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Het Reglement op de Bevissching 
DER 

SCHELUE EN ZEEUWSGHE STROOMEN. 

Het zal waarschijnlgk menigeen verwonderen dit onderwerp 
gekozen te zien voor een Academisch Proefschrift, doch èn de 
weinige bekendheid met het onderwerjj èn de omstandigheid dat 
ik in de streken verbleef waar bovengenoemd Reglement vigeert, 
bepaalden mijne keuze. Het is toch een feit dat, behoudens enkele 
uitzonderingen, alleen zij die rechtstreeks in de visscherij-industrie 
betrokken zijn, bekend zijn met de bepahngen die een tak van 
nijverheid behcerschen, waaruit de schatkist jaarlijks zulke aan
zienlijke voordeden trekt, terwijl het eveneens vaststaat dat in 
deze voorschriften veel voorkomt dat de belanghebbenden gaarne . 
veranderd zouden zien. 

Voor de duidelijkheid verdeelde ik het onderwerp in twee hoofd
stukken; het eerste behandelt de wording van het Reglement, 
terwijl het tweede hoofdstuk den inhoud zal weergeven en bovendien 
enkele kwesties zal behandelen , waartoe de voorschriften aanleiding 
gaven. 

Volledigheidshalve heb ik in een bijlage een kort overzicht ge
geven van de voorschriften die vroeger golden, zonder bij hunne 
beteekenis stil te staan. 

Een chronologische tabel geeft de verschillende op dit stuk 
bestaande Koninklijke Besluiten aan. 



HOOFDSTUK ]. 

De regeling van dit onderwerp was oudtijds een der attributen 
van de Staten van Zeeland; vandaar dat tot het jaar 1820 de 
wetgevende arbeid op dit gebied door bovengenoemde Staten is tot 
stand gebracht. Eene uitzondering daarop maakt het tijdperk dat 
de Provinciale Staten alle zelfstandigheid misten ; gedurende dien 
tijd werden de voorschriften door het Algemeen Bestuur gegeven. 
Wanneer wy tot 1581 teruggaan, vinden wij verschillende voor
schriften , die in Bijlage A hierachter vermeld worden. 

Hoewel al deze genoemde beschikkingen niet speciaal betreffen 
de visscherij op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen en alle ook 
niet uitgaan van de Staten van Zeeland, hebben wij ze volledig
heidshalve toch in deze verzameling opgenomen. 

Tijdens de Regeering van Koning Willem I komen enkele 
Koninklijke Besluiten onze materie regelen ; eerst een paar die 
niet van groot belang zijn, regelende het bevisschen der Zeeuwsche 
Stroomen en het rapen van schelpvisch langs dezelve. Het zijn de 
Kon. Besl. van 8 Febr. 1818 no. 52, en van 17 Maart 1819 
Z«. B 4 n». 83. Van meer belang is het Kon. Besl. van 27 Juli 
1820 n". 70, hetwelk bepaalt, dat: 

1". De Visscherijen op de Schelde en in het algemeen op de 
Zeeuwsche Stroomen, onder het beheer van de administratie der 
Domeinen zullen worden gebracht ; 

2". dat de bevissching dezer stroomen, mitsgaders het rapen 
van schelpvisch op de banken in dezelve, ten algemeenen gebruike 
van de bewoners der oevt-rs van de/elve stroomen en van alle 
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verdere in- en opgezetenen der omliggende provinciën zal worden 
overgelaten ; 

30. dat deze visscherij zal geschieden onder zoodanige billijke 
voorwaarden als daaromtrent bij de ontworpen leglementen aan 
dezelye zullen worden voorgeschreven. Het maken van een regle
ment voor de bevissching der Schelde en Zeeuwsche Stroomen 
werd derhalve bij dit Kon. Besl. verplichtend gesteld en aan deze 
verplichting werd voldaan bij Kon. Besl. van 26 Aug. 1825 no. 66, 
van welk Kon Besl. wij hier een inhoudsoverzicht zullen geven. 
Deze inhoud is drieledig: 

1". Daar de visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen, 
volgens het vigeerend recht behooren tot de Domeinen en deze 
beheerd worden door het Amortisatie-Syndicaat, wordt besloten het 
beheer dier visscherijen aan de Permanente Commissie van boven
genoemd Syndicaat op te dragen. [K. Bed. 27 Juli 1820 no. 70]. 

2°. Stelt dit besluit in het college, bekend onder den naam van 
Bestuur der Visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen. 
Dit bestuur wordt toegevoegd aan de opgemelde Permanente 
Commissie; zal te Tliolen gevestigd zijn en bestaan uit 12 leden, 
een Secretaris-Penningmeester en eenen Opziener der Visscherijen. 

30. Wordt vastgesteld een reglement voor de bevissching der 
Schelde en Zeeuwsche Stroomen, naar hetwelk een ieder die op 
voormelde wateren of op de banken in dezelve mocht verlangen 
te visschen of schelpvisch te rapen, zich zal behooren te gedragen. 

In 1825 is de toestand dus de volgende. Het beheer over de 
visscherijen wordt uitgeoefend door de Permanente Commissie uit 
het Amortisatie-Syndicaat, ter zijde gestaan door het Bestuur der 
Visscherijen etc. ; terwijl de bevissching zelve geschiedt met inacht
neming der voorschriften van het vastgestelde reglement. Waar 
nu in het vervolg van het sBestuur" gesproken wordt, bedoelen 
wij het te Tholen gevestigd college, ingesteld bij Kon. Besl. van 
26 Aug. 1825. 

Wij zullen een oogenblik stilstaan bij het zooeven vermelde 
reglement en in korte trekken zijn inhoud trachten weer te geven. 

Op den voorgrond wordt gesteld dat het zal vrijstaan aan alle 
ingezetenen des Rijks, om op de Schelde en Zeeuwsche stroomen. 

i 
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voor zooverre deze behooren tot het Domein van den Staat, als
mede op de banken in die wateren, te visschen en schelpvisch te 
vangen, mits zich stipt naar den inhoud van dit Reglement ge
dragende en behoudens de hierna te vermelden uitzonderingen. 

Hier dus worden alle ingezetenen des Rijks gemachtigd om de 
Zeeuwsche wateren te bevisschen, terwijl het Kon. Besl. van 27 
Juli 1820 die bevoegdheid alleen toekende »aau de bewoners der 
oevers van dezelve stroomen en aan alle verdere in- en opgezeteneu 
der omliggende provinciën." 

Welke gronden bedoelt het Reglement, waar het in art. 1 
spreekt van de hierna te vermelden uitzonderingen ? [Iet antwoord 
daarop geeft art. 2 en wel als volgt : 

Het Regl. zondert uit twee categoriën van gronden, te weten: 
l". Gronden, verpacht door de Administratie der Domeinen, 

Waiteren en BosscLen in de Zuidelijke Provinciën gelegen. 
De Permanente Commissie uit het Amortisatie-Sydicaat be

sliste in haar schrijven van 20 Dec. 1825 dat deze pachters niet 
onderworpen waren aan het Reglement, doch dat zij, gedurende 
den tijd dat zij nog pachters waren, enkel gebonden zouden zijn aan 
hunne pachtconditiën. Bij eventueole nieuwe verpachting zou er 
echter op gelet worden dat ook over de hier bedoelde pachters het 
Reglement zich uitstrekte. 

2". De visscherijen op de verdronken en geïnundeerde landen 
Tan Zuid-Beveland en het voormalig Marquisaat van Bergen op Zoom , 
zooals die zijn afgebeeld op de kaart van den landmeter Z. VV. E 
Hattiuga, onder dagteekening 6 Pebr. 1784, als welke visscherijen 
bij bizondere concessie, op de daarbij bepaalde voorwaarden aan de 
visschers in het land van Tholen en van Bergen op Zoom zijn 
afgestaan. 

Dit art. 2 werd ingetrokken bij Kon. Besluit 21 Oct. 1867 Stbl. n^. 
108. Verder voegde het K. B. van 29 Nov. 1827 Stbl. n». 56 
hieraan nog een derde categorie toe, nl. : door uit te sluiten van de 
vergunning, gegeven bij art. 1 van het Regiem.: de mosselvangst 
op zoodanige mosselbanken in de Westerschelde, welke niet uit de 
natuur ontstaan, maar kunstmatig zijn of zullen wordeii aangelegd, 
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zullende de mosselvangst op die banken bij bizondere coucessi 
worden afgestaan. 

Wat nu betreft de andere onderwerpen, in het Reglement be
handeld , deze betreffen de uitoefening van de visscherij op het in 
art. 1 genoemde grondgebied. 

Wie worden als visschers erkend? Welk vischwant is geoorloofd ? 
Welke visch raag gevangen worden? Welke formaliteiten moeten 
worden in acht genomen ? Hoe wordt overtreding van dit Regle
ment berecht? 

Bij het antwoord op die vragen in het Reglement gegeven 
sfaan wij nu een oogenblik stil. 

Wie worden als visschers toegelaten? 
Ad 1. Het Reglement noemt als zoodanig: 
«. hen, die van .°en vaartuig, tot de visscherij geschikt en met 

staand en loopend want, betakeld, zooals van het daartoe noodio-e 
vischwant, voorzien zijn' 

b. hun knechts 'en de jongelingen, ten tijde dat zij hunne 
meesters op eenig vaartuig het bedrijf helpen uitoefenen. 

Welk vischwant is geoorloofd? 
Ad 2. Alle vischwant is op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen 

toegelaten, mits het gebruikt worde tot het vangen en verkrijgen 
van de soorten van visch waartoe het bestemd is, zonder aan 
eenigen anderen tak der visscherij nadeel te doen en onder de vol
gende bepalingen. Volgen nu 5 bepalingen, regelende de jjlaatsen 
waar het schutwant zal mogen' gestoken worden ; gedurende welken 
termijn dit zal mogen geschieden; op welke wijdte de rijzen van 
het schutwant van elkander zullen moeten gestoken worden * ; 
op welken tijd het schutwant zal moeten opgetrokken worden -, 
en de beslissing van twisten en geschillen tusschen belanghebbenden 
bij het plaatsen van schutwant. door het Bestuur, behouden;, 
hooger beroep op de Permanente Commissie. 

1 Deze bepaling werd gewijzigd bij K. He-A. dd 39 No\. 1837 u". ."iCi. 
^ Aaugevuld bij laatstgcuoemd Besluit, 
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Verder wordt nog bepaald, dat het Bestuur de hoedanigheid 
der te gebruiken netten zal aangeven en dat er een overgangs
tijdperk van 2 jaar zal zijn, gedurende hetwelk het oude vischwant 
nog mag gebruikt worden. 

Op mosselen mocht men slechts met de slagrijf visschen, niet 
met de kor met tanden. Bij Besluit van 29 Nov. 1827 werd aan 
het Bestuur de bevoegdheid gegeven om m diepten het gebruik 
van de kor met tanden toe te staan. 

Oesters mogen alleen met de zoogenaamde oesterkor gevangen 
worden. 

Welke visch mag gevangen worden? 
Ad 3. Alle soort van visschen, schelpvisschen, kreukels, garnalen, 

kreeften en krabben, behoudens verschillende bepalingen omtrent 
den voor de vangst toegestauen tijd en de grootte der te vangen 
visch. Ook op deze voorschriften had het Besluit van 29 Nov. 
1827 invloed. 

Eigenaardig is dat in dat Reglement ook voor de oestervangst 
een gesloten vischtijd wordt voorgeschreven, nl. van 31 Jan. tot 
1 Oct. Het Bestuur zal, bijaldien het nuttig en noodig mocht 
worden bevonden, den tijd van het openen dezer visschenj later, 
of het sluiten daarvan vroeger te stellen, zulks bekend maken. 
In 1827 werd het Bestuur gemachtigd de oester vangst toe te 
staan tot 15 Maart. ^ In 1870 werden deze termijnen voor de 
verpachte gronden afgeschaft en bestaat dus de gesloten vischtijd 
alleen voor de oesters op de niet verpachte gedeelten, met name 
in de Westerschelde. Ook werd verboden oesters te vangen die 
niet de grootte hebben van 7% Ned. duim, welke maat in 1827 
gebracht werd op 8 Ned. duim, over de smalste zijde gemeten. 
Ingeval oesters van mindere grootte opgehaald werden, moesten 
deze weder in zee worden geworpen, teu einde als broed- en 
zaadvibch voor de toekomst te kunnen dienen. Ook deze verbods
bepaling bestaat op de Oosterschelde niet meer. 

Mosselen moeten 3 jaar oud zijn, alvorens zij gevangen moo-en 
worden. 

Het ra]3en van kreukels op de oesterbanken was aan elk en 
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een iegelijk, zonder uitzondering verboden en aan het Bestuur 
opgedragen nauvs^lettend toe te zien. 

Voor zaadvisch en oesterbroed werd gezorgd, in zooverre het 
verboden was deze op eenige plaat, eenige slikken, aan eenige 
oevers of' vooroevers der Schelde en Zeeuwsche stroomen, te 
visschen, vangen, rapen, korren of weg te halen. Dit verbod 
kan slechts worden opgeheven door eene vergunning van het 
Bestuur, met vermelding der plaats vanwaar en waarheen deze 
dieren mochten vervoerd worden. 

Welke formaliteiten moeten worden in acht genomen? 
Het Reglement noemt de volgende : 
Ad 4. a. Het bevisschen van de nieuw aan te leggen of de 

verloopen en geheel te herstellen oester of niosselbanken mag 
niet geschieden voordat het Bestuur daartoe bij openlijke bekend
making verlof verleend en de banken opengesteld heeft. 

b. Ieder visscher moet zich jaarlijks als zoodanig bij het Bestuur 
aangeven en verklaring doen van het vaartuig en de manschap, 
waarmede hij zijn bedrijf gaat uitoefenen. 

c. Bezit van een consent, af te geven door het Bestuur op do 
sub b genoemde verklaring en tegen betaling van drie gulden ten 
behoeve der Domeinkas, onverschillig de grootte of bemanning van 
het vaartuig, mits betakeld met staand of loopend want. Dit con
sent is geldig voor den tijd van een jaar. 

d. Verplichting van een nummer te voeren 

e. Verplichting' om, op aanmaning van den opziener, met zijn 
schuit bij te draaien en zich te onthouden van verzet tegen de 
ambtenaren, met het toezicht op de naleving van dit Reglement 
belast. 

/. Behalve zij, die volgens den hierboven sub 1 aangegeven 
maatstaf als visschers erkend worden, kunnen ook andere personen 
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consent krijgen voor het rapen van kreukels en het vangen van 
garnalen, kreeften, krabben, enz. op de Schelde en Zeeuwsche 
Stroomen. Deze personen moeten zich onthouden van het visscheu, 
vangen of rapen van oesters of mosselen. Bij Kon. Besluit dd. 29 
Nov. 1827 werd intusschen ook voor deze personen de gelegenheid 
opengesteld om consent te verkrijgen tot rapen van oesters of 
mosselen, mits zich houdend aan de bepalingen van dit Reglement. 

In tegenstelling met de consenten sub c vermeld, die selden 
voor den visscher met zijn manschap, zal bij de hier bedoelde ieder 
persoon van een afzonderlijk consent voorzien moeten zijn. 

De verplichting om het consent steeds bij zich te hebben is 
dezelfde als die. welke den erkenden visscher in art. 14 wordt op
gelegd. De prijs is éen gulden voor het geheele jaar en bij even
redigheid te berekenen voor kortere termijnen. 

Aan deze consenten is overigens de eigenaardigheid verbonden 
dat zij door het Bestuur kunnen worden ingetrokken, zonder opgave 
van redenen. De intrekking gaat al of niet gepaard met de restitutie 
der betaalde consentgelden, al naar mate de intrekking gevolg is 
van overtreding van het Regl. of niet. Het Regl. maakt geen 
melding van het intrekken der gewone consenten. 

Hoe wordt overtreding bereclit? 
Ad 5. De overtredingen tegen dit Regl. zullen ak overtreding 

van algemeenen maatregel van inwendig Bestuur vervolgd en 
overeenkomstig de wet vmi 6 Maart 1818 gestraft worden. De 
handhaving van zijne voorschriften wordt opgvdragen aan het 
Bestuur, aan ieder lid afzonderlijk, aan den opziener en alle 
agenten van Justitie en Politie. Van overtreding wordt proces
verbaal opgemaakt en dit aan het Bestuur overgegeven, om, naar 
bevind van zaken, aan den Officier bij de bevoegde rechtbank ter 
vervolging te worden opgezonden. 

Het Reglement van 1825 voldeed niet aan de verwachtingen, 
getuige de voortdurende rekwesten der onderscheidene vissehers, 
ook " het Bestuur gevoelde zich niet voldaan en wendde zich dan 
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ook tot de Permanente Commissie met een voorstel, houdende 
wijzigingen in het Reglement. 

Het antwoord op dit voorstel is te vinden in eene Missive dier 
Commissie aan het Bestuur, dd. 22 Maart 1827. De Commissie 
drukt daarin als hare meeuing uit dat het Reglement nog te kort 
gewerkt had om op grond van ondervinding wijzigingen in te 
voeren; zij voegt er bij dat zij na afloop der eerstvolgende Alge-
meene Vergadering van hec Bestuur, gaarne voorstellen van wijzi
ging zal afwachten, edoch alleen betreffende die bepalingen waarin 
de ondervinding geleerd had dat wijziging volstrekt noodzakelijk was 

Na deze eerste algemeene regeling komen voortdurend nieuwe 
Koninklijk Besluiten den rechtstoestand der visschers op de Schelde 

l en Zeetiwsche stroomen veranderen; de belangrijkste daaruit zullen 
j, wij laten volgen, de overige, als daar zijn die houden benoeming 
I van nieuwe leden, goedkeuring van uitgaven etc. met stilzwijgen 

voorbijgaan. Somtijds, hoewel zelden, gaf ook de Perm. Comm. 
beschikkingen van eonig belang, zooals bijv. den 23s>teii Sept. 1827i 
toen zij het Bestuur machtigde om de oestervangst op de Ooster-
schelde tot 15 Nov. gesloten te houden. 

Het eerste Kon. Besl. van beteekenis is dat van 29 Nov. 1827, 
n°. 106, waarbij bepaald wordt: 

I. Aan de visschers, voorzien van vaartuigen, tot de visscherij 
geschikt en met staand en loopend want betakeld, en die dit 
bedrijf zelf uitoefenen in de gemeenten Doel, Kieldrecht, Clinge 
en Graauw, Philippine en Biervliet en in de nabijheid der hierna 
vermelde banken, worden met uitsluiting van alle anderen, voor 
den tijd van 6 jaren, eindigende ultimo Dec. 1833, bij conces.sie 
afgestaan de mosselbanken op de verdronken lauden van Saftinge 
en in den Brakman, alwuar uit de natuur geen mosselen vallen 
noch telen, en zulks ter bezaaiing met mosselen voor hunne 
rekening en tot eigen voordeel. 

II. Wordt voorgeschreven het maken van een kaart dier gron
den ; waarna vanwege de Perm. i'omva. oji de plaats zelve door 
het Bestuur zal worden onderzocht, welke banken voor de be-
zaai]ig kunnen worden afgestaan; daarbij lettende, dat deze door 

I 
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een natuurlijke limiet moeten zijn afgescheiden van de banken, 
waar de mosselen uit de natuur vallen, en zulks ten einde ver
volgens de kunstmatige banken, bij geschikte perceelen te doen 
verdeelen en ieder perceel met een kenbaar teeken te doen af
bakenen Deze verdeeling moet op de kaart aangeteekend worden. 

III. De perceelen zullen door het Bestuur onder hen, die zich 
aanmelden en als gerechtigden erkend worden, bij schikking of 
loting verdeeld worden. Het Bestuur zal na toewijzing afgeven 
een acte van concessie, vermeldende de omschrijving van het per
ceel en tevens de te betalen retributie. Deze zal bepaald worden 
door het Bestuur, onder goedkeuring der Perm. Oomm. en moet 
betaald worden, jaarlijks, vóór 1 Sept. Eveneens betaalt de ver
krijger de kosten voor afbakening van zijn perceel gemaakt en 
en neemt hij het onderhoud der bakens voor zijn rekening. 

IV. Voor bevolking der perceelen zullen de gebruikers, volgens 
art. 9 Regl. v. 1825, bij het Bestnur een consent moeten aan
vragen tot het vangen van het benoodigd broed. Verder moeten 
zij zich stiptelijk gedragen naar de bepalingen van dat Reglement 
en van hunne concessie, omtrent het vangen van broed en zaad, 
bij wijze van dunning, onder toezicht van den opziener of naar 
zoodanige verdere voorschriften als het Bestuur noodig acht. 

V. Buiten de limiet van hun perceel mogen de visschers aan 
wie perceelen toebedeeld zijn, op de Schelde en Zeeuwsche stroomen 
geen mosselen visschen. De bepalingen van het Regl. van 1825 zijn 
op hen van toepassing voor zooverre het Bestuur dit oordeelt. Bij 
overtreding van de in dat Regl. vervatte bepalingen, wordt 
hunne concessie dadelijk ingetrokken. 

VI. Geene perceelen worden uitgegeven zonder overleg met de 
Provinciale autoriteiten, ten einde benadeeling der stroomen en 
zeeweringen te voorkomen en opdat alle zoodanige voorzieningen 
zullen kunnen getroffen worden als de lokale omstandigheden 
vereischen. De afbakening zal geschieden in overleg met de 
Directie der Bebakening en betonning. 
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VIT. Het Bestuur zal in den loop der eerste helft van 1831 
aan de Perm. Gom ra. advies geven over de vraag of het wen-
schelijk is om bij het verstrijken van den termijn der concessie, 
die banken opnieuw, voor zekeren tijd op gelijken of anderen 
voet af te staan. 

Het volgende Kon. Besl. is van denzelfden datum, 29 Nou. 
w". 5(i. Het is bestemd om hot Hegl. van 1825 op vele plaatsen 
te wijzigen, zooals reeds hierboven bleek. Behalve de daar s-e-

o 

noemde voorschriften, lezen wij in dit besluit nog het volgende: 
Wanneer erkende vissehers zich 3 of meermalen aan overtredino-

o 

van de bepalingen van het Reglement op het vangen van broed-
of zaadvisch schuldig maken, zal het Bestuur de aan heu verleende 
acten van consent voor den tijd van 1—12 maanden kunnen 
intrekken en buiten werking stellen, onverminderd de straffen, 
waartoe zij wegens overtreding van algeraeene maatregelen van 
inwendig bestuur naar de wet van 6 Maart 1818 zullen kunnen 
worden verwezen. 

De bepaling over het intrekken der consenten, krachtens het 
Reglement, alleen geldende voor niet-erkende vissehers, wordt hier 
ook uitgebreid tot de erkende. 

Wij komen nu aan het tijdvak der Belgische onlusten; deze 
bleven natuurlijk niet zonder invloed op de bevisschiug der zuide
lijke wateren. 

Den 18*» Nov. 1830 richtte de Perm. Comm tot den Koning 
de vraag of de bewoners der in opstand gekomen Zuidelijke Pro
vinciën konden worden toegelaten tot bevisschen der Schelde en 
Zeeuwsche stroomen. Op deze vraag antwoordt het Kon. Besl. van 
6 Jan. 1831, in verband met de Besluiten van 15 Oct en 20 Nov. 
1830 (n"s. 71 en 80), waarbij alle aanvoer van en uitvoer naar 
de in opstand zijnde gedeelten des Kijks verboden werd De Koning 
bepaalde dat aan de inwoners dier gewesten geene consenten meer 
zouden afgegeven en de bestaande ingetrokken worden. De Koning 
zoa het Departement van Marine aanschrijven, ten einde maat
regelen te beramen om gewapenderhand de uitvoering van dit 
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besluit te verzekeren. In verband hiermede werd een Kou. Be&l. 
uitgevaardigd den 29» Jan. 1831, n°. 4, ivaarbij : 

1°. de Minister van Marine gemachtigd werd om aan de comman-
deerende officieren van Zr. Ms. oorlogsbodems te bevelen de noodige 
maatregelen te treffen tot uitvoering van het Kon. Besl. van 
6 Jan. 1831; 

2°. het Bestuur gemachtigd werd om de oude consenten te ver
vangen door nieuwe, uit te reikea aan de Noordelijke visschers 
en kenbaar van de oude. 

Den 2 Jan. 1834 vergunt een Kon. Besluit de ansjovisvisscherijen 
op het verdronken land van Zuid-Beveland en het voormalig Mar-
quisaat van Bergen op Zoom, voor den tijd van 2 jaar (ingaande 
de 1 Jan. 1834) aan die visschers van Tholen en Bergen op Zoom 
die 'ie hadden, met uitsluiting van alle andere en tegen betaling 
van eene jaarlijksche retributie van [36, onder dezelfde bepalingen 
als het Kon. Besl. van 26 Ang. 1825 voorschrijft. Deze concessie 
werd voor 2 jaar onder dezelfde voorwaarden vernieuwd, bij Kon. 
Besl. van 29 Sept. 1835 en later nogmaals bij Kon. Besl. van 
30 Aug. 1837. 

Den IQii April 1839, werd tusschen Nederland en België oen 
tractaat gesloten betreffende de uitoefening van het recht der 
visscherij en den vischandel. 

Art. 9 van het tractaat luidde: 
»De Commissieën van wederzijden zullen binnen den tijd van 

»een maand te Antwerpen bijeenkomen, zoowel om het bedrag 
»der tolgelden bepaaldelijk en op een blij venden voet vast te stellen, 
))als om nopens een algemeen Reglement der van het tegenwoordig 
»artikel overeen te komen en om daarin de uitoefening van hot 
»reeht van vischvangst en van den visehhandel over de geheele 
» uitgestrektheid der Schelde, op den voet eener volkomen wcder-
»keerigheid en gelijkheid ten behoeve van de onderdanen der beide 
»landen te begrijpen." 

Tot uitvoering van dit artikel werd den 20n Mei 1843 door 
de Hollandsch-Belgische commissie te Antwerpen een reglement 
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vastgesteld, opgenomen in n". 45 van het Staatsblad vau 1843. 
In hoofdzaak komt dit reglement hierop neer : 

I. De ingezetenen van beide landen hebben, overeenkomstig de 
bepalingen van dit reglement, het recht tot de vischvangst in 
alle wateren, inhammen, kreken, op alle banken, en verder in 
alle onderhoorigheden van den stroom, gelegen binnen de grenzen 
hierna vermeld, en aangeduid op de kaart die in duplo gevoegd 
is bij het procesverbaal der zitting van de gemengde commissie 
voor de scheepvaart, van den 25™ Oct. 1841. 

Op de Schelde, beuedenwaarts Antwerpen, van de lijn af, die 
verondersteld wordt getrokken te zijn van den eenen oever des 
strooms naar den andereu. op de punten waar de beide aanleg

plaatsen voor de overvaart van Antwerpen naar het Vlaamsche 
hoofd gelegen zijn. 

Op den stroom, verder benedenwaarts tot aan het fort Bath, 
vau waar de grenslijn rechtstreeks zal loopen tot aan den Noor

delijken hoek van den zeedijk van den polder van Floogewerf, 
gemeente Ossendrecht. 

Op de Westersohelde tot aan zee. 
Op de watereu van het Hellegat tot aan het veer tussehen 

Zaamslag en Stoppeldijk. 
Op den Brakman tot aan de grenslijn, rechtstreeks te trekken 

van Philippine tot aan het voormalig fort Maurits. 
Op het Zwim tot aan de stad Sluis en 
Op het Sloe, tot aan de veronderstelde lijn, loopeude vau het 

fort Eamiuekeus tot den toren vau 'sHeerenhoek. 
Mocht men later bevinden dat de visscherij door de Neder

landsche visschers in de wateren van het Hellegat, den Brakman of 
het Zwim, nog verder uitgeoefend wordt dan de hierboven voor die 
wateren aangeduide gren/eu, dan zullen deze worden verschoven tot 
zoover als de visscherij doenlijk zal bevonden worden, in dier voege 
dat zij altijd voor de visscherij der beide landen gelijk zullen zijn. 

II. De visscherij zal op eenen voet van volkomen wederkeerig

heid en gelijkheid worden uitgeoefend; in dier voege, dat geen 



■■i 

u 
gunst of geen vrijdom op het stuk der visscherij rechtstreeks of 
zijdelings, aan de nationale visschers zal kunnen worden toege

staan, waarvan niet terzelfder tijd de onderdanen van het andere 
land genot zullen hebben. 

Dientengevolge verbinden zich de beide gouvernementen om de 
visscherij, bij art. 1 omschreven, niet te verpachten 

III. Om tot de visscherij toegelaten te worden, wordt vereischt 
dat men bewijze Nederlander of Belg te zijn, door een certificaat 
der burgerlijke overheid van de woonplaats des visschers. Met dit 
certificaat moet hij zich eenmaal 's jaars aanmelden bij de door 
de gouvernementen aangewezen agenten (te Antwerpen voor de 
Belgen, te Bath voor de Nederlandsche visschers); en zulks onder 
opgave van vaartuig en manschap, waarmede de visscher gewoon 
of voornemens is de visscherij uit te oefenen. 

IV. Door de bovengenoemde agenten wordt, op de daar ver

melde verklaring en na betaling der consentgelden, afgegeven eene 
acte van consent. De consentgelden worden vastgesteld bg afzon

derlijk Reglement van het land, dat zulks aangaat, doch ze mogen 
voor de Westerschelde niet meer bedragen dan voor de Ooster

schelde, en in België voor de Schelde beneden Antwerpen niet 
meer dan voor het deel boven die stad. De acte van consent 
machtigt tot het vangen van allerlei visch ; de visscher moet zijn 
consent steeds bij zich dragen en op de eerste sommatie vertoonen. 

V. De bepaling van art. 2 (volkomen wederkeerigheid in de 
uitoefening van het vischrecht) zal niet te kort doen aan het 
recht, dat beide gouvernementen zich voorbehouden, om ver

gunning te verleenen voor kunstmatige mosselbanken, wel te 
verstaan dat het aanleggen dier banken alleen zal kunnen worden 
toegestaan ter plaatse waar geene mosselbanken uit de natuur 
ontstaan. Evenmin zal de bepaling beletten het verleenen van 
vergunning tot het uitoefenen der visscherij door middel van 
weren. In die gevallen wordt art. 2 streng doorgevoerd, zoodat 
dan ook de onderdanen van beide landen op eenen voet ran 
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volkomen gelijkheid kunnen mededingen. Tusschen hen die zich 
te bekwamer tijd zullen hebben aangemeld, om bedoelde ver
gunning te verkrijgen, zal het lot beslissen. Te dien einde zullen 
de afkondigingen betrekkelijk die vergunningen door het bestuur 
der visscherij van het eene land aan dat van het andere worden 
medegedeeld, ten minste een maand vóór het einde van den 
bepaalden tijd, waarop de aanvrage tot verkrijging dier vergunning 
moet geschieden. 

VI. De sub V vermelde bevoegdheid wordt in zeker opzicht 
bejjerkt, in zooverre het gouvernement dat de vergunning ver
leende, zich vooraf moet overtuigen dat zij geen hinder doet aan 
de scheepvaart op den stroom, en geen schadelijke aanslijking 
kan veroorzaken. Blijken dergelijke nadeelen later, dan zullen de 
permanente commissies ze aanduiden en het betrokken gouvernement 
de beletselen dadelijk doen ophouden en de vergunning onmid
dellijk intrekken. 

VII. Een ieder die gedurende den tijd waarvoor eene der sub 
V vermelde vergunningen verleend is, de kunstmatige mossel-
banken of de weren van eenen anderen visscher vernielt of be
schadigt, of die op gezegde banken mosselen tracht te visschen 
of visch uit de weren of netten haalt of tracht te halen, zal 
strafbaar zijn volgens de wetten van het land, waar deze over
treding gepleegd is. 

VIII. In ieder land geschiedt de visseherij onder de voorwaarden, 
voortvloeiende uit de daar op dit stuk gemaakte of te maken 
afzonderlijke reglementen. De Regeeringen deelen elkander die 
reglementen dan ook veertien dagen voor het in werking treden 
mede. Eveneens worden alle berichten of waarschuwingen, waarvan 
de visschers kennis behooren te nemen, door het bestuur, waarvan 
zij uitgaan, aan den agent voor de visseherij van het andere land 
medegedeeld. 

IX. Ten opzichte der te gebruiken netten volgt een overgangs
bepaling. De visschers van beide natiën mogen gedurende 2 jaar, 
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te rekenen van den dag waarop dit Reglement in werking treedt, 
hunne netten blijven gebruiken, zelfs ak deze met de bepalingen, 
door het andere land te maken, in strijd zijn. 

X. Voor de overtreding van dit Reglement gold de regel dat 
deze zou berecht worden volgens de wet van het land waar de 
overtreding plaats greep. Behoort de delinquent niet tot het land 
dat vervolgt, dan zal het vervolgend bestuur aan het bestuur der 
visscherij van het land waartoe de dader behoort, afschrift doen 
toekomen van het proces-verbaal en van de gerechtelijke dagvaar
ding , en later aan dat bestuur den inhoud van het gevelde vonnis 
mededeelen. 

XI. De hierna te vermelden voortbrengselen der visscherij, die 
door de ingezetenen van beide landen wordt uitgeoefend, binnen 
de grenzen bij ari. 1 van dit reglement aangeduid, zullen, zonder 
onderscheid, al de voorrechten der nationale visscherij genieten in 
de havens en plaatsen bmnen diezelfde grenzen gelegen, mits de 
invoer geschiede onder nationale vlag. 

Alleen de navolgende soorten zullen beschouwd worden als visch 
van de voorbedoelde visscherij afkomstig: 

spiering — éperlan. 
ansjovis — anschois. 

sardijnen — sardines. 
paling — anguilles 

bot — carrelet, 
oesters, gen. Zeeuwsche o. — huîtres, dites h. de Zélaiidc, 

mosselen — moules, 
steurkrabben — chevrettes, 

garnalen — salicoques. 
kreukels — limaçons, 

kleine krabben — petites crabes. 

XII. Zij die volgens dit Reglement de visscheiij uitoefenen, zijn 
verplicht zich als zoodanig te legitimeeren tegenover de beambten 



wm^Ê^Ê^^Ê^^^m^^m^m^^^ 

17 

der in- en uitgaande rechten van beide Staten door hun consent
acte te vertoonen. Bij gebreke hiervan verliezen zij de hierna te 
noemen voordeelen, tenzij zij binnen 14 dagen bewijzen dat zij 
vóór het oogenblik der overtreding in het bezit van een consent 
waren; in welk geval zij alleen de kosten van het proces-verbaal 
betalen. Het te verliezen voordeel bestond hierin dat de vaartuigen, 
voorzien van het bij dit Reglement voorgeschreven merk en alleen 
dienende voor uitoefening der visscherij, vrijelijk bij nacht en bij 
dag de douanekantoren der beide gouvernementen kunnen voor
bijvaren, zonder dat zij eenige verklaring behoeven af te leggen. 

XIII. Ten einde smokkelhandel tegen te gaan wordt bepaald, 
dat de vaartuigen alleen aan boord zouden mogen hebben voor
werpen , dienende tot dagelij kschen leeftocht der manschap, 
scheepstuig en voor de visscherij benoodigd gereedschap, alsmede 
de voortbrengselen der visscherij zelve. Alles daarbuiten wordt 
aangehouden en gekonfiskeerd. De schipper wordt gestraft met: 

1". een boete van het tienvoud der rechten en accijnzen waaraan 
de geconfiskeerde goederen onderworpen zijn; 

2". de straffen bij de wetten der respective Staten vastgesteld, 
indien er op de kusten of aan de oevers van den stroom eenige 
frauduleuse in- of uitvoer gepleegd of daartoe een poging ware 
aangewend. 

In verband hiermede zijn de visschersvaartuigen, zich op den 
stroom of aan zijne monding bevindend, onderworpen aan de 
visitatie en het toezicht der douane, telkenmale als deze zich 
daartoe bij de visschers vervoegen. Om deze visitatie gemakkelijk 
te maken moeten de schippers, op aanvrage der beambten, de 
vaart van hun vaartuig stoppen of verminderen. Bij overtreding 
gelden de sub X vermelde wetten. 

XIV. De respective gouvernementen zullen de voor de visschers 
openstaande havenplaatsen aanwijzen. Het is den schippers op straffe 
van / 10 verboden om, behalve in geval van nood , elders aan 
wal te komen of hun vaartuig vast te leggen. 

2 

i 
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XV. De schippers zijn verantwoordelijk voor de boeten, verbeurd 
wegens overtreding van dit reglement. Tot waarborg dier boeten 
kunnen hunne vaartuigen worden aangehouden, tenzij zij behoorlijk 
cautie stellen, met verkiezing van domicilie in het land waar de 
overtreding plaats greep. 

Aan dit Reglement wordt toegevoegd een additioneel artikel 
('sHage, 7 Aug. 1843). vermeldende, dat de ladings- en lossing-
plaatsen of havens voor de visschers der beide landen dezelfde 
zullen zijn, en dat de mosselen, garnalen en kreukels, die in 
den Brakman gevangen, en op de door het Ned. gouvernement 
aangewezen landingsplaatsen gelost worden, langs den kortsten 
weg van daar naar België kunnen vervoerd worden, zonder bij 
vervoer over Nederlandsch grondgebied aan eenige rechten of 
formaliteiten onderworpen te zijn. De voormelde voortbrengselen 
der visscherij van den Brakman zullen, in beide landen, in alle 
opzichten op gelijken voet behandeld worden als de voortbreng
selen der nationale visscherij. 

Bij missive dd. 17 Sept. 1839 gaf de Permanente Commissie 
aan het Bestuur kennis dat de Koning er in bewilligd had om 
de Belgische visschers tot wederopzeggens toe te laten op het aan 
Nederland behoorend deel der Westerschelde. Dit recht werd hun, 
zooals wij zagen in art. 1 van het Reglement, blijvend toegestaan. 
Bij 's Konings beslissing was aan de Belgen de verplichting op
gelegd om zich te onderwerpen aan het Regl. van 1825, aan het 
Kon. Besl. van 29 Nov. 1827, n". 56, en tevens aan de bepalingen, 
die 's Konings Commissarissen te Antwerpen zouden geraden en 
doelmatig achten. 

Verder werden op het stuk der visscherijen vele Koninklijke 
Besluiten of beschikkingen van de bevoegde autoriteiten uitge
vaardigd. We kunnen deze verdeelen in rubrieken, naarmate zij 
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betrekking hebben op de anspvisvangst, de mosselvisscherij of de 
oestercultuur. 

I. AJVSJOVISVANGST. 

Ook dit onderwerp werd herhaaldelijk bij Koninklijke Besluiten 
geregeld; en wel vinden wij een Kon. Besl. dd. 11 Nov. 1845 
n". 95 behelst het volgende: 

I. Met wijziging van artt. 4 en 5 Kon Besl. 26 Aug. 1825 
n". 135 wordt bepaald, dat de ansjoyisvisseherijen op de zooge
naamde verdronken landen van Zaid-Beveland en het voormalio-
Marquisaat van Bergen-op-Zoom, palende Noordwaarts aan de 
scheidingslijn van het fort Bath op Noordelijken punt van den 
zeedijk der polders van Hoogewerf, opnieuw aan de visschers in 
het land van Tholen en Bergen-op-Zoom zullen worden afge
staan, voor een tijd van tien jaar, ingaande 1 Jan. 4846, ouder 
de voorwaarden bij dit Besluit vastgesteld. 

II. De voormelde visscherijen, voorzooverre het verdronken land 
van Zuid-Beveland betreft, zullen worden afgestaan bij loting. Om 
daarvoor mede te dingen moet de gegadigde : 

a. zich met visschen op de Zeeuvvsche Stroomen geneeren en 
eigenaar zijn van een daartoe geschikt vaartuig ; 

h. alvorens mede te dingen aan het Bestuur vertoonen eene 
verklaring van het plaatselijk bestuur zijner woonplaats, houdende 
dat hij genoeg gegoed is voor den aankoop van het hout, noodig 
voor de behoorlijke besteking zijner visscherij. 

III. Wanneer een der ansjoyisvisseherijen door overlijden of af
stand van den rechthebbenden visscher vacant wordt, zal het 
Bestuur daarover weder vrij kunnen beschikken, of de visscherij 
aan de erfgenamen of derden voor den nog loopenden tijd der 
concessie in gebruik kunnen laten of afstaan. 

IV. Bij niet, of niet behoorlijk, besteken der visscherij, kan 
het Bestuur de concessie intrekken en aan een ander afstaan. 
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Het Kon. Besl. dd. 1 Bec. 1845 no. 89 {Stsbl. n". 64) bevat 
eene uitbreiding der K. Besl van 2ö Aug. 1825 n«. 135, en 
29 Nov. 1827 (Stsbl. no. 56), in zooverre het bepaalt dat: 

I Geene weren tot het vangen van ansjovis mogen worden 
geplaatst in de Wester schelde, noch in de Nederlandsche wateren, 
omschreven bij art. 1 van het Reglement ter uitvoering van art. 9 
van het Tractaat tusschen Nederland en België van 19 April 1839, 
dan na daartoe concessie te hebben verkregen van het Bestuur. 

II. Wanneer binnen 3 maanden na dagteekening van dit be
sluit, geen andere visschers daartoe verlangen mede te dingen, 
worden aan de tegenwoordige gebruikers van ansjovis-visscherijen 
in de Westerschelde, tot wederopzeggens toe en niet langer dan 
voor den tijd van 6 achtereenvolgende jaren, ingaande den 1^ Jan. 
1846, bij concessie afgestaan de door hen bevischt wordende 
visscherijen, onder de bepalingen en uitzonderingen hierna ver
meld. Bij mededinging van anderen zal het Bestuur de perceelen 
voor gelijken termijn, bij schikking of loting toewijzen. 

III. Bij niet, of niet voldoende, besteken gedurende den tijd 
van 2 jaar (ter beoordeeliug van het Bestuur) kan dit de concessie 
intrekken. De visschers zullen een door het Besfuur vast te stellen 
jaarlijksche retributie betalen; per perceel minstens ƒ 3 , hoogstens 
ƒ 9 , te betalen vóór 15 Aug. jaarlijks te Tholen (voor Nederland) 
en te Bath (voor de Belgen) Bij achterstal gedurende 2 jaar trekt 
het Bestuur de concessie in. 

IV. Ieder visscher krijgt van het Bestuur een akte van con
cessie, houdende omschrijving van het perceel en der retributie. 
Aan de vleugels van ieder perceel worden palen geplaatst om de 

I ^^"i*^* ^*i'i elk perceel ten allen tijde te kunnen onderkennen. 
Deze kosten, alsmede die voor het onderhoud der afpaling, komen 
ten laste van den concessionaris. 

V. De visschers mogen de limieten van hunne perceelen niet 
overschrijden en moeten zich stiptelijk gedragen aan de bepalingen 
der Kon. Besl. van 26 Aug. 1825 en 29 Nov. 1827, voor zoo-
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verre deze, volgens beoordeeling van het Bestuur, op hen toepas
selijk zijn. Bij overtreding kan het Bestuur dadelijk de concessie 
intrekken, onverminderd de andere straffen die den overtreders 
volgens de bepalingen van dit besluit zullen kunnen opgelegd 
worden. 

VI. Zoodanige andere perceelen in de Westerschelde, als later 
voor ansjovisvisscherij zullen geschikt bevonden worden, zullen 
door het Bestunr bij concessie worden afgestaan voor den tijd, do 
retributie en op de wijze, hierboven vermeld, terwijl in geval van 
mededinging naar een nieuw ontdekte plaats, de gebruiker bij 
schikking of bij het lot zal worden aangewezen. 

Bij overlijden of verlaten der visscherij door den concessionaris 
wordt door het Bestuur over de visscherij beschikt en die concessie 
gedurende den loopenden termijn aan de achtergelatene betrek
kingen van den concessionaris afgestaan, of gehandeld als hier
boven bepaald is. 

VII. Bij steken van eenige visscherij in strijd met de bij dit 
Besluit of bij de concessie gemaakte bepalingen, zal het Bestuur 
het gestokene dadelijk doen optrekken, behoudens zijne be
voegdheid om de concessie in te trekken. Met het oog op het 
toebrengen van hinder aan de scheepvaart en het veroorzaken 
van aanslijking, geldt de bepaling van het Kon. Besl., dd. 11 Nov. 
1845 n". 95, behalve natuurlijk de verplichting, daar vermeld, 
om de uitgezaaide mosselen weg te ruimen. 

VIII. Overtreding der bepalingen van dit besluit zal vervolgd 
worden als overtreding van algemeeuen maatregel van inwendig 
bestuur en gestraft volgens de wet van 6 Maart 1818 (Stsbld. 
n». 12). 

IX. Evenals bij vorige besluiten bepaald is. moet ook hier het 
Bestuur aau den Minister rapporteeren over het al of niet bestaan 
der wenschelijkheid om, na het verstrijken van den gestelden ter
mijn, de concessie te vernieuweu. 
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Een paar jaar later komt een ander besluit nl. het Kon. Besl. 
dd. 21 Dec. 1850 n". 56 het Bestuur machtigen om bij voort
during, voor den tijd van 10 jaar (1 Jan. 1852—31 Dec. 1861) 
toe te staan concessie voor ansjovisweren in de Schelde en 
Zeeuwsche Stroomen, op den voet der bepalingen van de Kon. 
Besl, dd. 26 Aug. 1825, 29 Nov. 1827 en 6 Dec. 1845. 

Daarna machtigt Kon. Besl. dd. 27 Jan. 1855 n". 42 het Bestuur om 
de concessie tot ansjovisvisscherij op de verdronken landen van 
Zuid-Beveland en het voormalig Marquisaat van Bergen-op-Zoom 
weer uit te geven voor den tijd van tien jaar (van 1 Jan. 1856— 
31 Dec. 1865), op den voet van het bepaalde bij Kon. Besl. van 
11 Nov. 1845 no. 95 (pag. 19). 

Kon. Besl. dd. 18 Aug. 1860 n" 41 machtigt het Bestuur om bij 
vernieuwing voor den tijd van 10 jaar (van 1 Jan. 1862 tot 
31 Dec. 1871) toe te staan concessie voor de ansjovisweren op de 
Schelde en Zeeuwsche stroomen, op den voet der bepalingen van 
de Kon. Besl. van 26 Aug. 1825, 29 Nov. 1827, 6 De°c. 1845 
en 21 Dec. 1850 n". 56. 

Kon. Besl. dd. 20 Sept. 1865 n«. 55 verlengt de bij K, Besl. 
van 27 Jan. 1855 n». 42 geregelde concessie der ansjovisvissche-
rijen op de verdronken landen van Zuid-Beveland en het voor
malig Marquisaat van Bergen-op-Zoom, voor den tijd van 2 jaar. 
(tot 31 Dec. 1867). 

Tusschen deze Kou. Besluiten vinden wij een bepaling van het 
Departement v. Financiën, die niet van belang ontbloot is, den 
14 Oct. 1865 machtigt de Minister van Financiën het Bestuur 
om het deel van de Yerseke oesterbank van den Rijn beneden de 
botweren af tot op den hoogen derrie of Gruisberg, voor de mos-
selvisscherij te doen sluiten tof 1 Oct. 1866. Hiervan zijn uitge
zonderd de bij Kon. Besl. van 11 Oct. 1859 n". 94 in concessie 
gegeven visscherijeu. 

Kon. Besl. dd. 21 Oct. 1867 n». 62 (Stsbld. no. 108) bepaalt: 
Art. 1. De ansjovisvisscherijen op de Oosterschelde, beoosteu 



23 

trorishoek en lerseke, vcorden, telkens voor een termijn van tien 
jaar, voor het eerst aanvangende den 1° Jan. 1868, bij het lot 
in concessie gegeven. De mededinging staat open voor alle Neder-
landsche visschers, voorzien van de akte van consent, bedoeld in 
art. 12 Regl. 26 Aug. 1825. 

Art. 2. Visscherijen, waarvan de concessie binnentijds vervallen 
is en nieuw ontdekte vischplaatsen, worden bij loting in concessie 
gegeven voor het nog overig deel van het in art. 1 bedoelde 
tijdvak. 

Art. 3. De verloting geschiedt uiterlijk in de maand October 
en wordt ten minste 4 weken van te voren in het openbaar aan
gekondigd. Zij, die wenschen mede te dingen, moeten zich 
minstens een week voor den dag der verloting bij het Bestuur 
aanmelden en mogen bij de verloting tegenwoordig zijn. 

Art. 4. Wie reeds op de Oosterschelde of elders een visscherij 
in gebruik heeft, is van de mededinging uitgesloten, zoolang niet 
aan alle mededingers een visscherij is toegewezen. 

Art. 5. Voor iedere ansjovisvisscherij is eene jaarlijksche retri
butie verschuldigd, naar gelang vau de hoedanigheid der visscherij 
vóór de verloting door het Bestuur te bepalen , van f 3—/" 9, te 
betalen vóór 15 Aug. van ieder jaar aan den Secr.-Penningm. 

Art. 6. Ieder visscher krijgt een acte van concessie. 

Art. 7. Ieder concessionaris moet zijn visscherij op aanwijzing-
van den opziener afpalen en die afpaling onderhouden. Geschillen 
over de grenzen der visscherijen worden door het Bestuur beslist, 
partijen gehoord. 

Art. 8. De concessie vervalt: 
a. Wanneer de retiibutie gedurende eenjaar na den verschijndag 

onbetaald is. 
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b. Wanneer de vissoherij gedurende een geheel seizoen in 't geheel 
niet of', naar het oordeel des Bestuurs, niet voldoende bestoken is. 

c. Wanneer de concessionaris aan het Bestuur kennis geeft dat 
hij de visscherij niet meer zal bevisschen. 

Art. 9. Bij overlijden van den concessionaris gaat de concessie 
over op zijn rechtverkrijgenden. 

Art. 10. Wanneer een visscherij door opslibbing, verandering 
van stroom of dergelijke natuurlijke oorzaken ter bevissching onge
schikt wordt, is het Bestuur bevoegd aan den gebruiker voor het 
nog overig deel van het tienjarig tijdvak eene andere vischplaats 
aan te wijzen, indien dit zonder schade voor de overige visscherijen 
geschieden kan. 

Art. 11. De ansjovis visscherij op de verdronken landen van het 
voormalige Marquisaat van Bergen op Zoom, ten oosten van de 
grenslijn op de kaart van Z. W. E. Hattinga aangewezen, worden, 
zoover de tegenwoordige gebruikers of hunne auteurs, het genot 
daarvan voor geld van anderen hebben overgenomen, nog gedurende 
het tijdvak van l Jan. 1868—31 Dec. 1877 aan die gebruikers 
in concessie gegeven en eerst in de verloting van het tijdvak van 
1 Jan. 1878—31 Dec. 1887 feegrepen, tenzij de concessie vroeger 
vervalt. 

Art. 12. Art. 2 Regl. 1825 en het Kon. Besl. van 26 Aug. 
1825 n°. 135 worden ingetrokken. 

Art. 13. De in art. 12 Regl. 1825 voorkomende woorden »en 
hehoudenb de uitk. in art. 2 vermeld" worden vervangen door »en 
behoudens de bepalingen betreffende de ansjovisvangst." 

OVERGANGSBEPALING. 

De verloting der ansjovisvisschery voor het tijdvak dat aanvangt 
met 1 Jan. 1868 zal plaats hebben in den loop der maand 
November 1867. 
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We gaan nu een oogenblik stilstaan bij de tweede groep onzer 
voorschriften, met name die betrekking hebben op de 

II. MOSSELVISSCHERIJ. 

Bij missive van 14 Nov. 1839 verzocht de Permanente Commissie 
het Bestuur om haar van advies te dienen in zake een voorstel 
der commissie te Antwerpen, tot het verkenen van nieuwe con-
cessiën voor artificieele mosselbanken op de Westerschelde. Aan 
dit verzoek voldeed het Bestuur bij missive van 21 Nov. 1839 en 
den 12i Dec. d. a. v. zond de Permanente Commissie aan het 
Bestuur een afschrift van het Kon Besl. van 6 Dec. 1839, n". 104, 
waarbij die concessie werd toegestaan, en bovengenoemd college 
uitgenoodigd om op de naleving van dit besluit toe te zien. 

De inhoud van het besluit komt hierop neer: 

I. Zijne Majesteit staat af aan hen die voorzie zvju van een 
consent tot het bevisschen der Westerschelde, voor den tijd van 
6 jaar de banken in de Westerschelde, waar uit de natuur geeue 
mosselen vallen of telen, en zulks ter bezaaiing met mosselen 
voor eigen rekening en tot eigen voordeel, zullende deze banken 
gedurende dien tijd door geen anderen bevischt mogen worden. 

II. De Permanente Commissie zal doen onderzoeken of de, 
krachtens Kou. Besl. van 29 Nov. 1827, n". 106, gemaakte en 
op de, volgens het besluit vervaardigde kaart, aangeteekende ver
kavelingen der bedoelde banken, in stand kunnen worden gehouden 
en daarin zoodanige veranderingen of wijzigingen maken als de 
omstandigheden zullen vorderen, waarbij steeds zal worden gelet 
dat die banken door een natuurlijke limiet moeten zijn afgescheiden 
van die waar de mosselen uit de natuur vallen. Van de gemaakte 
veranderingen zal op de kaart aanteekening worden gemaakt en 
ieder perceel bank met een kenbaar teeken moeten worden afgebakend. 

III De perceelen bank zullen aan de visschers, die een perceel 
verlangen en daartoe door het Bestuur gerechtigd erkend worde \ 
hetzij bij schikking, hetzij bij loting worden toegewezen. Het 
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Bestuur zal aan lederen verkrijger afgeven een acte van concessie, 
behelzende tevens een omschrijving van het perceel en aanwijzing 
van de retributie, die jaarlijks zal moeten betaald worden. Deze 
zal voor ieder perceel vastgesteld worden door het Bestuur, onder 
goedkeuring van de Permanente Commissie. Bovendien moet ieder 
visscher ten kantore van den Secretaris-Penningmeester van het 
Bestuur bij de aanvaarding van zijn perceel, voldoen de voor 
afbakening gedane uitgave en verder het onderhoud dier afbake
ning voor zjjne rekening nemen. 

IV. Wanneer de gebruikers dezer perceelen, ter bevolking 
hunner banken, broed en zaad willen opvangen, hebben zij daartoe 
de vergunning van het Bestuur noodig, zooals voorgeschreven is 
in art. 9 Regl. 1825, en zullen zij zich stiptelijk moeten gedragen 
naar hetgeen daar bepaald is en naar de voorschriften, door het 
Bestuur te maken bij het verleenen der vergunning, omtrent het 
opvangen van broed en zaad, bij wijze van verdunning, onder 
toezicht van den opziener, en naar de andere voorschriften van 
het Bestuur. 

V. Van af 1 Jan. 1843 zullen de visschers, aan wie een perceel 
is toegestaan, buiten de Hmiet van hun perceel op de Schelde en 
Zeeuwsche Stroomen, niet op mosselen mogen visschen. 

VI. Op straffe van intrekking van de concessie zijn de visschers 
gehouden tot naleving van het Regl. van 1825, voor zooverre 
dit op hen van toepassing is, ter beoordeeling van het Bestuur. 

VIL Indien andere plaatsen geschikt bevonden worden tot het 
aanleggen van kunstmatige mosselbanken dan die, welke bereids 
met voorkennis der Provinciale autoriteiten, zijn aangewezen en 
op de kaart aangeteekend, zullen deze niet in concessie worden 
gegeven dan na overleg met bovengenoemde autoriteiten, ter voor
koming van benadeeling der stroomen en zeeweringen, en opdat 
alle zoodanige voorzieningen kunnen genomen worden als de locale 
omstandigheden noodzakelijk maken, terwijl ook die nieuwe plaat-
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sen niet zullen worden afgebakend, dan in overleg met de Directie 
van de tonnen en bakens. 

VIII. Het Bestuur zal in den loop der eerste helft van 1844 
der Permanente Commissie dienen van bericht over de vraag of 
en in hoeverre er redenen zouden bestaan om, tegen het ver
schijnen van den termijn der tegenwoordige concessie op 31 Dec. 
1845 de banken weder opnieuw voor zekeren tijd en op gelijken 
of op eenen anderen voet af te \ staan. 

De vergunning aan de Belgische visschers gegeven , om, voor
zien van een consent, op de Westerschelde te visschen, en daar 
kunstmatige mosselbanken aan te leggen, maal^te vermeerderd 
toezicht noodig, daar het surveilleeren voor één opziener ondoenlijk 
werd. Derhalve vroeg het Bestuur bij missive van 31 Juli 1839 
aan de Permanente Commissie machtiging om een assistent-opziener 
aan te stellen op een traktement van f 10 'sjaars, welke mach
tiging verleend werd den 18 Jan. 1840. 

Ten einde zich een voorstelling te maken van de prijzen der 
werkloonen in dit tijdvak, diene dat het Bestuur in 1825 betaalde 
voor het overbrengen van de gezamenlijke oesters van de Zand-
kreek naar de lersche Bank, de somma van / 2 0 en in 1840 de 
somma van / 70 voor het verplaatsen van een raosselbank van de 
Ooster- naar de Westerschelde. Bij banken zelfs van weinig be-
teekenis zouden in den tegenwoordigen tijd die kosten allicht ge
raamd moeten worden op ƒ200. 

Behalve de genoemde Koninklijke Besluiten vinden wij een 
besluit der Permanente Commissie van 6 Aug. 1840, houdende 
gevraagde machtiging aan het Bestuur om een bank in de Ooster-
schelde, strekkende bewesten het Noordergat en ten Westen en 
Zuidwesten van de lersche plaat, tot op den toren van Krabbendijke, 
bevattende den geheelen Westkant vau de oude oesterbank, daar
onder mede begrepen Nieuwlande , tijdelijk en zoolang dit noodig 
zal worden bevonden, voor de mosselvisscherij gesloten te houden. 
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ten einde dus te voorkomen dat het zaad van de oesters, waarmede 
de aanzienlijke hoeveelheid mosselen, op de bank aanwezig, bedekt 
schijnt te zijn, voor de visscherij verloren zoude gaan. 

Tot uu toe had het Bestuur steeds gestaan onder de Permanente 
Coûimissie; hieraan kwam een einde blijkens missive der Permanente 
Commissie, dd. 31 Dec. 1840, welke voor het Bestuur der vissche-
rijen niet van belang ontbloot was. Het Bestuur werd daarbij namelijk 
ondergeschikt gemaakt aan een ander gezag, omdat dit amortisatie-
syndicaat ontbonden was. 

Wij lezen in die missive: 

»Wij hebben de eer UWB.Geb. naar aanleiding van Zr. Ms. 
» Besluit van 29 dezes, n". 13, te verzoeken om, te rekenen 
»van en met \ Jan. 1841 over alle zaken, de dienst van 
sUWE.Geb. betreffende, de Permanente Commissie uit het 
» Amortisatie-Syndicaat en haar Gecommitteerden tot dagelij ksch 
»Beheer der Domeinen , wegen, vaarten, enz., te beschouwen 
»als te zijn vervangen door: 

»De Commissie tot afdoening der zaken van het ontbonden 
«Amortisatie-Syndicaat en de Gecommitteerden der Commissie 
»tot afdoening der zaken van het ontbonden Amortisatie-Syndi-
»caat voor het dagelijksch beheer der Domeinen, wegen, enz." 

Het aangehaalde Kon. Besluit bepaalde, dat de Commissie tot 
afdoening etc. van en met 1 Jan. 1841 tot den 30° April daarop
volgende voor het Departement van Financiën en overeenkomstig 
de voorschriften van den Minister van Financiën, daaromtrent te 
geven, zal waarnemen het beheer der zaken die tot nu toe aan de 
Permanente Commissie waren opgedragen. Vandaar dan ook dat 
na 1 Mei 1841 het Bestuur aan het Ministerie van Financiën 
ondergeschikt ïs. 

Den 1» Nov. 1841 verzocht het Bestuur den Minister van 
Financiën den ambtenaren voor den actieven dienst te Bath te 
gelasten om, bij de uitoefening hunner functies, tevens te letten 
op de naleving van de reglementaire bepalingen voor de visscherij 
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op Westerschelde. In overleg met den Gouverneur van Zeeland 
bepaalde de Minister bij resolutie van 24 Dec 1841, dat er geen 
bedenkingen bestonden tegen het plan om de schippers en 4 
matrozen der recherchevaartuigen in station te Bath, te commissio

neeren als buitengewoon opzieners voor het toezicht op de naleving 
der reglementaire bepalingen op de visscherij, maar buiten bezwaar 
van 's Rijks sahatkist en mits zij aanspraak kregen op een derde 
van de opbrengst der boeten. Het Bestuur zou hierover met den 
Gouverneur van Zeeland in nader overleg treden. 

Verder verklaart het Kon. Besl. dd. "24 Oct. ■1843, ?r». 55, de be

palingen van het Kon. Besl. van 6 Dec. 1839, u". 104, betreffende 
den afstand bij concessie van eenige banken in de Westerschelde, 
waar uit de natuur geen mosselen vallen, op dergelijke banken in 
den Brakman toepasselijk, met bepaling dat deze concessiën voor 
laatstgemelde banken zullen worden verleend voor den tijd van 
3 jaar, in te gaan den 1̂ '™ Jan. 1844 en eindigende den 
3l8ten Dec. 1851. 

Daarop volgt het Kon. Besl. dd. 3 Oct. 1845 n". 12, houdende : 
I. Aan belanghebbende visschers, die van consenten ter bevis

sching van de Westerschelde voorzien zijn, worden bij vernieuwing 
voor den tijd van 6 jaar, ingaande den l̂ teu Jan. 1846, bij 
concessie afgestaan de banken in de Westerschelde, alwaar uit de 
natuur geene mosselen vallen of telen en zulks ter bezaaiing met 
mosselen voor hunue rekening en tot hun voordeel. Gedurende 
den termijn der concessie zullen geen andere visschers deze banken 
mogen bevisschen. De perceelen zullen door het Bestuur worden 
aangewezen, zooals dit bepaald is bij het Kon. Besl. van 6 Dec. 
1839 n". 104, met dien verstande dat visschers die krachtens dat 
besluit in het bezit van perceelen bank gesteld waren, deze zullen 
mogen behouden. De retributie zal, behoudens goedkeuring door 
den Minister van Financiën, door het Bestuur vastgesteld worden. 
De bestaande afbakening zal door de visschers moeten worden 
onderhouden; waar zij outbreekt zal zij vanwege het Bestuur op 
kosten van den concessionaris aangebracht worden. 
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II. Voor de bezaaiing geldt hetzelfde als bij Kon. Besl. van 
6 Deo. 1839 n». 104 bepaald is (sub IV pag. 26). 

III. De visschers, die krachtens het Besluit van 6 Dec. 1839 
of krachtens het tegenwoordige in het bezit van een perceel bank 
geweest zijn, zullen, buiten de Wester-schelde op geen deel der 
Zeeuwsche Stroomen naar mosselen mogen visschen. 

IV. Ieder visscher zal verplicht zijn het hem toegewezen perceel 
bank zelf te gebruiken en dat perceel aan geen ander mogen 
afstaan, tenzij met toestemming van het Bestuur. Wanneer een 
visscher gedurende 2 achtereenvolgende jaren zijn perceel onge
bruikt laat liggen, zal daarover door het Bestuur, ten behoeve 
van een anderen visscher, kunnen worden beschikt. 

V. Overtreding van het Keglement op het bevisschen der'Schelde 
en Zeeuwsche Stroomen (K. Besl. 26 Aug. 1825 n". 66), van het 
hier besproken Kon. Besl. zelf kan met intrekking der concessie 
gestraft worden. 

IV. Geene kunstmatige mosselbanken mogen worden aangelegd 
op plaatsen waar zij aan de Scheepvaart of den Stroom hinder 
kunnen doen of schadelijke aanslibbingen veroorzaken. Indien 
blijkt dat reeds aangelegde banken deze treurige gevolgen hebben, 
zal de concessie vervallen en zullen de gezaaide mosselen door den 
concessionaris moeten worden weggeruimd. Deze bepaling is ook 
toepasselijk waar volgens de Polderregleaienten geen schelpvisch 
mag gevangen worden. 

VII. Gelijke bepaling als in het Kon. Besl. van 6 Deo. 1839 
n«. 104. (n". VIII pag. 27). 

VIII. De bepalingen van dit Besluit zullen ook van toepassing 
zijn op de kunstmatige mosselbanken in den Brakman, dadelijk 
na het eindigen der concessie aldaar, ingevolge het Kon. Be.sl. 
van 24 Oct. 1843 n". 55 verleend. 

ik 
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Kon. Besl. van 21 Dec. "1850 n". 55 machtigt het Bestuur om 
aan de visschers, die de visscherij als hun hoofdbedrijf uitoefenen 
en overigens voorzien zijn, zoowel van voldoende vaartuigen 
voor de visscherij der in de Westerschelde en den Brakman be
staande en voor de mosselvangst geschikte banken, als van con
senten voor het bevisschen der Westerschelde, concessie te verleenen 
voor den tijd van negen jaar, aanvangende i Jan. 1852, op zoo
danige gedeelten dier banken, als zij van het gemeld Bestuur be
reids in concessie hebben, of als nader door dat Bestuur voor de 
beteling met mosselen geschikt worden geacht. Hierbij worden 
in acht genomen de bepalingen van het besluit van 3 Oct. 
1845 n". 12 en wijders dat, wanneer in overeenstemming 
daarmede een verloting van perceelen bank tusscheu gegadigden 
moet plaats hebben, alsdan bij voorkeur tot die loting moeten 
worden toegelaten de visschers, die de vorenstaande vereischten 
bezitten en hoofden of verzorgers van huisgezinnen zijn. 

Verder vinden wij het Kon. Besl. dd. 12 Maart 1852 n». 80 
dat het Bestuur machtigt om, tegen betaling eener retributie van 
hoogstens ƒ 2 en minstens /1,50 'sjaars, aan de visschers, die de vis
scherij als hun hoofdbedrijf uitoefenen en overigens voorzien zijn van 
voldoende vaartuigen voor de mosselvangst op de in de Schelde en 
Zeeuwsche Stroomen bestaande mosselbanken, en eveneens van consen
ten ter bevissching van de rivier de Eendracht, concessie te verleenen 
tot bezaaiing met, en vangst van mosselen op de daartoe door het 
gemeld Bestuur geschikt bevonden banken in laatstgenoemde rivier, 
en zulks voor den termijn van 9 jaar, aanvangende 1 Juni 
1852. 

Hierbij dient in acht genomen dat de gegadigden door vooraf
gaande aanplakking van biljetten en aankondigingen in de dag
bladen , het meest gelezen wordende in den omtrek der rivier, 
ter mededinging moeten worden opgeroepen en dat, wanneer er 
een verloting van perceelen mosselbank tusschen gegadigden moet 
plaats hebben, alsdan bij voorkeur tot de loting moeten worden 
toegelaten de visschers, die de bovenstaande vereischten bezitten, 
en hoofden of verzorgers van huisgezinnen zijn 
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Kon. Besl. dd. 20 Aug. 1860 n". 23 machtigt het Bestuur om 
bij vernieuwing voor den tijd van 9 jaar (van 1 Juni 1861—31 Mei 
1870) toe te staan concessie tot aanleg van kunstmatige mossel-
banken in de Eendracht, op den voet der bepalingen van de Kon. 
Besl. van 26 Aug. 1825, 29 Nov. 1827, 12 Maart 1852. 

Kon. Besl. dd. 3 Mei 1865 ji". 60 machtigt het Bestunr om de 
visschers, die van vaartuigen voor de visscherij geschikt, voorzien 
zijn, die de visscherij zelf uitoefenen en consent verkregen hebben 
tot het bevisschen der Oosterschelde en daartoe behoorende wateren, 
met uitsluiting van alle anderen, voor den tijd van 10 jaar (van 
1 Mei 1865 tot 30 April 1875) in concessie uit te geven geschikte 
plaatsen op de volgende slikken en platen, die niet als wezenlijke 
mosselbanken bekend zijn: 

a. De vlijen van de Molenplaat in de Oosterschelde, genaamd 
Bangersham en de laagte van Riemerswaal. 

b. De slikken boven en beneden den mosseldam van St. Philipsland. 

c. De slikken tegen den dijk van Dreischor, Sir Jansland en 
den calamiteusen polder van Bruinisse, en zulks ter bezaaiing 
uitsluitend met mosselen voor hunne rekening en tot hun voordeel. 

Eindelijk vinden wij nog het Kon. Besl. dd. 9 Aug. 1869 
n". 21 StsUd. n". 155. 

Art. 1. Het Bestuur wordt gemachtigd aan de visschers, voorzien 
van een vaartuig voor de mosselvisscherij geschikt, en van een 
consent tot het bevisschen der Schelde en Zeeuwsche stroomen, 
telkens voor een tijdvak van tien jaar, tot het aanleggen en be
visschen van kunstmatige mosselbanken, geschikte plaatsen op 
bovengenoemde wateren in concessie te geven. 

Belgische visschers kunnen alleen mededingen naar banken, ge
legen in de wateren vermeld in art. 1 van het Reglement ter 
uitv. van art. 9. Tract. 19 Apr. 1839. (Stsbl 1843 n». 45). 

Weduwen of de gezamenlijke minderjarige kinderen van over
leden visschers worden tot de mededinging toegelaten, mits zij een 
zetschipper op hun vaartuig plaatsen ten genoegen van het Bestuur. 

Aan anderen dan de concessionarissen is het verboden op een 
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in concessie gegeven perceel mossels of andere schelpvisch te vissehen 
of te rapen. 

Gronden, waarop uit de natuur mossels vallen en tot wasdom 
kunnen geraken, worden niet in concessie gegeven. 

Art. 2. Elke termijn van concessie gaat in den len April. Het 
Bestuur kan de concessionarissen reeds vroeger in het genot stellen , 
maar de perceelen, die reeds vroeger werden uitgegeven, eerst dan 
wanneer zij door de vorige concessionarissen ontruimd zijn. 

Art. 3. De afdeeling in perceelen, de kaarteeriug, uitbakening, 
en meting geschieden op de wijze als reeds in vroegere K. Besl 
werd bepaald. 

Art. i. De concessie van alle perceelen die tot een groep be-
hooren, eindigt, als zij niet voor allen tegelijk is aangevangen, 
met het tiende jaar van de concessie der eerst uitgelote perceelen. 

Art. 5. De perceelen worden bij loting toegewezen ; iedere groep 
wordt afzonderlijk verloot. Vóór de bekendmaking bepaalt het Bestuur 
bij loting in welke volgorde de groepen zullen verloot worden. Wie 
reeds een perceel voor mosselteelt in concessie heeft, komteerstin 
aanmerking als aan alle mededingers perceelen zijn toegewezen. 
Ruil der verlote perceelen is toegestaan, met kennisgeving aan het 
Bestuur. 

Art. 6. De algemeene verloting heeft plaats in de maand October 
— openbare bekendmaking minstens 4 weken vroeger — Perceelen, 
bij de algemeene verloting niet toegewezen, die tusschontijds voor 
het eerst in concessie worden gegeven, of die tusschentijds open
vallen, worden telken jare op oen door het Bestuur te bepalen tijd 
verloot. Mededingers moeten zich een week vroeger opgeven als voren. 

Art. 7. Acte van concessie als bekend. 

Art. 8. Idem retributie van f S—f 10. 
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Art. 9. Idem verplichting tot betaling van kosten voor afbake

ning en onderhoud. Grensgeschillen. 

Art. 10. Zelfde bepaling als art. 9 Kegl. 1825. 

Art. 11. Bij overlijden overgang op rechtverkrijgenden. 

Art. 12. Bij blijken van nadeelen der concessie wordt gehandeld 
als reeds vroeger voorgeschreven werd. 

Art. 13. De concessie vervalt: 
a. Wanneer de concessionaris een jaar nalatig is in het betalen 

der retributie. 
b. Wanneer hij zijn perceel een jaar onbezaaid laat. 
c. Wanneer hij zijn perceel aan een ander afstaat of zonder 

schriftelijke vergunning van het Bestuur door een ander laat be-
visschen. 

d. Wanneer hij aan het Bestuur kennis geeft dat hij zijn per
ceel niet meer zal bevisschen. 

e. Wanneer hij is veroordeeld wegens overtreding van art. 9 
Rogl. 1825. 

f. Wanneer hij, na gedane aanmaning, nalatig blijft in het 
onderhoud der afbakening van zijn perceel. 

g. Wanneer hij niet meer bezit een consent tot het bevisschen 
der Schelde en Zeeuwsche stroomen. 

OVERGANGSBEPALINGEN. 

Art. 14. De bepalingen van dit Besluit zijn niet toepasselijk op 
de thans loopende concession. 

Art. 15. De eerstvolgende concessie der reeds bestaande kunst
matige mosselbanken in de Eendracht gaat in met 1870 of zooveel 
vroeger als zij door de tegenwoordige concessionarissen ontruimd is. 
Zij eindigt 31 Maart 1880. 
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^ Nu moeten wij ons een oogenblik gaan bezighouden met een 
nieuwe internationale regeling die vereischt werd omdat het handels-
en scheepvaartverdrag tusschen Nederland en België gesloten den 
20« Sept. 1851 {cfr. 5 Fehr. 1852 Stsbld. no. H) door de Bel
gische üegeering werd opgezegd, blijkens missive van den Minister 
van Buitenlandsche Zaken, dd. 15 Dec. 1856. In België was in 
1840 het stelsel der differentieele rechten aangenomen, doch hier
mede had de wet van 19 Juni 1856 gebroken. Deze vestigde een 
nieuwe wetgeving op het gebied van handel en scheepvlart en 
dientengevolge meende de Belgische Regeering dat het tractaat 
van 1851 niet zou kunnen bhjven gelden na het oogenblik waarop 
de wet van 1856 daar te lande in volle werking zou treden, d. i. 
na 1 Jan. 1858. De Belgische Rögeering verklaarde zich evenwel 
bereid de handels- en scheepvaartbetrekkingen, vóór afloop van 
het bestaande tractaat, op eenen anderen voet te regelen. Het 
gevolg van de onderhandelingen der beide Gouvernementen was-
dat een Koninklijke Boodschap van 28 Nov. 1857 aan de over
weging der Staten-Generaal aanbood een ontwerp van wet, strek-
keude tot goedkeuring van verschillende artikelen van het handels-
en seheepvaartverdrag, den 27^t- Oct. 1857 te Brussel tusschen 
Nederland en België gesloten. 

Dit tractaat werd behandeld in de zitting der Tweede Kamer van 
23? Febr. 1858 en wel in Comité-Generaal Bij die gelegenheid hield 
de heer Hoffman onder meerderen een zeer langdurige redevoering, 
waarbij hij het tractaat sterk afkeurde. Nadat de deuren weder 
geopend waren, werd het ontwerp verworpen met 62 tegen 1 stem K 

Het hoofdbeginsel van het tractaat blijkt reeds uit art l^dus luidend : 
»I1 y aura pleine et entière liberté' de commerce entre les sujets' 

»des deux hautes parties contractantes" en daarachter wordt onmid
dellijk de zin aangegeven, in welken partijen deze vrijheid op
vatten, met de woorden: 

»en ce sens, que les mêmes facilités, sécurité et protection, 
»dont jouissent les nationaux, sont garanties des deux parts." De 
toepassing ligt hierin dat: 

^les sujets respectifs ne paieront point à raison de leur com-
' Zie Haud. St.-Gen. 1858. 
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»merce ou de leur industrie, dans les 23orts, villes ou lieux 
»quelconques des deux hautes parties contractantes, soit qu'ils s'y 
s établissent, soit qu'ils y résident ou séjournent, temporairement, 
»des droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que ceux qui 
»se percevront sur les nationaux, et les privilèges, immunités et 
«autres faveurs, dont jouissent en matière de commerce ou d'in-
»dustrie les sujets de l'une des deux hautes parties contractantes 
»seront communs à ceux de l'autre." 

[Jit bovenstaande bepaling volgde, dat op den invoer van visch 
in België door Hollandsche visschers, het Belgische Gouvernement 
geen hoogere invoerrechten mocht vaststellen dan door nationale 
visschers verschuldigd waren. 

Hierop volgen verscheidene bepalingen die meer geschreven zijn 
met het oog op de handelsvaart dan op de visscherij ; deze hebben 
ten doel gelijkstelling van de vlag der beide landen, zooals art. 
11 het uitdrukt: » L'intention des hautes parties contractantes, 
»étant n'admettre aucune distinction entre les navires de leurs 
•*états respectifs, en raison de leur nationalité." 

Wanneer wij de Memorie van Toelichting op het bovenbedoelde 
wetsontwerp naslaan, lezen wij : 

»Dit verdrag verschilt voornamelijk daarin van de vroegere Neder-
«landsch-Belgische handels- en scheepvaart-tractaten, dat in het-
»zelve geen voorrechten of gunsten zijn bedongen, tot welke de 
»eene Staat zich uitsluitend ten behoeve van den andere verplicht. 
«Vermindering van recht op den in- of uitvoer van bijzonder aan-
»gewezen goederen, zooals in het vroeger verdrag menigvuldig 
»werden gevonden, en die tot moeilijkheden in de wederzijdsche 
» wetgevingen en tot bezwaren of niet ongegronde vorderingen van 
»andero Staten aanleiding gaven, zijn met zorg vermeden. De 
»hoofd&trekkiug van dit verdrag is om elkander, als lederen anderen 
«Staat, even gunstig en even voordeelig te behandelen ; het hoofd-
»doel is, den waarborg te erlangen voor het duurzaam behoud 
»dier gunstige en voordeelige behandeling." 

In het Protocol, gevoegd bij dit tractaat, vinden wij eenige 
bepalingen die direct betrekking hebben op ons onderwerp, nl. : 

»I. De Nederlandsche visschers in het Zwim zullen in het bezit 
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» blijven der faciliteiten welke zij voor den invoer in België van de 
«voortbrengselen hunner visscherij genieten, onverminderd even
swei de bepahngen van het Reglement van 20 Mei 1843, op de 
»vischvangst en den vischandel. (§ 2 van het Protocol.) 

»II. De Nederlandsche en Belgische visschers van den Brakman 
»zn]len de bevoegdheid behouden, hunne garnalen en steurkrabben 
ï.te lossen aan de aanleg- en losplaats, door de Nederlandsche 
sRegeering aangewezen bij de Isabellasluis, mits zich onderwer-
» pende aan de maatregelen van politie, ter voorkoming van onge
slukken vastgesteld." (§ 3 ibidem). "" 

»De bepalingen der bestaande reglementen op den invoer in 
»België van visch, gevangen in den Brakman, zullen toepasselijk 
«blijven op de vermelde garnalen, om het even of zij versch of 
«gekookt zijn. De Nederlandsche Regeering verbindt zich in bil-
»lijkheid te voldoen aan de vertoogen der Belgische visschers be-
»trekkelijk de verdeeling der mosselbanken in den Brakman on het 
» waken tegen aldaar gepleegd wordende diefstallen." 

Hoewel niet tot onze nationale reglementen behooreud , vermelden 
wij volledigheidshalve het Belgische «Reglement der Lasten en 
Conditien voor do visscherij bij licensie op de Schelde eji den Rupel" 
vastgesteld bij Belgisch Kon. Besl. dd. 10 Nov. 1863, houdende 
een «vergoeding der faculteit, aan alle Belgen toegestaan door het 
Staatsbestuur der Nederlanden van te visschen in de westelijke Schelde 
en de aangrenzende waters van Holland, tot aan de zee, mits zich 
wederzijds aan het bizonder reglement van het rijk dat het betreft, 
te onderwerpen. 

Deze vergoeding bestaat hierin dat: 
Art. 1 van gen. Regl. : «Het aan alle personen toegelaten zijn 

y>m de waters hierna aangewezen te visschen, al zich te gedragen 
5»aan hetgeen voorschreven is door het tegenwoordige reglement, 
« to weten : 

»A. aan allen visscher in do Belgische Schelde te visschen, van 
«aan het veer van 'L'emst, den Rupel ijibegrejieu, tot aan de 
«grenzen van Holland. 
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»B. aan allen visseher in de Belgische Schelde te visschen,van 
»aan de HoUandsche grenzen tot aan de lijn , geacht afgebeeld van 
»den eenen oever tot aan anderen der rivier, ter plaatse alwaar 
»zijn gelegen de twee ladingsplaatsen voor het veer van Antwerpen 
»naar het Vlaamsch Hoofd. 

»De visscherij zal uitgeoefend worden door de visschers der twee 
snatiën op den voet van eene volmaakte wederkeerigheid." 

Art. 2. De uitgifte geschiedt onder de volgende bepalingen: 

d. Van wege het voormeld Bestuur worden de bovenbedoelde 
plaatsen tot zoodanige lengte ea breedte als de plaatselijke gesteld
heid toelaat, in perceelen afgedeeld en met kenbare merkteekens 
afgebakend, in overleg met de Directie der tonnen en bakens. 

2. De afmeting der perceelen wordt verricht door een bevoegden 
landmeter en moet van onveranderlijke punten uitgaan, zoodat ten 
allen tijde de grens van ieder perceel kan worden gevonden. De 
perceelen worden door dien landmeter afgebeeld op een kaart die 
de lengte der soheidings- en meetlijnen, de grootte der hoeken en 
de nummers der perceelen vermeldt. 

3. De perceelen bank worden bij schikking of loting toegewezen 
en wel in elk der drie in art. 1 aangewezen plaatsen afzonderlijk, 
zoodat de visschers die daartoe volgens art. 1 in verband met art. 
6 hierna gerechtigd zijn, vooraf moeten opgeven voor welke plaats 
of plaatsen zij mededingen. 

4. De gegadigden ter mededinging bij het toewijzen der per
ceelen weiden opgeroepen door voorafgaande aanplakkingen, ter 
lezing legging van biljetten en aankondiging in dagbladen, die in 
de plaatsen , waar de visschers wonen, gelezen worden. 

ó. Tot de verloting worden de visschers, die hoofden of verzor
gers van huisgezinnen zijn, bij voorkeur toegelaten. 

6- De visschers die reeds een perceel bank in concessie hebben, 
worden slechts tot mededingen toegelaten, wanneer er meer per
ceelen zijn dan mededingers die nog geen perceel hebben. 

7, aan iederen concessionaris wordt een akte van concessie afge
geven, vermeldende het nummer, de ligging en grootte van het 
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perceeel, het tijdstip van ingang en einde der concessie en het 
bedrag der te betalen retributie. 

8. voor ieder perceel wordt jaarlijks vóór of op den len Sept. 
ten kantore van den Secretaris-Penningmeester te Tholen f 3 retri
butie betaald. 

9. Ieder concessionaris moet dadelijk bij de toewijzing van zijn 
perceel zijn aandeel voldoen in de kosten van opmeting en af
bakening en die afbakening op zijn kosten in denzelfden staat 
onderhouden. 

10. indien een concessionaris twee jaar nalatig is in de voldoening 
der door hem verschuldigde retributie of zijn perceel twee jaar 
onbezaaid laat, kan zijn concessie worden ingetrokken. 

11. de concessionarissen moeten ter bevolking van hun perceel 
bank bij het Bestuur een consent aanvragen tot het vangen van 
het noodige broed en zaad, zooals bepaald is brj art. 9. Regi. 1825 
en, een consent verkregen hebbende, zich stiptelijk gedragen naar 
al hetgeen bij gemeld artilcel en bij het consent bepaald wordt 
omtrent het vangen van broed en zaad, bij wiĵ e van dunning, 
onder toezicht van den opziener en overigens naar alle voorschriften 
die het Bestuur mocht noodig achten. 

12. De concessionaris mag zijn perceel aan geen ander afstaan , 
noch door een ander laten bevisschen, zonder vergunning van bet 
Bestuur. 

13. Wanneer het blijkt, dat een perceel nadeelig wordt voor 
een vaart, polderwerk of in eenig ander opzicht, moet het op last 
van het Bestuur onmiddellijk ontruimd worden, zonder dat de con
cessionaris op eenige schadeloosstelling aanspraak kan maken. 

14. De concessionarissen moeten stiptelijk naleven de bepalingen, 
vervat in het Regl. van 1825. In geval van veroordeeling wegens 
overtreding der bepalingen in dat Regl. vervat, kan de concessie 
door het Bestuur dadelijk worden ingetrokken. 

Art. 3. Het Bestuur zul in 1874 een voorstel dotn omtrent het 
al of niet verlengen der concessie. 
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m. OE8TERCÜLTÜÜR. 
Tot nu toe hebben wij van den grootsten tak der visscherij-industrie, 

met name de kunstmatige oestercultuur nog niets gevonden. Wel 
werden nu eu dan bepalingen gemaakt aangaande het rapen en 
visschen van oesters, doch als industrie was de oesterteelt nog niet 
beschouwd. Had men het product gevischt waar men het aantrof, 
men had nog geen pogingen aangewend om de banken op kunst
matige wijze te bevolken en die bevolking in stand te houden. 

De eerste stap op deze nieuwe baan werd gedaan door het 
Bestuur dat bij Missive dd. 26 Oct. 1867 de aandacht van den 
Minister van Financiën op de kunstmatige oesterteelt vestigde, een 
mededeeling waarop genoemde Minister antwoordde met het bericht, 
dat hij aan Z. M. den Koning zou voordragen deze materie bij 
Koninklijk Besluit te regelen. Hieraan voldeed de Koning en vaar
digde dientengevolge uit het Kon. Besl. dd. 7 Febr. 1868 n". 47 
Stsbl. n". 19. De inhoud van dit Besluit laten wij volgen. 

Art. 1. Het Bestuur wordt gemachtigd om aan de visschers, 
voorzien van een vaartuig voor de visscherij geschikt en met staand 
en loopend want betakeld, en die coesent hebben tot bevisschen 
der Schelde en Zeeuwsche Stroomen, telkens voor een ti.jdvak van 
tien jaar, tot het aanleggen van kunstmatige oesterbanken, in 
concessie te geven geschikte plaatsen op de Sch. en Z. Str. met 
uitzondering der wateren vermeld in Art. i van het Reglement 
van 9 Sept. 1843. Aan anderen dan concessionarissen is het ver
boden op een in concessie gegeven perceel oesters of andere schelp
dieren te visschen of te rapen. Gronden, waarop uit de natuur 
oesters vallen en tot wasdom kunnen geraken, kunnen niet in 
concessie gegeven worden. 

Hierbij valt op te merken, dat art. 1. niet van toepassing is op 
de Westerschelde en overige wateren van art. i uit het Re'gl. v. 
1843. Deze bepaling werd opgenomen naar aanleiding van een 
door den Kaad van State gemaakte opmerking, dat de in art. 5 
vermelde voorkeur van naastbij gelegen visschers voor de Belgen 
schadelijk zou zijn en mitsdien de gelijkheid der visschers van beide 
landen zou schenden. Wanneer de bij dit besluit geregelde concessie 
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goede resultaten afwierp, zou men met de Belgische Regeering 
kunnen overleggen om die ook toe te passen op de uitgezonderde 
wateren. 

Art. 1 vermeldt niet dat de visscher »zelf zijn beroep moet uit
oefenen". Dit werd weggelaten omdat hieruit misschien zou kunnen 
afgeleid worden dat de visschers die concessie hebben gekregen, 
zelve op hunne vaartuigen moeten zijn wanneer die ter vischvangst 
uitgaan. Het is voldoende voorgekomen om als voorwaarde te stellen, 
dat de concessionaris visscher moet zijn; d. i. »zijn beroep maakt 
van de uitoefening der visscherij", zonder daardoor te verbieden, 
dat zijn bloedverwanten of bedienden met zijn vaartuigen ter 
visscherij uitgaan. 

Art. 2. Elke termijn van concessie gaat in 1 Maart. 

Art. 3. Omtrent de verdeeling in perceelen, meting, afbakening 
en kaarteering gelden de bekende bepalingen. 

Art. 4. De concessie van alle perceelen die tot een groep be-
hooreu, eindigt tegelijk, al is zij niet voor alle tegelijk aangevangen. 

Art. 5. De perceelen worden bij loting toegew ezen ; iedere groep 
wordt afzonderlijk verloot. Wanneer zich voor een groep meer 
mededingers opdoen dan er perceelen in die groep zijn, worden 
deze verloot tussciien de visschers der naastbijgelegen plaats. De 
mededingers die geen perceelen in de nabijheid hunner woonplaats 
hebben bekomen, kunnen onder elkander loten naar de perceelen 
die bij de eerste verloting op andere plaatsen zijn overgebleven. 
Wie reeds een oesterbank in concessie heeft, is van de mededinging 
uitgesloten, zoolang niet aan alle andere mededingers een perceel 
is toegewezen. Het staat den mededingers vrij, na afloop der ver
loting, de gelote perceelen onder elkaar te verloten, mits kennis 
gevende aan het Bestuur. 

Art. 6. De verloting heeft plaats in de maand October. Omtrent 
bekendmaking en aangifte gelden de reeds vermelde regelen. 
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Art. 7. Ieder concessionaris krijgt een acte van concessie , met 
den vroeger bepaalden inhoud. 

Art. 8. Jaarlijksche retributie door het Bestuar te bepalen van 
5 tot 10 gulden, te betalen vóór 1 September. 

Art. 9. Verplichting tot betaling der kosten van meting en af
bakening en tot onderhoud der bakens. 

Art. 10. De bezaaiing der banken geschiedt uitsluitend met bui-
tenlandsch zaad of broed en met zaad of broed dat op geconces-
sioneerde banken gewonnen is. Indien er echter oester zaad of broed 
aanwezig is op een plaats in de Schelde en Z. Str. die voor den 
groei ongeschikt is, en dat zaad of broed niet noodig is tot be
volking der algemeene banken, maakt het Bestuur tijdig bekend, 
dat, en onder welke voorwaarden, de concessionarissen vergunning 
kunnen bekomen tot het visschen van een bepaalde hoeveelheid 
van dat broed of zaad, ter bevolking der geconcessioneerde banken; 
(Zie art. 9 Regl. 1825). 

Art. 11. Bij overlijden overgang op rechtverkrijgenden. 

Art. 12. Bij gebleken nadeel wordt gehandeld als reeds vroeger 
werd bepaald. (Zie art. 12. K. B. 9 Aug. 1869 n". 21 Stsbld. 
no. 155). 

Art 13. De concessie vervalt. 
a. Wanneer de concessionaris een jaar nalatig is in het betalen 

der retributie. 
b. Wanneer hij zijn perceel twee jaar onbezaaid laat. 
c. Wanneer hij zijn perceel aan een ander afstaat of, zonder 

schriftelijke vergunning van het Bestuur, door een ander laat 
bevisschen. 

d. Wanneer hij aan het Bestuur kennis geeft dat hij zijn perceel 
niet meer zal bevisschen. 

e. Wanneer hij veroordeeld is wegens het vangen van oesters 
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beneden de maat of buiten den tijd dat de oestervisscherij ge
opend is. 

/. Wanneer hij, bij gebruikmaken van de in art. 10 bedoelde 
vergunning, de voorwaarden daarvan overtTeden heeft. 

OVERGANGSBEPALINGEN. 

Art. 14. Concessionarissen van mosselbanken kunnen van het 
Bestuur vergunning krijgen om hunne banken geheel of gedeeltelijk 
met oesters te bezaaien voor den nog overigen tijd der loopende 
concessie der mossel])auken, mits zij de retributie van art. 8 be
talen. Met voorkennis van het Bestuur mogen zij perceelen ruilen. 

Art. 15. De eerste verloting zal plaats hebben binnen zes weken 
na afkondiging van dit Besluit; het treedt in werking den Ŝ n 
dag na die afkondiging. 

Voor de uitvoering van dit Besluit is nog van belang oen mis
sive van den Minister van Pinantiën, dd. 4 Maart 1868, strek
kende tot interpretatie van art. 5 van het Besluit. De Minister 
zegt, dat de bepaling van dat artiirel dat nl. : »de visschers der 
naastbijgelegen plaats de voorkeur hebben, wanneer er meer 
visschers dan plaatsen in een groep zijn", niet zoo moet worden 
toegepast, dat een verschil van enkele minuten in afstand de 
voorkeur geeft. Zoo verklaart de Minister, dat de Thoolsche en 
Bergsche visschers evenver verwijderd zijn dan Riemerswaal en het 
Bergsche Diep. 

Hierop volgt een Resolutie van den Minister van Finantiën, 
dd. 11 April 1868 no. 56; de aanleiding daartoe was de volgende: 

Jhr. J. L. H. Pompe von Meerdervoort, wonende te Goes, had 
een rekwest ingediend, waarbij hij te kennen gaf, dat: 

»tot de uitoefening der kunstmatige oesterteelt op de verschil-
» lende deeleu der Zeeuwsche Stroomen duizende bunders geschikte 
» gelegenheid aanbieden; 

»dat adressant die industrie wenschte uit te oefenen op oen 
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»door hem opgegeven terrein aan den lerschen dam, ter grootte 
»van c .̂ 30 bunders; 

»dat hij geen visscher van beroep is en dus art. 1 van het Kon. 
»Besl. van 7 Febr. 1868 niet op hem van toepassing was; 

»verzoekende, dat genoemd terrein voor 30 jaar aan hem in 
» concessie zou worden gegeven voor de kunstmatige oesterteelt, met 
«toepasselijk verklaring op die concessie van de artt. 1 al. 3 ; 
artt. 3, 7, 8, 9. 10 11 en art. 13 lit. «, b, den f. 

Des Ministers beschikking hierop was : 
» Gelet op het Rapport van het Bestuur, waaruit blijkt dat op 

»het in concessie gevraagde terrein uit de natuur oesters vallen 
»en tot wasdom kunnen geraken, terwijl een deel van het seizoen 
» waarin de oester vangst geoorloofd is, door een dertigtal visschers 
»per tij en per vaart ruim tweehonderd oesters gekord of geraapt 
»zijn, 

»dat er voor de concessie der kunstmatige oesterbankeu, krachtens 
»het Besluit van 7 Febr. 1868 slechts 67 banken ter gezament-
slijke grootte van ca. 30 bunders op de Zeeuwsche Stroomen zijn 
«afgebakend en dat er niet meer geschikte plaatsen voor de oester-
steelt op die stroomen aanwezig zijn, terwijl het Bestuur van 
» oordeel is dat de duizende bunders, waarvan adressant gewaagt i 
»die geschiktheid missen ; 

» Geeft aan adressant te kennen : 
»dat krachtens art. van het Reglement van 1825 de visscherij 

»op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen publiek is en voor alle 
«ingezetenen des Rijks, behoudens de bepalingen van het Regleraeut 
» vrij staat ; 

»dat op dezen regel alleen uitzonderingen zijn gemaakt voor de 
»ansjovisvisscherij, de concessie voor kunstmatige raosselbanken en 
»die voor kunstmatige oesterbankeii, welke laatste geregeld is bij 
»Kon. Besl. van 7 Februari 1868 ; 

»dat art. 1 van dit Besluit bepaalt dat alle voor de oesterteelt 
«geschikte plaatsen verloot zullen worden tusschen alle zich daartoe 
«aanmeldende Nederlandsche visschers; 

»dat dus aan den adressant, om de door hem zelf aangevoerde 
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» reden, ni. dat hij geen visscher van beroep is, geen oesterbanfeen 
»in concessie mogen gegeven worden ; 

»dat bovendien op grond van art. 1 het gevraagde terrein 
«nimmer in concessie gegeven kan worden, omdat daar uit de 
»natuur oesters vallen en tot wasdom geraken , 

» Redenen waarom het verzoek van adressant wordt gewezen 
van de hand." 

Door deze beschikking waren de industrieelen evenwel niet afge
schrikt, getuige een rekwest van Jhr. Mr. O. P. Groeninx van 
Zoelen, concessie verzoekende O]) een terrein van 20 bunders, 
gelegen op de Speelmansplaat. De Minister gaf aan adressant te 
kennen, behalve de argumenten, aangevoerd in de Kesolutie van 
11 April (dat de visscherij, behoudens de gemaakte uitzonderingen, 
publiek is en dat adressant geen visscher van beroep is), dat : 

»de voor kunstmatige oesterteelt geschikte gronden verloot moeten 
»worden, krachtens Kon. Besl. van 7 Pebr. 1868 en dus geen 
«bepaald terrein aan een bepaald persoon kan toegewezen worden." 
{Resol. 12 Mei 1868 n". 11). 

Aan het einde der beschikking gaat de Minister een stap verder 
door te beloven dat hij in nadere overweging zal nemen in hoe
verre het weuschelijk is door een nieuwen algeraeenen maatregel 
van inwendig bestuur de uitgifte van banken voor de knnstmatige 
oesterteelt op den door adressant bedoelden voet mogelijk te maken. 
Dit rekwest werd dus eveneens van de hand gewezen, doch men 
had nu de belofte van den Minister voor de toekomst. 

De adressanten waren niet gemakkelijk tevreden te stellen 
en blijkbaar de meening toegedaan dat de aanhouder wint. De 
Heer Pompe toch wendde zich nogmaals tot den Minister met 
verzoek om zoodanige wijzigingen te brengen in de bepalingen 
van het Reglement van 1825 en het Kon. Besl. van 7 Pebr. 1868, 
dat ook aan patticulicren, geen visschers zijnde, gronden in con
cessie gegeven kunnen worden voor kunstmatige oesterteelt. Volgens 
hem was tot dat oogenblik in het belang van de visschers alleen 
aan hen het recht verleend om op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen 
te visschen of schelpvisch te rapen en om die reden zijn dan ook 
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de concessies voor n ossel- en oesterbanken tot hen beperkt. De 
concessies van banken voor oesterteelt op groote schaal, die 
kapitaal vereischen en das buiten het bereik der eigenlijke viss chers 
liggen, schijnt hun niet te kunnen benadeelen, wanneer deze 
concessie slechts de natuurlijke banken vrijlaat en er voor de vis-
schers perceelen genoeg tot aankweek van oesters overblijven. 
Integendeel zouden tal van menschen uit den visschersstand, bij 
welslagen der ondernemingen van oesterteelt, daardoor werk krijgen. 

Bij mededeeling van dit rekwest aan het Bestuur, zegt de Minister 
dat deze industrie, die in den vreerade een groote bron van wel
vaart belooft te worden, in hooge mate de aandacht en het onder
zoek der Regeering vereischt. 

Eenige maanden daarna wordt hetzelfde verzoek gedaan door de 
heeren J. F. Loudon te 's Hage en Dr. N. J. F. Verschoor te Goes. 

Welke was, nadat het Bestuur de aandacht des Ministers op de 
kunstmatige oesteriudustrie gevestigd had, de verdere houding, 
door dat college aangenomen ? 

Het Bestuur benoemde den 21 Febr. 1867 een commissie uit 
zijn midden, ten einde dit onderwerp te onderzoeken, welke com
missie rapporteerde dat tot de proefneming gronden konden worden 
afgestaan, zonder nadeel voor de publieke visscherij. In de alge-
raeene vergadering van 26 Juni 1867 sloot het Bestuur zich bij 
deze conclusie aan en ging daarna over tot het maken van concept-
voorwaarden voor de eventueele uitgifte dier gronden. Deze werden 
aan den Minister opgezonden en door den Koning bekrachtigd bij 
Kon. Besl. dd. 7 Febr. 1868. De eerste verloting had plaats den 
27 Maart 1868, doch daar dat jaar de Schotsche oesters zeer duur 
waren, moesten vele visschers van de bezaaiing hunner banken 
afzien. Zij die niet voor de kosten terugdeinsden en tot bezaaiing 
overgingen, verkregen prachtige resultaten, zoodat het Bestuur 
zich veel goeds voorstelde van de kunstmatige oestercnltuur. 

Het groote doel dat het Bestuur zich voorstelde met de gecon-
cessioneerde oesterbanken te bereiken, bestond daarin dat de vis
schers. na eerst vreemd broed gekocht te hebben, er allengs toe 
zouden overgaan om zelf broed te winnen en daardoor de bevol-
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king hunner banken met veel minder kosten te doen gepaard 
gaan, welk doel dan ook bereikt werd. 

Nadat op de door particulieren aangeboden rekwesten door den 
Minister afwijzend was beschikt, vooral op grond, dat rekwes
tranten geen visschers van beroep waren, en dus niet aan de ver
loting kouden deelnemen, en nadat door een hunner een voorstel 
was gedaan om, met wijzigiug der genoemde Kon. Besluiten, ook 
aan particulieren gronden in concessie te geven, benoemt het Be
stuur nogmaals een commissie. 

Deze commissie was van oordeel, dat de kunstmatige oesterteelt, 
door particulieren op groote schaal gedreven, zeer in het belang 
van het algemeen moest werken, wanneer zij ten minste zóó ge
schiedde, dat daardoor de algemeene visscherij zoo min mogelijk 
benadeeld werd. In beginsel stelde de commissie in hare eerste 
vergadering op 27 Juli 1868 vast, dat de uitgifte van plaatsen 
voor wezenlijke artificieele oesterbanken zooveel mogelijk moest 
worden bevorderd en dat alleen daarvan zouden dienen te worden 
uitgezonderd de eigenlijk gezegde oesterbanken die voor de alge
meene visscherij bestaan, zoodat alle overige plaatsen op de Schelde 
en Zeeuwsche Stroomen, onverschillig of daarop al dan niet oesters 
uit de natuur vallen, of, eigenlijk gezegd, zich van tijd tot tijd 
vasthechten, zonder echter daardoor een eigenlijke bank te vormen, 
voor de particuliere industrie moeten verkrijgbaar gesteld worden. 
De uit te zonderen plaatsen waren alleen op de Speelmansplaat en 
de lersche Bank. 

Bij de visschers was langzamerhand een misbruik ingeslopen, 
dat de publieke visscherij met een zekeren ondergang bedreigde. 
Zorg voor de toekomst, zooals men die mag verwachten bij in 
concessie gegeven gronden, waar de visscher weet dat instand
houding der bank aan hem alleen ten goede komt, daarvan was 
geen sprake, want wat de een niet opvischte, wist hij zeker dat 
zjjn buurman zou weghalen. Daarom was de gewoonte, of liever 
het misbruik, ingeslopen om alles te benachtigen wat men kon 
zonder te letten op de grootte der gevischte oesters of op de in
standhouding der publieke visscherij. Door het groote aantal der 
visschers en de uitgestrektheid der wateroppervlakte, was aan vol-
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doende surveillance geen denken, en zag het Bestuur langzaam 
maar zeker het tijdstip naderen dat, tengevolge van dien roofbouw, 
de banken ontvolkt zouden zijn. Ook uit dit oogpunt dus was het 
wenschehjk de banken, althans gedeeltelijk, in particuliere handen 
te geven. Van zelf zou dan, na eenige jaren, wanneer men gezien 
had hoe de concessie werkte, de vraag rijzen of het niet in het 
belang èn der visschers èn der visscherij was de geheele bank in 
concessie uit te geven, hetzij door publieke verpachting, hetzij 
anders, zooals het geval is met de geconcessioneerde mosselbanken. 
Voor het oogenblik kan de commissie, daar rekwestranten juist 
stukken van de lersche Bank vragen , hierop nog niet goedgunstig 
adviseeren, doch gelooft zij het niet raadzaam deze zoo rijke gron
den aan de publieke visscherij te onttrekken. Zij stelt daarom voor 
eerst nog eens te beproeven met eene betere surveillance, te houden 
door een oorlogsvaartuig, doch hiervan wilde de Minister van 
Marine niet weten. In allen gevalle acht de commissie het verkeerd 
gronden ondershauds weg te geven, wilde de Regeering gronden 
uitgeven, dan zou het wenschehjk zijn daarvan eerst publieke 
aankondiging te doen De conclusie der commissie was als volgt: 

i. Als beginsel aan te nemen dat het algemeen belang vordert 
de kunstmatige oesterteelt op de Schelde en Z. Str., bij particnliere 
ondernemingen, zooveel mogelijk te bevorderen. 

2. Aan Z. Ex. den Minister van Finantiën voor te stellen de 
rekwesten der Heeren Pompe van Meerdervoort, Loudon, Verschoor 
en Groeninx te wijzen van de hand, met kennisgeving dat hnn 
wordt vrijgelaten andere plaatsen aan te vragen, met uitzondering 
alleen van de lersche Bank en Speelmansplaat. 

3. Aan den Minister machtiging te vragen tot de uitgifte van 
plaatsen voor de kunstmatige oesterteelt en voor te stellen de 
geheele zaak bij Kon Besl. te regelen, (zie dan ook K. B. 5 Febr 
1868) waarbij, naar het oordeel der commissie, de duur der 
concessie op 25 jaar en het bedrag der retributie, in evenredigheid 
met de andere banken, van flO~ tot ^ 3 0 , - per bunder moest 
bedragen. 
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Nogmaals vinden wij eene ministerieele resolutie, dd. 17 April 
1869 n". 18, besehikkende op een rekwest van de Heeren Pompe 
c. s. Adressanten geven daarbij te kennen, naar aanleiding der 
Res. dd. 41 April 1868, dat er in de Oosterschelde een opper
vlakte van duizend bunders is, die de gelegenheid aanbiedt om 
de kunstmatige oesterteelt te beproeven, dat weliswaar op dat 
terrein ook uit de natuur oesters vallen, doch dat dit het geval 
is met alle terreinen die voor de kunstmatige oesterteelt geschikt 
zijn, terwijl adressanten verzoeken om bij algemeenen maatregel 
van inwendig bestuur een klein deel van dat terrein aan de publieke 
visscherij te onttrekken en te bepalen, dat elke Nederlander, ook 
geen visscher zijnde, een deel daarvan in concessie kan krijgen, 
ten einde daarop de kunstmatige oesterteelt te beproeven, ver
zoekende de adressant dat hem casu quo een oppervlakte van 30 
bunders voor 20 jaar in concessie moge worden gegeven tegen 
eene door den Minister te bepalen jaarlijksche retributie. — De 
heer G-roeninx verzoekt, naar aanleiding der beschikking van 12 
Mei 1868 n". 11 , een algemeenen maatregel van inwendig bestuur 
in het leven te roepen, die de uitgifte van terreinen op de Schelde 
en Zeeuwsche Stroomen aan particulieren mogelijk zou maken, ten 
einde daarop de kunstmatige oesterteelt uit te oefenen, en dat 
hem casu quo voor 30 jaar in concessie mogen gegeven worden 30 
bunders van het verdronken land van Zuid-Beveland. Hetzelfde 
vroeg de Heer Verhagen. 

Des Ministers beschikking luidt : 
»In aanmerking nemende dat de in concessie gevraagde terreinen 

agelegen zijn op een der beste gedeelten van de lersche oesterbank, 
»waarop uit de natuur zeer veel oesters vallen en tot wasdom 
»komen, en dat uit een door het Bestuur ingesteld onderzoek is 
ygebleken dat de geheele Speelmansplaat (bepaaldelijk door den 
»Heer Groeninx gevraagd) als een natuurlijke oesterbank moet 
» worden aangemerkt, 

» Geeft aan adressanten te kennen : 
»dat het in strijd met de belangen van den visschersstand en 

»van de visscherij wordt geacht, de natuurlijke oesterbanken op de 
» Schelde en Zeeuwsche Stroomen op de door adressanten bedoelde 

4 
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»wijze in concessie te geven om daarop kunstmatige oesterteelt uit 
»te oefenen, doch dat in overweging genomen wordt in hoeverre 
»het wenschelijk is een deel der lersche oesterbank in niet te 
»groote perceelen, in het openbaar te verplichten, zoodat de visschers 
»vau beroep daarbij zouden kunnen mededingen, 

))dat de Minister niet ongenegen is een algemeenen maatregel 
»van inwendig bestuur uit te lokken, waarbij het Bestuur wordt 
«gemachtigd gronden, die geen natuurlijke oesterbanken zijn, in 
»groote perceelen bij openbare verpachting uit te geven, voor de 
» kunstmatige oesterteelt, maar daartoe eerst kan overgaan, wan-
»neer hem gebleken is dat voor zulke gronden gading bestaat, 

»dat verder der adressanten aandacht gevestigd wordt op het 
» Report ont the Oyster and Mussel fisheries of France and the 
applicability of the french system to British waters, by It. Chol-
mondeley Pennell, Inspector of Oyster fisheries, London 1868", 
» waarin de steller constateert dat de kunstmatige oesterteelt in 
«Frankrijk grooteudeels mislukt is, en tot het besluit komt dat 
«alleen van de uitgifte van natuurlijke oesterbanken aan visschers goede 
«resultaten te verwachten zijn. omdat deze daardoor, in plaats van 
»de banken te berooven en uit te putten, ze integendeel zooveel 
» mogelijk zouden beschermen en in stand houden." 

Verder verzoekt de Minister het Bestuur in zijn eerstvolgende 
algemeene vergadering te overwegen of het ook wenschelijk zou 
zijn, een deel van de lersche bank in kleine perceelen in het 
openbaar te verpachten, waardoor dat deel in het algemeen belang 
door particuliere industrie zoo productief mogelijk zou worden ge
maakt, terwijl de nu gebruikelijke gezamenlijke bevisschiug on
vermijdelijk meebrengt, dat ieder visscher zooveel mogelijk oesters 
tracht meester te worden en niemand zich om de instandhoudino-
der bank bekommert, waarvan achteruitgang der visscherij het 
onmisbaar gevolg moet zijn. 

In 1869 nam het Bestuur in beginsel de wenschelijkheid aan 
om de lersche oesterbank aan de publieke visscherij te onttrekken ; 
de Minister achtte een openbare verpachting het beste middel om 
deze bank en, als het resultaat goed is, ook de andere oesterbanken, 
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in perceelen ter beschikking te stellen, zoowel van visschers als 
van particulieren. Bij die verpachting moest het belang der visschers 
op den voorgrond staan en daiirom achtte de Minister het wen-
schelijk om in de eerste plaats een zoo groot aantal kleine perceelen 
te verpachten, dat ieder visscher gemakkelijk een voor zijn bedrijf 
voldoend perceel kan krijgen, en dan het overschietende te ver-
deelen in grootere perceelen, doch niet zoo groot dat zij buiten 
bereik der meer gegoede visschers zouden zijn of van visschers-
vereenigingen. 

Eindelijk besliste de Minister over het lot der kunstmatige oester
industrie, deor bij Missive van 16 Oct. '69 aan het Bestuur te 
berichten dat hij besloten had de geheele lersche oesterbank, hetzij 
door verloting, hetzij door verijachting in het voorjaar van 1870 
uit te geven. Met het oog daarop gelast de Minister opneming en 
kaarteering en heft bij dezelfde missive het onderscheid op tussehen 
natunrperceelen en zoodanige waar de oesters alleen op kunstma
tige wijze zich hechten en tot wasdom geraken. Trouwens, nu de 
geheele bank aan de publieke visscherij onttrokken werd, verviel 
al het nut dier onderscheiding. Na eenig overleg met het Bestuur, 
waarvan enkele leden verloting boven verpachting verkozen, be
sliste de Minister, blijkens zijn Missive dd. 24 Jan. 1870 dat hij 
bij den Koning stappen zoude doen om de verpachting van de 
natuurlijke oesterbanken mogelijk te maken. ^ Deze banken zouden 
dus aan de publieke visscherij onttrokken worden. De Minister 
verzocht het Bestuur om een algemeene vergadering te beleggen 
teneinde daarin conceptvoorwaarden op te maken voor de te houden 
openbare verpachting. Met het oog op dit concept stipte de Minister 
enkele punten aan, te weten : 

1 ̂ . Behoort de mosselteelt aan de pachters verboden te worden ? 
Het antwoord op deze vraag hangt volgons den Minister daarvan 

af of de mosselteelt dat schelpdier zoozeer in menigte kan doen 
toenemen, dat de oesters, op de perceelen, grenzende aan het 
mosselperceel, daaronder verstikken? 

1 Voor de uitgifte van de gronden waar uit de natuur geen oesters vallen, had reeds 
het K. B. van 7 Febr. 1868 n». 47 Sm. n». 19 gezorgd. 
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2». G-eeft de Minister in overweging den pachters te vergunnen 
hunne perceelen te vereenigen, zoodat zij ze voor gemeene reke
ning kunnen exploiteeren en bewaken. 

3o. Acht de Minister het raadzaam te waken tegen versnippe
ring van het terrein; wat verpacht wordt moet dus één aaneen
gesloten geheel uitmaken en er moet niet worden overgegaan 
tot de verpachting van een perceel, zoolang het vorige niet verpacht 
is. Daaruit volgt vanzelf dat de volgorde der verpachting van 
belang is. 

4i. Ten behoeve der perceelen die bij eb en vloed te voet te 
bereiken zijn, zullen de pachters der voorliggende perceelen moeten 
gedoogen, dat er over hunne perceelen gegaan worde. 

5o. Wordt het Bestuur uitgenoodigd te onderzoeken of de Staat 
ook meer politietoezicht moet waarborgen op de Schelde en Z. 
Stroomen. 

De regeling bij Koninklijk Besluit, waartoe de Minister beloofde 
pogingen in het werk te zullen stellen, geschiedde bij Kon Besl. 
dd. 25 Febr. 1870 n». 8 St. n". 37 houdende: 

Art. 1. De natuurlijke oesterbauken op de Schelde en Z. Str., 
met uitzondering van de wateren, vermeld in art. 1 van het Regl. 
tot uitvoering van art. 9 Tract, van 1839 {cfr. K. B. 9 Sept. 
1843 no. 45) kunnen aan de publieke visscherij onttrokken en in 
het openbaar in perceelen verpacht worden. De perceelen, waarop 
bij de openbare verpachting niet geboden is, kunnen onder de 
hand verpacht worden. 

Art. 2. De voorwaarden der verpachting worden vastgesteld door 
den Minister van Finantiën, het Bestuur gehoord. De belangen 
der visschers van beroep worden daarbij zooveel mogelijk in het 
oog gehouden. 

Art. 3. Aan anderen dan de pachters of hunne lasthebbers is 
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het verboden op de verpachte perceelen oesters, mosselen of andere 
schelpdieren te rapen of te visschen. 

Art. 4. De bepalingen van het Reglement op het bevisscheu 
der Schelde en Z. Str., vastgesteld bi] K. besluit dd. 26 Aug. 1825 
n". 66, waarbij het visschen of rapen van schelpdieren beperkt 
werd, zijn op de verpachte perceelen niet van toepassing. 

Dit besluit treedt in werking den vijfden dag na zijn afkondiging. 

Den 5™ April 1870 keurt de Minister de door het bestuur op
gemaakte concept-voorwaarden goed en bepaalt bij dezelfde resolutie 
dat de verpachting bij voorkeur te Tholen zal plaats hebbeu, ten 
overstaan van een daar resideerenden notaris. De eerste verpach
ting had plaats den oei Mei 1870 te Tholen. 

Volledigheidshalve laten wij de voorwaarden der verpachting 
hier volgen. 

Het Kon. besluit van 25 Febr. 1870 n". 37 machtigt den Min. 
van Fin. de voorwaarden goed te keuren, waarop binnen do ge
meente Tholen, door het bestuur der Visscherijeu op de Schelde 
en Zeeuwsche Stroomen in het openbaar voor de oesterteelt en de 
visscherij van oesters en andere schelpdieren, verpacht zal worden 
een voor de Molen-, Nieuw-Olzende en Nieuwlande-polders gelegen 
deel van de lersche oesterbank. De hoofdvoorwaarden bestonden 
hierin : 

Art. 1. De verpachting zal geschieden in het openbaar, bij opbod. 

Art. 2. Ieder pachter zal tot verzekering van de stipte nako
ming dezer voorwaarden, dadelijk stellen twee gegoede borgen, 
die zich hoofdelijk met en voor den pachter verbinden, ten ge
noegen van het Bestuur. 

Voor de perceelen van vijf hectaren zal de borgstelling zich slechts 
uitstrekken tot één pachtjaar, met dien verstande dat de pacht 
van bedoelde perceelen eindigt, wanneer zes weken na het eind 
van een pachtjaar de pacht over dat jaar nog niet betaald is. 
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Art. 3. Niemand zal als pachter of als borg worden aangenomen, 
die van vroegere retributiën van mossel-, oesterbanken ofansjovis-
visscherijen, iets aan het Rijk verschuldigd is. 

Art. 4 Ingeval gedurende den pachttermijn een borg mocht 
komen te overlijden, of het Bestuur geen verder genoegen met 
hem mocht nemen, zal de pachter, op de eerste aanvrage van het 
genoemde Bestuur, een anderen gegoeden borg ten genoegen van 
dat Bestuur moeten stellen. 

Art. 5. De pachters kunnen de toepassing van Art. 2 , 3 en 4 
voorkomen, door jaarl'ijks een jaar pacht vooruit te betalen. 

Wanneer een pachter, die geen borg gesteld heeft, bij het einde 
van een pachtjaar de pacht voor het volgende pachtjaar niet betaald 
heeft, houdt die pacht van rechtswege en zonder dat in verzuim-
steUing noodig is, op, met den laatsten dag van het jaar, waar
voor de pacht betaald is. 

Art. 6. Binnen veertien dagen na de goedkeuring der verpach
ting, zullen de pachters, tot goedmaking van al de onkosten op 
de verpachting vallende, ten kantore van den Secretaris-Penningm. 
van het Bestuur voldoen, vijf percent der pachtsom. 

Art. 7. De verpachting geschiedt voor den tijd van tien achter
eenvolgende jaren, ingaande den In April 1870—31 Maart 1880. 

De pachters hebben het recht de pacht nog voor vijf jaar te 
verlengen, mits zij daarvan schriftelijk kennis geven aan den 
Sec.-Penningm. van het Bestuur, voor 1 April 1879. 

De pacht moet jaarlijks worden betaald ten kantore van den 
Secr.-Penningm. in twee termijnen, nl. 1 Nov. en uit" Maart. 

Art. 8. Ieder pachter zal, voor hij zich als zoodanig kan ge
dragen, moeten lichten eene verklaring, kosteloos door het Bestuur 
f te geven, houdende aanwijzing van het door hem gepachte 

perceel, en daarenboven, zoo hij het verlangt, zal hem worden 
uitgereikt een afschrift van deze voorwaarden, met een extract uit 
het proces-verbaal van verpachting voor zoover de door hem ge-
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pachte perceelen betreft, tegen betaling van dertig cent voor elke 
geschreven bladzijde van minstens zeven en twintig zegels, elk van 
twaalf lettergrepen, benevens de kosten der benoodigde regels. 

Aangezien de verdere voorwaarden niet van belang zijn, heb ik 
gemeend met vermelding van deze te kunnen volstaan. 

De verschillende visschers waren volstrekt niet ingenomen met 
den nieuwen stand van zaken en deden dan ook herhaalde pogingen 
om intrekking van het Kon. Besl. van 25 '̂ 'ebr. 1870 te verkrijgen. 
Zelf de gemeentebesturen der betrokken visschersdorpen trokken zich 
de zaak aan , getuige een rekwest van den Gemeenteraad van lerseke , 
verzoekende intrekking van bovengenoemd besluit. De Minister ant
woordde den 7*1 April 1870 afwijzend. Eveneens werd beschikt op 
een rekwest van den Gemeenteraad van Brainisse, dd. 13 Aprij 
1870. Het Kon. Besl. bepaalde echter dat op de belangen der 
visschers van beroep zooveel mogelijk zou gelet worden, en daarom 
machtigde de Minister het Bestuur den 28 April 1870 om, met 
het oog op die visschers, ook perceelen aan te bieden van slechts 
2V2 H. A., waardoor de beroepsvisschers in de gelegenheid zouden 
zijn perceelen te pachten van ongeveer dezelfde grootte als de m 
concessie gegeven mosselbanken en waardoor zij zich dus niet zouden 
behoeven te combiueeren om gezamenlijk te pachten. 

De eerste verpachting had plaats te Tholen, den 6 Mei 1870. 

En nu zijn wij aan het einde van ons historisch overzicht ge
komen. 

De regeling van de geheelo visscherij, op de Schelde en Z. Stroom^ 
zooals die tegenwoordig bestaat, heeft haar aanzijn te danken aan 
het Kon. Besl. dd. 17 Juli 1875 n". 134, houdende: 

Art. 1. De Minister van Financiën is belast met het beheer der 
tot het domein van den Staat behoorende visscherijen op de Schelde en 
Z. Str., bestaande uit: 

I. de buitendijks en buiten de waterhoofden stroomende wateren 
in de Provincie Zeeland, 
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II. de tot de Provincie Noord-Brabant behoorende gedeelten van 
de Westerschelde, Oosterschelde, Eendracht en Slaak. 

Art. 2. Onder voornoemden Minister wordt het beheer uitge
oefend door het Bestuur voor de visscherijen op de Schelde en 
Z. Str., zitting houdend te Tholen, en samengesteld uit 7 leden, 
één voor elk der volgende districten: 

Middelburg, Goes, Tholen, Ter Neuzen, Zierikzee, Bergen-op-
Zoom, Goeree en Overflakkee. 

De grenzen der distrieten worden vastgesteld door den Minister 
van Financiën, die tevens de instructie voor het Bestuur vaststelt. 

Aan dit Bestuur is een Secretaris, tevens Penningmeester, toe
gevoegd. 

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Goes en Tholen. 

Art. 3. Het beheer wordt gevoerd naar het aan dit Besluit ge
voegde reglement. (Zie Bijlagen). 

SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN. 

Art. 4. Het aantal leden voor de districten Tholen en Bergen-
op-Zoom wordt tot één teruggebracht door in de te ontstane 
vacaturen voor het 2e lid niet meer te voorzien. 

Art. 5. De Kon. Besl. van 26 Aug. 1825 (Slbl. n^. 66), 29 
Nov. 1827 (Stbl. n". 56); van 7 Febr. 1868 (Stbl. M". 19); van 
9 Aug. 1869 (Stbl. n». 145); 25 Febr. 1870 (Stbl. n". 37) en 
van 27 Sept. 1871 (Stbl. n« 100) worden ingetrokken. 

De consenten, vastgesteld bij art. 12 en 16 Regl. 4825, blijven 
geldig gedurende den tijd waarvoor zij zijn afgegeven, mits zij 
binnen S maanden na het in werking treden van dit besluit op 
aanvrage der houders, zijn aangevuld, overeenkomstig de bepalingen 
van art. 8 van het bij dit besluit vastgesteld reglement. 

Dit bebluit treedt iu werking deu 1 Oct. 1875. 
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Het tegenwoordige Reglement. 

Het Koninklijk Besluit van 17 Juli 1875 regelt den rechts
toestand der visscherij op de Schelde en Z. Str. als volgt: Het 
beheer wordt uitgeoefend door het Bestuur, onder den Minister 
van Financiën; de visscherij wordt uitgeoefend overeenkomstig een 
daarvoor door den Koning vastgesteld Reglement. 

Behalve dit Bestuur bestaat er in ons land nog een lichaam, 
dat ingesteld is in het belang der visscherij en, met name het 
College voor de Zeevisscherijen, gevestigd bij de wet van 13 Juni 
1857, Stsbld. n". 86; dit draagt evenwel een geheel ander karakter. 
Het College is belast met de behartiging der visscherij belangen in 
ons geheele land; het is een adviseerend lichaam, evenals de 
Kamer van Koophandel dit is voor de handelsbelangen. Het Be
stuur daarentegen beheert voor en iu naam van den Staat, het 
oefent een deel uit van de uitvoerende macht, voor zooverre deze 
door den Koning aan dit Bestuur is opgedragen. Vergeleken wij 
zooeven het (Jollege met eeu Kamer van Koophandel, zoo kunnen 
wij het Bestuur beschouwen als Rentmeester van den Staat; het 
is daar om toe te zien, dat de door den Koning gegeven voor
schriften worden nageleefd en om het dagelij ksch beheer uit te 
oefenen. Het spreekt vanzelf, dat dikwerf het College, hetzij ge
vraagd, hetzij op eigen initiatief, zal advisee ren over visscheri]-
aangelegenhedeu op de Schelde, doch het geval is niet denkbaar 
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dat beide Colleges daarbij in strijd zouden komen, want er kan 
hoogstens verschil van meening zijn over hetgeen in het belang 
der visscherrj is. Het College geeft dm zijn advies, de Regeering 
beslist en het Bestuur voert die beslissing uit. Samenwerking van 
beide lichamen en een goede verstandhouding zullen evenwel steeds 
indirekt aan de visscherij ten goede komen. 

Naar aanleiding van dit Reglement zi.jn enkele kwesties gerezen, 
waarvan er zelfs aan het oordeel der rechterlijke macht werden 
onderworpen en waarin ons hoogste rechtscollege uitspraak deed. 

1 '. Vinden wij in de Handelingen der St.-Gen. (Jaargang 
1875—76 II) opmerkingen van den heer Van Kerkwijk, waar 
deze afgevaardigde, in verband met de reeds plaats gehad heb
bende en nog te verwachten verpachtingen, een lans breekt 
voor de visschersbevolkiug die z. i. door het nieuwe systeem zeer 
benadeeld werd. De Minister antwoordde toen ongeveer in den
zelfden geest als ik hiervoren uiteenzette. 

2°. Ook in de Eerste Kamer kwam deze kwestie ter tafel, toen 
de heer Borsius, bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goed
keuring van Hoofdstuk Vil B der Staatsbegrooting (Hand. St. Gen. 
1875 — 76 I pag. 147, 16i , 191, 193, 196) den Minister de 
volgende opn^erkingen toevoegde : 

a. De kwestie of het tegenwoordige systeem al of niet in het 
belang der visschers was, zou spreker buiten behandeling laten. 
Hij bewoog zich alleen op zuiver juridisch terrein. 

h. Het Reglement bepaalt dat tot het domein van den Staat 
behooren : 

O. a. de gronden buitendijks en buiten de havenhoofden der 
stroomende wateren in de provincie Zeeland gelegen. 

Over deze bepaling valt de heer Borsius, want sommige ambachts-
heeren hebben op die visscherijen verkregen rechten en de Staat 
mag nu maar niet bepalen dat al die visscherijen tot zijn domein 
behooren. Reeds in de vroegste tijden bezaten de ambachtsheeren ' 

* O a. die van Bruiuiase sedert 1392, gegeven door Alljrccht van Beijeren eu 
geconfirmeerd in 1394 ten bate van Claes van Borselen. 
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»alle die sconissen en vervallen buiten des Dicks, op den Dick of 
daarbinnen". Het recht der ambachtsheeren bestaat daarin dat zij, 
met den aanwas buitendijks, ook het recht hebben daarop te 
visschen. Dit is een erkend eigendomsrecht en het gaat niet aan dat 
de Staat bij maatregel van algemeen bestuur dit eenvoudig aan zich
zelf toewijst; het beste bewijs is trouwens dat het Domeinbestuur 
vroeger zelfs toeliet dat de ambachtsheeren deze visscherijen ver
pachtten en dat het eerst later is gaan procedeeren. Niet alleen 
dat deze handelwijze, door het op deze wijze beproeven om eigen
dom te vestigen, een gevaarlijk antecedent ojjlevert, doch er is 
nog een practisch bezwaar aan verbonden. Wanneer tegen den 
persoon die van den ambachtsheer deze visscherij pacht, die dus 
rechthebbende is , door de visscherij-politie geverbaliseerd wordt, 
weo-eus overtreding van het Reglement, dan zal de rechter dit 
laatste moeten toepassen en den rechthebbende moeten veroordeelen 
volgens de wet van 1818. Door in het artikel er bij te voegen 
«behoudens ieders rechten", ware deze klip omgezeild. 

Tot zooverre de heer Borsius; de Minister gaf een zwak ant
woord door te beweren, dat het Reglement aan de rechten van 
derden niets te kort doet, want de bedoeling van art. 1 is niet 
om eigendom te vestigen, doch alleen om een plaatsbeschrijving 
te geven. De rechter zal te beslissen hebben over de rechten der 
ambachtsheeren. Verder doet de Minister nog een beroep op 
art. 577 B. W. 

De heer Borsius kon niet nalaten hierop te repliceeren en 
zijne argumenten hadden ongeveer dezen inhoud: 

De afgevaardigde kon niet aannemen, dat het Reglement in 
art. 1 een gewone plaatsbeschrijving beoogde, want twee zoo 
kundige mannen als de Ministers, die het zamenstelden, zouden 
begrepen hebben dat een definitie van de Zeeuwsche wateren hier 
misplaatst was; door de bijvoeging van »buitendiiks" wilde z i. 
de Minister wel degelijk den weg op om voor den Staat vischrecht 
te vestigen. De verwijzing naar artt 577 B. W. gaat niet op, 
want ook daar wordt uitdrukkelijk de restrictie gemaakt: voor 
andere verkregen rechten. 

De heer Borsius wijst op het gevolg van deze pertinente ver-
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klaring des Ministers, want, nu art. 1 alleen een geographische 
strekking heeft, is spreker overtuigd dat, wanneer een der am-
bachtsheeren, door zijn recbt uit te oefenen, art. 1 overtreedt, de 
rechter hem zal moeten vrijspreken. 

Trouwens, in den laatsten tijd wijst de statistiek der gevoerde 
procedures er op dat de ambachtsheeren meestal in het gelijk gesteld 
worden. 

, 3". Een vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Zierikzee, 
dd. 22 Dec. 1876, (W. v. h. R. n». 4117) loopt over deze zelfde 
kwestie. We vinden daarin antwoord op de volgende vragen : 

1". Strekt de werking van het Reglement, zooals dat nu bestaat, 
zich ook uit over de particuliere visscherijen ? 

Deze vraag werd door de Rechtbank bevestigend, doch door de 
tegenpartij ontkennend beantwoord. Deze ontkenning berustte op 
de volgende argumenten : 

1". Art. 1 van het Kon. Besl. van 1875 zegt dat de Minister 
van Financiën belast is met het beheer der tot het Staatsdomein 
behoorende visscherijen en art. 3 beweert »dit" beheer wordt ge" 
voerd, etc. Daaruit maakt men op dat in beide artikelen van een 
en hetzelfde beheer sprake is en dus het Reglement alleen van 
toepassing is op aan het Domein behoorende visscherijen. 

2". De Minister, die dit besluit contrasigneerde, is hier opge
treden als beheerder van het bijzonder vermogen van den Staat, 
want anders zou het Besluit de medewerking behoefd hebben van 
den Minister van Justitie, onder wiens departement Jacht en Visscherij 
ressorteeren. 

Met deze argumenten kon de Rechtbank zich niet vereenigen, 
want, waar de tegenpartij hare argumenten slechts aan de letter 
van het Reglement ontleende, daar ging de Rechtbanlj de ge
schiedenis raadplegen en uit dit onderzoek bleek dat van alle vroegere 
besluiten was aangenomen dat zij de visscherij in baar geheelen 
omvang regelden en dat steeds het beheer over de geheele visscherij 
aan het Departement van Financiën was opgedragen. Zonder uit
drukkelijke bepaling nam de Rechtbank niet aan dat dit veranderd 
was, en van dergelijke wijziging bleek niets, terwijl hij zich in 
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hare meening gesterkt voelde door het feit dat dezelfde bepaling 
reeds vroeger voorkwam en juist het Reglement waarop men zich 
beriep, in de artikelen 1 en 2 de uitdrukking »alle visscherijen" 
bezigt. Bovendien gaf het antwoord van den Minister, aan den 
heer Borsius gegeven, aanleiding om tot de meening der Recht
bank over te hellen, want waarom zou de Minister een beroep op 
het B. W. gedaan hebben, wanneer hij had kunnen volstaan met 
te beweren dat het Reglement niet op de particuliere visscherijen 
betrekking had. 

ï e n opzichte van deze eerste vraag concludeerde de Rechtbank 
te Zierikzee dus: 

Het beheer der Domein visscherijen geschiedt volgens het Reglement, 
doch dit Reglement is ook van toepassing op de daarbuiten staande 
visscherijen. 

2°. De tweede vraag, waarover het rechtscollege zijn meening 
uitsprak, was: 

Moeten de visscherijen op deze wateren geregeld worden bij de 
wet of kan dit bij algemeenen maatregel van inwendig bestmir 
geschieden ? 

Vooraf moeten wij opmerken dat de rechtbank van oordeel was 
dat het Reglement, krachtens de Grondwet van 1848, als maat
regel van inwendig bestuur is tot stand gekomen, want het blijkt 
dadelijk dat al de formaliteiten nageleefd zijn. Minder gemakkelijk 
is de oplossing van de vraag, nl. of uit den inhoud de geldigheid 
blijkt. We moeten daarvoor even de geschiedenis raadplegen. 

Tengevolge der misbruiken, die onder vigeur der Grondwet van 
1815 waren ingeslopen, om nl. allerlei onderwerpen te regelen bij 
besluiten in plaats van bij de wet, wijdde men in 1848 aan deze 
kwestie veel aandacht. De algemeene opinie was, dat een alge-
meene maatregel van inwendig bestuur moest zijn een daad van 
uitvoerend gezag ; ze moest of steunen op de tvel of een onderwerp 
behandelen dat niet voor wettelijke regeling vatbaar was. 

Alleen in het laatste geval heeft de uitvoerende macht het recht 
om in te grijpen in de attributen der Wetgevende Macht. 

Volgens de Grondwet van 1848 wordt de Wetgevende Macht 
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uitgeoefend door den Koning, in gemeen overleg met de Staten-
Generaal, en, aangezien de regeling der visscberijen op de Schelde 
en Z. Str een onderwerp uitmaakt, dat voor wettelijke regeling 
volkomen vatbaar is, en deze regeling bij den wetgever thuis be
hoort, zoo heeft in het algemeen het Kon. besl. van 13 Juli 1875 
geen wettelijke kracht; doch het steunt op de wet van 27 DeC' 
1840, waarbij het beheer van de visscberijen op de Schelde en 
Z. Str., voor zoover tot het Staatsdomein behoorend, van bet Amor
tisatie-Syndicaat naar het Departement van Financiën wordt over
gebracht. Tengevolge van al deze overwegingen beslist de Recht
bank dat het Reglement heeft » kracht van wet, voor zooverre de 
» visscberijen tot het Staatsdomein hooren, als zijnde een alge-
» meene maatregel van inwendig bestuur, steunende op de wet ^, 
»doch dat het niet geldt voor particuliere visscberijen op deze 
» wateren, omdat er geen wet bestaat die de regeling der particu-
»liere visscberijen aan den Koning opdraagt". 

In cassatie werd deze quaestie door den Hoogen Eaad behandeld 
den 19 Maart 1877 (Weekbl. no. 4113). We vinden hier, zoowel 
door den Advocaat-Generaal als door den Hoogen Raad, een ant
woord gegeven op de vraag of de Koning bevoegd was om deze 
materie bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur te regelen 
on of het Reglement ook die visscberijen beheersehte, die niet tot 
het domein behoorden. 

Ten opzichte van de eerste quaestie redeneert de Advocaat-
Generaal als volgt: 

De bewering der Rechtbank dat algemeene maatregelen van 
inwendig bestuur op de wet moeten steunen en dat uit de wet 
van 18'i0, waarbij het beheer over de visscberijen aan het Depar
tement van Financiën wordt opgedragen, volgt dat de Koning 
lievoegd zou zgn dit onderwerp te regelen, doch alleen voor zoover 
de visscherij betreft in wateren die tot het Staatsdomein behooren, 
daarmede kon de Adv.-Gen. zich niet vereenigen. Volsfens hem 
ontleent de Koning die bevoegdheid niet aan de wet van 1840, 
want deze draagt alleen het beheer op en dit sluit "niet de bevoegd-

Namelijk van 27 Dec. 1840. 
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beid in om dergelijke verordeningen te maken. Hii erkende dat 
men meer en meer bet principe ging aannemen dat algemeene 
maatregelen v. i. b. op de wet moesten steunen, doch nergens in 
de Grondwet stond dit gesebreven en nu worden verscheidene 
arresten van den Hoogen Raad aangehaald ^ waarin dat college in 
den tegenovergestelden zin besliste als de Rechtbank te Zierikzee 
deed. Misschien zou men hiertegen opwerpen dat er besluiten onder 
waren die reeds vóór de Grondwet van 1848 tot stand gekomen 
waren, doch op dit stuk maakte de Grondwet van 1848 geen ver
anderingen en art. 73 Grwt. 1815 is betzelfde als art. 72 Grwt. 48. 

Op grond van deze argumenten concludeert de Advocaat-Generaal 
tot aannemen van de algeheele geldigheid van bet Reglement. 

Wat de tweede vraag betreft, of nl. het Reglement ook die 
visscherijen beheerscht, die niet onder het Domein ressorteeren, 
ook hierop vinden wij een antwoord. 

De bevaarbare en vlotbare stroomen zijn , in hunne hoedanigheid 
van res publicae, bestemd tot gebruik van iedereen en derhalve 
mag en moet de Staat, tot regeling van dat gebruik, zijn publiek 
gezag doen gelden. Art. 577 B. W. handhaaft de rechten van 
derden, doch zonder aan dit vischrecht te kort te doen, kan de 
Staat bepalen dat zonder toestemming geenerlei beletselen in rivieren 
en stroomen mogen gesteld worden, zooals geschiedt door het 
plaatsen van vaste inrichtingen, 

Het oordeel van den Hoogen Raad geloof ik in de volgende 
bewoordingen te kunnen weergeven. 

Waar de wet aanneemt, dat de eigendom van stroomen of 
rivieren tot het publiek domein behoort en alzoo aan den Staat, 
op grond van zijn overheidsrecht, toekomt, behoort het onbetwist
baar tot de grondwettige bevoegdheid des Konings, als hoofd der 
uitvoerende macht, om, met eerbiediging van door derden ver
kregen burgerlijke rechten, bet gebruik van zoodanig staatseigen-

1 18 Juni 1844, 9 Oct. 1849 Weekbl. n». 1141, 24 Mei 1853 Weekbl. n». 1491, 
16 Mei 1854 \Acekbl. n». 1664, 1 Nov. 1864 ^fteekbl. n». 2644 en vooral dat van 
23 Maart 1874 Weekbl. n». 8718, met het refjuisitoir van den Adv.-Gen Mr. Romer. 
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dom, m het algemeen belang, ook door algemeene maatregelen 
van inwendig bestuur te regelen. 

Het Reglement op het bevisschen der Schelde en Zeeuwsche 
Stroomen, vastgesteld bij Kon. Besl. dd. 17 Juli 1875 (Stbl. n". 134) 
mist geen verbindende kracht ook voor zooverre het uitoefening 
van particuliere visscherijen op en het tot dat einde stellen van 
vaste inrichtingen in die wateren in het openbaar belang regelt 
als berustend op art. 577 B. W, 

De toestand der visscherijen in ons land zou veel verbeterd 
worden door centralisatie ; nu ziet men dat èn Waterstaat èn 
de betrokken Provinciale Staten op dit stuk bepalingen maken en 
het spreekt van zelf dat deze niet steeds eensluidend zijn. Neemt 
men sommige onzer groote rivieren, waar meerdere provinciën 
door één stroom gescheiden worden, zooals bijv. bij Gorkum, waar 
een deel van het water aan Zuid-Holland, een ander deel aan 
Gelderland en weer een derde deel tot Noord-Brabant behoort, 
ï e n gevolge van de autonomie dier provinciën is het geval denk
baar dat op sommige plaatsen in de rivier de vischvangst gesloten 
is, terwijl men, eenige meters van dat punt verwijderd, veilig 
kan visschen. Dit maakt een afdoende surveillance ten eenemnale 
onmogelijk, want men kan bezwaarlijk juist het punt aangeven 
waar de delinquent zich bevond. Zoo kunnen ook andere bepalin
gen in de verschillende provinciën verschillen, over de grootte van 
den te vangen visch, de te gebruiken netten, enz. 

Ten einde al deze nadeelen te voorkomen, ware het wenschelijk 
de geheele visscherij onder één Departement te brengen ; daardoor 
zou de administratie gemakkelijker worden en zou men een uniforme 
wetgeving op liet stuk der visscherij kunnen krijgen. Eenmaal in 
beginsel deze centralisatie aangenomen zijnde, zou deze tak van 
nijverheid het eigenaardigst thuis hoeren onder het Departement 
van Waterstaat. Tegen het brengen der geheele visscherij onder 
een afzonderlijke afdeeling aan het Ministerie van Waterstaat, geldt 
het bezwaar dat een groot deel van het vischwater, deel uitmakende 
van het Domein, onder Financiën thuis behoort, hoewel wij 
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gronden, aan particulieren behoorende, door dergelijke bepalingen 
beheerscht worden. Wanneer dit een overwegend bezwaar i s , dan 
staat er nog een andere weg open, die, hoewel niet afdoende, 
toch reeds veel verbeteren zou. Men late de administratie aan de 
Departementen, waaronder zij nu ressorteert, doch men drage de 
geheele regeling op aan de Wet, terwijl het toezicht en de politie 
o'eheel onder Justitie zouden kunnen gebracht worden. Naast het 
corps Rijksveldwachters zou dan een afzonderlijke waterpolitie dienen 
opgericht te worden. Zoodoende zou men het politietoezicht in één 
hand vereenigen, terwijl het nu wordt uitgeoefend gedeeltelijk 
door ambtenaren in dienst van Financiën (visscherijpolitie op de 
Schelde en Z. Str.), gedeeltelijk door waterstaatsambtenaren (op 
de Zuiderzee) en gedeeltelijk door Justitie (Rij ksveld wacht). Vooral 
tegen surveillance van de laatste zijn twee groote bezwaren; ten 
eerste dat de ambtenaren, geen visschers of schippers zijnde, niet 
als deskundigen beschouwd kunnen worden en daardoor dikvferf 
de noodige kennis van zaken missen om met beslistheid handelend 
op te treden, terwijl de veelvuldige overplaatsingen bij dat corps 
den ambtenaren belet zich voldoende op de hoogte te stellen. Ten 
tweede kunnen de veldwachters, ten gevolge hunner drukke ambts
bezigheden (men denke slechts aan den jachttijd), zich niet uit
sluitend aan het toezicht op de visscherij wijden, tenzij men voor 
dat doel bijzondere veldwachters aanstelle en in dat geval kan men 
even voordeelig een visscherijpolitie instellen. Toezicht door lieden, 
opgeleid in het vak en in staat zich uitsluitend daarmede bezig 
te houden; dit is de eenige manier om de surveillance afdoende 
te maken. Wanneer men overgaat tot centralisatie smelten van 
zelf de drie categoriën van toezichthoudenden tot een corps water
politie samen. In denzelfden geest schreef de Heer C. J. BormiANNE Mz. 
in de Economist van 1872 (D. II pag. 597 sqq.). Aan deze politie 
zou men dan de noodige snelzeilende vaartuigen en eenige stoom-
bootjes moeten verstrekken, opdat zij zich ten allen tijde met 
bekwamen spoed kunne begeven naar de plaatsen waar zij ver
meent dat hare tegenwoordigheid vereischt wordt. De kosten hiervan 
zouden zeker niet onbeduidend zijn, doch men stelle daartegenover 

5 
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het groote bedrag dat jaarlijks uit de visscherijen in 's Rijks schat
kist vloeit en dat op de Zeeuwsche wateren alleen bijna een half 
millioen gulden bedraagt. Bovendien kost het tegenwoordig toe
zicht ook een aanzienlijke som. 

De toestand der visscherij op de Zeeuwsche wateren, zooals deze 
nu is, levert een groot verschil op met dien van vóór 1875. Is 
nu de geheele Oosterschelde verpacht en moet de Regeering zich 
alleen op de Westerschelde, krachtens het met België gesloten 
tractaat, van verpachting onthouden, vroeger had men óf vrije, 
publieke visscherij óf in concessie gegeven vischplaatsen. Voor de 
laatsten werd dan een jaarlijksche retributie betaald, die wel kon 
aangemerkt worden als een recognitie, doch niet als equivalent voor 
hetgeen men genoot. Bij de behandeling der geschiedenis van de 
visscherij hadden wij reeds gelegenheid te zien dat, toen de Minister 
besloot om tot openbare verpachting over te gaan, er een storm 
van protest opstak, zoowel van de visschers zelf als van sommige 
gemeentebesturen, die vermeenden te moeten opkomen voor de 
belangen der onder hen ressorteerende visschers. De Minister bleef 
evenwel bij zijn voornemen en de eerste openbare verpachting had 
in 1870 plaats. Dat, volgens het strenge recht, deze verpachting 
volkomen gewettigd was, is in confesso; rest de vraag te beant
woorden of deze handelwijze billijk was en of zij inderdaad zooveel 
nadeel deed als de verschillende rekwestranten beweerden. Herin
neren wij ons nog eens dat de commissie uit het Bestuur in 1868 
er reeds op wees dat de visschers, tengevolge hunner onderdachte 
wijze van visschen, door nl. alles te vangen wat zij bemachtigen 
konden, groot gevaar deden ontstaan voor uitputting der banken. 
Dit is dus reeds een der groote voordeelen van den tegenwoordigen 
stand van zaken, dat de door de oesterkweekers te behalen winsten 
tevens waarborgen zijn dat voor den goeden toestand der banken 
zal gezorgd en dat alle pogingen in het werk zullen worden ge
steld om de instandhouding hunner perceelen te verzekeren. Boven
dien wordt door de intensieve cultuur, door de kunstmatige 
oesterteelt dus, de oesterproductie zeer vermeerderd en voor deze 
cultuur is eene conditio sine qua non dat men uitsluitend recht 
van visschen hebbe op goede gronden, op gronden van voldoende 



67 

uitgestrektheid en voor voldoenden tijd om zelf de vruchten zijner 
moeite te trekken. De toestand der visscherij is dan ook, zoowel 
wat onderhoud der gronden als productie der visch betreft, merk
baar vooruitgegaan. 

Ook nog in een ander opzicht is de tegenwoordige toestand te 
verkiezen boven den vorigen, in zooverre hij een voordeel afwerpt 
dat direct den visschers ten goede komt. Zij, die vroeger voor 
eigen rekening voeren en die of op de publieke visscherij of op 
de in concessie gegeven perceelen in hun levensonderhoud moesten 
voorzien, waren geheel onderhevig aan de risico van een goede 
of slechte vangst en onder de gelukkigste omstandigheden konden 
zij juist rondkomen. Toen de gronden verpacht werden en er 
lieden te vinden waren, die voldoende kapitaal bezaten om met 
kans van slagen de kunstmatige oesterteelt te gaan beproeven, 
werden de visschers van beroep, uit gebrek aan fondsen om zelf 
pachters en kweekers te worden, genoodzaakt, dienst te nemen 
bij de ondernemingen of bij particulieren. Van dit oogenblik af 
kwamen ruime en zekere verdiensten in de plaats van de kange 
en wisselvallige opbrengsten hunner eigen visscherij. Al was het 
ook voor hun eigenliefde minder aangenaam om van baas knecht 
te worden, hun financieele toestand verbeterde er merkbaar door. 
Men behoeft slechts een bezoek te brengen aan de dorpen van 
Zuid-Beveland, die in de cesterindustrie hun voornaamste bron 
van inkomsten vinden, om de overtuiging te erlangen dat, in 
plaats van onberekenbaar nadeel, het tegenwoordige stelsel voor-
deelen heeft afgeworpen, die slechts met moeite onder cijfers te 
brengen zijn, en dat in plaats van gewissen ondergang een onge
kende welvaart ontstaan is. Het dorp lerseke, dat bij den aanvang 
der kunstmatige oesterindustrie nog geen 900 inwoners telde (en 
inwoners, over het algemeen weinig welvarend), heeft er thans. 
eenige duizenden, die een ruim bestaan hebben en waarvan hon
derden zelfs eigen woningen bezitten. Hierbij komt, dat de goede 
verstandhouding tusschen werkgevers en arbeiders bij dezen tak 
van nijverheid niets te wenschen overlaat en dat de eersten al het 
mogelijke doen om het hunnen ondergeschikten naar den zin te 
maken. Wat de loonen betreft, deze zijn bepaald van beteekenis, 



68 

voor het afsteken en schoonkrabben der pannen bijv., waarvoor 
men, wegens den lichten aard van dezen arbeid, ook vrouwen en 
kinderen gebruikt, kan een gezin, zonder zich te overwerken, 
i 25 per week verdienen. Bovendien worden aan de huisvrouwen 
allerlei faciliteiten gegeven; zij mogen zich tijdig verwijderen ten 
einde voor hun gezin het middagmaal te gaan toebereiden. Het 
is ook een voordeel dat hier in dezelfde localiteit de kinderen steeds 
werken onder de oogen hunner ouders. Jammer genoeg daarom, 
dat de Commissie, benoemd om over het geheele land een enquête 
naar den arbeid in te stellen, totnogtoe deze gewichtige industrie 
voorbijging, want ware dit niet geschied, dan zouden voorzeker 
al de bovenvermelde feiten reeds aan het licht gekomen zijn. 

Na deze beschouwingen van algemeenen aard, betrekking heb
bende op de visscherij in het algemeen, wil ik een oogenblik het 
tegenwoordige Reglement ter hand nemen en nagaan tot welke 
geschilpunten dit aanleiding kan geven en hoe sommige dezer 
kwestiëu opgelost zijn, het/ij door de Rechterlijke Macht, hetzij 
door den Minister van Financiën. 

Ad. I legt aan ieder die de Schelde en Z. Str. bevischt, de 
verplichting op om van een consent voorzien te zijn, terwijl het
zelfde artikel verklaart dat onder oisschen verstaan wordt: 

a. het in de wateren of op de bij eb droogvallende gronden 
bemachtigen van visch ; 

b. het te water brengen en ophalen van netten, korren en 
andere vischtuigen; 

c. het bezigen van alle andere middelen om visch te vangen of 
nog niet gevangen visch te dooden. 

Het begrip visch wordt uitgebreid tot alle eetbare weekdieren, 
uitgezonderd in enkele aangewezen artikelen. 

Naar aanleiding van dit artikel is in 1881 een procedure in 
cassatie voor den Hoogen Raad aanhangig geweest. Twee personen , 
de een als schipper, de ander als schippersknecht in dienst van 
een der pachters, hadden op diens perceel oesters gekord zonder 
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voorzien te zijn van het vereischt consent. Wegens deze handeling 
werd proces-verbaal tegen hen opgemaakt en stonden zij terecht 
voor den Kantonrechter te Goes, door wien den 18 Juni 1880 
vonnis tegen hen werd gewezen. In hooger beroep deed de Arron-
dissements-Rechtbank te Middelburg uitspraak den 10 Dec. 1880 ' 
hg vonnis, waarbij : 

smet vernietiging van bovengenoemd vonnis, van den Kanton-
trechter, voor zooveel de tweede beklaagde (de knecht) , daarbij is 
«schuldig verklaard en veroordeeld, voor zoover het ten laste ge-
»legde en bewezen feit is gequalificeerd als door dien beklaagde en 
» den eerste beklaagde (den schipper) te zamen en in vereeniging te 
»zijn gepleegd, en voor zoover beide beklaagden sohdair in de kosten 
»zijn veroordeeld; 

»dat vonnis is bevestigd voor zoover de eerste beklaagde is schuldig 
^verklaard aan overtreding van Art. 1 van het Reglement, vast-
»cresteld etc. en te dier zake, met toepassing van Art. I en 21 
.van dat Reglement, Art. 1 der Wet van 6 Maart 1818 (Stsbld. 
sn». 12) en Art. 1 der Wet van 22 April 1864 , is veroordeeld 
Mn'eene geldboete van f iO; hebbende de Rechtbank, opnieuw 
;prechtdoende, den 2u beklaagde van alle rechtsvervolging ontslagen, 
»de kosten etc." 

Dit vonnis dus veroordeelde den schipper tot eene geldboete, en 
ontsloeg zijn knecht van rechtsvervolging. De Officier van Justitie 
voorzag" zich tegen het vonnis in cassatie Het geïncrimineerde vonnis 
toch was gewezen in strijd met zijn requisitoir, waarbij vrijspraak 
van den eersten beklaagde gerequireerd was, terwijl het Openbaar 
Ministerie oordeelde dat, wanneer de eerste gerequireerde zich aan 
overtreding had schuldig gemaakt, ook de tweede gerequireerde 
veroordeeld moest worden. 

Het arrest van den Hoogen Raad, te vinden in het Weekblad 
V. h. Recht van 20 Mei 1881 n«. 4630, leert ons de middelen van 
cassatie kennen, die de Officier voorstelde: 

Z.E.Achtb. vermeende dat Art. 1 van het Regl. verkeerd toepast 
en dientengevolge de wet geschonden was. Volgens Art. 1 verstaat 
het Regl. onder visschen hot bemacMigm van visch, en daarvan 
was i» casu geen sprake, aangezien de oesters reeds aan den pachter 
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behoorden. Wat betreft het te water brengen van vischwerktuigen, 
en het bezigen van alle andere middelen om visch te vangen, steeds 
moet bemachtigen van visch hoofdzaak zijn. 

De AdvokaatGeneraal ging niet met deze stelling mede, want 
volgens hem beduidt in het Reglement bemachtigen alleen, onder 
zjjn bereik brengen van iets dat men nog vermeesteren moet' 
en niet een der modi acquirendi van het B. W. 

Bemachtigen en vangen zijn das hier synoniem en beteekenen : 
»het brengen van den visch, die zich nog in het water of op 

»de slikken bevindt, onder het beheer van den visscher, met 
» behulp van netten, korren, enz. Het beduidt: »door het te 

j » water brengen van de vischtuigen trachten te brengen of brengen 
»van visch ter beschikking van den visscher." 

1 Voor dit visschen stelt het Regl. bij wgze van controle, voor

geschreven in het algemeen belang, verplichtend het hebben van 
consent, terwijl art. 1 al. 1 zoo algemeen mogelijk is (ieder). De 
pachters zijn hiervan niet vrijgesteld, zooals zij byv. in art 17 
ontheven worden van de naleving van sommige bepalingen. 

Op deze gronden oordeelde de heer Van Maanen dat het eerste 
middel van cassatie niet aannemelijk is. 

Het tweede middel bestond eveneens in schending van art. 1, 
doch nu in verband met artt 3a, 6 3e lid, 8a en 3e lid. 

De Officier ging uit van de stelling dat het tegenwoordig 
reglement alleen helpers erkent bij de visscherij met vaste in

richtingen; bij de visscherij met vaartuigen wordt deze uitzondering 
niet gemaakt en derhalve moeten daarbij allen van een consent 
voorzien zijn. Hierin werd ZEd. Achtb. versterkt doordat z. i. 
het Regl van 1825 de helpers op vaartuigen vrijstelde, doch dat 
van 1875 (art. 3 / artt. 11 en 13), deze bepaling niet bevatte. 
leder moest dus een consent hebben. 

[ Hiermede vereenigde de AdvokaatGeneraal zich niet. Uitgaande 
van de veronderstelling dat de consenten daarstellen een middel 

I tot controle, is het voldoende wanneer de schipper opgeeft wie 
hem vervangt, d. i. wie bij zijn absentie de verantwoordelijke 
persoon is. Het consent geldt voor het vaartuig, zooals blijkt uit 

■Hi 
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art. 6 al. 3 y>voor ieder vaartuig één consent". In de bemanning 
die uit den aard der zaak daar is om den schipper bij de uit
oefening der visscherij ter zijde te staan, brengt nóch het Reglement 
van 1825 nóch het tegenwoordige eenige beperking. 

In verband met het bepaalde voor de visscherij met vaste in
richtingen komt de heer Van Maanen tot de volgende conclusie: 

»de bedoeling der artt. 3 en 8 is, dat door het consent van litt. 
»a de geheele bemanning van het vaartuig, door dat van lit. b de 
»visscher met zijne twee helpers gedekt is." 

Ook dit middel achtte hij ongegrond en concludeerde derhalve 
tot verwerping van het ingestelde beroep. 

De Hooge Raad overwoog : 
I. ten opzichte van het eerste middel van cassatie, dat: 
»het als bewezen was aangenomen dat de eerste gerequireerde 

»het feit in kwestie gepleegd heeft en dat de tweede gerequireerde 
»hem daarbij behulpzaam is geweest; 

))dat requirant de beteekenis van het woord ^bemachtigen" m 
«art. 1 al. 3 Regl. 1875 ten onrechte (heeft) beperkt tot hetgeen 
»die' handeling als modus acquirendi moet kenmerken ; 

»dat de verdere bepalingen van het besluit bewijzen dat met 
»gemeld woord wordt bedoeld »vischvangst" in den gewonen en 
»feitelijken zin van het woord, nl, het zich met behulp van visch-
,tuigen meester maken van visch, in dier voege dat men die m 
^handen krijgt; 

»dat deze handeling ook noodig is op verpachte perceelen ; 
»dat de benaming van vischvangsl wel bij het opsporen en mza-

.melen van schelpdieren wel degelijk in gebruik is, zooals blijkt 
.uit art. 13 Rcgl. 1875 en artt. 12 en 13 K. Besl. 7Febr . l868; 

»dat alzoo het eerste middel onaannemelijk is. 

II ten aanzien van het tweede middel, dat : 
.dit middel is gericht tegen het ontslag van rechtsvervolging 

»van den tweeden gerequireerde, welk ontslag zich daarop grondt, 
»dat uit het verband der artt. 3«, 6, 3e lid, Sa en 3e lid Regl. 
.voortvloeit dat voor de uitoefening der visscheri] met een vaartuig 



72 

^slechts hi] een consent behoeft, die de visscherij uitoefent, dat 
»dit alleen kan gezegd worden van hem die als schipper op dat 
» vaartuig het bevel voert, al moge hij zich door anderen laten 
«bijstaan in de behandeling der werktuigen, en dat art. 3a niet 
»in dien zin moet worden opgevat, als of hg, die in het visschen 
»behulpzaam is, op het consent moet worden vermeld, vermits in 
»het slot der alinea alleen schijnt vereischt te worden aanwijzing 
»van ée'n persoon die den houder van het consent, bij dien°s 
»afw<'zigheid als schipper van het vaartuig, mag vervangen. 

»dat werkelijk de woorden »uitoefenen der visscherij met een 
» vaartuig", te kennen geven dat men zich daarbij bedient, niet 
s enkel van het schip, maar ook van de diensten der bemanning; 

»dat dit ook blijkt uit art. 6 al. 3 : »voor elk vaartuig e'én 
»consent" ; 

»dat anders ieder schepeling, werkzaam bij het visschen, een 
»persoon zou moeten aanwijzen om hem te vervangen, voor welke 
» bevoegdheid geen reden bestaat; 

»dat art. 10 de verplichting om een nummer te voeren oplegt 
»aan iedereen, die de visscherij met een vaartuig uitoefent, en dat 
»dit natuurlijk alleen op den schipper kan slaan; dat anders ook 
» iedereen die aan boord aan de visscherij deelnemen, de / 5 van 
»het consent zou moeten voldoen, hetgeen niet is aan te nemen, 
»daar men de consentg-eldcE wel van / 3 op ƒ5 gebracht had,' 
»doch niet bedoelde daarmede alle opvarenden te treffen". 

Het tweede middel werd alzoo eveneens onaannemelijk gevonden 
en de ingestelde voorziening verworpen. 

De Hooge Raad besliste dus dat ieder, die op de Schelde en 
Z. Str. visch, waaronder ook schelpdieren begrepen zijn, in zijn 
macht brengt, van een consent moet voorzien zijn, doch dat e'en 
consent, op naam van den schipper, de opvarenden dekt, uitge
zonderd bij de visscherij met vaste inrichtingen, waar het consent 
slechts den schipper en zijne twee opgegeven helpers dekt. 

Ad. 2. Voor consenthouders is geen vereischte dat men Neder
lander zij, men kan volstaan met de hoedanigheid van ingezeten 
(wet van 28 Juli 1850 Stsbl. n". 44 art. 3). Het consent geeft 
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de bevoegdheid om de Schelde en Z Str. te bsvissoheü , doch 
hierop zijn 2 beperkingen; a. de rechten van concessionarissen en 
pachters ; b. voor de Belgen alleen in de wateren, die voor hen 
opengesteld zijn volgens tractaat (K. B. 3 Sept. 1843, Stsbl. n°. 45 
art. 1). Op dit oogenblik is de toestand de volgende : 

De Oosterschelde is geheel verpacht, dus daar kan niemand vis-
schen dan de pachters of hunne onderhebbenden ; op de Westei-
schelde moet de Regeeriug zich, op grond van het tractaat met 
België, van verpachting onthouden en bestaat de visscherij of in 
publieke visscherij of in geconcessioneerde banken , voor welke con-
cessiën de mededinging gelijkelijk openstaat aan onderdanen van 
beide la^^den. 

Wie Belgische ingezetenen zijn, moet natuurlijk de wet van dat 
land beslissen. 

Ad. 3 en 4. Op art. 8 valt niets bijzonders te bemerken, daar 
wij dit reeds behandelden bij het arrest van den Hoogeu Raad. In 
art. 4 n". 2 moet voortaan gelezen worden »aan hen, die vóór de 
invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht tot eene onteerende 
straf of nà de invoering wegens misdrijf tot eene vrijheidsstraf van 
4 jaar of langer veroordeeld zijn." 

Ad. 6 en 7. Door vergelijking van deze artikelen ziet men dat 
er twee soorten van consenten zijn: 

a. Gt'ooie consenten: (art. 6), tot een prijs van / 5. 
Deze worden uitgereikt aan hen, die met vaartuigen, weren en 

andere vaste inrichtingen visschen. Voor ieder vaartuig is één con
sent vereischt. Wanneer men houder is van een groot consent, tot 
visschen mot weren of andere vaste inrichtingen en men wil met 
dit consent van vaartuigen gebruik maken, moeten opgegeven 
worden : het getal en de soort der vaartuigen, en den naam en 
voornaam van één persoon die den consenthouder aan boord mag 
ontvangen; de kosten blijven dezelfde. 

h. Kleine consenten: (art. 7) ten bedrage van ƒ1 voor hen die 
zonder vaartuigen of vaste inrichtingen de visscherij wenschen uit 
te oefenen. Deze consenten zijn betaalbaar in 4 kwartalen. 
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Andere verschilpunten met de groote consenten komen hierop 
neer: 

1". kunnen deze consenten zonder opgave van redenen geweigerd 
worden, terwijl art. 4 voorschrijft in welke gevallen dit met groote 
consenten geschiedt; 

2". gelden deze consenten alleen voor den houder en niet voor 
een plaatsvervanger of helpers; 

3". geldt het alleen voor de daarin vermelde wateren en niet, 
zooals de groote, voor de geheele Schelde en Z. Str. ; 

4". Bij de kleine consenten wordt gezegd dat zij steeds intrek
baar zijn, terwijl voor de groote bepaald wordt in welke gevallen. 

Dit neemt evenwel niet weg, dat er voor dit intrekken bij het 
Bestuur toch steeds eene gegronde reden moet bestaan ; of het deze 
reden moet opgeven, wordt niet uitdrukkelijk vermeld, doch het 
bevestigend antwoord volgt o. i. toch reeds daaruit, dat in al. 3 
de uitdrukking »zonder opgave van redenen"' niet voorkomt. Het 
kan op een gegeven oogenblik aan het Bestuur doelmatig voor
komen zoodanige consenten niet meer uit te geven, doch, eenmaal 
uitgereikt, gaat het niet aan die zonder gegronde redenen weer te 
ontnemen. 

De kleine consenten worden gebruikt door hen, die bij de pach
ters werken, want, daar de geheele Oosterschelde verpacht is en 
de pachters om te visschen een groot consent behoeven, worden 
door hen geen kleine consenten genomen. Er bestaan tegen deze 
laatsten zeer groote bezwaren. terwijl er slechts één argument vóór 
pleit, te weten dit, dat zij geld in de schatkist doen vloeien. In 
de eerste plaats ligt een groote grief in den administratieven om
slag dien zij met zich brengen, omdat die consentjes bijna altijd 
slechts voor één kwartaal worden aangevraagd en zij derhalve elke 
3 maanden moeten ingewisseld worden tegen nieuwe. Bovendien 
is voor hen die werk zoeken en nergens aangenomen worden zonder 
consent, meestal reeds die uitgave een groot bezwaar. Ook ver
gaat voor hen vaak de gelegenheid om werk te vinden, daar er 
steeds een paar dagen verloopen tusschen de aanvrage en afgifte 
der consenten. Wanneer men nu aanneemt dat de ratio dezer 
consenten in de vereischte controle gelegen is, dan zal men, na 
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hetgeen gezegd is, tot de conclusie komen dat de opzichters der 
verschillende ondernemingen zeer goed zelf dat toezicht kunnen 
uitoefenen en dat zij er best zelf tegen kunnen waken dat geen 
vreemd volk op hun perceelen komt. Om al deze redenen is het 
een wensch, die door alle pachters gedeeld wordt, dat het der 
Regeering moge behagen die kleine consenten af te schaifen. 

De artt. 8 en 9 leveren niets bezonders op. 

Art. 10. Legt aan hen die de visscherij uitoefenen de verplichting 
op om de voorgeschreven nommers te voeren èn op het vaartuig 
èn in het zeil. Wanneer een der visschers reparaties laat doen aan 
zgn zeil en dat daartoe gedurende 10 of 14 dagen moet missen , 
is de gewoonte dat hij voor dien tijd een zeil leent, hetzij van den 
scheepmaker, hetzij van een der anderen, doch dat geleende zeil 
is niet van het vereischte nummer voorzien en derhalve begaat de 
visscher overtreding van art. 10 en wordt tegen hem, zooals onlangs 
geschiedde, proces-verbaal opgemaakt. Daar het bezwaarlijk gaat 
den schippers de verplichting op te leggen een dubbel stel zeilen 
te bezitten, ware het wenechelijk hierin te voorzien door bijv. te 
bepalen dat men van den Hoofdopziener een permissie kan krijgen 
om gedurende een bepaalden tijd zonder nommer in het zeil te 
visschen; vooral daar er toch nog altijd een nommer op het vaar
tuig staat. Zooals de toestand nu is, kan de schipper, volkomen te 
goeder trouw, het Reglement overtreden en zich, krachtens art. 4 
al. 1 voor een jaar een consent zien weigeren. De voorwaarden 
der verpachting, gehouden den 28 April 1890, zijn op dit stuk 
niet eensluidend met het Reglement, want zij stellen die over
treding strafbaar met een geldboete van ten hoogste honderd gulden, 
terwijl aan het hoofd dier voorwaarden staat: »Deze verpachting 
wordt uitsluitend beheerscht door deze voorwaarden"; komt dus de 
overtreding voor op een der toen verpachte perceeleo, dan zou bij 
veroordeeling het consent niet geweigerd mogen worden. 

In art. 15 volgen verbodsbepalingen en art. 16 bepaalt de wijze 
waarop de besluiten van het Bestuur ter kennis van belangheb
benden gebrachfc worden, terwijl art. 17 een uitzondering maakt 
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voor hen die plaatsen voor de visscherij en fokkerij van schelp
dieren in uitsluitend gebruik hebbeu, 

Artt. 19 en 20. Met het toezicht op de visscherij zijn belast: 
1**. de beambten der Rijks- en Gemeentepolitie; 
2". de Marechaussee; 
3". de leden van het Bestuur; 
4". de gewone en buitengewone opzieners. 
Wordt van een overtreding proces-verbaal oj^gemaakt, dan wordt 

dit verzonden aan het Bestuur, hetwelk beoordeelt of het al of niet 
aan den betrokken ambtenaar van het Openbaar Ministerie ter ver
volging dient opgezonden. Ook wanneer de verbalen zijn opgemaakt 
door ambtenaren der politie wordt dezelfde weg gevolgd. Het ge
beurt soms wel dat deze hunne verhalen direct aan het Openbaar 
Ministerie zenden, doch dit zendt die dan steeds aan het Bestuur 
terug. 

Het laatste artikel schrijft voor dat overtreding van het Re
glement en de daarop gegronde verordeningen, gestraft wordt 
volgens de wet van 6 Maart 1818. 

De verpachtingen geschieden ten overstaan van een Notaris, zoo
dat het Bestuur, bij niet naleving der voorwaarden door den pachter, 
aan de hand der authentieke akte, onmiddellijk tot executie kan 
overgaan, terwijl wanneer, zooals wel eens ter vermijding van 
kosten werd aangeraden, het Bestuur zelf verpachtte, men steeds 
een vonnis van den rechter zou moeten vragen. Toch is wel eens 
door het Bestuur zelf verpacht, wegens het gering aantal der te 
verpachten perceelen. 

De pachtvoorwaarden worden door het Bestuur aan den Minister 
voorgesteld en door dezen vastgesteld. Nemen wij die der laatste 
verpachting, van 28 April 1890 dan lezen wij in den aanhef dat 
de verpachting alleen door deze voorwaarden zal beheerscht worden ; 
wij hebben hier »de regelen", bedoeld bij art. 11 Regl. en naar 
aanleiding waarvan enkele opmerkingen dienen gemaakt te worden : 

I. Bij velen bestaat het verkeerde denkbeeld dat men Neder-

WÊÊÊÊ 
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lander moet zijn om pachter te worden; dit is onjuist, want, 
evenals het Règlement voor het verkrijgen van consent, stellen de 
pachtvoorwaarden hier alleen als vereischte, dat men zij ingezeten 
van Nederland, volgeus art. 3 der Wet van 28 Juli 1850 (Stsbl. 
n". 44), d. i. dat men binnen het Rijk in Europa hebbe gewoond, 
hetüij gedurende de 3 laatste jaren, hetzij gedurende achttien maan
den, na aan het bestuur zijner woonplaats het voornemen tot ves-
tis-ina- te hebben verklaard. Wanneer men Nederlander is, is men 
ino-ezetene wanneer men gedurende de laatste achttien maanden 
zijn woonplaats binnen het Rijk in Europa gehad heeft of wanneer 
men, ter zake van 's lands dienst, in een vreemd land woont. 

Hetzelfde vereischte geldt voor de borgen krachtens art. 4&, 
doch aangezien deze steeds ten genoegen van het bestuur moeten 
zijn, zal men niet licht vreemdelingen als borgen zien optreden. 

II. De verpachting geschiedt bij perceelen, waarvan de grootte 
wordt opgegeven. De verpachter draagt echter volgens art. 9 geen 
verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze opgave, die volgens 
de woorden van het artikel »tot inlichting" strekt. De pachters 
hebben geen recht op het land dat binnen de grenzen der perceelen 
bestaat of later mocht ontstaan, zoodat zij in geval van aanwas, 
den grond niet voor iets anders mogen bestemmen ; bijv. niet ver
huren om er beesten op te laten loopen. 

III. Art. 10 bevat afstand van het recht op pachtvermindering 
of schadevergoeding, wegens schade en onheilen, van welken aard 
ook, door gewone of buitengewone, voorziene of onvoorziene toe
standen of door aanleg of onderhoud van dammen, dijken of andere 
rivier- en uitwateringswerken van den Staat of derden veroorzaakt. 

De pachters hebben dus onder geen omstandigheden »recht" op 
pachtvermindering, doch dit neemt niet weg dat er zich gevallen 
kunnen voordoen waarin de billijkheid eischt hun die te verleenen. 
Zoo bijv. werd in den afgeloopen winter op de Schelde door de 
aanhoudende en hevige vorst schade berokkend, die weliswaar 
nog niet onder cijfers te brengen is, doch waarvan men gerust 
kan betuigen dat zij vele kleine oesterkweekers ten ondergang 



78 

zal brengen, vooral hen die niet met voldoend kapitaal huüüe 
ondernemingen begonnen; voor de groote industriëelen is dit na
tuurlijk ook geen gelukkige winter geweest, doch de berichten over 
geleden schade zijn zeer overdreven. Een groot nadeel was dat men, 
door zwaren ijsgang, niet kon visschen en dus evenmin afleveren ; 
tevens is het opmerkelijk dat de schade vooral was onder de oesters 
die dit jaar hadden moeten afgeleverd worden en dat het jongere 
goed veel minder leed. By de verpachting kon de Regeering gerust 
afstand van recht op pachtvermindering vorderen, want zij begreep 
dat men pachten moest en dus de meest draconische bepalingen 
(bijv. art. 27) zouden aangenomen worden Maakte zij echter van 
die sterke positie tegenover de pachters niet wel een weinig 
misbruik bij het samenstellen der pachtvoorwaarden? Dezelfde 
ratio, die aan art. 1628 B. W. ten grondslag ligt, dat nl. : 
(Mr. de Pin to, I I , § 931) » de huur betaald wordt voor het 
» genot van het gehuurde goed en, waar dit genot ophoudt, 
»het ook natuurlijk billijk is dat de verplichting tot betaling 
» ophoudt" is ook hier aanwezig. Wanneer men, met het oogmerk 
om eene winstgevende industrie te drijven , tegen zeer hooge prijzen 
gronden pacht, en een even onvoorziene als ongekend harde winter 
het product grootendeels vernietigt en daardoor het genot zoozeer 
vermindert, is het dan niet billijk dat deze schade ook deels den 
eigenaar treft ? 



Bijlage A. 

Onder het afdrukken vond ik nog een Kon. Besl. in zake 

ansjovisvisschenj, dat ik hier laat volgen: 

Den 27n September 1871 kwam een Kon. Besluit {No. 100) de 
ansjovisvisscherij regelen op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen , 
met intrekking van het Kon. Besl. dd. 21 Oct. 1867 No. 108. 

Het luidde als volgt: 
Art. l. De ansjovisscherijen op de Schelde en Z. Str. worden 

telkens, voor een tijdvak van 10 jaar, bij het lot in concessie 
gegeven. De mededinging staat open voor alle Nederlandsche vis-
schers, voorzien van de in art. 12 Regl. 1825 voorgeschreven 
acte van consent, en, voor zooverre betreft de wateren, omschre
ven in art. 1 Regl. tot Uitv. Tract, met België, ook voor alle 
Belgische visschers, voorzien van voormeld consent. 

Art. 2. Weduwen of gezamenlijke minderjarige kinderen van 
overleden visschers worden tot de mededinging toegelaten, mits 
het Bestuur genoegen neemt met den persoon die de visscherij 
uitoefent. 

Art. 2. Visscherijen, waarvan de concessie binnentijds vervallen 
is en nieuw ontdekte vischplaatsen, worden bij loting in concessie 
gegeven voor het nog overig deel van het bedoelde lOjarig tijdvak. 

Artt. 3, 4, 5, 6, 7. Gelijke bepalingen als vroeger, aangaande 
verloting, uitsluiting van mededinging, jaarlijksche retributie 
(ƒ3_ƒ9)^ acte van consent, verplichting tot afpaling en onderhoud 
der afpaling, grensgeschillen. 

Art. 8. De concessie vervalt: 
i ". Wanneer de retributie gedurende een jaar na den verschijn

dag onbetaald is gebleven. 
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2°. Wanneer de visscherij, gedurende een vischseizoen in 't ge
heel niet of, naar oordeel van het Bestuur, niet behoorlijk is 
bestoken. 

3". bij kennisgeving van den pachter, dat bij de visscherij niet 
meer bevisschen zal; 

4", bij, afstand zonder toestemming van het Bestuur. 

Art. 9. Bi.j overlijden overgang op rechtverkrijgenden. 

Art. 10. Wanneer een visscherij door opslibbing, verandering 
van stroom of dergelijke natuurlijke oorzaken ter bevissching onge
schikt wordt, is het Bestuur bevoegd den concessionaris voor het 
nog overig deel van het tienjarig tijdvak een andere vischplaats 
aan te wijzen, indien dit zonder schade voor de overige visscherijen 
kan geschieden. Is er een geschikte vischplaats in de nabijheid der 
ongeschikt gewordene, dan heeft de concessionairis de voorkeur 
boven alle andere mededingers. 

Art. 11. Bij de in het vorig art. vermelde toewijzing, verliest 
de concessionaris zijn recht op de oorspronkelijk aan hem in concessie 
gegeven visscherij. 

Art. 12. Het is aan elk ander dan den concessionaris verboden 
zich te begeven tusschen de vleugels eeuer ansjovisvisscherij, zoo
lang het weerhout ge23laatst is. 

Art. 13. Het is verboden om, zonder vergunning van het Bestuur, 
weren of schuttingen, van welken aard of vorm ook, te plaatsen 
(en op te stellen) op de Schelde en Z. Str. 

Art. 14. K. Besl. 21 Oct. 1867 (Stbl. n". 108) is ingetrokken. 
De wijzigingen, bij de ari. 12 en 13 van dat besluit, gebracht 

in liet iieglemont op het Bevisschen der Schelde en Z. Str. (1825) 
blijven van kracht. 



Byiage « . 

17 April 1581. 1. Placcaat der Staten van Zeeland tegen het schutten 
Not. dier Staten van visch en op het vangen van zeehonden. 

1591. 
28 April 1586. 2. Instructie der Staten van Zeeland voor de magistraten 

der steden, zich generende met de visscherij. (Not. van 
dat Jaar). 

30 Oct. 1591. 3. Placcaat der St. v. Z. tegen het schutten van visch 
en op het vangen van zeehonden. (Not. fol. 270). 

24 Jtóaart 1594. 4. Placcaat van idem op de jacht, vogelerij en visscherij. 
(̂ Not fol. 187). 

18 Jan. 1596. 5. Placcaat van idem tegen het schutten van visch en 
op het vangen van zeehonden. (Not. fol. 69). 

9 Oct. 1608. 6. Placcaat alsvoren. (Not. fol. 136). 

27 Jan. 1614. 7. Octrooi op privilegie Staten-Gen. Aoor^iscfte visscherij 
(Kluit. hist, federum 276). 

24 Jan. 1617. 8. Alsvoren. 

26 Oct. 1620. 9. Ëesluit St. v. Zeel. renovatie Placcaat op het schutten 
van visch (Not fol. 235). 

11 M«frrH633. 10. Octrooi of Privilegie Staten-Cren. in zake Noordscho 
(Kluit, hia fed.) 
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20 April 1641. 11. Besluit St. v. Z. renovatie Placcaat op het schutten 
van visch (Not. fol. 132). 

I.I Juli 1640. 12. Placcaat Staten van Z. tegen het visschen van parti
culieren in grachten, duiven, springen, putten, vijvers en 
andere wateringen, hun niet toabchoorende. (Not fol. 273). 

10 Dec. 1658. 13. St. v. Z geven octrooi aan Nicolaas Crom&trijen, 
Rochus van der Haven en cons, voor 9 jaar tot de zalm-
vangst in Beoostoii Schelde (Not. fol. 85), 

10 Dec. 1658. 14. Octrooi voor 10 jaar aan Adriaan Boom te Zierikzeo, 
tot het maken eener oesterbank. (Not. fol 85). 

20 on 22 ^hv. 15. Placcaat St. v. Z. op het schutten van visch en het 
lOGO. vangen van zeehonden. (Not. fol. 160—103). 

17 Avy. 1675. 16. Tractaat tusschen Lodewijk XIV, Koning van 
Frankrijk en de Staten-üen. over de vrije visscherij van 
de Nedeil. en Fransche kusten tot aan Yarmouth, (Rluit_ 
Index feder, n°. 689). 

23 Aiig. 1679. 17. Placcaat der St. v. Z. tegen het visschen met onbe
hoorlijk want. (Not fol 219). 

80 Appil 1C85. 18. St. V, Z. gevtn octrooi aan Marinus Van Perre te 
Zierikzee tot aiüikwetk van een oesteibank van groen
baarden in het dijkwater. (Not. fol. 134) 

22 Jvm 1675. 19. Placcaat St. v. Z. tot preseivatie der jacht, visscherij 
on vogelarij. (Not iol. 99). 

23 Jvni 1089. 20. Refoliüie der St. v. Z. over de vrije vaart met 
betrekking tot de kleine visscherij. (Not, fol. 143). 

21 Scjit. 1699, 21. Resol, St. v. Z, over de visscherij rmtrent IJsland 
Fero (Not. lol. 193). en 

82 AJei 1702 22. Re.-,. St. v. Z tot intrekking der acte door den 
Generaal Koehoorn namens de Keiz. IMaj. gegeven aan de 
visschcrs van Blankenbeig. (Not. fol. 157). 
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23. Res. St. V. Z. om te schrijven aan Gedeputeerden 
ter Generaliteit over de acte, verleend door Generaal 
uit naam van. Hun Hoogmogenden aan de eischers van 
Blankenberg, om te mogen vis&chen. (Not. fol. 264). 

24. Res. St. V. Z waarbij de vrijheid voor de Blan-
kenbergsche visschers wordt ingetrokken en verboden. 
(Not. fol. 190). 

17 Maart ilOl. 25. Placcaat der St v. Z. legen het visschen met on
behoorlijk want en het vernielen en dooden van jonge 
visch. (Insertie Not. fol. 102). 

2 Juni 1707. 20. Placcaat St. v. Z houdende verbod dat geene vreem
den afgezetenen vermogen te komen vissohen eenige visch, 
mosselen, krabben, enz. (Ins. Not. fol. 103). 

30 Maart 1722 27. Place. St v. Z. omtrent het vangen van saalmos-
sclen. (Ins. Not. fol. 194). 

O Dec. 1727. 28. Res. St. v. Z. over Place, der St-Gener. aan alle 
ingezetenen, om zich in geen dienst van vreemde vis-
scherijen te begeven. (Not. fol. 337\ 

G Maart 1731. 29. Res. St. v. Z omtrent klagte van die van Axel en 
Neuzen aan HH. Hoogm. over turbe in hare mosselvangst 
door die van Philippine. (Not. fol. 88). 

24 Maart il'i'l 

8 Dec. 1742. 

15 Juni 1744. 

'29 Juni 1744. 

30. Res. St. V Z., betrekkelijk een verzoek der IJs-
landsche visscherij om convooi, (Not fol. 137). 

31. Res. van alsvoren, omtrent een verzoek der Magi
straat van Axel om de mos'elbanken op Axelschen grond 
gelegen, te mogen verpachten. (Not fol 158). 

32. Res. van idem, oonKent om aan de groote of 
haringvisscherij tot convooi te geven 6 fregatten , op ieder 
1 sei géant en 10 man. (Not. fol. 237). 

33. Res. van idem, omtrent eon \erzoek van Zierikzce om 
tot convooi te hebben 1 fregat van 3G stukken (Not. fol. 2C9). 

wm 

file:///erzoek
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20 Febr. 1749. 34- Res. v. idem, waarbij wordt afgewezen een ver
zoek van A. Boeleman te Axel, om een mosselbank te 
leggen op een plaatsje bewesten Axel (Not. fol. 84). 

21 %3i. 1751en 35. Res. van idem, over een verzoek van B. v. d. 
i/pSepL 1752 Gopello, om vrijdom van gem. middelen voor de equipage 

van zijne groen'andvaarders, en toegestaan voor 12 maanden 
(Not. fol. 430 en 408). 

9 Dec 1754. 36. Place, van idem tegen het visschen met onbehoorlijk 
want en het visschen door afgezetenen (Not. fol. 584). 

9 Dec. 1754. 37. Res. van idem over differenten met het Oostenrijk-
sche Ministerie, aangaande de visscherij op Saeftinge (Not. 
fol. 584^. 

20 Dec. 1756. 38. Res. van idem, waarbij aan elk schip ter haring
vangst wordt verleend een premie van /'lOÖ. (Not. fol. 56). 

18 Sept 1758, 39. Res. van idem, waarbij aan de visscherij vanBurch 
een premie wordt verleend van f 60 voor iedere schuit 
(Not. fol. 345). 

22 %5«. 1760. 40. Res. van idem, waarbij wordt toegekend een premie 
van f ^ 00 aan de reeders van schepen voor de Groenland-
sche walvischvangat (Not. fol. 364). 

29 Jani ill5. 41. Placcaat van idem tegen het schutten van visch. (Ins. 
Not. fol. 95). 

1 Nov. 1784. 42. Publicatie van idem omtrent het korren van oestei's 
op de banken Oost en Zuidoost van "ïerseke, op de slikken 
on voorlanden van polders (Ins. Not. fol. 52). 

21 Sepf. 1781. 43. Res. van idem, houdende vergunning aan ingeze
tenen van Bergen op Zoom om te visschen op de Zeeuwsche 
Stroomen en wel bepaaldelijk langs de strook van het 
Bergsche hoofd of Zuidwaarts langs en tot het einde van het 
Bathsche land en Westwaarts van hetzelve hoofd tot aan het 
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vaarwater van zeker dorp in ZuidBeveland , oudtijds daarb.] 
gelegen, de Kreek genaamd, schietende Noordwaarts naar het 
Marquisaat van BergenopZoom en Zuidwaarts in het water 
onder, onder den naam van fteUand bekend ; mot bepahng 
dat die permissie niet verder zal mogen gaan, als tot het 
visschen van ansjovis en platmsch, wordende daasvan spe

ciaal uitgezonderd eenige schelpvisch, als oesters, mossels, 
■ krabben, kreukels en dergelijken, en zulks voor den tijd 

van 7 achtereenvolgende jaren, ingaande met den dag van 
heden en zullende eindigen 24 Sept. 1788. ^Noot fol. 025). 

20 Anril 1789. 44. Place, van idem tegen het rooven van zaadmosseK 
' en oesters van de banken en stroomen der provu.c.e 

^Not. fol. 208). 

13 Mei 1790 45. Publ. van idem, permitteerende aan de ingezetenen 
van Bruinisse het visschen van oesters, zaad en vontmos

sels aan de banken onder Bomenede, Ouwerkerk en 
Stavenisse. (Ins. Not. fol. 3). 

1 Ort 1799 46. Pabl. uitvoerend Bew. Bat Rep. dat op den voet 
dor Publ van de St. v. Z. van 1 Nov. 1784 de daarbij 
verleende vrijheid om oesters te visschen en te rapen op 
de banken langs do Schelde en Zeeuwsche Stroomen, m 
haar geheel, aan alle daartoe gerechtigden wordt gelaten, 
met dien verstande, dat, uithoofde der gemtroducee.de 
eenheid, niet slechts en met seclusie van anderen, do m

oezetenen van het voormalig gewest Zeeland, maaralle 
Bataafsche burgers, zonder onderscheid, hiervan vermogen 
gebruik te maken, (Publ. Bat. Rep. 8°.) 

30 Mei 1800. 47. Publ. van idem, verbiedende het wasschen op

hoogen of overpakken van vreemde haring , alsmede het 
kaaken en inzouten van de zoogenaamde panhaung, m de 
Zuiderzee en elders gevangen wordende. (Publ. Bat. Rep. 8»). 

28 Juli 1801 48. Publ. van idem, houdende ordonnantie en nuvd

,eoelen, concon.eeronde het vangen, havenen, keuren, 
pakken, ophoogen en leggen van haring enz. (Publ. Bat. 
Rep. 8o). 
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27 Aug. 1804. 49. Pnbl. Departem Best, van Zeeland tegen het visschen 
en rapen van oesters. (Not. fol. 219_;. 

4 Ocl. 1804. 50. Publ. v. idem. Ampliatie op voorgaande publicatie. 
(Not. fol. 285). 

5 Niio, 1804. 51. Publ. v. idem tegen hel opvangen en verplaatsen 
lier banken van zaadoesters on raadmosselen. (Not. fol 231.) 

3 Jan. 1805. 52. Besluit Staatsbewind dor Bat. Rep. houdende in
trekking van de Publ. van bet Uitv. Bew. dd. 1 Oct. 
1799. (Not, Staatsbewind tol. 2). 

14 Maart 1805, 53. Besluit van idem, waarbij de visscherij op de 
Zeeuwsoho stroomen voor den tijd van 10 jaar, wordt in 
administratie uitgegeven aan het Departementaal Best. van 
Zeeland, onder verplichting om die van Bergen op-Zoom 
in het genot te laten van de visscberij op de stroomen, 
vermeld in de Bes. der St. en Z. dd. 24 Sept. 1781. 
(Not. Staatsbewind tol, 75). 

17 Ju)ii 1805, 54, Publ. Depart. Best. van Z. te'' uitvoering van het 
voorgaande Besluit van het Staatsbewind omtrent het 
bevisschen der Zeeuwsche stroomen, onder herinnering 
aan vroegere Placcafen. (Nol. fol 313). 

18 yuv. 1905. 55. Iles, van idem. Ampliatie op voorgaande publicatie, 
(Not fol, 254). 

lÉriita 



Bylage C. 

REGLEMENT op het bevisschen der Schelde en 
Zeeuwsche Stroomen. 

leder, 

ARTIKEL 1. 

die de Schelde en Zeenw.sche stroomen bovischt, moet voorzien 
zijn van een door het bestuur der visscherij afgegeven consent, op de eer.ste 
aanvraag te vertoonen aan de ambtenaren, met het toezigt op de v.sschenj 

in die wateren belast. , . j 
Voor het bevisschen dier wateren van den wal af met den hengel n. de 

hand wordt geen consent vereischt. 
Onder vissehen en visseherlj wordt in dit reglement verstaan het nr de 

wateren of op de bij eb droogvallende gronden lemneMigen van v.sch,het 
te water brengen en ophalen van netten, korren of andere v.sscht.ngen . 
alsmede het bezigen van alle andere middelen om visch te vangen of nog 
„iet gevangen visch te dooden. Onder visck zijn ook begrepen alle eetbare 
weekdieren, schelpdieren en schaaldieren , uit£e/.onderd m art. l o , no -, 
en art. 18, 1ste lid. 

AUTIKEI. '2. 

Het consent is alleen verkrijgbaar voor hen, die volgens art 3 der wet 
van 28 Julij 1850 (StaatMul nu. 4-4), h.ge.etenen van Nederland zyn en 
voor de ingezetenen van het Koninkrijk België. 

Het geeft de bevoegdheid om de Schelde en Zeeuwsche stroomen e 
bevisschen, behoudens de regten van concessionarissen en pachters op de 
uitsluitende uitoefening van bepaalde visscherijen op bepaalde plaatsen, uuu.r 
aan de ingezetenen van België alleen op de wateren, omschreven n. artikel 
één van het reglement ter uitvoering van art. 9 van het tractaat tusschen 
Nederland en België van 19 Aprü 18.39. betreffende de uitoefening van het 
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recht der vissohorij en van den vischhandel, behoorende bij hot Koninklijk 
besluit van 3 September ISiS (Staatsblad no. 45). 

ARTIKEL 3. 

De consenten worden aangevraagd aan het bestuur der visscherijen of 
aan oen zijner ledon Ingezetenen van België kunnen die aanvraag ook doen 
aan den agent te Batli, bedoeld in art. 4 van het in het vorig artikel ge

noemde reglement. 
Behalve naam, voornaam, ouderdom en woonplaats van den aanvrager, 

bevat de aanvraag : 
a. voor hem, die de visscherij met vaartuig wenscht uit te oefenen, de 

opgave van het getal en de soort der vaartuigen en van den naam en voor

naam van óen persoon, die den consenthouder aan boord kan vervangen ; 
b voor hem , die de visscherij mot weeren , schuttingen of andere vaste 

inrigtingen wenscht uit te oefenen, des vorlangd , de namen van hoogstens 
twee personen, die hem in de uitoefening der visscherij met die inrigtingen 
behulpzaam zullen zijn ; 

o. den tijd, waarop de aanvrager het consent volgens art. 5 wenscht te 
doen ingaan. 

AnTiKEL 4. 

Consenten worden geweigerd : 
■lo. aan personen, jonger dan 18 jaren; 
2o, aan personen, die tot een onteorende straf zijn veroordeeld ; 
3o. aan personen , dio wegens diefstal van visch ol vischtuig veroordeeld 

zijn, al is de hun opgelegde straf niet onleerend. 
Aan hen, die wegens overtreding van dit reglement of van de daarop 

gegronde verordeningen veroordeeld zijn , kan een consent geweigerd worden 
gedurende éen jaar na den duur van het consent, dat de veroordeelde had 
toen het veroordeelend vonnis in kracht van gewijsde ging, of, als hij toen 
geen concent had, gedurende éen jaar na den dag, waarop het vonnis 
kracht van gewijsde kreeg. 

Tevens kan het aan hen afgegeven loopende consent worden ingetrokken. 

ARTIKEL 5. 

De consenten gelden voor éen laar, in te gaan met de eersten der maanden 
.lanuarij, April, .Julij en October. 

I 

m 
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ARTIKEL 6. 

Voor éen concent wordt betaald vijf gulden door hen , die met vaartuig 
of met weeren, schuttingen of andere vaste inrigtingen de visscherij wen-
schen uit te oefenen. 

Onder de in de volgende artikelen voorkomende uitdrukking «groot con
sent" wordt verstaan een concent voor de visscherij met vaartuig of met 
weeren, schuttingen of andere vaste inrigtingen. 

Wanneer iemand met meer dan éen vaartuig de visscherij uitoefent, moet 
hij voor elk vaartuig éen consent hebben. Een consent voor de visscherij 
met weer, schutting of andere vaste inrigting is eerst dan geldig voor de 
visscherij met vaartuig, wanneer de in art. 3 , sub a bedoelile opgave is 
gedaan in hol consent overeenkomstig letter n van art. 8 is aangevuld. 

ARTIKEL 7. 

Het bestuur der visscherijen is bevoegd , om aan hen , dio zonder vaartuig 
of zonder weeren, schuttingen of andere vaste inrigtingen de visscherij 
wenschen uit te oefenen, een klein consent uit te reiken, tegen betaling 
van éen gulden, desverkiezende betaalbaar in vier kwartalen. 

De uitreiking van zoodanig consent kan zonder opgave van redenen wor
den geweigerd. 

Het is slechts geldig voor den houder en voor de visscherij m de daarin 
omschreven wateren en is steeds intrekbaar. 

In geval van intrekking, kan voor den tijd dat het cmeent nog Ie loepen 
had, teruggave geschieden van het betaalde consentgeld, wanneer de 
intrekking niet hot gevolg is van eene daad des houders. 

Een klein concent is niet geldig voor de visscherij met vaartuig of met 
weeren, schuttingen of andere vaste inrigtingen. 

ARTIKEL 8. 

Het consent vermeldt het tijdvak, waarvoor en den naam en de woon
plaats van hem, aan wien het wordt afgegeven. 

Bovendien bevat: 
a. het consent voor de visscherij mot vaartuig de soort van het vaartuig, 

het nornmer dat aan het vaartuig wordt gegeven en den naam van den 
persoon , die den houder aan boord kan vervangen ; 

h het consent voor de visscherij met weeren, schuttingen of andere vaste 
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inrigtingon, des verlangd, de namen van hoogstens twee personen , die den 
houder in de uitoefening dier vissoherij mogen behulpzaam zijn , 

o. het kleine consent de opgaaf der wateren waarvoor het geldig is. 
liet groote consent geeft aan de personen, die het behalve den houder 

noemt, de in art 2 omschreven bevoegdheid, wanneei' zij bij zijne afwezig
heid de visschorij uitoefenen met het vaartuig, waarop zij blijkens het consent 
den houder mogen vervangen, of met de weeren, schuttingen oi andere 
vaste inrigtingen, in wier bovissching zij blijkens het consent den houder 
behulpzaam mogen zijn. 

In het laatste geval is de persoon , die den houder aan boord mag ver
vangen , of zijn de in ari 3, lit h, bedoelde helpers verpligt het consent 
op de eerste aanvrage te vertoonen. 

ARTIKEL 9. 

Wanneer na de aangifte van een groot consent de persoon of de personen , 
die daarin behaho don houder vermeld zijn, door andere worden vervangen, 
zal de daaruit ontslaande verandering door een lid van het bestuur der 
visscherijen , na aanvrage van den houder, op het consent worden aange-
teekend (met doorhaling van de namen van den persoon of van de personen 
die door andere zijn vervango)). 

ARTIKÜL 10. 

Hij, die de visscherij met het vaartuig uitoefent, is verpligt het in art. 
8 lit. a., bedoelde nommer duidelijk te plaatsen en behoorlijk te onderhouden : 

lo. op den achtei'steven ter rechterzijde van het roer met zwarte goed 
gevormde cijfers , lang ten minste vijftien centimeters (duim) op een zuiver 
wit veld , buiten de cijfers ten minste één decimeter (palm) breed ; en 

2o. in het midden van het groote zeil van het vaartuig in cijfers ter 
grootte van vijf decimeters (palm~l met zwarte kleur op een wit en met 
witte kleur op een donkerkleurig zeil. 

Het is verboden de visscherij uit te oefenen mot een vaartuig, waarop 
een of meer cijlers onduidelijk gemaakt zijn. 

ARTIKEL 11. 

Het bestuur der visscherijen is bevoegd , met inachtneming van de regelen , 
door den Minister van Financiën te stellen , daar waar zulks niet door de 
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in art. 2 aangehaalde overeenkomst met België verboden is, plaatsen voor 
de visscherij en fokkerij van schelpdieren en de visscherij met vaste inrig-
tingon bij loting of opbod voor een bepaalden termijn in uitsluitend gebruik 
te geven en het plaatsen van vaste inrigtingen voor andere dan de ansjovis-
visscherij kosteloos te vergunnen, hetzij bij loting, hetzij aan den eersten 
aanvrager, of bij keuze. 

Krachtens magtiging van den Minister van Financiën kunnen uit de hand 
verpacht worden de perceelen, waarop bij openbare mededinging niet of te 
weinig is geboden, en uit de hand in concessie worden gegeven per
ceelen, die bij verloting wegens gebrek aan mededingers niot zijn toege
wezen of die door iemand zijn opgezocht, wiens perceel onbruikbaar is 
geworden oi wien, hoewel hij aan de laatste verloting had deelgenomen, 
nog geen perceel is toegewezen. 

ARTIKEL 12. 

Het plaatsen van vaste inrigtingen voor do visscherij is verboden aan hen , 
die daartoe niet op een der wijzen in he.t vorig aitikel vermeld, het regt 
verkregen hebben. 

Bij het eindigen van dat regt, hetzij door verloop van den termijn, 
waarvoor het verkregen is, hetzij door opzegging, moeten die inrigtingen 
geheel en al zijn opgeruimd, zonder dat er iets van in den grond 
overblijft. 

Het bestuur der visscherijen is bevoegd de inrigtingen, die zonder zijne 
vergunning geplaatst zijn, of die binnen acht dagen na het eindigen van 
het regt niet of niet geheel zijn weggeruimd, ten koste van den overtreder 
te doen opruimen 

ARTIKEL 13. 

Op plaatsen voor de visscherij en fokkerij van schelpdieren in uitsluitend 
gebruik gegeven, is aan anderen dan de regthebbenden alle visscherij ver
boden, wanneer die plaatsen zijn afgeze' met boeijen of met bakens, die 
minstens één meter boven gewoon hoog water reiken. 

ATIKEL 14. 

Het is aan anderen dan de regthebbenden verboden : 
lo. zich te begeven binnen de vleugels van fuiken en daarmede in ver

band staande schuttingen ; en 
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2o vaste inrigtingen voor de vissoherij te beschadigen of ook maar voor 
het oogenblik voor de vangst ongeschikt te maken. 

ARTIKEL 15. 

Het is verboden : 

l o . netten aan boord te hebben of voor de visscherij te gebruiken, wier 
gebruik door het bestuur der visscherijen verboden is of wier mazen kleiner 
zijn dan door dat bestuur is bepaald. 

2o visschen aan boord fe hebben a beneden de maat of het gewigt, die 
voor olke vischsoort door het bestuur dor visschorijon bepaald zijn, en h 
waarop de visscherij is gesloten ; 

3o het hout van weeren of schuttingen digter te plaatsen dan door het 
bestuur der visscherijen is voorgeschreven ; 

4o eene visscherij uit te oefenen gedurende den tijd, waarvoor die vis
scherij door het bestuur der visscherijen gesloten is , hetzij die sluiting eene 
visscherij in het algemeen of eene bepaalde plaats betreft. 

Gedurende den gesloten tijd mogen op do plaatsen, waarop de sluiting 
toepasselijk is , geene weeren, schuttingen of andere vaste inrigtingen staan 
of nelten of andere vischtuigon te water zijn , welke dienen kunnen voor 
de gesloten visscherij , en is het bestuur bevoegd de vaste inrigtingen te 
doen opruimen ; 

5o. zonder schriftelijke vergunning van het bestuur der visscherijen op 
plaatsen, die voor de visscherij of fokkerij van mosselen in uitsluitend ge
bruik gegeven zijn, te korren; 

(Jü de besluiten te overtreden van het bestuur der visscherijen, die na 
daarin te vermelden niagtiging van den IMinister van Fmancien in het belang 
der visscherij genomen zijn. 

ARTIKEL l ü . 

De besluiten \an het bestuui' der visscherijen omtrent de onderwerpen, 
in het vorig artikel vermeld, bepalen de wijdte der mazen, ook voor de 
kor, de digtheid der weeren en schuttingen voor elke vischsoort, de maat 
of hef gewigt, die de visschen moeten hebben, om aan boord te mogen zijn , 
en den gesloten tijd \oor elke soort van visscherij afzonderlijk; zij behelzen 
overigens zoodanige maatregelen als in het belang dei' visscherij noodigzijn. 

Zij worden gediukt verkrijgbaar gesteld en binnen veertien dagen na hunne 
dagteekening in druk aangeplakt in de gemeenten, waar consenthouders 
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wonen. Zij zijn van kracht op den dertigsien dag na hunne dagteekening , 
tenzij het besluit zelf een ander tijdstip vaststelt, doch nimmer vroeger dan 
op den derden dag na dien der aanplakking. 

Bij het nemen van een besluit, waarbij eene grootere wijdte voor de 
mazen van netten of korren wordt bepaald dan de tot dusver bepaalde 
wijdte, stelt het bestuur der visscherijen tevens een voldoenden termijn , 
binnen welken de netten of korren met de kleinere mazen nog mogen 
gebruikt en mede aan boord genomen worden. 

A.RTIKEL i l . 

De in het vorig artikel bedoelde besluiten zijn niet van toepassing op de 
visscherij van schelpdieren op de plaatsen, krachtens art, 11 voor die 
visscherij in uitsluitend gebruik gegeven 

Aan hen, die plaatsen voor de visscherij en fokkerij van oesters in uit
sluitend gebruik hebben, is het geoorfoofd korren met kleiner mazen, dan 
door het bestuur der visscherijen is bepaald, aan booi'd te hebben , doch 
slechts gedurende den tijd, dat zij daartoe schriftelijk vergunning van dat 
bestuur verkregen hebben. 

ARTIKEL 18. 

De ambtenaren, met het toezigt op de visscherij belast, zijn bevoegd, om 
in uitsluitend gebruik gegeven vischplaatsen te bezoeken, aan boord der 
voor de visscherij gebezigde vaartuigen te komen, die vaartuigen te door
zoeken , de voorhanden netten en vischtuigen te onderzoeken en de verboden 
netten en vischtuigen en de in strijd met de besluiten van het bestuur dor 
visscherijen aanwezige vissclien in beslag te nemen. De schipper van zoo
danig vaartuig is verpligt bij te draaien, wanneer hij daartoe door een dier 
ambtenaren wordt aangemaand. Als zoodanige aanmaning geldt het in top 
hijschen van een witte vlag. 

ARTIKEL 19. 

Behalve de beambten der Kijks- en gemeentelijke politie en de mare
chaussee , zijn met het toezigt op do visscherij belast do loden van het 
bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen en de gewone 
en buitengewone opzieners dier visscherijen. 
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ARTIKEL 20. 

De ambtenaren, in het vorige artikel bedoeld, maken van elke door hen 
waargenomen overtreding proces-verbaal op en verzenden dat onverwijld naar 
het bestunr der visscherijen, dat het opzendt aan den betrokken ambtenaar 
van het openbaar ministerie 

ARTIKEL 21. 

De overtredingen van dit reglement en van de daarop gegronde ver
ordeningen zullen gestraft worden krachtens de wet van 6 Maart 1818 
[Staatsblad no. 12). 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Julij 1875, no, 32 (Staatsblad 
no. 134). 

Ons bekend, 

De Minister van Financien, 
II. J. VAN DER HEIM 

De Minisier van Bidlenlandsche Zalien, 

VAN DER DOES DE WILLEBOIS. 



TJ I J S T der in dit opstel voorkomende 
Koninklijke Besluiten, 

1. 8 Fébr. 1818 n". 52. 1 Over het bevisschen der ZeeuWbche Stroo-
2. 17 i¥aari 1819 K B4n0 83. ) men on het rapen v. schelp vischlang.s dezelve. 
3. 27 J^di 1820 n". 70. Brengt visscherijen onder Domeinen. — 

Reglement voorgcischreven. 
4. 26 Aug. 1825 u". 66. Beheer opgedragen aan Perm. (Jomm. — 

Instelling Bestuur. — Vaststellen reglement. 
5. 29 Nov. 1827 n". 56. Wijziging en aanvulling Reglement. 
G. 29 iVoü. 1827 n". 106. Afstand mossselbanken in concessie. 
7. 6 Jan. 1831. -\ 
8. 15 Oct. 1830 n". 71. / Alle naar aanleiding van den opstand 
9. 20 Nov. 1830 n». 80. i der Belgen. 

10. 20/a?i. 1834. )• 
11. 2 Jan. 1834. Afstand in concessie van ansjovisvissche-

rijen. 
12. 9 Sept. 1843 n^ 45. Reglement tot uitvoering v. h. tractaat 

met België. 
13. 6 Bec. 1839 n". 104. Geeft concessie voor kunstmatige mossel-

banken op de Westerschelde. 
14. 24 Oef. 1843 n". 55. Uitbreiding vorig besluit. 
15. 3 Orf. 1845 n". 12. Geeft cons, voor kunstm. mosselb. in 

Westerschelde. 
16. 11 iVow. 1845 n°. 95. Afstand ansjovisvisscherijen. 
17. lDec.l845u".89(S(W.n''.64) Uitbreiding Kon. Besl. sub nos. 4 en 5. 

18. 21 Dec. 1850 n°. 55. Afstand in concessie van kunstm. mossel-
banken. 
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19. 21 Dec. 1850 n«. 56. 
20. 12ilfaarfl852nO. 80. 
21. 27 Jan 1855 u". 42. 
22. 18 4u^. ISGOn». 41. 
23. 20 Aug. 1860 n». 23. 

24. 3 Mej 1865 n». 60. 
25. 20Sepf. 1865n0. 55. 
26. 21 Oct. 1867 n". 62. 
27. 9 4M(/. 1869n». 21. 
28. 7Fe&r. 1868n''. 47. 
29. 9 Aug. 1869 n". 21. 
30. 25 Febr. 1870 n". 8 

31. 27Sepf. 1871 n". 100. 
32. 17JMH1875n». 134. 

Afstand concessie ansjoviswezen. 
Afstand concessie kunstm. mosselbanken. 
Afstand concessie ansjoviswezeu. 
Afstand conc. ansjoviswezen. 
Afstand conc. kunstm. mosselb. in de 

Eendracht. 
Afst. conc. kunstm. mosselbanken. 
Verlenging conc. v. K. Besl. sub n". 21. 
Afstand conc. ansjovisvisscherijen. 
Afstand conc. kunstm mosselbanken. 
Afstand conc. kunstjn. oesterbanken. 
Regeling conc. kunstm. mosselbanken. 
Schrijft openbare verpachting van natuur

lijke oesterbanken voor. 
Regeling ansjovisvisscherij. 
Tegenwoordig Reglement. 



STELLINGEN. 





s T 1 5 I J LI I isrGhii: isr. 

I. 

Het ware te wenschen dat de Regeering de kleine 

consenten, bedoeld bij het Reglement op het l)evibschen 

der Schelde en Zeeuwsche stroomen, afschafte. 

II. 

Het J3estuur der Vibscherijen op de Schelde on Z. 

Str. is bevoegd tot het nemen van de besluiten, l̂ e-

doeld in art. IG al. 1 — 15 Regl. zonder uitdrukkelijke 

machtiging van den Minister van Financien. 

l i l . 

Het is te bĉ rcHU'en dat de Gi'ondwet in art. 180 

voorschrijft dat de Rrovinciale Stalen de Gedeputeerde 

Staten uit hun midden moeien kiezen. 
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TV. 

Do wijze van 1)eliandeling van eon voorste] tot ver

andering in de orde van erfopvolging, zooals die nu is 

voorgeschreven in art. 19 Grwt., verdient de voorkeur 

boven die van art. 28 Clrwt. 1848. 

V. 

Tengevolge van het faiUissement van den gedaagde 

wordt oen aanhangig proces niet geschorst doch ge

staakt. ' 

VI. ' 

Bij verkoop met l3cding van contante 1x;laling kan i 

dadelijk lij de aanbieding xaii het verkochte rembours 

van den koopprijs gevorderd worden. 

VIL 

Wanneer een meester l)eweert om wettige redenen | 

een dienstbode ontslagen te heljljon, moet hij die ibiten 

poseeren. 

VIII. 

Indien van meerdere eischei's een of meer ten dienen

den dage niet ter terechtzitting verschijnen, kan geen 
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verbtek verleend worden tegen donietA^erscheneneischers, 

doch wordt do zaak contradicfoir behandeld alsof alle 

cischcrs verschenen Avaren. 

IX. 

Wanneer een aangeboden bewijsmiddel i.b toegelaten 

blijft de partij, die het heeft aangeboden, bevoegd tot 

a]ipelle(n'en. 

X. 

IJij. die een vreemdehiig bij voorraad heeft laten 

gijzelen, nioef bij ontkentejiib daarvan, bewijzen dat 

de gegijzelde vreemdeling is. 

XL 

Art. ()8 Wetb. van 8trafreclit ib toepasselijk, wan-

neei' de tweede vervolging dezelfde matcriëele hande

ling betreft als do eersie. zij het ook dat de nmschiij-

ving in de eerste dagvaarding aan die handeling geen, 

en in de tweede wol een strafbaar karakter geeft. 

XÏL 

Indien een kind, beneden den leeftijd van 14- jaar 

w ôrdf veroordeeld, doch de straf wordt ten iiüvoer 
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gelegd nadat hot dien leeftijd bereikt heeft, gebiedt art. 

12 Wetlj. van Strafrecht toch gemeenschappelijke op

sluiting, zonder dat daarvoor goede grond bestaat. 

XITl. 

Een onbezoldigd liijksveldwachter, die niet geladen 

buks, ni gesloten jachttijd, jagende op konijnen, aan

getroffen wordt, zonder voorzien te zijn van de buiten

gewone machtiging van art. 26 der Jachtwet, maar 

wel van een schriftelijke vergunning van den eigenaar 

of recht hebl)ende op dien grond, l)egaat geen over

treding dei' Jachtwet. 
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