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HûûFDSTUK I.

HISTORISCH OVERZICHT.

De literatuur van de ontwikkelingsgeschiedenis van de oester

is misschien rijker dan die van eenig ander ongewerveld dier,

hetgeen zonder twijfel daaraan moet worden toegeschreven, dat

de oester reeds van de oudste tijden af een geliefkoosd gerecht

was en daardoor meer bijzonder de aandacht op hare levensge

schiedenis deed vestigen.

Brach 1) (1690) schijnt de eer.ste geweest te zijn, die den mi

croscoop tot het bestudeeren van het oesterbroed heeft aangewend.

Volgens hem brengen de oesters in de Venetiaansche wateren

tegen het einde van· de lente· en gedurende den geheelen zomer

tot aan het begin van de herfst melk (zooals het gewoonlijk ge

noemd wordt) voort, en laten dit vervolgens los. In dien tijd

neemt het vleezige, ronde middengedeelte van de oester in om-·

vang af, en wordt sappeloos, terwijl ook de kieuwen en de man

telrand er meer hard en vast gaan uitzien. Het vocht, dat men

in de schelp rondom het lichaam waarneemt, ziet er in den be-

1) D. Jac. Brachii, Observ. CCIII, De ovis Ostreorum. Ephemer, Acad. Leop. Nat;
Cur. ~. VIII, 1690, p. 60~.
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EMBRYOGÉNIE DE L'HUÎTRE
(OSTREA EDULIS, L.).

CHAPITRE 1.

HISTORIQUE.

On a plus écrit peut-être sur l'histoire du développement dE!

l'huître qu~ sur celle d'aucun autre animal inverleôré.. TI faut

sans doute chercher la cause de ce fait dans cette particularité que

l'huître fut, dès les temps les plus anciens, un des mets les plus

recherchés, et que l'attention fut ainsi attirée sur le développement
de cet animal.

Brach 1) (1690) paraît avoir été le premier qui se soit servi '

du microscope pour en observer les embryons., D'après cet auteur,

les huîtres qu'on trouve dans les eaux vénitiennes produisent, vers

la fin du printemps, pendant tout l'été et, au commencement de

l'automne du frai ou de la laite, comme on l'appelle vulgaire

ment, qu'elle lâche dans les eaux. Pendant ce temps, la partie

centrale, ronde et charnue de l'huître diminue de volume et perd

sa sùcculence, tandis que les branchies et le bord du manteau

prennent un aspect plus dur· et plus solide.' Le, liquide qu'on

voit dans la coquille autourliu corps paraît d'abord blanchâtre,

1) D. Jac. Brachii, Observ. CCIII. De ovis Ostreorum. Ephemer. Acad. Leop. Nat.
Cur. Ann. ,V.UI ~690, p. 506. ,
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ginne witachtig, dun en vloeibaar 'nit, maar later v~randert het

in een zwartachtige, brijachtige massa. Onderzoekt men het on

der den microscoop dan vindt men daarin eieren in tweederlei

to~stand: le. sommigen, die' geheel wit zijn en D;iet volkomen

rond, ongeveer aIs piHen er uitziende; deze zijn onbewegelijk en bij .

gevolg het minst ontwikkeld j 2e• anderen, ook wit en rond, maar

een weinig meer samengedrukt dan de eerste j deze hebben, de ge

daante van de volwassen oester en een zwart~ lijntje daar, waar

de schelpjes geopend worden. Deze zijn bovendien bewegelijk en

gaan met eene spiraalvormige beweging door de schelp van het

moederdier heen en weêr. Dit geschiedt totdat de eieren verder

ontwikkeld zijn (usque ad perfectiorem animationis gradum), dan

sluit de oester hare schelp, zoodat aanhet water daarbuiten den

toegang afgesloten wordt en zij zelve intusschen ten gevolge van

de voeding der eieren afneemt j in dien tijd nemen de jonge oes

ters langzamerhand dezelfde vorm aan aIs de volwassene en krij

gen eene zwarte kleur. Hetzij wegens gebrek aan vocht, of

omdat zij voor hunneverdere ontwikkeling geene beweging meer

behoeven, blijven zij onbewegelijk in de schelp, totdat zij door

de moeder worden afgescheiden en zich op verschillende plaatsen,

hout, slib, steenen enz. vastzetten.

Leeu.wenhoek 1) (1695) scbijnt onafhankelijk van BRACH het

broed van de oester herkend en onderzochtte hebben. In eeu

brief, gedateerd XVIII KaI. Sept., deelt hij mede (lat hij den 4en

Aug. eene oester opende, die eene ongelooflijke hoeveelheid jonge

oestertjes bevatte, welke zich 'met behulp van kleine orgaautjes,

die zij nit de schelp naar buiten brachten en bij het afsterven

naar binnen trokken (velum auct.), snel door het water heen en

weêr bewogen. Zij geleken zoo _volkomen op de volwassen oes

ter, aIs het eene ei op het andere j maar humie grootte is zoo

. gering, dat· er volgens zijne berekening 1728000 gaan op een

kog~l, waarvan de middellijn een' duim bedraagt. Ook jongere

1) A. van Leeuwenhoek, A.rcana NatUrlll.. Operà,. T. II, Epist..92 en 94.
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clair et· Coulant, niais se transforme plus tard en' une 'ÏnaSse .

noirâtre,' ayant la consistance de la bOJlillie.

Si l'on examine cette bouillie au microscope Tony trouve des

oeufs dans deux états différents: 1°. quelques-uns, tout à fait blancS,

pas tout à fait sphériques et ressemblant à des pilules; ces

oeufs sont immobiles et par conséquent les moins développés; 2°.

les autres sont aussi blancs et ronds, mais un peu plus compri

mé!!; ils ont la forme de l'huître adulte et présentent une ligne noire .

à l'endroit où les petites valves doivent s'ouvrir. En outre ces

derniers oeufs se meuvent et s'agitent avec un mouvement en

spirale dans la coquille mère. Cela continue jusqu'à ce que les

oeufs soient plus développés (usque ad perfectiorem animationis

gradum); alors l'huître ferme sa coquille, de' sorte que l'eau

extérieure n'y puisse pénétrer, et l'huître mère maigrit beau

coup parce qu'elle alimente elle-même sa progéniture. Pendant

ce temps les jeunes huîtres prennent peu à peu la forme de

l'adulte et acquièrent une couleur noire. Soit manque d'eau, soit

parce qu'elles n'ont 'plus besoin de mouvement pour leur dévelop

pement ultérieur, elles restent immobiles dans la coquille, jus

qu'à ce qu'elles soient rejetées par la mère et qu'elles aillent se

fixer sur diverses matières comme bois, vase, pierres, etc.

Leeuwenhoek 1) (1695) paraît aVOir reconnu et étudié les

oeufs de l'huître et cela indépendamment de BRACH. Une let

tre datée du XVIIIe jour des calendes de septembre, nous'

apprend qu'une huître ouverte le 4 août, fut trouvée rem

plie d'une quantité innombrable de jeunes huîtres, qui se mOu

vaient rapidement dans l'eau au moyen de petits organes qu'el

les faisaient sortir de leur coquilles et qu'elles 'y retiraient.

en mourant (velum auct.). Elles ressemblaient autant à l'huître

adulte qu'un o"euf à un autre, mais elles étaient si petites qu'il

en faudrait d'après son calcul 1.728.000 pour faire une boule

d'un pouce de diamètre. LEEUWENHOEK paraît avoir aussi observé

1) A. van Leenwenhoek, Arcana Natune. Opera, T. II, Epi&t, .92 ,et ~,
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stadiën. schijnen door hem waargenoroen, ten minste hij deelt. in

een lateren brief (XV. Kat Sept.) mede dat hij in eenige oesters

vele ongeboren oestertjes vond, maar die veel minder volkomen

waren dan de vroeger door hem geobserveerde en waarvan hij

niet kon oritdekken, dat zij leefden.
Twee jaren Iater (1697) schrijft hij aan· de Royal Society te

Londen 1) dat hij, bij een zijner famieIjeleden te Rotterdam op

Zeeuwsche oesters getracteerd wordende, daaropdp,r er eene aan

troÎ, die gedeeltelijk met een grijs slijm gevulq was. Aangezien

het vermoeden bij hem opkwam, dat dit slijll1 oesterbroed be

vatte, nam hij .~r een gedeelte van mede. naar huis eu onder

zocht het met den IDicroscoop; hij overtuigde zich toen van de

juistheid van zijn vermoeden en zag dat het vel'meende slijm enkel

uit jonge oestertjes bestond.

Bas~er (1759) ll) voegde aan de waarnemingen, door zijne beide

voorgangers gedaan, weinig nieuws toe. Hij kan zich niet ver

eenigenmet· LEEUWENHOEK e. a" die meenen dat de oesters van

gescheiden geslacht zijn; integendeel houdt hij hen voor wal'e

hermaphrodieten, omdat eene oester niet in staat is zich wille

keurigte bewegen eIl zoo bij het 'wijfje te komen om dit te be

vruchten!

Home 3) (1826) deelt slechts welDlg omtrent het broed van de

. oester mede en wat hij el' van zegt is weinig nauwkeurig en

staat ver aehtel' bij hetgeen reeds door zijne voorgangers, die

niet eens dool' hem genoemd worden, bekend was geworden. In

het Iaatst van Juni beginnen dEI jongen de .ovaria te verlaten en

tegen het einde vau Juli zijn el' geene meel' te vinden noch in

de ovaria, noch in den oviduct; op het tijdstip dat de jongen Uit

den oviduct treden, wordt tegelijkertijd een purperkleurig slijm·

1) Philos. Transact Vol. XIX, 1698, p.798.
2) Job Hader, Natnurk. Uitspanningen, 1769, bl. 73.
3) On the mode of breediDg in the oyster. Philos. Transaet. l827, pllg. 39, pl. in

en·IV. .

:'J;~"Y'.,' .

.~r~;~-<~~/?~~~~:~~,~.:~! .~..,-,' .~'.::. ~ -"', :.; ". ",



261

des stad"ès d'un développement moÏIis· avance j du moins dans·

une lettre postérieure (du XV jour des cal. de sept.), il ra

conte qu'il a trouvé dans quelques huîtres, nombre· de petites

huîtres qui n'étaient. pas encore nées, et qui étaient bien moins

développées que celles qu'il avait observées auparavant - et qu'il

n'a pu découvrir si elles vivaient.

Deux années plus tard, il écrit à la Société Royale de Lon

dres 1) .que mangeant un jour des huîtres chez un de ses parents

à Rotterdam, il en avait trouvé une qui était remplie. en partie

d'une mucosité grise. Comme il se doutait que cette mucosité

contiendrait des oeufs d'huître , il en emporta une partie et l'exa- ..

niina au microscope; il vit alors que sa supposition était juste,

car cette prétendue mucosité était composée tout entière de jeu

nes huîtres.

Raster 2) (1759) ajouta peu de chose à ce que ses devanciers

avaient observé. Il n'est pas d'accord avec LEEUWENHOEK et d'au-

. tres qui disent que les sexes sont séparés chez les huîtres; pour

lui, il prétend que ce sont de vrais hermaphrOdites, par la raison

qu'elles ne peuvent se mouvoir à volonté et, par conséquent, se

rapprocher de la femelle pour la féconder!

110me 3) (1826) ne donne que peu· de chose sur le frai de"

l'huître j ce qu'il dit présente peu d'exactitude, et reste bien in

férieur à ce que ses devanciers avaient découvert j devanciers qu'il

ne cite pas même dans son opuscule. Il dit qu'à la fin de juin

les oeufs sortent des ovaires, et que vers la fin de juillet on n'en

trouve plus, ni dans les ovaires, ni dans les oviductes; qu'au

moment où l'oeuf sort del'oviduête, il se sécrète une sorte de

. mucus purpurescent qui doit probablement lui servir de nourri:..

. 1) Philos. TrallBllCt. Vol. XIX, 1698, p. 798.
2) Job Baster, Natuurk. Uitspllllllinj1;en. 1769. p. 73.
3) On the mode of breedùlg in the oyster. .Philos. Transact. 1827. p. 39, pl. Il

et IV.
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afgescheiden, dat waarschijrilijk lmn tot voeding dient in den tijd
dat zij in de mantelholte blijven. Hier vallen zij dikwijls ten

buit aan kleine zeewormen, die in de schelp kruipen. Âan zijne

verhandelingen zijn een aantal afbeeldingen van oesterbroed tQe

gevoegd.

Lovén 1) (1848), die door zijne schitterende onderzoekingen

ovp-r de ontwikkeling van Modiolaria, Cardium, Montacuta en

Mytilus den grondslag legde voor onze kennis van. de ontwikke
ling der Lamellibranchiaten, mag hier niet onvermeld blijven. Hoe

weI hij zich niet met de ontwikkelingsgeschiedenis van de oester
heeft beziggehouden, evenmin aIs met die van· eenige andere vorm

uit de groep van de Eenspierigen (Monomyaria), bestu
deerde hij vedegenwoordigers van z66 uiteenloopende famieljen

van Tweespierigen (Dimyaria), dat hij terecht aan de uit

komsten van zijn onderzoek eene meer algemeene beteekenis mocht
toekennen. Hij beschrijft achtereenvolgens het afsnoeren van het

poolblaasje, de klieving, de omgroejing van het vegetatieve ge

deelte door het animale, het optreden van het velum, het begin

van de scheIp, het ontstaan en .de difi'erentieering van het darm

kanaal enz.

Davalne 2) (1852) is de eerste geweest, die ons eene uitvoerige

beschrijving van de ontwikkeling der oester gegeven heeft. De

.eigenlijke tijd dat de oester broed heeft lS volgens hem van begin

Jnni tot einde September; weI heeft hij somtijds reeds in het be
gin van Meibroed aangetrofi'en, maar dit moet aan de hooge

temperatuur van ondiepe· bassins toegeschreven worden.

Na gewezen te hebben op de moeilijkheid aan het bestudeeren

der ontwikkeling yan de oester verbonden, ten gevolge van het
verblijr der eieren binnende mantelholte, waaruit zij niet kun-

1) S. Lovén, Bidragtill kiinnedomen om utvecklingen af Molusca Acephala Lamelli·
branchiata. K. Vetensk. Abd. Handlgr. 1848. (Müllers Arch. f. Anat. 1848, p. 581;
Archiv f. Naturgesch. XV, 1849, p. 312;·Neue Uebersetzung, Stockholm 1879).

2) C. Davaine, Recherches sur la génération des huîtres, avec 2 pl.; Compt. Rend. et
Mém. Soc. de Biologie '1'. IV, 1852, p. 21l7. •..
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ture durant son séjour dans la cavité palléale. Une fois dans cette"
cavité, les œufs deviennent souvent la proie de petits vers marins',

qui se glissent dans la coquille. Son opuscule est accompagné

d'un certain nombre de figures des oeufs de l'huître.

Lovén 1) (1848) ne peut être passé sous silence, car ce sont'

ses magnifiques recherches sur le développement du Modiolaria;'

du Cardium, du Montacuta et du Mytilus, qui servent de base';',

à ce que nous savons sur l'embryogénie des Lamellibranches.:

Quoiqu'il ne se soit pas occupé du développement de l'huitre ,,'

ni 'de .celui d'une autre forme du groupe des monomyaires, il.

a étudié des représentants de familles si divergeantes des di m y-::

ai r es, qu'il a pu donner à bon droit une portée plus générale

aux résultats de ses recherches. Il décrit consécutivement l'ex-""~'

pulsion du globule polaire, le fractionnement, l'enveloppement

de la partie végétative par la partie animale, la formaliÏon du voile", ,

le commencement de la coquille , la naIssance et la différenciation' "

du canal intestinal, etc.

Davalne Il) (1852) est le premier qui ait donné une descrip-"

tion détaillée du d~veloppement de l'huître. L'époque à laquelle,

l'huître a du frai s'étend, d'après lui, depuis le commencement de

juin jusqu'à la fin de septembre; il a bien, il est vrai, observé,

du frai au commencement de mai, mais il faut l'attribuer à la ;

plus haute température des bassins peu profonds où il l'a observé.'

Après avoir attiré l'attention sur la difficulté qu'on éprouve dans

,l'étude du développement de l'huître, ce qui provient de ce que

les oeufs ~e trouvent dans la cavité palléale, dont on ne peut les

1) S. Lovén" Bidrag till kiinnedomen om utvecklingen af MollusJla Acephala Lamel
libranchiata. K. Vetcnsk. Akad. Handlgr. 1848 (Müllers Arch .. f. Anat. 1848, p. 531;
Archiv. f. Naturgesch. XV. 1849" p, 312; Neue Uebersetzung, Stockholm. 1879).

2) C. Davaine, Recherches sur la génération des huîtres, avec 2 pL; Comptes' Rend.
et Mém. de la Soc. de Biologie. T. IV. ~852. p. 297. l' •
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nen gen omen worden zonder dat de ontwikkeling ophoudt en zij

sterven, beschrijft hij de veranderingen die plaats hebben in het

ei, alvorens de klieving een aanvallg neemt.. Somtijds ontbreekt

het kiemblaasje geheel, dan eens zit· er tegen het kiemblaasje een

ander kleiner aan; dan weder is er één kiemblaasje, maar de he1ft

kleiner dan gewooniijk; een andermaal zijn er· twee even groote

kiemblaasjes, maar die de halve grootte hebben van het oorspron

kelijke. [Inderdaad DAVAlNE'S beschrijving maakt den indruk, alsof

hij de verschijnselen van het bevruchtingsproces, zooaIs zij ons door

de onderzoekingen van HERTWIG, SELENKA, FOL e. a. zijn bekend ge

worden, reeds aan het oesterei ten deele gezien heeft]. Het jongste

klievingsstadium, dat werd waargenomen, bestond uit viér blas

tomeren; deze zijn verschillend van grootte, gewoonlijk rusten

drie kleinere bollen op eene zijde van een grooten bol. Deze bol

len klieven. zich vervolgens herhaaldelijk, nemen dus in grootte

af in aantal toe, zoodat het ei ten slotte enkel uit kleine cellen

is opgebouwd. Verv.olgens gaat de spherischegedaante van het

ei in eene hartvormige over. De insnijding, die aan het ei dit

hartvormig voorkomen gaf, verdwijnt spoedig daarop weder en

op twee verschillende punten van den omtrek treden trilharen

op; tegenover deze trilhaargroepen ontstaat vervolgens aan den

rand van het ei eene doorschijnende streep, het begin van het

slot. In een volgend stadium worden de- trilharen langer en dui

delijker; er ontstaat een krans, die nu het voorste gedeelte van

het lichaam aanduidt, terwijl daar tegenover, dus aan het ach

terste. gedeelte, het slot gelegen is. De binnenste massa wordt

scherper begrensd en wordt door eene ruimte van den omtrek ge

scheiden. Later worden de beide schelphelften zîchtbaar rondom

het achterste gedeelte van het lichaam; de binnenste massa ver

{Jeelt zich in twee afdeelingen, waarvan de eene, -de donkerste,

waarschijnlijk beantwoordt aan de lev.er, terwijl de andere; die

weldra iangzame bewegingen van verwijding. en vernauwing be

Wf te vertoonen, tot darni. zal worden. Het schelpje dezer

embryo's lS reeds uit eene kalkhoudende zelfstandigheid opge...
bouwd.
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éloigner sans que leur développement cesse et qu'ils meurent, il

décrit les modifications qui se présentent dans l'oeuf avant que_

le fractionnemént commence. Parfois la vésicule germinative man- "

que tout à fait; d'autres fois, contre la vésicule germinative .on.

ert trouve une autre plus petite j tantôt il y a une vésicule ger-. _

m.Ïilative de la moitié de la graudeur normale ,tantôt il. en a

deux de la même grandeur, mais de moitié moins grandes que la."

vésicule ordinaire. [Cette description nous porte à croire que DAVA.INE

avait dès cette époque observé dans l'oeuf de l'huître quelques-uns\'

des phénomènes de fécondation que nous connaissons aujourdhui'

par les recherches de HERTWIG, de SELENKA, de FOL et d'autres].

Le premier stade· de segmentation qui ait été observé se com-,

posait de quatre blastomères; ceux-ci sont de différentes gran

deurs, et le plus souvent on trouve trois petites sphères accolées.'

à une grande. Ces sphères se divisent ensuite à· plusieurs repri-.

ses, diminuent donc de volume, mais augmentent. en nombre,

de sorte qu'à la fin l'oeuf n'est formé que de petites cellules..

Enfin l'oeuf, de sphérique qu'il était, prend l'aspect d'un

coeur. L'échancrure qui donne à l'oeuf cette dernière forme,

disparaît bientôt de nouveau, et sur deux points du contour on 

voit apparaître des cils vibratiles; en face de ces groupes de cils

vibratiles apparaît au bord de l'oeuf un trait transparent: c'est

le début de la charnière. Dans la période suivante, les cils

vibratiles deviennent plus longs et plus distincts; il se forme

une couronne, qui indique la partie antérieure du corps, tandis

qu'en face, à la partie postérieure par conséquent, se trouve la

charnière. La masse centrale acquiert des limites plus tranchées ;

elle est séparée du contour par un certain espace. Plus tard,

les deux valvl:\s de la coquille deviennent visibles autour de la'

partie postérieure du corps.; la masse centrale se divise en

deux parties, dont' l'une, de couleur plus sombre, répond peut

être au foie, tandis que l'autre, qui commence à présenter des

mouvements de dilatation et de contraction, deviendra le canal Ïil

testinal. La coquille de ces embryons est déjà formée d'une sub

stance calcaire.
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. TèrWijlbet'-embryo vool'tgaat met groeien neemtvoôral het

trilwerktuig in omvang toe 1 zoodat ~it aIs het ware een van het

overige licbaam afgescheiden gedeelte 1 een bijzonder orgaan

vormt 1 waarmede het embryo naar wiUekeur in aIle richtingen

rondzwemt.· Langzamerhand wordt de basis van het trilorgaan

smaller en smaller 1 zoodat het sleehts door een dun steeltje met

het lichaam meerzamenhangt; ook dit breekt ten slotte af. Het

nu losgeraakte trilwerktuig héeft den vorm van een rond kussentje 1

met .eene opening in het midden 1 die met de mondopening cor

respondeerde. Het spijsverteeringkanaal neemt de gedaante aan van

eene disteleerkolf 1 die met zijne holle zijde de lever omvat; het

wijde gedeelte van de kolf vormt de maag 1 het nauwe gedeelte

den darm 1 die bij de voortgaande ontwikkeling langer wordt en

een lis vormt. Noch de mond 1 noch de aars werden met zeker

heid waargenomen 1 evenmin aIs de organen van het gezichtof

van het gehoor. Het optreden der kieuwen verraadt zich door

eene sterke trilbeweging aan de zijde van het lichaam; tegelijker

tijd bemerkt men onder de mondholte een klein 1 peervormig 1

doorschijnend orgaan, dat wegens zijne snelle kloppingen niet te
miskennen is: het hart. Waarschijnlijk blijven de embryo's lan

ger dan een maand in de mantelholte van het moederdier; hun

aantal werd bij eene groote oester geschat op 1.125.000.

Door Lacaze-Bllthlers 1) (1854) 1 die zich na DA.vAINE gedu

rende twee zomers met de studie der ontwikkeling van de oester

bezig hield, werden diens waarnemingen op onderscheidene pun

ten uitgebreid en verbeterd. 1. De oester is tweeslachtig. De be

vruchting heeft plaats iu de uitvoerbuizen der geslachtsklier en

nadat de eieren zijn afgezet treedt terstond de klieving in. Meestal

klieft zich de dooier in vier bollen, somtijds iD. twee, zelden in

drie. Van deze vier eerste klievingsbollensnoeren zich vervolgens

doorschijnende hyaline bolletjes af, die zich vermenigvuldigen en

1) H. De Lacaze·Duthiers, Mémoire sur le développement des Acéphales Lamellibranches
(Ostrea), Compt. Rend. Acad. Sc. Pari~, T. XXXIX, p. lOS. Idem, Nouvelles observa
tiOJ:lS sur le développement des huîtres, loc. cit. p. 1!1l7.

,.: ' ..,
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Tandis que l'embryon continue à croître, l'a:t1pâreil ciliaire aug~

mente en dimensions de sorte qu'il semble former pour ainsi dire;

un organe séparé du reste du corps, et au moyen, duqueL l'em... ·

bryonpeut nager à volonté dans toutes les directions. Peu à; peu'

la base de l'appareil ciliaire se rétrécit, de sorte qu'il arrive à·

ne plus tenir au corps que par un mince pédicule, qui se rompt

enfin à son tour. L'appareil ciliaire, qui s'est ainsi détaché, a la;

forme d'un petit coussin rond, ayant au centre une ouverture·

qui correspondait à la cavité buccale. Le canal digestif prend;

la forme d'une cornue, qui entoure le foie de sa partie concave j'

la partie renflée de la cornue forme l'estomac, la partie étroite

l'intestin qui, par suite du développement général, s'allonge et

se replie' en une anse visible. DA.VA.INE ne put observer avec,

certitude ni la bouche, ni l'anus, ni les organes de la vue et de'

l'ouïe. L'apparition des' branchies se trahit par un mouvement.

vibratile très prononcé au côté du corps; on aperçoit en même:'

temps au dessous de la cavité buccale un petit organe pyriforme;

et transparent, dont les battements rapides dénoncent la présence:' '.
c'est le coeur. Les embryons restent probablement plus d~un mois'

dans la cavité palléale de l'huître mère; leur nombre chez une huître

de grande taille a été estimé à 1.125.000.

De Lacaze-Buthiers 1) (1854), qui après DAVAtNE, s'est oc

cupé pendant deux étés de l'étude du développement des huîtrés ,

a poursuivi et complété sur plusieurs points les observations de son

prédécesseur. 1. L'huître est hermaphrodite. La fécondation a lieu
.0- .

dans les canaux excréteurs de la glande génitale, et la segmentation

commence immédiatement après la ponte. L'oeuf se divise ordinaire

ment en quatre sphères, quelquefois en deux, rarement en trois. De

ces quatre premières sphères naissent ensuite comme par un bour

geonnement de petits globules transparents hyalins qui se multi-

1) H. De Llicnze-Duthiers. Mémoire'sur le développement des Acéphales Lamellibranches '
(Ostrea.), Compt. Rend. de l'Ac. d. Sc. Paris. 'r. XXXIX, p. 103. Idem, Nouvelles
observa.tions sur le dévelop.pement des huîtres. id. id., p. 1197.
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de donkerii, korrelige dooierbollen weldra geheel omhullen, zoodat

men een peripherisch en een cen tra al gedeelte aan het

ei onderscheiden kan. Het ei wordt daarna hartvormig van ge

daante, en aan de indeuking, die het vertoont en welke aan de

rugzijde beantwoordt, verschijnen twee .groepen van trilharen.·

Vervolgens ontstaat de schelp uit twee w.tzettingen van den bui

tenwand, die op horlogeglazen gelijken, uiterst doorschijnend zijn

en aan weêrszijde van de dor~ale indeuking liggen. AIs de beide

helften grooter worden, komen zij dichter bij elkaâr, vereenigen

zich eindelijk en vormen het slot. Het is dus niet het slot dat

het eerst optreedt.

Het donkere centrale gedeeltevan het embryo verwijdert zich

vervolgens van het peripherische gedeelte, eerst aan de rug-, ver

volgens aan de buikzijde, uitgenomen op twee punten; de plaata

van denmond en de plaats van den aars. Op dit laatste punt

hangt het centrale gedeelte door eene cylindrische steel, ,die lan

ger wordt en hol en ten slotte overgaat in -den darm, met het

peripherische gedeelte samen. In het bovenste gedeelte van de

centrale massa ontstaat de maag, in het onderste de lever. De

beide groepen van trilharen omgeven het gedeelte, dat tegenover

de schelp ligt, met een krans; dit wordt tot de trilschijf, in het

midden waarvan de mond ontstaat. De darm en de maag krijgen

vervolgens eene duidelijke hoIte, die met trilepitheel bekleed is.

Onderwijl is de schelp. zoo groot geworden, dat zij het geheele

lichaam kan omsluiten; v66r de aars bevindt zich een aanhangsel,

dat eeu. rudimentaire voet vertegenwoordigt. De trilschijf, of

schoon hoofdzakelijk bewegingsorgaan, is toch ook van beteekenis

voor de ademhaling en waarschijnlijk ook voor het grijpen van

het voedsel. Zelfs bij de meest ontwikkelde larven gelukte het

niet kieuwen of een hart waar te nemen, e~enmin ;als het afwer-;jI

pen van de trilschijf gezien werd, in strijd met DAVAINE'S onder
zoekingen.

n. Het gelukte hem eens gedurende 30 dagen, een andermaal

zelfs gedurende 43 dagen de larven buiten het moederdier in het

leven te houden. Om het 'verloop van het darmkanaal na te gaan,. .

....".
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plient de manière à recouvrir bientôt tout à fait les globes obscurs

et granuleux du vitellus, de sorte qu'on peut distinguer dans

l'oeuf une partie périphériqùe et une partie centrale. L'oeuf

devient alors cordiforme; à la dépression, qui correspond à la

partie dorsale, apparaissent deux bouquets de cils vibratiles; en

suite la coquille naît par deux boursouflements de l'enveloppe,

semblables à deux verres de montre d'une transparence extrême;

appliqués de chaque côté de la dépression dorsale. Les deux

moitiés en s'accroissant ,se rapprochent l'une de l'autre, se rejoig':'

ne~t enfin et forment la charnière. Ce n'est donc pas celle-ci

qui paraît la première.

La partie centrale et opaque de l'embryon se détache ensuite

de la partie périphérique, d'abord à la partie dorsale, puis à la

partie ventrale, sauf en deux points: la place de la bouche et

celle de l'anus. A ce dernier point, la partie centrale est réuniè

à la partie périphérique par un pédicule cylindrique qui s'allonge

et sa transforme ensuite en intestin. L'estomac se forme dans la

partie supérieure de la masse centrale, le foie dans la partie in';'

férieure. Les deux groupes de cils vibratiles entourent ·la partie

opposée à la coquille d'une couronne, qui devient l'origine du

disque rotateur et au milieu duquel naît la bouche. L'intestin et

l'estomac se creusent d'une cavité distincte., qui se tapisse d'un

épithélium vibratile. Bientôt la coquille est devenue si grande

qu'elle peut enfermer tout le corps; devant l'anus se trouve un

appendice simulant un pied rudimentaire. Quoique le disque ro~

tateur serve principalement d'organe de locomotion, son rôle est

lié à la respiration et probablement aussi à la préhension des

aliments. Même chez les larves les plus développées, il ne réussit

pas à découvrir les branchies ou le coeur, ni à observer la chute

du disque rotateur,· c?mme l'avait indiquée M. DAVAINÈ. . .

II. li réussit une fois à conserver lès larves vivantes pendant

tren~ jours, une autre fois même pendant quarante-trois j~urs,

en dehors' de la coquille mère. Afin de . swvre le déveioppethent
18

,., .,,,l'

.... ,

.. '...~~ ·.:~l· ~.:- -. :{'f' -' ,



·270

werden de larven gevoederd' met verschillende kleurstoffen. De

mond blijkt geplaatst te zijn tusschen detrilschijf en het voet

achtige aanhangsel voor den anus; het is een lange trechter, met

trilharell bekleed, waarvan de bovenlip gevormd wordt door de

trilschiif, de onderlip door genoemd aanhangsel. Een buisachtig
orgaan, in het midden der trilschijf gelegen, werd vroeger bij

minder ontwikkelde larven ten onrechte voor de mond gehouden.

De maag .is in het midden ingesnoerd, ter hoogte waar de darm

er aan vastzit; deze laatste ligt in windingen ter linkerzijde van

de maag. Thans krijgen ook de leverlobben eene holte en be

ginnen in hun parenchyOl karakteristieke korreltjes oP. te treden.
De min of meer op vezels gelijkende strepen gaan ovel' ·in spiel'

bundels, die aan de trilschijf zijn vastgehecht en deze naar bin

nen kunnen trekken. Nimmer werd het afvallen van de trilschijf

waal'genomen, weI wordt deze somtijds door plotseling sluiten

van de schelp geheel of gedeeltelijk afgesnoerd. Het .schelp-slot

vertoont een getand vool'komen, evenals bij jonge mossels. Ten
slotie treden ook de otolithen op, aIs blaasjes, die eenige bolletjes

beva~ten, welke levendige beweging vertoonen; zij liggen onder

de mond, aan ~de bazis van de onderlip.

Uoste 1) (1861), de onvermoeide ijveraar voor kunstmatige oes

terteelt in Fl'ankrijk, beschrijft het microscopisch voorkomen van

het oesterbroed en geeft eenige vrij nauwkeurige afbeeldingen der

larven. Daar het mogelijk is, broed buiten het moederdier eenige

dagen in het leven te honden, meent hij dat hiervan misschien

partij zou zijn te irekken voor de industrie.

Hlanehère i) (1866) volgt nagenoeg geheel de mededeelingen

van DAVAINl<J en COSTE; er worden door hem een viertal vrij

goede afbeeldingen gegeven van oesterlarven, waarop de dorsale

en ventr~le lengtespieren, die het velum binnen de schelp terug

trekken, zijn weergegeven. Hij deelt mede dat, volgens waal'

nemingen van GERBE, aIs de oesterlarve zich vasthecht, het velum

1) Voyage d'exploration sur le littoral de la France et de l'Italie. 2e Édit. 1861, p. 93.
. 2) H. de la Blanchère, Industrie des Eaux, 1866,p. 69.
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de l'intestin, les larves furent nourries de diverses matièrescolo

rantes. La bouche paraît être placée entre le disque rotateur et.

l'appendice pédiforme en avant de l'anus j c'est un long entonnoir,

tapissé de cils vibratiles, dont la lèvre supérieure est formée par

16 disque même, la lèvre inférieure par l'appendice en question.

Un organe tubuleux qui se trouve au centre du disque rotateur a

été pris chez des larves moins développées, pour la bouche, màis

à tort. L'estomac 'est rétréci au milieu, là où l'intestin y est at

taché j celui-ci en formant une anse se contourne vers le .côté

gauche de l'estomac. Alors les lobes du foie se CreUl!lent d'une

.cavité et les granules caractéristiques commencent à se présenter

dans son parenchyme. Les traînées d'apparence fihreuse se trans

forment en faisceaux de muscles qui s'attachent au disque rotateur

qu'elles font rentrer dans la coquille. Il n'a jamais vu le disque ro

tateur se détacher spontanément j mais il arrive quelquefois que la

coquille en se fermtl.nt brusquement le coupe en tout ou en partie.

La charnière de la coquille est dentée, comme dans les jeunes mou

les. Enfin les otolithes apparaissent aussi sous la forme de vésicules,

renfermant quelques granules agités d'un mouvement très vif, et·

placées sous la bouche, à la base de ,la lèvre inférieure.

(joste J) (1861), le zélé propagateur de la pisciculture en France,'

décrit l'aspect que présentent les embryons de l'huître sous l'obI.

jectif du microscope, et en donne quelques figures assez eXactes~

Comme il est possible de conserver ces larves vivantes pendant

quelques jours en dehors de l'huître mère, il croit qu'on pourrait

en tirer parti pour l'industrie.

De la Blanehère 2) (1866), donne presque exactement les mêmes

communications que DA.VA.INE et COSTE; il y ajoute quatre assez bons

dessins de larves d'huître, dans lesquels on. a rendu les muscles

longitudinaux, dorsaux et ventraux, qui servent à faire rentrer

le voile dans la coquille. Il dit que, d'après des observations de

M. GERBE, quand .1110 larve de l'huître se fixe, ·le voile s'atrophie

1) Voyage d'exploration sur le littoral de la France et de l'Italie. 2e.édit.1861, p. 98.
2) H. de la Blanchère, Industrie des Eaux, 1866, p. 69. . .

... ;'



,'",":.-

272

atrophieert, naarmate de kieuwen zich ontwikkelen, zoodat ïleze

waarschijnlijk uit dat orgaan hun, oorsprong nemen.

Gwljn JeJfreys 1) (1869) onderzocht het oesterbroed bij gelegen

heid van het onderzoek eener oester-visscherij in, derivier Roach ,

in Essex; hij vergelijkt de larven bij de zaden van het »herders

tasje". Men kan het lichaam dOOl~. het doorschijnende schelpje

heen zien; het middengedeelte is donker, bijna zwart; en stelt

waarschijnlijk de lever voor. AIleen het voorste gedeelte is bezet

met trilcilien.

Saunders 2) (1873) liet op de Vergadering der East Kent Nat.

Rist. Society van 10 Juli levende oesterlarven zien en merkte

daarbij op dat zij een schelpje hebben, waarvan de beide kleppen

bol zijn en niet, zooals bij de volwassen oesters, de eene bol,

de andere plat.

Salensky 3) (1874) gai in zijne »Bemerkungen über Raeckel's

Gastraea...,theorie" tamelijk goede afbeeldingen van drie verschil

lende ontwikkelingstoestanden der oesterlarven; deze dienen tot

voorbeeld van de wijze van ontwikkeling der Lamellibranchiaten,

bij wie volgens hem geen eigenlijke gastrula (door embolie) voor

'komt. Oorspronkelijk, bp.staat het embryo uit twee lagen, zondel'

inwendige hoIte; eerst later ontstaat in het entoderm eene darmholte~

ItIUblns (1877) beeldt in ziju keurig boekje »die Auster und

die Austernwirthschaft" eenige van de aIlervroegste ontwikke

lingsstadiën van Ostrea edulis af; ook de afbeelding der vrij

zwemmende larve (met de sluitspier) is natuur-getrouw, ofschoon

deze bij vergissing ten: onderste boven 'gekeerd is voorgesteld,

zoodat het velum benedenwaarts ligt Hij vond dat de jonge

oesters, het moederdier verlaten, aIs zij de grootte van 0.15 à

0.18 mm. bereikt hebben.

1) British Conchology, VoL V, 1869, Supplement p. 165. ,
2) Q,uart. Journ. Microsc. Science, Vol. XIII, 1873, p. 493.. '
3) Archiv. f. Naturgeschichte,1874;p.:150, pl. V, fig. 1; 2'en3;
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à mesure que lè~ branchies se développent; de sorte qù"ii e~t 'pro

bable que celles-ci ont leur origine dans cet organe.

Gwyn JeJfreys 1) (1869), observa le frai des huîtres à l'occa::

sion de ,l'examen d'une pêcherie d'huîtres dans la rivière de Roach

en Essex; il compare les larves aux graînes de la capselle bourse

à-pasteur. On peut, dit-il, voir le corps à travers la coquille

transparente; la partie centrale est opaque, presque noire, et re

présente probablement le foie. La partie antérieure seule est pour

vue de cils vibratiles.

Saunders 2) (1873), présente dans la séance du 10 juillet de

l'East Kent Nat. Hist. Society, des larves d'huître vivantes, et

fait la remarque qu'elles ont une petite coquille, dont les deuX

valves sont convexes, tandis que chez l'huître adulte l'une est

convexe et l'autre plate.

8alcnsky 3) (1874) a donné dans ses »Bemerkungen über Haec

kel's Gastraea theorie" d'assez bonnes figures de trois phases diverses

du développement de la larve de l'huître; ces figures servent d'ex

emple du développement des IJamellibranches, chez lesquels d'a

près lui il ne se présente pas de gastrule (par embolie). L'em

bryon se compose originairement de deux couches, sans cavité

interne, et ce n'est que plus tard qu'une cavité intestinale se form",

dans l'entoderme.

MUbius (1877), dans son charmant petit ouvrage »dio Auster

und die Austernwirthschaft" donne des dessin!'! des premiers sta

des du développement de l'ostrea edulis; il y donne aussi une figure

très exacte de la larve (avec le muscle adducteur), tOutefois cette

figure est renversée par erreur; de sorte que le voile se trouve

placé en bas. Il a trouvé que les jeunes huîtres quittent leur mère

quand elles sont parvenues à la grandeur de 0.15 à O. 18 mm.

1) British Conchoiogy, Vol. V, 18611, Supplement p. 165.
2) Quart. Jouin. Microsc. Science, Vol. XIII, 1873, p. 493.
3) Arcbiv. J. Naturgescbichte, 1874, p._150, pl. V, fig. 1, 2 et 3., "

"
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Ten slotte mogen hier nog een paar mededeelingen betrefi'ende

de ontwikkeling van twee verwante soorten, de Amerikaansche

(O. 'virginiana) en de Portugeesche Oester (O. angulata) eene

plaats vinden.
Volgens Brooks 1) (1880) is de Amerikaansche Oester (Ostrea

virginiana. List.) eenslachtig; haar eieren worden bevrucht en

ontwikkelen zichbuiten het moederdier. Het verloop van het

klievingsproces hangt. veel af van tëmperatunr en andere omstan

digheden; in sommige gevallen is het met trilharén voorziene

embryo gevormd binnen twee uren' na de bevruchting, maar ge

woonlijk duurt dit niet minder dan 24 uren en het kan twee

dagen eischen. De klieving begint daarmede,' dat het ei eene

ovale gedaante krijgt; het breede einde wordt de an i mal e (for

mative Brooks), het smaIle einde de vege.tatieve (nutritive

Brooks) pool. De laatste beantwoordt aan de rugvlakte van

het embryo. Onder sterke bewegingenvan den dooier treedt

het eerste poolblaasje naar buiten. Het ei klieft zich vervol

gens eerst in drie blastomeeren, twee aan de animale en een

aan de vegetatieve pool gelegen. Eene klievingsholte, zooals bij

de eieren van andere Mollusken wordt waargenomen, scbijnt niet

aanwezig. Na herhaalde deeling der animale bollen, wier aantal

bovendien door afsnoering van anderen van de vegetatieve kogel

vermeerderd wordt, ontstaat op die wijze eene laag ectodermcel

len, die den vegetabieven bol overdekt en langzamerhand meer en

meer omgroeit. Door deelingontstaan nu uit den vegetatieven bol

eerst twee, vervo1gens zes en meer entodermcellen; hat embryo

wordt plat en ectoderm en entoderm verwijderen zich van elkaâr.

Vervolgens stulpt het entoderm zich in, zoodat eene ondiepe

schotelvormige gastrula ontstaat, met kleine lichaamsholte. Het

embryo ondergaat nu belangrijke gedaanteverandering: er treedt

een trilcilienkrans (het velum) op, en aan de rugzyde ontstaat

eene halvemaanvormige .groef ,die dwars op de lengteas van het

lichaam staat en de blastoporus vertegenwoordigt. De blastoporus

1) Stndies from the Biological Laboratory of John Hopkins University, N°. IV, Balti
more, 1880, 21. I-X.,

,.
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il nous reste enfin à mentionner ici quelques communications con

cernant le développement de deux espèces congénères, l'huître

américaine. (O. virginiana) et l'huître portugaise (O. angulata).

D'après Brooks 1) (1880), l'huître américaine (Ostrea virginiana

List) est unisexuée; ses oeufs sont fécondés et se développent en

dehors de l'huître mère. La marche de la segmentation dépend

beaucoup de la température et d'autres circonstances; dans quel

ques cas l'embryon pourvu de cils vibratiles est formé deux heu

res après la fécondation, mais la durée ordinaire n'est pas moin

dre de vingt-quatre heures, et peut même s'étendre à plus de

deux jours. Au début de la segmentation l'oeuf prend une

forme ovale i le p;ros bout devient le pôle an i mal (formative.

Brooks), et le petit bout devient le pôle végétatif (nutri

tive, Brooks). Ce dernier correspond à la face dorsale de l'em

bryon. O'est au milieu de forts mouvements .du vitellus que

sort le premier globule polaire. L'oeuf se fractionne ensuite, d'a

bord en trois sphères, dont deux se trouvent au pôle animal et

une au pôle végétatif. Il ne paraît pas exister de cavité de seg

mentation, comme on l'observe chez les oeufs d'autres mollusques.

Après un fractionnement répété des sphères animales, dont le

nombre est en outre augmenté par d'autres sphères naissant de

la sphère végétative, il se forme de la sorte une couche de

cellules d'ectoderme qui recouvre ·la sphère végétative, et qui l'en

veloppe en croissant de plus en plus. La sphère végétative se

divise maintenant d'abord en deux cellules entodermiques,' puis

en six et plus; l'embryon s'aplatit, et l'ectoderme et l'entoderme

se détachent l'un de l'autre. Ensuite l'entoderme s'invagine, de

sorte qu'il se forme une gastrule peu profonde en forme de

plat avec une petite cavité péritonéale. L'embryon subit alors

une métamorphose importante; il se forme une couronne de cils

vibratiles (le voile), et il naît à la partie dorsale, transversale

ment au grand axe du corps, une dépression lunulairequi repré

sente le blastopore. Le blastopore se ferme ensuite et l'ento-

l)Studies from the BiologiclIl Laboratoryof John Hopkins University, N°, IV, Balti
more, 1880, Fl. l-X.
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groeit vervolgens dicht en hèt entoderm komt als een kogel van

cellen in de lichaamsholte te liggen; v66r dat dit geschiedt treedt

aan ieder einde der blastoporus-groef een klein, onregelmatig,

doorschijnend lichaampje voor deu dag, de beide schelphelften.

Een paal' uren 1ater is het embryobelangrijk in grootte to~geno

men, en is in het entoderm eene duidelijke holte ontstaan, die

met trilharen bekleed is. Deze holte staat door eene opening,

ongeveer tegenover de schelp gelegen, met de buitenwereld in

verbinding, zoodat kleine deeltjes daardoor naar binnen treden ; de

rand der opening kan uitgestulpt worden en aIs een zuigtoestel

dienst doen. Onderwijl heeft de schelp eene regelmatige gedaante

gekregen en is in omvang toegenomen, zoodat zij nagenoeg de

helft van de oppervlakte van het lichaam bedekt. Weldra treedt

nu eene tweede opening op, waardoor het darmkanaal zich bui

tenwaarts opent: de anus; de maag krijgt vervolgens eene peer

vormige gedaante, met het breedste gedeelte naar boven gekeerd,

en op den 4en of 5en dag worden ter zijde der maag een paal'

uitstulpingen zichtbaar, de leverhelften, in wier wand sterk licht

brekende oliebolletjes voor den dag komen.

De studie der ontwikkelingsgeschiedenis van de Amerikaansche

oester leen dus:

1°. dat el' is een dool' instulping ontstaan gastrula-stadium.

2°. dat de blastoporus zich sluit en het dal'mkanaal dus zondel'

opening blijft.

30. dat de schelp optreedt op het punt, vroeger door den blas

toporus ingenomen.

40. dat eerst ééne en dan eene tweede opening van buiten in

de darmholte ontstaat, bijna direct tegenover de plaats van den

blastoporus, en clat een van deze tot mond en een tot aars wordt.

Wlnslow 1) (1881) heeft in den zomer van 1880 aan boord

van het Amerikaansche Bchip »Saratoga" de ontwikkeling nage-

1) An account of an Experiment in artificially fertilizing the ova of the "European
Oyster (0; edulia). Report .of Ferg~on, Commissioner of Fisheries of Maryland, )881,... . ,. -'. ' ..- .

1...-' .
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derme se trouve 'enfeimé comme' un amas de cellules dans 'la ca-.

vité péritonéale j mais auparavant on voit apparaître à chaque

extrémité de l'enfoncement du blastopore, un corpuscule irrégu- "

lier et transparent: ce sont les deux valves. Une couple d'heu

res plus tard, l'embryon a grandi considérablement ,. et on voit

se former dans l'entoderme Ime cavité, qui est tapissée d'un épi~ '

thélium vibratile. Cette cavité communique à l'extérieur par une

ouverture presque opposée à la coquille, de sorte que de petites

molécules peuvent y entrer; les bords de l'ouverture peuvent se,

renverser en dehors et remplir ainsi l'office d'appareil de succion.

Cependant la coquille a acquis une forme régulière, et a telle

ment grandi, qu'elle recouvre presque la moitié de la surface du

corps. Bientôt s'ouvre un second orifice, par lequel l'intestin

communique au dehors: c'est l'anus j l'estomac devient ensuite py

riforme. Sa partie la plus large est tournée en avant, et le

quatrième ou le cinquième jour on voit paraître de chaque côté

de l'estomac un diverticule; ce sont les deux moitiés du foie, dans

les parois duquel on aperçoit de petits globules d'huile réfractant

fortement la lumière.

L'étude du développement de l'huître américaine nous apprend,

donc:

1°. qu'il y a un stade gastrulaire provenant d'une invagination.

2°. que le blastopore se ferme, et que le canal intestinal reste

par conséquent sans ouverture.

3°. que la coquille apparait dans un point occupé primitivement

par le blastopore.

4°. qu'il se fait un premier orifice, puis un second de dehors

en dedans, dans le canal intestinal, et cela presque en face de

l'endroit où se trouve le blastopore; qne l'un de ces orifices devient

la bouche, et l'autre, l'anus.

Wlnslow 1) (1881), a observé pendant l'été de 1880 ; à. bord

,du vaisseau américain le Saratoga, le développement d'une huître

1) An acconnt of an Experiment in artificial1y fertilizing the ova of the European
Oysler (O. edlllis) , Report of Ji'erguson 1 Commissioner of Fisheriesof Maryland. 1881.

..;, .... "'
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gaan vaneene oester uit de' Golf van Cadiz, die door hem voor

de Europeesche (Ostrea edulis) gehouden werd, maar gelijk reeds

Dr. HOEK vroeger opmerkte, waarschijnlijk de Portugeesche oester

(O. angulata) geweest is. Daar hij geene embryo's binnen in de

schelp aantrof, beproefde hij de kunstmatige bevruchting, die goed

gelukte; na oInstreeks 5 dagen hadden zich uit de' eieren goed

ontwikkelde larven gevormd, die voorzien waren van een velum,

schelp en duidelijk darmkanaal. De wijze van ontwikkeling bood

veel overeenkomst aan met die van O. virginiana.

Bouchon-urandely 1) (1882) onderzoekt de wijze van voort

planting van de Portugeesche oester (O. angulata) die zich tegen

woordig in de mond van de Gironde heeft geacclimatiseerd. Deze

oester is eenslachtig; hare eieren komen buiten het moederdier tot

ontwikkeling en kunnen dus in zeewater worden opgekweekt. Dat

dit niet gelukt bij O. edulis wordt door hem toegeschreven aan de

aanmerkelijke hoeveelheid albumine, die aanwezig is in het vocht,

waarin de larven van dit dier in de mantelholte zich ontwikke

len. Dit essentieel verschil in de organisatie der beide soorten

sluit volgens B. BRANDELy kruissing uit, en maakt dat het be

staan van bastaardvorming, hetgeen door sommige oesterkweekers

beweerd wordt, eene onmogelijkheid is. Proeven in dien zin ge

nomen, zijn dan ook alle mislukt. Daarentegen werd de kunst

matige bevruchting bij O. angulata met goed gevolg tot stand

gebracht. Eieren en spermatozoïden behouden gedurende verschei

dene uren hunne vitalïteit in het water; de beste resultaten wer

den verkregen van de bevruchting met geslachtsproducten, die

twee of drie uren te voren uit de geslachtsklier genomen waren.

De embryonen begonnen zich te bewegen 7 à 12 uren na de be

vruchting, al naarmate de temperatuur was; de schelp vormde

zich tegen den 6en of 7en dag.

Eindelijk wordt door RUder Il) (1883) de Wl]ze van vasthech-

1) De la sexualité chez l'hultre ordinaire (O. eduliJ) et chez l'huitre portugaise (O.
a?11Julata). Compt. Rend. Acad. Sc. T. XCV, p. 256. .

3) On the mode of fu:atien of the fr)' of the oyster. Bulletin of the United State5
Fiah Com~Qll. 1883.
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du golfe dè Cadix ,'qu'il a. prise pour' l'huîtte commune (Ost'l'ëa

edulis) , mais qui, comme l'a déjà fait remarquer le Dr. Hon, était

bien l'huître portugaise (O. angulata). Comme M. WINSLOW ne dé'

couvrit pas d'embryons dans la coquille, il essaya une féconda

tion artificielle qui réussit parfaitement; au bout de cinq jours.,

les oeufs avaient produit des larves bien développées, pourvues

d'un voile, d'une coquille et d'un intestin bien distincts. Le mode

de développement présentait beaucoup de ressemblance avec celui

de l' Ostrea virginiana.

Bouchon-Brandely i) 1882) a étudié le mode de propagati0ll
de l'huître portugaise (O. angulata) , qui s'est maintenant accli;

matée à l'embouchure de la Gironde. Cette huître est uui

sexuée; ses oeufs se développent en dehors de la mère, et peuvent

par conséquent être cultivés dans l'eau de mer. Il croit que si

cela n'a pas réussi avec l'O. edulis, cela tient à la quantité con-

sidérable d'albumine que renferme le liquide de la cavité palléale

où se développent les larves de cette huître. D'après M. B. BRA.N

DELY cette différence essentielle dans l'organisation des deux espè

ces exclut tout croisement et rend tout à fait impossible l'exis

tence d'une forme bâtarde, que quelques ostréiculteurs prétendent

exister. Des tentatives faites dans ce but ont aussi échoué totale~

ment. Chez l'O. angulata au contraire, la fécondation artificielle

a très-bien réussi. Les oeufs et les spermatozoïdes conservent du

rant plusieurs heures leur vitalité dans l'eau; les meilleurs résul

tats furent obtenus par l'emploi de produits sexuels pris deux

ou trois heures auparavant dans les organes génitaux. . Les em

bryons commencèrent à se mouvoir, suivant la température, sept

à douze heures après la fécondation; la coquille se forma vers le
sixième ou le septième jour.

Enfin Ryder 2) (1883) parle de la manière dont les larves de

1) De la sexualité chez l'huttre ordinaire (O. edulis) et chez l'hu1tre portugaise (O.
angulata). Compt. Rend. de l'Acad. des Sc. T. XCV.p. 256.

2) On the mode of fixation of the fry of the oyster. Bulletin of the United States Fish
ComlIlission. 1883. .~•. , '....;:~
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'tin'g van het broed der/Amerikaansche oester besproken,In ver·

eeniging met Col. MARSH. Mc. DONALD is hat hem gelukt uit kunst

matig bevruchte eieren van, O. virginiana broed te krijgen, dat

na 24 uren zichvasthechtte aan de wanden van de kweekglazen.

Zij zaten z66 stevig daarop vast, dat een sterke waterstroom niet

in staat was hen los te maken. Hoe zij zich juist hadden vast

hecht vermochten zij niet te weten komen, maar RIJDER ver

moedt (ofschoon hij de mogelijkheid van het bestaan eener bys

susdraad erkent) dat het geschiedt door middel van den buiten de

schelp uitstekenden mantelrand, daar hij de larven dikwijls op de

zijde zag liggen met den rand van den mantel uit de schelp pui

lende. V66r het einde van het larvestadium verdwijnt de recht

afgesneden slot-lijn van het larve-schelpje min of meer, daar de

schelp dan een umbo krijgt, die boven den slotmand uitsteekt.

Heeft zich de larve vastgehecht, dan worden rondom de randen

der schelp nieuwe lagen van schelpstof afgézet, die eene prisma

tische structuur vertoonen. Bii deze groei is het slot een weinig

bovenwaarts gebogen, zoodat de vasthechting klaarblijkelijk plaats

heeft aan den rand. Dao!' middel van de organische basis van de

schelp (de conchyoline) zit de onderste klep zoo stevig aan den

collecteur vast, dat zij daarvan niet kan verwijderd worden, zon

der te breken.

HOOFDSTUK n.

EIGEN ONDERZOEKINGEN.

Deze onderzoekingen hadden plaats in ons Succursaal-station 1) te

Wemeldinge, waal' ik gedurende r.:lijn verblijf in den zomer van

1881 en 1883 van de HH. ZOCHER en DE LEEUW talrijke blijken

van belangstelling en tegemoetkoming heb oI;ldervonden. De in

de oll1~iddelijke nabijheid gelegen perceelen voor den aanslag van

het oesterbroed kwamen mij bij het onderzoek zeer te stade.

1) Zie. het VIde Jnarvers\ag van het Zoologisch Station.
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l'huitre américàine s'attachent. En· collaboration a.ve~ l~· Colonel

MARSH. Mc. DONALD, il a réul'lsi à obtenir des larves d'oeùf~

d'O. virginiana fécondés artificiellement. Ces larves se fixèrent au'

bout de vingt-quatre heures aux parois des vases de verre danS'

lesquelles elles se trouvaient. Elles s;y étaient si fortement fixées f

qu'un fort courant d'eau n'éta.it pas capablc de les en détacher:

Il ne put découvrir avec certitude de quelle manière elles s'étaient

attachées, mais quoiqu'il reconnaisse la possibilité de l'existencé

d'un filament de byssus, il suppose que la fixation a lieu au moyeIi

du bord du manteau qui fait saillie en dehors de la coquille, parcè

qu'il a souvent vu la larve reposant sur le eôté, et le bord dU:

manteau sortant des valves. Avant la fin de la période larvaire j'

la ligne droite tranchée de la charnière s'efface plus ou moins;'

pùisque la coquille acquiert un renfiement qui s'avance au dessus

du bord de celle-ci. Lorsque la larve s'est fixée, il se déposé

autour des bords du test de nouvelles couches do matière coquillièrë

prés·entant une structure prismatique. Pendant cet accroissement j
la charnière est un peu dirigéé en haut, de sorte qu'il est clair

que le dépôt de matière coquillière a lieu sur le bord. La valve

inférieure est si solideinent attachée au collecteur par ·la ·base or";

ganique de la coquille (la conchyoline), qu'on ne peut l'en sépa-"
rel' sans la briser. ..

CHAPITRE II.

RECHERCHES PERSONNELLES.

Ces recherches ont été faites dans les étés de 1881 et de 1883

à notre station succursale de Wemeldinge 1), où j'ai reçu de MM~

ZOCHER et DE LEEUW de nombreux témoignages d'intérêt et tou~

l'as~istance possible. Les parcs,· pour la fixation des larves d'hut-:

tre, qui se trouvent dans le voisinage, me furent fort utiles pour

.mes recherches.

.1) Voyez le VIe Annuaire de la Station Zoologique. ..... _"...: J. i',.1~ .0 ,,', .
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'Aan het bestudeeren Vll.il de,ontwikkelingsgeschiedenis der Oes

ter zijneigenaardige bezwaren verbonden, die den franl'lchen Zoo

loog DJoJ LACA.ZE-DuTHIERS niet ten onrechte deden zeggen: »l'Huître

est certainement l'une des espèces dl} groulle des Acéphales la

mellibranches la plus difficile à ètudier dans son organisation

comme dans son développement" 1). Terwijl namelijk bij de meesœ

lagere dieren de geslachten gescheiden zijn en de geslachtsproduc

ten, aIs zij rijp zijn, naar buiten treden en derhalve de bevruch

ting buiten het lichaam plaats heeft, is dit bij de oester niet het

geval. Niet alleen doorloopen hier de embryonen hun eersœ ont
wikkelingatoestanden binnen de mantelholte van het moederdier,

en heeft de bevruchting instede van uitwondig inwendig plaats,

maar misschien komen zelfs in de uitvoergangen van de geslachts

klier reeds de eieren en spermatozoiden met elkander in aanra

king. Wil men de eerste veranderingen van het bevruchte ei

waarnemen, dan kan men dus niet, zooals bij de meeste andere

lagere dieren, zijn toevlucht nemen. tot kunstmatige bevruchting,

maar is genoodzaakt op goed geluk een aantal broedhoudende

oesters open te maken. Heeft men nu eene moêroesœr op de ge

wone wijze, dat is door doorsnijding der sluitspier, geopend, dan

sterft zij spoedig en is dien ten gevolge helaas ook de normale

ontwikkeling van het broed. dat zij bevatte, gestoord; want men

kan de embryonen ook buiten het moederdier weI eenige dagen

in een aquarium in het leven houden , maar daarbij komen toch

spoedig ziekelijke toestanden voor den dag. of de ontwikkeling

blijft eenvoudig stilstaan. Zoo deelt DE LACAZE-DuTHIERS mede dat
zijne oesterlarven langer dan een maand in de aquaria' bleven le

ven, maar hij zag in al dien tijd geene belangrijke veranderingen

~n de organisatie optreden, wat zeker niet normaal is. WeI is

het mij een enkele maal gelukt, door eene kleine opening te ma·

ken in de rand van de Bchelp, waarbij dUB de oester in het ge

heel niet of weinig gekwet.'lt werd, en ik toch met eene pipet in

1) Mémoire sur le développement des Acéphales lamellibranches (Compt. rend, Acad.
Se. Paris T. XXXIXbl. 1197).

",. ,~<1~ili~t:~. '". f·"·~·"
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L'étude du développement de l'huitre est accompagnée· de .diffi

cuItés particulières qui ont fait dire avec raison au. professeur

DE LA.cA.zE-DuTHIERs que· »l'huître est certainement l'une des

espèces du groupe des Acéphales lamellibranches la plus difficile

à étudier dans son organisation comme dans son développe-..

ment '). Chez la plnpart des animaux inférieurs, les sexes Bonti.

séparés, les produits sexuels arrivés à maturité, sont rejetés au

dehors, et par conséquent, la fécondation s'opère en dehors du

corps; il en· est tout autrement chez l'huître. Non tleulement

les embryons de celle-ci parcourent les premières périodes de leur

développement dans la cavité palléale de l'huître mère, la fécon

dation s'y fait à l'intérieur et non à l'extérieur, mais les oeufs,

et les spermatozoïdes se rencontrent peut-être déjà dans les ca..

naux excréteurs de la glande sexuelle. Si l'on veut observer les

premiers changements de l'oeuf fécondé, on ne peut donc pas;

comme chez· la plupart des animaux inférieurs, avoir recours.

à la fécondation artificielle; on est forcé d'ouvrir à tout ha~

sard un certain nombre d'huîtres contenant des oeufs. Si l'on

ouvre une huître mère de la manière ordinaire, c'est-à-dire en

coupant le muscle adducteur de la coquille, elle meurt bientôt, (

et le développement normal de sa progéniture est par conséquent

troublé; on peut bien conserver vivants dans un aquarium., les

embryons séparés de leur mère, mais il se déclare bientôt un état

maladif ou bien leur développement s'arrête tout net. Ainsi M. DE'

LA.cAZE-DuTHIERS dit que ses larves d'huître ont continué à vivre

dans les aquariums pendant plus d'un mois, mais il n'a pas vu .

. de changements importants survenir dans leur organisation, ce

qui n'indique certainement pas un état normal. J'ai bien réussi

une seule fois à étudier pendant une couple de jours le dévelop

pement des larves d'huître, en pratiquant une petite ouverture

au bord de la coquille, ce qui ne blessait que peu ou point l'a

nimal. Je pus ainsi introduire une pipette dans la cavité palléale

1) Mémoire snr le développement des Acéphales Illmellibranches (Compt.rend. de rie.
des Scienc. PliriS. T. XXXI,X,., p., 1197): i ,',.;'.'..•.•:',' ; ,~..:':.:' .".":
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. d;(ina~têlÎiolte kom~n kon 1 op die wijze het broèd eén paal' da

gen ongesloord in zijne ontwikkeling te volgen j maar ook dit

duurde slechts kort, wijl de oester bij elke dergelijke kUIlstmatige
verlossing'steeds een groot aantal embryonen uitstiet, zoodatzij

spoedig al het broed kwijt was. Het is dus' niet mogelijk eene

onafgebroken reeks van de verschillende ontwikkelingsstadiën te

verkrijgen, maar men moet zijn toevlucht nemen lot onderlinge

vergelijking van de waargenomen toestanden en trachten' op die

wijze zich eene voorstelling van de ontwikkeling te vormen.· Hierbij

komt nog dat men de broedhoudende oesters niet altijd uitwendig

herkennen kan; weI is de verslapping van de sluitspier en dien

ten gevolge het minder energisch slliiten van de schelp eene vrij

zekere vingerwijzing dat de oester embryoneu bevat 1 maar dit

verschijnsel doet zich toch zonder twijfel het sterkst voor 1 hoe

ouder het broed i8 en hoe nader bij het· tijdstip dat het vrij zal

worden. Th: kreeg dan ook veel meer moêroesters die oud broed

dan die jong broed bij zich hadden en hieraan mag ik het loe

schrijven dat de eerste stadiën der eiklievillg mij grootendeels on

bekend gebleven zijn.
. DAVAINE 1) en MOBIUS Il) hebben evenwel reeds eenige der aller

eerste klievingsstadiën van het oesterei afgebeeld en beschreven;

daaruit blijkt dat 1 na uittreding der poolblaasjes (fig. 2) 1 het ei

zich, evenals dat der overige Lamellibranchiaten 3) 1 deelt in twèe

bollen, een kleine (animale) en een groote (vegetatieve) bol (fig.

3). Dit stadium wordt gevolgd door één bestaande uit vier bol

len 1 drie kleinere aan de animale pool, rustende op eengroote

vegetatieve bol (Fig. 4). Door voortgezette deeling der animale

bollen en gelijktijdige afsnoering van kleinere bollen van den ve":

getatIeven bol ontstaat aan de animale pool eene laag kleine cel

len, die den vegetatieven' bol meer en meer omgroeien, zondel'

hem evenwel geheel in te sluiten (Fig.' 5). Nu begint ook de

1) Loc. cit. p. 34, pl. II.
2) Loc. cit. p. 16. . .' .'. .
3) Eene ùitzondering schijnt PiBidium te maken. 'Ray Lankester, ëOntrib. 'to the de·

velopm. history of Mollusc&; Phil. TranBllct. Vol. 165, 1876. 'J.) .. '.;1 .':<l',t.or. ,. ' •
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'-'" .;.



2B5
..

et .en retirer des larves; malS cela ne dura qile peu de temps,

parce que l'huître rejetait à chaque opération un si grand

nombre d'embryons qu'elle n'en contint bientôt plus. TI n'est

donc pas possible de se procurer une série continue des dif
férentes phases du développement; il faut avoir recours à la

comparaison des divers stades observés, et chercher à se faire

ainsi une idée du développement. A. cette difficulté vient s'ajou

ter ce fait, qu'on ne peut pas toujours reconnaître extérieurement

les huîtres mères; le relâchement du muscle adducteur, et, par

conséquent, l'occlusion. moins énergique des valves est un indice

assez sûr que l'huître renferme des embryons, mais ce phéno

mène est certainement plus marqué Iii. où les embryons sont le

plus développés et sur le point d'être expulsés de la coquille.

O'est bien pour cette raison que j'ai reçu beaucoup plus d'huîtres

mères contenant des embryons plus avancés que de celles qui ren

fermaient de jeunes embryons; c'est aussi pourquoi les premiéres

périodes de la segmentation de l'oeuf me sont restées en grande
partie inconnues.

MM. DAVAINE 1) et MOBlUS 2) ont cependant déjà donné des figu

res et une description de quelques-unes des. premières phases de la

segmentation de l'oeuf de l'huître. L'on y voit qu'après la sortie·

des globules polaires (fig. 2), l'oeuf se divise, comme celui des

autres lamellibranches 3), en deux sphères: l'une petite, c'est la

sphère animale, l'autre grande, la sphère végétative (fig. 3). Oe

stade est suivi d'un autre, où l'oeuf se compose de quatre globes,

trois plus petits au pôle animal, reposant sur un grand globe végé

tatif (fig. 4). Par la segmentation répétée des sphères animales et

la formation de petites sphères, naissant par bourge.onnement du globe

végétatif, il se forme au pôle animal une couche de petites cellu

les qui enveloppent de plus en plus la sphère végétative, sans

toutefois l'enfermer entièrement (fig. 5). Alors la sphère végé-

1) Voyez son ouvrage déjà cité, p. 34, pl. II.
2) Voyez son ouvrage déjà cité, p. 16.
3) Le Pisidium semble faire exception. Ray Lankester, Contrib. to the develop. his

tory of Mollusca; Phil. Transact. Vol. 166, 1876.

19



"egetatie~e bol zich tedeoIen, eerst In twee groote ronde (Fig. 6)

Iater in meerdere cylindrische cellen; op die wijze ontstaan dus

twee lagen waàrvan zich de eene tot ectoderm, de andere tot en

toderm (en mesoderm?) ontwikkelen zal. Tegelijk heeft het em

bryo zijn spherischen vorm verloren en ten gevolge eener in

deuking aan de onderzijde eene zwak niervormige gedaante ver

kregen (Fig. 7, waal' het onderste gedeelte evenwel naar boven

gekeerd is). Onderzoekt men een iets ouder stadium op door

snede (Fig. 8), dan blijkt clat de laag van entodermcellen een

weinig ingestulpt en daardoor eene ware gastrula ontstaan is.

Van eene echte invaginatie kan hier eigenlijk geen sprake zijn,

wijl el' geene klievingsholte aanwezig is; maar men heeft hier aIs

het ware een tusschenvorm tusschen eene gastrula, ontstaan door

instulping (embolische) en eene gastrula ontstaan door omgroeüng

(epibolische). Deze laatste vorm schijnt bij de overige in zee le

vende Lamellibranchiaten voor te komen. Trouwens reeds RABL 1)
e. a. hebben el' op gewezen dat deze twee schijnbaar fundamenteel

verschillende wijzen van gastrulavorming door eene rij van over

gangen met elkaar verbonden zijn en toch tot eenzelfde proces

kunnen teruggebracht worden.

Ret oesterembryo biedt in dit stadinm het merkwaardi~ ver

schijnsel aan, dat niet alleen aan de ve~etatieve pool eene instul

ping voorkomt, maar bovendien aan de tegenoverliggende pool,

een weinig beneden den top, eene zeer dnideIijke groeve aanwe

zig is. Wanneer men het embryo van de zijvIakte bekijkt, vaIt

deze insnijding terstond in het oog (Fig. 9, sk), en eene optische

doorsnede (fig. 8) leert ons dat zij daardoor is ontstaan, dat

eenige ectodermcellen zich een weinig naar binnen ingestulpt heb

ben. Bij de verdere ontwikkeling (fig. 10 en 12) ontstaat hier

door een uit hooge cylindrische cellen. gevormd zakje, met eng

Inmen, . wiens blinde einde naar de dorsale pool van het embryo

gekeerd is. terwijl de orening dwars op de lengteas van het em

bryo staat. Zonder twijfeI, gelijk ait ondere stadien blijkt, is dit

1) Entwicklnng der Tellerschnecke; Morphol. Jahrbuch Bd. V. JI; 601;'
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t;,tive commence aUSSI à se diviser, d'abord en deux grands glo

. bes sphériques (fig. 6), plus tard en plusieurs cellules cylindri

ques; ainsi naissent donc deux couches, dont l'une se dévelop

pera en ectoderme, l'autre en' entoderme (et en mésoderme il).

.En même temps l'embryon a perdu sa forme sphérique, et par

Ruite d'une déllression au côté inférieur, il est devenu légère

ment réniforme (fig. 7, où cependant la partie inférieure est

tournée en haut). Si l'on observe la coupe optique d'un stade

plus avancé (fig. 8), on, voit que la couche des cellules ento

dermiques s'est un peu enfoncée et a donné naissance à une

vraie gastrule. Il ne peut être cependant question ici d'une

véritable invagination, puisqu'il n'y a pas de cavité de segmen

tation; on a pour ainsi dire une forme intermédiaire entre une

gastrule embolique et une gastrule épibolique. Cette dernière forme

semble d'ailleurs se rencontrer chez les autres Lamellibranches ma

rins. D'ailleurs M. RAl3L 1) l't d'autres encore ont montré que ces

deux formations de gastrule, si différentes en apparence, sont re

liées l'une à l'autre par toute une série de transformations et peu.,.

vent être ramenées au même processus.

L'embryon de l'huître présente dans cette phase ce phénomène

remarquable qu'il y a non seulement une invagination au pôle

végétatif, mais aussi une dépression très-distincte à l'autre pôle, '

un peu au-dessous du sommet. Quant on regarde l'embryon de

côté, cet· enfoncement s'aperçoit tout de suite (fig. 9, sk), et

une coupe optique (fig. 8) nous apprend qu'il est dû à une fai

ble 'invagination de quelques cellules ectodermiques. Pendant le

développement ultérieur (fig: 10 et 12), il en naît une petite

poche, formée par de hautes cellules cylindriques, avec une ou

verture étroite dont le fond est tourné vers le pôle dorsal

de l'embryon, tandis que l'ouverture se trouve· en travers sur

le grand axe de l'embryon. Cette petite poche n'est certaine

ment pa" autre chose que la glan de préco nchylienne,

1) Entwicklung, der '1'ellerschnecke; Morphol. Jahrbuch Vol. V, p. 601•

...,;
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~akJe niets anders dan de schelpklier. De bewering van FOL 1)
dat bij Ostrea de scheJpklier geen eigenlijke instulping maar slechts

eene zwak uitgeholde ectodermale verdikking ziju zou, is dus niet

zeer juist en berust waarschijnlijk op de waarneming van· oudere

stadiën, bij wie, evenals bij andère Mollusken-Iarven met uitwen

digeschelp, .de instulping langozamerhand vlak wordt. Gelijk be
kend is werd dit orgaaB het eerst ontdekt door RAY LA:NKESTER

bij Pisidium en onderscheidene Gasteropoden 2); later heen HAT

SCHEK het bij lèredo te~uggevonden 3). In vergelijking met de

beide genoemde geslachten heeft echter het optreden der schelp

klier bij Ostrea edulis zeer vroeg in het embryonale leven plaats.

Reeds de eersre onderzoekers, die zich met de ontwikkelingsge

schiedenis van de oester hebben bezig gehouden, DAVAI:NE en DE

LACAZE-DuTHIERS spreken van »une échancrure" en »une dépression",

waardoor het embryo eene hartvormige gedaante verkrijgtj zij

schijnen dus met genoemcle instulping niet onbekend geweest te

zijn, ofschoon zij er de ware beteekenis niet van hebben ingezien.
Voigens de onderzoekingen van BROOKS bezit ook het embryo van

Ostrea virginiana aan de rugzijde eene diepe halvemaanvormige

groeve, die evenwel volgens hem de opening van den oerdarm 

de blastoporus - bevat. Vergelijkt men echter zijne fig. 32 (op.

cit.) met de door mij gegevene fig. 9, 10 en 12, dan geloof ik dat

men met groore waarschijnlijkheid daaruit mag afl.eiden, dat, het

geen BROOKS voor den blastoporus heeft aangezien, niets anders

is dan de opening van de schelpklier. Deze opvatting wordt ook

daardoor gesteund dat hii zegt waargenomen te hebben, dat op

het punt, Waal' zijn vermeendeblastoporus gelegen is, zich larer

de schelp begint te ontwikkelen. Eene dergelijke wijze van ont

staan der schelp bij Lam~llibranchiaten is tot hiertoe alleen door

RABL 4) bij Unio gevonden en is ZOO geheel in strijcl met de waar

nemingenover de ontwikkeling van andere Mollusken, dat zij,

1) Études sur le développement des Mollusques; Archiv. de Zoologie Expérim. T. 1V•
blz. 186.

2) Loc. cit. p. 6.
a) Ueber Entwicklungsgeschichte von Teredo; Arbeit. Zool. IDstit. Wien T. III.
4) Ueber die Eotwicklnogsgeschichte der Malermnschel; Jen. Zeitschr. XI, 1876.
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comme le démontre l'examen de stades plus avancés. L'opinion de

M. FOL 1) que chez l'huître, la glande préconchylienne n'est pas

une invagination proprement dite, mais seulement un épaississe

ment ectodermal légèrement creux, n'est donc pas très juste, et

repose probablement sur l'observation de larves plus avancées,

chez lesquelles, comme chez d'antres larves de mollusques. à co

qUille externe, l'invagination s'efface peu à peu. Comme on le

sait, cet organe fut déconvert d'abord par M. RAY LANKESTER chez

le Pisidium et plusieurs Gastéropodes 9); plus tard M. fuTSCHEK l'a

retrouvé chez le Teredo '). Si l'on compare ces deux genres avec

l' Ostrea edulis, on remarque que la glande préconchylienne appa

rait de très bonne heure dans la vie embryonnaire de celle-ci.

Les premiers savants qui se sont occupés de l'histoire du déve

loppement de l'huître, MM. DAVAINE et DE LACAZE-DU1'HIERS par

lent d'une »échancrure", d'une »dépression", qui donne à l'embryon

quelque ressemblance avec un coeur; ils semblent donc avoir connu

cette invagination, quoiqu'ils n'en aient pas découvert la vraie sig

nification. D'après les recherches de M. BROOKS, l'embryon de

l' Ostrea virginiana montre aussi à la partie dorsale une dépression en

forme de lunule, mais qui, selon lui, contient l'orifice de l'intestin

primitif - le blastopore. Si cependant l'on compare la fig. 32

de son travail avec mes figures 9, 1Oet 12, je crois qu'on

peut admettre avec une grande probabilité que ce que M. BROOKS

a pris pour le blastopore, n'est autre chose que l'orifice de la

glande préconchylienne. Cette manière de voir semble d'ailleurs

confirmée par ce qu'il. dit de l'origine du test; celui-ci commence

en effet à se développer au point même où se trouve le prétendu

blastopore. Un développement analogue de la coquille chez les lamel

libranches n'a été rencontré jusqu'à présent que par M. RABL 4)
chez l' Unio, et est tellement en contradiction avec les observations

1) Etlldes sur le développement des Mollusques; Arch: de Zoologie Expér: T. IV,
page 186.

2) Voyez son ouvrage indiqué plus haut, p. 6.
3) Ueber die Entwicklungsgeschichte von Teredo. Arb. Zoolog. Jnst. Vienne T. rD
4) Ueber die ;E~twicklun~89esch. clef Ma~ermusc4el. 1en. ~eit9l:4r..rf(/)8,J?; .'

.: ~ O.',

.. J.
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g~lyk'reeds van 'bevoegde ziide werd opgemerkt, zeker verdient

nader onderzocht te worden.

Keeren wij thans weder terug tot het embryo afgebeeld in fig.

10, dan zien wij dat het entodermale veld, dat in een vroeger sta

dium (fig. 8) nog slechts eene zwakke indeuking vertoonde, thans

tot eenediepe instulping geworden is, met buisvormig lumen, een

ware oerdarm (protogaster); achter den oermond liggen een paal'

groote cellen, die waarschijnlijk voor de eerste mesoderm-cellen mo
gen gehouden worden, ofschoon de wijze van hun ontstaan evenals

de verdere ontwikkeling van het mesoderm mij onbekend gebleven

zijn. In het embryo van den volgenden dag (fig. 12) treft men ten

minste ook reeds aan de bovenzijde van den darm mesoderm-cellen

aan. Het onder den mond gelegen gedeelte der ventrale zijde begint
nu sterk vooruit te springen, zoodat een soort voet gevormd wordt,

waardoor het embryo sterk op een jonge gasteropode begint te

gelijken. De oermond is nog steeds duidelijk ûchtbaar en ver
toont eene eenigszins ,driehoekige gedaante. Zoover ik heb kun

nen nagaan, verdwijnt zij ook gedurende het verder verloop der

ontwikkeling niet en gaat rechtstreeks in de blijvende mond of

liever in de cardia over. Want evengoed aIs bij die embryo's,

waal' zich de oermond sluit, de oesophagus en de blijvende mond

gevormd worden door eene instulping van het ectoderm, nemen

ook bij diegene, waal' de oermond niet verdwijnt, ectodermcellen

aan den opbouw van de voorste afdeeling van het darmkanaal deel.

Gedurende den verderen groei van het embryo hebben zoowel

uitwendig aIs ïnwendig groote veranderingen plaats; wat in de

eerste plaats de schelpklier betreit, deze begint langzamerhand

haar oorspronkelijk karakter van eene klierachtige instulping te

verliezen, stulpt zich aIs het. ware weder om, zoodat zij thans
slechts eene ondiepe verdikking van het ectoderm vormt, bestaande

uit lange kegelvorroige cellen (fig. 13, sk). Een cuticula-achtig

vliesje(s), het product van de afscheiding dezer cellen, duidt het

allereerste begin van de schelp aan j daar op dit punt bij het vol

wassen dier het slot ligt, was de voorstelling van DAvAIÎŒ »un

trait transparent •••• c'est le premier indice de la charnière" in
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relatives au développement des autres Mollusques, que 'des voix'

compétentes se sont d~jà élevées pour demander une vérification

sérieuse des faits.
Si nous en revenons maintenant à l'embryon représenté fig.

10, nous voyons que le champ entodermal, qui, dans un état an

térieur, ne présentait qu'un léger enfoncement, est devenu une

invagination profonde 6. cavité tubu1aire, un véritable protogas

tre; derrière la bouche se trouvent une couple de grandes cel

Iules, qu'on -peut probablement considérer comme les premières

cellules du mésoderme, quoique la manière dont elles naissent

et le développement subséquent du mésoderme aient échappé, à

mon observation. Quoiqu'il en soit, chez l'embryon du jour suivant

(fig. 12), on rencontre déjà des cellules mésodermiques àla partie

supérieure de l'intestin. La partie de la face ventrale, située au

dessous de la bouche 1 commence maintenant à saillir très-forte

ment, de sorte qu'il se forme une sorte de pied qui fait ressem

bler fortement l'embryon à un jeune gastéropode. Le blastopore

continue à être très distinct et présente une forme quelque peu

triangulaire., Autant que j'ai pu m'en assurer, il ne dispa

raît pas, mais persiste, et se transforme directement en bouche,

ou plutôt en cardia. Car, de même que chez les embryons où

le blastopore se ferme, l'oesophage et la bouche sont formés par

une invagination de l'ectoderme, chez les embryons où le blas-

,topore persiste, ce sont aussi des cellules ectodermiques, qui pren

nent part à la formation de la partie antérieure du canal intestinal.

De grands changements, tant intérieurs qll'extérieurs, s'accom

plissent durant la croissance ultérieure de l'embryon; la glande

préconchylienne perd peu à peu son caractère primitif d'invagina

tion glandulaire, elle se retourne pour ainsi dire- en sens opposé,

de façon à ne plus former qu'un épaississement peu profond de

l'ectoderme, constitué par de longues cellules coniques (fig. 13, sk).

Une mince membrane cuticulaire(s), produit de la sécrétion de ces

cellules, est le premier indic~ de la coquille; comme c'est en ce point

que se trouve la charnière chez l'huître adulte, la description de M.

DAVAINE »un trait transparent.. .. c'est le premier indice de la char-
o .",•• ". • • '.', ',' ('.J:. . .. L" . }
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dit opzicht volkomen juist.· De tweekleppige schelp van de oestèr

ontstaat dus blijkbaar ook aIs een onparig deel, in strijd met de

waarneming van DE LACAZE-DuTHIERS, volgens welke eerst de beide

schelphelften zouden ontstaan »par deux boursouflements de l'en

veloppe", die zich dan later zouden vereenigen en het slot vor

men. Ook BROOKS laat bij de Amerikaansche oester de schelp

van den beginne af bestaan uit twee gescheiden helften, die zich

ontwikkelen uit een klein, onregelmatig , doorschijnend lichaampje,

aan weêrszijden van de dwarse ruggroef (zijn blastoporus) gelegen.

Neemt men evenwel inaanmerking dat, gelijk ik vroeger heb.

aangetoond, de eigenlijke aard dezer groeve en de echte blasto

porus hem waarschijnlijk ontgaan zijn, dan is omtrent de juist

heid zijner waarneming eenige twijfel geoorloofd.

Daarentegen stemt de beschrijving, die HATSCHEK geeft van het

eerete optreden der schelp bij Teredo, volkomen overeen met het

geen door mij bij Ostrea gezien is, en wij mogen, naar mij schijnt,

met zekerheid aannemen, dat het ontstaan der schelp bij

aIle Mollusken op dezelfde wijze plaats heeftjonge

twijfeld is dit, gelijk de laatstgenoemde onderzoeker terecht op

merkt, een gewichtig argument voor de, door VON JHERING zoo

hef~g bestreden, theorie van de monophyletische afstamming der

Mollusken.

Intusschen heeft zich het ectoderm over den geheelen omtrek

van het embryo van hat entoderm afgelicht, zoodat nu vool' het

eerst eene lichaamsholte zichtbaar is geworden; een krans van

trilharen is bovell den mond ontstaan en het kruinveld wortH door

hooge cylindrische cellen ingenomen (fig. 13). Ook het entoderm

heeft onderwijl eene belangl'ijke vergl'ooting ondergaan en be

staat thans uit eene ruime maagholte, die benedenwaarts eene

zakvormige uitstulping bezit, welke nu nog blind eindigt, later

evenwel met het ectoderm in verbinding treden en de einddarm
vormen za!.

Een stadium van den volgenden dag (fig. 14) vertoont de schelp

zeer in omvang toegenomen; deze bedekt na een groot deel van

het lichaa,m en is, gel~k pit !ie.l:l~haqd~ling Ip~t7iureI). blijkt,

.. ,
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nière" est parfaitemént juste à cet égard. La coquille bivalve de

l'huître naît donc d'une seule pièce, et contrairement à l'observa

tion de M. DJil LACAZE-DuTHIERS, d'après lequel les deux valves se

produiraient »par deux boursouflements de l'enveloppe" 1 qui se

réuniraient plus tard et formeraient la charnière. M. BROOKS dit

aussi que la coquille de l'huître américaine se compose dès l'ori

gine de deux valves 1 qui. se développent aux dépen8 d'un petit·

organe irrégulier et tran8parent, situé de chaque côté du sillon

dorsal (son blastopore).

Si l'on veut bien se rappeler que 1 comme je l'ai déjà montré 1

la vraie nature de ce sillon et le vrai blastopore ont échappé au

naturaliste américain, alors il est permis d'élever des doutes sur

la justesse de son observation.

Au contraire, la description, donnée par M. HATSCHEK de la nais

sance de la coquille chez le Teredo, est parfaitement d'accord

avec ce que j'ai ob8ervé chez l'Ostrea, et nous pouvons admettre,

ce me semble, avec certitude, que la coquille'naît che~ tous

les Mollusques de la même manière; c'est sans aucun

doute, comme le fait observer avec raison ce dernier savant 1 un

argument d'une graude importance pour la théorie de ladescen

dance monophylétique des Mollusques 1 théorie combattue avec tant

de violence par M. VON JHERING.

Cependant l'ectoderme s'est détaché de l'entoderme sur tout le

pourtour de l'embryon, de sorte qu'on aperçoit pour la première

fois une cavité péritonéale; une couronne de cils vibratiles s'est

développ'ée au-dessus de la bouche, et le champ du voile est occupé

par de hautes cellules cylindriques (fig. 13). L'entoderme a aussi

grandi considérablement, et se compose maintenant d'une spa

cieuse cavité stomacale, qui présente au bas un diverticule, en

core fermé pour le moment, mais qui entrera plus tiud en com

munication avec l'ectoderme et formera la partie inférieure de

l'intestin.

Le jour suivant (fig. 14) la coquille qui est fort grandie 1 re

couvre une grande partie du corps; elle contient déjà du car

bonate de cha~x 1 aiusiq~e l'inùique le ..traitelllentpa~ l~ aciq.~;

".~, ..
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feéds 'tëri' deéle uit koolzure kalk opgebouwd. 'Na' behandeling

met verdundazijnzuur, bleef el' een dun structuurloos vliesje van

conchyoline over. De ectodermcellen, die in het gebied van de

schelp liggen, zijn ~terst dun en doorschijnend geworden, zoodat

men hun omtrekken niet onderscheiden kan, maar slechts de sterk

lichtbrekendekernen. De larve (fig. 15) die nu bestendig voed

sel opneemt en zich levendig heen en weêr beweegt, begint be

langrijk te groeien j het velum vormt duidelijk een afzonder

lijk deel van het lichaam, dat nagenoeg geheel door de schelp

bedekt wordt. Het kruinveld, dat door de trilhaarkrans omgeven

wordt, vertoont reeds in het midden eene zwakke verdikking,

het begin van de kruinplaat. Een trechtervormige oesophagus

voert in een wijde peervormige maag, die door middel van een

einddarm zich buitenwaarts opent.

Ten gevolge van het optreden van pigment op versc]ùllende

punten van het lichaam (kruinplaat, slokdarm, maagblindzak) be

gint het broed langzamerhand eene grijze. of blauwachtige kleur

te verkrijgen. De schelp heeft nu (fig. 16) eene hoogte van 0,16

mm.; haar vorm is bijna rond, uitgenomen de slotrand, die recht

is. Gelijk ook DE LACAZE-DuTHIERS vermeldt, is het slot iu dit sta

dium reeds van tandjes voorzien. Van. tijd tot tijd ziet men nu

dat het geheele lichaam der larve binnen de schelp wordt terug

getrokken. Dit geschiedt hoofdzakelijk met behulp van eene dor

sale en eene ventrale spier (ds eu vs) die met het eene vertakte einde

ter zijde van den slotrand ontspringende, zich met haa1' andere

einde aan den onderkant van het velum inplanten. Dez~ spieren

zijn ontstaan uit gewijzigde mesodermcellen, die op talrijke plaat

sen met hare uitloopers de lichaamsholte doorkruisen j eenige dezer

cellen, die aan de dorsale zijde dwars van de linker naar de rech

ter schelphelft loopen, hebben zich tot flen groepje vereenigd. en

vormen eene duidelijke sluitspier (sp). Wanneer de larve zich vrij

beweegt, steekt echter het kopgedeelte geheel uit de schelp naar

buiten en slaat zich gedeeltelijk over haar bovenrand heen. De

praeorale trilzoom bestaat uit eene dubbele rij van lange trilha- .

ren-; beschouwt men het kruinveld van bovenop (fig. 17), dan
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Après macération dans de l'acide acétique étendu, il ne resta

qu'une membrane mince de conchyoline. Les cellules ectoder

miques, qui se trouvent dans le champ de la coquille, sont de

venues très minces et transparentes, de sorte qu'on ne peut en

distinguer les contours, mais seulement les noyaux tres réfrin

gents. La larve (fig. 15), prend continuellement' de la nourri

ture, se meut avec vivacité de tous côtés et s'accroît considé

rablement; le voile forme maintenant une partie bien distincte du

corps, qui est presque entièrement recouvert par la coquille. Le·

champ voilier, entouré de la couronne de cils vibratiles, présente

déjà à son centre un épaississement qui est le commencement de .

la plaque céphalique. Un oesophage en forme d'entonnoir conduit

à un large estomac pyriforme, s'ouvrant au dehors par l'inter

médiaire d'un intestin.

Par suite de l'apparition du pigment sur plusieurs' points du

corps (plaque céphalique, oesophage, poche stomacale), les larves

acquièrent peu à peu une couleur grise ou bleuâtre. La coquille

a maintenant (fig. 16) une hauteur de 0.16 mm.; sa forme est

presque ronde, sauf la charnière' qui est droite. Dans cette pé

riode celle-ci est déjà pourvue de petites dents, comme M. DE LAcAzE

DUTHIERS l'a observé. De temps en temps, on voit maintenant le

corps de la larve se retirer tout entier dans la coquille. Cela se

fait surtout à l'aide d'un muscle dorsal et d'un muséle ventral (ds

et vs) qui, naissant au bord de la charnière par une extrémité ra

mifiée, vont s'implanter par leur autre extrémité à· la partie in

férieure du voile. Ces muscles proviennent de cellules méso

dermiques, qui, avec leurs ramifications, croisent la cavité interne

du corps en plusieurs points; quelques-unes de ces cellules, qui

vont, à la partie dorsale, transversalement de la valve gauche à la

valve droite, se sont rassemblées en groupe et forment distincte

ment le muscle adducteur (sp). Quand la larve se 'meut librem~nt,

la partie préorale du corps sort tout à fait de la coquille et se replie

en partie sur le bord supérieur de celle-cL La zone vibratile préorale

se compose d'une double rangée de longs cils; si l'on observe d'en

haut le champ du voile (fig. 17), on remarque que ces cils sont
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.zièt men clat· deze cilien zijn. ingeplant op twee dicht naast elkan

der gelegen rijen van bijna. rechthoekige cellen. Dit ieder dezer

cellen ontspringen twee trilharen, die men a.an gekleurde prae

paraten een eindweegs binnen het celprotoplasma volgen kan.

Een postorale trilzoom heb ik niet kunnen herkennen, ofschoon

het onder den praeoralen trilzoom gelegen kopgedeelte weI met

korte cilien is bezet. Het krninveld bestaat nu grootendeels nit

een enkele laag van uiterst dunne cellen, die slechts door klen

ring aan de ligging der kernen te herkennen zijn; alleen in het

midden venoont zich eene sterk naar binnen springende verdik

king, nit onderscheidene Iagen van ectodermcellen bestaande (fig.

16 en 17 kp). Dit is de reeds vroeger genoemde k r u i n pla a t

(Scheitelplatte), waaruit zich de bovenslokdarmknoop ontwik

kelt; het schijnt aisof zij door eene overlangsche groeve opper

vlakkig in tweën gedeeld wordt. Peripherische zenuwen, van de

krninplaat uitgaande, zooals door HATSCHEK bij de Teredolarve

zijn waargenomen, heb ik niet kunnen onderscheiden. De be

doelde ectoderm-verdikking schijnt zoowel door DAVA.INE aIs door

DE LAcAzE-DuTHIERs bij de oesterlarve gezien tl:' zijn, maar

werd aanvankelijk door beiden voor de mondopening gehou

den; eene dwaling die later door den tweeden onderzoeker werd

hersteld.

Tegelijk met de overige deelen van het lichaam is ook het darm

kanaal sterk in ontwikkeling vooruitgegaan;. de bruinachtig ge

pigmenteerde oesophagus is langer geworden en in het voorste

gedeelte trechtervormig verwijd. Het lumen van de maag is be

langrijk vergroot en door eene ringvormige verdikking in eene

bovenste en onderste afdeeling verdeeld; aan het bovenste gedeelte

is links en rechts een groote ·ronde blindzak (l) ontRtaan, die het

begin va!! de lever vormt, terwijl op de hoogte der insnoering

de darm ontspringt ,die een paal' lissen aan de linkerzijde van

het lichaam .maakt, alvorens zich in de mantelholte te ope

nen. De geheele inwendige oppervlakte van het darmkanaal

is met trilcilien bekleed 1 nitgenomen waarschijnlijk de leverait

stnlpingen, mer binnenzijde evenwel, te~ gevolge ~er aal).We-
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implantés sur deux rangées de cellules, placées .très près les unes

des autres, et de forme presque rectangulaire. De chacune de ces

cellules naissent deux cils vibratiles 1 que l'on peut suivre jusque

dans le protoplasme cellulaire, dans les pièces colorées. Je n'ai

pu découvrir la zone vibratilepostorale, quoique la partie de la

tête située au-dessous la zone vibratile préorale soit pourvue de

cils vibratiles courts. La majeure partie du champ voilier se

compose maintenant J'une seule couche de cellules, excessive

ment minces, qu'on ne peut reconnaître que par leur coloration,

à la place occupée par les noyaux j au milieu seulement on

aperçoit un épaississement, s'enfonçant fortement vers l'inté

rieur et composé de plusieurs couches de cellules ectodermiques

(fig. 16 en 17 kp). O'est la plaque céphalique (Scheitel

pla t t e) dont nous avons déjà parlé, et d'où naît le ganglion

oesophagien supérieur j elle semble être partagée superficiellement

en deux par un sillon transversal. Je n'ai pu distinguer les nerfs

périphériques, sortant de la plaque céphalique, que M. HATSCHEK

a observés chez. la larve du Te1'edo. Oet épaississement de l'ec

toderme paraît avoir été observé chez la larve de l'huître par MM.

DAVAINE et DE LACAZE-DuTHIERS, mais tous deux: l'ont d'abord

pris pour l'ouverture buccale, erreur qui a été reconnue plus tard

par le dernier de ces observateurs.

Le canal intestinal s'est aussi fortement développé, en même

temps que les autres parties du corps. L'oesophage, reco]lvert

d'un pigment brunâtre, s'est allongé, et s'est élargi en entonnoir

à sa partie antérieure. La cavité de l'estomac, fortement agran

die, se trouve partagée par un· épaississement annulaire en une

partie supérieure et une partie inférieure j dans la partie supé

rieure, il s'est formé à droite età gauche une grande poche

ronde (l), le début du foie 1 ~alldis que l'intestin prend naissance

près de l'étranglement annulaire, et se replie en anse au côté

ga.uche du corps, avant de s'ouvrir dans la cavité palléale.. Toute

la surface intérieure du canal intestinal est tapissée d'un épithé

lium vibratile, sauf peut-être les poches du foie, dont l'inté·
':-:t" ....
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zigheid van een zwart pigmènt, moeilijk te observeeren is. J).
Gelijk aan het kopgedeelte, komt ook aan de orale zijde, op

de plaats waar vroeger hetvoetachtig aanhangsel gelegenwas,

eene knopvormige verdikking van het ectoderm voor, waarin,

ev~nals in de kruinplaat, een groot aantal kernen aanwezig is;
of zich uit die verdikking het pedaalganglion ontwikkelt, kon ik

niet uitmaken, te Meer wijl geene gehoorblaasjes door mij werden

gevonden, ofschoon DE LACAZE-DUTHIERS zegt deze gezien te heb

ben. Ook is het mij niet gelukt, hoewel ik daarop bepaald mijne
aandacht gevestigd heb, een excretieorgaan te ontdekken; anders

waren de talrijke punten van overeenkomst, die de larve (Trocho

phora) van de oester met die van den paalworm aanbiedt, nog

met een vermeerderd. Misschien blijkt bij een hernieuwd onder

zoek, dat ook hier de oernier niet ontbreekt.

De in fig. 16 afgebeelde larve is het oudste stadium van zich vrij

hewegende larven, dat door mij is waargenomen; deze werden uit

de mantelholte der moêroestor genomen of door haar bij het plaatsen

in een aquarium uitgestooten. Derhalve kan ik omtrent den duur

der perioden, die verloopt tusschen het vrijworden en het zich vast

hechten der larve, alsmede omtrent de veranderingen die zij in dien

tijù ondergaat, met zekerheid niets mededeelen. Want noch in de

aquaria, waarin voortdurend zeewater in- en uitstroomde, noch

in die, waarin een constante doorvoer van lucht plaats had 2) , is

het ons gelukt bet oesterbroed tot verdere ontwikkeling of tot

vasthechting te brengen. Ook in mijne verwachting om mij, door

1) Deze donkergekleurde leverzakkèn vormen het zwarte vlekje, waaraan men de oeg·
ter reeds op zeer jeuj!;digen leeftijd, ook met het bloote oog, herkennen kan; dit vlekje
wordt gewoonlijk <loor de visschers ala het begin van het slot geduid.

2) Deze proeven werden genomen in gemeenschap met Dr. Leo de Leeuw. Voor den
.doorvoer van lueht bediende ik mij van den eenvondigen toestel, door Fol voor gebrnik
op reis aanbevolen. Deze bestaat nit twee groote blikken petroleum.kannen. die van bo·
ven en van onderen van eene kraan voorzien zijn en door eene gutta.percha buis in ver·
binding staan. Ecn van beide wordt op zekere hoogte geplaatst en met'water gevuld;
stroomt na het water uit de bovenste kan in de onderste, dan wordt de lucht nit deze
laatste verdreven en door het aquarium gepere~. ., .
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rieur est cependant difficile à obsel'Ver, à cause du très abondant

pigment noir 1).
Ainsi que dans le champ voilier, on voit paraître à l'endroit où

se trouvait auparavant l'appendice pédiforme, un épaississement

ectodermique, en forme de noeud, dans lequel se montrent aussi un

grand nombre de noyaux; je n'ai pu découvrir si le ganglion pé

dieux en naissait, et cela d'autant plus que je n'ai pas trouvé de

vésicules auditives, quoique M. DE LAcAzE-DuTHIERs dise avoir vu

ces dernières. Quoique j'aie fait de mon mieux pour découvrir

un organe secréteur, je n'ai pas réussi à le distinguer i si j'y étais

parvenu, les larves (Trochophora) de l'huître et du taret, dont

le développement présente tant d'analogies, eussent offert ce nou

veau point de ressemblance dans leur évolution. Des recherches

ultérieures montreront peut-être que dans ce cas aussi le rein pri

mitif ne manque pas.

La larve représentée par la fig. 16, est la phase la plus avan

cée des larves libres que nous ayons observée; celles-ci avaient

été prises dans la cavité palléale de l'huître mère, ou avaient

été expulsées par celle-ci lorsqu'on la mit dans un aquarium.

Je ne puis donc rien dire de certain sur la durée de la période,

qui s'écoule entre le moment où les larves sont mises en liberté

et celui où elles se fixent, ni sur les changements qu'eUes su

bissent pendant cet intervalle. Nous n'avons pn réussir ni à ame~

ner un développement ultérieur des larves d'huître, ni à obtenir

leur fixation et cela dans des aquariums où le courant d'eau de

mer était constant, ou dans ceux dans lesquels on faisait passer

un courant d'air continu ~). J'ai aussi été déçu dans mes tenta-

1) Ce sont ces poch~s hépatiques, de couleur foncée, qui forment la tache noire à. la
quelle on peut reconnaître l'huître, de bOlme heure déjà, à l'oeil nu; cette tache est or
dinilirem~nt considérée par les pêcheurs comme indiquant le début de la charnière.

2) Cei expériences furent faites de concert avec M. le Dr. Leo de Leeuw. Je me
servis pour faire passer l'air à. travers l'eau, de l'appareil recommandé par Mo Fol,
lorsqu'on est en voyage. Cet appareil se compose de deux grandes canettes à pé
trole en fer-blanc, pourvues en haut et en bas d'un· robinet et communiquant !lDsemble
au' moyen d'un tuyau de caoutchouc. Une des boîtes, qu'on a remplie d'eau, est pla"
cée à UDe certaiDe hauteur; l'eau s'en écoule dans la boîte inférieure, en chasse l'air et
le fait passer à tra~ers l'aquarium. .: o••: ; ..J'.....
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het visschen van vrij zwemmende larven, deze ontwikkelingssta

dien te verschaffen, werd ik teleurgesteld; niettegenstaande ik

herhaalde malen boven de terreinen van aanslag. met het pelagi

sche net gevischt heb, en daarbij allerlei larven van Anneliden,

Crustaceën, ,Ascidiën enz. verzamelde, is het mij slechts een en

kele maal gelukt eenige oesterlarven meester te worden. Toch

zwemt de larve ongetwijfeld eenige dagen vrij in zee rond, en

het verhaal van den Ingenieur B. DB LA GltYE 1), volgens het

welk een oesterkweeker aan de rivier Auray het broed uit eene

oester drukte en op een steen smeerde, dien hij daarna onmiddel

lijk in hetwater leide, met het gelukkig gevolg dat die steen

tot een ware oester-struik werd, mogen wij zeker weI onder de

fabelen rangschikken.

Vergelijkt men de oudste boven beschreven'larve met hetjong

ste vastgehechte stadium, dan blijkt dat el' tusschen deze beide

stadien belangrijke verschillen in de organisatie bestaan. V001'

eerst is het schelpje aanzienlijk in omvang toegenomen, want ter

wijl dit bij de larve, die op het punt sbat de moêr-oester te ver

laten, slechts 0,16 m.m. hoog is, bedraagt de hoogte van het

kleinste vastzittende schelpje minstens 0,24 mm. De sluit-spiel' neemt

bij de larve eene andere plaats in dan bij het vastzittende dier ~);

terwijl zij bij de laatste v66r of aan de orale zijde van den eind-darm

ligt, dus op de plaats van de achterste sluit-spier der Dimyaria

(Tweespierigen), is zij bij de larve daarentegenaan de aborale

zijde (haemaal-waarts HUXLEY) van den slokdarm gelegen, evenals

de voorste sluit-spier der Dimyaria. Zeer waarschijnlijk is dus

de sluitspier der larve het homologon van de v 0 0 l' ste spier der

Dimyaria. Ook het velum verdwijnt in deze periode, terwijl

daarentegen de kieuwen voar het eerst optreden. Gelijk de af

beelding van een iets ouder stadium laat zien (fig. 19), bestaan

de kieuwen aanvankelijk nit draden, die overhunne geheele lengte

1) H. de la Blanchère, Industrie des Eaux, p. 160.
2) Door Prof. Huxley werd ik ÎJl een persoonlijk schrijven op dit )lunt opmerkzaam

gemaakt. .';:ci',,:: ,,'.. "-"C :'i,' ': ::.'; ,
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tives pour me procurer ces phases de développement, par la pêche

de larves nageant dans ln mer. Qùoique j'aie pêché à plusieurs re

prises dans le voisinage des terrains collecteurs au moyen du filet

pélagique, et que j'aie recueilli ainsi toute sorte de larves d'An

nélides, de Crustacés, d'Ascidies, ete., je n'ai ,réussi qu'une fois

à capturer quelques larves d'huîtres, quoique elles se meuvent

sans doute librement pendant quelques jours dans la mer. Nous

devons certainement ranger parmi les contes le récit de l'ingé

nieur M. B. DE LA. GRYE 1), d'après lequel un ostréiculteur de la

rivière d'Auray après avoir exprimé le frai d'une huître, l'aurait

frotté sur une pierre qu'il aurait mise immédiatement dans l'eau,

et cela avec tant de succès que cette pierre serait devenue un

vrai buisson d'huîtres.

Si l'on compare la larve la plus développée, décrite ci-dessus,

et la plus jeune de celles qui se sont fixées, on remarque de gran

des différences dans leur organisation. D'abord la coquille a pris

un grand accroissement, car, tandis qu'elle ue mesure que 0.16 mm.

de hauteur chez la larve qui est sur le point de quitter l'huître

mère, cette hauteur est d'au moins 0.24 mm., chez la plus petite

des coquilles fixées. Le muscle-adducteur occupe chez la larve une

autre place que chez l'animal fixé 2); tandis que ce muscle, chez ce

dernier, se trouve au côté qral de l'intestin, par conséquent

à la place du muscle adducteur postérieur des Dimyaria

(Bimusculaires) on le trouve chez la larve à la face aborale (côté

haemal de HUXLEY) de l'oesophage, comme le muscle adducteur

antérieur des Dimyaria. Il est donc très probable que le muscle

adducteur de la larve est l'homologue du muscle adducteur a n

tél' i e urdes Dimyaria. Le voile disparaît aussi dans cette période,

tandis qu'en revanche on voit naître les branchies. Ainsi que le montre

la figure d'une larve, dans une phase postérieure de développement,

(fig. 19), les branchies sont d'abord formées par des filaments, qui

"..1
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vrij zgn en alleen aan de bazis en den top met elkaâr samen

hangen. De kieuwen van Ostrea edulis ontwikkelen ûch dus,

zooals reeds D~ LAoAzE-DoTHTERS 1) vermoedde, op dezelfde wijze

aIs die van· Mytilus edulis, en wij mogen hierin een nieuwen steun

zien voor de meening, dat de in filamenten verdeelde kieuw phy

logenetisch aIs de oudere, de lamelleuse kieuw aIs de jongere be~

schou\Vd moet worden.

Eene niet minderbelangrijke vraag, die ter beantwoording

overbleef, was: op welke wijze hecht de· oesterlarve zich vast?

Terwijl namelijk, gelijk bekend is, sommige tweekleppige schelp

dieren zich gedurende hun geheele leven enkel met behulp van

hun byssus vasthechten, bedienen zich anderen, Hinnites; Spon

dylus enz. slechts tijdelijk van dit middel en groeit bij hen làter

de schelp met het voorwerp waarop zij rust, vast. Daar de oester

reeds op zeer jeugdigen leeftijd zich vasthecht, is het, om de

wijze waarüp dit geschiedt te kunnen bestudeeren, noodig dat

men het diertje, met het voorwerp, waarop het vastzit (wij zul

len dit voortaan kortheidshalve collecteur noemen) direct in vol

komen ongeschonden toestand onder den mikroskoop kan brengen.

RYDER~) in zijn »An account of Experiments in OystercultUl'e

etc." beval daarom aan dat men zoude beproeven aanslag te krij

gen op draadjes katoen, strookje~ mica of glas. Zonder twijfel

komt van de opgenoemde stoffen voor het beoogde doel alleen

glas in aanmerking; want indien men een ondoorschijnenden col

lecteur heeft, maakt dit aidadelijk demikroskopische waarne

ming met doorvallend licht onmogelijk en Iegt dus het onderzoek

groote moeilijkheid in den weg. De gedachte kwam daardoor bij

mij op, om de gewone bij het mikroskopisch onderzoek in gebruik

zijnde object-glaasjes aIs collecteur te gebruiken, ellik werd in dit

voornemen versterkt door het lezen eener mededeeling van KARL

MOBIUS in den Zoologischen Anzeiger van 22 Jan. 1883. Deze plaatste

nameIijk, ten einde zich kleine diertjes voor mikroskopische on-

1) Mémoire sur le développement des brl1nchies; Ann. des Sc. Nat. 4e Sér. Zoologie,
T. V, p. 43.

2) Report of Fergoson, Commissioner of Fisheries of Maryland, 1881, p.67.
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sont iséparés sur toute leur longueur, sauf à leur base et ~ leur som-

. met où ils sont soudés les uns aux autres. Les branchies de l' Ostrea

edulis, se développent donc, ainsi que M. DE LACAZE-DUTHlERS 1)

l'avait· supposé, de la même manière que celles du Mytilu8 edulis.

Nous trouvons danR ce fait une nouvelle preuve de l'opinion que,

phylogénétiquement, la branchie filamenteuse représente un état

plus ancien, et la branchie lamelleuse un état postérieur.

Une question non moins importante à résoudre est celle, de sa

voir comment l'huître se fixe. Comme on le sait, quelques Mol

lusques bivalves s'attachent pendant toute leur vie à l'aide dé

leur byssus; d'autres, au contraire comme les Hinnites, les Spon

dylus, etc., ne se servent que temporairement de ce moyen ,et

plus tard leur coquille se soude à l'objet sur lequel elle se trouve.

Comme l'huître s'attache de très boune heure, il est nécessaire

de placer sous le microscope l'animal avec l'objet auquel il est

fixé (que pour abréger nous appellerons collecteur), en ayant soin

que tout soit intact.

M. RYDÈR 2) dans »An account of Experimenta in Oyster,.

culture etc." recommande de tâcher d'obtenir à cet effet de" lar

ves fixées sur des fils de coton, des lamelles de mica ou de verre.

Il n'y a pas de doute que, parmi les matières qu'il nomme,. le

verre ne soit la seule qu'on puisse prendre pour atteindre Je but

proposé j car si l'on a un collecteur opaque l'observation micros

copique au moyen de la lumière transmise est rendue impossible,

et peut être la cause de grandes difficultés. Il me vint à l'idée

d'utiliser comme collecteurs les porte-objets de verre employés

dans les recherches microscopiques , et je persistai dans ce des

sem après avoir lu une communication de M. KARL MOBIUS

dans le Zoologischer Anzeiger du 22 janv. 1883. Afin de se

procurer, dans leur retraite, des animalcules vivants, pour ses

études microscopiques, il avai~ mis des, porte-objets de verre

1) Mémoire sur le développement des branchies; Ann. des. Sc. Nat. 4e Sér. Zoologie.
T, V,p. 43.

2) Report of }'erguson, Commissioner of l'isheries of Maryland,lBBl, p. 67.
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of iets dergelijks aanbrengt oro het uitvaUen te beletten. Tegen

den ondersten kant van het blad is eene ijzeren Iijst bevestigd, om

den toestel zwaarder te maken en voor drijven te behoeden, ter

wijl tegen den bovensten rand san de onderzijde een steunlijst is

aangebracht, om den collecteur op het een of ander voorwerp te

laten rusten, zoo dat er toch eene stroom water onder door kan

gaan. Mijn doel was namelijk dezen collecteur te plaatsen te

midden der bij ons voor het opvangen van broed in gebruik

zijnde dakpannen, ten einde zooveel mogelijk onder dezelfde na

tuurlijke voorwaarden de proef te nemen.

De lengte van den collecteur bedraagt 210 m.m., nagenoeg

overeenkomende met de breedte eener pan (deze wordt op haar

langste zijde in hat water geplaatst), terwijl de breedte 180 m.m.

is, zoodat op iederen zijde van het blad ] 0 objectglaasjes (En

gelsch formaat) plaats vinden. Daar het eenigszins te vreezen

was dat de oesterlarven zich, uithoofde der ~ladheid van het glas,

op de gewone objectglaasjes niet zouden vasthechten, werd een

gedeelte daarvan mat geslepen en een· gedeelte bestreken met een

dun laagje hydraulische kalk, het gebruikelijke bekleedsel voor

de dakpan. De uitkomst bewees dat de toestel voor het beoogde

doel uitnemend geschikt was. Na 3 X 24 uren in het water ge

staan te hebben, hadden zich reeds verscheidene larven op de

glaasjes vastgehecht, evenwel de meeste op de met kalk bestre

kene, enkele op de matgeslepen objectglaasjes en slechts een paar

op die van gewoon glas.

Bij mikroskopisch onderzoek blijkt dat het oestertje in dit sta~

dium bijna in verticale richting op den collecteur vastzit, zoodat

het slot van het schelpje naar boven, naar den waarnemer

gekeerd ia (fig. 18) j het scheIpje, dat 0.24 m.m. hoog is, ver

toont nog de homogene structuur van het larveschelpje en

aan het recht afgesneden slot zijn ·nog de tandjes duidelijk

herkenbaar. Later verdwijnt dit meer en meer (fig. 19), daar

de schelphelften boven den slotrand uitgroeien en op die wijze

een top (umbo) ontstaat. De bewering van RYDER 1) dat het

1) Bulletin of thé United States Fish Commission, 1882, p: 884:~'



307

gue l'empêche de tomber. Au bord inférieur de la tablette se

trouve une bande de fer qui rend l'appareil plus pesant et l'em

pêche de flotter, tandis qu'on a muni le côté inférieur du bord

supérieur. d'un rebord permettant de faire reposer le collecteur

sur un support quelconque, de sorte· qu'un courant d'eau puisse

passer dessous. Je voulais placer ce collecteur au milieu des tuiles

usitées en Hollande pour recueillir le frai, afin de faire autant

que possible mes observations dans les mêmes circonstances natu

relles.

La longueur du collecteur est de 210 m.m., c'est-à"-dire à peu

près de la largeur d'une tuile (celle-ci est placée de champ dans

l'eau), tandis que sa largeur est de 180 m.m.; de sorte qu'on

peut placer de chaque côté de la tablette dix verres porte-objets,

format anglais. Comme il était à craindre que les larves

ne se fixassent pas sur les verres ordinaires, par suite du

poli ,quelques-uns furent dépolis; d'autres furent recouven."l d'une

mince couche de chaux hydraulique, dont on se sert ordinairement

pour enduire les tuiles. Le résultat prouva que l'appareil répondait

parfaitement à son but. Les porte-objets ayant séjourné 3 X 24

heures dans l'eau, plusieurs larves s'y étaient déjà fixées; la plu

part se trouvaient sur les verres enduits de chaux, quelques-unes

sur les verres dépolis, et une couple seulement sur les verres

ordinaires.

L'examen microscopique montre que, dans cette période, la

larve de l'huître est fixée presque verticalement sur le collecteur,

de sorte que la charnière se trouve en haut et tournée vers

l'observateur (fig. 18). La coquille, qui mesure 0.24 m.m.

de hauteur, présente encore la structure homogène de la co

quille de la larve, et on voit encore distinctement les petites

dents à la charnière tranchée en ligne droite. Plus tard ces

caractères disparaissent de plus en plus (fig. 19), parce que

les valves de la coquille s'accroissent au-dessus du· bord de

la charnière, de façon à former un bourrelet (umbo). L'opi

nion de M. RYDER 1) que la charnière serait. dépourvue de

1) Bulletin of the United States ]<'ish Commission, 1882, p. 11840.
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slot z o:il der ta n dj e's zijn zou, in tegenstelling met de waar

neming van DE LACAZE-DuTHIERS, is lIlisschien juist voor de Ame

. rikaansche oester, voor de Europeesche evenwel, gelijk ik reeds

boven zeide ,. zeker niet.

Langs den buitensten rand van het pas vastgehechte larvescheIpje

is een smal strookje nieuwe schelpstof afgezet, 0.012 m.m. breed,

dat de structuur van de volwassen of secundaire oesterschelp bezit.

ls dit strookje secundaire schelp-zelfstandigheid, dat natuurlijk

langs den manteIrand in vloeibaren toestand werd afgescheiden,

nu tevens het middel geweest waardoor het oestertje zich aan het

objectglaaRje heeft vastgehecht? Tot mijn leedwezen kan ik dit

niet met zekerheid uitmaken. Herhaalde malen meen ik bove!!

dien duidelijk een byssusdraadje waargenomen te hebben; maar de

moeilijkheden, die zich bij het onderzoek voordoen, zijn zoovele ,

dat' het mij evenmin aIs RYDER 1) gelukt is de questie tot zeker

heid te brengen.

In de eerste plaats is de bijna verticale stand van het scheIpje

hoogst ongunstig voor dit onderzoek; in de tweede plaats hecht

zich de larve, gelijk ik zeide, slechts hoogst zelden vast op het

naakte glas, meestal op dat wat met kalk bestreken is. Om nu

het voorwerpje toch bij doorvallend Iicht te kunnen bestudeeren,

moet men trachten de kalk te verwijderen, hetgeen vrijwel ge

lukt, zonder dat het oestertje el' afvalt; want nadat het object

glaasje 5 à 10 minuten in eene oplossing van Chroomzuur van

1O!0 gestaan heeft, is nagenoeg aIle koolzure kalk verdwenen. Bij

deze behandeling is echter natuurlijk ook de koolzure kalk uit het

oesterschelpje opgelost en dien ten gevolge heeft het voorwerp in

zijn voorkomen zulke veranderillgen ondergaan, dat deze methode

mij niets verder gebracht heeft. Bedenkt men daal'bij dat op en

rondom het oestertje allerlei andere' diertjes zich vasthechten, VOT

ticellen, acineten enz. , dat allerlei vuil daarop vastkleeft, hetwelk men

niet langs mechanischen weg kan verwijderen, zonder het oestertje

zelf te beschadigen, dan behoeft het geen nader betoog dat het

1) Loc. cit. .~- .. ... ' .... .,;, ".:
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den t s, et cela co~trairement à ce que M. DE LAcAzE-Du

THIERS a. observé, peut être juste pour l'huître américaine , mais

ne l'est certainement pas pour l'huître édule, ainsi que je l'ai dit

plus haut.

TI s'est déposé, le long du bord de la coquille de la larve qui

vient de se fixer, une bande étroite de nouvelle matière coquil

1ère, large de 0.012 m.m., et qui présente la structul'e de la co

quille adulte ou secondaire. Cette petite bande de matière co

quillère secondaire, qui est naturellement sécrétée à l'état liquide

le long du bord du manteau, aurait-elle servi à la petite huître

pour adhérer à la lame de verre? Je regrette de ne pouvoir

trancb,erdéfinitivement cette question; je crois avoir remarqué dis

tinctement à plusieurs reprises un petit byssus, mais les difficultés

qui se présentent, dans ces recherches sont si nombreuses, que de

même que M. H,YDER 2) je n'ai pu arriver à un résultat définitif.

D'abord la position presque verticale de la petite coquille est

très défavorable à ces recherches; en outre la larve ne se fixe,

comme je l'ai déjà dit, que très rarement sur le verre poli, et ne

le fait guère que sur celui qui f\st endtùt de chaux, Or pour

pouvoir observer le petit objet à la lumière transmise, il faut

tâcher d'enlever la chaux, ce qui réussit assez bien, car lors

que le porte-objet a été plongé de 5 à 10 minutes dans une so

lution de 1°:0 d'acide chl'omique, tout le carbonate de chaux a

disparu. Dans ce traitement, le carbonate de chaux de la co

quille a naturelleDl6nt aussi été dissous, ce qui fait que la jeune

huître a subi de telles modifications dans son apparence, que cette

méthode ne m'a pas fait accomplir un pas de plus. Si l'on réflé

chit en outre que toutes sortes d'animalcules se fixent sur la jeune

huître et dans son voisinage, comme des vorticelles, des acinétiens

ek; que toutes sortes d'impuretés y adhèrent, sans qu'on puisse

les éloigner Ir.écaniquement en respectant la petite huître, et l'on

reconnaîtra qu'il est fort difficile de s'assurer s'il existe ou non un

mmce filament de byssus. Cependant l'existencé de ce filament

1) Voyez la note pr\icOOent.e.. ~.. '": .~ 1.;:: ," :;. :'.; ..,'-.; ". . ,-~. .,:~ .:: ~, ... ",,~ :':'

.. ;
.• 1 '--'.

.. '.. . ~ .
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uiterst moeilijk is zich omirent het al· of niet aa'nwezig zijn van

een dun byssusdraadje zekerheid te verschaffen. Toch komt mij,

zooals ik boven zeide, het voorhanden zijn van een byssusdraad zeer

waarschijnlijk voor j deze zal dan, evenals bij Hinnites , slechts tij

delijk aIs vasthechtingsmiddel dienst doen, oro spoedig plaats te
maken voor de langsden rand der schelp afgezette nieuwe schelp

zelfstandigheid 1 die bij hare vorming tavens met den collecteur

vastgroeit. Dat men bij de volwassen oester geen spoor meer van

een byssus aantreft, levert geen bezwaar op, aangezien ook de

volwassen Unio en Anodonta deze niet bezitien, terwijl men hem

weI bij de larve dezer 'weekdieren aantreft 1).
Onderzoekt men het maaksel der secundaire schelp aan een oes

tertje 1 dat reeds eenige dagen is vastgehecht geweest 1 dan blijkt

dat zij niet gelijk hat larve-schelpje nit homogene lagen is opge

bouwd, maar eene net-vormige structuur vertoont en uit vrij re

gelmatige kalkzuiltjes bestaat, die door eene organische stof (con

chyoline) van elkaâr gescheiden zijn (fig. 19 en 20). De diameter

van zulk een zuiltje bedraagt ongeveer 0.012 m.m. j de inhoud is

van een korrelige natuur, alsof zij uit naast elkaâr liggende kleine

bolletjes bestond. Aan den buitensten omtrek, dus aan het jongste

gedeelte van de schelp, ontbreken deze prisma's evenwel nog en

men ziet hier alleen een net van smalle conchyoline-lijstjes , waar

van de mazen niet gevuld zijn (fig. 20).

Gelijk bekend is, bestaat bet buitenste gedeelte van de schelp

van de volwassen oester 1 van Margaritana e. a., nit lagen, die

eveneens een prismatische structuur vertoonen (Saulen- 1 Prismen-,

Waben-Schicht autt.). Wordt bij Margaritana deze prisma-Iaag

ontkalkt 1 dan blijven slechts de wanden rondom de prisma's, die

nitsluitend nit organische stof schijnen te bestaan 1 en eene onbe-

1) Daar de Portugeesche oester, bij wie men uithoofde harer eenslaehtigheid de kunstmatige
bevruchting der eieren kan toepaBBen, zicb volgens de onderzoekingen van BOUCHON-BuN

DELY reeds een paar dagen na de bevruchting vastzet, had ik gehoopt bij de7.e de wijze
van aanhechting gemakkelijker te kunnen bestlldeeren. Door vriendelijke tusschenkomst
van Mr. TRIPOTA te Le TTerdott, kwam ik in het be?it van ean 60 exemplaren dier soort.
Manr het ongunslig weder in de maand JlIli was waarsehijnlijk oorzaak, dat de brven,
hoewel' 88nvankelijk goed ontwikkeld. zich niet wilden vBSthechten>
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me semble très probable i ce byssus ne servirait alors, comme chez

les Hinnites, que de moyen d'adhérence temporaire, et ferait bien

,tôt place à la nouvelle matière coquillère, qui se dépose le long

du bord du test et qui, en se formant, le soude au collecteur.

Si l'on ne retrouve pas trace de byssus chez l'huître adulte, cela

ne peut être une objection, car on n'en trouve pas non plus chez

l'Unio et l'Anodonte adultes, qui en possèdent un cependant à

l'état larvaire 1).

Si l'on examine la structure de la coquille secondaire d'une petite

huître fixée depuis quelques jours, on remarque qu'elle n'est pas

composée de couches homogènes comme chez la larve, mais pré

sente une structure réticulaire et se compose de colonnettes pris

matiques de chaux, séparées les unes des autres par une sub

stance organique (conchyoline) (fig. 19 et 20). Le diamètre d'une

de ces colonnes est d'environ 0.012 mm. j elles sont de nature

granuleuse, comme si elles avaient été formées de petits globules

reposant les uns sur les autres. Cependant ces prismes manquent

encore au bord extrême, c'est-à-dire à la partie la plus récente

de la coquille; on n'y voit qu'un réseau de conchyoline, dont les

mailles ne sont pas remplies (fig. 20).

Comme on le sait, la partie extérieure de la coquille de l'huître

adulte, de la Margaritana et d'autres, présente aussi une structure pris

matique (Sii.ulen-, Prismen-, Waben-Schicht). Si chez la Margari

tana on enlève la chaux de ces prismes, il ne reste plus que les parois

autour des colonnes, parois qui paraissent se composer seulement

de matière organique, et un petit reste organique insignifiant des

1), Comme, d'après les recherches ùe M. BOUCHON-BuNDELY, l'huître portugaise. qui
est uuisexuée et dont les œufs peuvent par conséquent être fécondés artificiellement,
s'attache une couple de jours après la fécondation, j'avaia espéré étudier plus facilement
son mode de fixation. J'avais raçu par le bienveillant intermédiaire de M., TRIPOTA au
Verdon une cinquantaine d'exemplaires de ce mollusque, mais le temps défavorable que
nous eames au mois de juillet fut probablement cause que les larves, quoiqu'elles se déve-
loppassent bien d'abord, ne s'attachèrent pas. ',J"'1"'- 'Ji.
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duidende organi'lche rest van de prisma's zelve over '). Volgens

VON HESsLING 2) ontstaan deze lagen door afzetting van koolzùre

kalk in prismatische holten van talrijke op elkaâr liggende con

chyoline-laa.gjes. De hierboven door mij beschreven oninge~ulde

mazen aan de buitenste rand van het oesterschelpje en het door

TULLBERG aan de schelp van Ma'l',qaritana waargenomen verschijn

~el, pleiten zonder twijfel voor de juistheid van deze voorstelling.

De donkere lijnen, die men op fig. 19 aan de binnen~de van

het schelpje waarneemt, schijnen mij toe niets anders dan draden

van conchyoline-zelfstandigheid te zijn, ten minste bij het ver

brijzelen van het schelpje van een levend oestertje zag ik talrijke

geleiachtige draden tusschen den mantel en den buitensten rand

van het schelpje 3).
Het verdient opmerking dat de onderste schelphelft niet de

regelmatige, netvormige teekening bezit van de bovenste schelp

klep, maar dicht naast elkaâr liggende golfsgewijs verloopende

streepjes en puntjes vertoont (fig. 21); dit verschillend voorkomen

der beide schelpkleppen schijnt alleen daarin zijn oorsprong te

hebben, dat de, kalklichaampjes in de onderste klep niet die re

gelmatige prismatische gedaante hebben aIs in de bovenste klep,

maar kleiner en onregelmatig zijn. Dit verschil in structuur blijft

min of meer ged~rende het geheele leven herkenbaar; want ter

wijl de bovenste klep een bladerig maaksel heeft en uit los zamen

hangende lagen bestaat, waaraan de prismatische bouw terstond

1) Tyeho Tullberg, Studien über Bau und Waehsthum des Hummerpanzers und Mol·
luskenschalen; Kon~l. Svensk. Vetsk. Aead. Abh. Bd. 19, 1882.

2) 'rh. von Hesslinp;, Die Perlmuscheln, 1859, p.260, T. V, fig. 3.
3) Toen dit stuk reeds ter perse was, kwam mij eene mededeeling in handen van

Henry Osborn .over het maaksel en den groei van de oester-schelp (Studies fr. the
Biologie. Laboratory, John Hopkins University, Vol. II, nO' 4); Op aansporing van
Dr. Brooks bestudeerde hij de vorming van de oesterschelp door het maken van kleine
openiogeu in den rand der schelp, die da:lÏ··na tijdelijk gesloten \Vorden door dunne glasplaatjes,
waarop nu de afzetting van sehelpzelfstandigheid plaate had. De schrijver komt tot de
conclusie, dat de schelp gevormd wordt door kriatallisatie van de !calle in het chitine
huidje en dat de meening van v. Resslinl/: (wiens onderzoekingen hij evenwel niet sehijnt
te kennen), ais zoude de kalk worden afgezet in' prismatische holten, in Btrijd is met
de feiten. ~ "c: :,:~.;.:. ~ ..;. !;~L .:~:. :":,' '::!~;[:l~'r;>;' {': ~.,:: "

. :,:.
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prismes eux-mêmes 1). D'après M. VON HESSLING' S), ces couches sont

formées par un dépôt de carbonate de chaux dans des cavités

prismatiques des nombreuses couches minces de conchyoline super

posées. Les mailles non encore remplies, que j'ai décrites plus

haut, et qui se trouvent au bord extrême de la petite coquille

d'huître, ainsi que les observations de M. TULLBl!lRG sur les co-

quilles de Margaritana, plaident sans doute pour la justesse de

cette opinion. Les lignes sombres que l'on voit dans la fig. 19,

à l'intérieur de la coquille ne me semblent être autre chose que

des filaments de matière conchyolineuse; du moins en brisant la

coquille d'une petite huître vivante, je vis de nombreux filaments

gélatineux entre le manteau et le bord extrême de la coquille 3).

TI est remarquable que la valve inférieure ne présente pas le

dessin réticulaire de la valve supérieure, mais des stries ondulées

et des pointes serrées les unes contre les autres, (fig. 21); cette diffé

rence d'aspect des deux valves paraît n'être due qu'à ce qlle les corpus

cules calcaires de la valve inférieure n'ont pas la structure prismatique

régulière qu'ils affectent dans la valve supérieure. qu;ils sont plus

petits et de forme irrégulière. Cette différence de structure est plus

ou moins reconnaissable pendant toute la vie de l'huître, car tandis

que la valve supérieure est de consistance feuilletée et se compose

de couches offrant peu d'adhérence entre elles, où l'on reconnaît

immédiatement la disposition prismatique, la valve inférieure pré-

2) Tycho Tullberg, Studien über Bau u. Wachsthum de.s Hummerpanzers u. Mollus
kenschalen. KongL Svenslc Vctsk. Acad. Abh. Bd. 19, 1882.

3) Th. von Hessling, Die Perlmuscheln, 1859, p. 260. T. V., fig. 3.
3) Ce Rapport était déjà sous presse, lorsque j'eus counaissance d'ul)e Note de M.

Osborn .sur la structure et l'accroisement de la coquille d'huître" (Studies frOID the
Biolog. Laboratory, John Hopkins University, VoL II, nO 4). Selon le conseil'de
M. le dr. Brooks, l'auteur étudia la formation de 'la coquille d'hnître, 'en pratiquant
dans le bord de la coquille des trous qui furent fermés temporairement au JIloyen de
petites' lames de verre, Bur lesquelles la conchyoline poul'ait se déposer. M,. Osborn
arrive à la conclusion que la coquille se forme par la cristallisation du car]>o
nate de chaux dans la membrane chitineuse; l'opinion de M. von Hessling
(dont il semble cependant- ignorer les recherches!) que le carbonate de ehaux Be dépose
dans des, cal'Ïtés 1,riBlllatiquCll, serait d'apl'ès lui en eontradictioll- ,avec Ica faitB.~
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•herkenba~r is;' vertoOnt .daarentegen de onderste klep eene veel

diehtere struetuur, uit innig samenhangende lagen bestaande.

Wat de moeilijkheid betreft om het jonge oestertje spoedig,

nadat het zieh hooft vastgezet, aIs zoodanigte herkennen, deze

geloof ik vrijwel overwonnen te hebben, door in plaata van de

gewone proefpan, die met een mengsel van kalk en zand bedekt

is, el' eene te gebruiken enkel met zuivere witte kalk bestreken.

Want het zijn de talrijke kleine oneffenheden, veroorzaakt door

de aanwezigheid van zandkorreltjes, die het zelfs voor het seherp

ziend oog van den oesterkweeker moeilijk maken, het jonge oes

tersehelpje /)p den gewonen collecteur te herkennen. Om boven

dieu eene vlakte te hebben, die zoo glad mogelijk was, gebruikte

ik in plaata van de gewone pan eene glazen pan, wat ik evenwel

niet denk dat bepaald noodig is. Nadat een dergelijke pan aeht

dagen op stroom gestaan had, waren daarop eenige oestertjes aan

geslageri, waarvan de grootate 0.85 m.m., de kleinste sIeehts 0.57

m.m. hoog was; toeh was deze Iaatate reeds met het bloote oog

te herkennen.

Ten slotte moge hier nog eene kleine mededeeling over een

vermoedelijken vijand van het oesterbroed haar plaata vinden.

In mijn aquarium namelijk, waarin eene moêroester Iag die nu

en dan groote hoeveelheden broed uitstiet, bevonden zieh ook

een paal' aetinien, zooals men el' zeer vele op oestersehelpen

aantreft. Het trok mijn aandiwht dat de hoeveelheid broed zoo

sterk verminderde, en bij het zoeken naar de reden daarvan zag

ik een aantal kleine blauwaehtig grijze bolletjes van een paal'

millimeter in het water drijven, en juist ook een dergelijk boI

letje nit de mondopening ve.n eene actinie te voorsehijn komen.

Bij het mikroskopiseh onderzoek bleek, dat die bolletjes enkel

nit dieht opééllgepakte Iedige oestersehelpjes bestonden en niets

anders waren dan de overblijfselen van den maaltijd der aetinien.

Ofsehoon ik nu weI niet geloof dat in de vrije natunr die aetinien

in de gelegenheid zijn zullen zoo gemakkelijk zooveel. Iarven te

bemaehtigen, zouden zij toeh, alszij in gr?ot aantal aanwezig

zijn, daar zij altijd op de oesters zitten, onder het broed .eene

~eduehte sIaehting kunnen aanriehten.
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sente· au contraire une structure bien :rlus dense et paraît formée

de couches intimement unies les unes aux autres;

Quant à la difficulté de reconnaître la jeune huître peu après

sa fixation, .le crois l'avoir assez bien résolue. en me servant

d'une tuile d'essai, enduite simplement de chaux hydraulique au

lieu d'un mélange de chaux et de sable. Oe sont les nombreuses

petites inégalitéS, causées par la présence des grains de sable,

qui rendent la jeune coquille d'huître difficile à· voir sur le col

lecteur, même pour l'oeil exercé de l'ostréiculteur. Afin d'avoir

une surface aussi unie que possible, je me servis d'une tuile de

verre au lieu d'une tuile ordinaire, mais .le ne pense pas que ce

soit absolument nécessaire. Lorsque cette tuile eut séjourné huit

jours dans le courant, il s'y était fixé quelques petites huîtres,

dont la plus grande mesurait 0,85 mm. et la plus petite seule

ment 0.57 mm. de hauteur, et pourtant cette dernière était déjà

reconnaissable à l'oeil nu..

Il me reste à dil;e quelques mots d'un ennemi probable des lar

ves d'huître. J'avais dans mon aquarium une huître mère qui

rejetait de temps à autre de grandes quantité de larves; il s'y

trouvait aussi une couple d'actinies, de celles qu'on. rencontre en

grande quantité sur les coquilles d'huître. Je constatai une dimi

nution . considérable des larves; en en cherchant la cause, je vis

flotter dans l'eau un certain nombre de petites boulettes bleuâtres,

de deux millimètres environ de diamètre, et j'aperçus en même

temps une boulette pareille sortant de l'ouverture orale d'une ac

tinie. En examinant ces boulettes au micr~scope. je découvris

qu'elles étaient formées de coquilles d'huître vides, serrées les

unes contre les autres, et n'étaient autre chose que les débris du

repas des actinies. Quoique je ne pense pas que, dans les con

ditions ordinaires, les actiniGS puissent s'emparer aussi facilement

des larves, elles pourraient pourtant en faire une grande con

sommation. si elles se multipliaient par trop dans les parcs.

"~ ,
L.

'., "

:~.>,:~,~; /.~~;~:~,



Stadium, een dag ouder, van de voorzijde gezien, met oermond.
Hetzelfde stadium in optisehe doorsnede.
Embryo, een dag ouder, op doorsnede gezien , met trilhaarkrans,

en begin van de sehelp, s.
Oùder stadium van ter zijde gezien, met verder ontwikkelde
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VERKLARING DER AFBEELDINGEN.
Fig. 1. Oester-ei; in het midden van den dooier ligt de kiemblaas en het

kiemvlekje.
Fig. 2. De ontwikkeling heeft een aanvang genomen; het kiemblaasje is

onziehtbaar geworden en de poolblaasjes zijn naar buiten getreden.
Fig. 3. Eerste klievingsstadium; het ei heeft zieh gedeeld in twee bol·

len van ongelijke grootte (animale en vegetatieve).
Fig. 4. Ouder stadium, uit vier bollen bestaande.
Fig. 5. Stadium uit een: grooten: vegetatieven bol, en meerdere animale

bollen bestaande.
Fig. 6. Onder stadium van bovenop gezien, waarbij de vegetatieve bol

zieh in twee gedeeld heeft.
Fig. 7. Embryo van ter zijde gezien, met beginnende instulping (gastrula).
Fig. 8. Verder ontwikkeld stadinm, op optisehe doorsnede gezien, met

entoderm-instulping eu begin van de schelpklier, ec eetoderm, en entoderm,
o oermond, sk schelpklier.

Fig. 9. Ouder embryo van ter zijde gezien, 11 voet, overige letters dezelfde
beteekenis aIs boven.

.l!'ig. 10. Hetzelfde stadium op optisehe doorsnede gezien, me mesoderm,
d oerdarm.

Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.

maagholte
Fig. 14.

schelp.
Fig. 15. Verder ontwikkelde larve, met seherm (velum) en zieh vor

mende kruinplaat (scheitelplatte).
a aars, e einddarm, m maag, sl slokdarm, kp kruinplaat.

Fig. 16. Oudere larve met dubbele praeorale trilhaarkrans, kruinplaat,
leverzakken en spieren.

ds dorsale lengtespier, vs ventrale lengtespier, sp sluitspier, l leverzak,
mh mantelholte, overige letters aIs boven.

Fig. 17. Het scherm of de trilschijf (velum), met de dubbele rij van tril
haarcellen, schuins van bovenop gezien.

Fig. 18. Eene pas vastgeheehte larve, bijna in vertikalen stand.
Fig. 19. Oestertje van omstreeks 7 dagen oud; de hoogte van het pri. .

maire homogene larveschelpje bedraagt 0,24 m.m., die van het secundaire, 1 B
uit prisma's bestaande gedeelte 0.15 m.m.; het begin der kieuwen en de sluit- .
spier ZUn ziehtbaar. i:

:-~
Fig. 20. Stukje van den rand van het voorgaande schelpje, om de wijze fi

van ontstaan der kalkprisma's aan te toonen. .~
.~

Fig. 21. Stukje van de onderste sehelpklep.
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EXPLICATION DES FIGURES.
Fig. 1. Oeuf d'huître; on voit au milieu du vitellus, la vésicule et la

tache germinatives. .
Fig. 2. Le développement a commencé, la vésicule germina.tive est devenue

iuvisible et les globules polaires font leur apparition.
Fig. 3. Première phase de segmentation, l'oeuf s'est partagé en de~

sphères d'inégale grandeur (sphère animale ~t sphère végétative.)
Fig. 4. PhaRe plus avancée, composée de quatre globes.
Fi~. 5. Phase de développemen~ où l'oeuf présente un grand globe vé

gétatif et plusieurs globps animaux.
Fig. 6. Phase plus avancée, vue d'en haut, et Où. le globe végétatif

s'est partagé en deux sphères.
Fig. 7. Embryon vu de côté, avec commencement d'invagination (gastrule.)
Fig. 8. Embryon plus développé, coupe optique, avec invagination de

l'entoderme et début de la glande préconchylienne; ec ectoderme; en ento
derme; 0 blastopore; sk glande préconchylienne.

Fig. 9. Embryon plus âgé, vu de côté; v appendice pédiforme; les autres
lettres, comme à la figure précédente.

Fig. 10. Même phase, coupe optique; me mésoderme; d intestînprimitit
Fig. Il. Embryon âgé d'un jour de plus, vu de face, avec orifice buccal

primitif.
Fig. 12. Le même embryon, coupe optique.
Fig. 13. Embryon âgé d'un jour de plus, avec couronne de cils vibratiles,

cavité stomacale et début de la coquille s.
Fig. 14. Phase plus avancée, vue de côté, avec coquille plus développée.
Fig. 15. Larve encore plus développée, avec voile, et le début de la

plaque céphalique (scheitelplatte), a anus; e intestin; ln estomac; si oeso
phage; kp plaque céphalique.

Fig. 16. Larve plus âgée avec double conronne préorale de cils vibratiles,
plaque céphalique, poches hépatiques et muscles; ds muscle longitudinal dorsal;
vs muscle longitudinal ventral; sp muscle adducteur; l poche hépatique; mh
cavité palléale; les autres lettres, comme ci-dessus.

Fig. 17. Le voile ou disque rotateur, avec la double rangée de cellules
ciliées, vu obliquement d'en haut. .

Fig. 18. Larve qui vient de s'attacher, dans une position presque verticale.
Fig. 19. Petite huître, âgée d'environ 7 jours; la hauteur de la coquille

primaire homogène est de 0.24 mm., celle de la partie secondaire, composée
de prismes est de 0,15 m.m.; le début des branchies et le muscle adducteur
sont visibles.

Fig. 20. Petit fragment du bord de la. coquille précédente, pour montrer
la manière dont les prismes calcaires se forment.

Fig. 21. Fragment de la valve inférieure.
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OESTERCULTUUR IN AFGESLOTEN RUlMTEN.

VERGELIJKENDE BESPREKING VAN BUITENLANDSCHE RESULTATEN

EN VAN PROEFNEMINGEN IN NEDERLAND.

1
!~,

Sedert de dagen dat SERGIUS ORATA het meer Lucrinus tot een

oesterpark .maakte en zich met proefnemingen betrefi'ende den

groei en de voortplanting dezer schelpdieren onledig hield, is

onze kennis van de vereischten, die noodig zijn om oesters in

staat te stellen in afgesloten ruimten in omvang en in aantal toe

te nemen, nog slechts bitter weinig vooruitgegaan. .

Toch leven wij thans in een tijd dat het belang van dit vraag

stuk met den dag toeneemt. Niet alleen maken de verbeterde

vervoermiddelen eene geregelde verzending van oesters naar ver·

afgelegen markten mogelijk, maar de stijging in prijs die daar

van het gevolg is, doet , aIs ware het een verboden vrucht,

het verlangen naar dit scheIpdier ook bij hen die zich die weelde

niet kunnen veroorloven nog toenem,en, zoodat de producenten

de overtuiging hebben dat met eene verdriedubbeide productie I:~

de vraag gelijken tred zou houden. ~

Naar zoodanige ·vermeerderde productie te streven, zoo het al .

niet in het belang der volksvoeding is, zeker is het dus in het

belang van eÉm tak van nijverheid, die in Nederland in de laatste

vijftien. jaren zoo .snel in bloei is tgegenomen.

,:~... - ."
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L'OSTRÉICULTURE DANS LES ENCLOS.

COMPARAISON DES RÉSULTATS OBTENUS A L'É'fRANGER ET DES

ESSAIS FAITS D~NS LES ~AYS·BAS.

Depuis l'époque où SERGIUS ORATA. fit du lac Lucrin un parc

d'huîtres, et qu'il s'occupa d'expériences sur la croissànce et la

multiplication de ces mollusques, notre connaissance de ce qui

est nécessaire pour permettre à l'huître de se développer et de se

. multiplier dan~ des enclos, a fait bien peu de progrès.

Cependant nous vivons a une époque où l'importance de cette

question grandit de jour en jour. Non seulement les moyens de

communication que nous possédons de nos jours permettent d'ap

provisionner régulièrement d'huîtres des marchés éloignés , mais

en élèvent aussi le prix et en font un fruit défendu qui excite

les désirs de ceux qui ne peuvent se permettre ce luxe j de sorte

que les ostréiculteurs sont convaincus2 que, si la production tri

plait, la consommatioll marcherait de pair..

Tendre à augmenter cette production sera sinon dans l'intérêt

de l'alimentation du peuple, du moins dans l'ÏIitérêt d'une branche

d'industrie dans les Pays-Bas, quia pris un si grand essor dans

les dernières ann.ées.

...,,",:
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Intusschen is het aan zeer grooten twijfel onderhevig of men

op de' Oosterschelde ooit in staat zal zijn die productie belangrijk

. te vermeerderen of te' vereenvoudigen ,zoolang men zich bepaalt

tot het thans gebruikelijke stelsel, waà.rbij de collecteurs in het

jaargetijde dat men daarioe het gunstigst acht, in de Ooster

schelde gehracht worden en weI oP. die perceelen, waar men op

grond van ervaring een goeden aanslag van broed meent te mo
gen verwachten. Voorzeker zal men door vèrmeerdering van het

aantal en door verbetering van de eigenschappen der collecteurs

(gekalkte dakpannen of anderszins) zijne kansen zien toenemen om

een grooter gedeelte van het in het Scheldewater zwevende broed

machtig. te worden, maar steeds zal het resultaat van den oogst

van talrijke omstandigheden afhangen , die uitsluitend door de

natuur beheerscht worden en die ten eenenmale ,aan de contrôle

van den mensch ontsnappen. Goede en slechte jaren voor den
. aanslag. van broed zullen met elkander afwisselen op dezelfde

wijze aIs warme, ouderwetsche zomers met koude en storm

achtige. Toch is het den mensch herhaaldelijk gelukt, zooweI

bij dieren- aIs plantenteelt, de nadeelige invloeden, somtijds

door de natuur uitgeoefend, tot op zekere hoogte met goed gevolg

.te neutraliseeren. Zoo bij de kunstmatige vischteelt, bij het kwee
ken van vruchten en gewassen in broeibakken, bij het uitbroeden

van vogeleieren enz. De vraag doet zich dus voor - en zij is

voorwaar eene gewichtige - of met betrekking tot de voort

planting van de oester niet eveneens· middelen uit te denken en

in toepassing te brengen zullen zijn, waardoor men dit proces in
afgesloten ruimten, die aan voortdurende contrôle onderworpen

blijven, kan doen plaats vindén, liever dan in de Schelde, waar

de omstandigheden zoo moeilijk na te gaan en in geen geval

naar verkiezing te wijzigen zijn.·

Reeds bij den. aanvang v:an het onderzoek omtrent de biologie
van de oester, waarmede zich de commissie vool' het zoologisch

t
station der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging gedurende drie fi;

achtereenvolgende zomers bezighield, was den schrijver dezes dat

onderdeel toebedeeld, hetwelk betrekking heeft op de vasthech:ting. . ..,. .
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Cependant il est" fort douteux qu'on arrive jaDiais dans l'Escaut

oriental à augmenter ou à simplifier: considérablement cette pro

dnction, aussi longtemps qu'on se bornera au système suivi jus

qu'à ce jour. Ce système consiste à placer des collecteurs dans l'Es

caut, et cela dans la saison que l'on juge la plus favorable et aux

endroits où l'expérience a appris que l'on peut s'attendre à une

bonne quantité de naissain. Il est certain qu'en augmentant le

nombre des collecteurs (tuiles enduites de chaux et autres) et en

les perfectionnant, les chances de s'emparer d'une plus grande

partie du naissain nageant dans l'Escaut augmenteront; mais le
," résultat de la récolte dépendra toujours de nombre de circonstan

ces atmosphériques, qui échappent tout à fait au contrôle de l'homme.

Les bonnes et les mauvaises années sous le rapport du', dépôt du

naissain, alterneront de la même manière que les étés chauds et

les étés froids et orageux. Pourtant dans l'élevage des animaux

et la culture des plantes l'homme" a bien souvent réussi à neu

traliser jusqu'à un certain point les influences défavorables que la
nature exerce quelquefois; nous le voyons dans lit pisciculture, dans

la culture des fruits et des plantes dans les serres, et dans l'incubation

artificielle des oeufs d',oiseaux. Noùs pouvons donc nous demander,

et la question est certainement d'une grande importance, si, par

rapport à la propagation de l'huître, on ne pourrait pas trouver

des moyens pratiques qui permissent de la pratiquer dans des

bassins fermés, soumis à un contrôle continuel, plutôt que dans

l'Escaut, où il est si difficile de suivre les circonstances , circon

stances d'ailleurs qu'on ne peut en aucun cas modifier à volonté.

Dès le commencement des recherches" sur la biologie de l'huître,

dont la commission pour la station zoologique de là "Société

Zoologique des Pays-Bas s'est occupée pendant trois étés consécu

tifs, l'auteur de cet' article a pris pour sa tâche la partie qui a

rapport à »l'attachement de la lar~e." On peut ranger sous cette

., ..".,.
, '
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van de larve. Onder deze rubriek rangschiktenzich van zelvll

zoodanige proefnemingen, die zouden moeten uitmaken of de vast

hechting' - voor de industrie eeu der allerbelangrijkste oogen

blikken in het' leven van de oestt-r - al dan niet zou kunnen

worden in de hand gewerktdoor doelmatig ingrijpen van den

mensch.

In de eerste pIaats moest wordeu nagegaan of te dezen aanzien,

in het buitenland onderzoekingen waren gedaan en proeven f!e
nomen en zoo ja, tot welk resultaat deze hadden geleid.

In de tweede pIaats, welke ervaring men op de OosterscheIde

aangaande deze vraag heeft opgedaan, 't zij door proefnemingen

»met voorbedachten rade," 't zij door waarnemingen »bij voor

komende geIegenheid."

Eindelijk, in de derde pIaats, weIke in de toekomst de banen

moeten zijn, die men bij voorkeur zaI hebben te bewandelen, om,

voortschrijdende aan de hand der ondervinding, en geIeid door

eene nauwkeurige kennis van de Ievensvereischten van de oester,

tot het doel te geraken dat men zich voorstelt: eenebelangrijke

vermeerdering van den oestervoorraad, door een werkeIijk »kunst

matige ," d. w. z. niet uitsIuitend aan de natuur overgeIaten voort

planting van dit scheIpdier in het leven te roepen.

ÂchtereenvoIgens zullen wij deze punten Dleer in bijzonderheden

nagaan.

I. De proefnemingen, In het buitenIand genomen, zyn van

groot gewicht en zooaIs wij zien zullen geven zij ons hoop dat

werkelijk na, verloop van tijd het doeI, zooals wij het hierboven

formuleerden, zal kunnen bereikt worden. Een factor van groot

belang mogen wij daarbij intusschen niet uit het oog 'verliezen,

dat nI. die proeven niet alleen genomen werden met onze noord~

europeesche Ostrea edulis, maar ten deele met de portugeesche

Ostrea angulata, ten deele met de amerikaansche Ostrea virgi-,

niana. :Me~ zou allicht geneigd zijn te meenen dat een species

verschil geen merkbaren invloed zal uitoefenen op het resultaat

van proeven aIs de hier bedoelde. Toch isd~Lw~J. .ter3~g~, ,pe.t
"
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rubrique tous les essais qui doivent décider si cet 'attachement de

la larve, l'un des moments les plus importants pour .l'industrie

ostréicole, pourrait être favorisé d'line manière al·tificielle.

Il fallait d'abord rechercher si, à l'étranger, on avait fait des

recherches et des essais sur ce 'sujet, et dans ce cas, apprendre

quels en avaient été les résultats.

Il fallait ensuite savoir ce que l'expérience avait appris sur

l'Escaut concernant cette question, soit par des expériences faités

de propos délibéré , soit par des observations faites lorsque l'oc

casion s'en présentait.

Enfin il fallait indiquer les voies à suivre de préférence à

l'avenir, afin qu'aidé d'une part par l'expérience et conduit de

l'autre par une .connaissance exacte des conditions vitales de

l'huître, on pût atteindre le but qu'on se proposait, c'est-à-dire

rtrriver à une augmentation considérable de la provision d'huîtres,

par une propagation réellement artificielle de ce mollusque, la

quelle ne serait plus abandonnée exclusivement à la nature.

Nous traiterons successivement ces trois points avec les dét.ails

nécessaires.

1. Les essais qui ont été faits à l'étranger solit d'une grande

importance, et, comme nous le verrons, ils nous font espérer

qu'avec le temps on atteindra le but qu'on se propose et que

nous avons formulé plus haut. Il ne faut pas perdre de vue un

fait important à cet égard, c'est que ces essais n'ont pas seule-·

ment été faits avec notre huître nord-européenne Ostrea edulis

mais aussi aussi avec l'huître portugaise Ostrea angulata et

l'huître américaine Ostrea virginiana. On serait peut-être porté

à croire qu'une différence d'espèce n'exercera pas d'inHuence sen

sible sur le résultat de ces expériences, et pourtant c'est le cas.

Tout en laifl.sa.lltde cô~é la questiond!l. s.avoir.si.l'he~maphrodisme
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gevliL Daargelaten de vraag in hoeverre de tweeslachtigheid van

de Ostrea edulis, zooals zij door Dr. HOEK nader oilderzocht en

in een hieraan voorafgaand opstel, uitvoerig beschreven is, ook

bij de zooeven' genoemde soorten', voorkomt (hoewel BOUCHON

BRANDELY haar voor O. angulata bepaaldelijk ontkent zou een

nauwkeurig onderzoek daarvan op het voetspoorvan HOEK'S re

suitaten zeker gewenscht zijn) zoo is één punt boven: twijfel

verheven, dat nI. de bevruchti'ng van het ei bij deze soorten

plaats kan vinden (en waarschijn1ijk aItijd plaats vindt) buiten

het lichaam van de moeder, en dat in overeenstemming daarmede

het jonge broed dan ook niet gedurende zijne eerste levensperiode

beschermd wordt door de kieuwen van deze, maar een vrij en

zelfstandig leven in het omgevende zeewater leidt. Daarentegen

zijn de jonge larven, het broed, van de O. edulis gedurende eene

vrij lange periode in den »baard" van het moederdier, niet alleen

tegen nadeelige invloeden beschut, maar, vinden zij daar boven

dien, althans volgens de onderzoekingen van BOUCHON BRANDELY,

-een ei:withoudend voedsel. Te dezen aanzien bestaat er dus een

hoogst belangrijk verschil, een verschil dat het reeds dadelijk

onmogelijk maakt· de proeven met kunstmatige bevruchting die

bij O.angulata en virginiana zoo goed gelukten, bij O. edulis te

herhalen. En zelfs al gelukte de bevruchting dan nog zouden ons

de middelen ontbreken om de larven van O. edulis zoodanige

omgeving te verschaffen, aIs die waarin zij zich in den baard

harer moeder bevinden. Kunstmatige bevruchting van de eieren

van de oester, een belangrijk hulpmiddel waal' de mensch de

voortplanting van dit schelpdier beoogt, is dus bij onze oester
(O. edulis) feitelijk buitengesloten.

Niettemin verdient de methode zooaIs zij door BOUCHON BRAN~

DELybij O. angulata werd toegepast meer uitvoerige vermelding

en ware het niet dat de Portugeesche oester in eigenschappen en
marktwaarde zoozeer bij de O. edulis achterstaat, dan voorwaar

zou hare toepassing in het groot niet cltblijven en zou deze oester,

die zooveel gemakkelijker en naar willekeur iIi. groot aantal ge,

teeld kan worden alzeer spoedig alle ande.re verdringen.

l,
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de l'Ostrea edulis, tel qu'il' a; été examme et doorlt par M. le

'Dr. HOEK dans un article précédent, se rencontre aussi chez les

espèces précitées (quoique M. BOUCHON BRA,NDELY' nie catégorique
ment que l'Ostrea angulata soit hermaphrodite, des 'recherches

attentives" faites en vue des résultats obtenus par M. Hon, ae
raient cert~ement désirables) il y a un fait hors de dOute, c'est
que, chez, ces espèces, la fécondation de l'oeuf peut se faire et se

fait peut-être toujours en dehors des valves, et que, par conséquent,

les jeunes larves ne sont pas protégées dans la premièr.e période •
de leur vie par les branchies de l'huître mère,' mais viven't et se

meuvent en toute liberté dans l'eau de mer environnante. Les

jeunes larves de l'Ostrea edulis au contraire sont non seulement

protégées pendant un temps assez long par les branchies de l'huî
tre, mais y trouvent encore, du moins d'après les recheréhes de

M. BOUCHON-BRANDELY, une nourriture albumineuse. Il y adonc

à cet égard une différence importante ,qui rend impossible de ré

péter sur 1'0. edulis les essais de fécondation arti~cielle qui on~

si bien réussi avec l'O. angulata et 1'0. virginiana. Même si la

fécondation réussissait avec 1'0. edulis, les moyens nous manque

raient pour procurer aux larves un milieu pareil à celui qu'elles

trouvent dans les branchies de la mère. Nous voyons donc que la

fécondation artificielle, ce puissant moyen de propagation entre
les mains de l'homme, est exclu de fait pour notre huître ordi

naire (O. edulis).

Cependant la' méthode de fécondation artificielle, telle qu'elle

a été appliqu~e par M. BOUCHON-BRANDELY à l'O. angulata, mé
rite une mention' particulière, et ,si le go1lt et la valeur commerciale

de cette huître' n'étaient pas si inférieurs à ceux de l'Ostrea edulis,

,nous verrions bientôt cette fécondation s'appliquer sur une grande

échelle, et cette huître, qui peut-être cultivée en grand et avec

bien, plus, de facilité que les autres espèces, les aurait bientôt

supplantées•.
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.. ' . BOUCHON: BRANDELY . nam zijne proeven ili eeii tweetal b~ssins,

waarvan hat eene, hooger gelegen dan het andere, aIs voorraad

bak .diende waarin liet verache water bezonk en vervolgens naar

het tweede: het. bassin voor den aanslag, werd geleid. Dit laatste

was op doeltreffende wijze van de buitenwereld atgesloten; het

,!"egvloeiende water werd nI. door eene zandlaag gefi~treerd. het

toevloeiende door een buis geleid die itan beide einden met groote

sponsen voorzien was, en zoodoende de zekerheid verkregen dat

geen .1arven onbemerkt konden toestroomen en dat verlies van

larven met het uitstroomen van hetwater tevens zooveel mogelijk

werd verhinderd.

In de tweede week van Juni 1882 we];den in dit bassin de

kunstmatig bevruchte eieren van Ostrea' angulata in zeer groote

hoeveelheden uitgestort, nadat men daarin tevens een voldoend

aantal collecteurs had geplaatst. Op ieder dezer laatsten vond

men op 24 Juli daaraanvolgende een iwintig- à dertigtal jonge

oestertjes, die toen reeds eene gemiddelde grootte van 1 cm. be

reikt hadden.

Op dienzelfden datum was op de collecteurs, die op de gewone

wijze in het buitenwater van de Gironde geplaatst waren en weI

ter plaatse waar de voortplanting altijd het gunstigst verloopt,

nog geen aanslag waar te nemen. Dit. laatste was _eene reden te

meer waaruit men de zekerheid kon putten, dat de aanslag in

het bassin werkelijk van de daarin gebrachte bevruchte eieren en

. niet van buiten afkomstig was, te meer daar ook pannen, die zich

in .het bovenste bassin bevonden, geheel zonder aanslag bleven,

Een tweede proef werd denzelfden zomer, nadat men dit eerste

resultaat verkregen had, op nog grooteren schaal genomen en

weI door een vroeger bij de zoutfabricatie gebruikte pan met een

oppervlak van ca, ééne hectare voor het. experiment te bestemmen.

Het zeewater kan hier alleen bijspringvloed biririendi:ingen, en

doordien het bassin aan alle zijden aan den wiIfcl isblootgesteld

is het water ook nietstilstaande" maar wordt voortdurend langs

natuurlijken weg voor de luchtververschingzorg gedragen, terwijl

de diepte van drie tot zes voet afwisselt. In deze veel grootere water-

..
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M. BOUGiION-BRANDELY a fait ses expériences dans deux bassins ou

clairées, dont l'un, situé plus haut que l'autre, servait de bassin

de décantage, d'où l'eau passait dans le second, destiné au nais

sain. - Ce dernier était convenablement isolé: au déversoir, une

muraille de sable fin filtrait l'eau, et l'eau qui y était amenée du

bassin supérieur y parvenait par un tuyau, dont chaque bout

était muni d'une forte éponge, afin d'empêcher des larves d'entrer

à l'arrivée de l'eau, ou d'en sortir à l'écoulement-, sans qu'on s'en

aperçüt.

Dans la deuxième semame du mois de juin 1882, on versa dans

le réservoir une grande quantité d'oeufs féco~dés de l'Ostrea an

gulata, après y avoir placé un nombre suffisant de collecteurs.

Le 24 juillet on trouva sur chaque tuile de vingt à trente jeunes

huîtres, mesurant environ un centimètre de diamètre.

A la même époque, les ruches disposées dans la -Gironde, au

centre même du foyer reproducteur, n'avaient encore rien reçu.

Ce fait était une preuve de plus que le naissain provenait ,des

oeufs fécondés qu'on y avait déposés, et non du dehors; d'autre

part les tuiles placées dans le bassin supérieur étaient tout à fait

exemptes de naissain.

AprèR avoir obtenu ces premiers résultats, une seconde expérience

fut faite dans ce même été mais sur une plus grande échelle, dans

des marais salants abandonnés. Le réservoir choisi pour l'expé

rience avait une superficie d'un hectare environ. L'eau ne· pouv!.!'it

y -pénétrer qu'aux grandes .marées, et comme ce bassin était situé

dans un pays tout à fait découvert, sa surface agitée par les vents

était constamment aérée. La profondeur de ce bassin variait de

trois à six pieds.

. .~
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m~88r werden van het. bew,n van Juli tot aan het eind van
Augustus meermalen 's weeks kunstmatig bevruchte eieren gebracht :
van 'niet meer dan 300 oesters afkomstig. Augustus en September
werden de pannen die hier aIs collecteurs dienden Qnderzocht: zij
waren zander uitzondering dicht met broed bezet, dat, in overeen
stemming met de opeenvolgende uitzaaüngen, van verscbillende
grootte was. Begin October kon men op een enkele pan met
gemak een tweeduizendtal jonge oestertjes van 1-2.:lm. middel
lijn tellen! Een contrôle-proef, ~enomen met een onmiddellijk
daarnaast gelegen en geheel in dezelfde omstandigheden verkee
rend bassin, waarin men geen bevruchte eieren bracht, gaf een
totaal negatief resultaat, zoodat ook hier met zekerheid de gevolg
trekking mocht gemaakt worden, dat deze rijke aanslag niet van
buiten gekomen, maar werkelijk van de daarin gebrachte eieren

afkomstig was.
Het is hier niet de plaats eene beschrijving te geven van de

wijze waarop BOUCHON BRANDELy de kunstmatige bevruchting .tût
stand bracht. Daarvoor kunnen wij volstaan met naar zijn oor
spronkelijk Rapport in het Journal Officiel van 16 en 17 De-

'cember 1882 te verwijzen. Voegen wij aan het bovenstaande

verslag van zijn met zoo goeden uitslag bekroonde experimenten
nog dit toe, dat de jonge oesters, die opdeze wijze in afgesloten
ruimten verkregen waren, daarna, om tot krachtigen groei en
vollen wasdom te geraken, naar voor dien groei beter geschikte ;,
plaatsen moeten worden overgebracht. Hiervoor was in bedoelde 1

\..~;
ruimten noch genoeg voedsel,' noch genoeg zuurstof aanwezig. n

/';,."\

Eene tweede reeks van belangrijke proefnemingen om de voort- ~
~~

planting van oesters in besloten bassins tot stand te brengen ~

werd ,en wordt nog jaarlijks geriomen op deterreinen voor oester
cultuur, . die zich te Newtown op het eiland Wight bevinden

en die ineigendom toebehooren aan Lord fuNRY SCOTT M.P.

Deze proefnemingen hebben voor onze inlandsche cult~ur nog
meer beteekenis, omdat hierbij inderdaad van de noord-Europeesche

O. edulis gebruik wordt gemaakt. In ruune r~:mde .. bassins met
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Du commencement de juillet à la fin d'août ,on y versa. plu
sieurs fois par semaine les produits de fécondation, priS sur trois
cents huîtres. En août et en septembre, les tuiles' qui servaient

d~collecteurs furent examinées, et l'on remarqua sur tout~s, sans
exception', des centaines de petites huîtres. La taille de celles-ci

indiquait les, fécondations successives. Àux premiers jours d'octobre,

on pouvait aisément compter sur une seule tuile deux mille peti
tes huîtres de un à deux centimètres de diamètre!

Une contre-épreuve, faite dans un vivier voisin, affectant les

mêmes dispositions, dans lequel on n'avait pas déposé d'oeufs
fécondés, donna un résultat tout à fait négatif'; d~ sorte qu'on

pouvait en tirer avec certitude la conclusion que le riche dépôt
de naissain, obtenu dans le premier bassin, ne venait pas du

dehors, mais bien des oeufs qui y avaient été déposés.
Nous n'avons pas à décrire ici la manière dont M. BOUCHON

BRANDELy opérait la fécondation artificielle, et nous renvoyons nos

lecteurs à son rapport dans le Journal Officiel des 16 et 17
décembre 1882. Ajoutons seulement à ce rapport sur des expériences

couronnées d'un si heureux succès, que ces jeunes huîtres, obte

nues dans des espaces clos, devaient être transportées dans des

lieux plus favorables à leur accroissemeJ,lt, car ces bassins ne

contenaint ni assez de nourriture ni une quantité suffisante
d'oxygène.

Une deuxième série d'importantes' expériences ,se fait chaque

année à Newtown, dans l'île de Wight j sor des terrains appar-.
'. .'

tenant à Lord HENRY SeOTr M.P. dans le but d'amener l'huître
à se reproduire dans, des bassins isolés. Ces expériences sont

d'autant plus importantes pour l'ostréiculture de notre pays qu'il s'agit,

ici de l'O. edulis de l'Europe septentrionale. Dans de'vastes bassins

ronds, aux parois à pente douce, on dépose au commen~ementdupri:n-
'"':'" ,-.', • ." ...;, , •.•~ •• J~r_~·••.":.': .~,·••:,·].:1' '.,:l.'~
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glo'oiende wanden, wor<len in het vroega voorjaar op den bodem een

groot aantal oesters nedergelegd om daar tot geslachts rijpheid te ge

raken. Versch zeewater wordt door ouisleidingen aangevoerd, terwijl

de afvoer van het ovartolliga zeewater zoo- goregeld is , dat afwisselend

het water van de oppervlakte of van den bodem weggezogen wordt.

Dezeinrichting is aldus gemaakt omdat men uitgaat van de onderstel

ling dat het jonge broed des nachts het diepere water zoekt (als

dan wordt dus aan de oppervlakte afgetapt) en overdag daaren

tegen inde bovenste watedagen wordt aangetroffen (des daags

wordt het bodemwaœr bij voorkeur weggezogen).

ls op die wijze voor den aanvoer van versch zeewater gezorgd

en wordt daarmede tevens _het noodige voedsel voor de volwassen

oester aangevoerd, zoo heeft men voor het opvangen van het in

deze besloten ruimte opgevangen broed een groot aantal gekalkte

pannen bestemd die op houten stellages boven de op den bodem

liggende oesters op de gebruikelijke wijze worden gerangschikt.

In deze bassins heeft men in opeenvolgende jaren een zee!"

gunstigen aanslag verkregen van jonge oesters. In andere jaren

is de oogst door plotselinge afkoeling, hevige hagelbuien enz.

tijdens de periode dat het broed in het bassin zwermende was te

gronde gegaan.

Omtrent de juiste cijffers, en ook omtrent den verderen. gro~i

van den aanslag, op deze wijze verkregell, konden wij tot ons

leedwezen geene opgaven verkrijgen.

Zoo wij op deze proetnemingen eene aanmerking mochten ma

ken, zoo zou deze da veronderstelling betraifen, dat werkelijk

zoodanige verplaatsing van het broed van de bovenste naar de on

derste waterlagen en omgekeerd regelmatig en dagelijks plaats vindt.

Zonder de mogelijkheid te willen bestrijden, diende, onzes inziens, dit

feit earst door nauwkeuriga proefnemingen te worden vastgesteld.

Thans bezitten wij geen waarborg dat de aanslag op de pannen ver

kregen van de in het bassi.n geplaatste oesters afkomstig is, maar

bestaat er integendeel wél degelijk eene mogelijkheid dat hèt kort

vaar het oogenblik waarop het »tot vasthechting -rijp" was met

het versch toestroomende zeewater van buiten ward a,angavoerd.
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temps un nombre considérable d'huîtres qui doivent· y mfuir.

L'eau de mer est amenée par un système de tuyaux, tandis que

l'eau superflue est évacuée d'une manière ingénieuse ,de façon qu'on

peut la prendre au fond ou à la surface du bassin. Cet arrange

ment trouve sa raison dans .l'observation qu'on croit avoir faite que

le jeune frai séjourne durant la nuit dans les couches inférieures

(c'est la période où l'on prend l'eau à la surface) et durant le jour

daos les couches supérieures (quand on prend l'eau au fond du bassin).

L'eau du bassin se trouve ainsi suffisamment renouvelée, et avec

elle, la nourriture nécessaire à l'entretien des huîtres adultes. Pour

fixer le frai l'ecueilli dans cet enclos, on a placé un nombre con

sidérable de tuiles enduites de chaux sur de petits échafaudages,

au-dessus des huîtres déposées au fond de l'eau. Ces tuiles sont

rangées de la manière usuelle dans toutes les huîtrières.

C'est dans ces bassins que, durant plusieurs années consécutives,

on a obtenu des résultats très remarquables. Le nombre des jeunes

huîtres qui s'étaient fixées sur les tuiles était considérable.

D'autres années d'exploitation ont été moins heureuses. Un

abaissement subit de la température de l'air, de violentes bour

rasques de grêle etc., durant la période que le frai nageait encore,

en causèrent la destruction totale.

A notre grand regret, il nous a été impossible d'obtenir des rensei

gnements sur les chiffres exacts, de même que sur la croissance

des jeunes huîtres une fois qu'elles se sont fixées.

S'il nous était permis de faire une observation sur ces expé

riences, ce serait sur le phénomène du déplacement régulier et

journalier du frai de haut en bas et de bas en haut.. Nous ne

nous risquons pas à le mettre en doute et en admettons volon

tiers la possibilité; cependant il serait très désirable que des

expériences minutieuses, faites dans ce· but, en eussent prouvé

l'absolue authenticité. Dans l'état actuel de nos connaissances rien ne

nous garantit que le dépôt de naissain sur les tuiles provienne en

réalité des huUres placées dans le bassin. Au contraire, il est

possible que le frai ait été introduit du dehors avec l'eau de mer,

un peu avant qu'il fût »propre à se fixer."
22
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Toch zuIlen onze oesterkweekers met belangBtelling van deze

proeven kennis nemen en ook in de toekomst wèl doen zich van

de eventueele resultaten daarvan nauwkeurig op de hoogte te houden.

Het verdient nog vermelding, dat soortgelijke proeven tot het
verzamelen van broed van O. edulis in een groot bassin (900000

kub. meters), waarin zoowel oesters aIs collecteurs geplaatst wor

den en waar het water niet meer dan tweemaal per maand ver

verscht wordt, ook nog genomen zijn aan de fransche kust door

M. n'ARGY te Brénéguy-en-Locmariaquer. ln den eersten tijd

althans schijnen deze een goeden oogst te hebben opgeleverd.

In de derde plaats moeten wij, nu wij aan de kusten van

Frankrijk en Engeland met krachtige pogingen kennis maakten
om aan de oestercultuur een veel ruimer arbeidsveld te openen,

nog een oogenblik onze aandacht wijden aan een merkwaar

dig verschijnsel dat aan de zuidkust van N~orwegen voorkomt,

waar de natuur omstandigheden in het leven geroepen heeft, die

eenerzijds aIs tegenhanger kunnen dienen van de zooeven bespro

ken proefnemingen, andererzyds vooral niet uit het oog mogen

verloren worden, wanneer men zich voorstelt in de toekomst dit

moeilijke vraagstuk door voortgezette proefnemingen een stap
nader tot zyne oplossing te brengen.

Aan de zuidkust van Noorwegen bevindt zich nI. een klein meer,

dat aIs een natuurlijke broeikas voor oesters mâg beschouwd wor

den, dat eerst in de allerlaatste jaren het voorwerp is geweest

van een nauwkeurig onderzoek en dat ook thans op steeds toe
nemende schaal aan de oestercultuur wordt dienstbaar gemaakt.

Over de beteekenis van dit meer voor de oestercultuur is in 1880

eene brochure verschenen van Prof. H. H. RAseE »om Aarsagen til en

overordentlig rigelig Ostersproduktion i et naturligt Bassin", tevens

afgedrukt in het »Nordisk Tidsskrift for Fiskeri". Liever dan

hiervan een verkort uittreksel te geven kan ik de verleiding niet

weerstaan - ook om de weinige toegankelijkheid van het Noorsch

voor vele belangstellende lezers - hier eene vertaling van dat
opstel ln zijn geheel te laten volgen.

,if 
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Nos ostréiculteurs s'intéresseront sans doute à ces expenences,

et feront bien de se renseigner exactement sur les résultats éven

tuels qu'on en obtiendra.

Des tentatives analogues pour recueillir le naissain de l'O.

edulis se font encore en France par M. n'ARGY à Brénéguy-en

Locmariaquer. Ces essais se font dans un bassin de la contenance

de 900000 mètres cubes, où l'on met des huîtres et des collec

teurs, et dont l'eau n'est pas renouvelée plus de deux fois par

mOL'3. La récolte de naissain a été bonne, jusqu'à présent du

moins.

Maintenant que nous avons appris à connaître les énergiques

tentatives faites en France et en Angleterre pourouvrir un champ

plus vaste à l'ostréiculture, nous allons porter quelques instants

notre attention sur un phénomène particulier, observé an sup. de

la Norvège, et dft à des circonstances naturelles: circonstan

ces qui d'une part peuvent être considérées comme la contre

partie des expériences dont nous venons de parler, et que

d'autre part il faut bien se garder de perdre de vue, quand on

se propose de faciliter, par des expériences répétées, la solution

future de ce difficile problème.

Sur la côte méridionale de la Norvège, se trouve un petit lac

qu'on peut considérer comme une serre chaude pour les huîtres.

Ce n'est que dans les dernières années que ce lac a été l'objet

d'études attentives, et déjà il rend des services de plus en plus

grands à l'ostréiculture.

M. le professeur H. H. RAseR a publié en 1880 sur l'impor

tance de ce lac pour l'industrie ostréicole, une brochure, »om

Aarsagen til en overordentlig rigelig Ostersproduktion i et natur

ligt Bassin", qui est aussi imprimée dans le »Nordisk Tidsskrift

for Fiskeri". Plutôt que d'en donner un résumé, je ne puis

résister à la tentation d'en donner la traduction complète, et cela

d'autant plus que la langue danoise est peu connue de la plupart

des lecteurs que cette question pourrait intéresser.
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Over de oorzaken van de buitengewoon rijke
oesterproductie in een natuurlijk bassin.

Gevolg gevende .aan herhaalde aanzoeken van de districten Stavanger,

Zuid- en Noord-Bergenhus en Romsdal, die, toeu de oestervisscherijen sterk

verminderden, in den loop der laatste jaren reeds groote sommen hadden

aangewend om die cnltuUl: volgens de fransche methode te verbeteren 

echter steeds zonder goede nitkomst - begaf ik mij in den zomer van 1878 op

reis naar bovengenoemde kusten. De dagbladen hadden het doel mijner reis

besproken. Kort na mijne aankomst te Stavanger deelde de tolbeambte

H. GUNDERSEN te Egersund mij mede dat hij een klein oesterrijk meer kende,

dat eenige voeten hooger lag dan de onmiddellijk daarnevens liggende zee,

terwijl er alleen bij ZW. storm verbonden met springvloed, zoutwater in dit

Dleer kwam. Twee hooger liggende meeren voerden door een beek hun

overtollig zoetwater naar 't eerstgenoemde. In dit meer, dat op grond van

zijn rijkdom aan oesters sedert onheuchelijke tijden den naam Ostravigtjaern

draagt, vond men volgens de opgave van dezen berichtgever steeds eene bij

zonder groote hoeveelheid oesters, die op de loodrechte in het meer neerda

lende rotswanden en op de van deze afgerolde steenblokken waren vastge

hecht. De waarheid van zijn bericht bevestigden eene menigte levende oes

ters die hij medebracht. De meesten waren samengegroeid tot klompen of

snoeren van een voet lang, maar lieten zich gemakkelijk vaneen scheiden.

Zoodanige monsters waren ook te zien onder de door mij te Berlijn (op de

Visscherij-tentoonstelling) tentoongestelde individuen, die tot bewijs moesten

dienen van de oesterontwikkeling in Ostravigtjaern. Men begrijpt dat ik

mij spoedig naar genoemd meer begaf en nadat ik in een boot was gegaan

kon ik mij, met behnlp van een 'Yaterkijker, overtuigen dat bet bericht

van GUNDERSEN niet overdreven was. Door de aanhoudende droogte, die

reeds lang voor mijn aankomst geheerscht had, was het water in de twee

hooger liggende meeren verminderd, de beek geheel verdroogd, terwijl, ten

gevolge van de sterke verdamping, aan de oppervlakte van Ostravigtjaern

de spiegel van dit meer nu 6 duim lager lag dan zijn uitstroomingspnnt

naar zee. Een laag versch water was verdampt en de oppervlakte had een

zoute smaak. Dit was in zoover gelukkig dat hierdoor aan het zwermende

oesterbroed gelegenheid was gegeven om in de bovenste waterlagen te ko

men, waar zij zich vastgehecht hadùen aan takken van rozenstruiken, die

afgesneden, toevallig in het water waren geworpen. Dit was mij een vinger-
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Richesse extraordinaire d'huitres dans un bassin
naturel et de ses causes.

Les districts de Stavanger, de Bergenhus, nord et sud, et de Romsdal

qui, vu la forte diminution des produits des pêcheries d'huîtres dans les

dernières années, avaient dépensé, mais sans succès, des sommes considé

rables pour y remédier par l'ostréiculture d'après la méthode fra.nçaise,

m'avaient invité à plusieurs reprises à me rendre sur les lieux. Je me mis

en route vers ces côtes dans l'été de 1878. Les journaux avaient déjà parlé

du but de mon voyage. Peu après mon arrivée à Stavanger 1 M. H. GUN

DERSEN, employé des douanes à Egersund, me communiqua qu'il connaissait

un petit lac, riche en huîtres, de quelques pieds plus élevé qua le mer

adjacente, et qui ne reçoit de l'eau salée de ceHe-ci que lors des hautes-marées,

par une tempête du sud-ouest. Un ruisseau y amène l'eau douce superflue

dee deux lacs situés pins haut. M. GUNDERSEN assurait que, dans ce

.lac qui de temps immémorial porte le nom d'Ostravigtjaern, on trouve tou-

jours une très grande quantité d'huîtres. La justesse de cette assertion fut

confirmée par la multitude d'huîtres vivantes fixées aux parois de rochers qui

descendent verticaJement dans le lac, et sur les rocs qui s'eu étaient détachés.

La plupart de ces huîtres étaient réunies en groupes ou chapelets d'un pied

de long, mais se laissaient facilement séparer les unes des autres. On peut

en voir des exemplaires parmi ceHes que j'ai envoyées à l'exposition

de pisciculture à Berlin, pour montrer le développement des huîtres du lac

d'Ostravigt. On comprendra que je me sois bientôt rendu à ce lac 1 et

après être entré dans un bateau, je pus me convaincre au moyen d'une

lunette snbmarine que ce que M. GUNDE1\SEN m'avait assuré n'était pas

exagéré. La sécheresse continue qui régnait depuis longtemps avant mon

mon arrivée, avait diminué la masse d'eau des deux lacs supérieurs j le ruis

seau était tout à fait à sec, tandis que la forte évaporation à la surface

de l'Ostravigtjaern en avait abaissé le niveau de six pouces au-dessous du

point de son écoulement dans la mer. Une couche d'eau fraîche s'était

évaporée et l'eau de la surface avait un goût salé.

C'était heureux dans ce sens que cela avait permis aux larves d'huî

tres de s'élever jusqu'aux couches d'eau supérieures 1 et de s'y fixer à des

branches de rosier qui flottaient pal' hasard à la surface du lac. Ce fut

pour moi un indice de la manière dont les larves devaient être recueillies

en cet endroit.
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w:gZlng hoe de inzameling van het broed hier tot stand gebracht moest

worden. Het meer is aan drie zijden omgeven door 3 à 400 voet hooge en

steile rotawanden en slechta aan de naar de open zee gekeerde westkant

daalt de middenste rotspart~ af tot aan de oppervlakte van het meer. Door

het Z.O. laagste punt stroomt, aIs het meer vol is, het overtollige zoetwater

naar zee, terwijl daarentegen bij W. stormen het zeewater gem,akkelijkel'

door de NW. opening binnendringt, en dat niettegenstaande deze nog een

halve voet hooger ligt dan de Z.O.

Op een paar vadem afstand van den oever heeft bijna 't geheele meer een

diepte van 6 meter en glooit de bodem langzaaro af naar 't midden, waal'

de diepte 12 meter is. 's Zoroers vindt men gl'oote hoeveelheden Conferven

ronddrijvende op de oppel'vlakte en ook in de diepere waterlagen. Deze

Conferve, de eenige waterplant van dit meer, is volgens de bestemming

van onzen algoloog N. \VILLES, CladophoTa crispata. In 't voorjaar, wan

neer .zij begint te voorschijn te komen is zij licht helder groen, en ontwik

kelt, onder de inwerking van het zonlicht, een groote hoeveelheid zuurstof

in den vorm van kleine gasbelletjes, die zich tot gl'oote beUen verzamelen

in het dicht saamgevlochten weefsel, een gevolg van de bijzondel' sterke

vertakking van deze soort. Door deze nienigte gasbelletjes wordt de conferven·

massa veel lichter dan het water, scheul't zich daardoor los van den

bodem en stijgt naar de oppervlakte, waar zij langzamerhand donkerder

wordt (bruinachtig) en ten laatste geheel zwart. Daarop va.lt zij uiteen in

zeer kleine stukjes, die aIs zeer fijn stof naar den bodem zinkeu en aan

deze een koolzwarte kleur geven. Welke roI deze zwarte bodemkleur in de

temperatuursverhoudingen van dit bassin speelt, zal ik later tra.chten toe

te lichten. Op en in deze confervenmassa's leven twee soorten Gasteropoden,

beiden behoorende tot het geslacht Rissoa en drie of vier Acepltala, waarvan

vooral een dwergachtige vorm van Cardium edule buitengewoon talrijk is.

De schelpen van deze drie soorten zijn zwart tengevolge van de genoemde

fijne confervenstof, maar brengt men ze in zeewater clat vrij is van zoo

danige zwarte deeltjes, dan worden zij langzamerhand weder lichter en ten

slotte geheel wit. Echter is de zwarte kleur zô6 in de oppervlakte dool'

gedrongen dat zij door borstelen niet kan verwijderd worden. De jonge

oesters van 1 à 2 duim hebben allen zwarte groeistrepen op de schelp, een

feit dat men alleen daardoor kan verklaren, dat de zwarte stofdeeltjes van

de conferven afkomstig, opgenomen zijn met de voeding en later afgeschei

den worden in verbinding met de kalkdeelen waaruit de schelp ontstaat.

Behalve de roI die de conferven spelen ten opzicbte van de temperatuur en

het zuurstofgehalte van het water, leveren zij, door de enorme massa zwerm

sporen die zij nitzenden, het hoofdvoedsel voor de oesters. Eenmindere roI
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Le lac est entouré de trois côtés par des parois de rochers abrliptes l dè

300 à 400 pieds de hauteur; au côté ouest seul, tourné vers la pleine mer l

la paroi moyenne s'abaisse jusqu'à la surface du lac. Lorsque le lac est

plein, _son eau douce s'écoule à la mer par le point le plus bas, situé au

sud-est, tandis qu'au contraire, dans les tempêtes venant de l'ouest, l'eau

de mer pénètre facilement par l'ouverture nord-ouest, quoique elle soit

d'un demi-pied plus élevée que l'ouverture sud-est.

A une couple de brasses du bord, l'eau du lac a presque partout une

profondeur de six mètres, et le fond s'abaisse lentement jusqu'au milieu où

la profondeur est de 12 mètres. En été on trouve de grandes quantités de

conferves, flottant à la surface et à diverses profondeurs. Ces conferves

la seule plante aquatique que l'on trouve dans ce lac, ont été reconnues

par notre algologue, M. N. WILLES, pour être le Cladophnra crispata. Au

printemps, quand cette algue commence à croitre, elle a une couleur vert

tendre, et dégage sous l'influence de la lumière solaire une grande quan

tité d'oxygène sous la forme de petites bulles gazeuses, qui se réunissent en

de plus grandes dans le tissu compacte de cette algue, provenant d'une

ramification très répétée, propre à cette espèce. Cette foule de bulles ga

zeuses renden t la masse des conferves beaucoup plus légère que l'eau, de

sorte qu'elle se détache dn fond du lac et monte à la surface, où elle prend

peu à peu une couleur brunâtre et devient enfin tout à fait noire. Alora

elle se divise en particules très petites, qui retombent sous forme de pous

sière très fine au fond du lac et lui donnent une couleur noir-foncé. Je

tâcherai d'expliquer plus tard le rôle de cette couleur foncée du fond du

lac sur la température de ce bassin.

Dans ces masses de conferves vivent deux sortes de Gastéropodes, appar

tenant toutes deux au genre Rissoa, et trois ou quatre Acéphales, dont l'un sur

tout, une forme minuscule du Cardium edule, est excessivement abondant. Les

coquilles de ces trois sortes sont noires, par suite de cette fine poussière des

conferves; mais si on les porte dans de l'eau de mer qui ne contienne pas

de cette poussière, elles deviennent peu à peu plus claires et redevienneut

enfin tont à fait blanches. Cependant la couleur noire a tellement pénétré

dans la surface des coquilles, qu'on ne peut pas l'enlever en les brossant.

Les jeunes huitres d'un à deux pouces de diamètre ont toutes sur la

coquille des raies de croissance noires, fait qui ne peut s'expliquer qu'en ce

que la poussière noire des conferves est absorbée en même temps que la

nourriture et excrétée plus tard avec les molécules calcaires dont la coquille

est formée. Outre la rôle que les algues jouent à l'égard de la température

et de la quantité d'oxygène cOn~enue da.ns l'eau, elles produisent un nombre
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aIs voedingsmiddel speelt het broed van Medusà aurita, die in het meer zeer

tahijk zijn en in verschillende grootte gevonden worden. Geringer beteekenis

heeft in dit opzichtook het broed van de bovengenoemde Mollusken en

van de in het meer levande schaaldiersoorten. Een kleine Gammaride, waar

schijnlijk een varieteit van de Gammarus pulez en vervolgens Palaemon squilla

zijn buitengewoon talrijk.

De bovengenoemde bijzonderheden betreifende het planten- en het dierlijk

leven in het merkwaardig bassin, ontdekte ik natuurlijk niet bij mijn eerste

kortstondig bezoek, maar voor mij was de aanwezigheid van een grootere

oestermenigte dan ik ooit vroeger op eenige plaats bijeen had gezien in

verband met de met oesteraanslag bezette rozentakken en de bescbutte

ligging van het bassin, genoegzame aanleiding om na mijn terugkomst te

Stavanger mijne kennissen aldaar aan te raden om eeLe vennootschap te

vormen ten einde, zoodra zij bet eens zouden geworden zijn met de drie

eigenaars van bet meer over de pacbteonditiën, met vereende kracbten

de oestercultuur aldaar volgens eene rationeele Methode te drijven. 1k

beloofde bun in deze zaak lllet raad en daad te zullen bijataan. Een vol

doend aantal deelneme!:'s voor zoodanige vennootschap was spoedig gevonden

en den met de eigenaars van het meer bekenden tolbeambte GUNDERSEN

droeg men op om met ben over de verpachtingsconditiën te onderbandelen.

Toen dit geregeld was werden op 31 Jnli door GUKDERSEN collecteurs uit

gezet. Deze collecteurs bestonden deels uit wilgetakken die door pennen

aan een bouten raam van latten bevestigd waren en gedeeltelijk uit zelf

kant met cement bestreken. Met bebnlp van steenen, die met achorsbanden

aan bet ondereinde der collecteurs bevestigd waren, bleven deze loodrecht en

onder water. 17 October werden ze onderzocbt door eenige van de aandeel

houders o. a. door den Conservator van het Museum te Stavanger, cand.

BucH en door bet hoofd der scbool A. OLSEN, die beide mijne begeleiders

bij mijn onderzoekingen van Ostravigtjaern geweest waren. De beer BUCR

deelde mij bet resultaat van dit vool'loopig onderzoek mede, dat werkelijk

verrassend was, vooreerst door de spoedige ~roei van 't vastgebecbte oester

broed, daar enkele individu's in den loop van 2 maanden en 17 d. een

grootte van 35 mm: doorsneê badden bereikt en buitendien bet onverwacbte

feit geconstateerd werd, dat er zich bij voortduring nieuw zwermend broed

aanbecbtte, daar men een groote menigte broed zô6 klein vond dat men

het nauwelijks met bet bIoote oog kon zien en dit dus niet ouder dan eenige

dagen kon zijn. Toen men de collecteurs ophaalde bemerkte GUNDERSEN dat

de steenen, die aan de collecteurs vastgebonden waren om deze onder water

te houden, warm voelden) hetwelk tijdens bet koude weder dat .toen juist

.ingevallen was nog. meer opviel.._ Een tbermometer werd 1ater in het najaar
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-;{;:;c,}~~.;.;::; ...



éhorme de spores qui forment la principale nourriture des huîtres. Les

larves de la L~Iedusa aurita jouent un rôle moindre comme agents de nutri

tion; ce mollusque se rencontre en grande quantité~et de toutes grandeurs

dans le lac. Les larves des Mollusques nommés plus haut ont encore moins

d'importance à cet égard, ainsi que les cmstacés qui vivent dans ces eaux.

Un petit Gammarzde, peut-être une variété du Gammarus pulez, et le Pa.
laemon squilla sont très nombreux.

Ce ne fut natürellement pas dans ma première visite à ce lac, qui fut

assez courte d'ailleurs, que j'eus l'occasion de découvrir les particularités

décrites plus haut, sur la vie animale et la vie végétale de ce remarquable

bassin. Cependant la présence d'une quantité d'huîtres, plus grande que je

n'en avais jamais rencontré, en rapport avec les jeunes larves d'huîtres

fixées sur les branches de rosier, et la situation abritée du bassin, furent

pour moi des raisons suffisantes pour conseiller, à mon retour à Stavanger,

aux personnes que j'y connaissais, de fonder une compagnie qui pût traiter

avec les trois· propriétaires du lac sur les conditions du bail, et d'y pratiquer

ensuite avec leurs forces réunies l'ostréiculture d'après une méthode ration

nelle. Je leur promis de les aider de tout mon pouvoir dans cette entre

prise. Il y eut bientôt un nombre suffisant d'actionnaires, et le fonctionnaire

des douanes GUNDEHSEN, qui connaissait les propriétaires du lac, fut chargé

de traiter avec eux des conditions du bail. Lorsque celui-ci eut été conclu,

M. GUNDERSEN plaça le 31 juillet les premiers collecteurs. Ces collecteurs

étaient composés en partie de branches de saule, fixées au moyen de chevilles

à un cadre de lattes, et en partie de lisières de drap enduites de ciment.

Des pierres attachées à la partie inférieure des collecteurs au moyen de liens

d'écorce les tenaient sous l'eau dans une position verticale. Le 17 octobre

les collecteurs furent examinés par quelques actionnaires, entr'autres par

M. le candidat BUCR, conservateur du Musée de Stavanger et M. A. OLSEN,

instituteur en chef, qui m'avaient accompagné lors de mes recherches à

Ostravigtjaern. M. BUCR me commuuiqua les réeultats de cette première

inspection, résultats des plus étonnants non seulement par la rapide crois

sance des larves d"huîtres qui s'étaient fixées (quelques huîtres avaient

atteint dans l'espace de 2 mois et 17 jours un diamètre de 35 millimètres),

mais aussi par le fait inattendu que de nouvelles larves venaient con

tinuellement s'y fixer; car les dernières larves qui s'étaient fixées, étaient

si petites qu'on pouvait à peine les distinguer à l'oeil nu; ces larves ne

pouvaient donc être âgées que de quelques jours. Lorsqu'on remonta les

collecteurs, M. GUNDEHSEN remarqna que les pierres attachées aux collecteurs

pour les .tenir sous l'eau étaient chaudes au toucher, ce qui le frappa

d'autant plus que la saison froide venait de commencer. On envoya plus
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aan een van de opzichters, tevens een der eigenaars van het meer, mege

zonden en hem verzocht om in den loop van den wintel' van tijd tot tijd

bodemtemperaturen waal' te nemen. De koude winter, die begin November

inviel, v66r hij den thermometer had ontvangen, bleef ongewoon streng tot

het laatst van Maart, zoodat het ijs op het meer, meer dan 1 voet dik was.

In het begin van April meldde hij dat de temperatuur op den bodem op een

diepte van 18 voet 10° R. was, hoewel hat water nog niet vrij van ijs Wall,

Men dacht in Stavanger dat hij verkeerd waarnam, maar herhaalde con

trôle-onderzoekingen gaven hetzelfde resultaat. Toen Gundersen in Mei het

meer bezocht, om nieuwe collecteurs uit te zetten en de oude na te zien,

bevond hij de temperatuur van het water op 33 voet diepte 14° R. De aandeel

houders vonden dit onbegrijpelijk en vele gissingen werden gemaakt ten

aanzien van de oorzaken die de hooge temperatuur van het bodemwater

konden verklaren. Het ontspringen van warme bl'onnen op den bodem van

het meel' werd door eenigen voor 't meest waarschijnlijk gehouden, anderen

schreven het verschijnsel toe aan de warmte die bij de verrotting der con

ferven ontwikkeld werd.

Daar men mijne meening wenschte te hooren over de mogelijke vel'kla·

ring van dit zonderlinge feit, wilde ik mij hierover niet uitlaten voor ik

door een lang verblijf op de plaata zelve nauwkeurig de omstandigheden

onderzocht had, die wellicht in verbinding met elkander een betere verkla·

ring van 't niet te bestrijden feit zouden geven dan de twee bovenge·

noemde, die mij beide onaannemelijk voorkwamen. In den laataten zomer en

herfst vertoefde ik twee malen langen tijd aan het meer, en na mijn terug

komst in Chriatiania gaf ik in een van de bijeenkomaten van het weten

achappelijk genootachap een verklaring van de oorzaak van de hooge warmte

graad van dit baaain, zoowel 'a zomera aIs 'a wintera. Een warmtegraad die

dit nauwelijk5 twee hectaren groote meer met een gemiddelde diepte ·van

26 voet tot een tropiache water-oaae in ona koude nOOl'den maakt en daardoor

tot een oeaterbroeikas. Ik hoop dat de onderataande verklaring het weten

achappelijk ontwikkelde publiek zal bevredigen, daar ook onze bekende

hydroloog en meteoroloog Prof. MOHN aan deze zijne goedkeuring gehecht

heeft. Ik neem aan dat deze oorzaken de volgende zijn:

1°. de tegen aIle koude winden beachutte liggingj immera alleen de van de

zeekust komende warmere weatelijke winden kunnen de oppel'vlakte

van het meer beatrijken. Langa den amallen weg die in noordelijke

richting naal' de meeren voert, waarnit de boven reeda vermelde beek

ontapringt, kan weI ia waal' een deel van Oatravigtjaem door no01'

delijka konde winden bereikt worden, maal' hun afkoelende werking

~al over 't ge4eel geqome~ geriIlgzijn en wanneer het. meer eerst

... ,'<--..
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-tard, vers la fin de l'année, un thermomètre à l'un des surveiIia~ts, un des

propriétaires du lac, en l'invitant à observer de temps à autre en hiver

le température ;du fond du lac. Le froid hiver de cette année, qui com

mença dans les premiers jours de novembre, resta des plus rigoureux jusqu'à

la fin de mars, de sorte que la glace qui recouvrait le lac avait plus d'un

pied d'épaisseur. Au commencement d'avril ce surveillant communiqua qu'il

avait trouvé que la température de l'eau à la profondeur de 18 pieds était

de 10° R., quoique la glace n'eût pas encore tout à fait disparu. On crut

à Stavanger que l'observation avait été mal faite, mais des observations

répétées, faites comme contrôle, donnèrent le même résultat. Lorsque GUN

DERSEN se rendit lLll mois de mai au lac, pour y placer de nouveaux collec

teurs et inspecter les anciens, il trouva que la température de l'eau à 33 pieds

de profondeur état de 14° R. Les actionnaires trouvèrent cela étrange, et de

nombreuses hypothèses furent faites pour expliquer la chaleur des couches

inférieures de l'eau du lac. Les uns l'attribuaient à des sources chaudes,

jaillissant au fond du lac, d'autres l'attribuaient à la décomposition des

conferves.

Comme on désirait savoir mon opinion sur ce fait singulier, je ne voulus

pas m'expliquer à ce sujet, avant d'avoir étudié par un long séjour sur les

lieux mêmes, toutes les circonstances dont le concours pourrait donner une

meilleure explication de ce phénomène incontestable, que les deux causes

indiquées plus haut et qui me semblaient inacceptables. Dans l'été et

l'automne derniers, je fis à deux reprises un long séjour sur les bords de ce

lac, et à mon retour à Christiania, je donnai dans les séances de la Société

des Sciences une explication des causes de la haute température de ce bas

sin, en été comme en hiver. Cette température fait de ce lac, dont la

superficie est à peine de deux hectares, et la profondeur moyenne de 26

pieds, une oasis tropicale dans notre froid climat du nord, une vraie serre

chaude d'huîtres.

J'espère que l'explication que je vais en donner, satisfera le monde savant,

puisque notre hydrologue et météorologue bien connu, M. le professeur MOHN ,

y a donné son approbation.

Voici selon moi quelles sont ces causes:

1°. La situation du lac, abrité qu'il est contre tous les vents froids; car il

n'y a que les vents d'ouest plus chauds, venant de la mer, qui puis

sent soufRer à la surface du lac. Il est vrai qu'une partie du lac

d'Ostravigt peut être atteinte par des vents froids du nord, par le

chemin étroit qui mène vers le nord aux lacs où le ruisseau dont

nous avons déjà parlé prend sa source, mais le refroidissement

qu'ils produisent ne peut, être que !le peu d'importance, et lorsque
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met ijs en daarna met sneeuw bedekt is 1 zal de afkoeling tot een

minimum gereduceerd zijn.

2°. De zwarte kleur van den bodem is volgens mijn beschouwing, verge

Ieken met de andere oorzaken, de hoofdreden van de hoogere warmte

graad van het zeewater, waartoe ook de donkere kIenr der omge

vende rotsmuren bijdraagt. Beschenen door de zon stralen deze eene

warmte uit, die in de met waterdampen verzadigde luchtlaag boven

het laagste gedeelte van de rotskom zeer drukkend wordt en trans

piratie veroorzaakt. Zoo steeg de tempr.ratunr tijdens miju verblijf

dikwijls tot 27° in de scbaduw. Ter hoogte van ongeveer 150' boven

de oppervlakte van het meer nam deze drllkkende warmte sneHer af

dan tot zoover, ook al had men den rand nog niet bereikt van 't

lager gedeelte van den -rotswand teu noorden en ten oosten waarlangs

men den niellw aangelegden weg naar het Noordfjord aantreft.

3°. De afkoeling van de wateroppervlakte door uitstraling in heldere

nachten wordt ten deele tegen~ewerkt door de vorming van eeu op

stijgende nevellaag, die in deze rotskom ontstaat wanneer zij na

zonsondergang allengs afkoelt. Dit heeft alleen plaats met geheel

stil weder; want wanneel; een frissche bries over de het meer omge

vende rotsen streek, bemerkte ik geen nevelvorming. De uitstraling

berooft het water op verre na niet van eene even groote hoeveelbeid

warmte aIs het overdag door de zon heeft kunnen opnemen._

Er is geen twijfel aan dat de zwarte kleur van den meerbodem de voor

nnn,mste oorzaak is van de hooge temperatnur van het water van het meer;

immers wanneer de zonnestralen door't kristalklare water den zwarten boc1em

trefien, absorbeert deze de lichtstralen, de warmte wordt vrij en afgegeven

aau de omgeving, evenals in de Iucht ieder dit beeft knnnen ondervinden,

clie op een helderen zonnigen dag zwarte kleederen draagt. De door de 'Zon

bE'schenen bodem ontwikkelt dus warmte, die zich volgens physische wetten

spoedig naar de oppervlakte voortplant en aan de geheele watermassa

wr.l'mte mededBelt. Wanneer een watermassa van 26 voet diepte en met

eene oppervlakte van 2 hectaren verhit wordt tot 20° R., duurt het lang

vô6r ze tot 10° afgekoeld is 1 vooral wanneer, zooals hier, de halve wa.ter

lan.g (de onderste) in volkomen rust is. Immers de stroom die veroorzaakt

wordt door het uitstroomen van de beek in het meer reikt stellig niet die

per, te meer omdat dit water zoet is en dus lichter dan het zoutwater en

daarom aan de oppervlakte blijft. Op de diepste plaats van 't - meer 1

36 voet of 12 M., is het zoutgehalte grooter dan in de Noordzee, nt meer

dan 4 pet. Op 17 Oct. 187B onderzocht cand. BUCH het zoutgehalte op

diepten van 2-27 voet. Het zoutgehalte van de laatste Wall 3.90, op de

.L_ 'à..



~(:{J~
,.-

345

le lac est couvert de glace et de neige, ce refroidissemënt sera rél1uit

à son minimum.

2°. La couleur noire du fond du lac, comparée avec les autres influen

ces, est, selon moi, la principale cause de la haute température de

l'eau de mer. La chaleur est encore augmentée par la couleur som

bre des parois de rochers environnantes; frappées par le soleil, ces

parois renvoient une chaleur qui devient étouffante dans la couche d':tir

saturée de vapeur d'eau qui se trouve au fond de ce bassin de rochers,

et vous fait transpirer à grosses gouttes. Ainsi, pendant mon séjour,

la température s'éleva souvent à l'ombre jusqu'à 27°. A la hauteur

d'environ 150 pieds au-dessus de la surface du lac, cette température

étouffante diminuait plus vite que jusqu'à ce point, quoique on n'eût

pas encore atteint le bord de la partie la moins élevée de la paroi

de rochers au nord et à l'est, où l'on rencontre la route nouvellement

construite vers le Noordfjord.

3°. Le refroidissement de la surface de l'eau par la radiation, dans les

nuits sereines, est en partie empêché par la formation d'une couche

de brouillards montante, qui se forme dans l'enceinte des rochers,

quand ceux-ci se refroidissent après la coucher du soleil. Cela ne se

présente cependant que par un temps parfaitement calme; car quand

une fraiche brise souffiait au-dessus des rochers qui entourent le In.c,

je ne vis pas de brouillard se former. La radiation est bien loin

d'enlever à l'eau une aussi grande quantité de chaleur qu'elle en lt

reçu du soleil pendant le jour.

Il n'y a pas de doute que la.,couleur noire du fond du lac ne soit la

principale cause de la haute température de l'eau, car quand les rayons

solaires, après avoir traversé l'eau limpide, rencontrent le fond noir, celui-ci

absorbe les rayons lumineux, la chaleur devient libre et se communi.

que, comme dans l'air, aux substances qui l'entourent; quiconque porte

des vêtements noirs par un beau jour de soleil l'aura éprouvé. Le fond

du lac éclairé par le soleil dégage donc de la chaleur qui se propage

bientôt suivant des lois physiques, jusqu'à la surface et communique de

la chaleur à la masse tout entière. Quand une masse d'eau de vingt-six

pieds de profondeur et d'une superficie de deux hectares est chauffée jusqu'à

20° R., il faut bien du temps pour que la température descende jus

qu'à 10°, surtout lorsque, comme dans ce cas-ci, la moitié de la couche

d'eau, c'est-à-dire la couche inférieure, est dans une immobilité complète.

Le courant produit par l;entrée du ruisseau dans le lac ne s'étend certaine

ment pas plus bas, d'autant plus que l'eau qu'il amène est douce, plus

légère que l'eausalje, et reste. par con~éqllent ..~ Àa._surfac(l•. A l'en~roit

',' 'L
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eerstgenoemde plekken 0.2 pet. Door collecteurs op verschilleIide diepte

neder te laten heeft men de overtlliging erlangd, dat de aanhechting van

het broed niet meer plaats vindt beneden cen diepte van 18 en 19' en dat

de grootte van het broed en de menigte er van afneemt van 14 tot 18 à 19'.

Over de reden hiervan waag ik het niet mijn meening te zeggen, maar het

is een onbetwistbaar feit. De waterlaag waarin de oester het best groeit

ligt tusschen 3' tot 14 à 15'; ik heb deze laag de oestergordel van Oestravigtjaern

genoemd. In deze laag schijnt het broed te zwermen en weI minstens negen

maanden van de twaalf. Het zwermend broed behoudt zijn zwermvermogen

veel langer dan de schrijvers opgeven, die zich met dit vraagstuk hebben

bezig gehouden. GUNDERSEN en Prof. G. O. SARS hebben het broed elf et

malen in het leven gehollden, terwijl de mij bekende schrijvers voor de

duur van het zwermvermogen hoogstens 4 dagen opgeven. Dat al de voor

waarden voor een krachtig oesterleven op cen tot nu toe ongekende schaal

aanwezig zijn in het boven beschreven bassin wordt het best bewezen door

den snellen groei van de daarin levende oesters, door hun vetheid en door

de spoedige geschiktheid tot voortplanting. Enkele individus leveren reeds

op den leeftijd van elf maanden zwermend broed. Met betrekking tot de vraag

over de vruchtbaarheid van de oester vel'oorloof ik mij op te merken, dat

zij door vele nieuwere schrijvers te laag wordt gesteld, wanneer zij het aan

tal broedje~ van een volwassen oester op 1 millioen of nog daaronder schat

ten. Ik voor mij ben overtuigd clat de oude LEEUWENHOEK gelijk heeft, wan

neer hij de hoeveelheid broedjes van een groote oester op vele millioenen,

tot negen zelfs, vaststelt. Van één van de collecteurs afgenomene , elf maanden

tellende jonge oester, die waarschijnlijk j uist haar broed had afgegeven, be

waarde ik ongeveer de heUt van het broed en ik zou mij zeer moeten vergissen

zoo dit aantal niet veel meer bedroeg dan één millioen. Het plan 000 broed

collecteurs van berkentakken op te hangen aan telegraafdraden, die over het

meer gespannen zijn en die aan ijzeren bouten vastgemlioakt worden, welke

in diepe gaten aan den waterkant zijn geplaatst, is dit jaar ten uitvoer ge

bracht. Verleden j aar waren er een paar gemaakt, waaraan tamelijk zware

collecteurs verbonden werden, deels oude kreeftmanden gevllld met takken,

scherven van steengoed, schelpen van lliossels (111. edulis en Modiola). Zij

waren opgehangen aan dikke, goedgeteerde touwen. Verscheidene van deze

laatste werden in het lauw-warme zoete water z66 sterk aangetast door

verrotting, dat zij braken en de collecteurs gezonken en niet weder terug

te vinden zijn. De collecteurs die waren blijven hangen of minder diep ge

zonken zijn, waren intusschen rijk bezet met krachtig broed. De door den

groothandelaar G. geconstrueerde collecteurs van in cement gedoopte plan

ken in den vorm van een boekenrek war~n de beste 1 najl.st de gollecteurH van

:;.
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le plus profond du lac, c'est-à·dire à 36 pieds ou 10"mètreii de p~ofondeur,-

l'eau contient plus de 4 pCt de sel, donc plus que dans la mer du Nord.

Le 17 octobre 1878, M. le candidat BueH rechercha quelle était la quan

tité de sel contenue dans l'eau du lac, à des profondeurs variant de 2 à 27

pieds. Le résultat fut que l'eau prise à la plus grande profondeur en con

tenait 3.90 pCt. et à la moindre 0.2 pCt. En faisa.nt descendre des collec-

. taurs à diverses profondeurs, on s'est assuré que les larves ne se fixent plus

à des profondeurs de plus de 18 à 19 pieds, et que leur grandeur et leur

quantité diminue de 14 à 18 ou 19 pieds de profondeur. Je n'oserais faire

de supposition à cet égard, mais le fait est incontestable. La couche d'eau

dans laquelle l'huître se développe le mieux est renfermée entre 3 et 14 à

15 pieds; j'ai appelé cette couche la ceinture huîtrière d'Ostravigtjaern. Les

larves paraissent essaimer dans cette couche pendant neuf mois de l'année.

Les larves en liberté semblent gardp.r la faculté de se mouvoir librement

pendant un temps bien plus long que celui qui a été indiqué par les auteurs

qui se sont occupés de cette question.

MM. GUNDERSEN et le professeur S. O. SARS ont gardé des larves en vie

pendant onze jours, tandis que les auteurs que je connais ne donnent qu.e

quatre jours pour la période où elles peuvent se mouvoir. La meilleure

preuve que toutes les conditions nécessaires à un vigoureux développement

de la vie de l'huître se rencontrent d'une manière jusqu'ici inconnue dans

le bassin d'Ostravigt, c'est la croi~sance rapide des huîtres qui y vivent,

qu'elles sont grasses et de bonne heure en état de se propager. Quelques

huîtres produisent des larves vivantes à l'îtge de Il mois.

Quant à la fertilité de l'huître, je me permets de faire remarquer

que beaucoup d'écrivains modernes l'estiment trop bas, en n'estimant la

quantité d'oeufs produits par une huître adulte qu'à un million ou même

au-dessous. Quant à -moi je suis convaincu que LEEUWENHOEK a raison

quand il estime à près de neuf millions le nombre de larves produites par

une grande huître. Une jeune huître de onze mois, détachée d'un des col

lecteurs, venait probablement de pondre ses oeufs; je gardai environ la

moitié des oeufs, et je me tromperais fort si le nombre de ceux-ci n'était

pas de plus d'un million.

Le projet de faire des collecteurs de branches de bouleau, suspendues à des

fils de télégraphe tendus sur le lac et fixés à des boulons de fer enfoncés

dans de grands trous au bord de l'eau, a été exécuté cette année. L'année der

nière on avait tendu une couple de cordes, auxquels on avait suspendu des col

lecteurs assez lourds, composés en partie de vieilles nasses à écrevisses, rem

plies de branches, de tessons de poteries, de coquilles de moules (M. eduÜ8

et Modiola). Les collecteurs étaient suspendus à de grosses cordes bien. . . : .

:~
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berkentakken. Zij waren echter alleen aan de onderzijde met aanslag bezet.

Op dezelfde vierkante oppervlakte gaven de berkenrijs-collecteurs veel beter

aanslag en dit broed was gemakkelijk in te oogsten zonder het te bescha

digen. Het broed dat bestemd is voor verzending naar de door de aan

deelhouders gepach te terreinen voor groei en vetmaking, worden van het

meer naar Nordfjord gebracht, waar zij in doorboorde kisten worden gelegd

totdat de verzending plaats vindt. In 't eind van Juli werden 65,000 jonge

oesters van 2{ duim (gemiddelde grootte) in 43 kiaten 10 mijlen ver ver

voerd en op een groeiperceel gebracht op î mijl afstands van Stavanger.

Van deze hoeveelheid waren er, toen zij uitgezaaid werden, geen 100 qooden

en weI uitsluitend diegenen die beschadigd waren geworden door het afstooten

van de collecteurs.

Wanneer men verscheiden honderden oestercollecteurs in Ostravigtjaern

geplaatst heeft, zal men zonder twijfel een ontzaglijk groote menigte zoo

danige jonge oesters kunncn oogsten. Naar aanleiding van deze beschrijving

zal men naar ik hoop toestemmen. dat de ontdekking van Ostravigtjaern

van groote beteekcnis zal worden VOOl' de oestercultuur van Noorwegen, en

tevens een plantschool voor het hooggeschatte schelpdier. Vele van de

vroeger bekende oesterbanken zullen van daar nit weder knnnen bevolkt

worden en tevens zal het aIs leerschool kunnen dienen voor onze oester

kweekers.

Wij behoeven aan het belangrijk opstel van Prof. RAseR geen

nadere eommentaren toe te voegen en merken hier alleen nog op

hoe el' o. a. op nienw uit blijkt, dat de temperatuur van het water

van zeer grooten invloed is, zoowel op het beginpunt van de

jaarlijksehe voortplantingsperiode aIs op den duur van deze. Of

sehoon het niei afzonderlijk vermeld wordt, meenen wij toeh te
mogen aannemen dat deze Noorsehe oesters ook Ostrea edulis zijn.

II. Zijn bij ons te lande reeds pogingen III gelijke riehting

aangewend of waarnemingen gedaan die tot nadere preeiseering

van de vereisehte omstandigheden kunnen leiden?

Inderdaad heeft het bij onze ondernemende zeeuwsehe oester

kweekers niet aan lust ontbroken om door eigen proefnemingen

den aanslag van het oesterbroed zoo mogelijk te Ieeren beheer

Behen.

. ,
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goudronnées. Phiaieurs· de ces cordes furent tellemènt -'attaqué~à- par i'eau

douce et tiède, qu'elles se rompirent; les collecteurs qu'elles retenaient s'cn

foncèrent et ne purent être repêchés. Les collecteurs qui étaient restés sus·

pendus ou· qui s'étaient enfoncés moins profondément, étaie'nt couverts d'une

grande quantité de jeunes et vigoureuses huîtres. Les collecteurs construits

par le marchand en gros G. avec des planches enduites de ciment et placées

en forme d'étagère, se sont montrés les meilleurs après les collecteurs de

branches de bouleau; cependant les larves ne s'étaient fixées qu'à la partie

inférieure des planches. Les collecteurs de branchilles de bouleau donnaient,

pour la même surface, une plus grande quantité de jeunes huîtres, etcelles-ci

. pouvaient être plus facilement recueillies sans être endommagées.

Les jeunes huîtres destinées à être envoyées sur les terrains loués pal' les

actionnaires pour y être élevées et engraissées, sont transportées du lac au .

Nordfjord, où elles sont placées dans des caisses percées de trous ,jusqu'à ce

qu'elles soient expédiées. À la fin de juillet, 65000 jeunes huîtres d'un dia

mètre de deux pouces et un quart (grandeur moyenne), furent transportées

dans 43 caisses à 10 milles de distance et placées dans les parcs qui leur

étaient destinés, à une demi-lieile de Stavanger. Sur ce nombre, on n'en

tronva guère que cent de mortes, lorsqu'on les y sema, et c'étaient celles

qui avaient été endommagées en les détachant des collecteurs.

Quand on aura placé des centaines de collecteurs d'huîtres dans l'Ostra

vigtjaern, on recueillera sans aucun doute d'énormes quantités de jeunes

huîtres pareilles.

Après la description qne je viens de donner, on reconnaîtra, je l'espère, que

la découverte du lac d'Ostravig deviendra d'nne import.ance capitale pour

l'ostréiculture de la Norwègee, et qu'il sera une vraie pépinière de ce mol·

lusque estimé. Les anciens bancs d'huîtres, si riches autrefois, pourront

être repeuplé~ pal' les huîtres de ce lac, et celui-ci pourra en même temps

servir d'école à nos ostréiculteurs.

Nous n'avons pas à ajouter de commentaire à cette importante

notice du professeur RAseR; nous faisons seulement remarquer qu'il

en ressort de nouveau que la température de l'eau exerce une très

grande influence, aussi bien sur le commencement de la période de

la propagation de l'huître que sur sa durée. Quoique dans cette

notice on ne fasse pas mention dl' l'espèce à laquelle elle appartient.

nous croyons que cette huîtrf' Dorwégienne est l'Ostrea edulis.
23
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Zoo werden ln hesloten putten, zonder het met broed bezwan-

gerd water af te tappen, de volgende proeven genomen:

10. Gekalkte pannen werden noksgewijze op rijen geplaatst en

in de overblijvende ruimte daartusschen de moeroesters.

2°. Gekalkte pannen werden in vierkanten opgestapeld en

daarna de bovenruimte afgedekt met latten, waarop eveneens

pannen gelegd werden, zoodat eene geheel afgesloten vierkante

ruimte in kubusvorm werd tot stand gebracht, binnen welke

eveneens vele moeroesters geplaatst werden.

30. Losse gekalkte pannen werden op stapels in de putten ge

plaatst met talrijke moeroesters in de tusschenruimten.

40. Houten latwerk werd omspannen met zeer los geweven

linnen zoodat hierdoor linnen compartimenten' gevormd werden:

deze linnen oppervlakten werden deels besmeerd met kalkmassa,

deels zuiver gehouden. Op den bodem van deze compartimenten

werden alweder moeroesters geplaatst en op één voet hoogte

boven deze werd latwerk aangebracht, dat bedekt werd met ge

kalkte takkenbossen of weI met pannen.

Al deze proefnemingen hebben weinig of geen uitkomsten op

geleverd , al werd een enkele maal hier en daar een geisoleerd

aangehecht oesterbroedje waargenomen. Niettemin had men zorg

vuldig gewaakt dat de moeroesters groot en van de beste quali

teit waren, en duidelijke kenteekenen vertoonden dat el' zich

broed in den baard bevond. Pogingen werden aangewend om het

water in beweging te houden, doch daarentegen het niet broed

bezwangerd water niet afgetapt.

De ervaren hand aan welke wij deze opgaven verschuldigd

zijn besluit haar desbetrefiend schrijven aIs volgt:

»Stroomend water schijnt een bepaald vereischte te ziju; het

»is opmerkelijk dat men op of nabij de zoogenaamde )llatuur

»perceelen" waal' het broed van nature het meest neerslaat, meest

»altijd aanwijsbare stoomneeringen of stroomschuring kan aanwij

»zen, dikwerf twee elkander ontmoetende stroomingen, uit ver

»schillende richting."

Het komt ons voor dat deze laatste beschouwing hoezeer aan
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II. Dell tentatives ont-elles déjà été faites dans notre pays dans

cette direction, .ou y a:-t-on fait des observations qui puissent con

duire à déterminer les circonstances nécessaires?

Nos entreprenants éleveurs de la Zélande n'ont pas manqué de

zèle dans leurs tentatives pour se rendre autant que possible maî

tres de naissain.

Ainsi, ils ont fait les expériences suivantes dans des réser

voirs clos, sans en avoir laissé écouler l'ean contenant des larves.

111 • Des tuiles enduites de chaux furent entassées en rangées les

unes sur les autres, et l'on plaça dans l'intervalle, entre les ran

gées de tuiles, des huîtres mères.

2°. Des tuiles ~nduites de chaux furent entassées de manière

à former un carré 1 à la partie supér~ure duquel on plaça des

lattes, sur lesquelles on posa encore des tuiles; l'espace intérieur

de ce cube fut aussi rempli d'huîtres mères.

3°. Des tuiles enduites de chaux furent entassées sans ordre

déterminé dans les réservoirs, avec nombre d'huîtres dans les

interstices.

4°. Des cadres de lattes furent entourés d'une grosse toile à

tissu lâche, formant amSl une sorte de tube. Une partie

de cette toile était enduite de chaux, tandis que le reste restait

à l'état naturel. Au fond de ces compartiments on mettait de

nouveau des huîtres mères; au-dessus, à un pied de hauteur, on

plaçait d'autres lattes, couvertes de tuiles ou de fagots enduits de

chaux.

Toutes ces tentatives ont échoué, quoique on ait observé ici

et là une jeune huître isolée qui s'était fixée; et pourtant on

avait pris soin que les huîtres fussent grandes, de la meilleure qua

lité, et qu'elles présentassent des indices distincts de frai dans les

branchies. On :fit des tentatives pour mettre l'eau en mouvement,

mais de façon à ce que l'eau contenant les larves ne s'écoulât pas.

La main bienveillante à laquelle nous devons ces détails, termine

comme suit SOn article;

«L'eau courante semble être absolument nécessaire; il est re

«marquable que sur les bancs naturels où le naissain se fixe le



-;.:

352

de juistheid van de waarneming niet te twijfelen valt, niet in

overeenstemming te brengen is met de feiten, die ons door

Ostravigtjaern werden geleerd en dus de' vooropgestelde slotsom

niet aIs vaststaande kan gelden.

Het verdient ten slotte nog opmerking, dat bij bovenvermelde

proeven geen inrichtingen waren gètroffen om aan de water

hoeveelheid versche zuurstof toe te voeren, terwijl ons bovendien

wordt medegedeeld, dat de temperatuur van het water in de

putten doorgaans 16-18° C. geweest is, een temperatuur die

naar het ons voorkomt voorden aanslag van het oesterbroed

betrekkelijk laag was, althans volgens het - ook uitsluitend op

empirie berustende! - gevoelen van deskundigen die zich lange

jaren met de oestercultuur hebben beziggehouden.

Gevallen van toevalligen natuurlijken aanslag binnen bestaande

oesterputten zijn op de Scheldezeldzaam. In de put van de

RH. SWAAN en DORREPAAL te Bergen op ZOOlll heeft dit een

maal op eenigszins grooteren, bij den heer W AGTHO te Tholen

somtijds op kleineren schaal plaats gevonden.

III. Wij ~ijn thans genaderd tot de beschrijving der proef

nemingen zooals zij door de Commissie van het Zoologisch

Station, meer bepaaldelijk onderleiding van dengene harer leden

die zich met dit onderdeel van het onderzoek belast had, zijn

ten uitvoer gelegd. Bij deze proefnemingen ondervond de COlll

missie bij voortduring zeer gewaardeerde medewerking van H.H.

oesterkweekers, die belangeloos oesters afstonden, en voorname

lijk ook bij de heeren W W1'HO te Tholen, die niet alleen tot

hetdoen dezer proeven hunne putten en bassins gedurende wel

haast een half jaar ter beschikking stelden, maar die bovendien

op zoo voorkomende wijze aan alle wenschen der Commissie

tegemoet kwamen, dat een bijzonder woord van dank daarvoor

te dezer plaatse niet mag ontbreken.

AIs uitgangspunt voor onze proeven dienden de verspreide

waarnemingen hierboven meer in bijzonderheden vermeld, dat nI.

enkele malen binllen de oesterputten op verschillende punten der
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«plus en toute liberté, ou dans leur vOIsmage,· on peut presque

«toujours constater la présence de courants et de contre-courants

«souvent même on peut découvrir deux courant.'! en sens con

«traire.»

Quoique nous ne pUISSIOns pas douter de la justesse de l'obser

vation, il nous semble que cette dernière considération ne s'accorde

pas avec les faits observés à l'Ostravigtjaern et que, par conséquent,

cette conclusion ne peut être admise comme définitive.

TI faut enfin remarquer que, dans les expériences dont nous

venons de parler, on n'avait pas pris de mesures pour donner à

l'eau de nouvelles provisions d'oxygène, d'autre part on nous com

munique que la température de l'eau dans les réservoirs avait été

en moyenne de 16-18° C., température qui nous semble relative

ment basse pour la fixation des larves; du moins c'est l'opinion, du_

reste toute empirique, d'hommes experts en telle manière et qui

se sont occupés d'ostréiculture pendant de longues années.

Les cas où des larves se fixent par hasard d'une manière natu

relle dans les réservoirs de l'Escaut sont rares; cela s'est pré

senté une fois d'une manière assez marquée dans le réservoir de MM.

SWAAN et DORREPAAL à Bergen op Zoom, et d'autres fois, en

moindre quantité, chez M. W AGTHO à Tholen.

III. Nous voici arrivés à la description des expenences, telles

qu'elles ont été faites par la Commission de la Station Zoologique,

et plus particulièrement sous la direction de celui de ses membres

qui s'était chargé de cette partie de la tâche. Dans tout le cours

dc ces expériences, la Commission obtint le concours apprécié

des ostréiculteurs, qui lui fournirent avec un louable désintéresse

ment les huîtres nécessaires, et surtout de la part de MM. WAGTHO

à Tholen, qui non seulement mirent, pendant près de six mois,

leurs réservoirs et leurs bassins à sa disposition, mais prévinrent de

la manière la plus bienveillante tous ses désirs. La Commission

ne peut manquer de leur en adresser tous ses remerciements.

Nous prîmes pour point de départ de nos expériences les obser

vations isolées, mentionnées plus haut, de larves qui s'étaient fixées
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Oosterschelde aansl8,g van oesterllfoed was waargenomen, tenvijl

de aldus vastgehechte jonge oesters te dier plaatse niet aUeen in

Ieven waren gebleven maar ook in groei waren toegenomen.

Wij hadden daardoor geleerd, dat de aanslag van broed binnen
eene besloten ruimte, waar het water bovendien slechts eene ge

ringe diepte bezit, niet alleen onder zekere omstandigheden onge
hinderd kan plaats vinden, maar dat die aanslag zelfs gevonden

wordt aan collecteurs, die overigens op de Schelde niet aIs de

gunstigste bekend staan (rijswerk, houten beschoeiingen enz.).

Eenmaal de mogelijkheid van zoodanigen broedaanslag boven

twijfel verheven deed zich de vraag voor: is dit broed afkomstig

van oesters, die in de putten lagen waar de aanslag gevonden

werd, dan weI is het met het ingelaten vloedwater van buiten

ingevoerd?

In de bovengenoemde gevaUen van toevalligen aanslag in de

putten was deze vraag nooit met zekerheid te beantwoorden.

Immers terwiji er zich eenerzijds in die putten tijdens den aan

slag oesters bevonden, hadden bovendien de regelmatige spuiingen ,
die bij ieder getijde plaats vonden, telkens nieuwe hoeveelheden

Scheldewater aangevoerd en het was ten eenenmale onmogelijk

uit te maken aan welke dier beide bronnen de aanslag ontleend

was. Dm zoodanigen grond van twijfel weg te nemen moest het

experiment in twee deelen geplitst wordeu en men moest hebben

Of putten waarin geen oesters lagen en waarin daarentegen

regelmatig verversching van het Scheldewater plaats vond, àf

men moest oesters plaatsen in een put, die geheel van bet

buitenwater was afgesloten, maar waarin deze hun broed konden

vrijlaten en waarin dit op geschikte collecteurs kon worden
opgevangen.

Het eerste experiment ware slechts een bijzonder geval van de

algemeen gevolgde methode, waarbij bet in de Schelde zwevende
broed wordt opgevangen en weI onder deze schijnbaar ongunstige

omstandigheid, dat men de collecteurs niet in open water brengt

maar binnen de afgesioten ruimte van eén put. Bovendien is dit

experiment door de firma Wed. KiKEBEEKE te Yersekendam
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de temps à autre dans léS pa;rcs à huîtres de l'Escaut ·oriental;·

tandis que les jeunes huîtres qui s'étaient fixées de la sorte

étaient non seulement restées en vie, mais avaient même grandi.

Cela nous apprenait 'donc que dans certaines circonstances le dé

pôt de naissain pouvait se faire non seulement sans empêchement

dans des bassins fermés, dont l'eau n'a que peu de profondeur,

mais que ce dépôt de larves se rencontre aussi sur des collec

teurs qui ne passent pas pour les meilleurs de l'Escaut (fascines,

planches de revêtement des digues ete.)

Une fois la possibilité de l'attachement de larves pleinement

constatée, on se demanda si le naissain provenait d'huîtres qui se

se trouvaient dans les bassins, ou s'il y avait été introduit du de

hors, avec l'eau qu'on y fait entrer à la marée haute?

Dans les cas déjà cités, de dépôt accidentel dans les réser

voirs, cette question ne pouvait jamais être résolue avec certitude,

car tandis que, d'un côté, il Y avait eu des huîtres dans les

réservoirs lorsque ces larves s'y fixèrent, d'un autre côté chaque

nouvelle marée haute y avait amené de nouvelles quantités d'eau

de l'Escaut, et il était tout à fait impossible de décider à laquelle

de ces deux causes était dû le dépôt de naissain. Pour faire dis

paraître toute incertitude à cet égard, l'expérience devait se faire en

deux parties; il fallait avoir ou bien des puits, dans lesquels

il n'y eût pas d'huîtres et qui reçussent régulièrement de l'eau

fraîche de l'Escaut, ou bien il fallait mettre des huîtres dans un

réservoir complètement fermé à l'eau extérieure, dans lequel

elles pussent frayer et où les larves pourraient être capturées par

des collecteurs convenables.

La première expérience ne serait qu'un cas particulie~ de la

méthode généralement suivie pour s'emparer des larves qui nagent

en liberté dans l'Escaut, et cela dans les circonstances en appa

rence défavorables qne les collecteurs, au lieu d'être placés en

pleine eau, le sont dans l'espace fermé d'un réservoir. D'ailleurs

cette expérience a été faite plus d'une fois et souvent avec succès

,
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sedert1878 en veelal met goed gevolg genomen j ook in den

zomer van 1883 deden op de Schelde enkele harer vloeiputten

op die wijze aIs pannenperceelen dienst en hebben deze collec

teurs zelfs een ruimeren oogst opgeleverd (15 per pan) dan die

welke men buiten op de bank gebracht had (3 à 8 per pan).

Waren dus proefnemingen van wege de commissie ten opzichte

van dit punt ten eenenmale overbodig, anders was het ten

aanzien van de tweede mogelijkheid, die wij zoo straks vermeldden.

Nog nimmer is - wij zagen het hierboven reeds - met zeker

heid uitgemaakt of larven die afkomstig waren van oesters, welke

zich reeds in de put bevonden, en daar geslachtsrijp waren ge

worden ook inderdaad in diezelfde put tot vasthechting konden

geraken, met andere woorden: kan aanslag van oesters» binnens

dijks" uit daar aanwezige moederoesters verkregen worden? De

proeven op Wight laten nog twijfel over, .alleen in het natuurliik

bassin te Ostravigtjaern vinden wij het denkbeeld verwezenlijkt

en wordt dus de hoop verlevendigd ook in een kunstmatig bassin

teu slotte te zullen slagen. Op het belaug dat el' voor de indus

trie in eene positieve beantwoording van de bedoelde vraag is

gelegeu hebbeu wij hierboven reeds gewezen, aan ons was nu

in de eerste plaats (le taak aangewezen el' naar te streven zoo

danig antwoord te verkrijgen.·

In den oesterput van den heer W AGTHO te Tholen (zie pl. VII)
werd een gedeelte, dat ùoor een tot boven den waterspiegel uit

stekend schot van het overig deel van den put is afgescheiden, voor

de proefneming bestemd. De put zelve, die gewoonlijk dagelijks

twee malen door het opkomende tij vel'vel'scht wordt, werd op

10 Juni, nadat de vloed haar opnieuw gevuld had, geheel van

het buitenwater afgesloten. De duikers bleken inderdaad eene zeer

voldoende afsluiting op te leveren j daar met laagwater geen merk

bare verandering van niveau viel waal' te nemen.

In dezen put bevondt zich een 3500-tal moederoesters die van

verschillende plaatsen afkomstig waren en weI:

2000 gedregd langs de Tholensche schaardijken j
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par MM. KAKEBEEKE à Yersekendam. Dans l'été même de 1883,

quelques réservoirs pareils furent münis de tuiles, de la même

manière que les endroits collecteurs, et ces collecteurs ont donné

une moisson plus grande (15 par tuile) que ceux qu'on avait

placés sur le banc au crassat (3 à 8 par tuile).

Si donc les expériences à faire à ce sujet par la Oommission

étaient tout à fait superflues, ce n'était pas le cas à l'égard du

second cas que nous venons de nommer.

Nous avons déjà dit qu'on n'a encore jamais décidé avec certi

tude si ces larves provenaient d'huîtres qui se trouvaient déjà

dans le puits et y avaient atteint l'âge où elle frayent, et si ces

larves peuvent se fixer dans ce même puits; ou en d'autres mots,

les huîtres qui se trouvent dans les bassins peuvent-elles donner

un dépôt de naissain? Les pssais faits à l'île de Wight laissent

encore du doute à cet égard, mais nous trouvons la question ré

solue dans le bassin naturel d'Ostravigtjaern, ce qui nous fait

toujours espérer qu'on finira par reussir dans un bassin naturel.

Nous avons déjà dit toute l'importance qu'une réponse favo

rable à cette question a pour l'industrie. Il ne nous restait plus qu'à

remplir la tâche qui nous incombait, c'est-à-dire de tâcher d'y

donner cette réponse.

Une partie du réservoir de M. WAGTHO à Tholen (voir pl. VII),

séparée du reste par une cloison s'élevant jusqu'au-dessus du niveau de

l'eau, fut destinée à l'expérience. Le réservoir lui-même, qui reçoit

deux fois par jour de l'eau fraîche à la marée haute, fut tout à

fait fermé le 10 juin à l'eau extérieure, aprèd avoir été de

nouveau rempli par la marée. Les vannes fermaient d'une manière

très suffisante, car à la marée basse on ne remarqua pas de chan

gemént sensible de niveau.

Il y avait dans ce puits 3500 huîtres de provenances diverses,

c'est-à-dire:

2000 obtenu~s en draguant le long des digues de Tholen;
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625 door middel van een duiker verkregen van de steenbestor

tingen in de nabijheid van het Wemeldingsche kanaal ;

875 ten gebruike gegeven door verschillende RH. oester

kweekers.

Ret was onze bedoeling geweest met minstens 10000 oesters

van 3 à 5 iaren te experimenteeren en het zooveel geringer

aantal waarover wij beschikten was dus reeds een eerste bron

van teleurstelling. Dat wij slechts ruim één derde verkregen

moet gedeeltelijk worden toegeschreven aan misverstand, gedeelte

lijk aan het feit t'lat enkele toezeggingen die ons gedaan waren

niet werden nagekomen, gedeeltelijk eindelijk - en dit heeft

ons het meeHte verwonderd en teleurgesteld - aan de weigering

van den provincialen Waterstaat in Zeeland om ons t-oestemming

te verleenen tot voortgezette dreggingen langs de Tholensche

schaardijken, van waar wij nog een belangrijk aantal natuurlijke,

niet door de cultuui wellicht gewijzigde oesters hadden kunnen

verkrijgen.

Trouwens In den zomer van 1883 heeft de natuur zoo w81mg

medegewerkt om het succes van onze experimenten te bevorderen 1

dat dit gemis aan materiaal door ons minder betreurd werd dan

onder andere omstandigheden het geval zou geweest zijn. De

koude weersgesteldheid in Juni en Juli. en in het begin van

Augustus, vergezeld van regen heeft een hoogst nadeeligen invloed

uitgeoefend op het voortplantingsproces van de oesters in Zeeland,

zoowel van die welke zich vrij in het open zeewater op de bank

bevonden, aIs van die welke wij bij onze proefneming in besloten

ruimte gebruikten. Terwijl de aanslag, die op de bank op de

pannen verkregen werd, gedurende bedoelde maanden uiterst ge

ring was - een minimum zooals het nog maar zelden werd

waargenomen - was ook de aanslag binnen onzen proefprit ter

llaauwernood van beteekenis en verzamelden wij bij het eindigen

_ van onze proefneming in de maand September van al onze 3500

oesters nauwelijks een twintigtal broedjes op de aldaar geplaatste col

lecteurs. Was deze oogst bedroevend gering - hoe gaarne had

den ,wij hen die ons de oesters voor het experiment verschaften

. '.~.



"~~.'~':" .

359

,':

625 recueillies par UD. plongeur sur les empierrementa d8n~

le voisinage du canal de Wemeldinge j

875 reçues de plusieurs éleveurs.

Nous avions eu l'intention de faire nos expenences avec 10000

huîtres au moins, âgées de 3 à 5 ans; le nombre bien moins

élevé dont nous pouvions disposer, fut pour nous une première

source de déception. Si nous n'avons eu qu'un tiers environ du

nombre d'huîtres désiré, cela est dû d'une part à un malentendu,

d'autre part à ce que quelques promesses qui nous avaient été

faites ne furent pas remplies: enfin, et c'est là ce qui nous a le

plus étonné et le plus peiné, au refus que nous réprouvâmes de
la part de l'administration provinciale des ponts et chaussées de

la Zélande de faire des dragages répétés le long des dignes de

l'île de Tholen, dragages qui auraient pu nous procurer un nombre

considérable d'huîtres naturelles, n'ayant probablement subi aucune

modification due à la culture.

D'ailleurs, dans l'été de 1883, la nature a été si peu favorable

au succès de nos expériences que nous avons moins regretté ce

manque de matériel que nous ne l'eussions fait dans d'autres

circonstances. Le temps froid qu'il a fait en juin et juillet,

accompagné de pluie au commencement d'août, a eu une influence

très défavorable sur la propagation des huîtres en Zélande, tant

quant à celles qui se trouvaient sur le banc, en pleine eau, que

quant à celles dont nous nous servions et qui étaient dans un bassin

fermé. La quantité de naissain capturé sur le banc au moyen de

tuiles pendant ces mois-là, fut des plus minimes, telle même

qu'on l'avait rarement rencontrée, et le naissain obtenu dans notre

réservoir d'observations fut de peu d'importance. Les 3500

huîtres n'avaient donné, à la fin de septembre, qu;une vingtaine

d'essaims de larves sur les collecteurs placés dans notre bassin.

Oette moisson, si nous pouvons lui donner ce nom, était donc

bien minime j nous aurions bien désiré qu'elle eût été plus

abondante pour pouvoir rémunérer par une abondante capture de

naissain ceux qui nous avaient procuré les huîtres; mais quant
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door een belarigrijken bl'oedaansiag de intel'est, vanhet vel'stl'ekte

kapitaal doen genieten! - ten aanzien van het hoofdpunt waal'op

het ons bij het nemen van de pl'oef aankwam was het antwoord

zeer positief: het is nu nl. gebleken dat l!et verkrijgen van aanslag

van Ostrea edttlis in geheel van het buitenwater afgesloten met zee

water gevulde ruimten , waarin alleen moederoesters en collecteurs
\

geplaatst zijn, ook in Zeeland mogelijk is.

Dat de door ons verkregen, hoewel zoo weinig taIrijke aan

slag, in September krachtig en goed ontwikkeld was, is in de

tweede plaats eene bemerkenswaardige en vool' de voortzetting

dezer experimenten zeer gewichtige biizonderheid.

Hebben wij vooruitgeloopen op de beschrijving onzer experi

menten door reeds dadelijk de uitkomsten daarvan te doen ken

nen, zoo blijft ons thans ovel' de middelen te schetsen waardoor

wij voor voldoenden aanvoer van zuurstof in het water hadden

zorg gedragen en de ondervinding, die wij tijdens den duur van

het . experiment hebben opgedaan en die bij later voortbouwen

daarop diensten kan bewijzen, wereldkundig te maken.

Over het tot onze expeümenten dienende bassin was eene

looden buis aangebracht, die aan den wal met eeu tweetal pers

pompjes (wij gebruikten kleine handbrandspuiten) in verband

stond. Op twee plaatsen ging van deze overlangsche buis onder

een rechten hoek ter weerszijden eene dwarsbuis af, die aan de on

derzijde loodrecht benedenwaarts klenie gerichte dwarsbuisjes droeg.

Aan deze laatsten (± 50 in getal en van onderen open) werden

guttapercha-slangen bevestigd, welke op hun beurt evenzoovele in

een fijne punt uitgetrokken glasbuizen droegen, die ter verlangder

diepte onder den waterspiegel reikten. Werden de pompjes in

beweging gesteld en de lucht dus door de overlangsche huis in

hare dwarstakken geperst, zoo ontweken talrijke fijne luchtbelle

tjes nit de glazen buizen, te fijner naarmate de opening waarin

deze wal'en uit~etrokken, kleiner was.

De perspompjes werden door eene locomobiel, die gedurende een

gl'oot gedeelte va.n den dag in werking was, in beweging gebracht.

...
..
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au point principal que nous avions en vue dans cette expérience,

la réponse était très positive: en Zélande aussi, le dépôt de naissain

de l' Ostrea edulis est possible dans des bassins complètement fermés,

remplis d'eau de mer, et dans lesquels on n'a mis que des huîtres

mères et des collecteurs.

La petite quantité de nalssam que nous avions obtenue, était

vigounmsement développée en septembre; c'est là une particularité

remarquable et très importante qui plaide mi faveur de la conti

nuation de ces expériences.

Nous venons de faire connaître le résultat de nos tentatives;

il nous reste à parler des moyens que nous avons mis en oeuvre

pour amener dans l'eau une quantité suffisante d'oxygène, et à

faire connaître l'expérience que nous avous acquise dans le cours

de ces essais, expérience qui pourra être utile à ceux qui vou

draient les continuer.

Au-dessus et en travers du bassin qui servait à nos recher

ches, on avait placé un tuyau de plomb communiquant avec

deux petites pompes à feu, faisant office de pompes foulantes.

En deux endroits de ce tuyau, on avait placé à angle droit et

horizontalement deux tuyaux transversaux, munis chacun à la

partie inférieure d'un certain nombre de petits tubes, dirigés vers

la surface du bassin. A ces petits tubes, au nombre d'une cin

quantaine environ, on attacha des tubes de gutta-percha, qui se

terminaient chacun par un tube de verre à pointe fine, étirée à

la lampe, et qu'on pouvait faire descendre à la profondeur voulue

au dessous de la surface du bassin. Les petites pompes une fois

mises en mouvement, l'air chassé dans le grand tuyau et dans

ses branches transversales-pénétrait dans les tubes de gutta-percha et

pressé par les extrémités effilées des tubes de verre, s'échappait

en bulles d'autant plus petites que ces ouvertures étaient plus fines.

Une locomobile, qui marchait pendant une grande partie du

jour, faisait mouvoir les petites poinpes foulantes.

, ,\
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Op "die wiJze werden telkens nieuwe hoeveelheden zuurstof

houdende lucht door het water geperst en hiermede een hoofd

vereischte voor het leven, zoowel van volwassen: oesters aIs van

larven, bij voortduring aangevoerd. Door herhaalden tegenspoed

dien wij in den aanvang met het vinden van geschikte pompjes

ondervonden en ook weder door de ongunstige klimatologische

ervaringen hierboven vermeld, zijn wij niet in staat door de

ondervinding van deze maanden reeds nu - zooals wij ge

hoopt hadden - een vergelijkend oordeel uit te spreken of

deze wijze van zuurstofaanvoer in het water ten opzichte van

het leven en de vasthechting van het broed aan de collecteurs

de voorkeur verdient boven eene andere methode, die zoo dadelijk

zal beschreven worden. Zooveel iR ons gebleken, dat men op groo

ten afstand zoodanigen luchtdoorvoer kan bewerkstelligen, terwijl

men de punten waar men verlangt dat de luchtbellen zullen op

stijgen naar v:erkiezing wijzigen en vermeerderen kan.

De tweede methode tot zuurstofaanvoer was zeker niet minder

doeltreffend, althans herhaaldelijk was de oppervlakte van ons

proefbass1n met eene aaneengesloten laag schuim bedekt 1 wèl een

beJVijs dat talrijke luchtbellen hun weg door het water genomen

hadden. Hierbij was het ellhter minder gemakkelijk de lucht tot
bepaalde diepte te stuwen. AIs beweegkracht werd ook hierbij

van dezelfde locomobiel gebruik gemaakt, die naast het bassin

geplaatst was. Door haar werden" twee houten assen in bewe

ging gebracht, die op een afstand van ca 10 M. van elkander

horizonta.al en in de breedte boven ons proefbassin waren aange

bracht (zie plaat VU).

Loodrecht op deze assen waren volgens een spiraallijn spaken

aangebracht, die bijna tot aan de wateroppervlakte reikten en

aan wier uiteinde gevorkt uitloopend,e eilldplaatjes (eveneens van

hout) waren bevestigd, die telkens afwisRelend de wateropper

vlakte raakten en door hunne bewegillg lucht in den vorm

van fijne bellen medevoerden, die gedeeltelijk in het water kon

opgelost worden en zich verder als schuim aan de oppervlakte
verzamelde. -" " ,. ." "
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C'est ainsi qué de nouvelles quantités d'air étaient con~tammentre

foulées dans l'eau et apportaient ainsi par leur oxygène un facteur im

portant pour la vie de l'huître adulte et celle des larves. Les

difficultés que nous avons éprouvées à trouver des pompes conve

nables, ainsi que les circonstances climatologiques défavorables

dont nous avons parlé plus haut, pendant les mois dans lesquels

. les expériences ont été faites, ne nous permettent pas de décider

si cette manière de fournir de l'oxygène à l'eau, est plus favora

ble à. la vie et au dépôt du naissain, que celle que nous al

lons décrire.

Ce qu'il y a de certain, c'est que de cette mamere, on peut

faire passer de l'air à de grandes distances, et qu'on peut mo

difier de mille manières les pointes de verre, à l'endroit où l'on

veut que les bulles d'air se dégagent.

La seconde méthode que nous avons appliquée pour amener de

l'oxygène, n'était certainement pas moins efficace, du moins la

surface notre bassin d'expérimentation était souvent couverte d'une

couche continue d'écume, ce qui est certainement une preuveqye

de nombreuses bulles d'air avaient passé par l'eau. Cependant il
faut dire que, de cette manière, il était moins facile de faire arri

ver l'air à une profondeur déterminée. Nous avons aussi employé

comme force motrice la même locomobile, qui était placée à côté

du bassin. Cette machine faisait mouvoir deux pièces de bois

horizontales, faisant fonction d'arbres tournants, placés en tra

vers du bassin r à la distance de dix mètres environ l'une de l'au

tre (voyez pl. VII).

Perpendiculairement à. chacun de ces arbres tournants, sont

attachés, suivant une ligne spirale autour de ces arbres, des

pièces de bois, d'une longueur telle qu'elles touchent presque

la surface de l'eau; à ces pièces ou jantes sont fixées des palettes

de bois dentelées en forme de peigne, qui, lorsque l'arbre tourne,

s'enfoncent les unes après les autres dans l'eau, en agitent· ainsi

la surface et y amènent de l'air sous forme de petites bulles dont
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Daar in de bassins waal" deze methode toepassing vond de

oesters niet alleen zeer goed in leven bleven, maar bovendien na

het einde der proef krachtig in groei waren· toegènomen en daar

ook in deze zelfde bassins de aanslag en de groei van de 

zij het dan ook weinige! - jonge oesters had plaats gevondell,

mogen wij met geruststelling de gevolgtrekking maken, dat het

hier aan de noodige zuul'stof niet ontbroken heeft, ook al bleef

het water ten eenenmale afgesloten en onververscht.

Een andere vraag, waarover wij ons oordeel moeten opschorten,

is deze of door de sterke beweging die hierdoor aan de opper

vlakte werd teweeggebracht, het rondzwervende broed niet ver

stoord werd of zelfs gedeeltelijk veruield. Hoewel ons dit tot op

zekere hoogte onwaarschijnlijk voorkomt, mogen wij evenwelnÎet

vergeten dat de ondervinding door oesterkweekers opgedaan'

althans de Engelschen vermelden dit uitdrukkelijk - el' op wijst

dat de aanslag van het broee1 belangrijk geringer is wanneer in

de broedperiode wiuden heerschen die aan het water een om'us

tige en bewogen oppervlakte geven. Deze uitspraak moeten wij

intusschen met de nooelige omzichtigheid aannemen, daar ook de

lagere temperatuur, die veelal met verheffing van wind gepaard

gaat de hoofdoorzaak van den onvoldoenden aanslag en de be

wogen oppervlakte dan slechts een daarmede parallel verloopend

verschijnsel moet genoemd worden. Om deze reden betreuren wij

het te meer nog niet tot een vergelijkend oordeel tusschen de

beide van elkaar afwijkende methoden van luchtververschillg van

het water gel'echtigd te zijn.

Eventueel zou ook nog eene derde methode aanbeveling ver

dienen en weI diegene die in de meeste groote aquaria gevolgd

word, om nI. het water op te pompen en met kl'acht in dunne

stl'alen opnieuw in het bassin te spuiten. Zoodoende wordt lucht

in uiter8t fijn verdeelden toestand tot op gl'oote dip,pte gevoerd.

Vl'ees voor mechanisch letsel aan Je l'ondzwervende larven weer

hield ons reeds in 1883 ook hiermede eene pl'oef te nemen;

wellicht blijkt deze vrees later ongegrond.

Tell slottemogen wij met verzwijgen dat wij bij voortzetting
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une partie peut se dissoudre dans l'eau et dont le reste forme à

la surface l'écume dont nous avons parlé.

Comme les huîtres qui se trouvaient dans le bassin où nous

appliquâmes cette méthode pour aérer l'eau, sont non seulement

toutes restées en vie, mais qu'elles s'y sont bien développées,

que du naissain, quoique en très petite quantité, s'y est attaché

et y a grandi, nous pouvons en toute certitude en tirer la con

clusion que l'oxygène nécessaire n'a pas manqué non plus dans

ce bassin, quoique celui-ci fût tout à fait clos et que l'eau n'en

ait pas été renouvelée.

Une autre question sur laquelle nous devons réserver -notre ju

gement, est celle de savoir si la forte agitation donnée ainsi à la

surface de l'eau ne nuit pas aux larves qui s'y meuvent et n'en

faIt pas périr une partie. Quoique cela nous paraisse peu pro

bable, nous ne devons cependant pas oublier que, selon l'expériecee des

ostréiculteurs à cet égard (les éleveurs anglais sont catégoriques

sur ce point), le dépôt de naissain est bien moindre quand

des vents agitent la surface de l'eau à l'époque de la fraye. TI

faut cependant user de précaution en adoptant cette manière de voir;

car l'abaissement de température qui accompagne ordinairement

le vent, pourrait être considéré comme la cause principale de l'atta

chement d'un nombre insuffisant de larves, et que l'agitation de

l'eau ne serait qu'un phénomène parallèle. C'est pourquoi nous regret

tons doublement de ne pouvoir donner un jugement comparatif

sur ces deux méthodes d'aération de l'eau.

Une troisième méthode encore pourrait être recommandée j c'est

celle qui est suivie dans la plupart des grands aquariums. L'eau

du réservoir est pompée, puis refoulée avec force en filets minces dans

le bassin; de cette manière on amène jusqu'à une grande profon

deur de l'air dans un état de division extrême. La crainte de

blesser les larves libres nous a empêché en 1883 de faire

l'essai de cette méthode; cette crainte paraîtra peut-être plus tard

sans fondement.

Enfin nous ne pouvons taire que, si ces expériences sont con
24

..;~....
, -,

," ~

-,1

,.',.



366

van dèze proeV'en iù de toekomst, hetzij door ons, hetzij door

belanghebbenden zeIve, er groote waarde aan zouden hechten dat

althans krachtige pogingen werden aangewend om het water in

het bassin waarmede geëxperimenteerd wordt, niet alleen op een

der besproken wijzep. van zuurstof te voorzien, maar het ook op

eene bepaalde temperatuur te brengen en weI op die welke de

ondervinding aIs de gunstigste voor den aauslag heeft doen kennen

(+ 20° 0). Zonder twijfel zal de vervulling van dezen eisch op

talrijke moeilijkheden stuiten, maar el' is weinig grond om aan te

nemen dat deze onoverkomelijk zouden zijn. Daarentegen mogen

de Iessen, die ons de natuur zelve in de bestaande toestanden te

Ostravigtjaern gegeven heeft, niet in den wind worden geslagen

en het is weI naauweIijks aan twijfel onderhevi~, dat, indien het

inderdaad. alleen deze factor mocht bIijken te zijn, die ons thans

nog vau een volledig sucees op het gebied der werkelijk kunst

matige oestercultuur gescheiden houdt , de grootere opbrengst

ruimschoots zou opwegen tegen de kosten en de bezwaren, die

aan kunstmatige verwarming van eene betrekkelijk groote hoe

veelheid zeewater verbonden zijn.
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tinuées plus tard, soit par nous, soit par les personnes intéressées, nous

attacherions un grand prix à ce qu'on ne se bornât pas à aérer

l'eau du bassin d'expérimentation d'après l'une des méthodes dont

nous avons parlé, mais qu'on fasse de sérieuses tentatives pour

l'amener au degré de température que l'expérienre a montré comme

le plus favorable pour le dépôt du naissain(+ 20 0 C.). Sans doute

cela ne pourra se faire sans rencontrer de nombreuses difficultés;

mais nous ne croyons pas qu'elles soient insurmontables. D'ull

autre côté, nous ne devons pas perdre de vue les leçons que la

nature nom; donne dans les conditions que présente l'Ostravigt

jaern, et il n'est guère douteux que, si on parvient à prouver

que ce facteur seul nous empêche de réussir complètement à cultiver

les huîtres d'une manière tout artificielle, les frais et lell diffi

cultés qui seront caasés par le .chauffage de masses re)~tivement

considérables d'eau de mer, ne soient amplement compensés par une

plus grande production d'huîtres.
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De physisc~le gesteldheid van de Oosterschelde in verband met
oesters en oestercultuur

Niemand twijfelt aan den belangrijken illvloed door physische

oorzaken aIs temperatuur en zoutgehalte van het zeewater, stroo

mingen, diepte enz. op het leven, ùen groei en de voortplanting

van de oester uitgeoefend. Scherp omschreven is intusschen onze

kennis van ùe uitwerking dier verschillende invloeden in geenen

deele. Enkele algemeene waal'heden schijnen r niet alleen door onze

oesterkweekers, maar oak door die van naburige landen te zijl1

aangenomen, zooals o. a. dat het water eene ternperatuur van ± 20° C.

moet ve1'k1'egen hebben, wil het oesterb1'oed zich in belangrijke

hoeveelheden vasthechten, dat zoogenaamde neeringen in het water

(puntcn waal' een krachtige hoofdst1'oom onder bepaalde omstan

dighedén een tegenstroolll in omgekeerde richting doet ontstaan)

voor den aanslag cete'l'is pa'l'ibus gunstige conditiën .aanbieden,

dat een .zekere hoeveelheid ~oet water met het zeewater vermengd

op den groei van de oesters een gunstigen invloed uitoefent enz.

Onze commissie, die geene te dezer zake deskundigen onder ha1'e

leden teIt, aarzelde aanvankelijk ook dit onderdeel van het oester

vraagstuk in hare onderzoekingen op te nemen. Om der volledig

heid wiUe is zij er ten slotte toch toe overgegaan en belastte

schrijver dezes zi(\h met de leiding van bedoeld onderzoek.
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Dos oonditions physiques' de l'Esoaut oriental dans leur rapport aveo'
les huîtres et l'ostréioulture

Personne ne doute de la grande influence que des causes physi-·

ques, telles que la température, la quantité de sel contenue dans

l'eau de la mer, les courants, la profondeur, ete., exercent sur la

vie, la croissance et la propagation de l'huître; mais la connais

sance que nous avons de l'influence de ces diverses causes n'a

pas des limites bien tracées, Nos ostréiculteurs et ceux de pays'

voisins semblent seulement avoir adopté quelques vérités gé

nérales, par exemple: que l'eau doit avoir atteint une température

de 20° centigrades pour que le naissain se fixe en grande quan-
, '

tité; que les endroits où dans certaines circonstances un fort cou-

rant principal fait naître un contre-courant, présentent, toutes

choses égales d'ailleurs 1 des conditions favorables pour la fixation

du naissain; qu'un certaine quantité d'eau do,?-ce, mêlée à l'eau

salée, est favorable à la croissance de l'huître, etc, Notre com

mission qui ne comptait parmi ses membres personne qui fût ex

pert en pareille matière, hésita d'abord à étendl'e ses travaux à

cette partie de la question huîtrière, mais s'y déci<1a enfin pour

rendre l'étude plus complète, et chargea l'auteur de ces lignes

de diriger les recherches auxquelles elle donnerait lieu.
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Uit den aard der zaak beperkte zich die Ieiding tot zeer wel

nig. Immers· om den invIoed van temperatuur en zoutgehaite op

het Ieven van de oester te kunnen vaststellen. kon een betrek

kelijk gering aantal waarnemingen nooit voldoende zijn. Op den

voorgrond moest dus gesteld worden, dat te dezen aanzien door

de Commissie alleen een begin gemaakt, wellicht den weg gewe
zen kon worden, maar dat de voortzetting en voleindiging van .

dit onderzoek in handen van belangstellende oesterkweekers moest
gelegd worden, die dan· na meerdere jaren, door vergelijking van

de curven van temperatuur en zoutgehaite met hunne journaien

omtrent den groei en den aanslag van de oesters een eersten st€en

zouden leggen waarop verder kon worden voortgebouwd.

Onze taak was het vergeIijkenderwijs vast te stellen, waar geob

serveerd zou moeten worden, welke instrumenten de voorkeur

verdienden, welke vorm aan de tabelleu zou kunnen gegeven

worden enz. Na overieg met den hoogleeraar Buys BALLOT zijn de

onderzoekingen in het eerste jaar op deze punten gericht geweest
en is het ons door eenige reeksen van waarnemingen, waarvan

reeds eene tabel gepubliceerd werd in het jaarverslag van 1881,

gebleken, dat waarneming van de temperatuur van het zeewater

op verschillende diepten, bij het betrekkelijk geringe dieptever

schil op de Oosterscheide voor het bepaien van de gemiddelde

temperatuur zonder bezwaar kon worden weggelaten. Hierdoor

werd ook de voortzetting der waarneming door belangstellenden

vergemakkeIijkt.

Deze voortzetting heeft wat temperatuur en zoutgehalte betreft

gedurende langen tijd met groote zorgvuidigheid plaats gehad aan

. boord van het wachtschip »de Rinkelaar" door den bootsman DE

RUYTER. Wij geven ean deel van de curven zooais zij uit zijne

waarnemingen voigen (Pl. X), voorai ter vergelijking met de hier
achter te vermeiden waarnemingen te ·Wemeidinge.

Volledigheidshalve verdient hier vermeld te worden, dat bij dit

onderzoek gebruik gemaakt werd van de thermometers en areo

meters, die aanbevolen zijn door de duitsche }) Commission zur Un

tersuchung der deutschen Meere" en vervaardigd worden door

~'.
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Cette direction se réduisit à peu de chose, comme (in peut bien

se l'imaginer; car, pour établir le degré d'influence de la tempé

rature et de la densité de l'eau sur la vie de l'huître, un nombre ';

relativement très petit d'observations ne pouvait jamais suffire. La. 
commission ne pouvait donc que commencer l'étuqe de cette ques

tion; elle pourrait peut-être indiquer la voie à suivre, mais la

continuation et l'achèvement de ces recherches devaient être lais-
":// ;'<.::!

sés aux ostréiculteurs intéressés, qui, après un certain nombre

d'années d'observations, pourraient, en comparant les courbes de

température et celles de la densité de l'eau avec leurs journaux: con-

cernant la croissance des huîtres et la quantité de naissain, po-

ser les premiers fondements sur lesquels, on pourrait s'appuyer

pour résoudre la question.

Notre tâche était donc de chercher à déterminer les endroits où

il fallait observer, d'indiquer les instruments qui devaient être

employés de préférence, la forme à donner aux tables, etc. Après

en avoir délibéré avec M. le professeur Buys BALLOT, nos recher

ches se sont bornées pendant la première année aux points que

nous avons nommés. Quelques séries d'observations, dont il a

déjà été publié une table dans l'Annuaire de 1881, nous ont fait

voir que, vu le peu de différence de profondeur de l'Escaut

oriental, l'observation de la température de l'eau à diverses pro

fondeurs peut sans inconvénient être omise pour la détermination

de la température moyenne. Cela rend plus facile la continuation

des observations par les intéressés.

Ces observations sur la température et la densiù5 de l'eau ont

été faites pendant longtemps, et avec la plus grande exactitude,

à bord de la patache «le Rinkelaar" par le cont,re-maître DE RUYTER.

Nous donnons ici une partie des courbes (PI. X) , telles qu'eUes résul

tent de ses observations, surtout pour qu'on puisse les comparer

avec les observations faites à Wemeldinge, dont nous parlerons

plus loin.

Nous ajoutons ici que, dans ces recherches, on s'est servi des

thermomètres et des aréomètres, recommandés par la commission

allemande pour l'exploration des mers allemandes, et sortai;J.t des
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S'l'EGER te Kiel. Tabellen werden door ons san DE RUYTER als

mede aan andere belangstellenden ter invulling verstrekt; zij zijn

in 8° boekjes vereenigd en zoodanig ingencht 1 dat daann niet

alleen .temperatuur en dichtheid van het water kunnen worden

opgeteekend 1 maar tevens zoodanige waarnemingen 1 die op het
geslachtsrijp worden van de oellters en op den aanslag van het

. broed betrekking hebben. Liever dan van deze tabellen het

nauwkeurig model aan te geven 1 zullen wij hier de inleiding af

drukken, die aan het hoofd van ieder der boekjes geplaatst is.

Zij geeft een overzicht van den aard der door ons voorgeslagen

waarnemingssenën.

1. De waarnemingen hie'rachter op te teekenen vinden plaats om tot een

nauwkeuriger kennis van de levensvoorwaarden van de oesters te geraken,

2. Zij hebben betrekking:

a. op de temperatuur en de dichtheid van het water;

b. op bet voorkomen van geslachtsrijpe oesters;

c. op den aanslag van broed.

3. In de hierachter geplaatste tabellen bevindt zich een koloru voor

Aanmerkingen. Die met het doen der waarnemingen is belast, teekene

in deze kolom alles aan, wat hem voor de oesters van gewicht toe·

schijnt, aIs: weersgesteldheid, hooge zeeën, springtijden, belangrijke

spuiingen van poldersluizew, en aile buitengewone verschijnselen.

4. De temperatuur-waarnemingen geschieden met de thermometers, die door

de Commissie voor het Zoologisch Station verstrekt zijn.

5. Voor het bepalen der temperatuur wOl'dt de thermometer met de hand

ongeveer een voet onder den waterspiegel gebracht, hier gedurende

eenigen tijd stil gebouden' en na het ophalen onmiddellijk en zoo
scherp mogelijk afgelezen.

6. Zoo .mogelijk moeten er dage1ijks drie temperatnursbepalingen van

bet water gedaan worden en weI twee tijdens de kentering en cen des

middags te twee uren, onafhankelijk van boog of laag water.

In die gevallen, waarin slechts ééne waal'neming daags kan ge.

schieden, moet deze zoo veel mogelijk op betzelfde vaste nUl'
plaats vinden.

Bij de opgave van het nur der waarneming worde stceds vermeld

of dit uur tot den voor- of namiddag beboQrt.
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ateliers de STEGER à Kiel. Nous avons remis des tableaux à DE

RUYTER et à d'autres personnes qui s'intéressent à ces recherches.

Ces tableaux sont réunis en livrets de format in_So
1 et faits de

manière à ce qu'on puisse non seulement y noter la température

et la densité de l'eau, mais aussi les observations se rapportant à

l'âge où l'huître peut frayer et celles concernant la fixation du

naissain. Plutôt que de donner ici un fac-simile de ces tableallx,

nouS donnons les instructions qui se trouvent en tête de chaque

livret. Ces instructions donnent un aperçu de la nature des

séries d'observations que nous proposons de faire.

1. Les observations à noter ci-après se font ponr arriver à une connais

sance plus exacte des conditions vitales des huîtres,

2. Elles se rapportent:

a. à la température et à la densité de l'eau,

b. à la présence d'huîtres mères,

c. à la fixation du naissain.

. 3. Dans les tableaux qui se trouvent ci-après, se trouve une mbrique pour

les Remarques. Celui qui est chargé des observations, note sous cette

rubrique tout ce qui peut Ini paraître important pour les huîtres, comme

l'état du temps, la hauteur des vagues, les malines, les grandes décharges

des écluses de chasse des polders et tous les phénomènes extraordinaires.

4. Les orservations SUI' la température se font avec les thermomètres déli

vrés par la Commission pour la Station Zoologique.

5. Pour déterminer la température, il faut enfoncer le thermomètre à un

pied environ au-dessous de la surface de l'eau, l'y tenir immobile pen

dant quelque temps, et après l'avoir retiré de l'eau lire immédiatement

et aussi exactement que possible la températnre indiquée.

6. Déterminer si possible trois fois par jour la température de l'eau, et

cela deux fois pondant le reflux et une fois à deux heures de l'après

midi, que l'eau soit haute Ol~ basse.

Dans le cas où l'on ne pourrait faire qu'une observation par

jour, cette observation doit se faire autant que possible à la même

heure.

Dans l'indication de l'heure d'observation, il faut toujours ajouter

si c'est une heure du matin ou de l'après-midi.

"
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7. Voor de !oaamemingen met den areometer, die eveneens door de Com

missie verstrekt is, wordt deze gedompeld in een boog glas met wij

den mond, waarin bet zeewater geschept is. De temperatuur van

het water in dit glas worde steeds tE'gelijk waargenomen en afzon

derlijk opgeteekend.

8. In de tabel voor de geslachtsrijpte moet vermeld worden:

a. de datum der waarneming;

b. bet perceel of de put van welke de waargenomen oesters af-

komstig zijn;

c. het aantal onderzochte oesters (ongeveer);

d. het aantal geslachtsrijpe;

e. in de kolom van aanmerkingen, vermelde men o. a. welke de

aard van den bodem is en welke de diepte van het perceel of

de put, waar de geslacbtsrijpe oesters waargenomen werden.

9. Gedurende den tijd van den aanslag van het broed worde in de daar

voor bestemde tabel aangeteekend:

a. de plaats waar en de datum waarop de waameming geschîedt;

b. de grootte (sterkte) van den aanslag, door invulling der woor

den: bijzonder goed, goed, middelmat.ig, gering, ontbrekend, of

door vetmelding van bet aantal jonge oellters per pan;

c. bet voorwerp, waarop de aanslag plaats greep r pannen, schel

pen enz.;

d. de vermoedelijke ouderdom v,\n bet broed;

e. in de kolom voor aanmcrkingen, vermelde men o. a. welke de

aard is van den bodem en welke de diepte van bet perceel of

den put, waar de aanslag plaats greep.

Belangrijke waarnemingsreeksen geheel in den door ons ge

wenschten geest en gedeeltelijk reeds aangevangen v66r wij in

1881 onze werkzaarnheden meer bepaaldelijk op de oestercultuur

gericht hebben, dallken wij aall den heer Dr. LEO DE LEEUW te

Wemeldinge (zie Pl. X en XI en Bijlage A).

Ter nadere toelichting van zijne curven en tabellen kunnen wij

niet beter doen dan uit het begel~idend schrijven van Dr. DE

LEEUW het volgende hier over te nemen:

.:.~
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7. Quant aux observations avec l'aréomètre qui est aussi fourni par la

Commission, on le plonge dans un grand verre à large embouchure,

dans lequel on a versé l'eau de mer. La température de l'eau qui se

trouve dans le verre, doit être observée en même temps que la densité,
et notée séparément.

8. Dans la tableau destiné à indiquer la maturité des huîtres ponr la
reproduction, il faut citer:

a. la date de l'observation;

b. l'endroit ou le bassin d'où proviennent les huîtres observées;

c. le nombre approximatif d'huîtres observées;

d. le nombre de celles qui sont mùres pour la reproduction;

e. sous la rubrique des remarques, on indiquera entr'autres la

nature du sol, et la profondeur du banc ou du parc où l'on a

observé des huîtres mères.

9. Pendant l'époque qne le naissain se fixe, il faut noter dans le tableau

qui s'y rapporte:

a. l'endroit et la date de l'observation;

b. la quantité du naissain, indiquée par les mots: très bonne,

bonne, médiocre, petite, manque, ou bien le nombre de jeunes

huîtres par tuile;

c. l'objet sur lequel le naissain s'est fixé: tuiles, coquillages,

etc. etc ,;

d. l'âge approximatif du naissain;

e. noter, entr'autres, dans la colonne des remarques, la nature du

sol, et la profondeur du banc ou du parc où le dépôt de nais

sain s'est fait.

Nous devons à M. le Dr. LEO DE LEEUW, à Wemeldinge, d'im

portantes séries d'observations, faites tout à fait dans notre ma

nière, et qui étaient déjà commencées avant que nous eussions

en 1881 dirigé plus spécialement nos études sur l'ostréiculture

(voir Pl. X et XI et l'Appendice A).

Pour servir d'explication aux courbes et aux tables de M. DE

LEEUW, nous ne pouvons mieux faire que de donner ici une pa.rtie
du mémoire qui .les acc,ompagnait.
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Waarnemingen omtrent de temperatuur van het
Scheldewater.

"De waarnemingen hebben plaats gehad te Wemeldi.nge op per

"ceel N°. 470 voor de putten van de Wemeldingsche Compagnie;

"zij omvatten het tijdperk van 10 Mei 1880 tot 30 April 1884.

"Ofschoon de reeks van vier jaren, waarover wij thans be

"schikken, te kort is, om daardoor tot definitieve besluiten te

"geraken aangaande den invloed, dien de temperatuur op de

"ontwikkeling der oesters uitoefent, opent toch de aandachtige

"beschouwing dezer reeks waarnemingen verrassende gezichtspun

"ten en treden er verschijnselen aan het licht, welker onderzoek

"en bevestiging voor de praktijk van het hoogste belang zijn.

"In deze groep van vier jaren zijn zoowel de uiterste rechter

"en linkerzijde aIs het centrum vertegenwoordigd, m. a. w. wij

"vinden eeu jaar vau buitengewonen aanslag, het jaar 1880,

"daarnevens het jaar 1883, hetwelk bepaald onder de ongunstige

"jaren gerekend moet worden, terwijl in 1882 de temperatuur

"voornamelijk in het zomerhalfjaar zich kenmerkte door slechts

"geringe afwijkingen van een gemiddelde temperatuur, waarbij de

"aanslag bevredigend en de groei voldoende was.

"De volgende beschouwingen zullen zich beperken tot het

"zomerhalfjaar en meer in het bijzonder tot de maanden Juni,

"Juli en A~gustus, derhalve het tijdperk, waarin de groei en de

"voortpIanting van de oester plaats heeft. Ofschoon wij niet ont

"kennen, dat de temperatuur van het water gedurende het najaar

"en den winter van grooten invloed moet zijn op de Ievensver

"richtingen der oester en de resultaten der oesterteelt, zullen wij

"aan de hand der hierbij gevoegde tabellenomtrent deze omstan

"digheid het stiIzwijgen bewaren. Bij een onderlinge vergelijking

"toch van de winterhalfjaren 1880/83 bIijkt, dat de aangehaalde

"tijdperken zeer weinig van elkaar verschillen, en dat de tempe

"ratuur van het water slechts zelden het vriespunt naderde of

"zich _daar beneden bewoog.
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Observations sur la température des eaux de
l'Escaut.

"Ces observations ont été faites à Wemeldinge, sur la. partie

"portant le nO. 470, devant les parcs de la Compagnie de Wemel

"dinge; elles s'étendent sur la période du 1er mai 1880 jusqu'au

,,30 avril 1884.

"Quoique la série de quatre ans dont nous pouvons disposer,

"soit trop courte pour en tirer des conclusions définitives con

"cernant l'influence de la température sur le développement des huî

"tres, l'étude attentive de ces séries d'observations nous présente

"cependant des points de vue frappants, et met en lumière des

"phénomènes dont l'étude et la confirmation sont de la plus haute

"importance pour la pratique.

"Dans ce groupe de quatre années, on trouve représentés aussi bien

"les extrêmes droite et gauche que le centre; en d'autres termes, nous

"y trouvons une année de dépôt très considérable de naissain, c'est

"l'année 1880, à côté de l'année 1883, qui peut certainement

"compter parmi les plus mauvaises; tandis qu'en 1882, où la tem

"pérature fut caractérisée, surtout pendant les mois d'été, pa.r de

Jaibles écarts de la température moyenne, la fixation et la crois

"sance du naissain furent satisfaisantes.

"Les considérations suivantes se bor'nent au semestre d'été et

"plus spécialement aux mois de juin, de juillet et d'août; par

"conséquent à la période de la croissance et de la propagation de

"l'huître. Quoique nous ne niions pas que la température de

"l'eau pendant l'automne et l'hiver n'exerce une grande influence

"sllr les fonctions vitales de l'huître et sur les résultats donnés

"par l'ostréiculture, nous garderons le silence à cet égard en

"vue des tables que nous donnons ici. Car, si nous comparons

"entr'eux lES mois d'hiver de lE80-1883,' nous voyons qu'ils

"présentent peu de différence, et que la température de l'eau

"est rarement descendue au point de congélation ou au-
"dessous. .., .,,, ;' ..... ....' " ./ .... '..
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"Onderzoekingen omtrent den invloed van llige temperaturen,

"zooals die bijv. door Prof. Mobius 1) ~n 1870 werden uitge

"voerd, konden daarom in de hier aangehaalde jaren niet plaats

"hebben. Terwijl wij ons dus hier beperkten tot de zomer

"maanden, hebben wij getracht door een graphische voorstelling

"den loop der temperatuur in de verschillende jaren duide

"lijk te maken. Plaat N0. IX heeft meer in het bijzondel' be

"trekking op de maanden Juni, Juli en Augustus, dus het voor

"de oestercultuur verreweg belangrijkste tijdvak. Een levens

"kwestie voor iedere onderneming is, zooals van zelf spreekt, het

"aantal broedjes, dat pel' pan gevangen wordt; de kennis der

"omstandigheden, die daarop invloed uitoefenen, is daarom van

"het grootste gewicht. In de eerste plaats komt het hierop aan,

"te weten, wanneer de collecteurs in zee moeten worden ge

"bracht; hoe grooter zekerheid men heeft omtrent dit tijdstip,

"des te grooter wordt de kans op een goede vangst. De waar

"nemingen gedurende de jaren 1880183 kunnen werkelijk bijdragen

"tot bepaling van dit tijdstip.

"Reeds onmiddellijk bij de beschouwing van het jaar 1880

"blijkt, welk nauw verband el' tusschen de temperatuur van het

"water en den broedval bestaat. Den 20sten Juni 1880 steeg de

"temperatuur plotseling van 64° Fahr. op 68° Fahr. terwijl zij

"eerst drie dagen later op haar vorig standpunt terugkeerde.

"Onmiddelijk daarna werd op allerlei voorwerpen nieuwe aanslag

"ontdekt en weI in die mate, dat men ernstig begon te· vreezen

"voor een mislukt seizoen, daar de pannen nog op het droge

"stonden.
"Men begon nu overal lllet grooten spoed de pannen te leg

"gen, inaar het oesterbroed liet zich wachten, te vergeefs zag

"men el' naar uit, want de sterke temperatuursveranderingen in

"de eerste helft van Juli oefenden haar ongunstigen invloed uit.

"Nadat echter omstreeks half Juli een meer gelijkmatige tempera

"tuur was ingetreden, werd het broed spoedig zichtbaar , en

1) K. MOBIUS, Die Auster und die Austernwirthschaft. Berlin. 1880.
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"Des recherches sur l'influence des basses températures, comme

"celles, par exemple, de M. le professeur MOEBlUS 1), en 1870, n'ont

"donc pu se faire dans les années citées plus haut. Comme nous

"nous sommes borné aux mois d'été, nous avons, par une repré

"sentation graphique, tâché de rendre sensible la marche de la

"température dans ces diverses années.

"La planche IX se rapporte plus particulièrement aux mois de

"juin, de juillet et d'août, par conséquent à la périod-e qui est
"la plus importante pour l'ostréiculture. Les nombre de dépôts

"de naissain sur chaque tuile est, comme on peut bien se l'ima

"giner, une question vitale; c'est pourquoi la connaissance des cir

"constances qui peuvent exercer de l'influence sur ce dépôt est de
"la plus haute importance. D'abord, il importe de savoir quand il
"faut placer les collecteurs dans la mer; mieux on connaîtra cette

"époque et plus on aura de chance de faire une bonne récolte.

"Les observations faites dans les années 1881-1883 peuvent

"réellement servir à fixer. cette époque.

"Aussitôt qu'on consulte les observations de l'année 1880, on

"aperçoit l'étroit rapport qu'il y a entre la température de l'eau

"et le dépôt de naissain. Le 20 juin 1880, la température s'éleva

"subitement de 64° à 68° Fahr., et ne redescendit que trois jours

"après à 64°. Immédiatement après on remarqua sur toute sorte

"d'objets, des dépôts de larves, et cela en telle quantité: qu'on com

"mençait à craindre sérieusement que la saison ne fût perdue,

"vu que les collecteurs n'étaient pas encore en place.

"On commença partout avec la plus grande activité à poser les

"tuiles j mais le naissain se fit attendre en vain, car les fortes

"variations de température ùans la première moitié du mois de

"juillet exercèrent leur mauvaise influence. Cependant, lorsque la

"température devint plus constante, vers le milieu du mois, le

"naissain apparut bientôt et se fixa sans discontinuation jusqu'au

1) K. MOBlUS, Die Àuster und die AusternwirthschBft.Berlin. 1880.

26

.1'.

".' .

......

W

-;~:~
'.-i.r. -{.

":.: ...:.~~ _::t~

'::~~l
\~.,

·';·-f~

:.;~:~
.' .....

.i



382

"duurde de aanslag tot 12 September onafgebroken voort. De
"temperatuur daalde daarna beneden 65° Fahr., en op proefpan

"nen, die na dien datum gelegd zijn, kon geen broed meer ge

"constateerd worden.
"Het regelmatige stijgen der temperatuur in Juli en· Augustus

,,1880 gaat gepaard met een ongewoon rijken aanslag. De Wemel

"dingsche Compagnie begon 15 Juli met het uitleggen der pan

"nen, en oogstte gemiddeld 60 broedjes pel' pan. Op proefpan

"nen, die den 28sten Aug. gelegd werden, ving zij tusschen 400

"en 500 oesters per pan.
"In het jaar 1881 bewoog zich de temperatuur van het water

"van 1 Juli tot 15 Augustus boven 65° Fahr.; door bijzondere

"omstandigheden werd eerst op 18 Juli een aanvang gemaakt

"met het leggen der pannen. Daar hiermee allicht drie weken
"gemoeid gaan, waren de laatste pallnen eerst uitgelegd, toen

"de temperatuur weder begon te dalen. In de tweede he1ft van

"Augustus werd geen broed van eenige beteekenis meer waarge

"nomen, dientengevolge bedroeg de oogst te Wemeldinge slechts

"gemiddeld 26 stuks per pan.

"Het jaar 1882 kenmerkte zich door een vrij middelmatige

"temperatuur van het Scheldewater, die met uitzondering van een

"enkelen dag zich tusschen 65° Fahr. en 67° Fahr. bewoog. Het

"gevolg daarvan was, dat de oogst, wat het aantal betreft, ge

"lijk stond met het vorige .iaar, dat echter de kwaliteit aanmerke

"lijk daarbij ten achter ~tond, en de groei der broedjes over het
"algemeen veel te wenschen overliet.

"De curven voor het jaar 1883 hebben een zeer ongunstig

"aanzien. Slechts van 1 tot 15 Juli bewoog de temperatuur zich

"boven·65° Fahr. j de in dat tijdvak uitgelegde pannen sloegen

"gunstig aan, en bevatteu te Wemeldinge gemiddeld 40 broedies

"pel' pan, terwijl zelfs pannen met meer dan 100 broedjes niet

"zeldzaam waren. De daarop ingetreden periode van afkoeling

"drukte echter aIle hoop op een gunstig jaar den bodem in, daar

"gedurende wekeu achtereen geen broed te bespeuren was.

"Ten slotte..s~eeg,~p ~1 4!1gustus de tem,peratuur weer tot 66°
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,,12 septembre. La température baissa alors au-dessous de 65~

"Fahr., et il ne se fixa plus de naissain sur les tuiles d'essai.

"L'élévation régulière de la température pendant les mois d~

"juille't et d'août 1880, est accompagnée d'un dépôt très considé..,

"rable de larves.. La Compagnie de Wemeldinge commença le
,,15 juillet à placer ses tuiles, et recueillit en moyenne 60 dépôts

"de larves par tuile. Des tuiles d'essai, placées le 28 août, se

"couvrirent de trois à quatre cents huîtres par tuile.

"Dans l'année 1881, la température de l'eau fut du 1er juillet

"au 15 aoüt au-dessus de 65° Fahr.; mais des circonstances particu~

"lières furent cause que la pose des tuiles ne put commencer que le

,,18 juillet. Or comme la pose des tuiles dure près de trois

"semaines, les dernières tuiles étaient à peine en place que la,

"température commença à baisser. Dans la seconde moitié du moill

"d'août, on n'observa pas de dépôt de quelque importance; c'est

nce qui fit que la récolte à Wemeldinge fut en moyenne de 26

"huîtres par tuile.
"L'année 1882 fut caractérisée par une température assez mé-.

"diocre des eaux de l'Escaut; car, sauf un seul jour, elle oscilla

"entre 65° et 67° Fahr. Il en résulta que la récolte fut, quant à.

"la quantité, égale à celle de l'année précédente, mais bien infé-.
"rieure en qualité, et que la croissance du naissain laissa en

"général beaucoup à désirer.

"Les courbes pour l'année 1883 présentent un aspect défavo

"l'able. La température ne s'éleva au-dessus de 65° Fahr. que.

"depuis le 1er juillet jusqu'au 15; les tuiles posées à cette époque

l,donnèrent une bonne récolte; à Wemeldinge on eut 40 dépôts.

"de naissain en moyenne par tuile j celles qui eu avaient plus de

,,100 n'étaient pas l'ares.
li ..
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"Cependant la période de refroidissement qui suivit fibévanotlir
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"Fahl'. en b1eef t-ot in het begin van Septembel' de wal'mtegl'aad

"voortdul'end iets hooger. Op de destijds gelegde proefpanneu

"werd weI is waal' weer bl'oed gevangen, en eukelen, die huu

"pannen zeel' laat hadden gelegd, hebben daal'op eeu· zeer mati

"gen oogst gehad, maal' de jonge oesters wal'en klein en haddeu

"geen gezonde k1eur; uit alles bleek, dat tengevolge van de

"koude de groote bl'oedmassa te gronde was gericht.

"Ook op den groei der oestars, die in den wiuter van 1883/84
"level'baar moesten zijn, heeft de afgeloopen zomer nadeelig

"gewerkt.
"Op Plaat N°. X zijn de curven van het zomerhalfjaar 1880

"gesteld tegenover die vau het zomerhaIfjaar 1883. Het verschil

"tusschen deze beide uitel'sten treedt dadelijk in het licht en

"behoeft weinig toelichting. Rechts eeu zomel' met steeds regel

"matig stijgende temperatuur en een buitengewonen aanslag,

"links een tijdperk van afkaeling met daarmee gepaard gaande

"beperking van den aauslag en ouvolkomen wasdom. Zou het bij

"het observeeren van zulke tegenstelliugen te gewaagd zijn, te

"beweren, dat wal'mte de. voorname factor is, die den groei en

"en de voortplanting beheerscht? "

"Ofscboon het niet ontkend kan worden, dat ook andere be

"langrijke invloeden zich doen gelden bijv. geste1dheid van den

"bodem, snelheid van stroom, voedselgehaIte van bet water enz"

"aarzelen wij niet, aIs onze vaste overtuiging uit te spreken, dat

"op plaatsen waal' eenmaal bl'oed valt, de invloed der laatst

"genoeinde oorzaken jaar in jaar uit tamelijk constant is, dat

"daal'entegen door den invloed van de wal'mte van het watel' het

"tijdperk van den bl'oedval wordt bepaa1d.

"Het jaal' 1880 heeft ons geleerd, dat een tempel'atuursver

"hooging van enkele dagen voldoende is, om het broed te voar

"schijn te roepen, dat het daarentegen even snel weer verdwijnt,

"wanneer el' afkoeling plaats heeft. Volgens de in 1882 opge-
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"toutes les espérances d'une bonne année, puisque, pendant des

"semaines entières, il ne se fixa plus de naissain. Enfin la

"température s'éleva le 21 août jusqu'à 66° Fahr., et resta un

"peu au-dessus jusqu'au commencement de septembre. On re

"cueillit bien, il est vrai, du naissain sur les tuiles d'essai pla

"cées à cette époque, et quelques ostréiculteurs, qui avaient

"posé leurs collecteurs très tard, y ont fait une récolte très mé

"diocre, mais les jeunes huîtres étaient petites et n'avaient pas

"une bonne couleur. Tout indiquait que, par suite du froid, la

"grande masse des larves avait péri.

"L'été dernier a exercé aussi une mauvaise influence sur la crois

"sance des huîtres qui devaient être livrées à la consommation

"dans l'hiver de 1883 à 1884.

"On trouve planche X les courbes des mOlS d'été de l'année

,,1880, en présence de celles des mêmes mois de l'année 1883.

"La différence entre ces deux extrêmes saute immédiatement

"aux yeux et quelques explications suffiront. A droite, nous

"voyons un été à température régulièrement croissante, et une

"quantité extraordinaire de naissain; à gauche, une période de

"refroidissement, avec dépôt restreint de larves et croissance in

"complète de celles-ci. En voyant ces contrastes, serait-ce trop

"s'avancer que de prétendre que la chaleur est le principal facteur

"qui détermine la croisslMlce et la propagation de l'huître?

"Quoique on ne puisse nier que d'autres influences importantes

"se fassent sentir, par exemple, la nature du sol, la rapidité

"du courant, la quantité de nourriture contenue dans l'eau, etc.

"nous n'hésitons pas à exprimer comme notre ferme conviction

"que, dans les lieux où le naissain se fixe une fois, l'influence de

"ces dernières causes reste généralement constante, mais qu'en

"revanche, c'est la chaleur de l'eau qui détermine l'époque de

"la fraie.

"L'année 1880 nous a appris qu'une élévation de température

"pendant quelques jours suffit pour amener le naissain, mais que

"celui-ci disparaît tout aussi rapidement quand l'eau se refroidit.

"L'expérience acquise en 1882 montre que, par une température
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,rdane ondervinding kan bij een temperatuur, die zich niet be

,trleden 65° Fahr. en niet boven 67° Fahr. beweegb een bevre

,ldigenden aanslag plaats hebben.

-', "Het jaar 1883 eindelijk toont aan, dat bij een temperatuur

,,-beneden 65° Fahr. de levensvatbaarheid van het jonge broed te

,;niet gaat.
_: "Ons resultaat van de onderlinge vergelijkingder zomerhalf

i,jaren 1880/83 is derhalve:
,,:1,,1°. dat, wanneer de temperatuur van het water 65° Fahr.

"bereikt heeft, de periode voor den broedval is aaugebroken.

- ,,20• dat het meer algemeene gebruik, om omstreeks half Juli

,jmet het pannenleggen een begin te maken, zeer dikwijls mis

"lukte of middelmatige oogsten ten gevolge moet hebben, omdat

,iZÎch jaren voordoen, waarin het water reeds omstreeks 15 Juli

"zijn hoogste temperatuur heeft bereikt.
i, ,,3°. dat alleen een nauwgezette waarneming van de bewe

;,gingen der watertemperatuur den oesterkweeker in staat stelt,

;,.het juiste tijdstip te bepalen voor den aanvang van het pannen

,;leggen, en zich een goeden aanslag te verzekeren.

It"Wel is waar, deze gevolgtrekkingen zijn slechts gebaseerJ op

,;iWaarnemingen gedurende een tiidvak van vier jaren, en zij moeten

iioaarom onder zekere reserve worden uitgesproken , doch wij

"houden ons overtuigd, dat een langere reeks van waarnemingen

"s1ecbts zal strekken, om bovenstaande gevolgtrekkingen te be

,;,vestigen."
II
Wemeldinge, Mei ] 884.

ll(1

DR. LEO DE LEEUW.

,l>Zoo is dus een eerste stap gedaan om den invloed van tempe

11/l1UUr en zoutgehalte van het zeewater op groei en voortplanting

der' oesters met grooter naauwkeurigheid dan tot heden, te leeren
kennen.

llMogen de pogingen van Dr. DE LEEUW algemeen navolging vin

deIJ.: des te eerder zullen ons van bet bassin van de Oosterschelde
té t1.dezen· aanzien talrijke en geheel betrouwbare gegevens ten
cnenste staan. 'J,: ';", ,.:.... ',' -,
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"qUI ne descend pas au-dessous de 65° Fahr. et ne s'élève pas au

"dessus de 67° Fahr., on obtient une récolte satisfaisante de

"naissain.
"L'année 1883 enfin montre que quand la température est

"inférieure à 65° Fahr., la vitalité du nalssam est détruite.

"Le résultat de la comparaison des mois d'été des années

,,1880-1883 est donc:

,,10• Que la période de la fraie est arrivée, lorsque l'eau a

"atteint la température de 65° Fahr.

,,20• Que la coutume généralement suivie de commencer à poser

"les collecteurs vers la mi-juillet, a souvent pour conséquence de

"donner une récolte médiocre ou de la faire manquer; parcequ'il

"y a des années où la température de l'eau a déjà atteint son

"maximum vers le 15 juillet.
,,30• Qu'il n'y a qu'une observation attentive des oscillations

"de la température de l'eau qui puisse permettre à l'ostréiculteur

"de fixer l'époque précise à laquelle il peut commencer à poser

"ses tuiles, et s'assurer ainsi une bonne récolte.
lICes conséquences, il est vrai, ne sont basées que sur des

"observations faites pendant une période de quatre années;

,/est pourquoi elles sont émises avec une certaine réserve. Nous

"croyons cependant qu'une plus grande série d'observations ne

"servira qu'à confirmer ces conséquences."

.~ .'.)

Wemeldinge, mai 1884. DR. LEO DE LEEUW. ,

;.'
;.,

On a donc fait un premier pas pour apprendre à connaître
plus exactement l'influence de la température et de la densité de '

l'eau de mer sur la croissance et le développement des huîtres.

Puissent les tentatives de M. DE LEEUW trouver de nombreux

imitateurs j nous posséderons ainsi d'autant plus vite des données

tout à fait sûres à cet égard pour le bassin de l'Escaut orielliia1.
,.'
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Een ander punt waarvan wij reeds ln den aanvang de groote

beteekenis voor het leven der oesters inzagen, maar waaromtrent

wij moesten wanhopen voldoende resultaten te bereiken, was de

vraag naar den invloed van de stroomingen.

In een vorig hoofdstuk is het ons gebleken dat ook de oester

kweekers zelve aan dit punt veel gewicht hechten. Het behoeft

echter geen betoo~ dat een streag ondel'zoek van dit punt met

zeer groote bezwaren te kampen heeft, afgezien van de tech

nische moeilijkheden, die ons dadelijk deden inzien dat wij in

deze richting zonder deskundige hulp geen enkelen stap zouden

verrnogen te zetten. Reeds dadelijk in 1881 wendden wij ons dus

tot den minister van Waterstaat met verzoek ons te dezen aan

zien te willen ondersteunen door ons in verbinding te stellen

met deskundigen, die geneigd zouden zijn ons hierin ter zijde te

staan en door vaor zoodanig onderzoek een zeker bedrag beschik

baar te willen stellen. Aan beide onderdeelen van ons verzoek

werd op de meest· welwillende wijze voldaan en door tusschen

komst van den heer hoofdingenieur te Middelburg waren wij

achtereenvolgens in bespreking met de RH. ingenieurs VERWEY

en VAN NES VAN MEERKERK (1881) en VAN DEN TROORN (1882

en '83), wier krachtige medewerking uit de hierachter vol~ende

gegevens ten duidelijkste blijken zal.

Bij onze besprekingen met deze deskundigen hebben de vol

gende beschouwingen aIs uitgangspunt gediend:

a. Het lS voor de oestercultuur van belang te weten

of het water, dat de kOli der Oosterschelde vult, bij de elkaar

opvolgende vloed~ en ebgetijden vèr zeewaarts wordt gevoerd, dan

weI of dit water, dat in de voortplantingstijd met oesterbroed

bezwangerd is, in zekeren zin schommelt binnen die kom en

het broed dus slechts vaor een gedeelte aan het gevaar bloot

sisat in zee door grootere stroomingen te worden gegrepen

en meegevoerd en voor de cultuur op Je Oosterschelde verloren
te gaan.

b. in verband met het onderzoek der stroorningen op de Ooster

scheldemoet na~uwkeurjg nagespoord worden of e],', behalve de
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Un autre point, dont dès l'abord nous avions deviné la grande

signification pour la vie des huîtres, mais sur lequel nous déses

périons obtenir des résultats satisfaisants, c'était l'influence des

courants.

Nous avons déjà vu, dans un chapitre précédent, que les ostréi

culteurs eux-mêmes y attachent une grande importance. TI va

sans dire que l'étude de cette question présente de grandes

difficultés, sans parler des difficultés techniques qui nous

firent comprendre que, sans l'aide de personnes compétentes en

pareille matière, il nous serait impossible de faire un seul pas

dans cette voie. Nous nous adressâmes déjà en 1881 au ministre

des Travaux Publics, pour le prier de venir à notre aide, en

nous mettant en rapport avec des personnes compétentes, dispo

sées à nous aider, et en mettant une certaine somme à notre

disposition pour les recherches. Cette double demande nous fut accor

dée de la manière la plus bienveillante, et, par l'intermédiaire de

M. l'ingénienr en chef à Middelburg, nous entrâmes successive

ment en relation avec MM. les ingénieurs VERWEY et VAN NES

VAN MEERKERK (1881), et VAN DEN TROORN (1882 et 1883), dont

l'active coopération paraîtra dans les pièces données à l'appendice.

Dans nos conférences avec ces ingénieurs, les considérations

suivantes nous servirent de point de départ:

a. Il importe pour l'ostréiculture de savoir SI, dans le temps

d'une marée, l'eau qui remplit le bassin de l'Escaut oriental,

s'écoule loin dans la mer ou bien si cette eau, qui contient des larves

d'huîtres à l'époque de la reproduction, oscille pour ainsi dire

dans ce bassin, et qu'une partie seulement des larves courent

risque d'être entraînées à la mer par les courants et par consé

quent d'être perdues pour l'ostréiculture dans l'Escaut oriental.

b. En rappârt avec l'étude des courants dans l'Escaut oriental,

il importe d'examiner soigneusement si, outre le banc de Yerseke et
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bekende· oestervoorraad op de Yerseke bank en op de zich in

cultuur bevindende perceelen, nog andere punten op de Ooster

schelde belangrijke hoeveelheden oesters bevatten, die bij de

broedproductie kunnen medewerken.

c. Zoo ja, dan moet. van deze punten uit de stroomloop bepaald

worden, om bij benadering te kunnen ontwerpen in welke rich

ting zich gedurende een geheel getijde het water - en daarmede

het broed - verplaatst en welke banen dat oesterbroed dus in

het Scheidewater approximatief kan beschrijven.

Ten aanzien van punt a schrijven de deskundigen, na ingesteld

onderzoek - waarvan het verslag in extenso in onze bijiagen is

opgenomen, maar van wege de uitvoerigheid niet vertaald werd 
aIs volgt:

nUit de waarnemingen ziet (men) dat gedurende één tij al
llthans geen enkel waterdeeltje van Bergen op Zoom tot aan

nzee zai komen. WeI is het mogelijk dat een waterdee1tje bij

"hoog' water bij Bergen op Zoom zijnde met de eb verder

llwestwaarts gaat, dan het bij vloed zich weer naar het oosten

Ilverplaatst 1 en dus bii herhaling hiervan in zee zou kunnen ge

"raken."
Het bIijkt hieruit dat werkelijk eene zekere mate van schom

meling van het water clat de Oosterscheide-kom vult mag worc1en

aangenomen en dat tengevoige daal'van het broed gedurende lan

geren tijd in de llabijheid bIijft van de punten, waar het door

de moederoesters werd vrij gelaten en waar men het ook weder

hoopt op te vRllgen: eene gunstige voorwaarde voor de oester

teelt, die zeer zeker aan vele buitenlandsche oesterterreinen ten

eenenmàle ontbreekt. De eigenaardige vorm van het bekken der

Oosterschelde en de afdamming van den westelijken arm ten bate

der spoorwegverbiading - welke laatste bovendien op het zout

gehalte onzer oesterterreinen gunstig heeft teruggewerkt - is
hiervan de hoofdoorzaak.

Voor nadere bijzonderheden anngaande bedoelde onderzoekingen

verwijzen wij naar de bijlagell reeds hierboven genoemd.
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A l'égard du point a, les experts, après examen de la ques-.

tion, disent ce qui suit dans leur rapport, que l'on trouve in'·
extenso à l'appendice, mais que son étendue n'a pas permis de

d'inserer en entier:

"Il résulte des observations, que pendant l'espace d'une marée

"du moins, il n'arrivera pas une goutte d'eau de Berg-op-Zoom .

"à la mer; mais il est possible qu'une molécule d'eau qui se·

}rouve à cet endroit à marée haute, se déplace plus à l'ouest à

"la marée basse, qu'elle ne sera transportée de nouveau à l'est

"par le flux, et qu'ainsi, cette oscillation se réitérant, elle pour

"rait arriver à la mer."

Nous voyans par là que nous pouvons admettre une certaine

mesure d'oscillation dans l'eau qui remplit le bassin dll l'Escaut

oriental, et que, par conséquent, les larves restent pendant un

temps assez long dans le voisinage des lieux où elles ont été

lâchées par les huîtres-mères, et où l'on espère pouvoir s'en em

parer; circonstance favorable à l'ostréiculture et qui ne se rencontre

certainement pas sur beaucoup de terrains huîtriers à l'étranger.

La forme particulière du bassin de l'Escaut oriental et la ferme

ture du bras occidental par la digue du chemin de fer, fermeture

qui a réagi favorablement sur la densité de l'eau de nos terrains

huîtriers, en sont la cause principale.

les parcs en culture, il n'y a pas d'autres points de l'Escaut

oriental, où l'on puisse trouver de grandes quantités d'huîtres qui

peuvent contribuer à la production du naissain..

c. Si c'est le cas, il faut, à partir de ces points là, déterminer

la marche du courant, afin de pùuvoir indiquer approximative

ment dans quelle direction l'eau - et avec celle-ci les larves 

se déplace pendant une marée, et par conséquent quel chemin .

à peu près les larves d'huître parcourent dans les eaux de.'

l'Escaut.

Nous renvoyons, pour les détails de ces recherches, aux appen-'
dices dont )loua avons parlé plus haut.· '.: i .. ~.• > ..;J~. .: ,":c ...••
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Wat aangaat het sub. 1; vermelde punt, zoo was reeds door

onze Commissie een vrij naauwkeurig onderzoek van de bedding

der Oosterschelde. verricht in het voorjaar van 1882 !loor dreg

gingen. die met behulp van het stoomvaartuig de Argus plaats

vonden. Terwijl daarbij verschillende belangrijke vondsten voor

de kennis der fauna van de Oosterschelde. verkregen wer

den - men zie o. a. het hierop betrekking hebbende hoofdstuk

van dit verslag - werd tevergeefs gezocht naar eenigerlei natuur

lijke oesterbedding van eenig belang, in het doorvorschte terrein.

Toch meenden wij reden te hebben voor het vermoeden, dat

behalve de zich in cultuur bevindende perceelen nog op andere

punten van de Schelde oesterbeddingen moesten voorkomen, die

konden medewerken tot de belangrijke productie van broed. Het

vermoeden kwam bij ons op of wellicht de van oudsher geldende

bepaling dat binnen 500 meter uit den kruin van den dijk niet

met korren naar oesters mag gedregd worden, ook zoodanige bed

dingen aan het oog van visschers en oesterkweekers kan hebben

onttrokken, die bij een zorgvuldiger onderzoek aan het licht

zouden te brengen zijn. Werkelijk werd onze verwachting niet

beschaamd en leverde het onderzoek, dat door middel van een

duiker tot stand werd gebracht, zeer positieve en onverwachte

resultaten.

Vooraf dienen wij op te merken, dat bedoeld verbod om binnen

500 meters van den dijk te korren , geenszins ten bate van eene even

tueele oestercultuur werd uitgevaardigd, maar uitsluitend dm de

steenbestortingen, die over groote uitgestrektheden langs den dijk

voet door de betrokken autoriteit zijn aangebracht - en weI

voornamelijk daar waar deze door krachtige stroomingen gevaar

loopt gaandeweg te worden weggeslagen - tegen vernieling te
beschermen.

Van hunne zijde nemen de oestervisschers dit verbod te eerder

in acht, omdât diezelfde steenbestortingen voor hen in zooverre

gevaar opleveren. dat daarlusschen de oesterkor kan beklemd

raken en verloren gaan. Omgekeerd lag het vermoeden voor de

hand, dat zoodanige steenachtige bodem, waar hij niet door slib
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Quant au. point b, notre Commission avait déjà fait explorer, au

printemps de l'aunée 1882, le lit de l'Escaut oriental, par des.·
dragages exécutés à l'aide du bâteau à vapeur l'A.rgus. Cette

exploration nous fit faire des trouvailles importantes pour la.·

connaissance de la faune de l'Escaut oriental (voyez entr'autres le·

chapitre de ce rapport qui traite de ce sujet); on chercha, mais en vain,- .. 

un banc d'huîtres de quelque importance, dans le terrain exploré.

Cependant nous croyions avoir des raisons pour supposer que,

outre les parcs en culture, il devait y avoir, sur d'autres points
de l'Escant, des bancs d'huîtres qui pouvaient contribuer à l'im- ...

portante production de naissain. Nous nous demandâmes si la

défense de prendre des huîtres à la drague à moins de cinq

cents mètres de la crête de la digue, n'était pas cause que des

bancs d'huîtres eussent échappé aux pêcheurs et aux ostréiculteurs,

et qu'un examen plus attentif les ferait découvrir. Notre attente à.

cet égard ne fnt pas déçue, et l'exploration faite par un plon

geur donna des résultats très positifs et très inattendus.

:Kous devons d'abord faire remarquer que cette défense de

pêcher les huîtres à la drague, à moins de cinq cents mètres de.
la digue, n'a nullement été faite en vue d'une culture huîtrière

éventuelle, mais seulement pour protéger les empierrements que·

les autorités compétentes ont fait faire au pied des digues et sur

une très grande étendue, surtout aux endroits où la violence des

courants pourrait miner le pied de la digue et la détruire.

De leur côté, les pêcheurs d'huîtres respectent d'autant mieux

cette défense, que ces empierrements leur font courir le risque

de perdre leur drague, quand celle-ci reste prise entre les pierres.

D'autre part, on pouvait supposer que les endroits où ces

empierrements ne sont pas couverts par la vase, mais où ils sont

·'-.·:'i
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wasbedekt maar door de strooming werd schoongespoeld,- een

gunstige gelegenheid voor de oesters moest opleveren om zich

vast te hechten en om dit vermoeden te toetsen werd nu in

overeenstemming met en onder toezicht van RR. ingenieurs een

bekwaam duikerop zeer verschillende punten van de oevers der

Oosterschelde ter exploratie van bedoelde steenbestortingen neder

gelaten. De punten werden door raailijnen van den wal uit naauw

keurig vastgesteld en in kaart gebrachtj bovendien werd uit den mond
van den duiker opgeteekend welke de aard was van het door

hem onderzochte bodemgedeelte, of hij daar oesters aantrof en zoo

ja in welke hoeveelheden. Was dit het geval, da~ werden specimina

door hem naar boven gebracht, die tevens gelegenheid gaven over

den leeftijd dier oesters een oordeel te vellen.

Op de aan dit verslag toegevoegde kaart van de Oosterschelde

(pl. VIII) zijn de punten waar gedoken werd met roode strepen

en met de letters A-P (1882) en de cijfers I-XVII (1883)

aangegeven. De in 1882 onderzochte punten waren:

LANGS DE KUS'l' VAN THOLEN.

A. de Westnol van Scherpenisse.

B. de Oostnol van Scherpenisse.

C. de Scherpenissensche schaardijk bij paal 27 -31.

D. de Scherpenissensche schaardijk bij paal 17-23.
E. de Steenlandspolder.

F. de Z. O. punt van den Razernijpolder.

G. de Schakerloopolder bij paal 9-16.

LANGS DE ZULDBEVEIJANDSCHE KUST.

H. de Westnol van den Oostbevelandpolder.

I. de havendammen van het Sas van Goes.

J. de hoofden van de Nieuwe sluis bij Kattendijke.

K. de schaardijk van den Stormezandpolder,

L. de havendammen van het kanaal door Zuidbeveland te

Wemel~nge. ,>,~,
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continuellement lavés par le courant, présentaient aux huîtres

une occasion favorable pour se fixer. Afin de nous assurer si cette
supposition était fondée, nous tombâmes d'accord avec MM. les

ingénieurs de faire explorer par un habile plongeur des points

très divers de ces empierrements sur les rives de l'Escaut oriental;

cela fut fait sous leurs auspices. La position de ces divers points

fut notée. exactement sur les cartes, au moyen de points de
repère pris sur le rivage, et on tenait note de ce que le plon

geur rapportait sur la nature de la partie explorée et sur la quan

tité d'huîtres qu'il· y avait trouvées. Dans ces derniers cas, il

en détachait des exemplaires qui permettaient de juger de l'âge

de ces huîtres.

Sur la carte de l'Escaut oriental, jointe à ce rapport (Pl. VIII),
les points où le plongeur est descendu sont indiqués par des traits

rouges, les lettres A-P désignent les points explorés en 1882,
et les chriffres I-XVII, ceux qui l'ont été en 1883. Les points

explorés en 1882 furent:

LE LONG DE LA C.ÔTE DE L'îLE DE THOLEN.

A. Le Westnol de Scherpenisse.

B. L'Oostnol de Scherpenisse.

C. Le digue dite schaardijk de Scherpenisse, près des bornes 27-31.
D. La même digue, près des bornes 17-23.
E. Le polder de Steenland.

F. L'angle sud-est du polder dit Razernijpol<ler.

G. Le polder de Schakerloo, près des bornes 9-16.

LE LONG DE LA CÔTE DE L'îLE DE ZUJDBEVELAND.

H. Le Westnol du polder d'Oostbeveland.

1. Les digues du port du Sas de Goes.

.J. La tête de l'écluse dite Nieuwe sluis, près de Kattendijke.

K. La digue dite schaardijk du polder de Stormezand.

L. Les digues du port à Wemeldinge, extrémité du canal à

travers l'île de Zuidbeveland.
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.M. de uitstekende punt aan den Snoodijkpolder.

N. de uitstekende punt aan den Kouwenpolder.

LANGS DE NOORDBEVELANDSCHE KUST.

O. de noord-westhoek van den Nieuw Noordbeveland polder.

P. aan den Oud Noordbeveland polder ongeveer 1 kilometer

beoosten Colijnsplaat.

Op vier van deze punten werden geen oesters aangetroffen
en weI:

10
• bij A. de Westnol van Scherpenisse 1 waar telkens nieuwe

voorzieningen aan den oever plaats hebben en waar eerst onlangs

weder nieuwe steenbestortingen waren aangebracht; 20. bij D.

waar geen steen werd aangetroffen en dus de natuurlijke aan

hechtingsplaats voor de oester ontbrak; 3°. bij I. en J. waar de

steenbestorting door aanslibbing bedekt was geworden.

Op aIle andere onderzochte punten zijn oesters op de bestor

tingen aangetrofIen en schetskaarten van den zeebodem op die

plekken ontworpen 1 waarvan wij er enkele op verkleinden schaal

aan dit verslag toevoegen (Pl. XII- XV).

Omtrent de wijze waarop deze kaarten vervaardigd werden en

omtrent den betrekkelijken rijkdom der onderzochte punten be

richt de ingenieur aan wien het toezicht over de duikingen was opge

dragen (de heer T. J. M. VAN ROSSUM) dd. 30 Dec. 1882 aIs volgt:

"Op de teekeningen zijn de pllnten in de raaien waal' oesters

"aa.ngetroffen zijlll vereenigd door dieptelijnen en de aIdus ge
"vormde strook voorgesteld aIs geheel bedekt te z'ijn met oesters.

"Ik geloof niet dat deze vool'stelling veel van de wel'kelijkheid

"zal verschillen.

"Hierdoor wordt eenige voorstelling verkregen van de grootte
"der oesterbeddingen.

"Die stl'ook 1 welke met blauw is aangegeven 1 wordt mebst.al
"naar buiten ennaar den wal begrensd door slik.

"De breedte varieërt van 5-15 meters. De steenen in het

"midden dier strooken gelegen 1 zijn bijna overal goeù bezet 1 ter-
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M. La pointe saillante du polder de Snoodijk.

N. La pointe saillante du polder de Kouwen.

LA LONG DE J,A CÔTE DE L'îLE DE NOORD-BEVELAND.

O. L'angle nord·ouest du polder dit Nieuw-Noordbeveland polder.

P. A.u polder dit Oud-Noordbevelandpolder, à. un kilomètre

environ à l'est de Colynsplaat.

Sur quatre de ces points, on ne. trouva pas d'huîtres; ces

points sont:

10• Près' de .A. , le Westnol de Scherpenisse, où le rivage exigeait

à chaque instant des réparations et où, peu de temps auparavant, .

on venait de faire de nouveaux empierrements. 20. Près de D,

. où l'on ne trouva pas de pierres, cette lIlatière naturelle à laquelle

les huîtres s'attachent. 3°. Près de 1 et de J, où l'empierrement

était couvert de vase.

Sur tous les autres points on a trouvé des huîtres sur les em

pierrements, etl'on a fait des esquisses du fond de la mer à ces

endroits. Nous ajoutons à ce rapport quelques-unes de ces esquis- .

ses, mais sur une échelle plus réduite.

Quant à la manière dont cescaites ont été faites et à la

richesse relative des points explorés, M. l'ingénieur T. J. M. VAN

RoSSUM, qui était chargé de la direction des explorations sous

marines faites par le plongeur, s'exprime comme suit dans son

rapport du 30 décembre 1882:

"Dans les divers rayons, les points où l'on rencontre des huîtres

"sont réunis sur les cartes par des lignes de profondeur, et la

"bande qu'elles forment eRt considérée comme couverte tout entière

"d'huîtres. Je ne pense pas que cette représentation graphique.

"diffère beaucoup de la réalité.

"On peut se faire ainsi une idée de l'étendue des bancs hutiriers.

"Cette bande 1 qui est teintée en bleu, est limitée par de la vase,

"aussi bien du côté du fleuve que de celui du rivage.

"La largeur de ces bandes varie de 5 à 15 mètres Les pierres

"qui se trouvent au milieu des bandes sont presque partout bien
. 26
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"wijl naar de slikrand~n de. hoeveelheid oesters vermindert Op de

"slikgrens werden meestal door het slik gfldoode oesters aange

"troffen.
"Ten aallzien van de hoeveelheid (Jer gevonden oesters staan de

"punten G (de Scbakerloopolder bij paal 9-16), K (de flchaardijk

"van den fltormezandpolder) en N (de uitstekende punt aan den

"Kouwenpolder) bovenaan (Pl. XII en XIII).

"De strook aan den oevel' bij punt G (de Schakerloopolder bij

"paal 9 16), wordt aan de kOl'te zijden ook door sl~kbegrensd,

"zoodat hier (;)Veral waal' sleehts het leven van oesters mogeliik is,

"deze zich bevinden.

"Het punt K (de scbaal'dijk van den Stormezandepolder) is

"oostelijk niet ver genoeg .onderzocht (Pl. XII, k) om te consta

"teeren of zieh ook hier overal oesters bevonden, waal' de steen niet

"met slik was bedekt. Westelijk is de sb'ook do~r slik begrensd.

"Aan het westelijk gedeelte van punt N (de uitstekende punt

"aan den Kouwenpolder) werden naakte steenen aangetroffen, zon

"der dat zich daarop oesters bevonden.

."Wat hiervan de reden kan zijn is mij niet bekend.

"Misschien zijn verplaatsingen van de westelijk gelegen zand- en

"slikmassa's daarvan de oorzaak. Er werd ten minste zand tus

"sehen de steenell gevonden.

"De overige punten waren tamelijk met oesters bezet.

"Omtrent de afstanden uit den wal, die bij de duikingen zijn

"vermeld, wenschte ik op te Ulel'ken, dat aan die cijfers een niet

"te groote nauwkeurigheid kan toegekend worden, daar vooreerst

"het gebruik van een soms d001' den stroom medegesleepten af-

. "stanclslijn zulks niet toelaat, cloch ook ten 'anderen de driiker de

"vrijheid heeft OIll zich onder water een 9 à 10 meters in aIle

"richtingen te vetwijderen van het punt van nederlating, welke

"bewegingen zeer moeilijk te controleeren zijn, terwijl de duiker

"aIle gegevens mist om zich onder water te oriënteeren en richtin-

. "gen te bepalen. Omtrent de. diepten moet nog gezegd worden
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"garnies d'h~îtres, mais la quantité.en diminue à mesU1;e qnon se rap- .....

"proche .des bords de la vase. A cette limite, on rencontra ordina :

rement des huîtres tuées par la vase.
" "Quant à la quantité d'huîtres qu'on a trouvées, les points: .

"marqués G (polder de Schakerloo près des bornes 9-16),K (digue>

"du polder de Stormezande) et N (pointe saillante du polder de.

"Kouwen), sont ceux où l'on en rencontre le plus (Pl. XII & XIII).
"La bande qui se trouve le 10l).g du rivage, près du point G

,,(polder de Schakerloo, près des bornes 9-16), est aussi limitée ..

"s)1r les petits côtés par de la vase. de sorte qu'en cet endroit·.

"aussi, on rencontre des huîtres partout où il leur. est possible'

"de vivre.
j,Le point K (digue du polder de Stormezande) n'a pas été

"exploré assez loin vers l'est (Pl. XII, k) pour pouvoir constater .' .

"s'il se trouvait des huîtres partout où la pierre n'est pas couverte

"de vase. Vers l'ouest, cette bande est bornée par la vase.

"A la partie ouest du point N (}lOinte saillante du polder de

"Kouwen), on trouva des pierres nues, mais s~ns y rencontrer

"d'huîtres; j'ignore pour quelle raison. Peut-être faut-il en chercher

"la cause dans un déplacement des masses de sable et de vase qui

"se trouvent à l'ouest; du moins on a trouvé du sable dans les,

"interstices des pierres,

,,1~s autres points étaient assez bien gal'llis d'huîtres.

"Quant aux distances du rivage des èildroit.'l où le plongeur se

"trouvait, je ferai la remarque qu'il ne faut pas leur attribuer une

"trop grande exactitude; d'abord la corde qu'on emploie pour cela'

"ne le permet pas, parce qu'elle est plus ou moins entraînée par

"le courant; en outre le plongeur peut s'écarter dans tous les

"sens de 9 à 10 mètres du point de descente; ses mouvements

"peuvent difficilement être contrôlés, et lui-même manque de tou

"tes données pour s'orienter sous l'eau et déterminer les directious.·

"Quaut aux profondeurs, nous ajoutons encore qu'elles n'ont pas

"été réduites à la marée basse, mais on peut les considérer COIUme

···I.·~' 'f
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l,dat' zij uiêt gereduceerd ziju .oP laag water, do~h gerekendkunnen

"worden ten opzichte van laag water te zijn genomen, daar bijna.

"altiid bij laag water gedoken is geworden."
De onderzoekingen in 1883 door middel van den duiker ver

l'icht knoopen zich onmiddelijk aan die van 1882 vast. Ook voor

de daarvan vervaardigde schetskaarten gelden dezelfde opmer

kingen die hierboven vermeld werden.

, De zeventien in 1883 onderzochte punten zijn:

LANGS DE ZUID·BEVELANDSCHE KUST.

I. De beide uitstekende punten aan weerszijden van de

nieuwe sluis van Kattendyke.

II. De Kijkuit van den Burenpolder.

LANGS DE NOORD-BEVELANDSCHE KUST.

III. Eeu gedeelte van den onderzeeschen oever voor den Anna
Friso polder.

IV. De West Nol van den Vlietepolder.

V. De Oost Nol van den Vlietepolder.

LANGS DE KUST VAN SCHOUWEN.

VI. De Oost en West Havendam van Zierikzee.

VII. De plaatdijk beoosten het havenhoofd van Zierikzee.

VIII. De Nol Kaas en Brood voor den Val yan Zierikzee.
IX. De Lievenbout, voor den Val van Zierikzee.

X. Een gedeelte van den Zeedijk voor den Kaauwers Inlaag.

XI. De Zuid-Oostelijkste punt van den zeedijk voor den Su
zanna's en Kisters Inlaag.

XII. De Noordelijkste vooruitstekeude punt van den zeedijk vool'
den Suzanna's en Kisters Inlaag.

XIII. De Zuidelijkste punt van deu zeedijk voor den Flaauwel's
eersten Inlaag.

XIV. Het Leinshoofd voor den Heertjes Inlaag..

XV. De Oost en West Nol voor den Ouden Haven van Burgh

• sluis. . ~= •.

. -+.=-.:: •
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"si eUes l'étaient; vn que le plongeur est presque toujours des-··.. .
"cendu à la marée basse."

Les explorations faites par le plongeur en 1883, 'se rattache~t .

immédiatement à celles de 1882. Â l'égard des cartes qui eil ont

été faites, nous faisons les mêmes observations que nous avons - .

énoncées ci-dessus.

Les dix-sept points explorés sont:

LE LONG DE LA CÔTE DE L'îLE DE ZUID-BEVELAND.

1. Les deux point.es saillantes de part et d'autre de la nou- ..
velle écluse à Kattendyke.

II. Le Kijkuit du polder de Buren.

,".-:

~- ;.'

" :......

':[,

',......

',ci

.::.

LE LONG DE LA CÔTE DE L'Îl,E DE NOORD-BEVELAND.

ilI. Une partie de la rive sous-marine, devant le polder.

d'Ânna-Friso.

IV. Le West Nol du polder de Vliete.

V. L'Oost Nol de ce même poldér

LE LONG DE LA CÔTE DE L'îLE DE SCHOUWEN.

VI. Les digues 'est et ouest du port de Zierikzee.

Vil. La digue dite Plaatdiik, à l'est de la jetée' de Zierikzee.

VIIT. Le Nol Kaas en Brood devant le Val de Zierikzee.

IX. Le Lievenbout devant le Val de Zierikzee.
X. Une partie de la digue de mer, devant le Kauwers Inlaag..

XI. La pointe sud-est extrême de la digue de mer devant le

Suzanna's Inlaag et le Kisters Inlaag.
XII. La pointe saillante la plus septentrionale de la digue de

mer du Suzanna's Inlaag et du Kisters Inlaag.

XIII. La pointe la plus méridionale de la digue de mer devant

le Flaauwers eersten Inlaag.

XIV. Le Leinshoofd devant le Heertjes Inlaag.

XV. L'Oost Nol et le We 01 devant le VIeux port de
~G'8êlBurgtsluis. ~ ~ ~

~ ~
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XVI. Een gedeelte van den Zeedijk bewestenden Westbout van

den Burgh en Westland polder.

LANGS DE KUST VAN THûLEN.

XVII. Het Oost en West Baverihoofd van Stavenisse.

Aan het schrijven van 14 Aug. 1883 van den heer J. M. C.

baron QUARLES DE QUARLES, aan wien in dat jaar de leiding van

het duikeronderzoek was opgedragen, ontleenen wij nog het vol

gende:
"Den uitslag mijner onderzoekingen in het kort resumeerende

"blijkt ,dat een uitgebreide oesterbedding" aangetroffenis aan den

"Oost Nol van den Vlietepolder op Noord-Beveland (Pl. XIV, 5).

"N'iet alleen dat daar veel f1.inke, groo~e oesters gevonden zijn,

"maar de aanwezigheid van tallooze jonge oesters en van aanslag

"pleit ten zeerste voor de geschiktheid dier plaats, om het rond

"zwervend oesterbroed" te doen neerslaan.

"Aan den W est Nol waren de oesters in mindere hoeveelheid

"aanwezig.
"Voorts werden oesters gevonden nagenoeg langs de geheele

"kust van Schouwen; het kan dan ook geen verwondering baren ,

"aIs men verneemt, dat in den winter, aIs het water bijzonder

"Iaag is gevallen, behoeftige menschen zich een eind in zee wagell

"en de oesters, soms in vrij groote hoeveelheden, rapen. Het meest

"zijn el' gevonden "bij de Kaauwers, Suzanna's en Kisters en F!aau

"wers Inlagen (Pl. XIV en XV); op sommige plaatsen, b. v. in

"Raai B bij de Zuid Oost punt van den Suzanna's en Kisters Inlaag

,,(Pl. XV, 11) waren de oesters geheel op eikaar vastgegroeid en

"het was geen zeldzaamheid, aIs daar één oester gevonden werd,

"die ais vasthechtingsplaats voor (hie, vier andere diende. De breedte

"der oesterstrooken variëerde tusschen 10 en 15 meter.

"Gedurende den geheelen loop der onderzoekingen is mij telkens

"en tl3lkens ten sterkste gebleken, dat de oester aIs aanhechtings

"punt een vooruitspringende harde massa noodig heeft, bij voorkeur

"steen, om te kunnen blijven leven; daar", waal' zij omringd wordt

"door slik, gaat zij onherroepelijk daod. Duidelijk is mij dit ge-



408

XVI. Une partie de la digue de mer, à l'ouest du Westbout du

polder de Burgt et Westland.

LE LONG DE LA CÔTE DE L'ÎLE DE THOLEN.

XVII. Les jetées est et ouest du port de Stavenisse.

Nous empruntons encore ce qtù suit au rapport, 'daté du 14

août 1883, de M. J. M. C. Baron QUAltLES DE QUA.RLES, à qui la

direction des ellplorations faites par le plongeur dans cette année

avait été confiée.

"De ces recherches, il. résulte qu'on rencontre un banc d'huîtres:

"très étendu à l'Oost Nol du polder de Vliete, dans l'île de

"Noord-Beveland (Pl. XIV, 5). Non seulement on y a trouvé

"quantité de belles et grandes huîtres, mais le. nombr~ très con

"sidérable de jeunes huîtres et de naissain qu'on y a rencontré

"est une preuve évidente que cet· endroit est des plus favorables à '

"la fixation des larves qui nagent en liberté.

,,,Le nombre des huîti'es au West Nol du même polder était

"moins considérable.

"On trouve en outre des huîtres tout le long de la côte de l'île

"de Schouwen; aussi ne faut-il pas s'étonner qu'en hiver, lorsque les

"eaux sont très basses, des indigents se hasardent assez loin en

"mer et y ramassent des huîtres, parfois en assez grande quantité,

"surtout près du Kouwers-Inlaag, du Suzanna's-Inlaag, du Kisters

"Inlaag et du Flaauwers-Inlaag (Pl. XIV et XV). Dans quelques

"endroits , par exemple dans le rayon B, près de l'extrémité S. E. du

"Suzanna's et Kisters-Inlaag (Pl. XV, 11), les huîtres étaient

"fixées les unes. sur les autres, et il n'était pas rare d'en ren

"contrer qui servaient de point d'attache à trois ou quatre autres.

, "La largeur de ces bancs d'huîtres variait de 10 à 15 mètres.

"Dans tout le cours des explorations, j'ai toujours remarqué que

"les huîtres ont besoin d'une masse dure et saillante' pour s'y ..

"attacher et pour y vivre. Elles choisissent de préférence la pierre,

"et daus les endroits où elles sont entourées par la vase, elles

"p~rissent irrévocablement. Cela m'a surtout paru le cas à la digue'

r ."
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"bleken aau den zeedijk voor den Kaauwers Inlaag (pl. XIV, 10). Op

"die plaatsen, waar steenmassa's bloot ligf};en, vindt men veel oesters,

"maar waar deze met slik bedekt zijn, . vindt men de oester dood,

"de schelp geopend en geheel met slik gevuld: een doorslaand

"bewijs, dat de levende oester zich weI op den steen heeft vast

"gehecht, maar dat de modder hem latel' verstikt heeft.

"Ook aan de havenhoofdeu van Zierikzee (Pl. XIV, 6) en den Nol

"wel'den oesters gevonden. Aan den Plaatdijk was geen enkele oester

"aanwezig j weI veel slik, aIs oorzaak kan hoogst waarschijnlijk aan

"gemerkt worden de daar in 1872 plaats gehad hebbende val,

"welke een gedeelte van den' Plaatdijk wegscheurde en vermoede

"lijk alles met slik bedekt heeft.

"Zoo ook is het total.e gemis van oesters aan den zeedijk bij

"den Burenpolder aan den modùer te wijten.

" VOOl'ts leerde het onderzoek mij dat pas na eenige jaren zich

"oesters op bestortingen en zinkstukken vertoonen. De A.nna

"Friso polder geeft hier o. a. een. vool'beeld van. Evenzoo vindt

"men dit bij de Zuid Oost punt van den Suzanna's en Kisters

"Inlaag, daar doet zich het verschijnsel voor, dat in Raai B op

"bestortingen zich veel oesters vertoonen en daar naast op onge':'

"veer 20 Meter afstand in Raai C op steenen (~l. XV, 11) volstrekt

"geen oesters; inlichtingen, gevraagd aan den dijkbaas, leerden

"mij dan ook, dat niet lang geleden daar steen gestort was."

Wij zijn thans. dus in staat ons eene meer naauwkeurige en

op feiten gebaseerde voorstelling te maken van het voorkomen

van natuurlijke oesterbeddingen in den 500~metel' breeden gordel

van het Ooster Schelde-bassin. Men mag besluiten, dat ook op het

gedeelte van den onderzeeschen oever, dat niet in het bijzouder

onderzocht werd, gelijksool'tige .toestauden bestaau ~ wauneer

slechts aau dezelfde voorwaarden voldaan wordt. Dat de bescher

ming diE; - zij het ook onopzettelijk - onafgebroken aan dezen

gordel van oesters van aIle leeftijùeriop de Oosterschelde ten deel

viel, zonder twijfel een allergunstigsten invloed gehad heeft op

den jaarlijkschen aanslag van oesterbroed en daarmede op den

.)
'.-~ . .~ ..
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ndemer, devant ie Kaauwers-Inla,ag (Pl. XIV, 10). Aux endroits "Où les

. nmasses de pierres sont à nu, on trouve beaucoup d'huîtres, mais là

nOù elles sont couvertes de vase, l'huître a péri, les valves de la coquille

nsont ouvertes et remplies de vase j preuve évidente que l'huître s'est.

n:fixée à la pierre, mais que la vase l'a étouffée plus tard.·; ..

nOn rencontre aussi des huîtres sur les jetées du port de Zierïkzee .••...•

,,(Pl. XIV, 6) et au Nol du même lieu; on n'en trouva pas une seule

nau Plaatdyk, mais bien beaucoup de vase; il faut certainement en

nchercher la cam'le daus. l'effondrement qui se· fit en cet endroit " .

nen 1872 et qui,· en détruisant une partie du Plaatdyk, recouvrit .'

nprobablement tout de 'vase.

"L'absence totale d'huîtres à la digue de mer près du polder de ..

"Buren doit aussi être attribuée à la vase.

"Des explorations m'ont appris que ce n'est qu'au bout de quelques

"années que les huîties se fixent sur les empierrements et les blocs

"de béton; le polder d'Anna-Friso en donne un exemple. Oemême ...

. "phénomène se présente .à la pointe sud-est du Suzanna's et du
.i.

nKisters-Inlaag où, dans le rayon B, on rencontre beaucoup d'huî-

. "tres sur les empierrements, mais à 20 mètres environ de distance ".

"dans le rayon C, on ne trouve pas une seule huître fixée aux

"pierres (Pl. XV, 11). Des renséignements, donnés par le maître

"des digues, m'apprirent que les empierrements de ce dernier point

"étaient de date récente.

Nous sommes donc maintenant en état de nous faire une idée

plus exacte, basée sur des faits, de la présence de bancs d'huî

tres naturels dans la zône d'une largeur de cinq cents mètres qui

borde pour ainsi dire le bassin de l'Escaut oriental, Nous pou

vons en tirer la conclusion que les mêmes phénomènes, toutes

choses égales d'ailleurs, se présenteront dans les parties du rivage

sous-marin qui n'ont pas été spécialement explorées. Il n'y a pas·

de doute que la protection, inconsciente si l'on veut, exercée, •

depuis si longtemps sur cette ceinture, qu'on nous passe l'expres

sion, d'huîtres de tout âge, dans l'Escaut oriental, n'ait eu l'in.

fiuence la plus favorable sur la fixation annuelle du naissain 1 et

-,- .
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bloei van de oestercultuur III clat - gebied fs bij ons aan geen

twijfel onclerhevig.

Puut c hierboven vermeld (blz. 390)., dat zich aanslootaan het

ouderzoek van de zooeveu beschreven terreinen, maakte in Augustus

en September .1883 een afzonderlijk puntvau studie nit. Dit·

gaande van. enkele der met den duiker doorzochte terreinen, die

gebIe~eu waren rijk aan natuur-oesters te zijn, werd de stroom

loop bepaald en weI gedurende een geheel getijde. Aan een brief

van den heer Hoofdingenieur van den Waterstaat in het lle dis

trict van 17 Januari 1884 ontleenell wij betreffende de daarbij

gev.olgde werkwijze het volgende:

"Nadat men door eenige reizen op de OosterSchelde zich ver

II trouwd had gemaakt met de tOI"enS, huizen en boomen, welke

"op de hydrographische kaarten van de Ooster Sch~lde aIs verken

"merken voorkomen, werden op enkele dagen, op de punten al·

"waal' zich oesterbeddingen bevonden, Of met hoog Of met laag water,

"drijvers in zee gezet en deze met een roei- en zeilboot gevolgclj

"terwijl door hoekmetingen op de kust en aanteekening van het

"uur, zorg gedragen werd, dat men de plaatsen, waal' zich. de

"drijvers achtereenvoigens bevoDden, zoo goed mogelijk in k:aart

"kon brengen.

"Kwamen de drijvers te dicht onder de kust, dan waren de

"toreDs niet altijd zichtbaar, en ll10est de plaats der drijvers dik

,;wijls slechts benaderender wijze op de kust aallgeteekend worden.

"Dit geldt bijv. voor de baan van den drijver, die van het Sas

"van Goes bij "ebbe de Zandkreek introk el! wiens baan voorname

"lijk op de tonDen is bepaald.

"In het verslag wordt ieder der stroomlijllen afzonderlijk behan

"deld, en. eene korte beschrijving gegeven van de baau van den

"drijver, met vermelding van aUe bijzondcrheden, die zich daarbij

"voorgedaan. hebben.

"Op de kaarten zijn de stroomlijnen met kleuren aangegeveu,

"met opgave van de plaatsen waar zich de drijvers op verschil-

"lende tijdstippen bevonden." "'T
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par conséquent sur la prospérité de l'ostréiculture dans ce bassin.

Le point c, cité plus haut (p. 391) qui se rattachait à l'exploration.

des terrains que nous venons de décrire fut, en août et en sep

tembre 1883, l'objet d'une étude particulière. Prenant pour point

de départ quelques-uns des terrains explorés par le plongeur et

qui étaient riches en huîtres naturelles, on détermina la marche

du courant, pendant toute une marée. Nous empruntons à une

lettre de M. l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées du Ue

district, datée du 17 janvier 1884, les particularités suivantes

sur la manière de fixer la marche du .courant.

"Après s'être fammarisé par quelques excursions sur l'Escaut

"oriental avec les tours, les maisons, les arbres., que l'on trouve

"marqué8 comme points de repère sur les cartes hydrographiques

"de l'Escaut oriental, on plaça, soit lors de la marée haute, soit

"lors de la marée basse, des flotteurs au-dessus des points où së

"trouvaient de's bancs d'huîtres. Ces flotteurs étàient suivis dans

"leur marche par un bâteau à rames et à voiles, tandis qu'au

"moyen des angles pris sur les points de repère de la côte et en

"notant l'heure, on avait soin de noter sur la carte les endroit~

"occupés successivement par les flotteurs.

"Lorsque ces flotteurs se rapprochaient trop près du rivage ,.les .

"tours n'étaient pas toujours visibles, et la place des flotteurs par

"rapport à la côte ne pouvait souvent être déterminée que d'une

"manière approximative.

"Ce fut surtout le cas pour la ligne parcourue par le flotteur parti

"du Sas de Goes, qui entra à la marée basse dans le Zandkreek;

"cette ligne fut en grande partie déterminée au moyen des bouées.

"Dans le rapport chacune des lignes indiquant la· direction du

"courant est traitée à part, et l'on donne une courte description

"de la marche suivie par le flotteur, en mentionnant toutes -les

"particularités. qui s'y rapportent.

"La direction des courants est indiquée sur les cartes par des

"lignes en couleur, on y a noté les endroit~ où les flotteurs se .

"trouvaient à un moment dOllné.

/
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Het - meer uitvoerige vers]ag omtrent .deze stroomdl'ijvingen is

in bijlage D opgenomen. De weg door de drijvers afgelegd is op

onze kaart (Pl. VIII)' nader aangege'ven, .en weI met verschillend

gestippelde lijnen.
Dit deze lijnen schijnt de belangrijke gevolgtrekking te mogen

gemaakt worden, dat h~t water hetwelk zich in de nabijheid be
vindt van de zoo dicht onder de kust gelegene natuurlijke oester

banken en dat dus door deze met broed bezwangerd wordt, bij

d~ opvolgende getijden in vele gevallen betrekkelijk dicht onder
de kust blijft en terugkeert, zoo al niet naar hetzelfde punt dan

toch naar andere die in dë nabijheid liggen en die, .zoo zij lliet
in te diep water gelegen zijJ;l , veelal aIs pannenperceelen dienst doen.

Waar de hoofdstroom ziju kracht doet gelden , blijkt niettemin
dat deze zich ten slotte zoodanig 'over de ondiepere gedeelten

van de Yerseke bank verdeelt, dat daardoor almede de gunstige

aanslag op dit gedeelte van de O. Schelde ook theoretisch ver
klaarbaar wordt.
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Un rapport'plus étendu sur cette marche ùes flotteurs est inséré<::~

à l'appendice sous la lettre D. Le chemin décrit par les flotteurs

est maNué sur notre carte (Pl. VIII). , ,
L'examen attentif de ces ,ligues semble nous permettre d'en tirer,

une importante conclusion, c'est-à-dire que l'eau qui se trouve":,",

dans le voisinage des bancs d'huîtres naturels situéR assez près de,'

la, côte, et qui est par conséquent chargée de larves d'huîtres,"

reste pendant les marées suivantes le long de la côte et, si elle

ne revient pas précisément au même point, se dirige vers des"
endroits ayant aussi peu de profondeur, situés dans le voisinage,

et servant souvent de terrains collecteurs.
Dans les endroits où le courant principal fait sentir toute sa

force, il paraît cependant que, celle-ci se divise en définitive de

telle manière sur les bas-fonds du banc de Yerseke, que la quan

tité favorable de naissain qui se fixe dans cette partie de l'Escaut
oriental s'explique aussi par la théorie~
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Temperatuur-waarnemingen van Dr. F. LEO DE LEEUW.

Temperatuur Van het Scheldewater' te Wemeldinge.
Wa.argenomen in Gra.d.en Fahrenheit.,

1 1 1 • • • • • .
i
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Bijlage B.

Uittreksel uit een schrijven van den Heer R. H.
Gockinga aan den Heer. W. Verwey.

GOES, November 1881.

Aan den Heer Ingenieur van den Waterstuat W. VERWEY te Goes.

Ingevolge de opdracht tot het instellen van een onderzoek naar den loop

der stroomen op de Oostel'-Scltelde in het belang der oestercultuur, neem ik

de vrijheid U bij deze verslag te doen van mijne werkzaamheid. De onder

zoekingen moesten dienen· tot het bcantwoorden van eenige vragen door ~e

commissie voor het Zoologisch Station gesteld, van welke het eerste gedeelte

volgens de missive der commissie aan den Beer Boofd-Ingenieur in Zeeland

van 6 September 1881, luiclt ais volgt:

Welke is de beweging van een waterdeeltje op de Ooster-Schelde gedurende

een geheel getijde?

·In verband daarmecle, hoeveel tijcl is el' vereischt Olll dit waterdeeltje van

Bergen op Zoom b. v. tot aan zee te brengen?

Voor cle beantwoording van cleze vragen zijn natunrlijk zeer omvangrijke

en langdurig voortgezette waarnemingen noodig, omtrent snelheicl en richting

van stroomen, niet gedurende éen tij, nmar geclnrencle zeer vele getijden in

verschillende olllstandigheclen. Onze waarnelllingen zijn op verre na niet op

zoo groote schaal ingericht en knnnen clus ook geoosûns tot de volledige

oplossing der vragen leiclen. Eene korte beschrijving van de gevolgcle wijze

van waarnellling zal ik laten voorafgaan.

De bedoeling was een aantal booten elk op een geschikte plaats uit te

zetten, elk met ch'ie lllannen; waarvan twee zouclen roeien en de derdc,
waartoe steeds clegene wercl gekozen, dip het best met de plaatselijke om

standigheden bekend was, belast werd lllet het opteekenen van alles wat

eenigszins van belang zou kunnen zijn. De booten zouden elk een paar

drijvers volgen, waarvan twaalf exelllplaren waren gemaakt, van 2.50 M.
tot 4.00 M. lengte toe, te gebruiken naar olllstandigheden; elk der booten

werdvan twee drijvers voorzien. De koppen der drijvers waren gemenied,

•
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om ze beter op grooten afstand zichtbaar te makpn; onder waren zij be.

·zwaard met een ijzeren bus. waarin stukjes lood kouden worden gelegd,

tot dl\t de kop van den drijver oog 0.25 M. boven den waterspiegel uitstak.

Het kwam er op aan te ooderzoeken hoever zich het wa,ter. dat zich op

een bepaalden tijd op ceo bepaalde pliLats bevindt. gedureode eeo bepaald

getij beweegt. De drijvers op verschillende plaatsen uitgezet. zullen elk

een soelheid aannemen, die een gemiddeldeis van die der verschillendc

waterdeeltjes die hem omringen. en het is dus om een zoo juist mogelijk

gemiddelde te. verkrijgen. aan te bevelen de drijvers zoo lang te nemen aIs

met de diepte van het water en met de handelbaarheid de.r drijvers in

overeenstemming is te brengen.

Het was noodzakelijk de drijvers steeds in de geulen te plaatsen. daar

bij hoog water op de platen meestal geene grootere diepte dan 2.00 M. à

2.50 M. wordt aangetrofien. en de stroom daar uit den aard der za,ak zeer

zwak is in verhouding tot die in de hoofdgeulen. zoodat een drijver die

steeds in de hoofdgeulen blijft. ongeveer de maximum verplaatsing zal on·

dergaan. gedurende een tij, van aHe waterdeeltjes, die bij het begin van

dat tij in zijne nabijheid zijn. Daar de drijver slechts een snelheid aanneemt

die een gemiddelde is van die der omringende watenleeltjes. zal zijne ver·

plaatsing nog niet juist aIs de maximum vcrplaatsing der waterdeeltjes aan

. te merken zijn. hoewel mijns inziens dit verschil niet van groote beteekenis

kan zijn. De invloed van den wind op den drijver is hierbij natuurlijk niet

in aanmerking genomen; deze zal weI i8 waar door het betrekkelijk gering

oppervlak dat de drijver den wind aanbiedt. niet groot zijn, muar ia bij

ee~ sterken wind toch niet weg te cijferen. Een drijvel' van 4 M. lengte,

die met den kop 0.25 M. boven het water u:itstcekt. zal b. v. door een

wind van 15 M. snelheid per secunde. eene vcrandering in snelheid kunnen

ondergaan van ongeveer 0.12 M. per secunde. zoo nI. de windrichting even

wijdig is aan de richting waarin de drijver zich beweegt. dit zou gednrencle

12 uren een meerdere of mindere verplaatsing kunnen geven van ongeveer

5 KM. Men zal dus moeten zorg dragen niet bij al te sterken wind waar

te nemen.

De waarnemers hadden in last zoo dikwijls mogelijk de plaats van den

drijver met zooveel juistheid aIs dit hun d(lenlijk was. op te teekenen,

waartoe biizonder geschikt waren de oogenblikken waarop de drijver een

lijn passeerde die aangegeven was door twee zichtbare voorwerpen aan den

wal. aIs torens en molens, welke op do kaarl;en zijn aangegeven. VCl'der

werd de plaats zooveel mogelijk nader aangegeven door den afstand tot 'den
oever te schatten.

Het spreekt van zelf dat deze wijze van pmatsbepaling niet zeer naanw·

'r;
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keurig is j de duidelijk waar te nemen merken aan den wal zijn niet groo~ ..

genoeg in aantai om el' zeer dikwijls zonder eenig instrument gebruik van

te kunnen maken, en de scbatting van den afsta.nd tot den oevel' is uit .

den aard der zaak zeer onnauwkeurig. Hoewel de oonnen, die sommige vaar- .

geulen aangeven, soms konden dienen om de plaats van den drijver eenigs

zins nader te bepaIen, blijft el' tocb zeer veel op deze wijze van plaatsbe- .

paling aan te merken, betgeen ook bIijkt uit de waarnemingen, die waar

zij in eenig verband met elkaar kunnen gebracbt worden, berbaaldelijk

tegenstrijdigbe~en opleveren.

De eerste dag, die wegens de ongl1nstige weersgesteldbeid voor de waar-·

nemingen gescbikt was, was Donderdag 8 September, terwijl de voorafgaande

werkzaambeden in de eerste 7 dagen der maand verricbt waren. Het zal

goed zijn zicn bij bet lezen van bet volgende te bedienen van de bydrogra

flsche kaarten van bet verdronken land van Zuid Beveland, Eendracht en

Ooster Schelde en van bet Brouwershavensche zeegat, Roompot en Ooster Schelde;

bovendien kan de kaart der Visscberijen in de Ooster-Scbelde bier en dâar

van dienst zijn.

Te gu 10m ging ik nit de haven van Wemeldinge met de stoomboohZuid

Beveland" en twee roeibooten. Op ± 300 M. uit de baven werd de eerste

boot (nO 1) met drie mannen en twee drijvers acbtergelaten; te Gorishoek

waar nog eenige booten en 11 mannen zicb bij ons voegden, werd eveneens

een boot (nO 2) met drie man gelaten; verder werd el' een (nO 3) geplaatst

in den mond van de Eendracht, een (nO 4) zoo diep mogelijk in bet Bergsclte

diep en ten slotte een (nO 5) ter boogte van Bergen op Zoom, om te roeien .

tot ten zuiden van de J(raaierpluat.

In bet gebeel waren dien dag 17 mannen in dienst, waarvan het later

bleek dat slecbts 2 beboorlijk met het. vaarwater bekend waren. De een

was in boot nO 1; de andere in nO 2. Voor dat de booten aan zich zelf

werden overgelaten, maakte ik aan de bemanning de behandeling der drij

vers dl1idelijk; steeds moesten zij den langsten drijver gebruiken waar dit

mogelijk was en in dat geval ook. den kortsten in bet water plaatsen om te

kunnen zien welken invloed bet verschil in lengte zou bebben. In bet al

gemeen scbijnt deze invIoed slecbts kiein geweest te zijn, in de aanteeke

ningen der waarnemers wordt aUbans zelden melding gemaakt van een aan·

zienlijk verscbil in plaats der drijvers. Zoodra de drijver den grond raakte,

werd hij weêr in den· hoofdstroom geplaatst en zoo noodig aUeen de kortste

drijver gebruikt. De boot nO 1 Iiet te 10u 4m den drijver uit, die in ooste

Iijke ricbting voortdreef en Iangzamerhand meer den wai van Tholen na·

derde, tot bij in bet Lodijksche gat dreef en bij bet daar liggende wacbt

schip ongeveer ~ uur bleef liggen zonder veel van plaats te- veranderen, tot

27
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hij te 3u op ongeveer 100 M. beoosten het wachtschip terugkeerde, naar

het schijnt volgens denzelfden weg aIs waal' langs hij gekomen was, Te

6u was hij weer vool' den havenmond van Wemeldinge op ± 500 M. nit

den oevel'. Verder blijft de drijver steeds ongeveer evenwijdig aan den

oevel' en keert te gu gm bij de zuidoostpunt van den:> Vuilbaard" terug door

het opkomen van den vloed. Te gu 45m werd deze boot door de stoomboot

opgenomen. Gedurende den vloed moest de drijver vier maal gelicht worden ,

waardoor een opontboud van ongeveel' een haU nur ontstond. Het is vrij weI

onmogelijk den afstand met eenige nauwkeurigbeid te schatten dien de drijver

nog zou doorloopen hebben, indien hij niet tegen den grond was gestooten,

want de boot waarmede hij wear werd geplaatst in de ho·ofdstroom zal ge

durende dieu tijd ook door den stroom zijn afgedreven. Ook bewijst het feit

dat de drijver den grond raakte, dat hij niet meer in den hoofdstroom was,

want in het deel van de Ooster-Schelde waar dit geschiedde, is in de geulen

een diepte van miostens 6 M. bij laag water. Eene schatting van dfil ver·

achtering door het raken van den grond, is naar mijue meening dan ook

niet op aannemelijke gronden te maken. Vermoedelijk is de drijver eenige

malen gestooten tegen de zandplaatjes ten N. O. van Yerseke; was dit niet

geschied dan zon hij iets dieper in de Goster-Schelde gedrongen zijn en door

de eb iets minder dicht bij zijn gekomen.

Bij de eb is de drijver in het geheel niet nit de hoofdgeulen gegaan; het

is ook te verwachten dat hiertoe bij vloed meer aanleiding bestaat dan bij

eb, daar bij vloed het water zich nit de hoofdgeulen verspreidt over de

platen, terwijl bij eb het water zich van de platen naar de geulen beweegt.

Gedurende de eb heeft de drijver zich verplaatst over een afstand van ±
22 KM. ;gedurende vijf uren van den vloed slechts ongeveer 10 KM.

De boot nO 2 liet den drijver bij Gorishoe1c uit t.e 10u 14m op ± 400:M.

nit den wal; de drijver ging geregeld met den vloed mede langs den wal.

Eenmaal gedurende den vloed geraakt hij aan den grond en weI aan den

wal van Tholen tot bij aan den Z. O. hoek van Tholen zich tegen het laatst

van den vloed meer naal' het Z. O. wendt en door de geul door de Prin·

cesse plaat,jes aankomt iets ten O. van de wrakton in bet Bergsche diep te

2u 55m waal' te 3u de eb begint in te treden en de drijver ten Z. Jangs de

zwarte ton zeer langzaam naar het W. begint te drijven. De invloed van

de eb in het Marolle gat schijnt zich in den aanvang van de eb ook ten

N. van de Molenplaat te doen gevoelen; hierdoor laat het zich :althans ver·

klaren dat de drijvel' meer naar het Z. afdrijft en op de Molenplaat den

grond l'aakt te 4u 10m, Nadat hij weer bij de wrakton is teruggebracbt,

hetgeen een oponthoud van 13 minuten heeft gegeven, vervolgt hij geregeld

zijn gang langs de kust van Tholen en raakt te 6U nog eens den VogelaaT,
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hetgeen 10 minuten oponthoud geeft, ten alotte keert hij te 9u op de hoogte

van de ~Fran.~che Trap" dus iets ten oosten van de haven van Wemeldinge

terug, waarna hij te gu 55' werd ingenomen. Gedurende de eb heeft deze

drijver een afstand afgelegd van ± 14 K. M. dus veel minder dan de eerate

drijver, gedurende 4{ nur van den vloed ongeveer 10 K. M.

De boot nO 3 werd uitgelaten in den mond van de Eendracht; iets ten

N. van den mond van het J("omme gat. Te llu 15m ging de stroom van.

N. naar Z., maar spoedig keerde hij en was te 11u 30m in de richting van

Z. naar N. merkbaar.

De drijver ging in die richting geregeld door, raakte eenmaal den grond,"

hetgeen 10 minuten oponthoud gaf en ging met een tamelijk constante

snelheid noord waarts op, tot hij te 2u 30' bij den Leguitpolder belangrijk

in snelheid begon te verminderen, terwijl el' te 2u 45' bijna geen stroom

meer merkbaar was. Bij den polder Vogelzang gekomen was de atroom bijna

geheel opgehouden en begon te 3u 45' langzaam in tegengestelde richting

te trekken. In den aanvang was hij zeer zwak, maar groeide langzamer

band aan, zoodat de drijver te 7U w~er in de Ooster-Schelde was gekomen.

waal' hij met de eb naar het W. dreef langs den Tholenschen wal en de·

boot des avonds te Hu door de stoomboot werd opgenomen. Van deze laatste

uren zijn echter geene voldoende aanteekeningen gemaakt daar de duisterIiis

dit moeielijk maakte. Het blijkt hieruit dus dat bij Oud Vosmeer een zoo

genaamd wantij voorkomt; uit de aanteekeningen van den waarnemer blijkt

echter niet de juiste plaats waal' de drijver is teruggekeerd en deze is ook

zeker niet gemakkelijk zonder eenig instrument aan te geven. Hoe lang

dit wantij duurt blijkt ook niet uit deze enkele waarneming; het zou daar

toe immers noodig zijn dat gedurende eenige uren de waarnemingen telkens

op de plaats van het wantij en in de nabijheid daarvan werden herhaald

en dit ZQ.U veel personeel vorderen. Uit deze waarneming ziet men dan ook

alleen dat gedurende den tijd, dien de drijver stil lag, op deze plaats het

wantij bestond; over de uitgestrektheid daarvan is niet~ te besluiten en ook

niet of en hoe het wantij zich gedul'ende het tij verplaatst. Bovendien is

het volstrekt niet waarachijnlijk dat het wantij zich bij. een meer ofminder'

hoog oploopend of laag oploopend tij, zich op dezelfde wijze zou voordoen.

Nadat de boot nO 3 in de Eendracht geplaatst .vas, roeide ik naar Tholen

om mij daar eenige kaarten te verschaffen, die bij de waarnemingen van

dienst konden zijn; de waterstand liet niet tae, de Eendracht met de atoom

boot zoo ver op te varen. Vervolgens stoomden wij het Krommegat in, en

verder het Bergsche diep tot Bergen op Zoom, waar de beide overgebleven

booten, werden uitgezet. De eene (nO 4) zou in het Bergsche diep blijven,

de tweede (nO 5) door te roeien ten Z. van den hoogen Kraaier traehten te
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komen en v66r het begin van de eb daar de drijvèrs uitzetten; door de on

bekendheid der waarnemers kwamen zij echter niet verder dan tot het

Marolle gat.

Van den drijver van de boot nO 4 is slechts een gedeelte van den weg

met· eenige duldelijkheid omschreven. Het blijkt tamelijk duidelijlr dat de

drijver te 5u iets ten. O. van de zwarte ton in het Bergsche diep was, en

daarna door de geul die in N. W. J;ichting door de Princesse platen loopt,

den Tholenschen wal genaderd ie, waarop hij zonder aan den grond te ge·

raken te 9u 10m iets beneden Gorishoek terngkeerde. Vergelijken wij den

weg door dezen drijver met dien van boot nO 2 afgelegd, tusschen 5u en

het omkeeren van den stroom, dan zien wij dat de drijver die het dichtst

bij zee was, gedurende dien tijd een weg heeft afgelegd van ± 1000 M.

meer dan de andere, niettegenstaaride hij eenmaal een oponthoud van IO

minuten had. Ditverschil in afstand laat zich in de eerste plaats verklaren

door dat de afvoer door de verschillende profielen toeneemt naarmate zij

dichter bij zee gelegen zijn, terwijl Mt ook zeer mogelijk is Clat een aan

merkelijke fout van waarneming deel .heeft in dit verschil.

Deze waarnemingen zijn aIle van 8 September. Het was dien dag voIle

maau en bet plan was daarvan gebruik te maken om des avonds laa.t en

des nachts zoo noodig waar te nemen. Dit is echter ongeschikt ge~leken

te zijn, daar het bijna onmogelijk is de booten des nachts terug te. vinden

en het volgen der drijvers ook bezwaar oplevert, zoodat ook een der drijvers

verloren isgegaan. Ook is het des nachts nog moeielijker dan des daa.gs

te bepl!-len waar men is.

Daar op 8 September eenige dagen van slecht weer volgden, kon er niet

meer worden waargenomen voor Maandag 12 September. Te 6u 15m ging

ik uit de haven van Wemeldinge. Buiten de baven werd weêr een boot nO l

met drie man uitgezet, eveneens te Gorishoek een (nO 2) beide met drie

mannen, verder een boot bij Strijenham (nO 3) een boot (nO 4) niet ver van

het Tholensche gat, terwijl een andere (nO 5) door de lllaagte" zou roeien

tot in het Marolle gat en ten sloUe een boot (nO 6) bij het vereenigirigs

punt van het Bergsche diep met het Kromme gat, de laatste 4 booten a.lle

met 2 mannen hetgeen voldoende was gebleken voor de booten waa.rvan

het te verwachten was l dat zij· zoudenblijven in het oostelijk gedeelte va.n

de Ooster-Schelde. De eerste boot dreef met de eb geregeld door na.a.r de

zee.; -de drijver werd ·te 7U over boord gezet en hield te 11u 25m op de

hoogte der ~ Galgenallen" aau de noordkust va.n Noord-Beveland, waar hij

langzamerhand terugkeerde, zich meer van den wal afwendende."Te 3u 16m

was hij tusschen de lantaarll.s van de Zandkreek en van het Goesche Sas i op

dit oogenblik werd de boot wegens het opkomende ruwe weer opgenomen.
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. Het is natuurlijk moeielijk te bepalen, waar de drijver bij bat begin van

de eb had moeten zijn om te 7u op dezelfde plaats geweest te zijn, aIs hij

nu op dat tijdstip. was. Wistmen dit, dan zou men den afstand· kennen,

over welken een waterdeeltje, op het onbekimde punt zijnde bij het begin

van de eb, zich gedurende de eb verplaatst heeft. Met eene l'Uwe benade

ring kunnen .wij weI aannemen voor het ontbrekend gedeelte van den ge·

durénde de eb afgelegden weg, een afstand gelijk aan het laatete deel van

dezen weg, gedurende een even grooten tijd' aIs er aan den voliedigèn duur

van de eb ontbreekt. Doen wij dit, dan vindpn wij dat de· drijver bij het

begin van de eb had moeten geplaatst zijn ten N. van IJerseke, om bij

bet eind van de eb te komen 1,01, de Galgenollen. Evenzoo kunnen wij bij

benadering bepalen hoever de drijver door den vloed zou terugged~even zijn;

wij komen dan ongeveer 1,01, hetzelfde punt ten N. van IJerseke terug, welke

uitkomst echter meer aIs een toeval dan aIs een bewijs der juietheid van

de benadering of de waarnemitig ie. De bij eb en vloed afgelegde afstand

zou ongeveer 21 K. M. zijn.

De drijver van boot na 2, bij Gorishoek nitgezet te 7u 38m was ten 8u

45m voor de haven van Wemeldinge en had stil water te llu ongeveer aan

de zwarte ton van de »Gaigen plaat" ten N. O. van den polder Al te k~in.

Dit strookt niet best met de waarneming, met den drijver nO 1, die meer

benedenwaarts ie, en waarvan eerst te Ilu 25m het terngkeeren ie opge

teekend, hetgeen natuurlijk onmogelijk is; het keeren van den etroom moet .

zich toch eerder voordoen naarmate het pUlit van waarneming dichter bij

de zee gelegen ie. De drijver na 2 is na IlU eerst langzaam, daarna snelier

teruggekeerd; te 3u 32m was hij iets oostelijk van Wemeldinge waar de boot

door de stoomboot werd opgenomen.

De boot na 3 zette ziju drijver in het water te 8U 30' voor Strijenham;

de drijver ging geregeld met de eb mede en gera,akte tweemaal in een neer;

eens westelijk van de sluis van den polder Steeland te 9u en eens bij Gons

ltoek te 10U 35', hetgeen zekerhet gevolg is daarvan, dat hij niet genoeg.

in den hoofdstroom is geweest; verder ging de drijver geregeld voort, tot

hij te 11U 30' op 1 K. M. ten O. van de haven van Wemeidinge terugkeerde

en bij Gorishoek te lU 35' weer in een neer kwam maoar verder geregeld

door dreef tot achter in de »Em" ten Z. van den» Vagelaar" waar hij te

3" ten N. van de overblijfselen van de etad Reymerswaal werd opgenomen.

De waarnemers van de booten nO 4 en 5 hebben zulke verwarde en tegen

strijdige berigteu gegeven, dat het mij onmogelijk is geweeet, hiernit eenigs

zins af te leiden hoe de drijvers zich hebben verplaatst.

De boot nO 6 begon te 10u ~7m waar het Kromme gat zich met hat Bergsche

diep vereenigt, de drijver ging door het Bergsche diep met de eb naar het
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westen en was te 11u 38m op zijn meest westelijk punt ± 250 M. ten Z.

van de roode ton aan den mond van het· Bergsche diep, waaruit blijkt dat

de afstand door den drijver gednrende het laatste deel van de eb in dit

meest oostelijk gedeelte van de Ooster-Schelde afgelegd, nog vrij aanmerkelijk

is; waarschijnlijk is de reden hiervan dat· het Bergsche diep omgeven is door

platen die bij laag water droog loopen en dus bij een zekeren waterstand

niet meel' bijdragen tot den waterafvoer, welke platen een groote uitge.

strektheid bezitten, terwijl het Bergsche diep tamelijk smal is.

GedU"Cende den vloed was de gang van den drijver ook vrij snel; te 12u

15m was hij weer bij de zwarte ton; te 1 u 15m bij den mond van het

Kromme gat en te 3u bij de Waterschans, daarna verminderde de snelheid

echtel'; te 5u was de drijver in het zuidelijk gedeelte van het Kreekerak

ter hoogte van Nieuw Eergvliet, toen de boot door de stoomboot werd op

genomen, waarschijnlijk zou hij in het laatste gedeelte van den vloed niet

veel meer van plaats vera~derd zijn, en wellicht bij de eb door het Marolle

gat naar' het westen zijn getrokken, daar het zich laat vermoeden, dat dit

ruime kanaal de daling van den waterspiegel spoediger naar het oosten van

de Ooster-Schelde zou overbrengen dan het nauwe Eergsche diep. Gedurende

den vloed is de drijver aan den grond g~raakt te lu 30m hetgeen 7 minuten

oponthoud heeft gegeven en later nog eens te 4u ; wat 15 minuten opont

houd veroorzaakte. De slechte wcersgesteldheid verhindel'de op Dinsdag 18

September waal' te nemen. Beter was het op Woensdag 14 Septembel'. Het

plan was, des morgens te 5u 30m de haven van Wemeldinge te verlaten;

door verschiUende vertragingen geschiedde dit eel'st te 6u 30m. Te 7u 40m

werd de boot nO 1 uitgezet op de plaats ongeveer waal' het Marollegat en

de Pietermanskreek zich vereenigen; verder voeren wij het Marolle gat dieper

in en plaatsten een boot (nO 2) waal' de hofstede op den Z. O. hoek van

Tholen, met de toren van Tholen samenvalt.

Een derde boot (nO 3) werd dieper in het Marolle gat geplaatst terwijl

een vierde (nO 4) oostelijk om de Kraaierplaat heen zou l'oeien en den
drijver plaatsen in het Westgat.

De waarnemer van boot nO 1 plaatste den drijver te 7u 40m over boord.

Naar het schijnt is de drijver steeds in de diepe geul gebleven, zonder

den grond te raken, en was te 11u 20m voor de haven van Wemeldingé. De

aanteekeningen vooral voar het laatste gedeelte, van de 'eb zijn niet bij

zonder duidelijk, maar het komt mij toch voor dat er nit valgt, dat de

drijver dool' het Vlije tusschen de Middelplaat en de Vondelingen en niet

ver van de tweede zwarte ton aldaar te 1U is teruggekeerd langs den

Tholenschen' wai tot dat hij te 3u 50m bij Gorisho,ek in een neel' ~wam waal'

hij gednrende 20 minuten opgehouden werd. Later raakte de drijver den

J
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grond iets oostelijk van Gorishoek wat een klein oponthoud veroorzaakte;

Te 5u SOm werd de boot opgenomen door de stooml;lOot op 200 M." van" den

dijk tegenover de keet van den polder Westkerke.

De boot nO 2 zette een drijver nit te l$u 10m. Te 9u SOm werd de grond

geraakt waarschijnlijk op de Speelmanspfaatjes, hetgeen bewijst dat de drijver

niet behoorlijk in den hoofdstroom waSj hij werd echter weer op hetdiepe

gebracht en ging geregeld door het Lodijksche gat en vervolgens naar het

Westen, tot hij te lu 45m voor de sluis van den polder Scherplmisse terug

keerde en te 4u 50m werd opgenomen, ongeveer op de zelfde plaata als

waar hij was begonnen. Daar de aanteekeningen door den waarnemer ge

maakt weder tamelijk onduidelijk zijn en de weg door den drijver afgelegd

niet voldoende is omschreven, geloof ik niet dat aan deze waarneming veel

waarde is te hechten.

Er zijn zoo weinig punten die door den drijver gepasseerd zijn met dui

delijkheid omschreven, dat het ook niet mogelijk is met eenige zekerheid

te bepalen waar de drijver bij het begin van de eb had moeten zijn om te

Su 10m op dezelfde plaats te komen waar hij nu ookop dat tijdstip ge-

. weest is. Ook strookt het uur van kentering hier in het geheel niet met

dat hetwelk door de eerste boot werd waargenomen. De boot nO S werd

uïtgezet ter hoogte van de »Zilverput" te Su 30m• De drijver trok geregeld

door naar het Westen en voor zoover men dit nit de aanteekeningen k~n

opmaken door de hoofdgeul, zonder te stooten tegen" den grond, zoodat hij
. bij het vereenigings put van den Pietermanskreek met het Marollegat een

N. N. W. richting aannam en dus den noord~üijken oever nade;rde, en ten

slotte weer een westeJijke richting volgde tot 200 M. beoosten Gorishoek,

waar hij zich te lu 20m weer iets meer van den wal verwijderde, het .oosten

in stak en vervolgens denzelfden .weg terugkeerde aIs hij gekomen was.

Te 5u werd de boot opgenomen zeer dicht bij nO 2. De drijver van boot

nO 4 werd te 9u 20m achter in het Westgat uitgezet waarschijnlijk op het

oesterperceel 327, hij dreef door het westgat en de Pietermanskreek naa.r de

zeezijde, stiet men tegen den Hoogen Kmaier en verwijderde zich toen iets

uit den hoofdstroom daar hij n. 1. over de perceelen 259 en 260 dreef en

westelijk van de ~Bol van Lodijke" schijnt gebleven te zijn en ongeveer bij

de daarliggende witte ton weer in het hoofdvaarwater gekomen te zijn,

waarna hij nog met de eb is voortgedreven, totdat hij te lu 20m ongeveer

bij den »hoek van den verbranden man" terugkeerde. De drijver is echter

niet langs denzelfden weg teruggekeerd, maar heeft. zich meer evenwijdig

aan de kust voortbewogen en is ten slotte gedreven in de »Em" waar hij

te 4u l5m den grond heeft geraakt op perceel 270, zooals ook noodzakelijk

moest plaats hebben, den vorm van deze geul in aanmerking genomen. De
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drijver is toen gelicht en de boot door de stoomboot opgenomen. Uit deze

waarneming. blijkt dus evenals" uit eenige andere, dat het water geenszins

allcen een heen en teruggaande beweging heeft bij eh en vloed maar zich

in een tij ook naar een geheel ander deel van de Ooster-Schelde kan ver

plaatsen zoodat een voortdurende vermenging van het water plaatll heeft.

Na Woensdag 14 September heb ik geene waarnemingen meer gedaan

omtrent de waterbeweging in de geulen van de Ooster-Schelde, maar alleen

nog eenige dagen besteed aan het onderzoeken van eenige locale stroomingen.

Bij de voorgaande waarnemingen heb ik mij niet veel moeite gegeven om

te onderzoeken hoe de drijvers zich waarschijnlijk zouden bewogen hebben,

aIs zij nooit" den grond geraakt hadden en dit weI oui reeds genoerude

redenen, maar ook omdat ik overtnigd ben, dat .de fout hierdoor begaan

zel!r gering moet zijn in vergelijking van de fout in de uiterst gebrekkige

plaatsbepaling. Vele der opgaven die door de waarnemers in hunne aan

teekeningen vermeld zijn, zijn volkomen met elkaar in "strijd, en de wegen

der verschillende drijvers, zooals ik ze heb beschreven, zijn dan ook bijna

aIle in meerdere of mindere mate door gissing bepaald. In spmmige gevallen

was het mij zelfs geheel onmogelijk eenigszins den gevolgden weg te be

palen. Het personeel dat mij ten dienste stond, bestond bovendien ook voor

het grootste deel uit lieden die of in het geheel niet of slechts op kleine

gedeelten van de Ooster-Schelde bekend waren e~ was met enkele gunstige

uitzonderingen in het geheel niet voor dit werk geschikt. Geen enkele der

waarnemers was in staat om gedurig op te teekenen op welk oesterperceel

hij zich bevond, ook nict met behulp van een kaart, waarop deze perceelen

waren aan"gegeven; waar zij hierdoor nog hun plaats nader bebben willen

bepalen, is het de vraag of dit juist is geschied. Ik geloof dan oo~ dat

wanneer men deze waarnemingen wilde berhalen of uitbreiden, de zaak op

een andere wijze zou moeten worden ingericbt. In de eerste plaats zou de

bepaling van de plaats door middel van een hoekmeetin~trument moeten

geschieden j men zou dan in elke boat een persoon dienen te hebben die

daarmede kan omgaan.

Het voorgaande is mijn inziens geenszins de beantwoording van de ee~ste

reeks vragen der commissie voor bet ZoOlogisch Station gesteld in hare

missive van 6 September 1881.

De vraag welke de beweging is van een ,,!aterdeeUje op lie Ooster-Schelde,

is natuurlijk in de verste verte niet beantwoord door de voorgaande waar

nemingen; de vraag hoeveel tijd er toe noodig is om een waterdeeltje van

Bergen OP. Zoom tot aan zee te brengen alleen in zooverre, dat men uit de

waarnemingen ziet dat gedurende ée!l tij altbans. 'geen ~nkel waterdeeltje
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van Bergen op Zoom tot aan zee zal komen. Wei is het mogelijk dat een water

deeltje bijhoog water bij Bergen op Zoom zijnde met de eb verder west- .

waarts gaat, dan het bij vloed zich weer naar het Oosten verplaatst en dus

bij herbaling hiervati tot in zee zou kunnen geraken, terwijl. het van zelf

spreekt, dat een ander waterdeeltje dan het omgekeerde moet gedaa.n heb

ben. Ik heb bij het voorgaande niet gesproken over bet verschil ~t er in

de waterbeweging bij springtij en bij doodtij, bij hooge en bij lage standen

in de Noordzee ·enz. bestaat, omdat de waarnemingen niet de vereischte

nauwkeul'igheid opleveœn, om deze fijnere onderscheidenheden te doen op

merken en zij bovendien op verre na niet in genoegzamen getale· zijn ge·

daan. Men zou toch gedurende een zeer langen tijd de waamemingen

moeten voortzetten en zoodoende· voor verschillende omstandigheden een

groot aantal gegevens verzamelen.

Ik heb nog getracht met behul~ van de hydrographische kaart te bepalen

hoe ~root de verhouding is van de hoeveelheid water, die zich in do Oo.~ter

Schelde ten Oosten van een lijn, die van de haven van Wemeldinge ongeveer

in N. N. O. richting wordt getrokken, bevindt bij iaagwater, tot de hoeveel

heid die zicb in diezelfde kom bevindt bij hoogwater, daarbij aan~emende

dat heh verschil van hoog en laagwater gemiddeld 3.60 .M. is, en ben tot de

slotsom gekomen dat bij laagwater in dat deel der Ooster-Schelde zijn on

geveer 220.000000 M3 en bij hoogwater 670.000000 M3 waardoor wij ons

een voorstelling kunnen maken van den graad van verversching' van het

water gedurende een' enkel tij. Daar dus Meer dan i deel van het water

dat bij hoogwater in de kom aanwezig iB, zich bij laagwater daa.ruit ver

wijderd beeft, blijkt hieruit ook voldoende dat het water zich sterk moet

vermengen en elk waterdeeltje niet geacht kan worden op dezelfde plaats

terllg te keeren van waar bet gekomen is. Zooals uit -vroegere onderzoe

kingen bekend was, voert de Eendracht gedurende éen tij een waterhoe

veelheid af van 2500.000 M3; deze hoeveelheid komt dus' niet in aanmer

kingbij die welke door het profil bij Wemeldinge gaat.

Hiermede zijn de waarnemingen in de geulen van de Ooster-Schelde ge

staakt; er bleef nu echter nog een vraag door de commissie van het ZoB

logisch Station gesteld ter beantwoording over, nI. omtrent enkele locale

stroomingen die zich langs den oever op vele plaatsen voordoen. Deze locale

stroomingen kunnen soms juist in tegengestelde richting van den hoofd

stroom loopen. Gaat er b. v. vloed. dan zal men op sommige plaElotsen

langs den oevel' een stroom kuunen opmerken. die in de richting va.n de

ebstroom 100pt gedurende den geheelen vloed of een gedeelte daarvan. De

oorzaak van deze onregelmatigbeden moet gezocht worden in het onregeI

matig beloop van de oeverlijnell i de uitstekende puntendie -zich da.Elori;n-
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voordoen .geven een te plotselinge verandering van het profil, dan dat de

stroomdraden gelegenhoid zouden hebben zich voldoende daarnaar te voegen.

Eerst langzamerhand kunnen deze zich ombuigen en er zou dus een kom

van stilstaand water ontstaan ,zoo niet de wrijving der waterdeeleneen

ronddraaiende beweging van het water in de bedoelde kom ten gevolge

had, en zoo doende laat het zich dan ook verklaren dat er langs den oever

een stroom kan gaan, tegengesteld in richting aan den hoofdstroom. De

tegengestelde stroom of neer zal gedurende een .geheelen vloed of een ge·

heele eb nog geenszins aan zich zelf gelijk blijven in sterkte en uitgestrekt.

heid, daar de ho"ofdstroom zich soma op grooteren soma op kleineren af·

stand van den oever bevindt. Bovendien veranderen de snelheid van den

hoofdstroom en het profil voortdurend bij het rijzen en dalen van het water,

zoodat men onophoudelijk gedurende hetzelfde tij waarnemingen moet doen

om tot de kennis te komen van de locale stroomen gedurende dat tij. En

daarmede is men nog volstrekt niet geholpen voor elk wiHekeurig tij , want

het rijzen en dalen van het water heeft den eenen dag op geheel andere

wijze plaats aIs op den anderen; zooals reeds vroeger is gezegd. De mid

delen die mij bij dit onderzoek ten. dienste stonden waren eenige houten

boHen, die ter onderscheiding genummerd waren; drijvers waren wegens

hunnen te grooten diepgang niet te gebruiken. De boHen leden natuurlijk

aan het bezwaar, dat zij in zeer sterke mate' aan den invloed van den

wind onderhevig waren; ik liet de boHen drijven langs de kust en op ver

schillende afstanden daarvan, en volgde .hun gang in een roeiboot, terwijl

ik zoo goed aIs dit mogelijk was hun plaats op verschillende oogenblikken

aanteekende. Evenmin aIs ùij de waarnemingen in de hoofdgeulen is deze

wijze van plaatsbepaling hier geschiktte noemen.

In de nabijheid van de haven van Wemeldinge (ten Westen daarvan) heeft

de kust ongeveer het beloop zooals dit is aangegeven in fig. 1 op Plaat XI.

In de eerste plaats bestaat er een neer tusschen de punten G en B. Het

is mij uit de waarnemingen van Vrijdag 16 September gebleken dater ge

durende het laatst van den vloed een zeer langzame stroom langs den oever

liep in de richting van O. naar W. die zich bij de punt G naar het noorden

rlchtte en zich met de vloedstroom vereenigde. Toende eb nauweIijks was

ingetreden, was er ook eeh stroom van O. naar W. langB den oever; de

ebstroom was bIijkbaar nog niet krachtig genoeg om een neer te veroar

zaken. Langzamerhand begon zich echter een ueer te vormen bij punt Gj

40 minuten na hoogwater was er tUBschen G en B een zeer flauwe stroom

van W. naar O. te bemerken. Een bal op 40 M. van den wal in het water

geplaatst, dree! eerst in de richting van de~ neer mede, en verwijderde

zich halverwege tusschen G en B van den' wal, waar hij in den hoofd·
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atroom geraakte en dus een weatelijke richting aannam. Ten weaten van

den hoek G was in het geheel geen stroom te bespeuren; de diepte ia daar .'

gering en het terrein valt bij laagwater droog, wat niet het geval is met

den oever tusschen G en B bij zulke weinig laag aHoopende ebben aIs op"

den dag der waarneming (16 Sept.). Twee uren na hoogwater ie er onder

den, wal tusachen G en B geen merkbare stroom meer te bespeuren; op een

afstand van ± 30 M. daaruit is de neer echter weêr te 'bemerken; de daar

geplaatste bal legt in den tijd van 16 minuten echter slechts een afstand,

van 100 M. af; te oordeelen naar de afstandspaaltjea op den dijk geplaatst

op 50 M. uit den wal is de neer nog zwakker, de afstand van 100 M. wordt'

in 24 minuten afgelegd, terwijl op 80 M. uit den wal de ebatroom reeds

merkbaar is. Tot ongeveer 3 uren na hoogwater werden de waarnemingen

voortgezet; de toestand bleef onveranderd behalve dat alleen de neer ~ich

in het latere gedeelte van de eb verder naar het Oosten nitstrekte dan in

het begin. Daarna werden eenige waarnemingen gedaan in dèn inham tus·

achen de punten B en M; hier was niet de minste stroom te bespeuren:"

hetgeen zich weI laat verklaren door de omstandigheid, dat deze inham

voor een groot gedeelte bij laagwater droog ligt en het water hier dus

weinig diepte heeft bij halfweg hoog en laagwater.

Ten slotte deed ik nog eenige waarneIIiingen aan de oostzijde van .de

haven van Wemeldinge, waar volgens inlichtingen die ik had ingewonnen

een belangrijke neer moest bestaan. (Zie Plaat XI, fig. 2),

Te 12u 45', dus bijna 4 uren na hqogwater werden eenige boHen izige~ .

laten iets boven den afstandspaal 49 op verschillende afstanden van den

oever; hieruit bleek dat zeer dicht onder den wal geen stroom, van betee·

kenis was, maar dat op ongeveer 80 M. daaruit de stroom in oostelijke

richting liep en langzamel'hand meer in noordoostelijke richting zich uit

strekte, waarschijnlijk ten gevolge van het droogvallen van de plaats die

zich meer oostelijk bij den,oever aansluit. Deze waarnemingen van 16 Sep

tember kunnen slechts aIs voorloopig worden aangemerkt

Den volgenden dag, Zaterdag 17 September, werden de waarnemingen ten

O. van de haven van Wemeldinge herhaald. van 's morgens 8u 45' tot des

middags 5U 30m• Er ging dien dag vloed tot 10u• Er weiden te ,8u 45' vier

bollen gelegd tegenover den afstandspaal nO 51. De bollen dreven alle

langzaam naar het westen, ongeveer evenwijdig aan 'de kust, tot «lat zij

iets voorbij paal 49 naar, het noorden gingen en in den vloedstroom kwamen.

De snelheid van de neer is zeer gering. Te 10u werden er bollen geplaatst

in de ~abijheid van het paaltje 56 op de ondergeloopen plaat; met de op

dieu tijd aanvangende eb dreven zij eerat met nauwlijka merkbare anelheid

, rechtstreeks naar beneden; Qok langs den oever· tot paal 49 toe gaat de

.. ~ .. '
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stroom naar het westenj de ebstroom ·is nog niet sterk genoeg am een neer

te weeg te brengen j de stroom langs den zuidelijken oever ie eehter uiterst

langzaam daar de bollèn bij palil ~6 ingelaten ongeveer 4·0 minuten tijd

noodig hadden om te komen tot paal 49. Eerst te 10u 44' begon een stroom

langs den oever in oostelijke riehting zieh te doen gevoelen; deze neer be.

gon echter eerst bij paal 50; bollen langs den oever tusschen paal 49 en

paal 50 geplaatst, bleven volkomen onbewegelijk liggen. De neer, die bij

paal 50 begint dieht onder den oever, verwijdert zieh daarvan in noord

oostelijke riehting tot op een afstand van 200 M. van den wal, terwijl

oostelijk daarvan op de plaats geen stroom van beteekenis bemerkt wordt.

Te 12U 10m was de neer weer bijna geheel onmerkbaar gewordenj op 50 M.

uit den wal was het water ook bijna geheel zonder beweging, ofsehoon de

eb op dit oogenblik ongeveer op haar sterkst moest zijn. Te lu werd er

weer een zwakke strooming langs den wal merkbaar, die zich bij paal 50

meer van den oever af naar het N. O. richt; het gevolg natuurlijk van het

droogvallen van de plaat. Op 100 M. van den wal bij paal 50 is er weer

stH water. Te 2u was dé stroom langs den wal tot op een afstand van 80 M.

daaruit zeer zwak, zeer dicht onder wal was bijna geene beweging, terwijl

op 100 M. uit den wal het water in .de richting van den hoofdstroom zeer

langzaam bewoog. Tegen het laatst van de eb trok de neer meer naar het .

N. O. langs de drooggevallen plaat; en verdween bij het verzwakken van

den ebstroom geheel; te 3U ging al het water ook langs den oever in de

. riehting van den hoofdstroom. Bij het begin van den vloed vertoont zieh

oak weer een neer, maar nu natunrlük in omgekeerde richting. In het. begin

ontstaat hij zeer dicht bij den berm bij paal 49 en strekt zieh met het

wassen van het water hoe langer hoe verder naar het oosten uit. Te 3u 55m

toen de vloed nog nauwelijks merkbaar was, was het water tusschen den

berm en de droog gevallen plaat nog volkomen in rust, behalve in de on

middellijke nabijheid van den berm, waar een flauwe stroom langs den wal

en .vorder lange den berm in N. W. richting liep op 30 M. uit den wal bij

dijkpaal 49 was een eenigszins sterkere stroomingin dezelfde richting merk

baar. Te 4u 30m ontstond de neer halfweg tusschen de dijkpalen 50 en 51,

ten oosten daarvan liep het water in de richting van den vloed. Langza

merhand verplaabte ·het aanvangspunt zich hoe langer hoe meer naar het

oosten, zoodat de neer te 5u 30m tegenover paal 52 op 150 M. nit den wal

ontstond en langs de drooggevallen plaats op den wal aanliep, en verder

den oever volgde tot den berm, waar bij door den daarover stortenden vloed

werd teruggedrongen, zoodat onmiddellijk ten oosten van den berm stil

water was. De neer was bij den vloed veel ster}rer dan gedurende de eb.

Het ontbrekende gedeelte va.n d~n vloed ward Vrijdag 23 September aan-

' ..... :1
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gevuld. Te 8u 55m was het dien dag laag watei'j daar er de waamemingen

gedurende den tijd tusschen li uur na laagwater· en 4~uur na laagwater

ontbraken, moest er worden waargenomen van 10u 25m tot lu 40m.. De neer .

scheeIi. .dezen dag een geringere kracht dan op 17 September te hebben;.·

op 40 M. uit den wal was de vloedstroom tot 10u SOm reeds merkb,aar.

De neer blijkt bij het stijgen van het water langzamerhand in kracht te·

verminderen; te 11u 25m is hij echter nog weI te bemerken tusschen paal.

49 en paal 50 j ten oosten daarvan verliest hij zich op de plaat, daar langs

is hij ook veel minder. merkbaar dan toen deze nog niet ondergeloopen was.

Bij het stijgen van het water stroomt de vloed met Iqeer geweld over den··

berm, de neer wordt daardoor teruggedrongen, op 40 M~ van den wal ver-·

. oorzaakt dit een hevige warreling in het water, een bol daarin gelegd, ge-.·

raakte ten slotte in den vloedstroom na een tijdlang rond gedraaid te hebben:

Te 12u 20m is de neer nog even zwak aIs een uur te voren; onmiddellijk

aan den w:tl is hij bijna onmerkbaar. Langs de oesterput die door een

droogvallend terrein is omgeven, gaat te 12u SOm eenuiterse flauwe vlocd

stroom, op welk oogenblik voor de put slechts eenige voeten water staat.·

In de ruimte ten oosten van deze put is in het geheel geen iltroom te be

speuren. Op een afstand van ± .60 M. buiten de put op welke plaats ~og

pannen liggen, was de vloedstroom tamelijk duidelijk merkbaar. Onmid.,

dellijk ten westen van de put waar het te ondiep is om pannen te 1eggen,

is in het geheel geen stroom. Te lu en later tot lu 45m was detoestand.

nagenoeg onveranderd, de neer vangt aan ongeveer tusschen de palen 50

en 51 en is verder oostelijk onmerkbaar, terwijl bij paal 49 waar de v10ed.

stroom de neer ontmoet, stil water is.

Op Maandag 19 September werd waargenomen in den inhamtElD westen

van de haven van Wemeldinye, in welke inham een oesterput gelegen is en..

reeds boven geschetst is j de bodem van deze kom vaIt geheel droog bij.

laagwater. Ongeveer te 12U 15m was het hoogwater. Voor langs de kom

was een zeer fiauwe stroom merkbaar te 9u 20m toen de waarnemingen be

gonnenj deze stroom was in de richtillg van West naar Oost en was dus de

gewone vloedstroom; in de kom zelf was zeer weinig stroom te bemerken;

van 9u 20mtot Ilu som toe had de beweging die in het oosteliik deel van

de koni nog merkbaar was plaats in de richting van den vloed, te.rwijl in
bet westelijk deel ecn uiterst zwakke neer viel op te merken. De schets

op Plaat XI fig. 3 maakt dit duidelijk.
. Te 4u 40m' had de neer zich over de geheele kom ui1:gebreid; de snelheid

der beweging van het water was ecbter zeer gering gebleven 1 de vloedstroolll

voor de kom langs Wl1S ondertusschen iets sterker geworden. Te 12u SOm

was de ebstroom reeds voor de kom merkbair; ook in de kom laat ·deze

'~'. ;.,
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zich eenigszins gevoelen; àlle bollen die daarin geplaatst worden, bewegen

zich, hoewel zeer langzaam naar buiten. Te 12u 45m was de toestand zoo

goed ais onveranderd; in de kom was zeer weinig stroom.·

Te lU 25m begon een flauwe neer in het oostelijk gedeelte van den inham

zichtbaar te worden; de stroom· voor de kom langs was nog vrij zwak.

Langzamerhand breidt de neer zich uit, zoodat hij te 2U SOm reeds aan de

noordzijde van de oesterpllt ontst.'1.at; de snelheid is echter onbedllidend. Te

4u is in de. kom geen stroom meer te bespeuren; weI ~chter daar voor langs

een zeer zwakke stroom, die zich allengs meer naar het oosten uitbreidt,

terwijl hij zich aan de westzijde vereenigt met de neer, die gedurende de

eb westelijk van de oesterput bestaat zooals Vrijdag 16 September werd aan

getoond. Gedurende het laatste gedeelte van de eb loopt deze stroom voorbij

de drooggevallen inham tot aan de haven van Wemeldinge en vormt het

begin van den vlood, die zich· het eerst aan den zllidelijken wal schijnt te

vertoonen. Bij het opkomen van den vloed blijft de richting van deri stroom

van West naar Oost; de inham vult zich langzamerhand, terwijl de stroom

daarin onbeduidend is, totdat langzamerhand zich een zwakke neer daarin

ontwikkelt, zooals reeds is aangetoond op Maandag 19 September; de waar

neming voor het gedeelte van den vloed, clat op dien dag ontbrak, worden

gedaan op Dinsdag 20 September.

Eenige opmerkingen over de gedane waamemillgen, meen ik hier te moeten

doen volgen.

Het groote bezwaar dat zich heeft voorgedaan is ook hier de gebrekkige

plaatsbepaling. Men zou die op een dergeljjke wijze kunnen verbeteren aIs

die voor de waamemingen in de geulen. Eike bol zou gevolgd kunnen

worden door een boot waarin iemand is, voorzien van een instrument. Een

voorafgaande opneming van den oever in de nabijheid en het in kaart bren

gen daarvan op een schaal van bv. ~h zou daartoe noodig zijn.

Ofschoon ik uiet bekend ben met de eischen van de oestercultullr, meen

ik toch in alle bescheidenheid te moeten opmerken, dat het mij wenschelijk

schijnt dat de pannen geplaatst zijn op bij laag afloopende ebben droogval

lende gronden. Van het voordeel dat volgens de commissie van het Zoolo

gisch Station er in gelegen zou zijn, wanneer een neer zich langs den oever

vertoo~t, kan naar ik mij voorstel ook àlleen sprake zijn, wanneer in dieper

water de aanslag van het oesterbroed wordt gezoclit en wanneer dan de

pannen door zoogenaamde collecteurs worden vervangen; want vooreerst zal

geen belangrijke neer zich op droogvallende terreinen voordoen, maar zich

alleen op eenigszins dieper water vertoonen, en ten andere zal de water

verversching op droog vallende terreinen, ook,zonder dat er sprake is van

cen neer, toeh voldoende plaats hebben,· al is er ook niet de minste stroom
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zoolang aIs het terréin onder water staat. Ik kan mij toch niet voorstellen
dat een neel' een ander nut zou kunnen .bebben, dan dat hij bij een be

trekkelijk zwak~en stroom, die am het o~sterbroed de' gelegenheid niet be

neemt om zich vast te zetten, een voortdurende waterverversching geeft.

Op droogvallende gronden is m. i. het onderzoek naar neeren dan ook over

bodig.

,--1
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DEd. dw. Dienaar,

(get.) R. H. GOCKINGA•

Hiermede meen ik voldaan te hebben aan mijn opdracht en verblijfhoog

achtend,

:~...,

. .', _ L" ".." ';. .

Behoort bij brief ddo 10 Februari 1882 .

N° 209 L/26 van den Ingenienr van

den Waterstaat,

(get.) VEll.WEY.

.
Voor eensluidend afschrift,

De Ingenieur van den Waterstaat,

(get.) VE.RWEL

Overgelegd bij brief ddo 1 Maart 1882 N° 443 t M[44.

De Roofd-Ingenieur van den. Waterstaat
.in het 11d. district,

(get.) A.· J. BREVET.
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Bijlage CI.

Behoort bij het Waterstaats-vers1&g over de
onderzoekingen in het jaar 1882 op de Oos
terschelde in het bélang der oestercultuur.

Datum 9 October:· Puni. .A. (van de kaart).

Raai A (nevenraai).
1. duiking op Il meters uit K.

diepte 3 meters.
bevinding: Nieuw rijshont (zinkstnk met f1.inke steenbestorting).

Ii.a ai B (makende een hoek van 45° met de nevenraai).'
2. duiking op 19 meterlt nit K.

diepte 4 meters. .
bevinding: Begroeide steenen, daarover nieuw rijshout. Geen aanslag

op den steen.
3. duiking op 28 meters uit K.

diepte H-7 meters.
bévinding: Stelle slikrand. Steenrand.

Raai C (makende een hoek van 90° met de nevenraa.i).
4. duiking op 22 meters uit K.

diepte 4 meters.
bevinding: Nienwe steenbestorting.

5e duiking op 28 meters nit K.
diepte 5 meters.
bevinding: Nieuwe steenbestorting.

Raai D.
6e duiking op 29 meters uit de raai.

diepte 3 meters.
bevinding: Oud werk onder steen en rijshont bedolven; tamelijk mOs

sels; naar de andere raai gaande is het nieuwe zinkstuk te voelen.
7. duiking op 34 metera nit de mai.

diepte 4 meters.
.bevinding: Rijshont door paalworm beschadigd.

8· .duiking op 43 meters nit de mai.
. diepte 9 maters.

bevinding: Zand.
28

. .
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Raai E.
9" duiking op 30 metera uit de raai.

diepte 4 metera.
bevinding: Slik en zand. Een dikke laag loopzand. Naar den wal

steenen.
10" duiking op 44 metera uit de raai.

.diepte 12 meters. .
bevinding: Zwarte alik.

Raai F.
Il" duiking op 34 metera uit de raai.

diepte 6.40 metera.
bevinding: Loopzand.

12" duiking op 47 meters uit de raai.
diepte 10 metera.
bevinding: Slik.

Datum 10 October: Punt B en C (van de kaart).

Raai A.
1" duiking op 60 metera uit de kruinlijn.

diepte 5 meters.
bevinding: Dikke laag slik. Tot den oever slik gepeild.

Raai B.
2" duiking op 43 meters uit de kruinlijn.

diepte H meters.
bevinding: Steenrand; naar buiten veeoig slik. Een oesterschelp vast

aan éen steen.
3" duiking op 52 meters uit de kruinlijn.

. diepte 2 meters.
bevinding: Veen, slik, verrotte boomen.

4" dldking op6!> meters uit de kruinlijn.
diepte 3 meters.
bevinding: Harde slikgrond. Een enkele steen, waarop doode en
levende oesters. Geen aanslag. Veel mossels. Slikrand.

5" duiking op 71 meters uit de kruinlijn.
diepte 7 meters.
bevinding: Slik.

Raai C.
6" dUlking op 62 meters uit de kruinlijn.

diepte 5. meters.
beânding: Een enkele steen, waarop veel mossels en· enkele, ook

jonge oesters. Naar buiten slikrand.
Raai D.

7" duiking op 41 meters uit de kruinlijn.
diepte 2 meters.
bevinding: Oeaters vrij veel, ook onde en doode oesters.
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echter niet zooveel. Vele doôde oeaters. Veel
wal, een steen, waarop ,e'en jonge oester gè- '
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8e, duiking op 45 meters uit de kruinlijn.
diepte 6.50 metera.
bevinding: Oeaters volop. Vele jonge en oude ôesterstègen de ateile

steenkant. Naar ùuiten slik, waarin steenen, waarop oestera.
Raai E.

!le duiking op 38 meters uit de kruinlijn.
diepte 2} meters.
bevinding: Oesters "

steen. Aan den
voriden.

10e duiking op 42 metera uit de kruinlijn.
diepte 8 metera.
bevinding: Tnsschen deze en de volgcnde raai, heel wat oesters,
vooral onde. Naar buiten alikrand.

Raai F.
11e duiking op 40 meters uitde kruinlijn.

diepte 11 meters. .
bevinding: Reel wat oestera op de steenen. Veel steenen naar bui

ten. Losse perkoenpaaltjes, slikrommel.
Raai G.

12e duiking op 37 metera uit de kruinlijn.
diepte li meters.
bevinding: Oesters tamelijk, 0011: doode. Naar den wal geene.

13e duiking op 41 meters uit de kruinlijn.
diepte 3 meters.
bevinding: Oesters volop, naar buiten slik.

Ra,ai H.
14e duiking op 39 meters uit de kruinlijn.

dieple 2 meters.
bevitlding: Steen volop. Zand.

15e duiking op 46 meters uit de kruinlijn.
diepte 6.40 m'3ters.
be1Jinding: Heel wat oesters. Deze strook is, ± 6 metera breed.
Naar buiten slikiand. Naar de Westnol, slik.

Datum Il October: Punt D (van de kaart).

Raai A.
le duiking op 60 metera uit de kruinlijn.

diepte 3 meters.
bevinding: Brik1l:en. Slik overal.

2e duiking op 70 meters uit de kruinlijn.
diepte '2} meters.
bevinding: Slik en loopzand.

3e duiking op 82'meters uit de kruinlijn.
diepte 7} meters.
bevinding: Slik.

, ..

." "

. ",,~

, ..
>l
'.

' .
."" .-~.:..,

.',



432

4e quiking op 100 matars uit de kruinlijn.
diepte 13 maters.
bevinding: Slik.

5e duilcing op 135· matars tût da kruinlijn.
diepte 18 meters.
bevinding: De slik iets harder.

6e duiklng op 143 meters uit de kruinlijn.
dùtpte 18 meters.
bevindlng: Idem.

Raai B.
7e duiklng op 66 meters nit de kruinlijn.

diepte 2 meters.
bevinding: Slik en derrij. Bruine veen.

8" duiking op 41 meters nit de kruinlijn.
diepte l} meters.
bevinding: Vrij harde derrij. .Een enkele groote steen waarop geen

oesters. Een enkele mosseI.
Raai CL

9" duiklng op 31 meters nit de kruinlijn.
diepte 1t meters.
bevinding: Vaste slik. Een enkele steen.. Op een enkelen steen

leege oesterschelpen.
10" duiklng op 39 meters nit de kruinlijn.

diepte 1t meters.
bevinding: Idem.

lI" duiking op 58 meters uit de kruinlijn.
diepte 2 meters.
bevinding: Harde slikgrond.

Raai D.
12" duiklng op 38 meters nit de kruinlijn.

diepte li meters.
bevinding: Harde grond, slik, een enkele steen.

Raai E.
138 duiking op 30 meters uit de krulnlijn.

diepte 2 meters.
bevinding: Harde grond. Slik. Een enkele steen.

14e duiking op 81 meters nit de kruinlijn.
dieple 1t meters.
l>evinding: Harde grond.

Raai H.
15e duiklng op 66. meters nit de kruinlijn.

diepte 5t meters.
bevinding: Harde slik.

168 duiking op 76 meters nit de kruinlijn.
diepte 9 maters.
bevinding: Harde slik.
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178 duiking: Op 91 meters uit de kruinlijn.
diepte 14 meters.
bevinding: Harde slik.

Raai G.
188 duiking op 54 meters nit de kruinlijn.

diepte 3 meters.
bevinding': Steenrand. Steen tot den waI.

190 duiking op 35 meters nit de kruinlijn.
diepte 3 meters.
bevinding: Steenrand. Steen tot den wal.

208 duiking op 95 meters uit de kruinlijn.
diepte 17 metera.
bevînding: Grond vrij vast. Schelpen. Loopzand.

Datum 12 October: Punt E (van de kaa~).

Raai A.
18 duiking op 40 meters nit mai UV.

diepte 2 meters.
bevinding: Harde zandgrond. Een enkele brik.

2" duiking op 58 meters nit mai UV.
diepte 3 meters.
bevinding: Harde zandgrond en slik.

Raai B..
38 duiking op 40 metera nit raai UV.

diepte 2 meters. '
bevinding: Harde zandgrond en slik. Mossels.

4 duiking op 66 meters nit raai UV.
diepte 2.50 metera.
bevin.ding: Schelpzand, slik, brik, oesterschelpen, mosseIs.

Raai C.
58 duiking op 42 meters nit rRai UV.

diepte 2 meters.
bevinding: 'Steen met eenige mossels. Harde veengrond.

68 duiking op 67 meters nit raai UV.
diepte 4 meters.
bevinding: Veengrond en schelpen.

78 duiking op 77 meters nit raai UV.
diepte 8 meters.
bevinding: Harde slikgrond. Brik. 2 oude oestera, mets meer gevon- .

den. Naar buitien de slikrand.

Raai D.
88 duiking op 45 meters nit raai UV.

diepte 2 meters.
bevinding: Slik en groote steenen. Naa.r bniten meer steen.

" ....
. >,

. .';~.

,.'

. ", \
.. ,;..;

i."

"., .'.... :

','.\ ".



434

9. duiking op 55 metera nit raai UV.
diepte 9 meters.
bevinding: Tamelijk oesters. Naar bniten slik enbrik endoode

oesters.
10· duiking op 50 méters nit raai UV.

diepte 4 meters.
bevinding: Vrij veel oesters. De breedte van de mllt oesters bezette

strook zal ± 4 M. bedragen.
il. duiking op 64 meters nit raai UV.

diepte 14 meters.
bevinding: Vrij dikke laag slik. Een enkele steen.

Raai E.
12· duiking op 38 meters nit raai U Z.

diepte 2 meters.
bevinding: Brikken. Harde slik.

13. duiking op ·47 .meters nit raai U Z.
diepte 2 meters.
bevinding: Tamelijk oesters.

14· duiking op 54 meters nit raai UV.
diepte 9 meters.
bevinding: Idem. Naar buiten veel doode oesters.

Raai F.
15· duiking op 42 meters nit raai U Z.

diepte 2 meters.
bevinding: Een enkele steen.. Derrij.

16. duiking op 45 meters nit raai U Z. .
diepte 2.50 meters.
bevinding: Tamelijk veel oesters. Ook jonge oesters. Naar de andere

raai gaande, slik.
170 duiking op 50 meter nit raai U Z.

diepte 5 meters.
bevinding: De steen volop bedekt met oesters.

Datum 13 October: Punt F (van de. kaart).
Raai A.

1· duiking op 36 meters nit de krninlijn.
diepte 2 meters. .
bevinding: Zand, slik, een enkele steen.

2· duiking op 32 meters nit de krninlijn.
diepte 2 meters.
bevinding: Idem. Meer steen. .

3· duiking op 43 meters nit de kruinlijn.
diepte 2.50 meters.
bevinding: Harde grond.·. Steen, schelpen.

4· duiking op 83 meters nit de krninlijn.
diepte 3· meters.
bevinding: Rolhontjes. Een enkele steen waarop mosseis.
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Raai B.
50 duiking op 61 meters nit de krninlijn.

. diepte 3.50 meters.
"bevinding: Een enkele steen of een stnk van een pan. waarop mos-

sels en een enkele oe~ter l meest dood. "! "
6o duiking op 70 meters uit de kruinlijn. -

diepte 3 meters.
bevinding: Harde grond. Een enkele steen waarop leege oesterscbelpen. "

7o duikin/l"op 103 meters nit de kruinlijn.
diepte 3 metl:rs. " ""
bevinding: Een enkele steen, waarachter oesters; echter meest dood.

Raai C.
8° duïlcing op 41 meters nit de kruinlijn.

diepte 1.50 meters.
bevinding: Schelpzand l een enkele steen.

98 duiking op 80 meters uit de kruinlijn.
diepte 2.00 meters. "
bevinding: Harde grond. Schelpen. Een enkele steen. Doode oestera.

10° duiking op 130 meters nit de kruinlijn.
diepte 2 meters.
bevinding: Harde grond.

11° duiking op 160 meters uit de kruinlijn.
diepte 3.50 meters.
bevinding: Idem. Een enkele steen waarop een enkel~ oester.

Raai D.
12° duiking op 100 meters nit de kruinlijn.

diepte 3 meters.
bevinding: Harde grond.

130 duiking op 85 meters uit de kruinlijn.
diepte 2 meters.
bevinding: Idem, doode oestel"B. Mossels.

Datum 14 October: Punt G (van de kaart).

Beoosten Raai A slik gepeild, evenzoo bewesten' Raai G.

Raai A.
1° duiking op 47 meters nit de kruin.

diepte 2.50 meters.
bevinding: Naar den wal slik en zand.Een enkele steen. Steenrand.

28 duiking op 60 meters nit de kruin.
diepte 6 meters. ,
bevinding: Tegen den steilen steenrand vrij veel oesters. Naar bui~

ten slik. De breedte waarop zich de oesters bevinden is ± 4- M.
Raai B.

30 "duiking op 50 meters nit de krnin.
diepte 2 meters.

. bevinding: Zand, slik. Een enkele brik.
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40 duiking op 58 metera nit de huin.
diepte 4- 9 metera.
bevinding": Tamelijk oeaters. Steile oever, brik. Naar beneden een

vlakke oever en door slik gedoode oeswrs.
Raai C.

50 duiking op 58 meters nit de krnin.
diepte 3 meters.
bevinding: De steenen meer verslikt 1 tamelijk 06sters 1 niet al te veel.

6e duiking op 69 meters nit de kruin.
diepte 15 meters.
beviriding: Vaste slik.

7" duiking op 91 meters nit de kruin.
diepte 19 meters.
bevinding: Slik en zand.

8e duiking op 99 meters nit de kruin.
diepte 19 meters.
bevinding: Idem, derrij.

Raai D.
9" duiking op 61 meters nit de kruin.

diepte 7-9 meters.
bevinding: Reel veel oesters. De sLrook is ± 4 metels breed. Het

rijswerk goed bestort.
Raai E.

10e duiking op 60 meters nit de kruin.
diepte 8 meters.
bevinding: Oesters vrij veel. Naar den bnitenkant slik en rijshont "

onder de slik. (Steile rijshontkant). Naar den wal steen.
11e duiking op 55 meters nit de krnin.

diepte 9 meters.
bevinding: Vrij veel oesters. Veel jonge oesters. De oever niet zoo steil.

Raai F.
12" duiking op 53 meters nit de krninlijn.

diepte 4 meters.
bevinding: Oesters, naar den wal minder. Nliar bniten zeer veel.

13" duiking op 57 meters nit de kruinlijn.
diepte 7-10 meters.
bevinding: Vrij steile oevel'. Volop oesters. De strook een meter ot

9 breed: Eenig rijswerk.
Raai G.

14" duiking op 56 meters nit de kruinlijn."
diepte 4. meters.
bevinding: veel oester~ ,over een breedte van ± 9 meters.

Datum 16 October: PuntH (van de kaart).

Raai A.
5" duiking op 50 meters nit het .t>aaltje.
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diepte 5-6 metera.
bevinding: Nog al wat oeatera. Naar den wal geene.

6. duiking op 60 matera nit het paaltje.
diepte 7 metera.
bevinding: Vrij veel oestera. Naar buiten geene 1 echter weI ateen

naar buiten.
7. duiking op 70 metera uit het paaltje.

diepte 9 meters.
bevinding: Rijshout. Nieuwe steen.

Raai B.
Niet behandeld l' omdat de vloed te veel doorkwam.

Datum 16 October: Punt 1 (van de kaarl).

Raai A.
10 duiking op 40 metera uit het paaltje.

diepte 3 meters.
bevinding: Slik 1 loopt vrij stail naar het midden der genl.·

20 duiking op 55 meters uit het paaltje. •
diepte 6.40 meters.
bevinding: Slik.

Raai B.
3e duiking op 60 meters uit het paaltje.

diepte 11 meters.
. bevinding: Zandig slik.

Raai C.
4e duiking op 50 metera uit het paaltje.

diepte 6.40 meters.
bevinding: Groote laag zachte alik.

Datum 17 October: Punt J (van de kaart).
Raai A.

1e duiking op 45 metera uit het paaltje M.
diepte 6 meters. .
bevinding: Slik, naar den wal steenen zonder oeaters. Steile oevllr.·.

Raai B.
2e duiking op 55 meters nit het paaltje M.

diepte 7 meters.
bevinding: Idem.

Beoosten Raai C.
3e duiki1J.g op 40 metera uit het paaltje N.

diepte 9 meters.
bevinding: Slik.

Raai C.
. 40 duiking op 50 metera uit het paaltje N.

diepte 12 meters.
1.evinding: Slik ook naar buiten. Steile slikkant naar de genl en'

l'laar buiten. Naar den wal verscbe ateen.
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Datum 4 October: Punt K (van de kaart).

Raai D.
5· duiking op 46 meters uit de buitenlmùnlijn.

diepte 14 meters.
bevinding: Slikrand, jonge oesters op de steen. Naar buiten grootere

oesters.
6· duiking op 40 meters uit de bnitenkruinlijn.

diepte 12 meters.
bevinding: Rijsbout. Over den rand van bet stuk naar den oever toe

eenige oesters.

Raai E.
7· duiking op 30 meters nit de buitenkruinlijn.

diepte 7 meters.
bevinding: Oesters volop. Slikrand naar buiten.

Raai F.
8· duikùig op 41 meters uit de bnitenkruïnlijn.

diepte 3 meters.
bevinding: Doode oesters op de steen. Rijsbont slecbt bezet met

steen. Tusschen de steenen slik en zand. .
9. duiking op 36 meters nit de buitenkruinlijn.

diepte 2 meters.
bevinding: Rijshout en steen. Geen bizonderbeden.

10· duiking op 49 meters nit de buitenkruinlijn.
diepte 5.50 meters.
bevinding: Tamelijk oesters. Steen, rijs, hout en eenig slik.

11· duiking op 53 meters nit de bllitenkruinlijn.
diepte 5.50 metera.
bevindirig: Idem ,. slik en zand.

.j
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Datum 5 October:

Raai G.
3e duiking op 65 meters uit raai S.

diepte 18 meters.
bevinding: Harde slikgrond.

4e duiking op 55 meters uit l'liai S.
diepte Il meters.
bevinding: 8Iappe slik.

5e duiking op 50 meters uit raai S.'
diepte 8 meters.
bevinding: Slikrand, rijshout. Tamelijk oeàters.Vol steen.

6e duiking op 35 meters uit raai S.
diepte 5 metera.
bevinding: Vrij wat oesters; naar den wai sli~and.

Raai H.
7e duiking op 43 meters uit raai S.

diepte 2 meters.
bevinding: Slik.

8e duiking op 50 metera uit raai S.
. diepte 3.50 maters.

bevinding: Slik.
ge duiking op 57 meters uit raai S.

diepte 6 maters.
bevinding: Slik.

10e duiking op 68 maters ait raai S.
diepte 7 meters.
bevinding: Zand.

Datum 2 October: Punt L (van de kaarl).
Westbavendam.

Raai paaltje 1 Westhavendam-duc d'aif bij dan Oosthavendam.
le duiking op 28 metars uit paaltje 1.

d,:epte 1.60 meters.
bevinding: Zinkstuk onder het slik bedoiven.

2- duiking op 38 meters uit paal~ie 1.
diepte 4 metera.
bevinding: Slik.

3e duiking op 58 meters uit paaltje 1.
diepte 3.20 metera.
bevinding: Slik.

Ra.ai C.
4- duiking op 23 meters uit' paaltje 1.

diepte .1.60 meters.
bevinding: Rand van het 'kraagstuk~

'.
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5. duiking op 2'7 meters nit paaltje 1.
diepte 3.20 meterli.
bevinding: Volop oesters op de steen.

6- duiking op 31 meters nit paaltje 1.
diepte 6.40 metera.
bevinding: Slik en oestera, meest doode.

70 duiking op 36 meters nit het paaltje.
diepte 8.00 meters.
bevinding: Oestera, aIle oesters zijn bedekt met anemonen, pokken

en mossels.

8e duiking op 45 meters nit het paaltje.
diepte 9.60 meters.
bevinding: Slik.

Raai B.

ge duiking op 50 meters uit het paaltje 1.
diepte 7.20 meters.
bevinding: Slik.

10- duiking oP. 35-40 meters nit het paaltje 1.
diepte 6 metera.
bevinding: Slik.

Ile duiking op 28-34 meters nit het paaltje 1.
diepte 5 meters.
bevinding: Slik.

12- duiking op 60 meters uit het paaltje 1.
diepte 7.50 meters.
bel'inding: Rand vau het zinkstuk. Een ijzer met oeliters bezet op

gebracht.

13e duiking op 65 meters nit het paaltje 1.
diepte 8 meters.
bevinding: Rijshout, doode oesters, geen steen.

Ra,ai A.

He duiking op 160 meters uit het paaltje·1.
diepte 14 metera.
bevinding: Slik.

15. duiking op 75 meters uit bet paaltje 1.
diepte 6040 meters.
bevinding: Rijshout, geen steenbezetting, slik, schelpen.

16e duiking op 62 meters nit het pa,altje 1.
diepte 4.80 m~ters.

bevinding: Steen, leege oesterschelpen.

17è duikzng op 57 meters uit het paaltje 1.
diepte 6.30 meters.
bevinding: Levande oe~ters, waartu~sche~ d,oode oesters i een wei

Digsli~.
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Datum 3 October: .Oosthavendam.
Raai F.

210 duiking op 93 meters nit het paaltje 1.
diepte 1.75 meters.
bevinding: Oesters.

22- duiking op 87 meters nit het paaltje 1.
diepte 2.50 meters.
bevinding: Jonge en doode oesters.

Raai E.
23~ duiking op 51 meters nit het paaltje 1.

diepte 11.50 meters.
hevinding: Naar den wal vindt men oesters. Hier is de grena· van

de slik. De slikkant gaat vrij steil naar beneden. Naar buiten·
en ook naar de haven slik.

24.0 du.iking op 46 meters nithet paaltje L
diepte 6 meters.
bevillding: Jonge oesters, echter niet vt:el.

250 duiking op 41 meters nit het paaltje 1.
diepte 4 meters.
bevinding: Jonge oesiers op brik.

Datum 5 October.
Raai D.

i o duiking op 35 meters nit het paaltje 1.
diepte 4 meters.
bevinding: Slik, rommel, ijzcrwerk van een schip.

20 duiking op 30 meters nit het. paaltje 1.
diepte 4 meters.
bevinding: Brikken, slik.

Datum 3 October: Punt M (van dekaart).

Raai A.
10 duiking op 62 meters nit de krninlijn.

diepte 3.50 meters.
bevinding: Jonge oesters.

20 duiking op 70 meters nit de kruinlijn.
diepte 4 meters.
bevinding: Oude l jonge en doode oesters, slik.

30 duiking op 78 meters nit de kruinlijn.
diepte 5 meters.
bevinding : Massa levende oesters. Ook eenige d90de; .rand der.

bestorting.
40 duiking op 48 meters uit de kruinlijn.

diepte 2 meters.
bevinding: Slik en een enkele steen.

," ~.
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Raai B.

5e duiking op 49 meters nit de krninlijn.
diepte 2 meters.
bevinding: Steentjes en Slik.

6e duiking op 63 meters nit de krninlijn.
diepte 2.50 meters.
bevinding: Slik.

7e duiking op 76 meters nit de kruinlijn.
diepte 6 meters.
bevinding: Op iedere steen een paar oesters.

8e duiking op 78 meters· nit de krninlijn.
diepte 5.50 meter5.
bevinding: Slikrand. Brik zonder oesters.

ge duiking op 67 meters nit de krninlijn.
diepte 2.50 meters.
bevinding: Slikrand.

Raai C.

10e duiking op 57 meters nit de kruinlijn:
diepte 2 meters.
bevinding: Slik. .

lIe duiking op 67 meters nit de kruinlijn.
diepte 2 meters.
bevinding: Kleine steentjes begroeid met enkele jonge oesters, slik.

12e duiking op 72 meters nit de krninlijn.
_diepte 2.50 meters.

bevinding: Idem.
13e duiking op 77 metera nit de krninlijn.

diepte 2.50 meters.
bevinding: Idem.

14e duiking op 87 meters nit de kruinlijn.
diepte 4.50 meters.

bevinding: Rijshont, rand van het stnk. Daar bniten steil naar be
neden en kleigrond.

Raai D.

15e duiking op 87 meters nit de kruinlijn.
diepte 3 meters.
bevinding: Een enkele levende oester, tnsschen vele dooden, veel steen.

16e duiking op 79 meters nit de Krninlijn.
diepte 2 meters.
bevindillg: Harde steenbodem aaneengesloten. Schelpjes, geen oes

terschelpen.

17e duiking op 65 meters nit de krninlijn.
diepte 1 meter.
bevinding: Harde veengrond. Massa pannen met schelpen (geen oes

terschelpen begroeid).
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R a aiE westelijk van en in de neering van een dam onder iWl\ter.
lS" duiking op 82 meters uit de kruinlijn.

diepte· 8 meters.
bevinding: Slikrand, volop oesters.

19" duiking op 7S meters uit de kruinlijn.
diepte 6 meters.
bevinding: Oesters l volop rijshout tusschen de steen. Brikken met

"
oesters.

20" duiking op 7,!: meters.
diepte 2 meters.
bevlnding: Veel oesters, naar den wal toe minder.

Datum 7 October: Punt N (van de kaart).

Raai A..
1" duiking op 50 meters uit de kruinlijn.

diepfe 9 meters.
bevinding: Rijshout onder' het slik. Een levende oester;

2" duiking op 58 meters uit de kruinlijn.
diepte 9 meters.
bevinding: Slik en zand.

Raai B.
3" 'duiking op 30 meters uit de kruinlijn.

diepte 3 meters.
. hevinding: Panneu met jonge oesters. Een enkel steentje met oesters.
4. duiking .oP 39 meters uit de kruinlijn.

diepte .4 meters.
bevinding: Rijshout en steen met tamelijk oestera. Naar den wal

slik, naar buiten rijshout en slik.
5" duiking op 43 meters uit de kruinlijn.

diepte 6 meters.
bevinding: Veel oestèl·s. Een paar meters naar buiten de slikrand.

Raai C.
6. duiking op 31 meters uit de kruinlijn.

diepte 4 meters.
bevinding: 8lik, ook steen met een enkele oeste r.

7. duiking, op 37-40 meters nit de kruinlijn.
diepte 4-5 meters.
bevinding: Sliklaag op de steen. Naar buiten de sliklaag dnnner en

kale steen waarop vele oesters" oak veel jonge oesters.
S" duiking op 44-47 meters uit de krtiinlijn.

diepte 5 metera.
bevinding: Volop oesters. Naar buiten slikrand. OveraI wat rijshout.

Op iedere steen oesters.
Raai D.

9" dUiking op 36-40 metera nit de kruinlijn.
diepte 4 meters.
bevinding: Slik.

: ..-
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10. duik,ing op 46-48 meters uit de kruinlijn.
diepie 5 meters.
bevinding: Volop oestera. Naar binnen en naar bniten slik. Rijshout

tussehen de steenen.
Raai E.

no duiking op 40 meters uit de kruinlijn.
diepie 5 meters.
bevinding: Weinig steen en daarop nog maar weinig oesters. Tus

sehen de steen slik.
120 duiking op 48 meters uit de krninlijn.

diepie 7.50 meters.
bevinding: Vrij veel oesters, over een breedte evenwijdig aan den

dijk van ongeveer 5 meters. Naar buiten slik en zand Naar bin
nen slik. Op de plaats van nederlating rijihout; steen en tussehen
de steen veel slik. Op elke steen oesters.

Raai F.
13- duiking op 50 meters Ïlit de krninlijn.

diepte 7 meters. '
bevinding: Een enkele oester. Weinig steen. Veel zand. Weinig

rijshout. .
14_ duiking op 56 meters nit d~ kruinlijn.

diepie 7 meters.
bevinding: Zand.

15- duiking op 44 meters nit de kruinlijn.
diepie 5 meters.
bevinding: Een enkele steen en daarop oesters. Naar bniten zand.

Naar den wal meer steen.
16- dufking op 36 meters uit de kruinlijn.

diepte 4 meters.
bevinding: Een enkele oester. Steen gelijk met' of onder het zand.

Raai G.
17- duiking op 33 meters nit de kruinlijn.

diepte 4 meters.
bevinding: Jonge oesters, doeh niet veel. Steen flink bestort.

18- duiking, op 40 meters nit. de krninlijn.
diepte 4.50 meters.
bevinding: Nog al wat oesters. Veel steen, geen zand op de steen.

1ge duiking op 48 meters uit de kruinlijn.
. diepte 5 meters.

bevind.ing: Veel oesters. Kale steen. Naar buiten zandrand.
Raai H.

20. duiking op 42 meters uit de kruinlijn.
diepte 3 metera.
bevinding: Kale steen met zand. Geen oesters.

210 duiking op 35 metera uit' de kruinlijn. .
diepte 3 meters. .
bevinding: Rijshont 1 veel steen 1 geen oesters.



220 duiking op 50 meters nit de kruinlYn.
diepte 5 meters.
bevinding: Zand.

"..
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Datum 27 October: Punt 0 (~an- de kaart).

Raai A.
la d'l.liking op 30 meters nit de retraiteraai..

diepte 2 metera.
bevinding: Zachte dikke laag slik.

20 d'l.liking op 50 metera nit de retraiteraai.
diepte 4-6 meters.
bevinding: Halve meter slik op de veen 1 niLar bet' oost~n de rand

van een stnk.
30 .duiking op 60 meters nit de retr.aiter;Lai.

diepte 11-14 meters.
beainding: Flinke steenbestorting.

40 duiking op 70 meters nit de retraiteraai.
diepte 16.50-15.50 metera.
bevinding: Volop steen.

Datum 30 October:
Raai B.

la duiking op 50 meters nit de retraiteraai.
diepte 5.90-7.80 metera'.
bevinding: Flinke steenbestorting.

28 duiking op 60 metera nit de retraiteraai.
diepte 9.50-11 metera.
bevinding: Steen onder bet slik.

38 duiking op 75 metera nit de retraiteraai..
diepte 14-16 metera.
bevinding: Steen bloot.

Raai C.
98 duiking op 50 meters nit de retraitéraai.

diepte 6-7 meters.
bevinding: Zwarte slik.

108 duiking op 65 meters nit de retraiteraai.
diepte 10-11.50 meters.
bevinding: Steen 1 geen slik er tnsBcben 1

mossels.

Datum 31 October:
le duiking ep 60 metera nit de retraiteraai.

diepte 10 meters.
bevinding: Onde oesters, mosseIs 1 steen.

20 duiki'ng op 74 meters nit de retraiteraai. ,
diepte 14.70 meters. .
bevinding: Goede bestorting.

tamelijk oesteJ;S. .Oo]q

'.
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Datum 1 November:
Raai D.

1e duiking op 50 meters nit de retraiteraal.
diepte 5.50-7 meters.
belJinding: Het zinkstnk bedekt met steen, onde steen waarop

oestera.
2e duiking op 60 meters nit de retraiteraai.

diepte 9-11.50 meters.
bevinding: Meer steen, oesters. Naar beneden geen oesters, daar

bevindt zich slik op de steen.
3e duiking op 70 metera nit de retraiteraai.

dtepte 13-14.50 meters.
bevinding: Veel steen.

Datum 2 November :
Raai E.

1e duiking op 49 meters nit de retraiteraai.
diepte 8-9 meters.
bevinding: Veel oesters en mossels.

2e duiking op 65 metera nit 'de retraiteraa.i.
diepte 12-13 meters.
bevinding: Steen, tusscheri de steen veel zand en slik. Een enkele

oester onder het slik.

Datum 3 November:

Raai F.
1e duiking op 50 meters uit de retraiteraai.

diepte 6.60-7.50 meters.
bevinding: Slik. Een meter naar buiten, steen, waarop oesters.

2e duiking op 65meters nit de retraiteraai.
diepte 11-11.50 meters.
belJinding: Goede bestorting, op sommige plaatsen echter geen steen.

Datum 6 November:
Raai G.

1e duikz'ng op 50 metera nit de retraiterai.
diepte 7.2-9 metera.
bevinding: Oesters, veel steen. Op de plaats van nederlatingniet

zooveel steen. Rijshout tusschen de steen.
2e duiking op 65 meters nit de retraiteraai.

diepte 10.70-12 metera.
bevinding: Schelpen, steentjes, zand bew6sten deze raai. In de

mai een rand zonder steen. Nallor dèn wal steen.

. ':" '

.~ .
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Datum 7 November: Punt P (van de kaart).
Raai A.

16 duiking op 63 meters nit de hoofdraai.
diepte 6.50-9.00 meters.
bevinding: De oever Hink bezet met gebakken steen. Jonge oesteril.

28 duiking op 77 metera nit de hoofdraai. .
diepte 14-15 meters.
bevinding: Eau steile kant waarop geen steen. Een meter of 3 nallor .

den wal weI. Ook naar bniten.
3e duiking op 103 meters uit de hoofdraai.

diepte 12.50 meter.
bevinding: Loopzand.

Raai B.
48 duiking op 118 meters uit de hoofdraai.

diepte 14.20-14 Meters.
bevinding: Loopzand.

58 duiking op 90 meters uit de hoofdraai.
diepte 14.60-14 meters.
bevinding: Loopzand. Met een ijzer inhet zandgestoken; doch

slechts zand bespeurd.
68 duiking op 70 meters nit de hoofdraai.

diepte 10.20-11.50 meters.
bevinding: Brikken en zand.

Raai C.
78 duiking op 62 maters uit de hOofdraai.

diepte 5-5.80 meters.
bel1inding: Op de plaats van nederlatiug een massa loopzand met

jonge veen. Naar den wal een vrij steile kant waarop brikken.
88 duiking op 87 meters nit de hoofdraai.

diepte 12.50 meters.
bevinding: Loopzand.

98 duiking op 105 meters nit de hoofdraai.
diepte 12.60 meters.
bevinding: Loopzand.

108 duiking op 107 meters nit de hoofdraai.
diepte 12-11.80 meters.
bevinding: Loopzand.

Behoort bij brief dd. 13 Jannari 1883', No. 60 L/6 van deD
Ingenieur van 's Rijks Waterstaat,

(get.) N. A. M. vu DEN TROORN.

Overgelegd bij brief van 19 Janna.ri 1883, No. 169 1M/14.

De Hoofdingenieur van den Waterstaat in het 118 district.

(get.) A. J. BREVET.
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Bijlage 02.

Behoort bij het Waterstaats-verslagover de
~nderzoekingen in het jaar 1883 op de Oos
terschelde in het belang der oestercultuur.

Datum 23 Juni: Punt l (van de kaa.rt).
Nieuwe Sluis van Wemeldinge.

R aa i A, voor dijkpaal 23, loodrecht op den dijk.
1" duiking op 130 meters uit den dijkkruin.

diepte 9 metera.
bevinding: Tamelijk veel oesters, waaronder weinig doode, op een

strook van ongeveer 7 meter breedte, waarvan de diepte varieert
tusschen 9 en 13 meter. Aan weerszijden daarvan slik.

R a a i B, 20 meter bewesten Raai A.
2" duiking op 130 meters nit den dijkkruin.

diepte 8 meters.
bevinding: 8lik.

S" duiking op 135 meters nit den dijkkruin.
diepte Il meters.
bevinding: 8lik.

40 duiking op 145 metera uit den dijkkruin.
dijpte 15 meters.
bevinding: Een enkele groote steen; geen oestera; slik.

Teruggegaan naar
Raai A.

5" duiking op 150 meters uit den dijkkruin.
diepte 18 meters.
bevinding: 8lik, geen oesters.

Datum 25 Juni: Punt l (van de kaart).
AfBtanden, gerekend van de bovenBte perkoenrij.

R a aie, as· van den Weatpunt.
1" duiking op 25 meters.

diepte 2 metera.
bevinding: 81ik, geen oesters.
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2e duiking op 35 meters.
diepte 3 matera.
bevinding: Tamelijk veel oeatera op een breedte van ongeveer 3

meter; verderop alik.
Se duiking op 45 metera.

diepte 6 metera.
bevinding: Veel alik.

R a a iD, VOOI' dijkpaal 21.
4e duiking op 115 metera.

diepte 4 metera.
bevinding: Jonge oeaters.

5e duiking op 125 meters.
diepte Il maters.
bevinding: Veel slik, geen oeaters.

R a a i. E, 20 meter beweaten Raai D.
6e duiking op 115 meters.

dieple 3 meters.
bevinding: Groote· steenen, geen oeaters.

7e duiking op 120 meters.
diepte 7 meters.
bevinding: .Tonge oesters.

8e duiking op 135 meters.
diepte 14 metera.
bevinding: Zand en steenen , geen oeaters.

R a a iF, 20 meter beweaten Raai E.
ge duiking op 115 meters.

diepte 7 meters.
bevinding: Volop jonge oesters over een strook van 3 meter breedte.

10e duiking op 122,5 metera.
diepte 11· metera.
bevinding: Slik, geen oesters.

11' duiking op 142 metera.
diepte 19 meters.
bevinding: Slik.

Datum 26 Juni: Punt II (van de kaart).

Kijkuit bij den Burenpolder.
Afstanden, gerekend van den bovenaten perkoenrij.

R a a i A, 20 meter beoosten Raai B.

le duiking op 130 metera
diepte 5 meters.
bevinding: Veel mosselen en schelpen, geen oesters.

2e duiking op l35 meters.
diepte 6 meters.
bevinding: Hetzelfde.
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Ra-ai B, voor djjkpaal 92.
3e duiking op 115 metera.

diepte 1,5 meter.
be/J'inding: Loaae achelpen, geen oeatera.

4e duiking op 125 metera.
diepte 3,5 metera.
bevindmg: Schelpen, geen oeatera.

R ft, aie, 20 meter beweaten Raai B.
5e duiking op 110 metera.

diepte 3 metera.
beiJinding: Schelpen, geen oestera.

6~ duiking op 1~5 meters.
diepte 5 metera.
-bevinding: Geen oeatera.

Datum 27 Juni: Punt III (van de kaarl).
Zeedijk vaol' den Anna-Friso polder.,

Afatanden, gerekend van den bovenaten perkoenl'ij.
Raai A, voor dijkpaal 8.

1il duiking op 127' metera.
diepte 6 metera.
bévinding: Steen en zand.

2e du{king op 138'meters.
. diepte 8 metera.

bevinding: lIetzelfde.
R a a. i B, 20metera be,westen Raai A.

3e duiking op 131 meters.
diepte 4 metera.
bevinding: Groote ateenen en enorm veel vijfvoeten, die de oesters

dooden. .
4e d1:'iking op 141 meters.

diepte 7 meters.
bevinding: Juist hetzelfde, geen oeeters.

R a aie, 40 metera bewesten Raai B.
5e duiking op 142 meters.

diepte 3 metera.
bevinding: Geen oestera.

6e duiking op 157 meters.
diepte 4 meters.
bevinding: Moddel', stèen en achelp6n; geen:'o'~ster8;

7e duiking op 192 meters.
diepte 12 meters.
bevinding: Zand en groote steenen.

8e dUlking op 222 meters.
diepte 15,5 metera.
bevinding: Slîk.

. '

'-
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. Nog eens ternggegaan op:
Raai A.

ge duiking op 228 metera.
diepte 20 metera.
bevinding: Flinke beatorting, maar alik en geen oestera.

Datum 28 Juni: Punt IV (v~n de kaart).

West Nol van den Vliete polder.

Afatanden, gerekend van den bovenaten perkoenrij.

Raai A (VIII).
le duiking op 55 meterB.

diepte 2 metera.
bel1inding: 8teenen, wat slik, geen oeatera.

2e duiking op 65 meterf:l.
diepte 3,5 metera.
bevinding: Enkele doode oeatera.

3 e duiking op 75 metera.
diepte 6 metera. .
Z,evinding: Nogal groote oeatera, verderop alik.

4e duiking op 70 meters, ongeveer 10 metera uit Raai ·A, naar Raai
B toe.

diepte 5 metera.
bevinding: ·Zand en doode oeatera.

Raai B (VII).
5e duiking op 105 metera.

. diepte 3,5 metera. .
beL'inding: Tamelijk wat groote oestera.

6e duiking op 110 meters.
diepte 6,5 metera.
beuinding: Tamelijk veel groote oeatera.

7" duiking. op 105 meters; ongeveer 10. metera uit Raai B naar Raai
C toe.

diepte 5 meters.
bevinding: Tamelijk veel oesters, verderop alik.

Raai C (VI).
8e duiking op 125 metera.

diepte 3 metera.
bevindÎllg: 8lik.

ge duiking op 135 metera.
diepte 5 metera.
bevinding: Een enkelEi groote oeater, rijahout.

10e duiking op 135 metera; 5 metera bewesten naai C..
diepte 7 metera.
~evinding: 8lik, geen oestera.



453

Datum 29 Juni: Punt V (van de kaart)..

Oost Nol van den Vliete polder.
Afstanden. gerekend van den bovensten perkoenrij.

Raai A (XXIII).
10 duiking op 70 meters.

diepte 3 meters.
bevinding: Veel groote oesters, flinke bestorting, verderop slik.

2° duiking op 65 meters. .
diepte 3 meters.
bevinding: Tamelijk veel groote oesj;ers en aanslag van jonge oes~rs.

go duiking op 60 meters.
diepte 3 meters.
bellinding: Tamelijk wat groote oesters, nadei' .bij den wal geen.

40 duiking op 85 meters. . . . .
diepte 3,5 meters.
bevinding: Volop groote en kleine oesters.

Raai B (XXII).
. 5° duiking op 55 meters.

diepte 3 meters.
bevinding : Veel groote oesters.

60 duiking op 65 meters.
diepte 2,5 meters.
bevinding: Tamelijk oesters.

70 duiking op 75 meters.
diepte 3 meters.
bevinding: Tamelijk veel oesten.

Raai C (XXI).
80 duiking op 65 meters.

diepte 3 meters.·
bevinding: Veel groote oesters 1 rijshout.

9° duiking op 75 meters.
diepte 2,5 meters.
bevinding: Zeer veel oesters.

.R a.a i D 1 40 meters bewesten Raai C.
100 duiking op 60 meters.

diepte 2 meters.
bevinding: Doode oest.ers.

Datum 30 Juni: Punt VI (van de m.rt).
Oost Havendam van Zieri}rzee; .

a is het witte paaltje, aan het. eind der rieten bekleeding. de afstanden
zijn gerekend van af de bovenste perkoenrij.

~aai A, makl:nde een hoek van 45° met de as van' de punt.
1° duikin!l op 20 meters. .

:":'-.,
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diepte 2 meters.
bevinding: Tamelijk veel oesters, steenen.

2· duiking op' 25 metera.·
diepte 5 meters,
bevinding: Volop oesters.

3. duiking op 30 meters.
diepte 7 meters.
bevinding: Veel oestera, verderop geen.

R a aie, loodrecht op de as.

4· duiking op 25 meters.
.diepte 5 meters.
bevinding: Steenen, volop oesters; verder van deI). wal geen..

5· duiking op 20 meters.
diepte 3 meters.
bevinding: Nogal oesters.
. .

R a ai B, liggende in de as.

6· duiking op 35 meters.
diepte 2 meters.
bevindirJg: Zand en steenen, geen oesters.

7. duiking op 40 metera.
diepte 2,5 meters.. .
bevinding: Tamelijk' veel oesters ov.er een strook van 6 meters"breed.

8· duiking op 45 meters.
diepte 6 meters.
bevinding: Slik, geen oesters.

Datum 2 Juli: Punt VI (van de kaart).

West Havenhoofd van Zierikzee.

Afstanden, gerekend van af den uiteraten Z. O. paal van. den steiger.

Raai A.

1· duiking op 10 meters.
diepte 6 meters.
bevinding: Veel st~enen, tamelijk oesters.

2- duiking op 15 meters;
diepte 13 meters.
bevinding: Zand tusschen de steenen en de oesters zijn dood.

Raai B.

3- duiking op' 10 meters.
diepte 6 meters.
bevinding: Een enkele oester; verder mosselen en schelpen.

4- duiki.ng op 15 meters.
diepte 14 meters.
bevinding: Doode schelpen; zand en steèn, ge~n oesters.
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Datum 2 Juli: PuntVII (van de kaart).

Plaatdijk beoosten het Havenhoofd van Zierikzee.
Afstanden, gerekend van af de bovenste perkoenrij.

Raai A.
l' duilcing op 12 meters.

diepte 2 meters.
bevinding: Zand, geen oesters.

2' duiking op 15 meters.
diepte 2,5 meters. .
bevinding: Zand.

3' dJ,J,iking op 20 meters.
diepte 5,5 metera.
bevinding: Een weinig oesters ovar een breedte van ~ metera j

verderop slik.

Ra ai B (voor paaltje 22).
4' duiking op 17 meters.

diepte 2 meters.
bevinding: Zand en steen, geen oestera.

5' duiking op 25 meters.
diepte 5,5 metera.
bevinding: Een enkele oester. voor da rest steen en zand.

6' duiking op 30 ~eters.

diepte 10 meters.
bevinding: Alles zand.

Raai C.
7. duilcing op 18 meters.

diepte 4 meters.
bevinding: Geen oesters; steen en zand.

8' duiking op 25 meters.
diepte Il metprs.
bevinding: A.lles zand; volstrekt geen oesters j verderop eveneens

alles slik.
Raai D.

9' duiking op 20 meters.
diepte 2 meters.
bevinding: Steen en zand, geen oesters:

10' duiking op 25 meters.
diepte 4 meters.
bevinding: Twee kleine oesterljes bovengebracht.

110 duiking op 30 meters.
diepte 7 meters.
bevinding: Zand, geen oesters.

120 duiking op 35 meters.
diepte 12 meters.
bevinding: Zand.

steen.

!'i' ,"
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Datum 3 Juli: Pnnt VIII (van de kaarl).

Nol Kaas en Brood voor den Val van Zierikzee.
Afstanden, gerekend van af den bovensten perkoenzij.

Raai A (VI).
10 duiking op 20 metera.

diepte 4 meters.
bevinding: 8lik en steenen; geen oestera.

20 duiking op 30 meters.
diepte 9 meters.
bevinding: Tamelijk veel oesters over -een strook van 4 meters breed.

30 duiking op 35 meters.
diepte 11 metera.
bevinding: Zand.

Raai B.
40 duiki-ng op 20 meters.

diepte 4 meters.
bevinding: Bijna geen oesters.

50 duiking op 25 meters.
diepte 8 meters.
bevinàing: Slik ep steenen en daartusschen een enkele oester; ver

derop geen oesters.
Raai C.

60 ·duiking op 25 metera.
diepte 8 meters.
bevinding: Slik 1 zand; geen oestera.

7e duiking op 30 meters.
diepte 9 metera.
bevinding: Een enkele oester over een strook van 3 meters breed:

verderop slik.

Datum 3 Juli: Punt IX (van de kaart).
Lieven Bout bij den Val van Zierikzee.

Afstanden, gerekend van af den bovenstenperkoenrij.

Raai A; makende een hoek van 25° met Raai H
Ie duiking op 35 meters.

diepte 3 meters.
bevinding: Een enkele oester; hier en daar een weinig steen; slik.

2e duiking op 4.0' meters.
diepte 4 meters.
bevinding: Steen en slik.

3. duiking op 45 metera.
dieple 5 meter~.

bevindirig: Geen oesters.
Raai B (VIII).

4" duiking op 35 meters.

, ,-- ..
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diepte 3 meters.
beuinding: Zand en steen.

50 duiking op 40 met~rs.

diepte 3 meters.
beuinding: Slik en steen en enkele mosaelen.

60 duiking op 45 meters.
diepte 4 meters.
bevinding: Hier en daar ean enkele oester over een strook.van on.-;

geveer 6 meters breed.
Rani C kon niet meer onderzocht worden.

'Datum 4 Juli: Punt X (van de kaart).

Zeedijk voor de Kaauwers Jnlaag.
Afstanden, gerekend van den bovènsten perkoenrij.'

R a a i A (XXVII).

10 duiking op 30 meters.
diepte 3 meters.
bevinding: Doode oesters; slik en zand.

~o duiking op 35 meters.
diepte 6 meters.
bevinding: Alles slik, een enkele steen en een enkele oester.

3" duiking op 40 meters.
diepte 9 meters.
beuinding: Niets dan loopend zand; verderop meer;~anci.,

Raai B.
4" duiking op 30 meters.

diepte 6 meters.
bevinding: Weinig steenen, maar <lesters op de' stEienen.

, 5" duiking op 35 metera.
diepte 8 meters.
bevinding: Weinig oesters.

6" duiking op 40 meters.
diepte 10 meters.
bevinding: Slik.

R a ai C (XXVIII).

7e duiking op 30 meters.
diepte 6 meters.
bevinding: OveraI, waar steenen liggen" zitten oestersYJnaal'iniet

veel steenen.
8e duiking op 35 meters.

diepte 10 metera.
bevinding: Op de stAEmen veel oesters; maar niet veel' steenen.,

ge duiking op 40 meters.
diepte 13 metera.
bevinding: Veel slik, oe8ters op Bommige steenen; _verderop slik.,

.-
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Raai D.
10. duiking op 30 metera.

diepte 7,5 metera.
bevinding: Nog al veel oestera, ook naarden wal toe.

11· duiking op 35 metera.
diepte ruim" 11 matera.
belJinding: Veel oesters, verdel'Op slik j stelle. rand.

Raai E.
12. duiking op 25 meters.

diepte 8meters.
bevinding: Waar steenen liggen-, zit het volop met oestera.

13. duiking op 30 meters.
diepte 11,5 meters.
bevinding: Alles slik, geen oestera.

14· duiking op 35 metera.
diepte 14 metera.
bevinding: Slik en zand.

Datum 5 Juli: Punt XI (van de kaart).

Z. O. punt van den Suzanna's en Kisters Inlaag.
Afstanden, gerekend van af den bovensten perkoenrij.

Raai A.

1. duiking op 2.0 metel"!'.
diepte 2,5 metera.
bevinding: Geen oesters, maar veel steenen.

2. duiking op 25 metera.
diepte 7 metera.
bevinding: Nog al redelijk oeatera op sommige ateenen.

Raai B (XL).

3. duiking op 25 metera.
diepte 4 metera.
bevinding: Overal oeatera" op oude bestortingen."

4e duiking op 30 metera.
diepte 8 metera.
bevinding: Volop oeaters; de oestera op elkaar gegroeid; zij eindigen

ongeveer 3 metera verder j dan alik. .

Raai C:
5e duiking op 25 meteJ:S. "

diepte 6 metera.
bevinding: Geen oesters"; vol met vaate steen;" waarachijnlijk een nog

jonge bestortîng.
6. duiking op" 30 metera.

diepte 10 meters.
bevinding: Steile bnt; nog al veel oeatel'aover een strook van on

geveer 3 meters breedte; verderop Bfik.
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Datum 5 Juli: Punt. XII (van de kaari).

N~-punt van den Suzanna's en Kisters Inlaag.
Afatanden, gerekend van den bovens.ten p~rkoènrij.

j.

Raai A.
1_ duiking op 45 metera.

diepte 2 metera.
bevinding: Steenen met alik er tuaachen en daarop enkele oesters.

2- duiking op 55 metera.
diepte 8 metera.
bevinding: Veel flinke oesters; oud rijahout; oesterstrook ongeveer

10 metera breed.

Raai B.
3. d!liking op 50 meters.

diepte 4,5 meters
bevinding: Overal veel oesters.

4" duiking op 55 meters. ri
diepte 8 metera.
bevinding: Veel oestera over een breedte van ± 20 meters; eindigt

ongeveer 10 metera verder. .

Raai C (XLVII).
5- duiking op 45 metera.

diepte 4,5 metera.
bevinding: Ove~al oeaters.

6- duiking op 50 metera.
diepte 10 metera.
bevinding: Volop oestera; oesterstrook even breed aIs in de vo~~

l'ige Raai.

'.

.' --

."

Datum 6 Juli: Punt XIII (van de kaarl).

Z.-punt van den Flaauwers eersten Inlaag..

Afstanden, gerekend van den bovensten perkoenrij•.

Raai A (X).
1_ duiking op .21 metera.

diepte 2 meters.
bevinding: Dikke laag slik.

2- duiking op 30 meters.
diepte 4 maters.
bevinding: Alles slik.

3- duiking op 35 meter.a.
diepte 6 metera.
bevinding: Alles alik.

4" duiking op 50 meters.
diepte 13. metera.
bevindirrg: Alles slik.

c,
,j
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RaBoi B.
58 duilcing Op 31 metera.

diepte 3 metera.-
f.evinding: Bestorting 'l"ap kleine steenen; het rijshont ligt bloot

een enke~e oester.
~8 duiking op 35 meters.

diepte 3 meters.
bevinding: Nogal oesters, waaronder verscheidene doode; flinke be

storting; steile kailt.
7" duilcing op 40 meters.

diepte 6 meters.
belJinding: Veel oesters aan den steilen kant over een breedte van

4 meters.
88 duiking op-45 meters.

diepte 10 meters.
bevinding: Veel oestera, waaronder verscheidene doode; onder aan

den steilen rand steen en slik.
Raai C (XI).

9. duiking op 30 meters.
diepte 4 metera.
bevinding: Flinke bestorting; volop kleine oeltters; éen ankele groote.

10· duilcing op 35 meters.
diepte 8 metera.
bevinding: Nogal oesters; maar de meeste dood.

118 duiking op 40 meters.
diepte 13 meters.
bevinding: Een enkele steen, schelpen en slili.

Raai D, iil het midden tusschen Cl en E.
128 duilcing op 30 meters.

diepte 2 maters.
bevinding: Flinke bestorting, -jonge oesters.

138 duiking op 35 meters.
diepte 5 meters.
belJinding: Veel steenen; weinige oestera, sommige doode.

14. duiking op 40 meters.
diepte 7,5 meters.
bevinding: Nogal oesters, flinke bestorting.

15. dftiking op 45 meters.
diepte 11 meters.
belJinding: 8lik, een heel enkele oester; verderop slik.

Raai E (XlI). - \
168 duiking op 35 meters.

diepte 2- metera.
bevinding: Volop steen, geen oestera.

178 duilcing op 40 metera.
diepte 5 meters.
belJinding: Nogal -redelük- oestera; veel stèen. -

;~
1]
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18_ duiking op 45 metera.
diepte 8 metera.
bevinding: Weinig oeatera; veel doode j alik; flinke beatorting.

19- duiking op 50 metera.
diepte 10,5 metera.
bevinding: Steile rand; alik; een enkele steen.

20- duiking op 55 metera.
diepte 15 meters.
bevinding : Veel steen en slik; geen oeaters.

Datum 7 Juli: Punt XIV (van de kaart).

Leinshoofd voor den Heertjes Inlaag.
Afatanden, gerekend van den bovensten perkoenrij.

Raai A (LXI).

1- duiking op 25 meters.
diepte 3 meters. .
bevinding: Flinke bestorting; nogal oesters; sommige doode.

2- duiking op 30 meters.
diepte 6 meters.
bevinding: Een enkele oester; verderop slik.

Raai B.
3- duiking op 25 meters.

diepte 4 meters.
bevinding: Een enkele steen; voor de rest sllk..

4e duiking op 30 meters.
diepte 7 meters.
bevinding: Geen oesters; steen en slik.

5e duiking op 35 meters.
diepte 9,5 meters.
bevinding: Oesters op de steenen; verder van de wal steile sllkrand.

Raai C (LXII).

6e duiking op 30 meters.
diepte 2 meters.
bevinding: Slik.

7e duiking op 35 meters.
diepte 5 meters.
bevinding: Doode oesters; loopzand.

8e duiking op 40 meters.
diepte 8 meters.
bevinding: Een heel enkele oester; weinig stelln;' voor de rest. slik;

verderop slik.

Raai D.
9- duiking op 30 meters.

diepte 2 meters.
bevinding: Slik.

30
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10. duiking op 35 metera.
diepte 5 metera.
bevinding: Hetzelfde.

11. duiking op 40 meters.
diepte 7.5 meters.
bevinding: He~zelfde.

12. dw.7cing op 45 metera.
diepte 10 meters.
bevinding: Slik en steen; geen oestera; verderop alles hetzelfde.

Datum 10 Juli: Punt XV (van de kaart).
West Nol voor den Ouden Haven van Burgh-Sluis.

Afstanden, gerekend van den bovensten perkoenrij.
R a ai A, loodrecht op Raai C.

le duiking op 34 meters.
diepte 2 meters.
bevinding: Slik.

2e duiking op 40 meters.
diepte Il meters.
bevinding: Slik.

3e duiking op 45 metera.
diepte 15 meters.
bevindtng: Slill:.

R a ai B, makende een hoek van 45° met Raai C.
4.e duiking op 35 metera.

diepte 3 meters.
bevinding: Slik; nog al steen, maa.r geen oestera.

5. duiking op 40 meters.
diepte 5.5 metera.
bevinding: Slik; geen oestera; een enkele steen.

6e duiking op 45 meters.
diepte 9 meters.
bevillding: Slik.

Raai C (XLII).
7e duiking op 25 meters.

diepte 3 meters.
bevinding: Slik.

8e duiking op 30 meters.
diepte 5 meters.
bevinding: Alles zachte slik, waarin de duiker tot aan zijn knieën

inzinkt.

Datum 10 Juli: Punt XV (van de kaart).
Oost Nol voor den Ouden Haven van Burgh-Sluis.

Afstanden, gerekend van den bovensten perkoenrij.
R a li. i A (XXXIX).

1. duiking op 25 meters.

./ .'
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Datum 12 Juli: Punt. XVI (van de kaart).
Zeedijk bewesten den Westbout van Burgh en Westland:

Afstanden, gerekend van den bovensten: perkoenrij.
Raai A (XXVII).

1_ duiking. op 33 meters.
diepte 9 meters.
bevinding: Nog al oesters; een enkele doode; f1.inke bestorting.

28 duiking op 38 meters.
diepte 10 metera.
bevinding: Alles slik.

30 duiking op 43 metera.
diepte 12 meters.
bevinding: Slik.

Raai B.
4. duiking op 30 meters.

diepte 8 metera.
bevin.ding: Doode en levende oeatel's.

5_ duiking op 35 meters.
diepte 10 meters.
bevinding: 8lik.

Raai C.
68 duiking op 27 metera.

diepte 5 meters.
bevinding: Nogal levende oestera.

diepte 5 metera.
bevinding: WeI ateen en f1.inke beatorting, maal' geen oeatel'a.

28 duiking op 30 metera.
diepte 8 meters.
bevinding: Steen, geen oeatera.

38 duiking op 35 meters.
diepte 11 meters.
bevinding: Steen, geen oestera.

Raai B.
4- duiking op 25 meters.

diepte 7 meters.
bevinding: Flinke bestorting; enkele oeatera; sommige do.od.

58 duiking op 30 meters.
diepte Il maters.
bevinding: Sommige oesters; verderop slik; einde der bestol'ting..

Raai C.
6. duiking op 25 metera.

diepte 4.5 meters.
bevinding: Een heel enkele oester.

7- duiking op 30 meter~.

diepte bijna 7 meters.
bevinding: Een enkele oester j verderop slik.

. \.- '"
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7e duiking op 35 meters.
diepte 10 meters.
bevinding: Veel levende oesters; ook veel doode; slikrand; verderop

alles slik.
Raai D.

8e duiking op 30 meters.
diepte 6 meters.
bevinding: Meest doode oesters; ook sommige levende; fiinke be

stOl·ting.
ge duiking op 35 meters.

diepte 9 meters.
bevinding: Hetzelfde; doode en levende oesters.

10e duiking op 40 meters.
diepte 12 meters.
bevinding: 8lik.

Datum 14: Juli: Punt XVII (van de kaart).

West Haven Nol van Stavenisse.
Afstanden, gerekend van het eind der bovenste linksche perkoenrij.

R a a i A, makende een hoek van 45° met Raai B.
le duiking op 20 meters.

diepte 3 meters.
bel'inding; Dikke sliklaag.

2e duiking op 25 meters.
diepte 6 meters.
bevinding: 8lik.

3e duiking op 30 meters.
diepte 7 meters.
bevinding: 8lik.

4e duiking op 35 meters.
diepte 9 meters.
bellinding: 8lik.

5e duiking op 40 meters.
diepte 13 meters.
bevinding: 8lik.

R a a i B, liggende in de as van den Nol.
6e duiking op 16 meters.

diepte 4 meters.
bevinding: Overvloed van oesters op de bestorting; een enkele doode.

7e duikitlg op 20 meters.
diepte 7 meters.
bevînding: Volop oesters, veel doode; weinig fiinke bestorting.

8e duiking op 25 meters.
diepte 11 meters.
bevinding: Nog al oestera; weinig steen; verderop slik.
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R a aie, makende een boek van 450 met Raai B.
9· duiking op 15 meters.

diepte 2 meters.
bevinding: De steenen liggen minder j bet rijsbout steekt tUBBclÏen
de steenen doorj nog al oesters.

10· duiking op 20 meters.
diepte 8 meters.
bevinding: Veel oesters, nog al doode.

n" duiking op 25 meters.
diepte 13 metera.
bevinding : WeI steenen j maar alle oesters zijn dood j verdl'ropbe

gint de slikrand.

Datum 14 Juli: Punt XVII (van de kaart).

Oost Havenhoofd van Stavenisse..
Afstanden, gerekend van den bovensten perkoenrij.

Ra,ai A.
1" duiking op 25 meters.

diepte 2 meters.
bevinding: Alles slik.

2" duiking op 30 meters.
diepte 4 meters.
bevinding: Slik.

3" duikillg op 35 meters.
diepte 6 metera.
bévinding: 8lik en verderop eveneens alles slik.

R a a i B voor dijkspaal 62.
4" duiking op 35 meters.

diepte 3 mèters.
bevinding: Slik; geen enkele steen.

5" duilcing op 40 meters.
diepte 5 metera.
bevinding: Enkele steenen met sommige doode en sommige levende

oesters.
6. duiking op 45 meters.

diepte 8 meters.
bel'inding: Weinig steen; sommige oesters, waarondel' doode; de

oesteriltrook is ongeveer 12 meters breed.

Raai C.
7. duiking op 45 meters.

diepte 5 meters.
bevinding: 8lik.

8" duiking op 50 meters.
diepte 8 meters.
bevinding: Alles slik j geen enkele steen of oester j verderop tot·

zelfs 10 meters ver, eveneens alles slik.
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Bijlage D.

VERSLAG omtrent de Stroomdrijvingen inAugus
tus en September 1883 op de Oosterschelde· ge
daan.

Ten einde de waargenomen verscbijnselen in goed verband te kunnen
breugcn met den hydrographischen toestand van de Oosterschelde laat ik
hier eerst volgen eene opgave van de:

Hoog- en laagwaterstanden boven of beneden AP op enkele punte!'! waar· .
genomen met vermelding van uur en windrichting; N beteekent namiddag,
V, voormiddag.

:......:...-

A. 17 Augustus 1883.

NAMEN WATERSTANDEN. Wind-

DER rich·

PLAATSEN. H. W. L. W. t.illg.

Zieriktlee. 1.45 N 1.20 M. + AP. 7.30 V 1.63M.-7- AP. Z.W.

Stavenisse. 1.40 N 1.24 » + » 7.20 V 1.64 » -7- » Z.

Gorishoek. 2.20N 1.53 » + » 7.45 V 1.92 »+ » W.

Tolen. 2.30N 1.69 » + » 8.15 V 1.82 »+ » Z.W.

Wemeldinge. 2.15N 1.50 » + » 7.45 V 1.75 »+ » Z.W.

Sas van Goes. 2. N 1.65 » + »

1

7.45 V 1.70 »+ » Z.W.

'".
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Hoog- en laagwaterstanden boven of beneden AP. op enkele punten waar
genomen met vermelding van Ulir en windrichting; N beteekent uamiddag,
V, voormiddag.

B. 20 Augustus 1883.

NAMEN WATERSTANDEN. Wind-

DER rich-

PLAA'fSEN. H.W. L. W. ting.

Zieriksee. 3.20N 1.43 M. + AP. 9 V 1.63 M. ..;- AP. O.Z.O.

Stavenisse. 4.5 N 1.45 » + » 9.35 V 1.63 »+ :0 N.O.

Gorishoek. 4.45 N 1.82 » + » 9.45 V 1.94 »+ » O.

Tolen. 4.30N 1.90 :0 + » 10.45 V 1.81 »-;... » O.

Wemeldinge. 4.30N 1.73 :0 + » 9.35 V 1.75 »+ :0 O.

Sas van Goes. 4.15 N 1.60 » + » 9.45 V 1.65 »-;- :0 N.O.

c. 21 Auguatus 1883.

NAMEN WATERSTANDEN. Wind-

DER rich-

PLAATSEN. H. W. L. W. ting.

-
Zieriksee. 3.50 N 1.62M. + AP. 9.30 V 1.51 M.";-AP. Z.O.

Stavcnisae. 4.50N 1.65 » + :0 , 10.15 V 1.50 ~ + » Z.W.

Gorishoek. 5.10 N 1.98 » + » 10.30 V 1.76 »+ " Z.

Tolen. 5.15 N 2.15 » + :0 11 V 1.75 »-;- » Z.W.

Wemeldinge. 5.20N 1.94 » + » 10.15 V 1.64 " » W.

Sas van Goes. 5 N 1.80 » + » 10.30 Y 1.50 »+ » W.Z.W.

',) . i. ... :-~ ."
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Hoo.q-" en laagwaterstanden boven of beneden AP. op enkele punten waar-,.
genomen met vermelding van uur eu windrichting; N beteekent namiddag;:t;
V, voormiddag.

\ .

D. 22 AugUBtUB 1883.

NAMEN WATEHSTANDEN. Wind-

- DER rich-

PLAATSEN. H.W. L. W. ting.

ZierikBee. 4.30N 1.47 M. +AP. 10.15 V 1.56 M.+AP. N.W.

StaveniBBe. 5.35 N 1.51 » + » 10.55 V 1.57 »7 :t Z. -

GoriBhoek. 5.30N 1.75 » + :> 11 V 1.88 -+ :> Z.
-.'

Tolen. ,6 N 2 » + :> 12 V 1.75 ~+ :> N.W.'

Wemeldinge. 5.50N 1.79 » + » 1.15 V 1.69 ... » Z.W. ',.

Sas van Goes. 5.45 N 1.65 :> + :> 11.30 V 1.60 » :> Z.W.

'.... )

,:-.

- .~ "

.~-r::.
. <:~ .~-s
.. ~ .

-0

E. 27 AUgUBtUB 1883.

NAMEN WATERSTANDEN. Wind.

DER rich-

PLAATSEN. H. W. L. W. ting.

Zieriksee. 9.20 V 1.08 M. +AP. 3.40 N 1.44 M. -:- AP. Z.W.

Stavenisse. 9.30 V 1.12 :> + :> 3.35 N 1.47 -+ :> Z.Wi

Gorishoek. 9.45 V 1.37 :> + » 4 N 1.64 .
:> Z.W;-» 7

Tolen. 10.15 V 1.55 :> + 4.30N 1.59 . Z.W::> :>7 :>

.
Wemeldinge. 10 V 1.36 :> + :> 4 N 1.49 :t+ ,. Z.W.

Sas van Goes. V 1.25 + 4 N 1.40 J,-:-
-

10 :> :> :> W.

-

: ,1
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Hoog- en laagwaterstanden boven of beneden AP op enkele }lnnten waar
genomen met vermelding va.n unr en winddchting; N beteekent namiddag,
V, voormiddag. .

F. 28 Augustl1S 1883.

NAMEN WATER8TANDEN. Wind-

DER rich-

PLAATSEN. H. W. L. W. ting.

Zieriksee. 11 V 1.24M. + AP. 5.20N 1.43 M. -:- AP. W.

Stavenisse. 10.55 V 1.26 l> + l> 4.55N 1.45 » -:- " W.

Gorishoek. 11.30 V 1.50 " + " 5.30N 1.66 '-:- " N.W.

Tolen. 12 N 1.65 l> + " 6 N 1.67 » -:- " N.W.

Wemeldinge. 11.20 V 1.50 " + " 5.25N 1.49 " l> N.W.

Sas van Goes. 11.30 V 1.35 » + » 5.30N 1.50 » 7 " W.

G. 29 Augustus 1883.

NAMEN WATER8TANDEN. Wind-

DER 'rich-

PLAAT8EN. H. W. L. W. ting.

Zieriksee. 12 N 1.39M. + AP. 6.20N 1.24 M. -:- AP. W.

Stavenisse. 12.20 N 1.41 " + l' 6.10N 1.25 »+ " Z.W.

Gorishoek. 12.30 N 1.64 " + » 6.25 N 1.46 " » Z.W.

Tolen. 1 N 1.87 ,. + " 7.15 N 1.47 »+ " W.

Wemel~inge. 12.40 N 1.65 " + :t 6.35 N 1.28 " l> W.

Sas van Goes. 12.30 N 1.50 » + " 6.30 N, 1.20 » -:- » W.
1

;..: ,-j-
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Hoo.q- en laagwaterstanden boven of beneden AP. op enkele ponten waar
genomen met vermelding van uor en windrichting; N beteekent namiddag ';"
V, vool'middag.

, ~.

H. 19 September 1883.

NAMEN WATERSTANDEN, Wind-

DER rich-

PLAATSEN. H.W. L. W. ting.
'."

Zieriksee. 3AON l.52M. +AP. 9.20 V 1.64M.7 AP. Z.

Stavenisse. 4,40N 1.54 ,. + » 9.50 V 1.66 »+ ,. O.

Gorishoek. 5 N 1.86 » + » 10.30 V 1.96 ,. ,. O.
1

Tolen. 5 N 2,03 ,. + ,. 11 V 1.83 »-;- ,. O.

Wemeldinge. 4.50N 1.83 » + ,. 10 V 1.77 ,. . ,. Z.O.

Sas van Goes. 4.30N 1.70 ,. + » 10.15 V 1.65 »-;- ,. Z.O.

,-
. -:'

....... "

-.

j.

1. 20 September 1883.

NAMEN WATERSTANDEN. Wind~

DER rich-

PLAATSEN. H. W. L. W. ting..

-
.,

Zieriksee. 4.40N 1.73 M. +AP. 10.20 V 1.57M· 7 AP. Z.Z.O.

StavenÎsse. 5.35 N 1.79 ,. + ,. 10.30 V 1.56 »+ ,. O.

Gorisboek. 5,45 N 2.12 ,. + ,. 11.15 V 1.83 »-;- ,. Z.O.'

Tolen. 5.30N 2.25 ,. + ,. 11.30 V 1.79 :t-:- ,. O. "

Wemeldinge. 5.35N 2.07 » + » 10.45 V 1.66 »-:- ,. Z.O.

Sas van Goes. 5.15 N 1.95 ,. + » 10.45 V 1.65 ,. ,. Z.O.'

...;.. l·L'.'",." _
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Achtereenvolgens worden hier de waargenomen stroomlijnen, welke op de

kaarl aangeteekend zijn, korlelijk beschreven.

Op Vrijdag 17 Augustus 1883 werd te 7 unr 40 minuten een drijfstok in

het water geplaatst op ongeveer 100 M. afstand uit den kop van de ha

vendammen van' het Sas van Goes. Het was toen nagenoeg laagwater , zoo

aIs uit de opgave van den waterwaarnemer blijkt; evenwel was er nog

eenige ebbeweging in het water, zoodat de drijver zich eerst nog eenige

oogenblikken westwaarts bewoog; maar even over 8 uur begon hij merk

baar onder den invloed van den inkomenden vloedstroom te geraken en be

woog zich oostwaarts, In hat eerst bleef hij op tamelijk gelijken afatand

van de laagwaterlijn tot op de hoogte van de Nieuwe sluis van Wemeldinge

waar hij evenals de stroom door de richting van den dijk tusschen het

stoomgemaal en de Nieuwe sluis afgestooten, zich van de kust verwijdert,

te Il nul' 8 minuten de verlengde as van het kanaal door Zuidbeveland

passeert en meer tot de Tolensche kust nadert. Zijn richting is nu vrij weI

rechtlijnig. Juist voor Gorishoek heeft hij zijn kortsten afstand tot het eiland

Tolen bereikt, waarop hij zich van deze kust verwijdert. Wat zijne snelheid

betreft, deze was in het begin gering; merkbaar wordt deze evenwel groo

ter en ia het grootst tusschen 12 en 2 uur, aIs wanneer zij begint te min

deren. Uit de lijn op de kaart blijkt, dat de drijver ongevcer te 2 uur 20

minuten zijn verste punt bereikt heeft en dat toen de eb ingetreden is. Het

water begon toen, tengevolge van den hevig wordenden wind, zoo moeilijk

te staan, dat verdere waarnemingen totaal onmogelijk werden, zoodat de

drijver te 4 uur 15 minuten aan boord genomen moest worden.

De hoog- en laagwaterstanden van enkele punten op de Oosterschelde,

benevens de windrichting worden hiervoor onder A van 17 Augustus op

gegeven.

Maandag 20 Augustus 1883. Te Il uur werd een drijver over boord ge

zet aan de punt van de Kijkuit, zijnde eene nol aan de noordkust van den

Burenpoldel'. Al dadelijk geraakte hij aan den grond, en ofschoon hij tel

kens dan weI weder opgenomen en eeo weinig verder van de kust in die

pel' water neergezet werd, geraakte hij toch ieder oogenblik weer vast.

Hieruit bleek, dat hij door den stroom gevoerd werd over de slikken,

waarom de drijver voor goed aan boord genomen en in plaats daarvan een

bol in het water geplaatst werd. Dit gaf nog al oponthoud, zoodat de

drijving met den bol eerst om 12 uur 40 minuten ae~ aanvang nam, toen

de vloed reeds met kracht door kwam zeLten., Dadelijk nam de bol een

l'luidelijke richting aan en volgde de kust langs den Molenpolder en TOlsende- ;

":. ,~ .. ;:
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polder; steeds over de slikken gevoerd wordende. Deze tocht leverde ver

der niets bijzonders op. Tnsschen 3 en 4 uur was el' zeer weinig beweging

in het water, ongeveer 4 uur viel de kentering in en keerde de bol terug

langs nagenoeg denzelfdE'n weg, eveneens de kust volgende. Deze locale

stroom schijnt de streek bijzonder geschikt te maken 'voor de oesterteelt; .,

van daar is dan o~k de aanwezigheid van de oesterbanken, het gebruik der

slikken tot pannenpel'ceelen en de keus van deze terreinen tot het aanleg

gen der oesterputten te verklaren. Het vloedwater toch, dat langs de nol :

Kijkuit stroomt, heeft eerst gestreken langs de Zuidbevelandsche kust ter

weerszijden van het kanaal door Zuidbeveland, welke kust, zooals nit het ,,

dtùkeronderzoek gebleken is, zeer rijk is aan natuurlijke oesterbedden. Het:

broed dat losgelaten wordt, gaat met den vloedstroom mede, volgt de zoo-'

even beschreven route en heeft bij de lange kentering volop gelegenheid

zich neer te zetten op de daartoe uitgelegde pannen of natuurlijke aanhech

tingsplaatsen, aIs steentjes en schelpen.

Op Dinsdag 21 Augu,qtus 1883 werd bij ingevallenebstroom een drijver;

in het water geplaatst in het vaarwater tusschen de Middelplaat en den

Dortsman te 6 uur 30 minuten; dadelijk volgde hij den stroom door dit diep' ,

gaande in N. N. W. richting, later in W. richting, waarop de drijver te 7 nul'

30 minuten vast raakte. Hij werd toen opgenomen en ongeveer 10 M. verder i

uit den wal weder in het diepe geplaatst, waarna hij nu den rand van den

Dortsman volgt. Om half negen komt hij in het Brabantsch Vaarwater , maar

nog onder den invloed van zijne westelijke richting, doorsnijdt het Bra-'

bantBch Vaarwatel', waal'van de loop N. N. W. is en raakt om 9 unI' op'

de punt van de Middenplaat, waal' hij vast blijft zitten. Weer opgenomen.

en in een dieper gedeelte gezet, begint zijn vaart langzamerhand te min-'

deren , eindelijk tegen 10 uur gl'ijpt het oogenblik van kenteren plaats,'

waarna om 10 uur 30 minuten de drijver met den inva.llenden vloed terug.-

keert. WeI is waal' neemt hij nu zijnen weg iets zuidelijker dan hij eerst

gegaan is, maar volgt toch den Dortsman. Omstreeks 1 uur 30 minnten:

raakt hij op de middenplaat weer den grond, doch wordt weer in het die-,

pel' gedeelte neergezet. Om half vier treedt hij nit de geul tusschen de:

Middelplaat en den Dortsman, en komt in de Oosterschelde den laagwater-·

rand van de slikken volgende; maakt daarop een bocht in de richting van.'

het veerhllis van Gorishoek; maakt weer een bocht dra.ait de inham in

tusschen den Pluimpot en Gorishoek en geraakt vast aan de slikken; een'

bol in plaats van den drijver in het water gezet, drijft recht tegen de per

koenen van den zeedijk aoan.
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Maandag 27 Augustus 1883. Een drijver werd in den vroegen morgen te

4 uur 15 minuten ongeveer op 150 M. afstand uit de havendammen van

Wemeldinge over boord gezet. Daar te 4 uur de peilsehaal te Wemeldinge

laagwater had aangewezen, viel langzaam de vloed in en bewoog de drij

ver zieh dadelijk in een O. Z. O. riehting. Te 5 uur 50 minuten passeerde

hij noordelijk van de witte ton, liggende aan den ingang van het Sehaar

van Ierseke. De drijver gaat in dezelfde riehting voort, noordelijk van het

zoogenaamde Pla,atje van Ierseke en geraakt daa.rop te 7 uur 10 minuten

aan den grond. Rij werd nu opgenomen en iets zuidelijker in dieper wa

ter geplaatst; maar kort daarop om 7 uur 15 minuten raakte hij weer den

grond; hij werd weer aan boord genomen en na een oogenblik in de rieh

ting van Ierseke opgeroeid te hebben, weer in het water geplaatst. Dit

de waargenomen hoeken, de stroomloop op de kaart aangegeven, blijkt dat

de drijver en dus ook de stroom over het Plaatje van Ierseke heen was ge

gallon en toen tereeht kwam in de geul zuidelijk daarvan. Zijn loopbaan

doorsnijdt verder deze geul en de drijver komt te 7 uur 45 minuten tereeht

op een der vele in dat gedeelte der Oostersehelde aanwezige zandplaten,

en werd te 8 UUl' vlot gemaakt. Nadat hij te 8 uur 10 minuten nog eens

aan den grond geraakte, werd hij na een oponthoud van 10 minuten te 8

uur 20 minuten in een dieper gedeelte geplaatst en drijft van dit oogen

blik zonder verder oponthoud in een bijna oostelijke richting. Zoo komt

hij te 9 uur 5 minuten in de Rijn- of Ràom-kil en heeft neiging om deze

diepere geul te volgen. Intusschen begint door verandering van tij de drij

ver zijn vaart te verminderen; ongeveer 9 uur 30 minuten treedt de eb in

en keert de drijver terug. Hij neemt nu eehter een N. N. W. richting aan,

gaat over de >Zandplaten" heen en komt zoo in het diepe vaarwater van

de Oostersehelde en volgt alsnu natuurlijk geheel den loop van dit groote

vaarwater in westelijke riehting. Te 1 uur 15 minuten werd de drijver aan

boord genomen.

Dinsdag 28 Augustus 1883. Des morgens te 5 uur 15 minuten werd een

drijver over boord gezet, op ongeveer 150 M. van de punt van de West

nol van den polder Seherpenisse bij Gorishoek, welke bij ingevallen vloed

eene oostelijke riehting aanneemt. Daar tengevolge van het onstuimige

water de hoekmetingen met behulp van den octant ondoenlijk waren, is

met een zeilvaartuig de loop van den drijver gevolgd en deze onmiddelijk

op de kaart aangegeven. Dit ~ng hier zeer gemakkelijk door de aanwe

zigheid van vaste punten op den wal en van tonnen in het water, terwijl

daa.renboven, daar de drijver de kust volgde, de afstanden tot deze niet

zoo groot waren of zij konden behoorlijk gesehat worden. Intussehen biedt

"
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deze etroomlijn niet die nauwkeurigheid aan, die de vorige bezitten. De

drijver gaat in nagenoeg dezelfde richting voort, paeeeert te 6uur 10 mi- .
- .>

nuten de Oostnol, verwijdert zich bij de Hoek van de Kraag van de kuet, :

en gaat te 6 nur 50 minnten langs de eluis van den polder Scherpeniese. ,

De drijver beweegt zich betrekkelijk langzaam, gaat te _8 uur 30 minuten:

midden tusschen de zwarte ton en den wal; te 9 uur 40 tusschen de sluie

van den Steeland polder en de witte ton, doch dicht onder den wal; hij::

volgt nu het vaarwater met grootere snelbeid, na 10 uur 40 minuten.·'

wordt zijne snelheid echter minder en komt hij te elf unr op een punt,

waar hij langen tijd blijft liggen. Te Il uur 30 minuten begint het merk.,: j

baar te ebben; bij het terugkeeren gaat de drijver verder van den wal, dan;:':-: ,: .

in de heenreis. Tegen 1 uur 15 minuten werden het water en de wind ,.~

zoo hevig, dat de drijver ingenomen en de waarnemingen gestaakt moesten

worden.

Woensdag 19 September 1883. Te 5 nur 30 minuten in den morgen werd' J,

een drijver over boord gezet op ongeveer 150 M. van het Westhavenhoofd',"

te Wemeldinge, welke zich in westelijke richting onder den invloed der'.

ebbe in beweging zette. Hij blijft de kuet op ongeveer denzelfden afstand;

volgen, gaat te 6 uur 15 minuten langs de Nieuwe eluie van Wemeldinge'
en verwijdert zich bij het nieuw gebouwde stoomgemaal van den dijk,~maar'-'

volgt evenwel den laagwaterrand. Te 7 uur gaat hij buiten de witte ton /

welke op den hompel van den Oostbevelandpolder ligt, verder lange dei

Slurf, de Zandkreek voorbti en begint om 7 uur 10 minuten de kust van

Noordbeveland te 'Tolgen, het Engelsche vaarwater ingaande. Er ging hier'

een zeer sneIle ebstroom, langzamerhand verwijdert de drijver zich van den~

wal en is tegen 9 uur op de hoogte van Colijnsplaat gekomen. Hij heeft._

alzoo het Engeleche Vaarwater verlaten, om tusschen den Vuilbaard en de:, . ',.

kust van Noordbeveland door te gaan. Langzamerhand wordt zijne snel~','

heid minder, om 9 uur 45 minuten ie het water stil, om 10 uur 10 minu•.

ten wordt de vloed merkbaar en keert de drijver teru~. Over het algemeenJ

neemt hij nu zijn weg noordelijker dan hij eerst gegaan ie en begint om 12:
uur 40 minuten weer het Engeleche Vaarwater te volgen, waarnit het om· , .'

2 nur 10 minuten op de hoogte van Kate is gekomen. Allengs begint hit

de kuet weer te naderen, zoo zelfe dat hij, niettegenetaande uit de Zand.

kreek de vloedstroom de Oosterschelde intrekt, in de Zandkreek getrokken

wordt. Dit had te 3 uur plaate. Volgene mijn beecheiden meening moet

de oorzaak van dit verschijneel in het volgende gezocht worden. Het wa·

ter dat bij opkomenden vloed uit zee door het Veereche gat stroomt. vindt

voorbij Veere gekomen alleen de Zandkreek open 1 daar het Sloe door den.
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spoorwegdam gesloten is. De groote hoeveelheid vloedwater wordt dien.

tengevolge in de betrekkelijk nauwe Zandkreek geperst, waardoor in dezen

stroom een felle vloed plaats heeft, die met grooto kracht langs de Slurf

in Z. O. richting de Oosterschelde ingaat. Het gevolg hiervan is dat hier

door een zuiging uitgeoefend wordt op de waterdeeltjes van het Engelsche

vaarwn.ter. De drijver gaf hiervan een trefi'end bewijs. Na, zooals ik bo

ven reeds vermeldde, de kust steeds genaderd te zijn, draaide hij zich plot

seling (gehoor gevende aan bovengenoemde zuiging) de Zandkreek in en

was te 3 uur vijf minuten zuidelijk van de ton gekomen, die de splitsing

der vaarwaters aangeeft, geraakte toen in den stroom uit de Zandkreek

komende en dreef met groote snelheid de Oosterschelde in en passeerde

reeds te 3 uur 10 minuten de Slurf op ongeveer 100 M. afstand, en gaat

nu binnen langs de witte ton welke op den hompel van den Oostbeveland.

polder ligt. Tusschen deze ton en den wal is het water in vrij hevige be

roering met tal van neertjes en draaikolken, een gevolg van hompels en

oude dijkstukken welke hier aanwezig zijn; het wateris hier in vreeselijk

ronddraaiende beweging j de drijver volgt al deze verschillende bewegin

gen, maar geraakt el' eindelijk uit, verwijdert zich van de kust en wordt

te 3 nur· 30 minuten vlak voor het Sas van Goes op vrij grooten afstand

ingenomen.

Inaansluiting hiermede dient beschouwd te worden de drijving op

17 Augustus gedaan, die aIs voortzetting van deze in aanmerking kan

komen.

Donderdag 20 September 1883. Te 5 uur 45 minuten in den morgen werd

een drijver over boord gezet op ongeveer 150 M. van de havendammen

van het Sas van Goes; hij geraakt in het eerst nog al eens vast, maar

wordt telkens weer in het dieper gedeelte gezet; passeert 6 uur 30 minu

ten langs de Slurf, gaat do Zandkreek in en bevindt zich te 6 uur 45

minuten even bniten de ton die op de splitsing der vaarwatera ligt. Hij

geraakt te 6 uur 50 minuten vast en wordt wat dichter bij de tonnen g-e

zet om alzoo in dieper water te zijn. Hij geraakt te 6 uur 55 minuten

weer vast op de slikken en wordt daarna te 7 uur 10 minriten dicht bij

de tweede ton in het water gezet. Te 7 uur 40 minuten passeert hij

achter de derde zwarte ton op ongeveer 25 M. afstand. Hij gaat van nu

af langzaam binnen langs de het vaarwater begrenzende bleesbakens, pas·

8eert zoo het Katsche veel' te 9 uur 20 minuten, bevond zich te 9 uur 30

minuten buiten de zwarte ton op ongeveer 25 M. afstand, bleef toen een

oogenblik va~tzitten en werd toen weer in het ..vaarwatel' gezet. Te 10

uur 10 minuten bevond b.ij zich vool' de duikersluis van den Wilhelmina-
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polder. waar hij tengevolge van de kimteri~g op bijna dezelfde plaats
'bleef staan tot 10 uur 50 minuten aIs wanneer de vloed inviel en de drij
ver nagenocg langs denzel,fden weg tetugkeerde.

Opgemaakt, naar aanteekeningen door den Reer J. M.· C. Baron

Quarles de Quarles, 8tudent' aan de Politechnische 8chool, ver

zameld door den Ingenie9r van 's Ryks Waterstaat.
:.~ :-{ .

N. A. M. VAN DEN TROORN.
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VERKLARING· DER PLATEN VII-XV
ll~HOORENDl!: llU

"OESTERCULTUUR IN AFGESLOTEN RUIMTEN"
EN

"DE PHYSISCHE GESTELDHEID VAN DE OOSTERSCHELDE".

Plaat VII. Afbeelding' van een gedeelte van den Oesterput van denheer
Wagtho te l'holen (zie bladz. 356J.

Plaat VIII. Kl1art van de Oosterschelde IDet aanduiding der punten waal'
gedoken werd en tevens van de lijnen langs welke de drijvers van Bijlage
B zich verplaatsten.

Plaat IX. Graphische vool'stelling van de tempe~atuur van hetScheldewater
gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus 1880, 1881, 1882 en 1883.

Plaat X. Links: Temperatl1ur-curve van het zomerhalfjaar 1880 gesteld
tegenover die van het zomerhalfjaal' 1883. Rechts: Temperatuur-curve
volgens waamemingen te Wemeldinge gesteld tegenover die opgemaakt
volgens waarnemingen aan boord van den Rinkelaar op de Yersche Bank.

Plaat XI. (Behoort bij Bijlage B.)
Fig. 1. Beloop der kust ten westen van de haven ,van Wemeldinge.
Fig. 2. Beloop der kust ten oosten van de haven van Wemeldinge.
Fig. '3. AIs fig. 1 met aandl1iding van het oritstaan van een neer.

Plaat XII. Dl'ie der punten welke in 1882 door den duiker onderzocht werden.
G. De Scbakerloopolder bij paal 9-16.
K. De Schaardijk van den Stormezandpoider.
L. De Havendammen van het Zuid-Bevelandsclie kanaal te Wemeidinge.

Plaat XIII. Twee andere der in 1882 door den duiker onderzochte punten.
M. De uitstekende punt aan den Snoodijkpoider.
N. De uitstekende pnnt aan den Kouwenpoider.

~laat XIV. Drie der in 1883 ondel'zochte punten.
V. DeOostnol van den Vlietepoider. .

VI. De Oost- en West-Havendam van Zierikzee.
X. Een gedeelte van den Zeedijk VOOl' den Kanwers InIaag.

Plaai XV. Drie andere in 1883 onderzochte punten.
XI. De Zuid-Oostelijkste punt van. den Zeedijk ,voor den Suzanna's en

Kister's InIaag.
XII. De Noordelijkste vooruitstekende punt van denZeedijk vool' den

Suzap.na's en Kister's InIaag.
XIII. Zuidpunt van den Flaauw~rs eerilten Inlaag.

,.~. '~.



-------........,.."---~--··..!_t;""_ii""=;:t".",,:i,.,..~:·,,."':,.-..~~"".':,"~-~."'-"'~.,..,.I"':"'r'';''-:,--'~'~:'
r ,

:-;-~. -.' ~"",". ·:'··.~-;"1~f~·'~·;:"~·':C'--~

..•.;··.l

.> '"

EXPLICATION ·DES PLANCHES VII-·XV
APPARTENANT AUX DEUX MÉMOIRES INTITULÉS

"L'OSTRÉICULTURE DANS LES ENCLOS"
ET

"DES CONDITIONS PHYSIQUES DE L'ESCAUT ORIENTAL".

Planche VII. Représentation d'une partie du réservoir de M. Wagtho à
Tholen. (Voir p. 357).

.Planche VIII. Carte de l'Escaut oriental montrant les points où' le plongeur
est descendu et indiquant en même- temps la marche des flotteurs de
l'Appendice B.

Planche IX. Figures graphiques de la température de l'eau de l'Escaut
oriental pendant les mois de juin, de juillet et d'aôut 1880, 81, 82 & ~3.

Planche X.. A gauche: Courbe des mois d'été de l'année 1880 comparée.
à celle des mêmes mois de l'année i883. A droite: Courbe des observations
à Wemeldinge comparée à celle construite à l'aide d'observations faites à
bord du Rinkelaar stationné à l'Yersche Bank.

Planche XI. (Appartient à l'Appendice B).
. Fig.!. Profil de la côte à l'oueet du port de Wemeldinge.
Fig. 2. Profil de la côte à l'eet du port de Wemeldinge.
Fig. 3. Même profil que.la fig. 1 montrant la naissance d'un tournant d'eau.

Planche XII. Trois pJints explorée en 1882 par le plongeur.
G. Le Polder de Schakerloo, près dee bornes 9-16.
K. La digue dite Schaardijk du polder de Stormezand.
L. Les digues du port à Wemeldinge, extrémité du canal· à travers l'île ..

de Zuidbeveland.

Planche XIII. Deux autres point~ explorés en 1882 par le plongeur.
M. La pointe saillante du polder de Snoodijk.
N. La pointe saillante du polder de Kouwen.

Planche XIV. Trois des points explorés en 1883.
.V. L'Oostnol du polder de Vliete.
VI. Les digues est et ouest du port de Zierikzee.
X.. Une partie de la digue de mer, devant le Kauwers Inlaag.

Planche XV. Trois autres points explorée en 1883.
XI. La pointe Sud-est de la digue de mer devant la Suzanna'e Inlaag

et le Kister's Inlaag. .
XII. La pointe. saillante la plue septentrionale de la digue de mer du .

Suzanna's Inlaag et du Kister's Inlaag.
XIII. La pointe méridionale de la digue ~ mer devant, le FIaa.uwers eer-

sten Inlaag. ~\."u':i~ .
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