot 
15 m ijl buiten de kust).
Het aantal vaartuigen is sinds de oorlog gedaald daar de bezetter ver
scheidene garnaalvaartuigen bad opgeëist en ofwel onbruikbaar gemaakt 
bad, ofwel door oorlogsomstandigheden waren verloren gegaan.
Naar schatting —  nadere gegevens zijn ons niet bekend —  moeten er 
een 250 garnaalvaartuigen in Nederland varen.
Deze vaartuigen hebben de meest onderscheidene vormen, van gewone 
vissersvaartuigen, zoals die bij ons zijn, te Breskens, tot verouderde 
lypes. In het noorden is het opvallend hoe de vaartuigen zeer lang zijn, 
veelal in ijzer doch met belrekkelijk  zwakke m otor: 75 P.K. Dit geeft 
deze vaartuigen, vooral met de dubbele korrebomen, een zeer typisch 
uitzicht.
Het naoorlogs onderzoek van het L.E.I. (rap p o rt nr 83) over de toestand 
van de garnalenvisserij gaf aanleiding tot enkele zeer interessante con
clusies :
Voor het district der handelsgarnalen, dient de exporl bevorderd, h ier
voor wordt gepleit voor een economische unie met België. Vlootvernieu- 
wing is noodzakelijk.
Voor de streek der pellerijen wordt gepleit voor een behoud van de 
garnalenvisserij te Stellendam en Brouwershaven. Voor Goedereede en 
Ouddorp dringt men aan op een specialisatie in de kleine visvangst.
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In liet gebied der levende garnalen, de rechtstreekse bevoorraders der 
grote agglomeraties, ging de aanvoer van garnaal ach teru it: men legde 
zich ofwel toe op de visvangst ofwel op de aanvoer van nest (drogerij- 
garnalen en kleine vis). De garnaalvisserij wordt er slechts uitgeoefend 
m et verouderde en kleine vaartuigen. Gepleit wordt voor een uitbreiding 
van de garnaalvisserij te IJm uiden, dat beter gelegen is. Overal zou de 
vloot moeten gesaneerd worden.
Het gebied der levende garnalen werd, d.w.z. Katwijk, IJm uiden, als 
zijnde van m inder belang, niet bezocht tijdens ons bezoek.
Voor de andere plaatsen kon vastgesteld worden dat dit saneringspro
gramma zich reeds min of meer voltrokken bad.

E nkele soc ia le  en econom ische toestanden
A rn em u iden : typisch vissersdorp, ongeveer 30% van de bevolking is 
rechtstreeks of onrechtstreeks bij de visserij betrokken : voornamelijk 
de garnalenvisserij. De vaartuigen hebben ofwel Vlissingen ofwel Veere 
als basishaven.
Naast de visserij wordt de vishandel (leu ren ) en garnaalpellen uitge
oefend (een pellerij waarvan ongeveer 150 gezinnen leven).
Vlissingen : een kleine groep van 80 vissers op de ongeveer 20.000 in
woners. Deze vissers zijn bijna allen uit Arnemuiden afkomstig en vor
men er een kleine geïsoleerde groep.
B resk en s : op ongeveer 1.200 inwoners zijn er 90 vissers. De vloot is 
er tam elijk modern. Betere welvaart dan in Arnemuiden.
G oeree -O v er fla k k ee : kleine groep vissers in Ouddorp, Goedereede en 
Stellendam. De zeevissers maken het beter dan de garnaalvissers. De 
garnaal wordt vers. weinig zout, aangevoerd, daar ze vers moet gepeld 
worden.
Te O uddorp  is er een filiaal van de garnaalpellerij van Stellendam. De 
garnaal wordt er in een atelier gepeld. H ier leven ongeveer 100 personen 
hoofdzakelijk van garnaalvisserij, op een bevolking van 3.850 inwoners. 
Te G oed ereed e  is van de 1.280 personen sterke bevolking ongeveer een 
vierde in de visserij bedrijvig, hoofdzakelijk visvangst. S te llen d a m : 
1950 inwoners, hiervan zijn ongeveer 35% vissers, op enkele uitzonde
ringen na garnalenvissers. Als bijverdienste wordt het garnaalpellen u it
geoefend, vooral door kinderen (zelfs 4-5 jaa r oud ! ) De vissers zijn geheel 
in de macht der pelbazen.
Z o u tk a m p : ongeveer 1 2 0  personen zijn in de visserij bedrijvig. 
H arlingen : een kleine groep vissers in liet stadje.
W ierin gen : een honderdtal vissers.
T e x e l: meestal visvangers.
Den H e ld e r : id.
1 .Im u iden : 61 leden van de kustvissersvereniging « Ons belang », hiervan 
zijn 37 reders, de andere zijn zetschippers.
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Schevenin  g e n : ruim  40 kustvissers.
Brouw ershaven : zeer kleine groep vissers.

B evindingen  opgedaan tijd en s het bezoek aan N ederland
B resk en s : in de zomer 1958 hebben verschillende vissers de garnaal- 
vangst moeten stilleggen wegens gebrek aan voldoende aanvoer.
Zij zijn ervan overtuigd dat de pufvisserij een belangrijke faktor is 
voor de achteruitgang van de garnaalstapel. Stellen v o o r:
— vergroting van de netmazen,

-  beperking tot een bepaalde m otorsterkte van de garnaalvaartuigen 
(in  Nederland wordt deze beperkt tot 80 P.K .).

— verbod minstens één dag per week te vissen ( Zondagrust).
De waterbevuiling en het afsluiten van de Scheldemonding zullen even
eens invloed hebben op de garnaalstapel, de Scheldedelta is een goede 
broedplaats voor jonge garnaal.
De kwestie der pufvisserij werd herhaalde malen aan het Bedrijfschap 
voorgelegd, de nederlandse overheid wenst k laarblijkelijk  geen onder
zoek in te stellen.
Aan de overheid, en dan liefst de overbevissingsconventie te Londen zou 
dienen gevraagd :

- de gehele kwestie der garnaalvisserij dringend te onderzoeken;
•— vooral na te gaan welke invloed de pufvisserij heeft op de garnaal

stapel ;
— in het licht van dit onderzoek onm iddellijk inaaU'egelen nemen om 

de garnaalstapel te beschermen en voor verdere uitroeiing te be
hoeden.

Regelmatige en degelijke voorlichting van de garnaalvissers door de 
biologen is ten zeerste gewenst.
Niettegenstaande de vissers tegen de pufvisserij zijn, wordt er zeer veel 
puf gelost te Breskens, hiervoor is een speciale instelling voorzien (los
sen aan band zonder einde op schuit gem onteerd).
Kleine garnaal wordt afzonderlijk gesorteerd naast krabben en visjes. 
Deze visserij is er sedert jaren  in voege. Naar verklaring van een visser 
zouden tijdens het goede seizoen 40 tot 50 manden garnaalpuf per 
schip gelost worden per dag. Wat de kleine visjes betreft, kom t het voor 
dat tot 5-6 ton kleine ondermaatse tong geladen wordt op de wagen 
der vismeelfabriek, dit terw ijl een officiële kontroleur op de kade rond
loopt en dit oogluikend toelaat.
De garuaalpuf wordt verkocht aan 3,50 gulden per ben aan de vismeel
fabriek, die buiten Breskens staat.
V e e r e : H ier is de verhouding pufgarnaal/consum ptiegarnaal m inder. 
Een groot gedeelte van de vloot van Arnemuiden vaart van u it Veere 
( + 20 schepen) samen met een viertal schepen van Veere zelf.
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S te l l e n d a m :  Nog een zestal scliepen varen op garnaal, er wordt ook 
puf- en garnaalnest aangevoerd voor de drogerijen. De pellerijen werken 
uitsluitend met garnaal die ingevoerd wordt uit Duitsland en vervolgens 
uitgevoerd naar België.
G o e d e r e e d e : alle schepen varen uitsluitend op vis die te Scheveningen 
geland wordt.
O u d d orp : enkel een zestal schepen varen nog op garnaal, gezien het 
garnaalseizoen dit jaa r bijzonder ongunstig was. De overige vaartuigen 
gaan op de visvangst in de Noordzee.

N ed erlan d se biologen en de v isserij op garn aaln est
Tijdens een bijeenkomst van de Waddenzeevissers op 21-22 januari 1955 
in de Volkshogeschool ’t Allardsoog (cfr. verslag Visserijwereld 14ejaar. 
nr 4, blz. 18) sprak het Hoofd van het R ijksinstituut voor Visserij- 
onderzoek Dr. B . Havinga over de garnaal.
In zijn uiteenzetting wees Dr. Havinga op een belangrijk verschil tussen 
mannetjes- en wijfjesgarnaal. De mannetjes worden niet groter dan 
45-55 mm, terw ijl de wijfjes veelal een grootte van 70 mm bereiken. 
H ieruit concludeert spreker dat verreweg het grootste gedeelte der con- 
sum ptiegarnalen uit wijfjes bestaan, terw ijl het voornam elijk de m an
netjes zijn die in de drogerijen terecht komen.
Sinds dertig jaa r hield h ij zich bezig met de vraag in hoeverre de visserij 
invloed heeft op de garnalentoestand.
Aan de hand van statistieken toonde hij aan dat in de Zuidhollandse 
en Zeeuwse stromen, ondanks de grotere intensiteit van de visserij, de 
garnalenvangsten uiterst fel verm inderd zijn. Volgens Dr. H avinga zou 
er in de zuidelijke districten sprake zijn van overbevissing en zou de 
visserij op garnaal invloed hebben op het behoud van de garnaalstapel.
In  tegenstelling tot de zuidelijke wateren, zou er in de W addenzee nog 
geen sprake zijn van overbevissing en is er weinig of geen reden om daar 
maatregelen ter bescherming van de garnalenstand te nemen.
E r dient echter opgemerkt dat in het rapport van het Landbouw-econo- 
misch Instituut nr 83 volgende passus voorkom t:
« In het water met het minste zoutgehalte bestaan de vangsten hoofd
zakelijk  u it garnalen in het tweede levensjaar, welke nog niet aan de 
voortplanting hebben deelgenomen ». Bijgevolg zou er w erkelijk aan 
overbevissing gedaan worden in de stroommondingen en afwaterings- 
gebieden.
De garnalen in het 3P levensjaar komen vrijwel uitsluitend voor op m eer 
zeewaartse gelegen visgronden.
In november 1946 deelde Dr. B . Havinga volgende mede in verband 
tot een mogelijke overbevissing.
« De vraag, welke invloed de garnalenvisserij op de garnalenstand u it
oefent, is zeer m oeilijk te beantwoorden en het zal ook vrijwel onmoge
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lijk zijn door een biologisch onderzoek deze kwestie op te lossen. De 
beste kans om tot een oplossing te komen zou in principe zijn een 
onderzoek van de statistiek der aanvoeren van garnalennest en consump- 
tiegarnaal, in verband met de intensiteit der visserij.
» Dit zou echter een lange periode voortgezet moeten worden. Ik  heb 
mij echter aan een onderzoek van de gegevens der statistiek van vóór 
de oorlog niet gewaagd, daar deze in sterke mate onder invloed staan 
van wisselingen in de m ogelijkheid van afzet en contingentering der vangsten.
n Het lijk t mij toe dat voor U twee vragen van groot belang z ijn :
1 . heeft het wegvangen van garnalennest een belangrijke verlaging van 

de aanvoer van consumptiegarnalen tengevolge?
2 . kan de garnaalvisserij nog aanzienlijk worden uitgebreid zonder dat 

overbevissing intreedt?
» Wat het eerste punt betreft heb ik  mij op het standpunt gesteld, dat 
zolang wij het antwoord op deze vraag niet weten, het aanbeveling ver
dient de veiligste weg te kiezen. Ik heb daarom steeds aanbevolen in die 
districten, waar de visserij op consumptiegarnalen van overwegend be
lang is, geen garnalennest aan te voeren, m aar dit zoveel mogelijk levend 
over boord te zetten. E r zijn echter districten, waar het nest de belang- 
rijkste bron van inkomsten is (deel van de Waddenzee, Lauwerszee en 
D ollart). In deze streken gaat het niet aan —  en is het b lijkbaar ook 
niet nodig —  de nestvisserij stop te zetten en dit is een der redenen 
dat ik nim m er geadviseerd heb een algemeen aanvoerverbod van gar
nalennest in te voeren. Daar komt nog bij. dat vooral in de W addenzee 
een zeer belangrijke percentage van het nest u it m annetjes bestaat, 
(d ie  steeds kleiner blijven dan de wijfjes en nauwelijks eonsumptie- 
grootte bereiken) en aangenomen werd, dat de hoeveelheid geproduceer
de eieren door het verlies van een relatief groot aantal mannetjes niet 
wordt beïnvloed.
» De tweede vraag of de visserij nog sterk kan worden uitgebreid zonder 
dat overbevissing optreedt, is naar mijn mening niet te beantwoorden. 
Het is wel zeker, dat de garnaal aan een zeer grote natuurlijke sterfte 
bloot staat, vooral doordat zij een zeer gewild prooidier is van tal van 
grotere dieren. De stand wordt dus onder andere beïnvloed door 2 fak- 
toren, het aantal roofdieren en de intensiteit der visserij, wier onderlinge 
grootte echter niet te bepalen is. Ik vermoed echter, dat de eerstgenoemde het grootst is.
» In deze mening wordt ik versterkt, doordat de intensiteit der visserij 
in de laatste oorlogsjaren sterk is verminderd. Toch heeft dit niet tot 
gevolg gehad, dat na de oorlog de garnalenstand sterk was toegenomen, 
integendeel, allerwege werd geklaagd over zeer slechte vangsten. Ik 
wijdt dit aan de aanwezigheid van grote hoeveelheden vis op onze kust, 
vooral wijting, voor welke de garnaal het meest voorkomend voedsel is.
>. Het is mogelijk, dat de visstand op onze kust onder invloed van de 
te nemen maatregelen, voorgeschreven door de Conventie van Londen 
van 1946, beter zal blijven dan voor de oorlog het geval was: vooral 
de wijting zal profiteren van de voorgestelde vergroting der maaswijdten 
der trawlnetten. Dit zou dan ongunstig werken op de garnalenstand.
240



» De beantwoording van de vraag, hoever de garnalenvisserij kan worden 
uitgebreid zonder dat overbevissing optreedt, is dus hoogstwaarschijnlijk 
ook nog in sterke mate afhankelijk  van een verandering van de visstand 
onder invloed van de maatregel van de Conventie van Londen.
» Het zal U u it bovenstaande wel duidelijk zijn, dat thans niet te voor
spellen is of de garnalenvloot kan worden uitgebreid zonder dat over
bevissing te vrezen is. Het enige wat wij naar mijn mening kunnen 
doen is de capaciteit der garnalenvloot zeer geleidelijk uit te breiden, 
indien daaraan ten minste behoefte bestaat en zorgvuldig na te gaan 
wat de gevolgen hiervan op de stand zijn.
» Het constateren van overbevissing zal ook niet gem akkelijk zijn, daar 
bekend is, dat de garnalenstand steeds grote natuurlijke fluctuaties heeft, 
evenals trouwens de meeste vissoorten deze vertonen, welke gewoonlijk 
veroorzaakt worden door het meer of m inder goed gelukken van de teelt.
» Het sp ijt m ij, dat ik U geen meer positieve gegevens kan verschaffen; 
ik geloof echter ook niet, dat dit mogelijk is, ook niet wanneer een 
bioloog zich met een nieuw onderzoek ging bezig houden, terwijl de 
gegevens van de statistiek der aanvoeren van voor de oorlog geen goed 
beeld geven van de garnalenstand tengevolge van de invloed van de 
economische invloeden op de intensiteit der visserij ».
V. D E  G A R N A A L V ISS E R IJ ÏN  BELG IE  
V loot
Over ’t algemeen mag aangenomen worden dat de vaartuigen van m inder 
dan 80 P.K. uitsluitend de garnaalvisserij uitoefenen. Behalve in enkele 
uitzonderingen (Zeebrugge) gaan de schepen van klasse II (80 tot 119 
P.K .) op de visvangst. Daarom nemen we in onderhavige beschouwingen 
enkel aanm erking met de klasse I.
De vloottoestand was als volgt voor deze scheepsklassen (op 31 dec.) :

Aantal Totale
P.K.

Gemidd.
P.K.

Totale
B.T.

Gemidd.
B.T.

1935 264 7.980 30 4.365 16.51936 185 8.449 30 4.306 15.1
1937 256 8.611 34 4.216 16.5
J 938 236 8.433 36 3.988 16.9
1939 2 0 1 7.792 39 3.684 18.3
1946 250 10.195 41 3.775 15.1
1947 226 9.525 42 3.510 15.5
1948 2 1 0 9.074 43 3.306 15.7
1949 187 8.473 45 3.046 16.3
1950 177 8.322 47 2.978 16.8
1951 164 7.881 48 2.798 17.1
1952 160 7.607 47 2.698 16.9
1953 152 7.355 48 2.561 16.9
1954 151 7.385 49 2.532 16.8
1955 147 7.381 50 2.462 16.8
1956 132 6.814 52 2.235 16.9
1957 134 7.244 54 2.347 17.5
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De gemiddelde ouderdom der vloot bedroeg op 31-12-1957: 23 jaar en 9 maanden.
14,93% der vloot tussen 11 en 15 ja a r  oud
27,61% 16 2 013,44% 2 1 2516.42% 26 3023,88% 31 351,49% 36 401,49% 41 45

0.74% 46 49
De gemiddelde ouderdom der motoren was 14 jaa r en 7 maanden.

21.64% van 1 tot 510,45% 6 1 020.90% 1 1 15
17,92%, 16 2 0
14,92% 2 1 25
10.45% 26 30
3.72% 31 34

Indeling van de v lo o t: 55 te Oostende, 44 te Zeebrugge, 3  te B lanken
berge en 32 te Nieuwpoort.
E r bestond in de laatste jaren  een tendens om de m otorsterkte der kust- 
vissersvaartuigen op te drijven. Het is echter bewezen, dat voor de gar- 
naalvaartuigen de best renderende sterkte ten hoogste 80 P.K. is en 
zelfs veel m inder is voor de havens Oostende en Nieuwpoort.
Bron van de statistiek : Verslag over de evolutie van de visserijvloot in 
1957 (Beheer van het Zeewezen).

V isgronden
tot ongeveer 5 m ijl buiten de kust.
De Belgische garnaalvissers bevissen over ’t algemeen volgende plaatsen : 
Z eebru g g e: buiten de territoriale zone van de Seheldedelta, tot voorbij 
het Goereegat. Sommigen zelfs blijven twee dagen en één nacht uit.
O osten de: onder de kust, tussen de zandbanken, oostelijk en westelijk 
van de haven naar gelang het seizoen.
N ieu w p oort: oostelijk en westelijk van de haven naargelang het seizoen, 
tussen de zandbanken (Vlaamse banken) tot de franse grens.
E r wordt gevist tot op 15 m diepte in fijne zand-slijk grond.
De garnaalvisserij te Blankenberge is volledig verdwenen. E r bestaat ook 
een kleine strandvisserij aan de Westkust (kartevisserij te voet of te 
paard ).
Op de Belgische kust geeft de garnaal aanleiding tot een zeer belang
rijke visserij. De garnaalvangst is ontegensprekelijk de voornaamste vis
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serij voor de kleine kustvisser, die gedurende aclit maanden van liet 
jaar, van m aart tot oktober voor hem de enige verdienste uitm aakt.
Tijdens de wintermaanden wordt de kustvisserij op sprot en enkele op 
ijle haring beoefend. Deze visserij is echter zeer wisselvallig: hangt af 
van het weer (m ist) al dan niet voorkomen van de haring- of sprotscholen 
in de onm iddellijke nabijheid van de kust.
De garnaal is bijgevolg de kurk waarop de kustvisserij drijft.
Er wordt uitsluitend eonsumptiegarnaal gevangen. Puf- en garnaalnest- 
visserij is bij ons onbekend.
Vóór 1929 bestond in België een vang- en aanlandingsverbod voor schol
len en tongen van min dan 18 cm lengte. In 1929 werd dit verbod op
geheven. zodat zich een systematische pufvisserij kon ontwikkelen. Einde 
1932 kwamen de Belgische visserijmiddens tot de vaststelling dat ze 
hierdoor medewerkten aan de ontvolking van de kustwateren en zochten 
het verbod opnieuw ingang te doen krijgen. Drukking van de prijzen 
van de meelfabrieken waren er ook niet vreemd aan.
(Z ie tabel —  aangevuld met statistiek Gilis, blz. 1 0 ).
Voor de belgische visserij is de kustvisserij — in tegenstelling tot andere 
visserijlanden —  van zeer grote betekenis.
De kustvisserij is in ons land wel een fam iliebedrijf, m aar ze vormt toch 
de reserve en de kweekplaats van de flinke middenslag en diepzeevissers, 
die we bezitten.
De garnaalvisserij is ook zeer wisselvallig en hangt af van weder, tem
peratuur. enz... De vraag wordt anderzijds gesteld og de garnaalstapel 
op de Belgische kust tekenen van u itputting vertoont zodat overwogen 
wordt of geen beschermingsmaatregelen nodig zijn en of deze ook tot 
andere landen moeten uitgebreid worden.
Sinds 1922 vaart het eerste motorvaartuig op garnaal, vroeger werd deze 
visserij uitsluitend met de zeilen uilgeoefend. Sinds 1932-33 zijn alle 
garnaalschepen met een motor uitgerust.
Er kan een voortdurende toename van de m otorsterkte vastgesteld wor
den. Bijgevolg bezitten de schepen groter netopening en vangkracht.
Garnaal wordt uitsluitend met treilnet met planken, dus zonder korre- 
boom uitgeoefend ( ’ ).
Volgens opmetingen van dhr Gh. Gilis (De garnalenvisserij op de Bel
gische Kust —  1952) schommelen de gebruikte netmazen van 16 tot 
2 0  mm (k u il) .
De gemiddelde lengte bovenpees i s :
schepen van 25/35 P .K .: 27 m, grondtouw 30 
schepen van 40/70 P .K .: 32 in, grondtouw 38,50

( ! )  Sinds ju li  1950 wordt door twee eenheden van Zeebrugge de bokkevisserij bedreven, d a t is vissen 
m et twee boomkorren die over bokkemasten van de voormast uitgeschoten worden.
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Daar de garnaalaanvoer slechts van september 1934 langs officiële weg 
verkocht wordt te Oostende, zijn geen vroegere statistieken voor de gehele kust ter beschikking.
Ch. G ilis stelt vast dat de gemiddelde aanvoer fel achteruit is gegaan bij 
de vooroorlogse jaren :

1935-39: 3.400.000 kg jaargem iddelde
1946-51: 1.700.000 kg '
1952-57: (zonder 1956) 1.817.000 kg ( V.B.Z.-statistiek).

dit ondanks de toegenomen vangkracht. Bij een berekening van de vang- 
kracht per P.K. visuur kwam hij tot de volgende vaststelling:
1935: 359 gr 1937: 499 gr 1496: 309 gr 1949: 283 gr
1936: 456 gr 1938: 349 gr 1947: 355 gr 1950: 228 gr

1939: 326 gr 1948: 298 gr 1951: 255 gr
Deze berekening geeft een duidelijk beeld van de achteruitgang van de 
garnaalvangst. Ze zou dienen uitgebreid over de ganse Noordzeekust en 
tot de laatste jaren  moeten kunnen berekend worden.
De vrees van dhr. Gilis in 1952 geuit, dat de garnaalstapel te veel wordt 
aangetast en nog zal verminderen, zodat de broodwinning van de kleine 
kustvisser niet meer verzekerd zal zijn, is hierm ede wel duidelijk  be
wezen. Van 1952-1957 is wel een lichte stijging waar te nemen, doch 
deze is heel zeker te wijten aan de toegenomen bevissingsintensiteit der 
v loo t: m inder in aantal m aar groter gemiddelde sterkte. H ierbij dient 
nog gevoegd dat in Zeebrugge de grotere scheepsklasse eveneens de 
garnaalvisserij heeft uitgeoefend. Het jaa r 1956 was wel een rekord jaar 
voor de na-oorlogse periode, doch het vormt een sterke uitzondering. 
De goede vangsten mogen wel toegeschreven worden aan uitzonderlijke 
weersomstandigheden.
1957 was een inzinking, 1958 nog veel erger.
Volgens Ch. G ilis werken volgende faktoren mede aan de beïnvloeding van de garnaalstapel.

tem peratuur (strenge winter 1946-47 was volgens Dr. H avinga oorzaak 
van m inder goede vangsten in najaar 1948 en voorjaar 1949).

-  getijslromingen beïnvloeden eveneens de aanvoer van garnaal aan de kust.
Volgens een onderzoek van Prof. Dr. G. Gilson  in 1924, onderzoek dat 
spijtig genoeg niet voortgezet kon worden, bekwam men volgende vaststellingen :
De garnalenlarven zijn pelagisch en drijven mee met de getijstromingen. 
Deze stromingen worden evenwel beïnvloed door de wind. W aait de wind 
in richting van vloed en ebbe, dan oefent h ij een versnellende invloed 
uit, kom t de wind u it tegenovergestelde richting, dan werkt h ij vertragend.
In onze streken overheersen de W. en ZW. winden en is de vloed sterker 
dan de ebstroom. De vloedriehting is norm aal NW. zodat men mag aan-



nemen, dal het grootste gedeelte van de op onze kust geboren larven 
terecht komen op onze Oostkust en in de Nederlandse wateren, terw ijl er 
bijna geen uitwisseling is van larven die op de franse kust geboren
worden wegens de configuratie van de kust van Dover.Cr
Het gebeurt dal ZW tot NW winden de bovenhand nemen, zodat de 
ebstroom sterker wordt dan de vloedstroom. In plaats van NW-waarts 
worden de larven dan ZW-waarts afgedreven en kan het gebeuren, indien 
de ebstroom lange tijd sterker blijft, dal de normale verspreiding van 
de larven op onze kust geheel en al gewijzigd wordt. Daar de garnalen 
op de Hollandse kust overvloediger voorkomen dan gelijk waar, moet 
de voortbrengst van larven er veruil deze op de Franse kust (w aar ze 
schaars z ijn ) overtreffen (C li. G ilisJ. Indien dus een tijdelijke overheer
sing van de ebstroom zich voordoet op het ogenblik dat de voortplanting 
haar hoogtepunt bereikt, moet dit in onze wateren een ongewone over
vloed van larven als gevolg hebben (Ch. Gilis).
Nota van de auteurs. De vraag stelt zich echter waar de garnaal ju ist heen
trekt op het ogenblik dat de koude intreedt. Is dit al ooit onderzocht ge
weest? Komt de garnaal centraal samen op de diepe plaatsen van de 
Noordzee en wordt ze in het voorjaar onder invloed van stromingen, 
tem peratuur naar de kustplaatsen gedreven, dan kan het wel zijn dat de 
pufvisserij in de noordelijke streken invloed heeft op de totale garnaal- 
stapel. De getijkaartjes van de visserij alm anak geven dit ju ist weer.
Zeker is wel dat de visserij in de Zeeuwse en Zuidhollandse zeegaten 
invloed heeft op de garnaalstapel van de Belgische kust en omgekeerd.
Een andere faktor die het waard is onderzocht te worden is deze van de 
bevuiling van de stromen door fabrieksafval. In de warmere perioden 
leeft de garnaal best in enigzins brakwater en komt daar meest voor. 
W anneer deze wateren bevuild worden, zodat ze schadelijk zijn voor de 
garnaal of haar natuurlijk  voedsel doden, is het logisch dat de garnaal 
van deze plaatsen wegblijft.
Vijanden van de garnaal: Dhr. G ilis stelde een uitgebreid onderzoek in 
naar de vissoorten die garnaal eten. Nagenoeg 1 0 . 0 0 0  vissen behorende 
lot volgende soorten hadden op het ogenldik van hun vangst + 160.000 garnalen in hun m aag :

ruige rog voor 14,53% 
steenbolk 10,98%
wijting 69,60%
schar 1,19%
schol 0,28%
bot ü'62%
tong 2,80%

Vernielende werking van de garnalenkor:
Verschillende visserijproeven werden gedaan met verschillende maas- openingen in de kuil.
H ieruit besluit dhr. Gilis dal de wijdte van de netmazen die toen gebruikt 
werden gem akkelijker kan verhoogd worden zonder nadeel te berok
kenen aan de handelswaarde van de vangst.



De krabben zijn rechtstreekse vijanden van de garnaal, zij doen zich 
daarenboven te goed aan hetzelfde voedsel. Het ware dus wenselijk 
krabbepuf te landen. In de zomer wordt er soms tot 400 k g /u u r krabben 
gevangen, dat zou voor de garnaalvissers een mooie bijverdienste kunnen 
vormen, terw ijl de m eelfabrieken best wat meer grondstoffen kunnen 
verbruiken, ten nadele van de im port.

V a stste llin g en , b eslu iten  en voorstellen
In de jaren  1930-31 m aakte de Belgische garnaalvisserij een zware krisis 
mee, die naar alle w aarschijnlijkheid te wijten was aan een onredelijke 
uitbating van de stapel: nl. de garnaalnestvisserij. De Zeeuwse garnaal
visserij is immers stijgende gebleven van 1928 tot 1931, nadien zijn de 
statistieken niet meer betrouwbaar, omdat er kontingentering toegepast 
wordt in de ekonomische crisisjaren. Sinds 1928 landden de Belgische 
vissers alle af val van hun vangsten, om het te verkopen aan de fabrieken, 
die alle dierlijke grondstoffen verwerken. Ieder gevangen garnaal was 
zodoende veroordeeld en er bestond geen enkele kans op overleving. Ge
lukkig begrepen de vissers vlug dat zij de voornaamste rol speelden in 
de crisis. Vanaf 1932 werd alle afval terug in zee geworpen. D aar een 
garnaalrecrutering er twee jaa r over zet om zijn vruchten af te werpen, 
kon slechts een heropflakkering in 1934 verwacht worden, dat was in
derdaad zo.
De vraag stelt zich nu of het effekt van het terugwerpen in zee en het 
ziften over boord niet helem aal te niet gedaan wordt door de reusachtige 
drogerij garnaalvisserij in Nederland en Duitsland.
Het was ook rond die tijd, dat liet gehele vangapparaat van de oostoever 
van de Noordzee gemotoriseerd werd en dat Nederland en Duitsland de 
toelating gaf garnaalnest (en puf) aan te voeren om de crisis uit het 
garnaalbedrijf te houden.
E r moet opgemerkt worden, dat de consum ptiegarnaal in hoofdzaak 
bestaat uit eierdragende wijfjes. Alle garnaalvissers doen dus aan roof- 
visserij. Met de garnaalnestvisserij gaat het bedenkelijk verder, want 
naast mannetjes worden ook wijfjes gevangen, die nog nooit bijdroegen 
tot het vergroten van de garnaalstand.
E r werd nog niet veel gewaagd over overbevissing van de garnaalstapel, 
de vrees bevangt ons dat de garnaalstand niet onuitputbaar is.
Geen enkele biologische studie werd gewijdt aan het vraagstuk van de 
garnaalstapel in zijn geheel van de franse tot de deense kust. We weten, 
dat de Economische Zeevisserijstatistieken ons slechts een leidend idee 
geven kunnen u it de aard van de aanvoeren, die geregeld worden naar 
vraag en kontingentering.
Vooral het vraagstuk van de getijstromingen in de Noordzee verdient 
alle aandacht vermits het garnaalgrut deel u itm aakt van het plankton. 
De invloed van de visserijintensiteit op de garnaalstapel is zeer m oeilijk 
te achterhalen, doch met een beetje goede wil kan toch achterhaalt wor
den of de wisselvalligheden in de garnaalvisserij alleen afhankelijk  zijn 
van de klim aatom standigheden.



Dat is een internationale opgave, die wellicht in de schoot van de « Over- 
fishing-Convention » kan opgenomen worden.
Intussen zouden wij het zekere voor het onzekere willen nemen, dat op 
onze kust de jonge garnaal zoveel m ogelijk gespaard wordt. Dit kan 
geschieden door de eenvoudige vooroorlogse m etode: De garnalen over 
boord zeven, hetzij de automatische zeef met een goot te voorzien, die 
de jonge garnaal aanstonds in zee laat glijden. W at intussen reeds door 
twee Zeebrugse scheepjes uitgevoerd wordt. Proeven zijn aan gang met 
een onderwaterzeef ingebouwd in het net.
De onderwaterzeef van de Heer B en oit Van Den B ro eck  uit Brussel, die 
hiermee proeven deed te Zeebrugge en te Oostende, kan wellicht resul
taten leveren, omdat de garnaal min of meer verm inkt wordt bij het op
halen. Deze onderwaterzeef heeft dit voordeel, dat zij bestaat uit een 
metalen zeef, waarvan de mazen steeds gelijk blijven bv. 6 , 5  mm, 7  mm. 
Grote netmazen hebben dit nadeel, dat er in den beginne van de trek 
veel grote garnaal ontsnapt, terwijl als de vangst een pak m aakt in de 
kuil (to t 400 kg krabben per uu r) de mazen gesloten worden onder de 
druk en de kleine garnaaltjes evengoed opgehouden worden (vastgesteld 
op de Z 104, 17 ju li 1959).
Het ware voor onze nationale garnaalvisserij van groot belang kon de 
garnaalnestvisserij in de Zeeuwse gaten rationeel beperkt worden, dit zou 
moeten in Benelux-Verband gebeuren.
We weten, dat de Zeeuwse vissers wegens het Deltaplan nog veel te 
wachten staat en dat de verwachtingen er niet rooskleurig uitzien. De 
sociale factor mag geenszins uit het oog verloren worden —  het zou van 
onzentwege zeer onredelijk zijn een betere welstand voor onze vlaamse 
garnaalvissers te willen opeisen tenkoste van de teloorgang van de welstand van onze buren.
In Ëurom arkt-verband dienen voor consumptiegarnaal nieuwe afzetgebie
den gezocht te worden in het vergrote h interland van Nederland en 
België, nl. Centraal Duitsland en Oost-Frankrijk. Geïntensifieerde pro
paganda voor garnaal in deze gebieden is dus noodzakelijk. Ook zou het 
verm eerderen van de conservennijverheid moeten in overweging genomen 
worden. De overschakeling op uitsluitend consumptiegarnaal kan slechts 
een betere bestaansmogelijkheid van onze naaste noorderburen bewerken.
In plaats van de garnaalnestvisserij aan te moedigen, kan men deze ge
leidelijk  laten uitsterven, de garnaaldrogerijen werken met zeer p rim i
tieve middelen die zeer verouderd zijn en wordt met kunstmatige m id
delen in leven gehouden, door de verplichting drogerijgarnaal in het diermeel te mengen.
E r is gevaar dat in de komende Eurom arkt de aanvoer van consumptie
garnaal in Noord-Nederland en Duitsland zal toenemen, deze garnaal 
kan —  dank zij de puf zeer goedkoop verkocht worden (0,95 DM per 
kg is in Duitsland de renderende prijs). Dank zij de laatste liberalisatie 
tengevolge van het tekort op onze kust, konden in Duitsland prijzen betaald worden van 1 , 2  tot 1,4 DM.
De druk van deze prijzen op de belgische aanvoerprijs zal zich zeker
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laten voelen in de Eurom arkt. Moest de pufvisserij wegvallen, dan zou
den de prijzen voor consumptiegarnaal zeker hoger moeten liggen, ze 
zouden in elk geval hoger liggen door een vergroot afzetgebied.
Wat betreft afzet en productie dienen in België voorzorgsmaatregelen 
genomen om zich aan te passen aan de komende concurrentie op de 
Eurom arkt.
1 . verbetering en m odernisatie van het productieapparaat,
2 . de handel in de mogelijkheid stellen een groter afzetgebied te be

strijken en vooral verm ijden dat de invoer u it Duitsland van garnaal 
gemonopoliseerd wordt door de Nederlanders,

3. het mogelijke doen om de kwaliteit van de Belgische garnaal op te 
drijven en te verbeteren,

4. zoals in Duitsland en Nederland kleine garnaal geweerd wordt (zeef 
in vismijn of pakhuis van handelaar) zou men er bij ons ook moeten 
toe komen enkel grote garnaal te verkopen.

5 . invloed nagaan van afsluiting van zeeuwse zeegaten.

** *
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O o T*< o ocm’ evi có CM CO có có

LO rH 00 orH CM co O CM CO Tt*CM CM CM CM CM CM 'M

CO!>■ CMlO

CM CO OO o LO co05 CO LO I>- LO Tt<L"" co co

LO 05 O 05 00LO CM rH »ol> CM LO CO coOC GC CO cd có

lOCM

cc CO co rHco GC 05 00 05CM CM CM CM rH

coTt<

lOlO

ccu.5P

»Oco

io00

C CMCDT3 C[>■ rH rH cc Tf<CO OO cc 05CM CM CM fi rH

rH CM CO 'Tf* LO CO OOLO »O LO LO LO »o »o LO05 05 05 05 05 05 05 05rH T* rH rH rH rH rH rH
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TABEL II.
A a n v o e r  voornaam ste  E uropese  landen  (*) (in  1.000 ton) 

(Yaerbook of Fishery Statistics F.A.O.) Vol VI.

Jaar Dene
marken

Frankrijk Duitsland
Nederland 

garn. imma
ture.

Engeland

1938 0 , 2 2,4 34,2 3 — 2,4
1947 0,3 2,5 1 1 , 2 4.2 7,3 2 , 2
1948 0,4 1,4 14,2 4,4 3,6 2 ,6
1949 0,5 3,6 19.1 3,4 4,3 2 . 0
1950 0,3 2 , 8 33,1 3,3 6 , 6 1,4
1951 0,4 3,5 27,0 4,6 8,5 2 .1
1952 0,4 3,6 24,5 4,0 9,0 1.7
1953 0 ,2 3,6 40,1 4,1 12,1 1.9
1954 0 ,2 2 , 6 32,9 4,2 9,8 1.8
1955 0 ,1 3,4 42,9 6,4 13,0 2,3
195(5 0 ,1 3,4 33,5 5,9 10,5 2 ,1

(1) Voor zover afzonderlijk opgegeven.

TABEL III.
A a n v o e r  van c o n su m p t ie  garnaal in F r a n k r i j k  en E n ge land  

Bulletin Statistique des pêches m aritim e

Jaar ERANKRIJK ENGELAND
Noord West Oost Zuid West

1925 195 984 1.892 9 869
1926 182 1.161 2.160 4 930
1927 188 1.316 1.711 2 782
1928 2 2 1 1.838 1.951 3 736
1929 761 604 1.839 5 768
1930 823 741 1.946 1 0 716
1931 658 875 1.622 11 771
1932 96 193 1.017 9 653
1933 749 826 1.560 8 669
1934 1 . 1 2 0 704 1.775 7 599
1935 1.092 499 1.418 1 0 592
1936 1.506 521 1.262 2 2 681
1937 1.650 929 1.864 23 871
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