
LICHTEN
D EC EM BER

i M 7.22 15.41
2 D 7.23 15.40
3 W 7.25 15.40
4 D 7.26 15.39
5 V 7.27 15.39
6 Z 7.28 15.38
7 Z 7.30 15.38
8 M 7.31 15.38
9 D 7.32 15.38

10 W 7.33 15.37
11 D 7.34 15.37
12 V 7.35 15.37
13 Z 7.33 15.37
14 z 7.37 15.37
15 M 7.38 15.37
16 D 7.39 15.37
17 W 7.40 15.38
18 D 7.40 15.38
19 V 7.41 15.38
20 z 7.42 15.39
21 z 7.43 15 39
22 M 7.43 15.40
23 D 7.44 15.40
24 W 7.44 15.41
25 D 7.44 15.41
26 V 7.44 15.42
27 z 7.45 15.42
28 z 7.45 15.43
29 M 7.45 15.41
30 D 7.45 15.45
31 W 7.45 15.46

Deze tabel gteft
het wezenlijk uur
volgens de zon. -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDELS

HOOGWATER

D EC EM BER

1 M 10.48 23.06
2 D 11.05 23.44
3 W — 12.01
4 D 0.18 12.34
5 V 0.50 13.07
6 z 1.24, 13.40
7 z 1.58 14.14
8 M 2.32 14.50
9 D 3.11 15.30

10 W 3.50 16.15
11 D 4.41 17.10
12 V 5.41 18.16
13 z 6.51 19.27
14 z 8.03 20.36
15 M 9.07 21.36
16 D 10.05 22.32
17 W 10.58 23.24
18 D 11.49 —

19 V 0.14 12.39
20 Z 1.03 13.27
21 Z 1.52 14.15
22 M 2.40 15.02
23 D 3.26 15.51
24 W 4.15 16.40
25 D 5.07 17.35
26 V 6.06 18.40
27 Z 7.12 19.46
28 Z 8.21 20.53
29 M 9.22 21.49
30 D 10.14 22.37
31 W 10.59 23.19

De uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.

Drukkerii en Bureel
TELEFO O N  72.558

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

V e rsc h ijn t eiken Vrijdag avond

A B O N N EER T U  OP 
A D V E R T E E R T  IN  

H E T  V IS S C H E R IJ B LA D  >

ABONNEMENTEN »
B IN N EN LA N D  : Een laar, 36 fra n k ; 9 maanden, 27 fra n k ; S 
maanden, 18 fra n k ; 3 maanden, 12 f r .  B U ITE N L A N D : 60 frank.

Toekomstplannen
II. — H et Loon van den Visscher

D it is  een fel omstreden vraagstuk dat 
reeds menigmaal op den voorgrond is  
getreden, zoowel in  plaatseiijke als in 
algemeene aangelegenheden en tot aller
le i zonderlinge toestanden aanleiding 
heeft gegeven, maar nog steeds op een 
afdoende oplossing wacht,

De zeevisscher kan in  zake loonrege
ling en wat ermede verband houdt, on
geveer als een «outlaw», een buiten de 
wet aanzien worden.

D it woord is  niet te sterk als men bvb. 
bedenkt dat, toen de wet van 1903 voor
schreef dat alle werklieden die met een 
baas eene geschreven of ongeschreven 
werkovereenkomst hebben aangegaan, op 
zijne  kosten moeten verzekerd z ijn  tegen 
de gevolgen van arbeidsongevallen, de 
zeèvisschers van dit voordeel uitgesloten 
werden, dus niet vergeten, maar uitge
sloten!

Hoe dit mogelijk is  in  een land waar 
de grondwet verkondigt, dat alle Belgen 
gelijk z ijn  voor de wet?

Doodeenvoudig, wegens de manier 
waarop de visscher voor z ijn  werk be
loond wordt.

Niet vergeten werd h ij, schreven w ij, 
bij de bespreking dezer algemeene wet; 
verre z i j  van daar: vroede senators en 
volksvertegenwoordigers hebben lange 
redevoeringen uitgesproken om dezen die 
er mochten aan twijfelen te overtuigen, 
dat de visscher geen werkman is  zooals 
een andere, maar eerder als een deel
genoot van den werkgever, een soort 
werkend aandeelhouder in  de zaak, moet 
aanzien worden.

Eeuwen geleden was dit wel fe ite lijk  in  
veel gevallen zoo: varensgezellen legden 
hun centen samen om een visschersboot 
te koopen en deelden w inst en verlies 
van de onderneming zooals het onder 
echte vennooten behoort.

Toen later de visschersvaartuigen 
meestal individueel eigendom geworden 
waren, bleef het in  de drijfnetvisscherij 
nog regel, dat elk z ijn  stel netten mede
bracht en een deel bekwam in  de vang
sten in  verhouding met z ijn  aandeel in  
de vleet, zooals men in  de drijfnet- 
haringvisscherij de lange reeks aaneen- 
gehechte rechtstaande netten noemt, die 
zich soms over verscheidene kilometers 
uitstrekken en door het met den wind 
langzaam achteruitdrijvend vaartuig aan 
de oppervlakte van het water worden 
meegesleept.

Die drijfnetvisscherij werd meest door 
de vissehers van den Westhoek bedreven, 
maar is  thans zoo goed als uitgestorven.

Over een veertigtal jaren, toen de eer
ste algemeene wet op de Verzekering van 
Arbeidsongevallen in  Belgie ter sprake 
kwam, en de Oostendsche visschersvloot 
nog overwegend u it zeilsloepen bestond, 
was het op deze vaartuigen weliswaar 
nog meestal het gebruik, dat er van het 
aandeel van de vissehers in  de opbrengst 
van de vangst, door den reeder een deel 
werd afgehouden om na een gestelden 
term ijn, veelal op het einde eener visch- 
kampagne, te worden aangewend tot 
dekking van zekere schadeposten en nor
male uitbatingskosten van het schip.

In  den Oosthoek, ’t is  te zeggen te 
Blankenberge en te Heist, de eenige toen 
daar bestaande visschershavens — als 
men zoo de plaatsen noemen mag, waar 
de vaartuigen, bij gebrek aan haven, hun 
vangsten op het strand moesten landen 
— moesten de vissehers eveneens tus- 
schenkomen in  verscheidene min of meer 
belangrijke uitgaven die de uitbating van 
het vaartuig betroffen.

Die afhoudingen van het loon der vis- 
schers waren doorgaans zeer ingewikkeld 
en voor de meestal ongeletterde vissehers 
m oeilijk om verstaan, en ’t is  dan ook 
niet zonder reden dat men langs de kust 
een verwarde uiteenzetting, een «Blan- 
kenbergsche rekening» noemt.

In  1903 waren te Oostende weliswaar 
reeds verscheidene stoomtreilers in  ge
bruik, op dewelke het loon van de be
manning, met uitzondering van den 
schipper, voor het groo.tste deel u it een 
vaste gage bestond, aan gevuld door een 
gering ten honderd in  de bruto opbrengst 
van de vangst, ten einde den v li jt  der 
opvarenden aan te wakkeren.

Dat in  algemeenen regel de tusschen
komst van de bemanning in  de uitba
tingskosten van hun schip omstreeks 
1903 overal in  onbruik was gevallen, 
schijnt bij de toenmalige wetgevende 
macht geen gewicht in  de weegschaal te 
hebben gelegd: de visscher moest aan
schouwd worden niet als arbeider in  
dienst van een werkgever, maar als deel
genoot in  de onderneming tenzelfden 
titel als de scheepseigenaar of de aan
deelhouders in  de reederij. Ze lfs de on
beduidende procentsgewijze aanmoedi
ging, die de bemanningsleden van de 
stoomtreilers genoten, volstond in  de 
oogen van den wetgever van dien tijd , 
om aan die arme sjouwers het karakter 
van werknemer te ontzeggen en ze van 
de voordeelen van de wet op de arbeids
ongevallen u it te sluiten.

Thans wordt in  bevoegde middens de

opvatting gehuldigd, dat al wie, voor het 
verrichten van een werkzaamheid, onder 
het toezicht en het gezag staat van een 
persoon die de werkzaamheden regelt en 
beveelt, moet aanzien worden als werk
nemer welke ook het bedrag weze van 
z ijn  loon en onder welken vorm d it hem 
ook moge worden toegekend.

A ls er een werkman bestaat, die onder 
het toezicht en het gezag van een werk- 
leider arbeidt, dan is  dit zeker wel de 
visscher. Z i jn  arbeidsovereenkomst is  
steeds geschreven en wordt vóór de in 
scheping geboekt bij de Zeevaartpolitie 
Van dan af en nog vóór h ij aan boord 
van het schip is, staat h ij onder het 
gezag van den schipper-werkleider en 
staat h ij voor overtredingen, die in  lan
delijke ambachten zonder gevolg blijven, 
blootgesteld aan straffen waarvan in  
geen enkel bedrijf ter wereld — behalve 
de koopvaardij, die andere zeevaarttak 
— de weerga kan gevonden worden.

To t vóór enkele jaren werd de v is
scher die niet op t ijd  op een varensklaar 
vaartuig aanwezig was, daar door de po
lit ie  tegen w il en dank hardhandig naar
toe gebracht, ja  soms gesleurd, en voor 
sommige overtredingen van het scheeps- 
reglement kon een opvarende in  de 
boeien worden geklonken.

Men zou m oeilijk een andere onderne
ming dan de zeevisscherij kunnen noe
men, waar de deelgenoot of aandeelhou
der op zulke manier door of namens den 
zaakvoerder behandeld wordt!

Dat de visscher, .zelfs al wordt h ij met 
een overeengekomen procent op de bruto 
opbrengst der vangsten betaald of aan- 
gemoedigd, desniettemin een werknemer 
is  die, zooals eiken anderen werkman 

: door de wet van 1903 op de arbeidson- 
I gevallen had dienen beschermd te z ijn , 
scheen zeventien jaar later nog niet 
duidelijk te z ijn  geworden, vermits in  
December 1929 een bijzondere wet het 
licht zag, waardoor de reeders ter koop
vaardij en ter visscherij op hun beurt 
verplicht werden hun scheepsvolk tegen 
de nadeelige gevolgen van arbeidsonge
vallen te verzekeren in  voorwaarden, die 
nochtans hier en daar afwijken van de 
algemeene wet van 1903.

Het is  h ier de plaats niet om die wet 
met haar voor- en nadeelen te bespre
ken, dit zal een afzonderlijk hoofdstuk 
van deze Toekomstplannen uitmaken.

W ij hebben het hier meer bepaaldelijk 
over het loon der vissehers en willen nog 
met een ander voorbeeld bewijzen dat 
z ij, wegens de manier waarop z i j  be-

Teleurstellende Uitslagen der 
Haringvisscherij in Holland

Onze wekelijksche overzichten betref-1 schepen stilliggen, en we vragen ons af
fende de hierboven genoemde visscherij 
kunnen we nu weer beeindigen. Nog een 
klein aantal schepen heeft deze week 
naar haring gevischt en aangezien de 
resultaten bedroevend slecht waren, zal 
het in  de volgende week wel geheel ge
daan zijn .

Het is  jammer, dat het zoo geloopen is.
Ta l van schepen zullen de gemaakte 

kosten niet met hunne besomming goed 
kunnen maken. Enkelen z ijn  er, die op 
werkelijk goede resultaten kunnen bo
gen. Dat z ijn  die schepen, die geprofi
teerd hebben van de goede vangsten, die 
er in  een kort tijdsverloop van ongeveer 
veertien dagen gedaan werden. Niet al
leen voor de reederijen, ook voor de be
manningen is  het teleurstellend ge
weest. Immers met gevaar is  het bedrijf 
uitgeoefend en ondanks dit welbekende 
gevaar heeft men zee gekozen. Gaarne 
zouden w ij gezien hebben, dat er ook in  
het algemeen iets extra’s verdiend was 
geworden. Het is  nu bij enkelen geble
ven, zooals we hierboven reeds zeiden.1

En nu gaat een gedeelte van deze 
schepen weer ter trawlvisscherij varen, 
maar ook een gedeelte zal weer gaan 
stilliggen, omdat in  de eerste plaats niet 
alle schepen voor het trawlen z ijn  in 
gericht en in  de tweede plaats de moge
lijkhe id  om te gaan trawlen niet voor 
alle schepen bestaat. E r  z ijn  bezwaren 
van verschillenden aard, die h ier nlet 
alle op te sommen zijn .

Dan was er nog de sardinevisscherij, 
waarmede men zich zou kunnen bezig 
houden. Maar ook hiervoor z ijn  onze 
stoom- en motorloggers niet ingericht. ! 
Vooral het daarvoor benoodigde vischtuig 
ontbreekt en onder de tegenwoordige om
standigheden is  het m oeilijk de ver
eischte netten aan te schaffen. En dan 
z ijn  de resultaten van deze visscherij in  

j de laatste dagen ook niet zoo heel schit
terend. Dat animeert niet tot het maken 
van veel kosten.

En  dus gaat straks weer een aantal

tot wanneer? Veel zal er spoedig moeten 
veranderen, w il het tot haringvisschen 
in  den aanstaanden zomer komen. Naar 
onze meening, voor zoover het mogelijk 
is  daarover te oordeeüen, zal het wel 
weer najaar worden voordat er sprake 
van haringvisscherij kan zijn . Misschien 
kan er dan weer een paar weken vroeger 
begonnen wordlen* Maar hierover kan 
nog lang genoeg beraadslaagd worden.

Naam kaartjes

mogen nog geleverd worden, tof 
uitputting van den huidigen 
voorraad, tot 31 December 1941 
door de

DRUKKERIJ VAN D IT  BLAD

Een laatste gelegenheid dus om 
U te bevoorraden. ----------------

Bericht aan de 
Vissehers

VLAGGEN EN T E  VO EREN L IC H TE N  
D ER V IS S C H E R IJ -  EN W A C HTSC H EPEN

Ieder ter vischvangst uitloopend vaar
tuig moet een w it licht voeren, dat bij 
donkerworden in  top te h ij schen is.

De 6 wachtbooten voeren buitendien 
ter herkenning ook een blauw licht.

Het uitvoeren van dit bevel treedt on
middellijk in  werking en zal door de 
kontrole nagezien worden.

Premies 
voor verzekerde  

visschersvaartuigen 
afgeschaft

Sedert vele jaren werden aan de vroe
ger bestaande verzekeringsmaatschap
pijen voor al de vaartuigen, die hen ver
zekerd waren, teruggaven op de premies 
gedaan, zoodat de bij deze maatschap
pijen verzekerde vissehers, een terugga
ve op de premie bekwamen.

Naar we vernemen, zou de Staat thans 
beslist hebben deze premies af te schaf
fen en zullen deze maatschappijen op 
denzelfden voet gesteld worden als de 
andere verzekeringsmaatschappijen, die 
als onderlinge verzekeringen er niet 
konden van genieten.

D it is  voor de visschers-reeders, waar
van de verzekeringspremiën al hoog op- 
loopen een groote tegenslag, daar de 
verdiensten thans zeer gering z ijn  ten
gevolge van het weinig uitvaren.

Zouden we den Staat mogen verzoe
ken z ijn  besluit te willen herzien en 
deze premie weer in  voege te brengen 
op voorwaarde, dat de reeders in  hun 
eigen onderlinge verzekering verzekerd 
z ijn , waarvan het doel beantwoordt aan 
de eischen door den Staat gesteld ?

’t Zou voor den reeders een schoone 
vermindering z ijn  der lasten, welke 
thans nog op hen wegen en voor de 
verzekeringen, die op dezen leest ge

Teruggeven van 
vuile Olie

Het is  bekend dat al wie nog olie w il 
de vuile moet teruggeven.

Alleen de reeders van twee tactmoto- 
ren moeten geen vuile olie teruggeven.

Groote afnemers moeten nochtans 
voor zichzelf de aanvragen doen en dit 
aan de Centrale voor Petroleum-en Teer- 
produkten, Aarlenlaan, 113, te Brussel.

Een goede Zaak  
voor 

Reeders-Visschers

In  het vervolg moeten reeders-vis
schers geen taxezegels meer plakken voor 
alle visscherijbenoodigdheden, petro- 
leumprodukten (smeerolie, mazout, ben
zine) aanbelangend.

Dat w il dus zeggen dat noch trans- 
missietaxe noch faktuurtaxe dient ge
plakt.

D it beteekent voor elk vat van deze 
producten een besparing van 30 tot 40 
fr.

D it in itia tie f hebben we te danken

Het Vliegwezen in dienst van 
de Zeevisscherij

zoldigd worden, als buiten de wet staan
de aanzien worden.

In  1930 werd de kindertoeslag ten bate 
van alle arbeiders wettelijk ingevoerd; 
ditmaal waren de vissehers niet verge
ten geweest, ze waren wel degelijk onder 
de rechthebbenden begrepen, wat in  feite 
een veroordeeling in  zich draagt van de 
bijzondere wet van 1929 op de arbeids
ongevallen aan zeevarenden overkomen.

Ditmaal had het bevoegd Ministerie 
van Arbeid en Sociale Voorzorg voor de 
toepassing der wet zelfs een onderscheid 
meenen te moeten maken tusschen de 
vaartuigen die de garnaalvisscherij be
drijven en de andere.

Zonderling onderscheid, voorwaar, als 
men bedenkt, dat heel wat schepen beur
telings de garnaalvangst en de visscherij 
op sprot, haring, allerhande visch, ja 
zelfs op mosselzaad, bedrijven.

Om de weerspannigheid te fnuiken van 
zekere schipper-eigenaars van kleine 
vaartuigen, die beweerden dat hun eigen 
loon niet meer bedroeg dan dat van de 
twee andere opvarenden, nl. 20 t.h. van 
de bruto-verkoop der vangsten, en dat 
het bijgevolg niet b ill i jk  zou z ijn , dat 
z i j  een deel van hun loon zouden moe
ten afstaan om een kindertoeslag aan 
hun varensgezellen te betalen, had het 
bevoegd Ministerie er in  tegestemd de 
opvarenden dier kleine vaartuigen te 
aanzien als onafhankelijke arbeiders, die 
elk voor zich zelf zouden bijdragen tot 
de Nationale Kas waaruit z ij  een loon- 
toeslag zouden kunnen bekomen in  ver
houding met het aantal hunner kinde
ren.

Daar die bijdrage berekend werd op 
de huurwaarde van de woning door de 
belanghebbende vissehers betrokken, is  
het klaar voor al wie weet hoe bekrom
pen de meeste onzer kroostrijke vis- 
schersgezinnen gehuisd zijn , dat er geen 
visscher zou gevonden geweest z ijn , die 
niet bereid ware geweest een geringe b ij
drage tot de Nationale Kas te betalen 
om daaruit onder vorm van kindertoeslag 
een veel grootere som terug te ontvan
gen.

Het is  dan ook bijna niet te gelooven 
dat deze regeling hardnekkig is  bekampt 
geworden door zoogenaamde werkmans
vrienden, die in  hun politieke vlag het 
slagwoord voeren: «’t is  de baas die ’t  al 
betaalt»!

De aanwezigheid der sprotbanken' 
wordt d ikw ijls aan de vissehers aange
duid door ta lrijke  benden zeemeeuwen, j 
die dezen kleinen zwerf visch vervolgen; ' 
in  October is  deze laatste nog op de 
Schotsche kust en in  November is  h ij

proefnemingen, die gedaan werden, geen 
uitslag opgeleverd.

Het visscherijbestuur van Groot-Bre- 
tagne heeft doen overgaan tot waarne
mingen met watervliegtuigen in  de na
bijheid van Felixtown en van P ly
mouth, met het doel de vischbanken op 
te sporen. De proefnemingen hadden 
geen den minsten uitslag.

Het zeevisscherijbestuur van Schot
land wilde op z ijn  beurt dezelfde opzoe
kingen beproeven, ten einde de zeer be
langrijke haringvisscherij ter hulp te 
komen. B i j  de eerste proefnemingen lie-

reeds op onze kust, om in  Januari tot 
het volgende jaar te verdwijnen. Het 
wraakzuchtige zeevarken maakt ook 
jacht op de sprot. Ook beloert hem de j 
visscher om de plaats te kennen, waar j 
z ijn  voedsel in  groote hoeveelheid te 
vinden is. De vissehers verliezen som- 1 
t ijd s een kostbaren t ijd  om te weet te
komen waar de massa sprot zich ver- ' ten de omstandigheden niet toe, het ont- 
plaatst heeft. Een aanzienlijke hulp wa
re hem verleend, indien men op de eene 
of andere wijze belangrijke groepen 
visch kan ontdekken. Zou de luchtvaart 
zu lk een kleinen visch onder water kun
nen opsporen ? Onze vissehers zouden 
voorzeker voordeel trekken u it de op
zoekingen in  dezen zin  gedaan.

N IE T S  N IE U W S  !

Verscheidene vluchten werden be
proefd, in  F ra n k rijk , voor de schardijn 
en in  Engeland voor den haring.

Langs de Westkust van F ra n k rijk , in  
de Golf van Cascogne, van Rochefort 
tot aan het eiland Yen, werd de schar-

worpen werk te verrichten. Nadien wer 
den nog 32 vluchten ondernomen; hun 
gemiddelde duur was van 4 tot 5 uur. 
Zekere uitvaarten werden in  de duister
n is  gedaan; er werd echter vastgesteld 
dat boven de drijfnetvisschersvloot vlie
gen buitengewone moeilijkheden ople
verde, en dat de uitslag steeds tw ijfe l
achtig z ijn  zou.

Een proefneming werd elk uur van 
den dag gedaan. Bijzondere werktuigen 
werden aangewend om de watervlakte 
der onderzochte strook, gelegen in  de 
St. Andrewbaai en zeewaarts van Troup 
Head (M oray-Firth), te bespeuren. In  
weerwil van de krachtinspanning, vol
harding en wilskracht der drie beproef-

aan den heer Lammens, afgevaardigde 
schoeid z ijn , een aanmoediging van be- : van de B. P., daarin gesteund door den 
lang. «I heer Soudan.

Naar Cherbourg
De Z.53 en Z.7 komen terug. — De 0.210, N.44 en Z.63 
als reddeloos verloren te aanzien. — De H.30 en H.16 

kunnen, hersteld, spoedig terugkeeren

dijn ontdekt, maar door middel van een, de waarnemers, aan boord van het wa- 
luchtschip «Zodiac Z. D. 3» door den ‘ J —
bevelhebber en z ijn  zes officieren.. De 
aftocht had plaats te 7.50 uur. De schar
d ijn  werd onder het water bemerkt, ten 
Zuiden van het eiland Yen, langs de 
kust, ter hoogte van «Sables d’Olonne» 
en in  de «Pertuis Breton». De waarne
ming eindigde te 15.15 uur. E r  moet op
gemerkt worden dat de waarnemingen 
gedaan werden tijdens de groote equi- 
noxtijden en bij zeer lage zee, wat toe
lie t de ondiepten te ontdekken, besche
nen door de zon, toen tamelijk hoog aan 
de kim. In  deze baai is  daarenboven de 
helderheid van het water zeer groot.

Een tweede waarneming werd gedaan 
te 15 uur, aan boord van den tweedek
ker Doran. Ditmaal was het zeewaarts 
van St Malo, van S t Lemaire en van de 
baai van Cancale, dat de vluchten heen 
en terug gedaan werden. Het vliegtuig 
was op een hoogte begrepen tusschen 
1000 en 1.500 meter. Met een luchtsehip 
dat trager vooruitgaat, is  het niet noo
dig zoo hoog te stijgen. De schardijn 
werd gedurende deze waarneming ver
scheidene malen erkend, met andere 
visch zooals de «pilchard».

De uitslag dezer tochten was gunstig 
en heeft bewezen dat het mogelijk is  op 
deze plaatsen practische toepassingen 
te doen.

(Zie vervolg bladz. 2). j Maar in Engeland hebben de talrijke

tervliegtuig, werden de werkzaamheden 
te vergeefs gedaan; geen enkele haring 
kon onder het water opgemerkt worden. 
Nochtans vlogen de watervliegtuigen bo
ven de vloot in  volle haringvisscherij; 
de visch was bijgevolg wel degelijk ter 
plaatse; op verscheidene hoogten werd 
er geen enkele op gewone diepte opge
merkt. Het verslag door de waarnemers 
opgemaakt voegt er bij dat men m is
schien, met een luchtschip, hetzelfde 
punt langer zou kunnen bekijken en er 
somtijds verschil in  de waterkleuring, 
door de vischbanken teweeggebracht, 
ontdekken.

Wat besloten u it deze beide proefne
mingen, schijnbaar zoo tegenstrijdig ? 
Z i j  werden ondernomen door officieren, 
vooral zeelieden, maar ook luchtvaar- 
ders, officieren gewoon rap de omstan
digheden te beoordeelen, die in  de zee 
voorkomen, en gewoon zekere feiten, in 
gevolge de waterkleur, te voorzien.

In  F ra n k rijk , in  weerwil van de vol
doende uitslagen der proefnemingen, 
werd geen practische toepassing er van 
gedaan en in  Groot-Bretagne was de 
uitslag der proef eer ongunstig, wat be
tre ft de inrichting van een dienst voor 
dergelijke opzoekingen.

Hoever de proefnemingen in  België 
doorgedreven werden, zullen we in  een 
volgend artikel nagaan.

W. C.

U it  het relaas in  ons vorig nummer 
weergegeven, is  eens te meer gebleken 
hoe reizen in  de huidige omstandighe
den, ver van plezant is  en hoe d ikw ijls 
groote moeilijkheden ondervonden wor
den bij de repatrieering van vaartuigen, 
die voor de visscherij en hun eigenaars 
thans van onschatbare waarde zijn .

Daarom kunnen we het werk van den 
heer Vandenberghe en z ijn  medehelpers 
des te verdienstelijker vinden omdat z ij 
gansch hun tijd  en krachten aangewend 
hebben om dergelijke reuzentaak ten 
koste van veel moeilijkheden en zonder 
belang tot een goed einde te brengen.

Het is  ons hier in  deze kolommen 
m oeilijk weer te geven, wat nog zoo al
lemaal afgelegd werd, maar ’t doet ons 
altijd genoegen te kunnen melden, dat 
dit werk steeds nieuwe en goede resul
taten, is  het niet rechtstreeks dan on
rechtstreeks teweegbrengt.

T E  S T  VAAST LA  HOUGUE
Aan St Vaast la Hougue z ijn  voor 

veel van onze vissehers en in  ’t bijzonder 
voor de Heistenaars en de Zeebrugge- 
naars veel droeve herinneringen ver
bonden.

’t Was niet alleen de verblijfplaats 
van een 50-tal Belgische visschersvaar
tuigen, maar ’t was ook het einde van 
sommigen hunner en de plaats waar 
gansche fortuinen door stelen en roof 
verloren gingen, bij gebrek aan bewa
king eenerzijds en een leidende Belgi
sche hand anderzijds.

H ier verblijven nog Jozef Savels met 
de Z.53 en z ijn  huisgezin, alsook P h ili
bert Cordenier met z ijn  gezin, zonder 
van z ijn  broer Odilo te spreken, die er 
thans een soort restaurant op na houdt 
voor Duitsche soldaten.

Savels en Philibert Cordenier hebben 
reeds getracht verscheidene malen met 
hun schipje terug te keeren en ’t lukte 
niet.

Thans werden door het Zeewezen 
en de heeren Vandenberghe en Pockelé 
nieuwe voetstappen aangewend, temeer 
dat de vaartuigen te La Rochelle ver
toevend, er ook weg moeten en binnen
kort de reis naar België zullen aan
vangen.

De jongens hebbgn er moed op en bij 
het ter pers gaan, vernemen we dat in  
datum van 7 December, Savels inder
daad toelating gekregen heeft om met 
Cordenier en hun kroost terug te kee
ren naar België.

De re is zal waarschijn lijk aangevan
gen worden samen met de Z.7, van Louis 
Haerinck, waaraan men hard aan ’t 
werk is.

t I s  inderdaad Roger Demey, de f l in 
ke mekanieker van het huis Valcke, die 
de motor herstelt en geen rust kent.

Z ijn  taak is  hard en moeilijk, daar 
h ij niet genoeg over de noodige mate
rialen beschikt, maar nu de heer Van
denberghe met Louis Haerinck tuig mee
gebracht hebben, hoopt h ij tegen deze 
week gereed te komen.

Daarna moet h ij nog de H.30, ver
leden maand aan den heer Renaud De
corte verkocht, herstellen en dat is  geen 
klein bier.

H ij wordt in  z ijn  zware taak door 
Maurice Van Dierendonck en Jan Ghe- 
selle, alsook Louis Haerinck zelf, bijge

staan en de jongens z ijn  er ook geen 
duts op.

Ze krijgen van tijd  tot tijd  van Ma
dame van het hotel een «sigaar» omdat 
ze te laat binnenkomen om te soupee- 
ren. Deze denkt dat ze dan in  de «bis
tro’s» gezeten hebben, wanneer ze in  
feite nog werkten tot laat in  den avond 
aan boord.

Toen we hen bezochten, dit was des 
avonds rond 7 uur, waren ze nog aan 
’t werk met een groote lamp.

Ja, de Belgen z ijn  werklustige kerels 
en staan kop en schouder boven onze 
Fransche vrienden.

We bezoeken verder de 0.210 van Au
gust Ponjaert, van Oostende.

Arme man! H ij heeft er alles bij ver
loren, want de Fransche maritieme 
macht heeft het schip op de bank laten 
omslaan, toen het voor herstelling op
gelegd en nog gemakkelijk repareerbaar 
was.

Nu zal h ij er voor oorlogsschade ont
vangen, maar zal dit opwegen tegen de 
groote schade hem aldus toegebracht?

Ook de N.44, van Louis Christiaen, 
schijnt er reddeloos verloren en ook 
hiervoor zal met den Franschen Staat 
verder dienen onderhandeld.

D it is, meenen we, een zeer gewich
tige zaak waaraan ons Zeewezen wel z ijn  
volle hulp zal weten te geven. Het gaat 
hier toch immers om het brood van den 
kleinen man, die geen bureel en bedien
den heeft, die niet genoeg geletterd is  
om die moeilijke kwesties tot een goed 
en rechtmatig einde te leiden^

Vernomen wordt nog dat de 0.249 van 
Louis Decrop in  Lorient de vischvangst 

[zou bedrijven met vier Fransche vis- 
schers aan boord en dat de H.16 «Emma 
Leon» van Jozef Viietinck te Cherbourg 
lig t en er zou mogen teruggehaald wor
den.

De Z.63 van Ackx Ignaas, lig t volledig 
vernield te St. Vaast en van repareeren 
is  er geen sprake meer.

Met het terugkeeren van de Z.53, de 
Z.7 en de H.30, zal een reeks van reizen 
naar St. Vaast ondernomen, een einde 
nemen in  afwachting dat over het lot 
van de andere aldaar vernielde vaar
tuigen beslist wordt.

T E  ROUEN
’s Middags vertrok de heer Vanden

berghe terug van St. Vaast, ditmaal tot 
aan Rouen, waar h ij tegen v ijf  uur aan
kwam op de Kreiskommandantur, die 
echter ’s namiddags gesloten is.

’s Anderendaags ’s morgens zette h ij 
er de besprekingen iù  voor de betaling 
van de schadevergoeding u it te keeren 
aan de 0.93, reeder Albert Huys.

Alles laat voorzien dat ook deze ree
der binnenkort de schade voor z ijn  vaar
tuig u it te betalen, zal ontvangen, zoo
dat ook hier nog een reeder voldoening 
zal bekomen hebben.

B i j  de verdere terugreis gansch alleen 
van den h. Vandenberghe, welke in  an- 
derhalven dag verwezenlijkt werd, had 
geen enkele bandbreuk noch m oeilijk
heid plaats. Eens te meer heeft h ij 
nuttig werk verricht voor het welzijn 
van kleine reeders, die zonder z ijn  hulp, 
reeds veel zouden z ijn  kw ijt gespeeld 
van wat thans als van onschatbare 
waarde dient aanzien te worden.



Toekomstplannen N aar Grevelingen
VISCHAANVOER G EDURENDE D E W EEK  VAN 23 TO T 29 NOVEMBER Woensdag bezochten de heeren Eber

hardt, H. Willems, J. Pockelé, C. Menu 
en R. Bauwens, de haven van Grave
lines om er de noodige maatregelen te 
treffen met het oog op de haringvis- 
scheri] welke er zal plaats hebben.

Reeds 38 vaartuigen werden voor deze 
visscherij ingeschreven en het laat voor
zien, dat het initiatief, destijds door het 
Zeewezen en den heer Vandenberghe 
genomen, een volledig sukses tegemoet 
gaat, waaruit voor de bevolking en in  
’t bijzonder voor de reeders goede ge
volgen kunnen voortspruiten.

Naar het schijnt zuilen alle vaartui
gen, die de reis meemaken, tegen gewoon 
en oorlogsrisico moeten verzekerd zijn .

deze zaak hangende was, heeft z ijn  
werkzaamheden niet hernomen. H ij zou 
het trouwens bezwaarlijk kunnen, zonder 
verscheidene zijne r bijzonderste leden te 
vervangen die thans in  den vreemde ver
toeven of gestorven z ijn . Valt ook nog 
te zien of de samenstelling van dezen 
raad, op basis van de vertegenwoordiging 
van politieke partijen, beantwoordt aan 
de thans geldende beginsels.

De gansche zaak valt onder de be
voegdheid van den Heer Dr. Leo Wou
ters, die onlangs werd aangesteld tot 
generaal-gevolmachtigde voor arbeidsre- 
glementeering, bijgestaan door komitei- 
ten van sociale deskundigen, waarvan de 
leden van werknemerszijde uitsluitend 
door de Unie der Hand- en Geestesarbei- 
ders U.H.G. worden voorgesteld. Het gi 
val der ta lrijke  schipper - eigenaars 
schijnt hier een bijzondere regeling te 
zullen vergen.

Persgesprekken die in  de bladen z ijn  
verschenen, verkondigen dat D r Leo Wou
ters u it eene arbeidersfamilie gesproten 
is  en de nooden van het werkvolk kent, 
dat h ij z ijn  oordeel zal steunen op een 
ju iste klassificeering naar waarde van 
eiken arbeid en van eiken arbeider, daar 
de kunde en de inspanning de bepalende 
faktors moeten z ijn  om aan den arbeider 
de overtuiging te geven, dat eenieder 
rechtmatig voor de geleverde prestatie 
betaald wordt.

Volgens D r Leo Wouters hoeft trou
wens gansch het statuut van den arbeid 
in  ons land degelijk te worden uitge
werkt. Zooals we hierboven betoond heb
ben, is  er onder dit oogpunt op vissche- 
rijgebied nogal wat in  «den haak t 
brengen, zoodat er h ier voor den Heer 
Generaal-gevolmachtigde voor Arbeids- 
reglementeering een gewichtige taak is  
weggelegd. W ij wenschen dat h ij ze, in 
’s lands belang, tot een goed einde moge 
brengen !

V ISCHSO O RT OOSTENDE N IEUW PO O RT ZEEBRUG G E BO EKH O U TE BLA N KEN BERG E STRA N D  Totaal

Garnaal .........................
Platvisch, schui en bot

le soort ....................
2e soort ....................

Groote platvisch ........
Tong:

3e soort ....................
Groote schui ...............
Rog ................................
Groote bot ....................
W ijting : groote .........

kleine .........
Gul en kabeljauw ...
Sprot ..............................
Haai, poers, enz...........
Vischdagen:
Totaal aankoopcijfer:

Maximumprijzen voor 
Sprot en Zeebliek 

in Holland
NIEUWPOORT

Ook in  Holland werd sedert 4 Decem
ber een maximumprijs voor sprot en 
bliek vastgesteld. Deze luiden:

1. De prijzen, tegen welke versche 
sprot en zeebliek ten hoogste mogen 
worden verkocht en afgeleverd door v is
schers, groothandelaars en kleinhande
laars z ijn  de volgende:

Sprot, grooter dan 10 cm., ma£. ver
koopprijs voor den visscher per kg. f 0.40, 
max. verkoopprijs voor den groothan
delaar, franco plaats van bestemming 
per kg. f 0.49, max. verkoopprijs voor 
den kleinhandelaar netto à contant per 
kg. f 0.65;

Sprot, kleiner dan 10 cm., resp. f 0.20, 
f 0.29 en f 0.40 per kg.;

Zeebliek, resp. f 0.20, f 0.29 en f  0.40 
per kg.

Voor zeebliek geldt bovenstaande p rijs  
slechts in  zooverre zeebliek een lengte 
van tenminste 10 cm. heeft en voor de 
consumptie bestemd is.

Indien een gemengde partij sprot en 
zeebliek wordt aangevoerd, mag door 
visschers en groothandelaars ten hoog
ste de p rijs  worden berekend, welke ge
vormd wordt door de som van de pro
ducten van het aantal kilogrammen van 
elk dier soorten en den p rijs  van de 
desbetreffende soort.

De vergoeding, welke de commissie- 
kooper van sprot en zeebliek ten hoog
ste z ijn  opdrachtgever in  rekening mag 
brengen, bedraagt f 0.01 per kg.; ln  
dezen p rijs  z ijn  de eventueele vracht
kosten niet begrepen.

Indien de verkoop van partijen sprot 
of bliek over meer dan één groothan
delaar loopt, moeten de groothandelaars 
de groothandelsmarge onderling deelen.

2. De prijzen, tegen welke gezouten, 
gerookte of gestoomde en gefileerde 
sprot en zeebliek ten hoogste mogen 
worden verkocht en af geleverd door 
zouters, rookers en kleinhandelaars z ijn  
de volgende:

Sprot, grooter dan 10 cm., max. ver
koopprijs van gezouten sprot voor den 
zouter franco plaats van bestemming, 
incl. verpakking enz., per kg. f 0,67%;

max. verkoopprijs van gerookte of ge
stoomde sprot voor den rooker af sta
tion van verzending, per kg. f  1.35;

max. verkoopprijs van gerookte of ge
stoomde sprot voor den kleinhandelaar, 
per kg. f 1.75;

Idem, kleiner dan 10 cm., respectie
ve lijk : f 0.42, f 1.— en f  1.30;

Sprot gefileerd respectievelijk: f 2.80 
en f 3.60.

De p rijs  van gezouten, gerookte of 
gestoomde en gefileerde zeebliek ter 
weder-verkoop aan den kleinhandelaar, 
betrekt van den rooker, moet de rooker 
den groothandelaar een korting van 
5 t.h. op den verkoopprijs toestaan.

Aflevering van producten van sprot 
nf zeebliek, die een andere bewerking 
dan zouten, stoomen, rooken of fileeren 
hebben ondergaan, mag slechts geschie
den, nadat calculaties van de verkoop
prijzen bij de Nederlandsche Visscherij
centrale z ijn  ingediend.

Gazo’s in  serie voor schepen in  
Nederland

De experimenten met gasgeneratoren 
voor schepen z ijn  in  Holland in  zu lk een 
gevorderd stadium gekomen, dat de 
aanmaak in  serie van gazo’s ter hand 
kan worden genomen. Binnenkort zullen 
meer dan 1.000 schepen met gasgene
ratoren uitgerust worden. A ls voornaam
ste brandstof komt anthraciet in  aan
merking. Een bepaald aantal motoren 
zal evenwel vooralsnog met een mengsel 
van steenkool en 10 t.h. gasoil aange
dreven worden. De kosten van in sta l
latie zullen drie tojt v ijf  weken duren, 
zoodat gegadigden tiid  genoeg hebben, 
opdat de bemanning met het nieuwe 
toestel vertrouwd gerake.

Scheepsbuit
Ten gunste van het Duitsche R i jk  wer

den door het Prijsgerecht van Hamburg 
twee Noorsche moederschepen voor de 
walvischvangst als oorlogsbuit aanzien 
en in  beslag genomen. Het betreft hier 
de «Solglimt» met 10.200 T .  walvischolie 
en 200 T . bunkerolie en de «Pelagos» met 
10.662 T .  walvischolie en haar vloot van 
v ijf  schepen voor de vangst.

Het risico in  de zeevisscherij

Gelet op de wet van 30 December 1929 
op de vergoeding der schade wegens ar
beidsongevallen overkomen aan zeelieden 
en namelijk de artikelen 12 en 25 hou
dende inrichting der Gemeenschappe
lijke  Ka s voor de Zeevisscherij;

Overwegende dat het risico in  aan
zienlijke mate heeft toegenomen en dat 
het wegens de beperking der visscherij- 
uitbating tot de kuststrook hetzelfde is  
voor alle vaartuigen van minder dan 101 
P.K. die daar visschen of varen;

Wordt besloten:
Met terugwerkende kracht wordt, van

af 1 October 1941, het pourcentage der 
bijzondere premie voor oorlogsrisico te 
nemen op de forfa ita ir vastgestelde ba- 
sisloonen, vastgesteld op 2,45 p.h. voor 
alle vaartuigen van minder dan 101 P.K . 

...

IJZERWAREN - 
QUINCAILLERIE

M E E R  DAN 60 M IL L IO E N  
werden reeds door de

Loterij Winterhulp
verdeeld. 

Waagt uw kans b ij de 
T W A A L F D E S C H I J F  

Super groot lot : E E N  M ILL IO E N  
V ij f  groote loten van 100.000 fr. 

Acht loten van 50.000 fr. 
Tw aalf loten van 25.000 fr. 
Tw in tig  loten van 10.000 fr. 

en 22.440 loten van 100 tot 5.000 fr. 

T re kk in g  : begin Januari 1942

B ilje tten en vijfden overal te koop

Zetel der Loterij - P. C. R. 247.17
Het b ilje t: 50 f r .  Het v ijfd e : 10 fr.

(588)

Die se I- 
Motoren

nnne, 
ons aller vriend

M oed er  neem t het bij hoofdpijn. V ader als 

rheum atiek  hem  kw elt, broers en  zusjes bij 

tandpijn, d e  h e e le  fam ilie bij verkoudheid en  

griep . W ant A spirine is  volkom en zuiver en 

onschadelijk. H et is een  echt fam iliegenees- 

m iddel dat een ied ers vertrouw en waardig is.

W e rk z a a m  e n  o n s c h a d e l i jk
f  A \

een v o o r t re f fe l i jk  ge ne e sm id d e l IBAY ERI

1 Studio Lionel
• 106, Nieuwpoortsteenweg, lOó'
1  • --------- ■ ---------

• Specialiteit van K IN D E R - en 
Z H U W E L IJ K S P O R TR E T TE N
2  (452)

Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  HUISHO U D A R T IK E L S
— EN  ALAAM —

H. R. 3673 •  Tel. 72.072
,(27)

Nijverheidskaai, 39, GENT ©  Tel. 53265-53277
Voor alle inlichtingen zich wenden tot den heer 
BOYDENS,Veiodroomstraat,4, OOSTENDE



K  Derde Wetenschappelijke Cau
serie in  verband met de Zee
v isscherij.

De Directeur van den Dienst voor de 
Zeevisscherij heeft de eer de heeren 
Reeders, Visschers en al diegenen die 
belang stellen in  de zeevisscherij, mede 
te deelen dat de 3de wetenschappelijke 
causerie, die moest plaats hebben op 
Woensdag 24 December a.s., zal door
gaan op Zaterdag 20 December a.s. te 
10 u. 15 voormiddag, in  de Kinemazaal 
«Rex», Langestraat alhier.

ZOEKLICHTJES
Heist Nieuwpoort

■  B u rg e rlijk e  S ta n d .
Geboorten: Geen.
Sterfgevallen: Geen. 

Huwelijksafkondiging: Demeyer Benoit 
arbeider te Nieuwpoort, met Demeester 
Maria-Magdalena, dienstmeid te Rams
kapelle.

wanneerverkoud
heid chronisch wordt

ln alle apotheken en drogerijen: 4enl0 frank

Oostende

===== Pierre 
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

Gelast zich voor alle w erk : 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedsfraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

Studie van den Notaris

Studie van den Notaris
De Oprichting 

van een Orde der 
Apothekers

te Heist-aan-zee,

Rogierlaan, 21te Heist-aan-zee, B i j  sterfgeval en om u it onverdeeldheid 
te treden

IN S T E L  met premie
op MAANDAG 15 DECEM BER 1941, te
15 ure stipt in  het «Huis der Notarissen» 
te Brugge, St. Janstraat 16, van:

H E T  ZO U TE -K N O K K E  
Het welgekende

Hotel-Pension

IN S T E L  met premie
op DINSDAG 16 DECEM BER 1941, te
3.30 ure stipt namiddag, te Heist, in  het 
«Café des Brasseurs», Hermans Liebaert- 
straat, bij Alb. Van Meenen, van:

G EM EEN TE H E IS T
Pannestraat, nr. 13

Een W ELG ELEG EN

Woonhuis
met afhankelijkheden en erve, groot 
volgens kadaster honderd zes en negen
tig vierkante meters.

Bewoond, zonder recht van pacht, 
door M. Henri Steyaert. (580)

prachtig gelegen op den Westhoek der 
Kustlaan en Elisabethlaan, gevende op 
de Albert I  plaats, groot volgens meting 
1059 v.m.

Verplichtende overname van: a) mo
bilair m its 45.000 fr.; b) centrale ver- 
warmingsinrichting m its 16.675 fr.

In  pacht bij M. en Mme Verstringhe- 
Scheerens voor 10 jaren, ingegaan den 
1 A pril 1941, m its 4.000 fr. ’s jaars ge
durende den oorlog, en 18.000 fr. ’s jaars 
van af en met het eerste badseizoen na 
het Vredesverdrag.

Ten overstaan van den bevoegden 
Heer Vrederechter.

Plan en plakbrieven te bekomen ter 
studie. (559)

Studie van den Notaris

René L IN G IE R
te Oostende, Koninginnelaan, 68 

TO ESLA G

Huizen: St. Sebastiaanstraat, St. Peter- 
burgstr., Peter Benoitstraat.

D RIN G EN D  T E  KOOP G EVRAAÜD :

Handelshuizen, burgershuizen, enz., 
groot en klein, in  en buiten stad.

(592) E r  is nog een laatste zending 
OLIEGOED toegekomen, zoo
als korte en lange jumpers, 
schorten, S/Westers, enz...
De voorraad is  klein
En de eersten zullen de besten zijn .

Jules Verpoucke
38, Schermplantenstraat, 38 
M A R IA K E R K E  (Tennisplein
Distellaan) -  O O S T E N D E

(565)

Op MAANDAG 15 DEC EM BER 1941, om
3 ure namiddag, ter herberg «P rin s Bou
dewijn», te Oostende, St. Sebastiaan
straat, 22, van

Gemeente S TE E N E

Gerievig- Woonhuis
Molenaarstraat, 24; groot 137 m2.

Gelijkvloers gebruikt door M. Markey. 
Bovenverdiep ongebruikt.
Na te zien iederen Maandag en Woens

dag van 2 tot 4 ure.
Ingesteld: 58.000 fr .

,(577)

Kantoor van Notaria

RouwbsrichtenKoningstraat, 54, Oostende.

B i j  Sterfgeval
Men verzoekt ons het afsterven 

te melden van:

LE O N IE  G R A SM IC H EL 
Weduwe van Adolf Verschelde

overleden in  het buitenland.
Een zielm is zal gehouden wor

den op Maandag 15 December
1941, te 10 u. in  de kerk van S TE - 
GODELIEVE, hoek Nieuwpoort
steenweg en Overvloedstraat.

(5d£)

Studie van Meester

Prijskampen en 
Verm akelijkheden

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H EER
H E N R IC U S  ZO N N E K E IN
In  leven Visscher-Stuurman 

Echtgenoot van
Mevrouw Jeanne DEMUNCK 

geboren te Adinkerke-De Panne, 
-den 9 Ju li 1885 en godvruchtig 
overleden te Oostende, den 11 De
cember 1941.

De lijkd ienst, gevolgd door de 
begrafenis, zal plaats hebben op 
Maandag 15 December 1941, om
9 ure in  de parochiale kerk van
S. JO ZEF.

Vrienden en kennissen, die b ij 
vergetelheid geen rouwbericht 
ontvangen hebben, worden ver
zocht dit als dusdanig te aanzien.

Oostende, 11 Dec. 1941.
Stockholmstraat, 31. (593)

C IN EM A ’S

Op DONDERDAG 18 DECEM BER 1941, 
te 2 u. nam. (zeer stipt) :

VERKOOPZAAL «F LO R A » 
Veldstraat, 1, te Oostende

Huismeubelen, 
Schrijnwerkersgerief
voortkomend van het sterfhuis Sorel, 
als meubileering van eetkamer, slaap
kamers en salon, piano, kleerkasten, 
linnenkasten, tafels en stoelen, bureel- 
tafels en toilettafel acajou, phonograaf 
en -platen, naaimachien «Singer», radio 
cPhilips 1928» en luidspreker, nieuwe 
stofzuiger «Premier», schilderijen, gar
nituren, spiegels, gleiswerk en glaswerk, 
kachels, gas- en haardvuren, beddegoed, 
enz. enz.

Verders allerhande schrijnwerkers- 
alaam en -gerief, oliën, loten schuur
papier, lijm , lijste n  voor kaders, kaders, 
ladders, groote alaamkast, werkbank, 
koperen lampen, enz. enz.
Verkooping met gereed geld en 16 % 

onkosten.
Te bezichtigen in  voornoemde ver

koopzaal «Flora»: de meubelen daags 
v&ór de veiling en de kleinere stukken 
oen dag der veiling.



De Toestand van onze Visscherij 
na den Wereldoorlog

V O O R TZETTIN G  D ER O N TW IK KE LIN G  
IN  1928

In  1928 heeft de Belgische zeevisscherij 
na den betrekkelijken stilstand in  het 
voorgaande jaar vastgesteld, de dubbele 
beweging hernomen sedert den wereld
oorlog vastgesteld en uitloopend op de 
aanwending van grootere schepen in  de 
stoomvaart, en van mindere vaartuigen 
uitgerust me.t zeil en motor. Die beweging 
b lijft  onder den invloed van economische, 
zoowel als technische factoren.

Op zich zelf beschouwd is  de vatbaar
heid voor de aanprikkeling dezer invloe
den reeds een bewijs van leefkracht; er 
volgt daaruit niet alleen dat de nood
wendigheden en belangen van het be
d r ijf  in  het oog gehouden en begrepen 
worden, maar ook dat in  de visscherij- 
kringen, onder vorm van kapitaalsver- 
mogen. het vereischte levenssap rond
vloeit, om dit bedrijf tot z ijn  huidige 
bestemming op te werken.

Wat de stoom visscherij betreft blijven 
de schepen van min dan 20 Ton, in  1925 
onder vorm van tot trawlers omgewerkte 
d rifte rs ingevoerd, sedert drie jaar in 
hun getalsterkte onveranderd. Men kan 
er u it afleiden dat, ingezien de onkosten, 
deze bedrijfsvorm u it z ijn  aard zelven 
bestemd voor de bevissching van niet 
ver afgelegen streken van de Noordzee en 
het Kanaal, al de uitslagen niet opge
leverd heeft ervan verwacht, of betrek
ke lijk  geen betere uitslagen dan de vaar- 
tuigsoorten gewoonlijk op dit gebied 
werkzaam.

D it wordt ook nog bevestigd door de 
gestadige achteruitschuiving der stoom 
schepen van 40 tot 50 Ton. Deze houden 
niet alleen geen stand, maar z ijn  in  een 
drietal jaren van 10 op 3 gevallen, ter
w ijl de middelmatige soorten, op één na, 
onaangeroerd bleven, en de krachtige 
stoomtrawlers van 80 tot 100 T .  en meer 
drie eenheden aangewonnen hebben, dit 
alles zonder rekening te houden met een 
afgetuigd schip en v ijf  Oostendsche 
stoomvaartuigen. die, zooals voorheen de 
Fransche visschershaven Fécamp als 
aanleg- en verkoopplaats verkozen heb
ben.

Even kenschetsend en belangrijk z ijn  
de schommelingen, die in  de ze il- en 
motorvloot kunnen waargenomen wor
den. Het bedrijf neemt omvang in  on- 
dfernemingszin en in  getalsterkte der 
schepen, maar het vermindert wat de 
tonnegehalte betreft. Van loutere zeil- 
vaartuigen is  er om zoo te zeggen geen 
sprake meer, aangezien er nog slechts 
twee van dien aard opgenomen worden. 
Zeilschepen enkel van de stoomspil voor
zien vallen zelfs bijzonder snel in  on
genade; op het einde van 1928 beston
den er slechts nog 19. In  een jaar wer
den niet min dan zestig sloepen uitge
schakeld of in  motorvaartuigen omgezet 

De nijverheidszin heeft op het gebied 
der klein visscherij, in  1928, het bewijs 
van buitengewone levendigheid gegeven; 
het aantal ondernemingen is  immers in 
dit jaar van 303 tot 328 aangegroeid. 
Niet min dan 25 nieuwe visscherijreede- 
rijen  z ijn  dus tot stand gekomen; sedert 
v ijf  jaar werd een dergelijke vooruit
gang niet meer waargenomen. In  dit 
opzicht spant Zeebrugge de kroon; men 
komt er van 26 tot 40 ondernemingen.

Doch als men in  acht neemt dat deze 
aangroei slechts met de aanwinst van 
5 vaartuigen gepaard gaat, moet men er 
u it afleiden dat de verbrokkeling van 
den scheepseigendom in  he.t kleinzee- 
visscherijbedrijf in  vollen gang b lijft, 
zooals ten andere sedert den oorlog ge
stadig opgemerkt werd.

Het is  in  deze voorwaarden verstaan
baar dat de kleinere vormen van u it
bating steeds de voorkeur genieten; dit 
valt in  het oog in  het bedrag der ge
zamenlijke tonnemaat. Deze laatste is  
gedaald van 4644 T . op 4444 T .  Deze 
waarneming kan in  alle visscherijha- 
vens, behalve te Zeebrugge, gedaan wor
den.

Het verschijnsel heeft niet alleen een 
sociale beteekenis, het is  ook nog in  
economisch en zelfs in  visscherijopzicht 
u it te leggen. De .technische hulpmotor 
heeft de productiekracht van het zeil- 
vaartuig versterkt, door de verhooging 
van dezes snelheid en gemak van ver
plaatsing, door de verkorting en ver
menigvuldiging der reizen en het heeft 
tevens de mogelijkheid doen ontstaan 
met kleine schepen betere uitslagen te 
bekomen dan voorheen met groote. Om 
de besproken strekking u it te» leggen, 
hoeft men dus geenszins de noodzake
lijkhe id  eener besparing in  te roepen op 
de bouwkosten, dank z ij de verminde
ring der afmetingen van het schip, met 
het doel de meerdere onkosten van uit- 
reeding met den motor in  te winnen.

Overigens zullen w ij verder aanstippen 
dat de wintervisscherij van haring en 
sprot nabij de Belgische kust ja a rlijk s  
toenemen. Voor deze bedrijven is  het 
kustvisschersvaartuig met hulpmotor 
uitstekend geschikt, en daar z ij  sedert 
jaren, jn  het een of het ander opzicht, 
goede uitslagen gegeven hebben, is  het 
niet wonderbaar dat de aanbouw van 
nieuwe schepen, b ijzonderlijk met het 
oog op deze nijverheden, ruimschoots 
berekend wordt.

Wat er ook van z ij.  de drang van de 
tonnemaat naar omlaag is  in  1928 b ij
zonder krachtig geweest en dit voorna
m e lijk ten behoeve der vaartuigen van 
5 tot 8 Ton, wier aantal van 80 tot 105 
de geheele zeevloot gerezen is  en sedert 
1924 meer dan verdubbeld is. Deze aan
w inst geschiedt ten nadeele van alle 
hoogere geklasseerde soorten, behalve 
die van 20 tot 25 T .  die stand houdt; 
zelfs de zinking der grootste eenheden 
va,n 25 tot 50 Ton, in  het voorgaande 
jaar .tot stilstand gekomen, wordt thans 
hernomen.

Dat het aangehaald verschijnsel in 
verband staat met de invoering van den 
hulpmotor. b lijk t  h ieru it dat volstrekt 
al de gedekte vaartuigen van min dan 
5 T . tot 8 T . van dezen laatste voorzien 
z ijn  en dat er verder tot aan 20 T .  
«Slechts een drife'tal uitzonderingen op 
het geheel voorkomen. Het is  slechts in  
die soorten van boven de 20 T .  dat de 
motor nog niet algemeen bestaat. On
dertusschen heeft de technische hulp- 
drijfkracht nog eens een geweldigen 
vooruitgang gemaakt; het aantal ge
dekte motorschepen is  van 256 tot 330 
gekjlommeni. Men vergiete nifeti dat er 
niet meer dan 351 gedekte zeilsloepen 
opgenomen worden.

De opene of halfgedekte boot schijnt 
u it het gebruik van de nieuwe d r ijf 
kracht hetzelfde nut niet getrokken te 
hebben als de gedekte. Althans pleit 
hunne afgaande beweging niet voor een 
tegenovergestelde zienswijze. Deze be
weging is  sedert 1922 in  gang en heeft 
zich dit jaar opnieuw doen gevoelen, 
bijzonderlijk wat het getal ondernemin
gen aangaat; dit is  van 157 op 132 ge
vallen, terwij'l! hfet aantal vaartuigen 
slechts daalde van 160 tot 154, waarvan 
er 121 eigendom van een der opvaren
den waren en 33 eigendom van een niet 
varende. 22 opene of halfgedekte vaar
tuigen waren op het einde van 1928 af
getuigd.

De wijzigingen hooger aangestipt ko 
men ten opzichte van den algemeenen 
numenschen toestand der gansche vis- 
dcnersvloot, dus aiie vaartuigen mede- 
gerekend, hierop neder, dat op het einde 
^an I92ö, 5ö9 vaartuigen tegen 561 in  
idz I in  uitbating waren. Daar de voor
uitgang zoowel in  de middelmatige zoo- 
wei ais in  de hoogere reederijen aange- 
óroilen wordt, is  h lj net aanstippen 
waard.

(.wordt vervolgd). W. C.

INGEZONDEN (Charleroi)

De Rechte Lijn !
In  plaats van met de armen over 

dikaar naar de sterren te k ijke n ,. heb 
*k verleden week, dank z ij «Het Vissche- 
iijb lad», de gelegenheid gehad met een 
/ergrootglas kennis te nemen der .«on
derrichtingen voor de sprotrookers» en 
*echtuit gesproken op ’t eerste zicht is  
jiie s  klaar en duidelijk, wel te verstaan 
/oor de rookers.

Het is  m ijn  inzicht niet hunne apo- 
JieKersrekening te ontleden, doch men 
aeeft goed te praten, het valt te bezien 
j f  die onderrichtingen wel degelijk zu l- 
.en toegepast worden. Inderdaad som 
.nige punten en ook enkele aangehaalde 
posten voor het bepalen van de voor- 
ioopige verkoopprijs laten de beroeps- 
vischKleinhandeiaars niet onverlet en 
geven stof tot nadenken.

Men zal het m ij dus niet ten kwade 
duiden, wanneer iK verklaar vastgesteld 
te hebben, dat tot heden, het netto ge
wicht der mandjes sprot NOOIT de 
■i kg. 800 overtrof; in  ’t algemeen is  het 
gemiddeld gewicht 4 kg. 750 netto en 
raar of zelden meer, maar wel minder, 
en het-zou wenschelijk en niet meer dan 
b illi jk  wezen, dat het Commissariaat van 
P rijzen  en Loonen voor het vaststellen 
van den verkoopprijs aan de verbruikers 
van dit gewichtsverschil zou willen reke
ning houden, tenzij er op het gewicht 
der mandjes welke brutto ten minste 
o kg. 500 moeten wegen, een streng toe
zicht zou worden uitgeoefend (een ledig 
mandje met ’t doorweekt papier weegt 
minstens 500 gr.).

Een streng toezicht op het gewicht is  
van het hoogste belang, want zelfs wan
neer een mandje netto 5 kg. inhoudt, is  
het den kleinhandelaar volstrekt onmo
gelijk 5 kg. u it te wegen, vooral daar de 
verkoop geschiedt met kleine hoeveel
heden (100 gr.); het gewichtsverlies is  
dus reeds m erkelijk en het uitwateren 
na het rooken is  ook niet te onderschat
ten. Twee maten en twee gewichten ko
men hier niet van pas, ieder het zijne, 
en wat voor de rookers gelden kan, komt 
ook den kleinhandelaars ten goede.

Voor wat het terugnemen der ledige 
mandjes «in  goeden staat» betreft, dat 
men vooral niet u it het oog verlieze, dat 
meermaals de handvatsels er al afhan
gen bij de ontvangst. Moesten er eieren 
in  de mandjes z ijn , zou er misschien wat 
voorzichtiger mede gehandeld worden.

Het valt op te merken dat de onder
richtingen het groote voordeel hebben 
de rookers en de verdeelers te laten we
ten waaraan z i j  zich te houden hebben; 
die mannen hebben eenen voet in  huis, 
doch enkel de beroepsvischkleinhande- 
laars tasten in  de duisternis (’t is  ju is t  
alsof z ij  geen deel maken van de fa
milie), en moeten zingen zooals de an
deren fluiten. Nochtans z ijn  hun op
merkingen d ikw ijls zeer gegrond. Z i j  
ook weten wat gewichtsverschil betee
kent; z ij  ook weten wat ’t gewichtverlies 
hun kost, doch in  meerdere gevallen 
wisten z i j  niets met zekerheid nopens 
het regelen der verpakking (de ledige 
zakken bij voorbeeld). Over de extra ver- 
voeronkosten die de verdeelers weken 
lang zonder kw ijtsc h rift in  rekening 
brachten, is  het best voorloopig te zw ij
gen (sst! w ij hebben misschien een aan
deel in  de w inst).

Al die zoogenaamde kleinigheden van 
groot belang drukken zwaar op de be
perkte w inst der kleinhandelaars en het 
is  dus klaar dat de «vastgestelde ver
plichte verkoopprijs aan de verbruikers» 
het neteligste vraagstuk is  en blijven 
zal. Eens zal die kwestie ook wel eene 
oplossing vinden, doch heden staat het 
algemeene belang der verbruikers op 
het voorplan. De omstandigheden ver- 
eischen inderdaad een weinig toegeving 
en inschikkelijkheid van iedereen.

Doch dit alles w il niet zeggen, dat de 
beroeps-vischkleinhandelaars zich in  de 
pekel moeten laten leggen. Inderdaad 
het belangrijkste punt der onderrichtin
gen voor de rookers is  wel «paragraaf 6» :

« Het is  den rooker streng verboden 
rechtstreeks zelf sprot af te leveren aan 
winkels (?) tenzij indien h ij hiervoor 
speciale toelating bekomen heeft van de 
Hoofdgroepeering. De rooker mag alleen 
afleveren aan de hem aangeduide ver
deelers ».

A la bonne heure ! ! Maar... er is  een 
reukje aan, of beter gezegd een achter
poortje, waarbij het te vreezen is  dat 
sommige platvossen zullen trachten te 
glibberen, om er toe te komen de orde
ning te saboteeren. en zooals voorheen 
den warboel terug in  te zetten, want het 
vischhandelaarssurrogaat, bazars «à 
«rayons multiples», depothouders en alle 
soort lieden die van alle hout pijlen ma
ken, azen op bewerkte waren zooals ge
rookte sprot en haring om bij de eerste 
gelegenheid de beste, het gras onder de 
voeten van de vischkleinhandelaars weg 
te maaien.

Het komt er dus op aan dit... achter
poortje... gesloten te houden, en daar er 
in  den schoot der Algemeene groepee
ring nog geen vakgroepeering «Beroeps- 
vischkleinhandelaars» bestaat om een 
oog in  ’t zeil te houden, dienen alle vak- 
genooten vertrouwen te stellen in  de be
voegdheid der leiders, die reeds lang on
dervonden hebben dat er tusschen alle 
koren kaf is, want zuiver garen spinnen, 
daar is  nu iedereen nog niet voor opge
wassen.

Laat ons dus verhopen dat vooraleer 
de mannen van de Wetstraat een «spe-

D e  G e lo f te
------------  door H E N D R IK  B R Y S  ------------

Een stijve bries spant het driehoekig pito aarzelt. Vergote loopt ook altijd 
bezaanszeil van de 0.210. Pito Ardaen zoo rap van stapel. H ij weet zeker niet

p a

heeft beide handen noodig om de kop 
van het schip op de aanrollende zeeën 
te houden. Het stuk spek helpt hem de 
goede richting te bewaren. De roerket 
ting kleppert op het ijzeren dek. Het 
staand want t r i l t  bij iedere zee die te
gen den boeg aanbeukt. Diep duikt de 
sloep telkens in  de zuigende kolken tus
schen de schuimkoppen der zware gol
ven.

De motor is  defect. En die stomme 
motorist is  er niet in  gelukt den boel in 
orde te brengen. Nu zwatelen z ij reeds 
acht-en-veertig uren rond op de zee, die 
langzamerhand onstuimige baren naar 
de visschersboot jaagt.

E r  is  storm op komst. De stormvogels 
scheren krijtend over de wagende zeeën. 
Pito Ardaen is  niet gerust. Schrik heeft 
n ij wel niet, maar h ij voelt zich toch 
niet op z ijn  gemak. Een onbestemde be
vangenheid lig t als een pak op z ijn  
oorst. H ij ademt zwaar en ongeregeld. 
De onrust die hem bevangt kan h ij niet 
oepalen. H ij weet alleen dat h ij liever 
net vertrouwelijk getok van den motoi 
zou hooren, dan het scherpe flu iten van 
den wind in  het want.

De golven schudden hun witgrijze 
lokken uiteen. Ja. De schaapjes loopen 
reeds.

A ls zware floere gordijnen hangen de 
wolken over den horizon. En geen schip 
in  zicht om hen te helpen.

Met strak gezicht k ijk t  Pito door het 
natte venster van het stuurhok. Niets 
echter breekt de duistere oneindigheid 
van water en wolken, die ginds verre, 
aan de kim, tot een grauw floers ineen
schuiven. Slechts water en wolken, w is
selend met het stampen en slingeren 
van de boot.

De andere vissehers liggen beneden in 
hun kooi en slapen. Slapen is  het eenige 
wat z i j  doen kunnen. Aan dek valt er 
toch niets te verrichten.

Het werk op de Witte Bank is  weer 
eens lastig geweest, maar de vangst was 
loonend en dat vergoedt alles.

Fons Vergote kan echter niet slapen. 
Onrustig lig t h ij, gansch gekleed, in  
z ijn  kooi te woelen. H ij heeft' het be
nauwd. De lage weringen boven z ijn  
hoofd drukken als een ontastbare last 
op z ijn  borst. H i j  kan het niet langer 
in  de bedompte atmosfeer van het lo
gies uithouden. H ij moet aan dek.

Binnen een uurtje moet h ij toch de 
wacht op. H ij kan evengoed nu reeds 
bij Pito in  het stuurhok gaan staan.

Aan dek wordt h ij veel rustiger. Zoo 
ook Pito Ardaen. Met twee samen voelt 
men zich veiliger. Men heeft schijnbaar 
een houvast. Ieder-tracht zich een hou
ding te geven om den schijn te wekken 
niet bang te z ijn .

Op een schip, waarvan de motor de
fect is, kan een mensch zich aan alles 
verwachten hé! De anderen, beneden, 
mogen lachen. Ze lf z ijn  z ij  ook bang, 
maar z i j  durven het niet bekennen.

De twee bangerikken pompen zichzelf 
moed in. Hun schrik willen z i j  veront
schuldigen, w ijl z ij  strak over de hooge 
zeeën loeren. Doch geen schip is  er te 
bekennen. Slechts het witte schuim der 
golven breekt de zware oneindigheid 
rondom.

En plots zegt Fons met van angst be
nepen stem:

« Als het veilig met ons afloopt ga ik  
dienen naar het Kapelletje van Bree
dene ».

« Ik  ook », verfejlaart Pito spontaan, 
en om O.L.V. nog _meer voor hem te 
winnen, voegt h ij er aan toe : « En ’k zal 
het scheepje offeren dat ik  door Zander 
heb laten maken ».

Fons is  eerst overbluft. H ij heeft geen 
maquette van de 0.210. Doch h ij w il 
niet ten achter blijven. H ij moet O.L.V. 
zedelijk verplichten hem te aanhooren. 
En plechtig verklaart h ij de bedevaart 
te zullen doen met erwten in  z ijn  schoe
nen.

Dure en bedorven Haring 
in Holland

Twee policieagenten hadden geconsta
teerd, dat in  verscheidene winkels te 
Arnhem blikjes haring jn  tomatensaus 
v/aren geëtaleerd, echter overal tegen 
zeer hooge prijzen. Bovendien waren er 
tusschen de blikjes vele, die bol stonden, 
een veeg teeken bij blikconserven, dat 
bijna a ltijd  op een bedorven inhoud 
w ijst. B i j  onderzoek van eenige in  beslag
genomen blikjes door den keuringsdienst 
van waren bleek dan ook, dat de haring 
niet meer voor menschelijke consumptie 
geschikt was. De winkeliers, bij wie de 
voorraden in  beslag z ijn  genomen, had
den deze ingekocht bij een stucadoor of 
bij een van diens tusschenpersonen tegen 
prijzen van f 0.50 tot f  0.80 per stuk. Het 
voortgezette onderzoek bracht aan het 
licht, dat de blikjes oorspronkelijk af
komstig waren van een Amersfoortschen 
graanhandelaar. Deze had ze, onder me
dedeeling, dat ze nog slechts geschikt 

, —  - — - v aren voor veevoeder, naar BarneveM
fciale toelating» zullen verleenen, er... j verkocht. H ie r kocht de stucadoor u it 
een aardbeving zal moeten plaats heb- Amhem er een 1000-tal voor prijzen va-

r ï '  <. j  , • j  , . rieerende van 28 .tot 40 cent. Ook hem
Dat de leiders der sectie «Warenbe- jv,erd gezegd, dat de inhoud niet deugde- 

werkmg» het hunne zullen bijdragen om  ̂l i j k  was. D it was voor den man echter 
de R E C H TE  L IJ N  m eere te houden, valt ] geen bezwaar om ze met hooge winst 
met te betwijfelen de rookers hebben er i van j je hand te doen. De blikjes, welker 
ten andere alle belang bij, dat hun wa- jvraarde nog geen dubbeltje was, kwamen 
rm  door m arnim  van het vak verhan- Qangs dezen weg in  de Arnhemsche eta- 

want 200 !le t leger der j  i ages voor f 0.90 en f  1.—. De inspecteur 
e hebbers aangroeit, is  d it niet j voor de prijsbeheersching te Arnhem 

W 1 ,n aanV' den toestand, maar ; heeft den stucadoor een boete opgelegd, 
vooral aan het feit dat visch en De leveranciers en verscheidene andere 

,un«io !r l '!fPr0 C ? i, ,ec, verkocht bij  dezen handel optredende personen 
none ^  vischhandelaars en ner- kregen f 150.— boete met verbeurdver-

t i ,,  ̂  ̂ ' klaring van het bedorven goed.Leiders en leden re ikt U  de hand
en ’t vischje redt een land ! !

Estar.
Nota der Red. — Heel ju is t  Estar. !ten, wendt U  steeds tot voorzitter Van 
Moest elkeen met denzelfden ijve r en den Abeele; ’t is  een knap, eerlijk en 

bezieling werken als U, dan zou de stich- vooral doordrijvend mensch, die voor 
ting van uwe sectie, niet lang uitblijven, z ijn  afdeeling groote diensten bewezen 
Van u it K o rt r ijk  re ikt men U  reeds de heeft en door z ijn  breede geestesopvat- 
band. jt in g  ook wel uw belang best zal begrij-

Wat de rookers betreft, hebt g ij klach- Ipen.

goed wat h ij zegt. ’t I s  stom. Maar h ij 
moet hetzelfde beloven w il O.L.V. op 
hun bede ingaan. In  God’s naam, dan 
maar. H ij zal dan ook maar erwten in  
z ijn  schoenen doen.

Beiden voelen zich thans veel lichter. 
Het pak is  van hun borst. Wel b lijf t  de 
schrik nog een beetje om hun keel n i j 
pen, maar allez, op zoo een belofte moet 
O.L.V., ster der zee, wel ingaan.

En ingespannen gluren z i j  naar bui
ten over het immer woester wordende 
water Z i j  moeten en zullen een schip 
zien. Het kan niet anders.

Tevergeefs echter. De horizon b lijft  
geprangd in  haar cirkel van water en 
wolken. Moe z ijn  reeds hun oogen van 
het strakke staren.

De wind raast koortsig tusschen het 
want en over het dek. Groote pakken 
water kletsen over den boeg tot tegen 
het stuurhok. Vlokken schuim rille n  een 
ondeelbaar oogenblik op dek, dan spoelt 
een versche stortzee het schip schoon 

Pito Ardaen geeft het roer over aan 
Fons. H ij kan echter niet naar beneden 
gaan. Z ijn  b lik b lijft  op den einder 
rusten.

Over de golven kru ipt de duisternis 
reeds naar hen toe. Zou hun bede toch 
aiet verhoord worden. H ij is  afgemat. 
Z i jn  b lik b lijf t  op den einder rusten. 
Z ijn  knieën z ijn  moe van ’t danig 
schooren. Het schip duikelt over de 
hooge golven, als een bruinvisch. De 
wind wordt strakker. En nog altijd 
niets in  ’t zicht.

Doodop keert h ij zich om. H ij zal toch 
maar in  z ijn  kooi kruipen. Een beetje 
rust zal hem goed doen. H ij gromt een 
groet naar Fons, strekt z ijn  kop toch 
nog even dicht b ij de ruiten van het 
stuurhok, en:

« Fons ! » roept h ij schril en w ijst met 
strakke hand naar het Oosten.

Vergote schrikt op. Waarachtig! Als 
een duikhaan jaagt daar een schip door 
de zware zee. Pito ro lt op z ijn  klompen 
de trappen af naar het logies om den 
stuurman te wekken.

« Een schip in  ’t zicht ! »
Vreugde t r i l t  in  z ijn  galmende stem. 
In  v ijf  vloeken staat gansch de be

manning aan dek, in  oliebaaitje en met 
hun zuidwester op.

Het is  een Hollandsche vischbak. De 
noodseinen van de 0.210 hebben z ij 
reeds opgemerkt. Te traag voor de on
geduldige viaschers nadert het slchip. 
De Hollanders trachten met hun boot 
langszij van de motorsloep te komen. 
De zware golven jagen de schepen van 
elkaar. Een vanglijn kunnen z ij  echter 
niet aan boord krijgen.

Van schip tot schip roepen de kapi
teins raadgevingen en bevelen. Vergeefs 
echter. De wind en de zee beletten elke 
poging om dichter bijeen te komen.

De nacht begint reeds z ijn  zware vler
ken over de worstelende schepen u it te 
spreiden.

Boven de wilde geruchten van den 
storm k lin k t weer de grove stem van den 
Hollandschen kapitein- 

« Zet een boei u it ! »
Snel wordt z ijn  bevel opgevolgd. De 

boei wordt buitenboord gezet en met 
een sterke tros aan ’t sp il op de 0.210 
vastgesnoerd. De wind en de stroom 
slepen de boei onweerstaanbaar mee. 
Slow vaart de vischbak naar de weg- 
drijvende baken.

Einde lijk!
Z i j  hebben haar opgepikt. De kabel 

gauw uitschieten! Nu slow vooruit. Het 
gaat! E r  komt vaart in  de motorsloep. 
De vischbak maalt sneller door. De 
sleeptros houdt. ‘

Met licht gemoed kru ipt Pito Ardaen 
in  z ijn  kooi. H ij zal rustig  slapen nu, 
w ijl de sloep snel voortschiet in  het zog 
van de Hollandsche vischbak, recht 
naar IJmuiden.

•
Het is  een warme namiddag. De zon 

tinte lt over de daken en ketst haar 
stralen langs de hobbelige keien van de 
kaai.

De 0.210 ligt op. Het schip z it  op de 
slip-way. De motor wordt gerepareerd, 
doch ook de schroefas moet nagezlen 
worden.

Nu z i j  enkele dagen noodgedwongen 
aan wal z ijn  en aan boord niets te 
verrichten hebben, zullen Fons en Pito 
gaan dienen.

Fons Vergote is  na tu u rlijk  nog niet 
klaar als Pito onder aan de trap op 
hem roept. W aarschijn lijk heeft h ij last 
met z ijn  vrouw. Die moet al even gek 
hebben opgekeken als de zijne toen z ij 
hoorde dat h ij zou gaan dienen met 
erwten in  z ijn  schoenen 

E inde lijk ziet h ij Fons de trappen af
strompelen. Z ijn  schoenen spannen een 
beetje, zegt h ij met een zuur lachje op 
de breede lippen. Beiden stappen op. 
Hun beenen zwaaien z ij  voor zich uit. 
Licht buigen z ij  bij iederen s t i- ,  coor 
de knieën. Hun gang is  deze van alle 
vissehers die gewoon z ijn  recht te loo
pen op een deinend vlak.

Fons echter mankt reeds, en z ij z ijn  
pas in  de Kerkstraat. Langs de kaai dur
ven z i j  niet gaan. Hun maats zouden 
hen kunnen zien en met de manke Ver
gote spotten.

Alles wat u it de normale alledaagsche 
toon valt, geeft langs de kaai aanlei
ding tot spot en schimp En ongemeen 
harteloos z ijn  de vissehers voor alle 
lichaamsgebreken.

Langs de Kerkstraat komen z i j  toch 
op de St. Jansbrug en vandaar op de 
groote baan naar Breedene.

Aan de Peperbusse b lijft  Fons h’al  de
voot staan. Om een gebed te lezen, ze^t 
h ij. Te rw ijl h ij vóór de hel knielt, ru s
ten z ijn  voeten.

(Wordt vervolgd).
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■
CROW N CITRON

CROW N LIM O NADE
CROW N ORANGE 

■
Bijzondere prijzen voor voort- 
---------------  verkoopers

Muziek instrumentenfabriek

W Y N SB E R G H E  IVAN 
W ettig  gediplomeerd 

Garenmarkt, 30 — BRUGGE

Eerste klasse fabrikatie  —  A lle r
hande herstellingen —  Groote 
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Bandagen
Orthopædie

MEKANIEKE TOUW-, GAREN 
EN NETTENFABRiEKEN

N. V,
REEDERIJKAAI »  OOSTENDE

A lle  benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
O p e n b a r e  W e r k e n  
M a z o u t  « P u r f i n a »  

DIESEL MOTOREN « SULZER »

BREUKBANDEN
naar maat en vol

/ v i/ ' gens geval.

' IA BUIKBANDEN
l l l f ÿ voor hangbuik,

zwangerschap, na
operatie.

ORTHOPÆDIE
APPARATEN I

voor ruggraat mis
vorming, beender 
ziekte.

KUNSTBEENEN
tn licht metaal.

7, H. SERRUYSLAAN1 
O O S T E N D E  k*

ONTVANO STUREN : leder werkdag, vai£ 
9 t ot  11 en van 3 t ot  •  nor f la
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Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

R E E D E R IJ K A A I (rechtover de Slipways)

ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES 
A lle  smids-, plaat-, koper- en z inkw erk voor schepen 
■  Levering van alle Benoodigdheden ■

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. {

Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99138 Handelsregister 95
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wan» ze voelt zich steeds frisch en blijft ge
spaard van zenuwachtigheid en prikkelbaar
heid die het leven van tal van vrouwen ver
gallen.
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