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De verdelging van kleine visch door de 
kustmotorvisscherij

De heèr G. Gilson, bestuurder van 
t Instituut Voor Zeewetenschappelijk 

ulcrzoek te Oostende, is de onver- 
oeibare en wakkere schutsengel van 
a zeevisschstapel, voornamelijk van 
en der Noordzee, die ons zoo zeer 
inbelangt— . Sedert tientallen jaren, 
eunen zijne wekroepen tegen de roe- 

dooze en rëusachtige verdelging van 
nge visch, door de moderne Visscherij 
mgericht, waarschuwend over het ge- 
ele visscherijveld. In 1905, in 1928 
hians opnieuw ( 1 ) heeft hij, in ge- 

rghebbende verslagen, bij den Inter- 
ationalen Raad voor het onderzoek 
er zee te Kopenhagen en voor alle be- 
nghebbenden, de stem verheven 
•r het gevaar dat de toekomst 
visscherijnijverhëid bedreigt, zöö er 

sort gevaren wordt met de onbarm- 
ige en vermetele slachting van on- 

ermaatsche visch, die thans overal 
-aargenomen wöfdb ..
■et ís yoozwaar geen ingebeeld gevaar, 
mners, onze ; marktstatistieken, zoo- 
el als die der nabuurlanden, doen een 
benemende vermindering .uitschijnen 
a lí de hoeveelheden groote schelvisch, 
ladijs en mooie meid die ter beschik- 
liig der koopers staan.
Professor Glson staat overigens met 

iju noodkreet niet alleen. Hij wordt in 
ilriike landen gevolgd. In den helden- 
trijd, thans in Engeland door vjsch- 
andelaars en vischerijreeders voor of 
gen de verhooging der jnkomrechten 

de zeevisch in gang, is de kwestie 
er bescherming der ondermaatsche 
isch het slagwapen van den Vischhan- 
el geworden. Men verwijt aan de ree- 
erij, die de verhooging der tolrechten 
oorstaat, zelvè oorzaak gew eest te zijn 

mii de verarming der Britsche visch- 
{ronden én van d e :minwaarde hunner 
angsten, door de onbesuisdheid 'met 
iewelke zij alles zouden bevischt heb
en en door de halsfarrigheid inet-de-r 
velke zjj elke poging tot beperking der 
litmoorderij zouden tegengekant- heb
en.
Engeland js niettemin het klassieke 

a id . der aarzeling en der dadeloosheid  
(cbleVen, wat betreft de strekking náár 
uternationale regejing van het druk. 

besproken vraagstuk.
Hetzelfde geldt voor onze noorder

buren, de Nederlanders. In 1925 heeft 
hun wetenschappelijke raadgever, Dr 
Tcsch, een gewetensvolle en gestaafde 
studie uitgegeven, over de uitgebreide 
en zelfs stelselmatige visscherij op 
kleinvisch, die door een merkelijk deel 
der Nederlandsche vloot bedreven 
wordt. Niet alleen oni te voorzien in de 
behoeften aan grondstof der Vischmeel- 
fabrieken, maar ook oni aan de eenden- 
kiveekers van Volendam een uitmun
tend voedsel voor hun gevogelte te.ver
schaffen.

Naar aanleiding van dit verslag,werd 
liet vraagstuk der bescherming der klei
ne zeevisch voor den Nederlandschen 
Zeeyisscherijraad gebracht.Het is er ja
ren aanhangig gebleven en tot nog toe 
hebben wij niet Vernomen dat het tot 
pracfische voorstellen of beslissingen 
gekomen is.
Het verslag van Dr Tesch heeft noch 

fans andere doch onverwachte uitsla
gen gehad. Toen heeft de Belgische re- 
geering opgerrierkt dat zli, op het on- 
mefelijk gebied van den Noord-Wesfe- 
lijken Atlantischen Oceaan gansch al
leen stond met het verbod van 5 Sep
tember IÔ9Ô, tarbot, griet, rog, heilbot, 
kabeljauw en schelvisch beneden de 
,0.25 m, aan te brengen, te verkoOpen en 
te vervoeren, alsook tong. schar, plaat 
en w ilting beneden de Ö,I8 m, ; zij 
heeft thans dit verbod merkelijk ver
zacht, in den, zin dien wij dadelijk zul
len ‘aaifponêm 

'Deze wlfziging eh de volledige mo- 
torlsafie der kustvaart w aren voor den

r t i  %,
achtbaren hefy Gilson eene uitmunten
de gelegenheid om, met vernieuwde 
kracht, eene lans voor het behoud van 
den Zeeyischstapel te bereiken.

Op grond der gemiddelde waarne
mingen ,gedurende een maand met be
hulp van een kustmotorkotter gedaan, 
komt hij tot het besluit dat er in Mei 
1932 door 105 kustvaartuigen ongeveer 
15.544.305 kleine vischjes, voorname
lijk rog, roobaard, wijting, pladijs, 
schar en tong, nutteloos moeten gedood  
gew eest zijn.

Dit getal geeft een gedacht van de 
fabejachfige verwoesting die door de 
kustvloot zou  aangebracht worden, 
moest het bewezen zijn dat de middel
maat voor Mei ook v’oor de overige 
maanden van het jaar mag aangeno
men worden. Een voldoende bewijs is 
echtër nog niet geleverd.

Het staat buíten allen twijfel dat ín 
België, zoowel ais in de andere zeelan
den, ten gevolge" van de mekanische 
der visschersvaartuigen- en misschien 
ook ten gevolge van dé verzachting van 
het verbód van aanvóer van ondermaat 
sche visch, een verscherpte vernietiging 
\  an deze jaatste ontstaan ís. Doch de 
heer Gilson redeneert alsof dit verbod 
geheel en al ingetrokken werd. Dit is 
wezenlijk zoo niet. Het koninklijk be- 
siuit van 3 Mei 1929. immers heeft de 
p.iinimummaat yan ÍL25 ín. behouden 
voor de tarbot en de griet en die van 
0.15 m. voor de tong. Zoodat er werke
lijk wel grond voor de zeevisschers be
staat om de kweekplaatsen der jonge 
visch te vërmijden.

Men heeft waarschijnlijk geoordeeld 
cat hét genoeg was dat onze visscherij, 
veertig jaar lang',’ín haré bedrijvigheid 
gekneveld gew éést was, zonder dát het 
lofbaar voorbeeld van België eenige na
volging in andere landen gewekt had ; 
dat de wettelijke behoeding dér klein- 
visch¿ langs onze kust alleen, weinig  
of geen invloed op de instandhouding 
van den vischstàpéT.kon hebben, des 
te injn daar het' .niet bewezen is en 
zelfs, door uitstékende geleerd’en, ont
kend wordt dát de kustzee mag aàh- 
zien worden ais eene afzonderlijke 
kweekplaats, van dewelke de kleine 
visch, naar. gelang yan zijn groei w ei- 
» i g wegtrekt. M çnineende waarschijn
lijk ook dat er in België géén stelsél- 
matige bcVissching der kustgronden.op 
kleinvisch gedaan werden, dat deze 
laatste, eens in hét sleepnet terecht ge
komen; gévyoohlijk ten doode gedoemd 
was. ’

M. Giisoá leert pns dat er op dit op
timisme liet eene en hèt abdere moet 
afgedongen vvordéii, Zekere visschers 
laten niet na, ais dé omstandigheden 
het toelaten, uit te varen met het bij
zonder doei zich te begeven n a a r . de 
plaatsen waar, bij gemis aan beteren 
buit, men rap eenige honderden kilo
grammen vischbroédsel kan opdoen,dat 
aan de fabrieken voor 18 tot 25 cintie- 
men den kilo verkocht Werd, toen de 
prijsdaling nog niét ingetreden wás.

Dit is voorzeker een allerbetreurens- 
waardige practijk.

W at de overleving betreft van de 
visch, die een trawlersleep doorstaan 
heeft, zouden naar de waarnemingen 
van zekere geleerden, nagenoeg 25 % 
der platvisçh gevangen in voile zee 
hunne yangst overleven ; in de kustzee 
zien we dit percent zelfs stijgen tot 75 
%. Die vaststelling is van het hoogste 
belang, ais het w áár ís dát de yisscher 
Vdor de jonge viséh 'dezelfde béhoed- 
zaamlieïd áán dén dag legt in de drukte 
Ván zijn ruw. bedrijf, onder w in d -ë n  
golfslagen, ais hij er hebben kan onder 
hef nauwgezet obg .van eén wefen- 
schappëlijken waarnemer,
, Eindejijk^waf 'de^kusjzée;betrèft,oor

deelt M. G ilson 'da t ér een wezenlijke 
verhouding b estaa t tussclien de hoe«
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Veelheid kleinvisch dic bij den wal aan- 
getroffen eu gekweekt wordt, en de 
menigte ontwikkelde specimens die in 
verdere diepten verkeeren.

W at er ook van zíj, het vraagstuk is 
zoo kiesch ais belangrijk en het is te 
wenschen, dat er weldra algemeeiie 
verstandhouding onder de betrokken 
landen ontsta om het op te lossen. Bel
gië zal voorzeker, zooals in 1892, het 
eerste land zijn om tot die oplossing 
mede te werken, voor zooveel ze voor 
zijne kustvisschers aannemelijk zij.Ver 
geten wij echter niet dat er somtijds 
op dit gebied zeer radikale eischën ge 
sieltü worden. Zoo heeft de heer Le Da
nois, bestuurder van den. Franschen 
Wefenschappelijken dienst der "Zeevis
scherij, in 1931 op het Zeevisscherij- 
congres te Parijs, met al het gezag en 
de redenaarskracht die hem eigen zijn, 
de volsfreke afschaffing Van het trawl- 
nét voorgesteld, in de kustzee tót op 
een afstand van zes mijlen.

Iéts dergélijks toepassen; in Helgie, 
zóu de gewjése dood onzér hijVerJieid 
Voor uitslag hebben. D. Z.

Iets over Oesters

■ (I) Aniiates de l’Institut d’éfudes-mariti- 
tnés'<rösfendê,' •̂destruction‘du-jeune pMèsorf 
par la pèche littorale à moteur, Lierre J, van 
Irt Ä Co. . . i .. <; , i r

Wanneer .we denken aan oesters,dan 
komt onwillekeurig voor onzen geest 
een fijne disch met aangename tafelge- 
x'oöten, goeden witten wijn in groène 
kristallen, glazen, een aangename stem
ming, maar een nog ietwat stijve con
versatie, want de oesters zijn hét vöor- 
gërëcht. Bij dit alles is er niets, wat 
ons doet denken aan voedsel voor zoo
ver het dë voedingswaarde van het ge
recht betreft. Men zou zich echter ten 
zeerste vergissèn te denken, dat de oes
ters geen of slechts weinig; voedings
waarde bezitten.

Wanneer w e het werk vau Prof. Al
bert Vande Veldè der Genstceh Unive;- 
sitcit raadplegen zien we, dat 100 grani 
vieesch van oesters 82 calorieën bevat, 
terwijl - dezelfde hoeveelheid mager 
riindvleesch ,101 calorieën öplevert.
- : Hoewel de hoeveelheid eiwit maar 
9 /fo bij de oesters .tegen 21 %  bij ma
ger ruhdvleesch bedraagt, bevatten de 
Oesters meer vet en vooral nieer kool
hydraten.
i^hlirimteren .w e.er  verder aan, dat 
een gezonde voeding verandering van 
spijs eischt, dan zien w e, dat het eten 
van oesters niet uitsluitend ais een luxe 
dietit beschouwd te worden. ’

Het is de gewoonte oesters ais voor
gerecht op ie dienen en in het alge
meen overschrijdt men het dozijn niet. 
Nochtans is dit niet altijd het geval ged
weest,  want de Almanac des Gour
mands van Grimod de Ia Reynière van 
1803 zegt, dat, na het zesde dozijn, de 
oesters den eetlust doen verminderen, 
dat men pas na de 72ste oester er aan 
zou denken op te houden en dat nog 
wei om den eètlust niet te bederven.

Er komen streken voor o.a. de Oost
en Westkant van Noord-Amerika waar 
de oesters gedurende een deel van het 
jsar een echt volksvoedsel vormen.

De ekonomische beteekenis van de 
oester zal men dadelijk begrijpen, wan
neer men bedenkt, dat te New-York het 
aantal families die van het oesterbe- 
drijf leven, ruim 50Ö0 bedraagt. Voor 
Engeland \yordt bet aantal verbruikte 
oesters per laar op ongeveer 1 milliard 
geschat, wat een voedingswaarde van 
ongeveer 10 millioen Kgr. vieesch Ver
tegenwoordigt.

Om ons een goed denkbeeld te vor
men van het leven van de oester moe
ten we eerst een blik werpen op de or
ganisatie van dít dier. D e oester be
hoort tot de klasse der weekdieren en 
wel tot de familie der lamellibranchiata 
of plaàtkieuwigcn..

De plaatkieuwigen hebben een afge
plat lichaam, dat geheel in een schelp 
uit twee min of meer gelijke en op el
kaar passende helften bestaat.

W e kunnen eeii I.amcllibrancliiaat 
oï plaatkieuwig weekdier het best bij 
een boek vergelijken. De harde kaft 
slelt dan de twee schelpen voor en de 
rug de scharnier er tusschen.

Het eerste en het laatste blad stellen 
dan den mantel voor. De mantel sluit 
dicht tegen de schaal, dic het geheele 
lichaam omgeeft. Op den mantel vol
gen dan weer aan weerskanten twee 
bladen : de Weuwbladen, die ais een 
fijn rasterwerk gevormd zíjn. Tusschen 
de kieuwbladen nu ligt het. lichaam, 
waarin we de ingewanden, hèt hart, de 
geslachtsorganen,de zenuwen,enz. aan- 
freffen. Naar de opening verdikt het li
chaam zich in een stevige spiermassa : 
de zoogenaamde voet. Inderdaad kan 
dié voet uit de schelp gesjulpt worden 
en dient dan ais voortbewegingsor- 
gaan.
. We weten allen, dat de voor? en ach- 
ferpootën der zoogdieren zeer verschil
lend. zijn alnaar ze loopen, fladderen, 
kruipen, klimmen, graven of zwemmen.

Bij de weekdieren nu zijn de wijzen 
Oni zich voort te bewegen niet zoo tal
rijk, maar nochtans zien we, dat de 
vorfh Van‘dén vo'ét vérschrïf al naar hef 
dier kru ip t of sp rin g t/

De zoetwaterinossel heeft een. bijl- 
vormigen voet, waarmede ' het dier 
voortkruipt ; bij de voortspringende 
cardium of kokkel is de voet min of 
meer wormvorming.

Verder bezitten de plaatkieuwigen 
nog een uiterst krachtige spier welke 
van de eene schaal naar de andere 
loopt. Deze spier is zoo jsterk, dat nie
mand een gesloten oesfér of mossel 
zonder hulpmiddel open kan krijgen.,

Bij de oesters is er geen voet ont
wikkeld, zooals dit bij den zoetwater- 
mossel .of Apodonta' het geval is. D.eze 
zou inderdaad voor niets dienen, aange- 
zien hét dier vastzit. Dé kieuwen zijn 
bruin gekleurd ; in het lichaam zelf 
komen de ingewanden voor en de ge- 
slachtsklieren.

De Europeesche oester is; tweeslach
tig. D e geslachtsorganen zijn achter
eenvolgens rijp, zoodat .kruisbevruch
ting noodzakelijk wordt, daar zelfbe- 
vruchtihg uitgesloten isT p é ëierén ko
men tusschen de maritelb|adén terecht 
eu worden hier bevrucht door zaadcel
len, die irret h e l docrstrocnicnds-water
in het dier komen. De larven ontwik
kelen zich hier tot dat ze een dunne 
doorschijnende schaal bezitten, zwem
men een tijdje rond, tot ze zich einde
lij!: aan een steen of een paal of welk- 
Jauig ander lichaam bevestigen.

De vruchtbaarheid van oesters is 
buitengewoon groot: één oester kan tot 
één mïUiöen eieren voortbrengen. W e 
weten ook, dat een dier dat zooveel 
eieren vóórtbreng! onmogelijk zooveel 
volwassen nakomelingen kan tellen, 
want wat zou de zee worden, indien 
jaarlijks elke geslachtsrijpe oester één 
millioen nakomelingen kreeg. De ge
heele aarde zou te klein zijn voor de 
oesters, maar de beteekenis van dit 
cijfer is, dat in practijk heel enkele 
voortplanters kunnen volstaan om, mits 
enkele te nemen voorzorgen, zeker te 
zijn een voldoende aantal voor den 
kweek te krijgen.

In de natuur gaan er veel eieren ver
loren en veel larven worden met hel 
water medegevoerd op plaatsen, dic 
ongeschikt ziin voor de verdere ont
wikkeling. Miílioenen larven worden er 
vernietigd door ongunstige omstandig
heden of door vi janden.

De Voortplanting gebeurt in de 
Noordzee , des zomers, want alleen in 
water me! een ietwat hocgere tëmpera- 
mur ka- de voortplanting geschieden. 
De tijd welke noodig is oni de larven 
groot genoeg te krijgen om zich vast 
te hechten bedraagt minstens twee 
weken, meestal echter iets meer. De 
oesters kunnen leven tot Op een diepte 
van ongeveer 40 M. Gedurende de w e
ken, waarin de larven zich ontwikkelen, 
worden er ettelijke duizenden met de 
zeestroomingen ín diepere wateren me
degevoerd waar ze ten onder gaan.

De bodem moet vast zijn, daar uit den 
aard der zaak de oesters zich niet kun
nen vasthechten aan een slijkgrond.— 
Ook moet het zoutgehalte van liet wa- 
fei reeds vrij hoog zijn, In te zoet en 
ziltig water kunnen de oesters niet in 
leven blijven, noch zich voorplanten. 
Het zeewater heeft een zoutgehalte van 
oni en bij de 30 graden en de oesters 
kunnen nog voorkomen, wanneer het 
zoutgehalte tot ongeveer 15 gradén of 
zoowat de helft gedaald is.

De beste levensvoorwaarde, wat het 
zoutgehalte betreft, is echter tusschen 
25 eu 30 graden. Maar de bese Oesters 
ontwikkelen zich daar w aar een lichte 
stroom van zoetwater voorkomt. Daar
om worden de oesterparken voorname
lijk aangelegd aaii mondingen van ri
vieren. Ze worden in die voorwaarden 
grootêr en vetter en smaken beter. In 
de natuur zien we ook heel diktyijfs 
groote oesterbanken ontstaan aan de 
kusten. 5

De oesters, w elke zích in volle zee 
ontwikkelen áfaáii * bekendl ais -minder 
smakelijk, P. van Oye,

MARBRIET
LEVEREN en PLAATSEN

Wouters Fr.
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Rond de Vischweek
-co>

EEN VISCHMAAL IN HET
HOTEL CENTRAL TE BRUSSEL

Naar wij vernemen, was het noen
maal door de propagandácomiñissie 
voor het Zeevischverbruik aangeboden 
aan de deelnemers der. Vergaderngen, 
den 3 Maart I.L te Brussel bjeengeroe- 
pen, een zeer aangename verpoozing ; 
het was tevens een indrukwekkende bc- 
toöging ten voordeele der Belgische 
vischnijverheden.

Het w as ook een uitgelezen vergade
ring van alle medewerkers aan de v is
scherij- en vischhandelsbelangen.

De eeretafel was ingenomen door 
den. heer Vandervaeren, omringd van. 
de H.H. oud-minister Baels, stichter 
dér propagandacommissie ; Devos, Al- 
gënieeh bestuurder van het Zeewezen ; 
Maertens, Kabinelhoofd Van den mini
ster van Openbare Werken ; Devuyst, 
voorzitter der huishoudelijke afdeehng; < 
Bainvens, voorzitter der Reedersveree- 
niging ; C. W illems, voorzitter der Ver- 
eenigde Vischhandelaars van Oostende; 
Prof. Gilson, Bestuurder van het Zee
wetenschappelijk Instituut en De Lands 
heere, voorzitter der persvereeniging.

Namen verder aan het vischtnaal 
deel de Heeren De Bock, Ingels, Mal- 
cins, P ro t  Dainas, Prof. Willems,. 
Lestage, Perau, Verschoor en Verschel
de van de Commissie voor visch- en 
uosselteelt ; Dezuttere, Pauwels, De 

Ghelderc, Debra, Verstraeten, Verbrag- 
ghe, Goor en Laenen van den Hoogen 
iaad der Zeevisscherij ; Vermeerscf), 
Lefèvre, Vanden Bernden, Verhelst, De 
Bueger, Veithof, Lambrecht, Morei, 
Waklack en De Haeck van de visciviij- 
verheid en hancfel ; Van Caillie, De 
Pauw, Van Hal en Clement van de Pro- 
Daganda Commissie voor vischver- 
verbruik. Korto.in de bijzonderste Bel
gische vertegenwoordigers Van .Weten
schap. Nijverheid en Handel op Vis- 
scherijgebied.

Díe opsomming ís een bewijs van de 
uitmuntende krachten die voor onze 
zaak in het gelid staan.

■Wij zegden zooeven dat de inrich
ters hun hoofddoel, de verspreiding der 
Belgische visscherijproducten in de sa
menstelling der spijskaart niet vergeten 
hadden.

Deze laatste was een welgeschikte 
roklame voor onze nijverheid. Oor- . 
deel : mosselen van Bouchoute, Oesters 
van Nieuwpoort, Exelsiorsprats van 
Oostende, Ostendia’s haring in witten 
wijn, Rau’s haringreepen in Olie, Öost- 
duinkerksche zeekarkooleu, Heystschë 
sfeenniossels, garnalen van De Panne, 
Blankenbergsche vischsoep, Öpsfënd- 
sche tarbot en kreeften van Zeëbrugge

Dit alis w erd den inrichters door de 
voortbrengers kosteloos aangeboden ep 
door de dischgenooten terecht gewaar-; 
deerd. Tot zelfs het gedrukte menu 
wás kosteloos, want ons blad Had heu 
met groot genoegen aan de inrichters 
aangeboden ; dit gaf den heer Vander
vaeren de gelegenheid te wijzen opi 
den misslag begaan door een enkel 
dagblad : dat de maaltijd ais ongele-^ 
gen van .Staafspenningen, voorgesteld 
had. . ’ . •

Begeesterende heildronken werden


