
l ic h t e n

O K TO B ER

1 W 5.42 17.22
2 D 5.43 17.20
3 V 5.45 17.18
4 Z 5.46 17.16
5 z 5.48 17.13
6 M 5.50 17.11
7 D 5.51 17.09
8 W 5.53 17.07
9 D 5.55 17.05

10 V 5.56 17.02
11 Z 5.58 17.00
12 Z 5.59 16.58
13 M 6.01 16.56
14 D 6.03 16.54
15 W 6.04 16.52
16 D 6.06 16.50
17 V 6.08 16.48
18 Z 6.09 16.46
19 Z 6.11 16.43
20 M 6.13 16.41
21 D 6.14 16.39
22 W 6.16 16.37
23 D 6.18 16.35
24 V 6.20 16.33
25 Z 6.21 16.32
26 Z 6.23 16.30
27 M 6.25 16.28
28 D 6.27 16.26
29 W 6.28 16.24
30 D 6.30 16.22
31 V 6.325 16.20

Deze tabel Vteft
het wezenlijk uur
volgens de zon. -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

HOOGWATER

O K TO B ER

1 W 9.15 21.48
2 D 10.15 22.40
3 V 11.02 23.23
4 Z 11.42 —

5 Z 0.00 12.17
6 M 0.35 12.51
7 D 1.07 13.22
8 W 1.37 13.53
9 D 2.08 14.23

10 V 2.39 14.55
11 Z 3.12 15.30
12 Z 3.49 16.12
13 M 4.35 17.05
14 D 5.39 18.19
15 W 7.03 19.47
16 D 8.26 20.59
17 V 9.29 21.55
18 Z 10.19 22.42
19 z 11.04 23.25
20 M 11.461 —

21 D 0.07 12.28
22 W 0.49 13.10
23 D 1.33 13.55
24 V 2.17 14.40
25 Z 3.04 15.29
26 Z 3.55 16.26
27 M 4.56 17.31
28 D 6.10 18.51
29 W 7.34 20.14
30 D 8.52 21.22
31 V 9.50 22.15

De uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.

Drukkerij en Bureel 
Telefoon: 73.758

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

V e rsch ijn t eiken V rijdag 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  »

A B O N N E M E N TE N  :
B IN N EN LA N D  : Een jaar, 36 fra n k ; 9 maanden, 27 fra n k ; 6 
maanden, 18 fra n k ; 3 maanden, 12 f r ,  B U ITE N L A N D : 60 frank.

© e Haringvisscherij
in  het

10 a uw  van HSales
Een paar maanden geleden, t.t.z. in 

«Het Visscherijblad» nr. 33 van 15 Au
gustus j.l., hadden w ij het genoegen onze 
achtbare lezers ter kennis te brengen dat 
het Ministerie van Verkeerswezen, Be
heer van Zeewezen, in  ’t vooruitzicht van 
het aanstaande haring- en sprotseizoen 
in  het Nauw van Kales, en het belang 
hiervan inziende èn voor dè burgerbe
volking èn voor onze visschers, zonder 
dralen de heeren Vandenberghe en Po
ckelé verzocht om ter plaatse een onder
zoek in  te stellen nopens de wenschelijk- 
heid en mogelijkheid een zeker aantal 
Belgische visschersvaartuigen daarheen 
te laten varen ten einde er met eigen 
bemanning van u it een bepaalde thu is
haven de visscherij op sprot en haring 
gedurende de Herfstperiode te kunnen 
beoefenen.

W ij hebben er destijds ook op gewe
zen hoe :

1) In  vredestijd een gansche Neder
landsche haringvloot gedurende den 
Herfst de visscherij van u it een Fransche 
haven van het Kanaal beoefende ter be
voorrading van haar eigen land;

2) Dat diezelfde Nederlandsche vloot 
verleden jaar en waarschijn lijk ook dees 
jaar u it het Kanaal weg zou blijven;

3) Dat de Fransche visschersvloot, 
evenals de Belgische visschersvloot, zeer 
gedund is, zoodat ter plaatse zijnde be
schikbare vaartuigen ontoereikend z ijn  
om de haring- en sprotvangst doelmatig 
genoeg te beoefenen.

De heeren Vandenberghe en Pockelé, 
deze overwegingen in  acht nemende, ver
trokken om ter plaatse een ondrzoek in  
te stellen, alsmede de noodige stappen 
aan te wenden teneinde hun opdracht tot 
een goed einde te kunnen brengen. De 
uitslag hunner bemoeiingen was dan ook 
uiterst bevredigend.

1) In  de betrokken Fransche haven 
werd zoowel van de Bezettende als van 
de Fransche overheden de mogelijkheid

besproken en overwogen een gedeelte van 
de Belgische visschersvloot over te 
brengen.

2) De aanlegplaats voor een 36-tal 
vaartuigen werd bezocht en besproken.

3) Nuttige inlichtingen werden inge
wonnen om deze visscherij zoo doelma
tig mogelijk te kunnen beoefenen (best 
geschikte vaartuigen, vervoer der vang
sten, brandstof en materialen, leiding).

Thans komen w ij nog te vernemen 
wat volgt, en dit voornameijk wat 3 h ier
boven betreft:

De haringvisscherij zal alleen door be
kwame visschers en zeewaardige v is
schersvaartuigen mogen bedreven wor
den en in  geen enkel geval buiten de 
v ijf  mijlgrens. Voor wat het soort te ge
bruiken net betreft is  er geen beperking, 
dus drijfnet, sleepnet, stelnet, z ijn  toe
gelaten. De belanghebbende visschers 
zullen moeten voorzien z ijn  van alle 
thans vereischte visscherspapieren, t.t.z. 
paspoorten, monsterboek, bewijs van 
deugdelijkheid enz...

Toelating zal ook gegeven worden om 
het noodige personeel ter plaatse te stu
ren voor het lossen, laden en verzenden 
der binnengebrachte vangsten. De visch
vangst zal mogen bedreven worden van 
een paar uren vóór zonsopgang tot een 
paar uren na zonsondergang.

Deze zaak schijnt dus, dank z ij  het 
in itia tie f van het Beheer van Zeewezen 
en den Dienst voor Zeevisscherij, 
met de medewerking van de heeren Van
denberghe en Pockelé, binnen kort be
werkstelligd te kunnen worden. De tijd  
is  dan ook niet ver meer af dat èn de 
visschers èn de burgerbevolking een ver
schen, ingelegden of gerookten haring 
met waterende tanden bij hun eetmaal 
zullen kunnen gebruiken.

Vermits de haring nu toch aan ’t orde 
van den dag is, schrijven w ij toekomen
de week voor onze lezers h ier iets over

IN MEMORIAM

De heer Camiel Willems is, na veel andere commissies tot uiting, 
een langdurige ziekte, Woensdag M. Camiel Willems stond steeds 
15 dezer, in de kliniek van het H. op de bres voor de bescherming 
Hart overleden. j onzer Nationale Zeevisscherij. Al-

Z ijn  heengaan zal ongetwijfeld hoewel z ijn  persoonlijke belangen 
in  alle visscherij kringen ten zeer- somtijds in s trijd  waren met h e t1 
ste betreurd worden. Z ijn  vrucht-! algemeen belang, heeft h ij nooit j 
bare loopbaan was immers gewijd geaarzeld dit laatste te dienen. Z ijn  
aan onze zeevisscherij en visch- moedige woorden op een heugelijke

ZO O J U IS T  I S  V ER SC H E N E N :

S C H E T S E N
UIT HET ---------------

V is c h m i jn b e d r i j f
------------  door H E N D R IK  B R Y S  ---------

Oe Prijzen van Visch en Garnaal 
te Oostende, Zeebrugge, Blankenberge

en Heist

Van vele zijden werd bij ons aange
drongen om de prijzen te kennen van 
visch en garnaal, daar nog menig win
kelier er mede goochelt in  zooverre dat 
de menschen er niet w ijs  u it geraken.

Zooals men weet, heeft de Corporatie 
op dit gebied reeds zeer nuttig werk ver
richt en z ijn  de winkeliers niet alleen 
verplicht het te verkoopen kwantum u it 
te hangen, maar ook de prijzen en de 
soort visch aan te duiden welke ze ont
vangen.

Dat er nog altijd gesmokkeld wordt, 
kunnen we begrijpen, maar Rome is  niet 
op een dag gebouwd. Z i j  die betrapt wor
den, mogen zich ten andere aan de 
strengste straffen verwachten met bij 
herhaling een volledige slu iting  van hun 
bedrijf.

Hierna volgen voor wat de kust be
treft, de prijzen betaald door de Cen
trale aan den visscher, door den hande
laar aan de Centrale en door den ver
bruiker aan den handelaar of winkelier.

Z i j  die hieromtrent te klagen hebben, 
verwittigen onmiddellijk de leiders van 
de Corporatie, die kordaat zullen in 
grijpen.

Voor wat de andere gemeenten betreft, 
worden deze prijzen weliswaar lichte lijk  
verhoogd, daar dan het transport en de 
verpakking er dienen bij gerekend.

W ij hopen binnenkort een p rijze n lijst 
fe kunnen publiceeren, van wat in  bijna 
alle voorname centra’s van het land 
dient betaald.

handel, wier groei-, bloei- en crisis 
jaren h ij gevolgd en meegeleefd 
heeft.

De heer Camiel Willems, die 
evengoed bekend was in de bijzon
derste vischhandelmiddens van 
gansch West-Europa als in  de zee- 
vaart- en nijverheidsmiddens hier 
te lande, werd den 14 Feb. 1867 te 
Oudenburg geboren. Als knaap was 
hij eenigen tijd  werkzaam bij den 
telegraafdienst en ging op 18-ja- 
rigen ouderdom naar den post
dienst over. Voor alle «Administra
tie» achtte h ij zich nochtans niet 
in  de wieg gelegd.

H ij liet dit beroep in den steek, 
kreeg een plaats als bediende bij 
zijn  neef, den heer Charles Faict, 
die sedert 1887 als vischhandelaar 
gevestigd was in de Oostendsche 
vischhalle, en dààr w ist h ij alras 
zich de knepen van den vischhan
delaar eigen te maken.

Slechts v ijf  jaar later, dus in 
1892, durfde h ij het reeds aan 
gansch de firm a over te nemen en 
van dan af, dank zij z ijn  kranig 
werken en de hulp zijner vennoo- 
ten, nam de Firm a Camiel Willems 
een geweldige uitbreiding.

Na den wereldoorlog, in  de zeer 
wisselvallige en vooral moeilijke 
tijden, die onze zeevisscherij zou 
te doorworstelen hebben, maakte 
de heer Willems zich bijzonder ver
dienstelijk.

Z ijn  bemoeiingen bij de inrich
ting van ons nieuw havencomplex 
en de practische wenken die h ij 
gaf, gaven blijk van een allesom- 
vattenden geest.

Van 1926 tot 1932 zetelde h ij in  
den Gemeenteraad. Ook werd ,hij 
vanaf de stichting opgenomen in  
den Hoogen Raad voor de Zeevis
scherij, waar z ijn  oordeel steeds

vergadering uitgesproken : « De 
vischhandel zal zich wel zelf red
den, maar onze visscherij moet ge
holpen worden » heeft voorwaar 
een groot gewicht in de schaal ge
legd, wanneer tot beschermings
maatregelen ten voordeele van on
ze visscherij moest besloten wor
den. H ij ook was het die liet u it- 
schijrien, dat de ondermaatsche 
visch het eenige middel was om 
onze motorvloot van een zekeren 
ondergang te redden. Onze vissche
r ij  is hem dan ook diepe erkente
lijkheid verschuldigd.

Als Voorzitter van de plaatselijke 
vischhandelvereeniging, werd hem 
de taak opgedragen aan de stipte 
toepassing der contingenteerings- 
voorschriften mede te helpen. D it 
was ongetwijfeld een zeer kiesche 
en ondankbare taak, die h ij noch
tans volbracht met het uitsluitend  
doel het algemeen belang onzer 
visscherij te dienen

To t vóór den oorlog speelde h ij 
een zeer actieve rol. Nadien dwong 
zijn  gezondheidstoestand hem alle 
werkdadige werking stop te zetten. 
Nochtans verminderde z ijn  belang
stelling in onze nationale nijver
heid niet. Z ijn  eenige wensch was 
dat de Belgische visscherij na den 
oorlog de plaats zou innemen die 
haar vroegere jaren ten deel was 
gevallen.

De heer Camiel Willems was een 
man u it een stuk. Niettegenstaan
de zijn  groote verdiensten, is h ij 
steeds een eenvoudig mensch ge
bleven. Zeer sympathiek stond hij 
elkeen met raad en daad bij. Z ijn  
heengaan slaat ongetwijfeld een 
groote bres, die moeilijk zal kun
nen gestopt worden.

Aan de beproefde familieleden

Genoegilijk vertelt H. B ry s over 
het dagelijksch leven in  de visch
m ijn. B i j  velen zal dit werkje 
oude herinneringen wakker roe
ven.

W ij kunnen dan ook niet genoeg 
onze reeders, visschers, handelaars 
en alle personen die om en in  de 
vischmijn leefden, aanraden dit 
boekje, verlucht met drie pentee- 
keningen van René Üemey, te 
koopen.

8 fra nk -------------P r i j s

Te verkrijgen bij den schrijver: 
ROGIERLAAN, 23 - OOSTENDE 
of ter D rukkerij van « Het V is
scherijblad», Nieuwpoortsteenweg, 
44, Oostende.

met belangstelling werd aanhoord- ! nige deelneming aan.
Z ijn  werkdadigheid kwam nog in j De Redactie.

biedt «Het Visscherijblad» zijn  in-
In  normale omstandigheden z ijn  in  

Holland de volgende sociale verzekerin
gen ten voordeele van de zeevisscherij 
van kracht 

De zee-ongevallenwet 1919.
De ongevallenwet 1921.
De invaliditeitswet.
De ziektewet.
De kindertoeslagwet 1939.
Te r zake der gewone bedrijf songe-

n-ti-a» i ----------------------------- - -  - a n _  ■ j vallen is  de bemanning van visschers-mummarges vOOr garmaien in EafOlland vaartuigen verzekerd krachtens de zee

De Uitbetaling der 
Visscherspensioenen

Vanaf de maand October, en dit voor 
den duur van zes maanden, zullen de 
visscherspensioenen zooals voorheen u it
betaald worden. Aldus lu idt de beslissing 
Zaterdag j l.  door den beheerraad van 
de Voorzorgskas ten stadhuize genomen.

De eerste betaling zal geschieden op 
Vrijdag 31 October, te 14 uur ’s  namid
dags, ten stadhuize.

Z i j  die van de Commissie van Open
baren Onderstand een steungeld ont
vangen, kunnen geen hulpgeld van de 
Visscherskas genieten.

Al wie in  een vreemde stad woont, zal 
z ijn  hulpgeld toegestuurd worden na 
opzending van een:

1) bewijs van verb lijf aldaar;

2) bewijs dat ze van den Openbaren 
Onderstand niet genieten.

Voor alle verdere inlichtingen, wende 
men zich tot het Bureel der Voorzorgs
kas, Rentenierstraat, 7, Oostende.

Cursus in deniSv»

Scheepsbouw

De cursus in  den scheepsbouw in  de 
V rije  Technische School, waarmede op
nieuw zal aangevangen worden, bestaat 
çeeds lang. Vroeger stond h ij onder de 
leiding van M. Heylen, conducteur bij 
het Staatszeewezen, nu overgeplaatst 
naar Antwerpen.

H ij werd gegeven in  de avondschool en 
liep meestal over den houten scheeps
bouw, zooals h ij beoefend werd op de 
kleine werven van Oostende en de kust. 
T ijd e lijk  werd h ij onderbroken door den 
oorlog.

De cursus is  thans heringericht en 
staat onder de leiding van M. Julien P i-  
laies, die bijzonder den metalen scheeps
bouw der grootere werven in  Brugge en 
Oostende zal behandelen in  een twee
jarigen cursus, die den Zondag voormid
dag gegeven wordt van 9.30 tot 12.30 u.

E r  z ijn  reeds een 18-tal ingeschreve
nen.

Voorwaarde is  dat men een vakschool- 
diploma bezitte of getuigschrift van mid
delbare studiën.

Deze cursussen z ijn  van zeer groot be
lang met het oog op den heropbouw van 
onze visschersvloot na den oorlog. H ie r
door zullen geschoolde vaklieden kunnen 
te werk gesteld worden, die ongetwijfeld 
den voorrang zullen hebben. Aan dege
nen die iets voor het bedrijf van scheeps
bouwer voelen, raden we aan de gunstige 
gelegenheid die hen thans geboden wordt 
te baat te nemen.

Ook een Vischkaart 
te  Oostende?

H b
De heer Van Coillie, Schepen van Be

voorrading, overweegt de mogelijkheid, 
in  onze stad de vischkaart in  te voeren, 
zooals dit in  andere groote steden reeds 
het geval is.

De heer Schepen redeneert zeer ju is t : 
nu z ijn  het enkel degenen die over tijd  
beschikken om de «file» te doen, die op 
regelmatige wijze aan visch geraken. Het 
z ijn  bijgevolg over het algemeen steeds 
dezelfde personen. Door het invoeren van 
de vischkaart k r ijg t  elkeen z ijn  beurt 
en z ijn  recht, al was het maar een kilo - 
tje per maand.

Onze bevoegde Schepen, die iets van 
bevoorrading afweet — dit heeft h ij 
reeds in  verscheidene omstandigheden 
bewezen — zal er wel voor zorgen een 
stelsel in  te voeren dat aan elkeen be
vrediging zal schenken.

Ruime Voordeelen aan de Visscherij
in Holland

Verhooging m axim um prijzen en m axi-

VISC HSO O RT V ERKO O PPRIJS AAN 
Centrale Handelaar Verbruiker

1. Schuilen, 10-17 cm................................. )
Platjes, 10-20 cm.................................... ) 8,— 9,60 12,50
Botjes, 10-20 cm.....................................

2-3. Schui, 17-22 cm..................................... )
Platvisch, 20-30 cm................................ ) 13,— 15,60 20,—
Buts, 20-30 cm........................................ )

4. Platvisch, 30 cm. en meer ................... 20,— 24,— 31,50
5. Schuilen, 22 cm. en meer ................... 18,— 21,60 28,—
6. Buts, 30 cm. en meer .......................... 16,— 19,20 25,—
7. P o e rs......................................................... 6,— 7,20 9,50
8. Soldaten en knorhaans .................... 6,— 7,20 9,50
9. Rog, k le in ................................................ 5,— 6,— 8,—

10. Rog, 1 tot 2 kg........................................ 8,— 9,60 12,50
11. Rog, 2 Jcg. en m e er............................... 12,— 14,40 19 —
12. Tong, klein ............................................. 10,— 12,— 16,—

Tong, 75 gr. en min dan 110 gr. ... 15,— 18,— 23,50
13. Tong, 110 gr. en çnn dan 200 gr. ... 40,— 48,— 62,50
14. Tong, 200 gr. en meer ......................... 50,— 60,— 78,—
15. Tarbot en griet, tot 750 gr................. 20,— 24,— 31,50
16. Tarbot en griet, 750 gr. tot 1,5 kg. ... 25,— 30,— 39,—
17. Tarbot en griet, 1,5 tot 3 kg................ 30,— 36,— 47,—
18. Tarbot en griet, 3 kg. en meer ....... 50,— 60,— 78,—
19. W ijting, 4 en grooter in  een kg. ... 10,— 12,— 16,—
20. W ijting, 5 en kleiner in  een kg. ... 5,— 6,— 8,—
21. Gol, min dan 500 gr............................. 5,— 6,— 8,—
22. Gol, 500 gr. tot 2 kg............................. 10,— 12,— l ö -
23. Gol, 2 kg. en m e er............................... 15,— 18,— SS,50
24. Pietermannen ......................................... 20,— 24,— 31,50
Garnaal: gewone ......................................... 10,— 11,50 14,50

In  de Nederlandsche Staatscourant van 
3 en 4 October 1.1., komt een besluit voor 
van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Landbouw en Visscherij 
van 3 October 1.1., waarbij wijziging 
wordt gebracht in  het Prijzenbesluit 1941 
Garnalen van 2 April 1.1.

Met betrekking tot het verkoopen van 
garnalen door visschers, pellerijen, gros
siers, kleinhandelaren, onderscheidenlijk

ongevallenwet 1919 of de ongevallenwet 
1921, met dien verstande dat krachtens 

Een marge mag ten hoogste éénmaal in de zeeongevallenwet 1919 de bemanning 
rekening gebracht worden. verzekerd is, indien met het desbetref-

De handelaar mag ten hoogste één fend schip de visscherij buiten het ge- 
marge in rekening brengen. j zicht van de kust wordt uitgeoefend en

Pellerijen mogen niet anders afleveren’de bemanning in  loondienst is. De ree
dan tegen den pellerijprijs.

D it besluit, hetwelk kan worden aan
gehaald als «Prijzenbesluit 1941 Garna
len», wordt in de Ned. Staatscourant be
kend gemaakt en treedt in  werking met I

het afnemen daarvan door pellerijen, ingang van den dag nadien van z ijn  af
grossiers, kleinhandelaren en consumen 
ten, gelden de volgende maximum p r ij
zen en maximum marges:

Max. verkoopprijs 
v. d. visscher v. pellerijen 

Pellerijgarnalen f  0,34 —
Gepelde garnalen — 2,20
Handelsgarnalen 0,37 —
Levende garnalen 0,34 —

Maximum marge voor 
den grossier den kleinh. 

Pellerijgarnalen — —
Gepelde garnalen f 0,29 0,71
Handelsgarnalen 0,18 0,20
Levende garnalen 0,21 0,20

Bovenvermelde prijzen z ijn  berekend in  
guldens (1 gulden: 16,58 fr.) en per kg.

In  deze beschikking wordt verstaan 
onder:

Pellerijgarnalen: ongepelde garnalen, 
welke gekookt en ongezouten-zijn;

Handelsgarnalen: ongepelde garnalen, 
welke gekookt en gezouten z ijn ;

Gepelde garnalen: handels- en pellerij
garnalen, welke gepeld z ijn .

ders hebben daartoe eenige onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen opgericht.

De helft van de jaarlijksche bijdrage 
van de leden wordt door de Overheid 
gedragen.

Indien de bemanning niet in loondienst

ongevallen verzekerd. De uitkeeringen 
z ijn  voor de oorlog song evallen 50 t. h. 
hooger dan in geval van gewone bedrijfs
ongevallen. De kosten dezer verzekering 
worden grootendeels door de Nederland
sche overheid gedragen.

DE V E R ZEK ER IN G  VAN V ISSC H ERS
VAARTUIG EN

kondiging. ide visscherij uitoefent, hetgeen bij de
In  een in de dagbladen verschenen ! kleine kustvisschersvaartuigen veelal het 

toelichting op bovenstaand besluit wordt geval is, dan is  de verzekering tegen on 
opgemerkt, dat een verhooging van de gevallen niet verplicht, doch kan men 
garnalenprijzen uiteraard niet kon u it- | zich v rijw illig  verzekeren op grond van
blijven, al is  alles in  het werk gesteld 
om deze p rijsstijg ing  binnen zoo redelijk 
mogelijke grenzen te houden.

Daar echter voor het pellen van gar
nalen tot nu toe f 0,25 per kg. werd be
taald, wat neerkwam op een uurloon van 
ca. f  0,15, ligt het voor de hand, dat ver
hooging van deze loonen een eerste eisch 
was, vooral als men daarbij nog be

de ongevallenwet 1921.
In  geval van tijdelijke of blijvende in  

validiteit is  de bemanning verzekerd in 
gevolge de invaliditeitswet. Deze wet re 
geit bovendien de ouderdomsverzekering 
der bemanning.

Sinds eenigen tijd  is  ook de beman
ning van visschersvaartuigen verzekerd 
krachtens de ziektewet, in  geval van

denkt, dat de aangevoerde garnalen in  j ziekte welke niet het gevolg is  van een 
doorsnee kleiner z ijn , zoodat het pellen j bedrijfsongeval.
meer ophoudt dan vroeger. | Eveneens is  sinds eenigen tijd  van toe-

Verdubbeling van het pelloon, hoogere passing de Kinderbijslagwet 1939, krach- 
vrachtkosten, moeilijkheden bij het vis- tens welke wet de gehuwde visschers een 
schen ondervonden, al deze factoren te- toeslag op het loon verkrijgen, afhanke- 
zamen maken het noodzakelijk den p rijs  l i jk  van het aantal kinderen in hun ge- 
voor gepelde garnalen te verhoogen. Het zin.
zou toch onb illijk  z ijn  geweest de lasten In  verband met de huidige abnormale 
uitsluitend te laten drukken op de v is- 1 omstandigheden is  de bemanning van 
schers, pellers en handelaren. alle visschersvaartuigen tegen oorlogs-

De visschersvaartuigen z ijn  voor molest 
gratis verzekerd bij de Overheid, krach
tens de zee- en luchtvaartverzekerings- 
wet 1939.

Tengevolge van het stilleggen van de 
visscherij dreigden vele reederijen niet 
in staat te zullen z ijn  hun bedrijf in  
stand te houden, om welke reden steun 
wordt verleend aan de reeders om de 
vaartuigen en netten goed te kunnen 
onderhouden, krachtens de «Crisis-Steun- 
beschikking reeders».

Naarmate de kustvisscherij op be
perkte schaal kon worden uitgeoefend, 
bleek het voorts gewenscht, in  verband 
met de gasoliepositie, zooveel mogelijk 
stoomvaartuigen aan de visscherij te 
doen deelnemen.

Om dit te bereiken werd ingevolge de 
«Crisis-Credietbeschikking 1941 stoom- 
visschersvaartuigen» aan daarvoor in 
aanmerking komende reeders een cre- 
diet verleend om hun stoomvisschers- 
vaartuig te kunnen herstellen.

Tenslotte b lijk t het gewenscht eenige 
motorvisschersvaartuigen van een gas
generator te voorzien, waarvoor een cre- 
dietregeling ontworpen is.

U it het bovenstaande kan men aflei
den dat in Holland de sociale en econo 
mische maatregelen ten voordeele van 
de visscherij veel verder gevorderd z ijn  
dan in  ons land.

Wat bijzonder opvalt, is  de Staatstus- 
schenkomst, welke in  ruime mate ver
leend wordt.

H ier is  ervan daaromtrent geen sprake 
en z ijn  de reeders op eigen middelen 
aangewezen.

We komen hierop terug.
W. C.
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Bewaring van Effecten —  Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in  pakket

ten of verzegelde kisten.

De Bewaring van Visch door 
Bevriezing in ons Land

In  normalen tijd  is  het betreurens
waardig vast te stellen, dat, in  de dok
ken onzer havens, het grootste deel on
zer vaartuigen opliggen, bij het aanbre
ken van de eerste warme dagen die 
steeds gepaard gaan met een moeilijken 
afzet van visch.

Niemand voelt er trouwens iets voor 
zich een voedsel aan te schaffen, dat 
op het oogenblik dat het ter plaats aan
komt, niet meer voor het verbruik ge
schikt is.

Men mag gerust staande houden dat 
een grooter vischverbruik in  de eerste 
plaats afhankelijk is  van den verschen 
toestand van het produkt.

De geschikste vervoermiddelen, de best 
ingerichte verkoopmethodes, zullen zon
der nut z ijn , indien de visch dezelfde 
uitzicht en smaak niet bewaard heeft, 
als op de plaatsen waar h ij buit werd 
gemaakt, indien h ij teekenen geeft van 
ontbinding, die hem veranderen in  een 
vetachtige stof, waarvan de oogen dof 
en holrond z ijn  en het vel bij de eerste 
aanraking olieachtig is. Ons gehemelte, 
dat er de voorkeur aan geeft dat het 
vleesch zacht wordt door rijp ing  en b ij
gevolg enkele dagen oud weze, eischt 
daarentegen van de visch dat h ij vol
strekt versch is.

De moderne middelen ons door de n i j 
verheid geschonken, te zamen met de 
methodes die reeds in  verscheidene lan
den toegepast werden en waarop er in  
«Het Visscherijblad» gewezen werd, la
ten toe dat de gewenschte uitslag be
re ikt wordt. Het is  betreurenswaardig te 
moeten vaststellen dat in  België, het 
land wààr de geest van in itia tie f met 
deze van organisatie gepaard gaat, men 
zich heeft laten voorbijsnellen door na
burige landen.

Maar thans heerscht een nieuwe geest. 
M its de vereischte werkzaamheid en zorg 
aan den dag te leggen, zal men weldra 
den verloren tijd  terugwinnen.

We zullen opvolgentlijk onderzoeken 
wat men zou kunnen verwezenlijken voor 
een betere bewaring van visch:

1) aan boord van de visschersvaartui
gen;

2) in  de havens, waar de visch gelost 
wordt;

3) ter gelegenheid van het vervoer;
4) bij aflevering aan den verbruiker.

IN LE ID IN G
De hoofdvereischte voor de bewaring, 

vereischte waarop men niet genoeg den 
nadruk kan leggen, is  dat de viscn die 
meh w il bewaren, volstrekt moet versch 
z ijn  op het oogenblik dat men een be- 
vriezingsmethode begint toe te passen. 
H ij moet om zoo te zeggen levend be
handeld worden. Het staat immers met 
zekerheid vast dat bevriezing de toestand 
van een produkt, waarbij de eerste 
symptomen van ontbinding vastgesteld 
worden, niet kan verbeteren. Indien deze 
symptomen eens bestaan, zullen z ij zich 
uitbreiden niettegenstaande de actie van 
de koude.

De bewaring van visch door de koude 
kan geschieden op twee zeer verschei
dene wijzen: door afkoeling of door be
vriezing. Men gebruikt de een of de an
dere methode naar gelang de hoedanig
heid van den visch en den duur der be
waring.

a) Afkoeling. Het is  de methode die 
h ierin  bestaat de visch te bewaren in  
een temperatuur van iets minder dan 
0°, ’t is  te zeggen zonder —4 graden te 
overtreffen. In  deze voorwaarden be
houdt de visch z ijn  soepelheid en het 
smelten van het vastgeklampte i j s  wordt 
volledig tegengehouden.

De opzoekingen, die in  verband h ier
mede gedaan werden, hebben er toe ge
leid volgende gevolgtrekkingen te ma
ken:

1. B i j  een zelfde soort, bewaren de 
groote visschen gemakkelijker dan de 
kleine.

2. De soorten groepeeren zich, in  het 
opzicht van den duur der bewaring, vol
gens hun zoologisch verwantschap, op 
dergelijke wijze dat de vischsoorten van 
dezelfde familie, voor hetzelfde tijdstip  
kunnen bewaard worden.

De bewaring van visch door afkoeling 
jrordt in  de hand gewerkt, wanneer de 
kop wordt afgedaan en h ij gegut wordt, 
want de ingewanden en de kop (bijzon
d e rlijk  de oogen en de kieuwen) z ijn  
passende haarden van besmetting Het 
gutten is  volstrekt noodig wanneer de 
visch het gewicht van een kilogram be
re ikt heeft.

Veel frischheid, weinig behandeling, 
een wasschen en gutten zorgvuldig ge
daan, z ijn  de noodzakelijke voorwaarden* 
van de goede hoedanigheid van de visch 
die door afkoeling btTwaard wordt. \

b) Bevriezing, t.t.z. ae bewaring van 
de visch bij een temperatuur van m in
der dan —4 graden, geeft aan de visch 
de stijfhe id  van een stuk hout en laat 
toe hem met meer gemak op te stapelen, 
zonder dat er nog i j s  moet bijgevoegd 
worden.

Wat ook de methode weze die wordt 
toegepast, het komt er op aan de visch 
te bewaren in  een passende tempera
tuur, vanaf het oogenblik waarop de 
bewaring aanvangt, totdat h ij aan den 
verbruiker afgeleverd wordt.

A. — D E BEW ARING  VAN VISC H AAN 
BOORD VAN V ISSC HERSV A ARTUIG EN .

Men moet vaststellen dat onze v is
schersvaartuigen niet te best uitgerust 
z ijn  voor de bewaring van visch. De hu i
dige methode, op een paar uitzonderin
gen na, bestaat er in  de visch op te 
stapelen in  niet afgezonderde vischrui- 
men en hem te wikkelen in  gebroken ijs .

Verscheidene ongemakken z ijn  h ie r
aan verbonden. Het smelten van het i j s  
is  geweldig. Het water, dat hiervan voort
komt, ontzout en verwatert eenigszins 
den visch. Het aldus ontstane vocht 
vormt een gunstig midden voor de kie
men die de verrotting in  de hand wer
ken. De visch is  niet tegen lucht be
schermd; de stukken i j s  kunnen hem ge- 
makkelijk kwetsen.

Men kan nochtans deze bezwaren ge
deeltelijk voorkomen door:
X. De isoleering van het vischruim.

Men moet de wanden, grond en pla
fond bekleeden met isoleerend materiaal, 
zooals gedaan wordt voor de koelmachi
nes en de koelwagens. Het verlies aan 
koude is  in  evenredigheid veel grooter 
langs de kiel van een vaartuig dat zich 
in  het water beweegt dan langs de wan
den van een wagon in  aanraking met 
de lucht. Een ernstige isoleering van het

vischruim zal de temperatuur verlagen, 
het smelten van het i j s  tegenwerken, j

2. Het staat vast dat de toekomst aan 
de koelmachines de ro l voorbehoudt van 
koudevoortbrengsters aan boord van de1 
visschersvaartuigen. Terizelvertijde kan 
de visch in  het noodige i j s  gewikkeld 
worden, om de vereischte vochtigheid te ' 
behouden en desnoods zooveel mogelijk 
te voorzien in  de vereischte koude tem
peratuur in  geval de machines zouden 
stilvallen. j

Zoo ver z ijn  we echter voor het oogen
blik nog niet. De proeven, die gedaan 
werden voor het installeeren van koel- 
macnines aan boord van visschersvaar- ' 
tuigen, waren in  het verleden niet af
doende. Z i j  stootten op groote practische 
moeilijkheden, die de veralgemeening er 
van vertraagden.

De belemmering is  tamelijk groot, ter- 
vvljl de plaats s t r ik t  beperkt is. De koel
machines eischen daarenboven vanwege 
het lid  der bemanning aan wien de zorg 
er van is  overgelaten, bijzondere kennis
sen en een bijkomend werk. D it is  wel 
de bijzonderste struikelsteen.

Als we het goed voor hebben, werd de 
eërste koelkamer ingericht aan boord van 
de 0.83 «Marcel» in  1908. D it vaartuig 
oehoorde toe aan de Pêcheries à Vapeur 
die onder het beheer staat van den heer 
John Bauwens. Z ijn  in itia tie f vond ech
ter tegenstand in  de visscherij middens, 
r i i j  vroeg dat z ijn  visch bij aankomst 
in  de haven rechtstreeks zou worden 
overgeladen in  koelwagens om zonder 
aitstel ter bestemming verzonden te wor
den, ten einde de bereikte voordeelen 
niet te loor te zien gaan. Door deze 
werk wijze werd om zoo te zeggen de tus
schenkomst uitgeschakeld van de visch
handelaars, die zich verzetten tegen het 
door den heer Bauwens genomen in itia 
tief.

Men moest er ten slotte aan verzaken 
de proef die aan boord goede uitslagen 
opleverde door te voeren.

Veel jaren later werd een koelkamer 
aan boord van de 0.278, toebehoorende 
aan Achiel Gonzaeles, ingericht. De be
komen uitslagen waren niet aanmoedi
gend. H ie r zou een gemis aan praktisch^ 
xennis een, doorslaande ro l hebben ge- ] 
speeld.

Kortelings vóór den oorlog kwam de ;
0.297 «Rubens», toebehoorende aan de ! 
N  V. Motorvisscherij, in  het bedrijf. De 
Lnrichting van het vaartuig, dat ge- 
oouwd werd op de werven van Béliard en 
Crighton, was ultra modern. De koelka- 
mers, die aan boord waren, hebben aan 
de verwachtingen beantwoord. j

Van u it Boulogne vaarden verscheidene : 
vaartuigen u it die met koelkamers u it- ' 
gerust waren. Ze bezochten de visch- j 
gronden van Marokko, een warme streek.1 
Hier ook werden bevredigende uitslagen 
bereikt.

(’t Vervolgt). W. C.

Holland
« f lT T fa

Bespreking scheiding tusschen 
groot- en kleinhandel

B lijke n s « De Visscherijwereld » kwam 
in  de onlangs gehouden bestuursverga-1 
dering van de Federatie van Organisa
ties in  het Vischbedrijf o.a. ter sprake: 
een brief van de Nederlandsche Vissche- j 
t i j  centrale, waarin aan de F. O. V. een | 
tweetal principieele vragen werd gesteld, ! 
welke betrekking hadden op de scheiding j 
tusschen groot- en kleinhandel en op de i 
kwestie of aflevering van visch aan ho- ! 
tels, restaurants, inrichtingen en derge- 
iijke  moet worden gerekend tot de taak! 
van den groothandel of van den kle in- ï 
handel.

Over beide vragen werd langdurig van 
gedachten gewisseld. Het bestuur sprak 
als z ijn  meening uit, dat het gewenscht 
is, dat er zooveel mogelijk scheiding 
komt tusschen groothandel en kleinhan
del en dat hieraan met kracht de hand 
moet worden gehouden. Een ontwikke
ling, die daarheen zou leiden, dat er in  
vele gevallen wel formeel van een schei
ding zou kunnen worden gesproken, doch, 
dat er materieel een sterke binding zou 
z ijn  tusschen bepaalde groothandels
firm a’s en bepaalde kleinhandelsfirma’s 
achtte het bestuur dan ook principieel 
onwenschelijk.

Visch voor hotels e.d.
Wat de levering aan hotels e.d. be

treft, stond het bestuur op het standpunt 
dat deze instellingen in  het algemeen 
moeten worden beschouwd als consu
ment, zoodat de levering van visch daar
aan tot de taak van den kleinhandel be
hoort. Slechts voor groote hotels zal de 
toestand anders komen te liggen; deze 
kunnen zoo’n omzet hebben, dat hun 
vischverbruik veel grooter is  dan van ver
schillende vischwinkels tezamen, soms 
grooter dan van alle vischwinkels in  een 
bepaalde stad. In  dit geval is  het ver
antwoord deze hotels als detaillisten te 
beschouwen, op grond waarvan z i j  hun 
visch zouden kunnen betrekken van 
groothandelaren. Het criterium van het 
onderscheid tusschen beide groepen van 
hotels moet naar de meening van het 
bestuur gezocht worden in  de geregelde 
afname van een voor iedere vischsoort 
afzonderlijk vast te stellen minimum 
hoeveelheid.

Weinig groote snoekbaars
Ook werd nog gesproken over een 

klacht van den kleinhandel, dat er slecht 
groote snoekbaars te krijgen zou z ijn . E r  
werd op gewezen, dat de aanvoer van 
snoekbaars op het IJsselmeer dit jaar 
zeer slecht is  te noemen.

Ook over de wijze waarop de doorleve- 
ringsplicht aan het IJsselmeer ten u it
voer wordt gebracht, blijken nog ver
schillende klachten te bestaan.

Voorts kwam aan de orde de bespre
king van de Prijzenbeschikking mosselen 
en mosselproducten 1941 nr. I I .  Ingeko
men was een klacht, dat de grossiers- 
marge voor ingemaakte mosselen zooda
nig is, dat daardoor voor de grossiers in  
dit product geen winst over b lij ft. Ook 
het bestuur bleek deze meening te dee
len. Besloten werd de autoriteiten hierop 
attent te maken.

B i j  de rondvraag kwamen eenige be
langrijke punten ter sprake, o.a. eenige 
misstanden, welke nog bij den zoetwater- 
vischhandel rond het IJsselmeer blijken 
te bestaan.

Bevoorrading van Kolen
* Ingevolge besluit van 27 Sept. 1941 verschenen in het 
Staatsblad van 1 Oct. 1941, houdende regeling van den 
verkoop in ’t  klein van sommige huisbrandstoffen in den 
loop der maand October 1941, deelen wij mede:

Inrichtingen J. LEGAEY i.».
B. G. K . 30190

18, Vindictivelaan, O O STEN D E. H. R. 4376 Oostende 
83, Yzerlaan, D IK S M U ID E . H. R . 7971 Veurne 
3, Ledeganckplaats, EECLOO. H. R . 38408 Gent 
7, Kokstraat, N IEU W P O O RT. H. R. 7971 Veurne

Aan de verbruikers bedoeld in Art- 4 van bovengemeld 
besluit, die onze klanten waren tusschen den 1 Januari 
1938 en den 31 December 1939 van een dezer depots.

Hunne bestellingen sc h rifte lijk  en behoorlijk onderteekend in  te 
dienen, of te zenden, met aanduiding der volgende inlichtingen:
1) Soort, hoedanigheid en hoeveelheid der bestelde brandstoffen. Hoe

danigheid en klassen voor gebeurlijke vervanging
A) ofwel
B) ofwel
C) of gelijksoortig

2) Naam, voornaam, adres, nummer der identiteitskaart en nummer 
der rantsoeneeringskaart (gezinshoofd).

3) Aantal personen waaruit het gezin bestaat.
4) Hoeveelheid kolen die zich bij U  in  voorraad bevindt.

N. B. — Onze geëerde klanten welke zouden verblijven in
de omliggende gemeenten gelegen in de arrondissementen 
Oostende, Diksmuide, Veurne en Brugge en welke bevoor
raad geweest z ijn  door onze depots van Oostende, D iks
muide, Nieuwpoort, mogen ons de bestellingen overmaken 
volgens de hoeveelheden voorzien in art. 4 van het besluit.

Voor wat de dépôt Eekloo betreft deze verblijvende op het grond
gebied, alsook binnen omtrek van 5 kilometers.

Het Bestuur.
(496)

Æ
Gouden t ijd  voor de Deensche 

v isscherij
De N.R.Crt. meldde dezer dagen:
De Deensche visscherij beleeft op het 

oogenblik een gouden tijd , die vergele
ken kan worden met dien gedurende den 
wereldoorlog. De vangsten z ijn  enorm
o.a. als gevolg van het feit, dat de ver
boden zones, waar m ijnen z ijn  gelegd, 
de voortplanting der visch zeer hebben 
bevorderd. Met recordvangsten komen de 
visschersvaartuigen de havens binnen, 
niet zelden met een lading aan boord ter 
waarde van meer dan 30.000 kronen.

De betaling der visschers geschiedt, als 
vanouds, volgens een aandeel-beginsel. 
A ls de visch is  verkocht worden alle on
kosten afgetrokken en het netto bedrag 
terstond onder de bemanning verdeeld, 
die dus, bijna meteen na de thuiskomst, 
over een aardig bedrag in  baar geld be
schikt.

VISSCHERIJ
wetenswaardigheden

DAMEN, JU FV R O U W EN , 

Wordt Uw eigen naaister
Patronen op maat, volledigen u it
leg over sn it- en naaikunde. Ge
nadige prijzen.
S c h rijft  of wendt U  tot Beroeps- 
leerares, Nieuwpoortsche Steen
weg, 585, Oostende. — Term inus 
tram 6. (498)

De V issc he rij in  F in land I

In  het weekblad «Economische Voor
lichting» komt een artikel voor over land
bouw en veeteelt in  Finland. In  dit a r - , 
tike l worden ook eenige regels gewijd 
aan de Finsche visscherij, welke w ij 
hieronder laten volgen:

Hoewel dewateren in  Finland r i jk  aan 
visch z ijn , oefent slechts ongeveer 1 t.h. : 
van de bevolking de vischvangst a lsj 
hoofdberoep uit. Daarentegen is  het aan- | 
tal personen, dat de visscherij als neven
beroep uitoefent, zeer groot. De visscherij ' 
in  de monding en den benedenloop van 1 
de rivieren is  van groote beteekenis. De 
vischvangst in  de bocht van de Oostzee j 
is  een tusschenvorm van de zoetwater
en hoogzeevisscherij ; vooral de vangst 
op Oostzeeharingen is  daar zeer belang- j 
r i jk .  In  de noordelijke IJszeegebieden j 
wordt op robben jacht gemaakt.

Smeerolie u it  haaien en wal- 
visschen

In  Japan is  een geleerde erin geslaagd 
volgens een nieuw procédé smeerolie van 
hoog gehalte u it de haaien- en walvisch- 
olie te winnen. Een Japansche firma zal, 
met steun van het ministerie van handel 
en industrie, dit procédé, dat voor het 
vliegwezen van beteekenis kan worden, 
exploiteeren en de hiervoor vereischte 
installaties oprichten.

IK  KOOP

Oude Korken
H E N R I VROOME, 20, ROGIERLAAN, 
OOSTENDE. (497)

Goede vangst van Portugeesche 
sardinenvisschers

Maandag 6 October hebben de Portu
geesche sardinenvisschers een goeden 
slag geslagen. In  twee networpen werden 
niet minder dan 2.255.000 sardinen ge
vangen. De waarde van deze vangst be
loopt meerdere honderdduizenden escu
do’s. Momenteel vormen sardinen Portu
gal’s voornaamste exportartikel.

Opbrengst der vischvangst in  ver
schillende landen

De Portugeesche Hoofdcommissie voor 
de Vischvangst publiceert een overzicht 
over de gezamenlijke vischvangst van1 
het land in  de navolgende jaren:
Jaar In  t. In  M ill. Escudos
1934 210.456 195,41
1935 222.941 206,92
1936 203.426 200,25
1937 189.653 191,73
1938 218,312 204,50
1939 200,599 228,60

De opgaven voor 1939 geven de vangst 
aan de kusten van het moederland, de

Azoren en Madeira en die van de A fr i-  
kaansche kusten aan. Bovendien is  reke
ning gehouden met de opbrengsten aan 
klipvisch door Portugeesche schepen bij 
Newfoundland en Groenland.

Van de geheele opbrengst over 1939 
komt 44,1 t.h. van de totaalhoeveelheid 
en 30,5 t.h. van de totaalwaarde voor 
rekening van de sardinevangst. De sar- 
dinevangst verschaft op het oogenblik in  
Portugal aan 12.000 visschers werk. De 
sardine-industrie omvat 207 ondernemin
gen met tezamen meer dan 100 millioen 
kapitaal.

•«*
De resultaten van dit jaar van de Lo- 

fodenvisscherlj van 25 m ill. Kronen is  
door Noorwegen als bevredigend geken
schetst.

Naar de uiteenzettingen van den voor
zitte r van de Visscherij commissie, werd 
de opbrengst in  het midden van het vo
rige jaar met een kleiner aantal visschers 
en ondanks de bestaande moeilijkheden 
bij de aanschaffing van brandstoffen, 
aas en andere hulpstoffen, bereikt. De 
visschers zelf ontvingen een bevredigen
den p rijs . Het verhoogde vischverbruik 
van het Noorsche volk kon geheel gedekt 
worden.

Een zeer gunstig resultaat had dit jaar 
de winterharingvangst met een verkoop
opbrengst van 36,4 m ill. Kronen.

De kreeftenvangst in  het district Vest- 
landet in  Noorwegen is  zeer r i jk  te noe
men. De visschers vragen 2,50 K r .  per kg.; 
in  den detailhandel wordt 5,80 K r . per 
kg. gegeven • **

De resultaten der vischvangst in  de 
belangrijkste Spaansche havens z ijn  over 
de eerste drie maanden van 1941 bekend 
gemaakt.

Vergeleken met de opbrengst over 1940 
is  in  de hoeveelheid een achteruitgang 
te constateeren; de verkoopswaarde is, 
in  overeenstemming met de algemeene 
prijsontwikkeling, gestegen.

D it b lijk t  u it het volgende overzicht: 
Hoeveelheid Waarde 

(in dz) (in  m ill.)
peseta’s)

Januari-Maart 1941 1.464.201 334,9 
Januari-Maart 1940 1.677.303 330,5

Gespecificeerd naar verhouding van de 
waarde werd over 1941 aangevoerd aan 
visch: 155,7 m ill. P.; aan schaaldieren: 
6,1 m ill. P. en aan mosselen: 172 m ill. P.

Afzonderlijk is  de opbrengst in  de haven 
van Vigo over de maand A pril gepubli
ceerd. E r  werd 1,9 m ill, kg visch met een 
waarde van 5,8 m ill. P. aangevoerd. Een 
opbrengst, die beneden het gemiddelde 
van de vorige maanden b lijft. Deze ach
teruitgang is  in  de eerste plaats aan het 
ongunstige weer en vervolgens aan de 
toenemende schaarschte aan brandstof
fen voor de visschersvloot te wijten.

De vloot voor de diepzeevisscherij, die 
in  Zweden voor de Oostzeevischvangst 
gebruikt wordt, heeft goed succes.

In  het district Simrisham kon bij goe
de aan voeren de p rijs  voor kabeljauw en 
haring verlaagd worden.

Voor de zuidkust van Zweden werden 
zoodanige hoeveelheden haring gevan
gen, dat de verkooporgarnisaties van de 
diverse havensteden de verdeeling niet 
zoo vlug konden volbrengen, omdat geen 
voldoende transportmiddelen in  het bin
nenland ter beschikking stonden.

De visschers waren genoodzaakt hun 
overschot aan de vischmeelfabrieken te 
verkoopen, die slechts 5 ore per kg. be
talen. Daar de Staat een minimum p rijs  
van 15 ore gegarandeerd heeft, moest h ij 
in  deze gevallen het verschil aanvullen.

De Zweedsche vischmeelfabrieken wer
ken aan de vervaardiging van een zeer 
eiwithoudend rundveevoeder u it visch- 
afval.

Pogingen om bij Aaland zalm te van
gen, leidden tot zulke goede resultaten, 
dat de Aalandsche visschers thans de 
zalmvangst ter hand hebben genomen. 
Deze nieuwe bedrijfstak wordt door de 
Aalandsche autoriteiten gesteund.

De Zweedsche palingvisscherij bij K a l- 
marsund en aan de kusten van Blekinge 
heeft buitengewoon goede vangsten, die 
echter niet voldoende afzet vonden. De 
cooperatieve vereeniging der palingvls- 
schers heeft voor de partijen, die in  het 
land niet tegen behoorlijke prijzen kun
nen worden verkocht, uitvoervergunning 
aangevraagd. De palingvisscherij wordt 
in  dit gebied eerst sinds korten t ijd  u it
geoefend. D it houdt in, dat de vangsten 
in  de toekomst nog verhoogd kunnen 
worden.

On̂ e Echo’s
■  Vischhandelaar gesnapt.

Een vischhandelaar gevestigd op den 
Torhoutsteenweg zag zich 50 kg. visch 
toebedeeld worden. Daar iedere familie 
recht heeft op 1 kg., konden hier dus
50 menschen bediend worden.

Maar wanneer er ju is t  25 personen hun 
kilotje visch hadden ingepakt, plaatste 
onze vischhandelaar het overbekende 
bordje «Uitverkocht» voor z ijn  venster
ru it. Dat was een toppunt!...

Zuchten en vloeken werden na tuurlijk  
gesiaaKt en een der niet-bestelde per
sonen riep u it: «Kon er nu eens een con
troleur komen!»

En die smeekbede was niet te vergeefs 
geweest. U it  het nog wachtende publiek 
trad een man naar voren en stapte naar 
binnen, ’t Was een controleur.

Na een klein onderzoek, kwam weldra 
het overschot van visch boven, wegge
legd voor den woeker ot andere bevoor- 
deeligde menschen.

En  tegen z ijn  goesting in  moest onze 
vischhandelaar voort gaan met den ver
koop.

Kon dat nu eens iedere maal gebeuren 
en aan de oneerlijke handelaars een 
boete opgelegd, gaande tot het sluiten 
van den winkel, het zou wel rap gedaan 
z ijn  met den zwarten handel.

En  toch moet het !

51 Onze scheepjes.
De weersgesteldheid laat het in  den 

laatsten tijd  niet toe dat onze bootjes 
uitvaren.

Maar een paar dagen van het begin 
dezer week heeft deze gedwongen werk
loosheid wel doen vergeten.

Q Betreden van puinen.
W ij vestigen de aandacht van onze 

lezers er op dat het verboden is  de pui
nen te betreden van de huizen gelegen 
aan de Visscherskaai, Zeedijk en andere 
straten. Alleen de eigenaars en de er te 
werk gestelden maken hierop een uitzon
dering.

Indien U  nuttig werk w ilt ver
richten bewaar dan zorgvuldig en 
zuiver uw oud papier. Verkoopt het 
aan verzamelaars in  oude- en af- 
valgoederen die het tot wederver- 
bruik zullen toevoeren.

a Nieuwe pastoors op onze v is -  
scherswijken.

Z. E. Mgr Lamiroy, bisschop van Brug
ge, heeft E. H. Vandenabeele, onderpas
toor van de SS. Petrus en Pauluskerk be
noemd tot onderpastoor te St. Antonius, 
in  vervanging van E. H. Moulaert, die 
naar Risquons-Tout overgeplaatst werd.

Op het Sas werd E. H. Mathys, onder
pastoor op SS. Petrus en Paulus, tot pas
toor benoemd.

Aan allen onze beste gelukwenschen 
en een vruchtbaar apostolaat in  deze 
vo lkrijke visscherswijken.

■  Nog een vischwinkel.
Door het College van Burgemeester en 

Schepenen werd toelating verleend om 
een nieuwen vischwinkel te openen in  
de Christinastraat 122.

Nog zoo’n slechte handel niet, visch- 
verkoop !

SB Een mooi geschenk.
Het is  niet de eerste maal dat «Het 

Visscherijblad» de aandacht vestigt op 
den heer Emiel Asaert. H ij  gelukt er na
m elijk in  op zeer fijne en knstvolle wijze 
maketten van oude schepen te maken.

Dat h ij niet alleen kunstenaar is, maar 
ook een menschlievend wezen, komt h ij 
te bewijzen door het schenken aan het 
L. B. St. Niklaasfeest van een maket van 
een korvet u it de 16e eeuw. Het p rijk t  
thans in  de uitstalling ln  den vroegeren 
Hollandschen vischwinkel b ij Petit Paris.

Dergelijke daad dient onderlijnd.

■  Het schip voor W interhulp .
Onze lezers weten hoe iederen dag een 

schip onze haven verlaat om hare vangst 
volledig aan Winterhulp af te staan. D it 
prachtig idee kent in  onze stad een 
groot succes, en het schijnt wel dat het 
navolgers zal krijgen. E r  gaan inderdaad 
stemmen op, o.a. te Nieuwpoort, en het 
zou ons niet verwonderen moest dit gin
der ook doorgaan.

In  alle geval, het is  warm aan te be
velen.

■  De mosselvergiftiging te Zee
brugge.

Het is  thans reeds twee jaar geleden 
dat het geval van mosselvergiftiging 
met doodelijken afloop voor een paar 
menschen zich voordeed, waarbij de u it
bater M. Dentant fa illie t ging. Nog steeds 
heeft het gerecht geen uitspraak gedaan, 
alhoewel de verslagen van de experts 
reeds lang gereed z ijn .

Sp ijtig  dat de h. Dentant intusschen 
jam m erlijk overleden is, maar er blijven 
toch nog de nabestaanden van Dentant 
en families van de slachtoffers.

H De opleiding van jonge v is 
schers.

In  Duitschland gaan thans stemmen 
op om de opleiding van de jonge v is
schers door te voeren. Zee- en kustv is
schers hebben hun eigen geregeld onder
w ijs, het is  dus noodzakelijk dat de jeugd 
zich op alle gebied, zoowel geestelijk als 
vakkundig kan vervolmaken. En de 
eischen die men nu aan de jonge v is
schers stelt z ijn  oprecht groot.

Leergang:n alleen z ijn  niet voldoende, 
dat zal de toekomst uitmaken, daarom 
is  het wenschelijk dat in  Duitschland 
twee scholen voor Noordzee en Oostzee- 
visschers voorzien wordt. Na het einde 
van den oorlog moet elke visscher er de 
denkbaar beste opleiding kunnen genie
ten.

En in  ons land? A ls de oorlog is  ge
daan, wat zal men dan reeds voor den 
Vlaamschen visscher bereikt hebben?

De leergang in  scheepsbouw, ingericht 
door de V rije  Technische Vakschool, is  
ons sympathiek, omdat ze onze jonge 
menschen voorthelpt in  een bedrijf dat 
van en voor de streek is.

Wanneer hoort men eens van andere 
plannen spreken? De verwezenlijking is  
dan nog ver genoeg. Wat Duitschland 
kan, moeten w ij ook kunnen.

19 Lederen laarzen.
In  Duitschland dragen vele visschers 

lederen laarzen, en de navraag naar 
machtigingen nam in  den laatsten tijd  
zoo toe, dat thans slechts in  uitzonder
lijk e  gevallen aan de aanvragen zal vol
daan worden. Strenge controle zal u it
geoefend worden en beroep wordt gedaan 
op de eerlij kheidszin van den visscher 
om geen paar laarzen aan te vragen 
wanneer h ij er nog over beschikt.

Hetzelfde geldt voor de rubberlaarzen. 
Wie geen ersatz gebruiken kan, wordt 
verzocht zoo lang mogelijk de aanschaf
fing u it te stellen tot het werkelijk nood
zakelijk geworden is.

Daar de firm a Ltidemann & Sohn, 
Barmstedt, niet meer voor de fabricage

van waterlaarzen beschikbaar is, zullen 
alle herstellingen door de plaatselijke 
schoenmakers moeten uitgevoerd wor
den. Voorloopig worden dan ook geen 
bestellingen door voornoemde firma aan
vaard.

■  Volkorenbrood voor de v is 
schers.

In  het Zeehuis te B e rlijn  werd een z it 
ting gehouden onder leiding van D r Ohrt 
om de actie voor de verspreiding var 
het volkorenbrood onder de visschers tt 
vermeerderen. Sp ijts  de moeilijkheden 
ontstaan door den oorlog zal de actie 
voortgezet worden. Tevens werd gewezen 
op de verschillende manieren om vol
korenbrood aan boord te bewaren en de 
ta lrijke proefnemingen die daartoe ge
nomen werden.

Wanneer krijgen onze visschers eens 
een regelmatiger dubbel rantsoen?

Vernietig uw oud papier niet, 
verkoopt het aan de verzamelaars 
in oud papier; gij draagt er alzoo 
toe bij om 62.000 landgenooten aan 
het werk te houden.

29 Bergen van doode dieren u it  de 
waters.

In  Duitschland wordt thans aan ieder 
persoon die een zich in  het water bevin
dend dood zoogdier bij de bevoegde over
heid aanmeldt, en dat tot de berging 
leidt van bewust dier, een belooning toe
gekend die gaat van 1 tot 25 RM., naar 
gelang het geval.

Voor bedrog zal goed opgelet worden!

m De mosselvangst.
De mosselvangst heeft vooral in  oor

logstijd groote beteekenis. Aan de Oost- 
zee- (Sleeswijk-Holstein) en Noordzee
kusten, evenals aan de Oldenburgsche 
kust, bevinden zich een reeks bedrijven 
die tijdens het winterseizoen aan de 
mosselvisscherij doen.

Aan de Sleeswijk-Holsteinkust ge
schiedt de kweek niet zooals bij ons, 
maar wel door een gewone mosseltrek 
aan palen.

Dank z i j  het Rijksnahrstand is  de 
mosselkweek in  de laatste jaren sterk 
toegenomen. De mossel is  inderdaad een 
bij uitstek verkloekend voedsel.

B  Een nieuwe «Bism arck».
De visschersgroep Pense heeft door de 

wakkere bedrijvigheid van visschersgroe- 
penleider Ulke een bedrag van 704 RM. 
ingezameld voor het opnieuw bouwen van 
een slachtschip «Bismarck».

EB Schuilplaats.
De heer Serruys, burgemeester der 

Stad Oostende, maakt bekend aan de 
bevolking, dat de schuilplaats gelegen 
Vlaamsche Plaats toegankelijk is  voor de 
burgerbevolking. De personen die een 
plaats in  deze schuilplaats willen beko
men, kunnen deze aanvragen in  het se
cretariaat der L. B., St. Petersburg
straat, 30.

■  Onze dokken.
Met de huidige lichtverduistering is  het 

verkeer aan onze dokken gevaarlijk in  
dien zin  dat men gemakkelijk, bij m is
stap, in  het water kan terecht komen. 
Daarom werden dan ook de borstwerin
gen aangebracht.

Ten gevolge van de vlschbedrijvigheid 
werden de afsperringen meestal door de 
visschers verwijderd.

Mogen w ij hun aandacht vestigen op 
het feit dat z ij hierdoor het leven van 
hun medemenschen in  gevaar brengen!

Muziek instrumentenfabriek
W Y N S B E R G H E  IV A N  

W ettig gediplomeerd 

Garenmarkt, 30 — BRUCGE

Eerste klasse fabrikatie  —  A lle r
hande herstellingen —  Croote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■

(132)

■  Tentoonstelling.

Op Zondag 26 October a.s. wordt in 
de bovenzalen van het Schweizerhof, Van 
Iseghemlaan, een tentoonstelling ge
opend van schilderijen en beeldhouw
werken, uitgevoerd door locale kunste
naars. Onder de tentoongestelde schilde
rijen  bevinden er zich prachtige zeege
zichten, havenhoekjes, visschersvaartui
gen, enz.

Een bezoek zal wel loonend z ijn .

9  Brevetten, diploma’s en ver
gunningen in  de koopvaardij 
en de zeevisscherij.

De volgende brevetten, diploma’s en 
vergunningen z ijn  in  den loop der maand 
Augustus 1941 toegekend:

Brevet van mecanicien le klasse: De 
Herdt C.; Minne J.

Brevet van mecanicien 2e klasse: Rycx 
L.; De Swert L.

Brevet van machinist voor stoomma
chines: Geril B.

Diploma van aspirant-mecanicien : Ry- 
lant E.; Van Geldorp L.; Backeljau F.; 
Fuchs E.; Servaty A.; Vanliefferinge G.; 
Drappier H.; Verduyn J.; De Baetselier 
E.

Brevet van stuurman ter kustvaart: 
Vermeesch M., Monteyne R.

Brevet van stuurman ter kustvaart 
voor de particuliere pleziervaart: Lepour 
M.; Janssens J.; Pallemaerts J.

Diploma van leerling ter kustvaart : 
Pockelé J.; Merlevede M.; Brouckson F.; 
Debbaut P.

Vergunning van schipper ter vissche
r i j  2e klasse: Creyf O.

Diploma van leerling-schipper ter v is
scherij: Jansoone A.; Van den Abeele F.

BS Kolenbedeeling voor behoeftige 
visschersgezinnen.

Vanaf Maandag zullen er kolen uitge
deeld worden aan de ondersteunden van 
Winterhulp.

De maandelijksche hoeveelheid voor 
elk gezin is  vastgesteld op 120 kg. per 
maand. De prijzen bedragen voor de dra
gers van de groene kaart en van de roze 
kaart met X  k ru is  8 fr. voor de 120 kg. 
en van de roze kaart met X X  kruisen 16 
fr. De betaling geschiedt ditmaal recht
streeks aan de kas b ij het afhalen van 
de kolen.
De eerste bedeeling loopt over de maand 

November, daar er voor October geen 
voorzien werd.

Maar daar de gewone kolenrantsoenee- 
ring 200 kg. per gezin bedraagt mogen z jl 
dus nog een bijslag van 80 kg. vragen bl> 
hun gewonen leverancier.



Studie van den Notaris

de G H E L D E R E
te Heist-aan-Zee.

B IJ  STER FG EV A L

O PEN BA RE VERKO O PIN G

van een GOED

Motor-Visschersvaartuig
genaamd «Marie-Jeanne», genummerd 
H.30 der Haven van Zeebrugge, met den 
inventaris aan boord zijnde. Netto ton
nemaat: 5.74%. Motor: Otto Deutz van 
50 HP.

De boot bevindt zich in  goeden staat 
ter haven van St-Vaast (F r.) ; alle kos
ten van vervoer, mogelijke herstel, enz. 
z ijn  ten laste des koopers.

EEN IG E Z ITD A G  :
MAANDAG 27 O KTO BER  1941, om 

14.30 ure stipt te Brugge, in  het Huis 
der Notarissen, St-Janstraat, nr. 16.

(490)

Studie van Meester

F IE R R E  D E N IS
Dokter in  de Rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

NA OPBOD 
Openbare Verkooping b ij Onroe

rende Inbeslagneming

Op MAANDAG 27 O KTO BER 1941, te 
3 uur ’s namiddags, ter Gehoorzaal van 
het Vredegerecht, Langestraat te Nieuw
poort.

De notaris Pierre D EN IS, daartoe aan
gesteld bij vonnis verleend op 16 Oogst 
1941, door de Burgerlijke Rechtbank van 
Eersten Aanleg te Veurne, zal, ingevolge 
gezegd vonnis en de wet van 15 Oogst 
1854, in  tegenwoordigheid van den Heer 
Vrederechter van het Kanton Nieuw
poort en na opbod gedaan gelijkvormig 
art. 93 van gezegde wet, eindelijk toe
wijzen bij onroerende inbeslagneming, 
het volgend onroerend goed: 
Gerechterlijk Arrondissement Veurne

Gemeente Oostduinkerke 
W ijk  NIEUW POORT-BAD

Een onlangs nieuwgebouwd, wel
gelegen en modern 
O P B R E N G S TH U IS

thans dienstig als hotel-pension 
genaamd :

“Pension Forestoise,,
staande en gelegen te Oostduinkerke, 
W ijk  Nieuwpoort-Bad, groot 726 m2, be
kend bij Kadaster Sektie A, n rs  2-p-58 
en 2-q-58, palende of gepaald hebbende 
aan de Ko n inklijke  Baan, Marcy-Moens 
te Brusse l en Marcy-Moens te Ander - 
lecht, Mr. Tedesco, de Wed. Charles Van- 
demaele en kinderen, de Staatsdomeinen 
en Henri Wester.

M E T AL H E T  M O BILA IR  onroerend 
bij bestemming en dienstig tot de u it
bating.

Gebracht na opbod op 313.500 fr.
Alle dagen te bezichtigen m its toela

ting van den verkoophoudenden nota
ris, bij wie de sleutels berusten.

Het lastenboek der verkooping lig t ter 
inzage van de koopers ter studie van 
den verkoophoudenden notaris D EN IS, 
Kokstraat, 9, te Nieuwpoort, alwaar alle 
verdere inlichtingen kunnen ingewonnen 
worden.

De koopers worden verzocht zich te 
voorzien van hun trouwboekje of een 
uittreksel hunner geboorteakte.

(483)

ÊXi ÊXi

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T E  K O O P :

Hotel-Pensioen bij Zeedijk. Alle confort.
Met oorlogsschade.

Café-Pensioen, Breedene-Zee, 660 m2. 
Prachtig landgoed bij Brugge, 2 Ha. 

6000 m2. Vischrijke v ijver enz. P r i js :  
600.000 frs.

Prachtig huisje, bij Catharinaplaats. 
Kleine Villa, Opex, 90.000 fr. 
Rapportvilla, Av. de la Reine, 4 appart.

Str. water. Gr. hof. 340 m2. 
Handelshuis, b ij Leopoldplaats.
Schoon Heerenhuis, center van stad. 
Schoone rapportvillas, Zeedijk b ij Pal.

hotel. Alle confort. 300.000 fr. 
Prachtige Villa, Zeedijk, Oostende. 
Hotel-Pensioen, bij Zeedijk, 35 kamers. 
Gemeubeld Hotel, Zeedijk, Middelkerke.

45 kamers. Alle confort.
2 schoone villas, Mariakerke, 164 m2. 
bouwgronden te Breedene, vanaf 18 fr.; 

Opex vanaf 80 fr. de m2; bij Zeedijk 
te Mariakerke 225 fr. de m2; Tarwe- 
straat, enz.

T E  H U U R :

Huizen: St. Sebastiaanstraat, St. Peter- 
burgstraat, Maria Theresiastraat.

DRINGEND T E  KOOP GEVRAAGD :

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

(484)

s  >: x  s  x  s é  x = x  x = x  

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

P E S C A TO R
Maàtschappelijken Zetel: Reederijkaai, 

35, te Oostende. 
Handelsregister van Oostende n r 175.

ZOEKLICHTJES
OPEN Z E IL B O O T  0.54 in  goeden staat 

te koop. Zich wenden: Adolf Ackein, 
Parijsstraat, 3, Oostende. .(495)

T E  KOOP IN OCCASIE: Nagelnieuwe 
roeiboot, lengte 5.80 m., breedte 2.20 m„ 
diepte 0,75 m. Voor inlichtingen zich 
wenden: Guido Gezellestraat, 18b, Heist- 
aan-zee. (495)

Z E E R  M O DERNE PIANO te koop. 
Adres bureel van ’t blad. (491)

CAFE «F LA N D R IA » over te nemen. 
Zich te wenden: Torhoutsteenweg, 32 
(dichtbij Leopold I  plaats), Oostende.

(487)

T E  V ERKO O PEN : Mazoutmotor van 
10 P.K. Zich wenden: IJzerstraat, 53, 
Blankenberge. (462)

I K  VERLANG T E  KOOPEN een ma- 
zout-motor van 5 tot 8 P.K. Zich wen
den bureel van blad onder nummer 503.

W EN SC H T E  KOOPEN per okkasie : 
een pupiter (schrijftafel). Aanbiedingen 
bureel blad onder nr. 356. (356)

GOEDE DAC TYLO  vraagt plaats. — 
Voorwaarden opgeven aan het bureel 
van het blad onder nummer (352)

T E  KOOP : Schoon dik spiegelglas, 
grootte 150 cm. lang en 47 cm. breed. 
Zich wenden bureel van ’t  blad. (288)

T E  KOOP aan voordeelige prijzen, ver
schillende loten bouwgrond gelegen : 
1 lot van 6.00 voorgevel, 92 m2 in  de 
Zwaluwenstraat; 1 lot van 5.50 voor
gevel, 92m2 in  de Tarwestraat; 1 lot van 
100 m2 in  de Honoré Borgersstraat ; 
1 lot van 240 m2 in  de Leffingestraat.

Voor inlichtingen te begeven:
18, KO N IN G IN N ELA A N , Oostende

(448)

G ELD P LA A TS IN G , uitstekende waar
borgen, hooge intresten. Schrijven bu
reel van het blad. (256)

I K  B E TA A L  D EN  HO O G STEN  
P R IJ S

voor rijtuigen, kamions, kamion- 
netten, niet in  het gebruik of be
schadigd. Achterdeel, Chassis, Res
sorts en banden in  gelijken welken 
staat. In  het bijzonder Chevrolets.

Schrijven: W illy  Goes, Nieuw
poortsteenweg, 460. Oostende. Be
geeft zich ten huize. (445)

R O O K E R IJ
Men vraagt om rookerij 

over te nemen aan kust.
Schrijven met voorwaarden aan 

Legein, 119, Zeelaan, De Panne.
(493)

m

Studio Lionel
106, Nieuwpoortsteenweg, I0&

Specialiteit van K IN D E R - en 
H U W E L IJ K S P O R TR E T TE N

I  (452)
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Adm inistratieve  
Rechtsmacht in 
Eersten Aanleg

De Heeren aandeelhouders worden u it- 
nenoodigd op de jaarlijksche algemeene 

ergadering welke zal gehouden worden 
op Zaterdag 25 October 1941, te 11 uur 
3 morgens, te Oostende, Hendrik Ser
ruyslaan, nr. 62.

DAGORDE: 1) Verslag Van den raad 
van Beheer en Toezicht; 2) Goedkeuring 
der bilan en der verlies- en winstreke- 
nng over het boekjaar 1940-41; 3) Ont- 
asting te verleenen aan de Beheerders 
n Toezichters; 4) Statutaire benoemin

gen.
Om aan deze vergadermg te kunnen 

deelnemen, (Art. 33), gelieven de aan- 
teelhouders hunne tite ls neder te leg

den, v ijf  volle dagen voor de vergade- 
ing, op de Bank van Brussel,. Wapen

plaats, Oostende, of op 62, Hendrik Ser- 
iuyslaan. (485)

D E K E Y Z E R  Alfons,
landbouwer te TO RHO UT, Berg-op- 
Zoom,

VANDE V E LD E  Carolus,
ingenieur, G ENT, Baudeloostraat, nr. 21,

BO H EM S Remi,
wonende te E T T E R B E E K , Lodewijk Hap- 
kenstraat, nr. 64,

VA N D ER S T R A E T E N  A rth u r,
autogeleider, wonende te TE R N A T, As- 
schesteenweg, nr. 23,

RONDOU Franciscus,
autogeleider te RO TSELA ER E , Dorp
straat, nr. 83,
worden respectievelijk bestraft met: een 
geldboete van 150.200 fr., 150.200 fr., 
60.000 fr., 50.000 fr., 50.000 fr., verbeurd
verklaring der inbeslaggenomen waren, 
publicate in  V IE R  dagbladen en V IE R  
regionale weekbladen en aanplakking 
ten Stadhuize te Torhout, om als aan- 
gestelden van de Nationale Maatschap
pij der Belgische Spoorwegen m isbruik 
gemaakt te hebben van een u it dienst- 
redenen noodzakelijke verplaatsing, om 
in  de productiecentra vleesch en andere 
levensmiddelen in  groote hoeveelheid in  
den sluikhandel tegen woekerprijzen op 
te koopen en op den vrachtwagen welke 
hen voor den dienst ter beschikking ge
steld was, te laden en onder voorwend
sel naphte te vervoeren, naar de groote 
agglomeratie over te brengen. (499)

Men meldt het overlijden van 

DEN H EER

CAMIEL WILLEMS
geboren te Oudenburg, den 14 Fe
bruari 1867 en godvruchtig over
leden te Oostende, den 15 Oktober 
1941.

De begraving zal plaats hebben 
op Maandag 20 Oktober 1941, om 
11 uur in  de kerk van SS. P IE T E R  
EN PA U LU S te Oostende.

Vergadering ingang der kerK 
om 10.45 u.

De personen welke b ij vergetel
heid geen doodsbericht ontvangen 
hebben, gelieven deze als dusdanig 
te beschouwen.

Leopold I  plaats, 1, Oostende?
«Beukenhoek», Varsenare. 

________________ (502)

M ARKTBERICHTEN
VISCHAANVOER G EDURENDE DE W EEK  VAN 28 S E P TE M B E R  TO T  4 OCTOBER

VISC HSO 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

H et U itvaren  
bij een Briesje

Vrijdag laatstleden hebben we kunnen 
opmerken hoe alle vaartuigen varens- 
gereed lagen en hoe op het laatste oogen
b lik het uitvaren verboden werd, omdat 
de kleine vaartuigen tegen een briesje 
niet bestand z ijn  en dus niet konden mee 
uitvaren.

Zou er in  dit geval niet kunnen over
wogen worden een of twee ploegen der 
grootste vaartuigen te laten uitvaren?

’t Zou van belang z ijn  en geen moei
lijkheden opleveren.

Een zaak welke we aan ’t gezond oor
deel van de K.M.D. en de Corporatie on
derwerpen.

W IN TER H U LP
bedeelt 

Visch en Garnaal

D EBO U Jules,
vleeschverdeeler te TO RHO UT, Oosten
destraat, nr. 32, wordt bestraft met een 
geldboete van 10.000 fr. ( T IE N  D U I
ZEND), bekendmaking door inlassching 
in  de bladen en aanplakking ten huize 
en ten stadhuize te Torhout, wegens 
verkoop van vleesch aan de beenhou
wers te Torhout tegen overdreven p r ij-  
ssen. '(500)

IK E N  Joannes,
handelaar te A SSEBRO EK, Ste Cathe- 
rinastraat, nr. 22, en

D HO N D T Clara,
wonende te A SSEBRO EK, Baron Ruzet- 
telaan, 3B, worden bestraft met E L K  
een geldboete van 10.500 fr. (Tien dui
zend vijfhonderd), bekendmaking der be
slissing door inlassching in  de bladen 
en aanplakking ten huize, wegens on
regelmatig vervoer in  handel in  boter.

(501)

Ie ts nieuws in  Winterhulp ?
Zeker en iets nuttigs waarover wel 

eens een woordje mag worden gezegd.
Winterhulp was gedwongen rekening 

te houden met het fe it dat al te veel 
menschen het moeten stellen met het 
bedrag van den officieelen steun, karige 
som voorwaar, die niet toelaat veel te 
koopen van het weinige dat niet is  ge
rantsoeneerd daar de prijzen voor hen 
te hoog z ijn .

Het ging er dus om aan die men
schen tegen zeer lagen p rijs  iets subsan- 
stieels te bezorgen buiten het rantsoen 
om, een artikel dat niet gerantsoeneerd 
is. Te Oostende hebben w ij een dergelij
ke waar, die voor ’t grijpen ligt, als er 
ten minste om wordt gegaan: visch en 
garnalen.

De werking is  dus niet om meer eten 
te geven, maar wel om iets degelijks en 
goeds te bezorgen aan hun die het van- 
doen hebben.

En na tuurlijk  golden ook hier de eeu
wige opwerpingen, die tegen alle goede 
werking worden uitgespeeld.

«Waar gaat dit alles naartoe ?» Z i j t  
maar gerust, ik  kan het bevestigen, het 
gaat daarheen waar het noodig is, en de 
noodlijdenden die reeds een bedeeling 
visch of garnalen kregen, zullen dit ge
tuigenis eenstemmig bevestigen.

«W ij hebben ook geen eten». Deze op- 
werping bevat zeker wel een kleine leu
gen in  zich. Geen eten, och kom; men 
w il zeker wel zeggen, geen eten genoeg, 
doch dan moeten we steeds denken dat 
er veel menschen z ijn  die veel minder 
nog hebben dan w ij en het misschien 
meer noodig hebben. A ls we nu die men
schen kunnen helpen, waarom zouden 
we het niet doen ?

W ijze  van verdeelen
Deze gaat tamelijk eenvoudig, wat 

niet zeggen w il dat ze van hen die er 
voor zorgen niet een massa werk vraagt. 
Doch ze doen het gaarne.

A ls de visch en de garnalen, opgehaald 
met de boot uitvarend voor Winterhulp, 
toekomen, wordt alles volgens de hoe
veelheid verdeeld over 2 of drie wijken. 
De wijkmeesters van de betrokken w ij
ken krijgen reeds denzelfden avond be
richt hiervan met opgave van het aantal 
beschikbaar gestelde kilogrammen.

Ieder wijkmeester moet vervolgens de 
waar verdeelen volgens de l i j s t  der ge- 
steunden van z ijn  w ijk  zoodat ieder per
soon van een gezin een bepaald rantsoen 
(schep) ontvangt. D it wordt vermeld op 
een bon, die weldra zal worden vervangen 
door de vischkaart, die ten huize van de 
genadigden wordt gedragen. Zoo worden 
degenen wier beurt het is  visch of garna
len te bekomen persoonlijk door de me
dewerkers van Winterhulp ten huize ver
wittigd dat ze hun rantsoen mogen ko
men afhalen. Volgens deze wijze van 
werken komt ieder eens aan de beurt en 
geschiedt de verdeeling gelijkmatig en 
rechtmatig. Het is  een zeer degelijk sys
teem dat zeker z ijn  proeven zal leveren.

Dat de belanghebbenden er gaarne bij 
z ijn , bewijst wel het feit dat reeds een 
paar uur vóór de bedeeing aanvangt, 
reeds menschen zich aanbieden om hun 
rantsoen garnalen of visch. A ls men 
eens die r i j  overloopt, dan beseft men 
eerst wat al goed Winterhulp doet en 
nog meer kan doen, als allen maar w il
len meewerken.

Goede werking dank zij-..
Dat die werking reeds goede vruchten 

afwerpen kon, dankt Winterhulp vooral 
aan de daadwerkelijke hulp van enkele 
vissehers die direct ingezien hebben welk 
heerlijk goed ze hierdoor aan hun be
hoeftige evenmenschen konden doen. De 
pioniers van de 0.183, visscher L ib in , en 
van de 0.280, visscher Jonckheere, moe
ten hier worden genoemd, omdat z i j  niet 
hebben omgezien naar de anderen, doch 
het voorbeeld hebben getoond.

Doch wanneer komen de anderen ? 
Wanneer zullen z ij ook eens voor W in 
terhulp uitvaren en die domme u it- 
vluchtsels afwerpen, die we hooger reeds 
hebben opgesomd?

Dat echter nog anderen hun plicht 
verstaan, bewijzen de vele scheppen 
visch en garnalen, die dagelijks worden 
afgestaan en dit volkomen gratis. Het 
z ijn  deze scheppen die toelaten alles zeer 
goedkoop aan de minder bedeelden te 
geven. En laat ons hopen dat die schep
pen nog mogen aangroeien, de armen 
zullen er de vissehers dankbaar om zijn . |

«De vissehers vergeten de armen niet», j 
dit gezegde is  algemeen gekend. Het is  j 
nu aan de vissehers dit te toonen, niet 
door het opwerpen van allerhande uit- j 
vluchtsels, maar door het daadwerkelijk 
meehelpen aan de heerlijke werking van 
Winterhulp.

Winterhulp vaart u it...
Wie vaart er mee? ?

23.585 10.902 25.356 6.363 17.332 1.520 85.058
Platvisch, schul en bot: 

le soort .......................... 1.579 10.081 44 _ 867 24 12.595
2e soort .......................... 1.399 12.960 26 — 648 78 15.111

Groote platvisch .............. 454 2.085 4 — 258 — 2.801
Tong:

79 12 __ 370 __ 461
22 6 5 — 12 — 45

2e soort .............................. 26 21 23 — 65 — 135
3e soort .............................. 49 138 54 — 145 - — 386

922 14.553 8 — 150 128 15.761
Tarbot en griet .................. 10 11 — — — — 21
Rog ......................................... 122 675 — — — — 797
Groote b o t.......................... 255 7.119 38 — 588 — 8.000
Gul .......................................... 6 9 — — 13 — 28
Kleine w ijting ................... 222 2.108 — — — — 2.330
Haai - hond ........................ 18 1.563 — — — — 1.581
Krabben .............................. __ — — 929 — — 929
Puf ...................................... — — — 73 — — 73

Vischdagen:
Totaal aankoopcijfer:

6
303.914,—

6
810.350,50

6
258.901,50

6
66.288,—

6
219.827,40 18.701,20 1.677.982,60

O

t Transportvoerders Volgens ministerieel besluit 
moeten er 1000 VRACHT
WAGENS P ER  MAAND met 
gasgeneratoren uitgerust 
worden. A A RZEL N IE T  EN 
VERSCHAF U EEN
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De Snoekbaars
A FKO M STIG  U IT  M IDDEN- EN VOORAL OOST-EUROPA

GOHIN - Poulenc
(Kolen geleverd per contract)

H E T  IS  DE EEN IG E M ANIER OM T E  B L IJV EN  R IJDEN .

A LG EM EEN E V E R D E E LE R  :

Garage M aritim e - Em. De Clercq
15A, de Smet de Nayerlaan O O STEN D E

(384)

E r  wordt thans heel wat meer zoet
watervisch gegeten dan langen tijd  het 
geval was en een van de meest gevraagde 
zoetwatervischsoorten is  wel dé snoek
baars, een visch, die men een tiental 
jaren geleden nauwelijks kende en die 
thans zoo men weet een groote ver
maardheid heeft gekregen, sc h rijft  de 
N.R.C.

HAAR A FKO M ST
De snoekbaars, geen kru ising  van een 

snoek met een baars, zooals velen ten 
onrechte u it den naam hebben opge
maakt, was ruim  een halve eeuw geleden 
in  ons land nog niet bekend. Z i j  is  af
komstig u it Midden- en vooral Oost- 
Europa en is  in  1885 voor het eerst in  
den Duitschen Boven-Rijn uitgezet. Van 
hier af zakte z ij  af naar ons land, waar 
in  1888 voor het eerst bij Millingen in  
den R ijn  een snoekbaars is  gevangen. 
Doordat slechts weinige exemplaren naar 
Holland kwamen, geschiedde de voort
planting van deze visch die zich het 
lie fst in  rustig water ophoudt, in  het be
gin langzaam, doch de Nederlandsche 
Heidemaatschappij importeerde eieren, 
liet die in  haar kweekerijen uitbroeden 
en zette de jonge visch in  verscheidene 
binnenwateren uit. Vooral na 1921 is  dit 
op groote schaal geschied, waarbij men 
gebruik heeft gemaakt van nesten met

Z I E K T E  d e k  B L A A S

GESLACHT- EN WÀTERORGANEN 
VAN BEIDER KUNNE OP ELKEN 

OUDERDOM
P ijn lijk e  en veelvuldige drang tot wate
ren. Bedwateren b ij kinderen en ouder
lingen, troebel en etterachtig water met 
sporen van bloed en slechte geur. P ijn 
lijke  of chronische ontsteking, morgend 
drop, vezels, ontsteking van den prostaat 
moeilijk wateren, zwakke u itstra ling die 
zelfs sondeering noodzakelijk maakt, 
nachtelijk verlies, geslachtsstoringen.

DE E D E L E  ORGANEN D ER  VRO UW
Witte vloed, onderlijfpijnen, bloedstor
ting, gevolgen van kraambed, scheede- 
en uitwendige ontsteking, jeuking, kee
ren der jaren, enz.

V R O EG TIJD IG  A FNEM EN VAN 
LE V E N S K R A C H TE N  

D ER B E ID E  G ESLA C H TEN
Herste lling  op ieder ouderdom

Ongevoeligheid -  te korte handeling
Snelle en geheele genezing door de Dégé- 
da geneesmiddelen van Dr. Damman, 
volkomen onschadelijke remedies, bereid 
met plantenextrakten.

Vraag brochure SM E 64 aan de
PHARMACIE DU TRONE
Troonstraat, 31, Brussel

Gelieve goed op te geven voor welke 
ziekte, want er bestaat een bijzonder 

brochuur voor ieder. (475)

W EN D T U VOOR A L L E  D R U K W E R K  

to t de D ru k ke rij van 

( H E T  V I  S  S C H E R I J B L A D I

eieren. Deze nesten bestonden u it pak
ken juniperus-wortels en later — in  het 
IJsseimeer — u it heidestruiken, ver
vlochten met teenhout, dit omdat de 
snoekbaars graag tusschen de wortels 
van waterplanten nestelt en in  het I js s e l
meer planten niet aanwezig waren. In  
deze nesten ontwikkelde het broed zich 
voorspoedig en weldra werden groote 
hoeveelheden snoekbaars van behoorlijke 
grootte gevangen.

IJ S S E LM E E R  : EEN
ID EA LE  SNO EKBAARSPLAATS

Vooral in  het IJsselmeer, een ideale 
plaats voor deze visch, heeft de snoek
baars zich snel verspreid en hier z ijn  
millióenen k ilo ’s gevangen, waarvan 
groote partijen door het gebrek aan 
vraag onverkoopbaar bleven. Na 1938, 
een jaar waarin de teelt niet zoo goed 
is  gelukt, is  de hoeveelheid snoekbaars 
afgenomen, ook al als gevolg van de 
enorme vangsten in  1939 en de vorst in  
den vorigen winter. Hoe snel de ont
wikkeling van deze visch in  het IJ sse l
meer heeft plaats gevonden, b lijk t  in tu s
schen u it de aanvoercij fers van 1929 tot 
en met 1940. Deze waren in  kilogrammen 
resp. 3, 9, 116, 82, 111, 338, 1552,, 8373, 
71.147, 125.082, 2.700.000 en ruim  1.000.000.

Voor de verbreiding van de snoekbaars 
in  Holland heeft de inundatie in  het vo
rige jaar eigenaardige gevolgen gehad. 
Door den hoogen stand van het water is  
het namelijk aan een v r ij groot aantal 
snoekbaarzen gelukt, in  normale om
standigheden afgesloten binnenwateren 
te bereiken, waar z ij zich thans kunnen 
voortplanten. Zoo z ijn  bijvoorbeeld' den 
vorigen winter in  de Loosdrechtsche 
plassen onder het i j s  eenige honderden 
ponden snoekbaars gevangen en dezen 
zomer hebben de beroepsvisschers daar 
aan deze visch menigen gulden verdiend. 
En van de amateur-hengelaars (de 
snoekbaars b ijt zoowel aan levend aas 
als aan stukjes visch) hoort men ook 
hoe langer hoe meer verhalen over het 
vangen van deze smakelijke visch, die 
zich door haar weinige graat zoo gun
stig onderscheidt van andere zoetwater- 
visschen.

ANTW ERPEN
V ISC H TO EV O ER

Bedeeling van visch in  de m ijn  ge
durende de week van 6 tot 11 October: 

Belgische visch:
Schar 3.400 kg. 55.200,— fr.
Garnaal 5.913 kg. 67.999,50 fr.
Haring in  zuur 1.415 kg. 38.205,— fr.
Kokhaan in  schelp 92 kg. 101,20 fr.

10.820 kg. 161.505,70 fr. 
Vreemde visch:

Forel 200 kg. 6.040,— fr.
Paling 1.021 kg. 28.639,05 fr.

1.221 kg. 34.679,05 fr.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

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

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390 

... ..... =D Li =
(25)

B R U S S E L

VISCHTO EVO ER

Verscheidene vischsoorten verkocht in  
de m ijn  te Brusse l gedurende de week 
van 5 tot 11 October:
Garnaal 7.594 kg. 90.468,95 fr.
Tongen 104,7 kg. 3.985,65 fr.
Platen 3.457,8 kg. 68.676,35 fr.
□esters 405,5 kg. 15.814,50 fr.
Paling 858,5 kg. 32.228,10 fr.
Piviervisch 411 kg. 6.113,85 fr.

W  L I M O N A D E F A B R I E K  
« C R O W N »

Jj E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040 

■
CROWN CITRON

CROWN LIM ONADE
CROW N ORANGE 

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

(126)

GENT
VISCHTO EVO ER

Verdeeling gedurende de week van 5 
tot 11 October:

Garnalen 5.900 kg.; krabben 445 kg.;
I kokhanen 7.250 kg.; bew. prod. 1.529 gl.; 
'paling 400 kg.; versche visch 3.002 kg.

u w ilt Reeders, V issehers, Visch- 
handelaren en Scheepsbouwers, 
kortom allen die b ij den visch
handel en de reederij z ijn  ge
ïnteresseerd, bereiken?
Aarzelt niet ! De aangewezen 
weg voor U is : een advertentie 
in «Het Visscherijb lad». Ge be
re ik t dan hen, die ge bereiken 
w iit.
De tarieven z ijn  u ite rst b il l i jk  
en het resultaat zal U verwon
deren.
W ilt  ge iets koopen of ver
koopen ?

A D V E R TE E R T  DAN IN

H et Visscherijblad

©

s

A . B .  C .

Diesel Motoren
Anglo - Belgian Cv

j|l j)— — — — — j »

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

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

H. R. 3673 Tel. 72.072 
X27)

Nijverheidskaai, 39, GENT ©  Tel. 53265-53277
Voor alle inlichtingen zich wenden tot den heer 
BOYDENS,Velodroomstraat,4, OOSTENDE 
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NIEUWPOORT
V ISC H TO EV O ER

Gedurende de week van Maandag 6 
tot Zaterdag 11 October, werd wegens de 
slechte weersgesteltenis maar 2 dagen 
uitgevaren.

Donderdag 9 October werden aan de 
Centrale af geleverd: 3892 kg. garnalen, 
voor 38.920 fr.; visch: 12.369 kg. voor 
163.525 fr. Totaal: 207.445,50 fr.

Vrijdag 10 October. — Garnalen: 978 
kg. voor 9780 fr.; visch: 7242 kg. voor 
96.571 fr. Totaal: 106.351 fr.

De totale aanvoer van de week be
droeg: 4870 kg. garnalen en 19.611 kg. 
visch; te samen 24.481 kg. voor een 
waarde van 304.016,50 fr.

VISCHAANVOER G EDURENDE DE
NEGEN E E R S T E  MAANDEN 1941

Gedurende de negen eerste maanden 
1941 werden aan de Aankoopcentrale af
geleverd: 360.853 kg. garnalen, voor een 
bedrag van 4.523.895 fr.; sprot: 117.390 

! kg. voor 1.106.843 fr. Aan visch boekte 
men 410.586 kg. voor 6.096.939 fr. Totaal 
voor een waarde van: 11.727.677 fr.

I In  hetzelfde tijdperk 1939 werden in  
de Stedelijke vischmijn aangevoerd : 
280.675 kg. garnalen voor 380.551 fr. 
Visch: 815.975 kg. voor 2.854.551 fr. To 
taal: 3.235.102 fr.

Men boekte in  de eerste negen maan
den van 1941 een meerwaarde van fr. 
8.492.575.

H E T  L IJ K  VAN LO U IS  VYAENE 
OPG EVISCHT

Zondag laatst vischte het visschers
vaartuig Z.8 het l i j k  van visscher Louis 
Vyaene in  de kor. Men zal zich herinne
ren dat Louis Vyaene z ijn  leven verloor 
wanneer het schip N.2 zonk ten gevolge 
van het ontploffen van een m ijn  in  de 
kor.

Het l i j k  werd in  de haven van Zee
brugge binnengebracht en van daar 
Dinsdag naar De Panne overgebracht, 
alwaar het Woensdag ter aarde besteld 
werd.



H« ML G* Scheeps-Dieselmotoren
18 tot 300 PK .

SO L ID E  - EEN V O UD IG  - B E TR O U W B A A R  en Goedkoop
Vert, vld visscherij: 4, Savornin Lohmanlaan, 4 
E .  W -  K O K  V E LS E N  - Te l. 5670 IJm uiden

Maatregelen ter bevordering van den 
Vischstand in Holland

(488)

De Toestand van onze Visscherij 
na den Wereldoorlog

In  het verleden schuilt de toekomst. Daarom is  het niet 
van belang ontbloot een terugblik te werpen op den toe
stand van onze visscherij en hare geleidelijke ontwikke
ling na den wereldoorlog.

V issc he rij ondernemingen 
vaartuigen

en i In  het opzicht der tonmaat, werd de 
; visscherij met stoom min beproefd dan 
’ die met zeil. Het geneei verlies bedraagt 
2.251 — 1.711 T .  = 540 T .  of 24 t.h. DeDe Belgische zeevisscherij kwam deer 

l i i k  eenavend en zeer verzwakt u it denf gemiddelde tonnemaat zakte van 77 T . 
J uJfrin n ri,w  t.P vnorachiln. I up 71 T., wat eens te meer bewees dat

net de beste schepen waren die de oor-wereidoorlog te voorschijn.
Op 31 December 1913 werd het bestaan 

vastgesteld van 294 zeevisscherij onder
nemingen met zeil en van 7 onderne 
mingen met stoom. De optelling der 
ondernemingen op 31 December 1919, 
duidde een merkelijken achteruitgang 
aan, m economiscn opzicht der vissche 
r i j  met zeil. Het aantal reederijen van 
gedekte zeiisloepen is  op 221 gedaald, 
ue ondernemingen van stoomsloepen 
waren ten getalie van 9.

De gemeente Koksijde verloor 5 onder
nemingen; De Panne 30; Nieuwpoort 17; 
Oostduinkerke 13; Oostende 18 onderne
mingen. Daarentegen was er een aan 
w inst van 2 te Blankenberge, te Heist 
van 10, te Zeebrugge van 4 ondernemin
gen. Zooals w ij het hierna zullen doen 
opmericen, wijzen deze laatste vermeer
deringen, evenmin ais die van het aan
tal stoomsloepen, op een wezenlijke u it
breiding der nijverneid; het waren dus 
vooral groote reederijen die verdwenen 
waren en die voor min gewichtige de 
plaats geruimd hebben.

De gezamenlijke ondernemingen, ge 
sticht in  den vorm eener handelsven
nootschap, gingen niet achteruit zooals 
de persoonlijke reederijen. Op den 31 
December 1919, bestonden er 6 geza
menlijke reederijen (tegen 4 in  1914), 
die 10 zeilbooten uitbaatten, en 5 geza
menlijke reederijen (tegen 5 in  1913) 
15 stoomsloepen uitbatende.

De economische gewichtigheid dezer 
ondernemingen heeft echter afgenomen, 
doordien z i j  slechts 10 zeiisloepen tegen 
11 in  1913, en 15 stoomsloepen tegen 19 
in  1913 in  hun bezit hadden.

De verliezen, die w ij zooeven aange
stipt hebben, komen nog duidelijker te 
voorschijn in  de optelling der gedekte 
visscherijvaartuigen. In  1913 bezat de 
Vlaamsche kust 454 gedekte vaartuigen, 
met stoom of met zeil. Op het einde van 
1919 bezat Z ij er slechts nog 285; het 
volledig verlies bedraagt dus 169 een
heden. Het aantal stoomsloepen slonk 
immers van 29 op 25 en dit der ze ii
sloepen van 425 op 260. Alle visscherij - 
gemeenten hadden hun aandeel in  die 
ramp.

D it waren de gevolgen van de be
schadiging van de vaartuigen in  de 
havens gebleven, van de verliezen on
dergaan of van vervreemdiglngen door 
de eigenaars in  het buitenland gedaan.

De vloot der Oostendsche stoomsloe
pen viel van 29 op 24 eenheden. Ander
z ijd s koos een kleine stoomtreiler van 
20 Ton Nieuwpoort als aanleghaven.

Wat de haven van Oostende betreft, 
waren het de groote zeiisloepen die bijna 
al de opofferingen te verdragen hadden. 
Het getal vaartuigen van meer dan 25 
Ton is  immers van 66 op 36 gevallen, 
te rw ijl die van min dan 25 Ton ten ge- 
talle van 74 waren, dit is  meer dan in  
1913.

Een verschijnsel dat den tegenvoet 
uitmaakte van hetgeen w ij zooeven aan
gewezen hebben is  merkbaar op het ge
bied van het kleinvisscherijbedrijf. Het 
aantal vlsscherijondernemingen met 
open of half gedekte booten was 176 in  
1913 en deze ondernemingen waren in  
het bezit van 177 vaartuigen. In  1919 
had men in  deze reeks 273 ondernemin
gen in  het bezit van 275 vaartuigen op
geteld. Al de visscherij gemeenten had
den hun aandeel in  deze uitbreiding, die 
slechts door de alsdan heerschende w is
selvalligheden van het economisch leven 
u it te leggen vielen. De reeders en de 
visschers, die na den wereldoorlog van 
hun arbeidstuig beroofd waren en die 
u it oorzaak van de duurtecrisis over de 
noodige middelen niet beschikten om 
hun vaartuig van voorheen te vervan
gen, hebben de voorkeur aan de m inst 
kostelijke booten gegeven, namelijk aan 
de schuiten. Voorzeker was hunne 
vruchtbaarheid geringer dan die van 
een zeeschip voor visscherij. Z i j  stel
den niettemin de bezitters in  staat een 
in  de toen heerschende omstandigheden 
bijzonder winstgevend bedrijf u it te 
oefenen.

Deze werkwijze werd niet alleen ver
sterkt door de uitbreiding van het aan
tal schuiten, maàr ook en voornamelijk 
door die der aangewende menschelijke 
krachten. Het personeel, dat aan boord 
der open of half gedekte vaartuigen 
aangewend werd steeg van 186 in  1913 
tot 515 in  1920.

Op de 260 gedekte zeevaartuigen wa
ren er 97 of 38 t.h. u its lu ite lijk  met zeil, 
147 op 56 t.h. waren voorzien van een 
technische inhaalspil en 16 of 6 t.h. 
waren voorzien van een hulpmotor. Die 
toestand is  betrekkelijk beter dan in  
1913; in  dit jaar immers waren de aan
geduide verhoudingen wederzijds 48, 47 
en 5 t.h., wat bewijst dat sp ijts hare 
tegenslagen, onze kustvisscherij niet 
buiten den technischen vooruitgang ge

iog ons ontnomen had.

H E T  DAAROPVOLGEND JAAR

Een merkwaardige poging werd in  
1920 gedaan om het vervai te herstellen 
üat net zeevisscherij bedrijf gedurende 
aen wereldoorlog getroffen heeft. Een 
merkwaardige vooruitgang b lijk t  u it de 
technische bijzonderheden die w ij doen 
uitschijnen.

Behaive te Zeebrugge en te Oostduin- 
-terke, waar z ij onveranderd bleven, en 
te Oostende, waar z ij  licht achteruit
gingen (78 tegen 88) z ijn - de onderne
mingen van visscherij met zeiisloepen 
overal in  aantal gestegen. Deze vermeer
dering is  b ijzonderlijk merkbaar te Heist 
en De Panne, waar de aanwinsten weder
z ijd s 6 en 7 ondernemingen bedragen; 
te Nieuwpoort tre ft men drie nieuwe ree
derijen aan, daarenboven heeft men er 2 
„e Blankenberge en te Koksijde. Het vol
ledig getal ondernemingen bedroeg 231 
in  I92u tegen 221 in  1919.

Het is  van belang vast te stellen, wat 
de zeilvisscherij betreft, dat de vooruit
gang voornamelijk daar bestaat waar 
net gezamenlijk pogen best gelukte, dank 
z ij de vereeniging van kapitalen. D it 
werd insge lijks op het gebied der stoom- 
/isscherij vastgesteld.

Beftalve 33 oostendsche stoomsloepen, 
moet men twee haringloggers met stoom 
aanstippen die Blankenberge als aanleg- 
naven hebben.

De vermeerdering der getalsterkte van 
de vloot der gedekte zeilschepen is  van 
minder belang; deze vloot telde op 31 
December 1920, 287 vaartuigen, tegen 260 
op denzelfden datum van 1919.

E r  valt op te merken dat de vloot her
steld wordt voornamelijk door middel 
van vaartuigen, bij gelegenheid aange
worven in  het buitenland.

Wat de kleinvisscherij aangaat, stip 
pen w ij 263 ondernemingen aan in  het 
bezit van evenveel vaartuigen tegen 273 
ondernemingen met 275 vaartuigen. Het 
is  in  de visscherij plaatsen, waar het ge
bruik der gedekte zeilsloep vooruitgang 
gedaan heeft, dat het aantal schuiten en 
haifgedekte booten gedaald is.

Op de 287 gedekte vaartuigen z ijn  er 
112 uitsluitend met zeil, 157 z ijn  voor
zien van een donkey en 18 van een hulp
motor.

De hulpmotor werd behouden en is  
zelfs ta lrijke r geworden te Blankenber
ge, Heist en Zeebrugge, te rw ijl h ij te 
Oostende veld verliest.

Schuiven we hier eenige bijzonderhe
den in  die de hulpmotor aan boord van 
onze vaartuigen kenschetsen.

Te Heist en Zeebrugge, waar de tech
nische motor reeds vóór den wereld
oorlog met bijval in  gebruik was aan 
boord van eenige zeiisloepen, wordt deze 
bijval in  de meening der reeders beves
tigd, zelfs wat de platbodems van Hol
landsche type betreft, die den Krom - 
houtmotor van 26 P.K. aanwenden. Wat 
de Otto Deutz- en Kromhoutmotoren be
treft, die ruwolie verbranden, b lijk t  hun
ne toenemende aanpassing op de kie l- 
zeilschepen voor de visscherij met het 
kornet u it het bestaan van 5 vaartuigen, 
voorzien van een dier motoren en u it 
het bouwen op de scheepswerven van 
Heist van een vaartuig van Engelsche 
type, dat bestemd is  om twee motoren 
te bevatten, een voor het inhalen van 
het net en de andere voor het voort
stuwen van de boot.

In  «De Visscherijwereld», officieel or
gaan van de federatie van organisaties 
in  het vischbedrijf, verscheen een artikel 
over de maatregelen ter bevordering van 
den vischstand in  Holland en de uitbrei
ding van den mosselteelt.

We laten het hierna ter beoordeeling 
van onze lezers volgen:

t ï *
Duizenden hebben in  ons land direct 

of indirect een bestaan in  de visscherij. 
W ij z ijn  trotsch op onze visschersvloot 
en denken met dankbare herinnering 
terug aan onze koene voorouders, die op 
groote schaal het vangen van zeevisch 
ter hand namen en daarmee de basis 
schiepen voor onze nationale welvaart. 
Het merkwaardige fe it doet zich echter 
voor, dat de viscn in  ons land nooit b ij
zonder populair is  geweest. Zeker, ieder 
liet wel eens een Hollandsche nieuwe 
door z ijn  keelgat glijden, maar daar 
bleef het meestal bij. Het echte visch- 
eten was tot een betrekkelijk kleinen 
kring beperkt. Ongetwijfeld speelde de 
p rijs  daarbij een rol. Thans wordt de 
visch meer en meer beschouwd als een 
welkome aanvulling van den maaltijd 
en de vraag is  grooter dan ooit. Niet 
alleen zeevisch, maar ook zoetwater
visch, vindt thans gereeden aftrek. Een 
ongelukkige omstandigheid is  daarbij, 
dat de vischstand in  ons land de laatste 
jaren, door de wisselvalligheden van het 
weer, is  achteruitgegaan. Daarom heeft 
de overheid een serie maatregelen ge
nomen om den vischstand grooter te 
maken.

Zoo wordt allerwege de ku itrijpe snoek 
gevangen. De ku it wordt kunstmatig 
uitgebroed in  speciale bakken. Op deze 
wijze wordt het groeiproces aanzienlijk 
bevorderd. De jonge snoek wordt uitge
zet in  de Nederlandsche binnenwateren. 
E r  is  een verbod uitgevaardigd om met 
bepaald vischgerei (ku il, aalfuik en aal- 
hoekwand) in  het IJsselmeer te visschen. 
Op deze wijze wordt voorkomen, dat 
jonge visch gevangen wordt. In  het voor
jaar wordt op een speciale vergunning 
en onder toezicht van inspecteurs van 
de Visscherij-inspectie, langs den A f
s lu itd ijk  glasaal gevangen. Deze wordt 
uitgezet in  de watererfin de provincies 
Friesland en Overijsel. Ondermaatsche 

. aal en paling mogen niet worden ge- 
! vangen. In  den Noordoostpolder is  dit 
verbod echter opgeheven, omdat deze 
polder langzaam droogloopt. Deze onder- 

! maatsche visch mag echter niet voor de 
consumptie worden gebiuikt, maar moet 
uitgezet en verspreid worden in  de r i 
vieren en plassen. Voor de schubvisch 
geldt dezelfde verbodsbepaling, maar ook 
voor het vangen van deze visch z ijn  in  
bepaalde gevallen uitzonderingsbepalin
gen in  het leven geroepen. Z i j  wordt 
echter alleen uitgezet in  Overijssel en 
Friesland, aangezien het niet mogelijk 
is  deze schubvisch over groote afstanden 
te vervoeren.

U ITB R E ID IN G  VAN DE M O S SE LTE E LT
De mossel heeft zich den vorigen win

ter in  een geweldige populariteit mogen 
verheugen, z ij is  tot volksvoedsel ver- 
neven. ieaereen at mosselen en sprak 
over mosselen. Mhiioenen mosselen z ijn  
verorberd. Geen wonder, dat de overheid 
er toe ls  overgegaan, de nederige mossel 
«in  üen arm te nemen», .tiet was de ge
woonte, om ieaer jaar geüurende eenige 
weKen toestemming te verleenen mos
selzaad te verzameien in  de Waddenzee, 
rie t gevolg is  geweest, dat honderden 
tonnen (een ton is  1000 kilo) mosselzaad 
naar Zeeland, het mosselland bij uitne
mendheid, z ijn  vervoerd en daar uitge
zet z ijn .

Een gelukkige omstandigheid is, dat 
de mossel in  eén of twee jaar r ijp  is  
voor de consumptie. Hoewel de oester, 
wegens den hoogen p rijs , die er voor 
moet worden betaald, nooit een volks
voedsel zai kunnen worden, besteedt de 
overheid ook aan dit adellijke familielid 
van de mossel haar aandacht.

Men bevordert de oesterteelt door het 
beschikbaar stellen van een premie voor 
net leggen van oesterpannen.

W ij willen tenslotte nog wijzen op de 
maatregelen, die worden genomen ter 
voorkoming van verontreiniging van het 
water met voor de visschen doodelijke 
stoffen.

Inzouten van Nest 
^in Holland

In  dezen tijd  van voedselschaarschte 
krijgen verschillende producten u it het 
dieren- en plantenrijk nieuwe waarde ; 
zoo werd nest tot voor betrekkelijk kor
ten t ijd  als minderwaardige vangst in  
het IJsselmeer beschouwd: de visscher 
nam deze nevenvangst van kleine visch
soorten, w. o. vaak spiering, mee, omdat 
ze toch in  z ijn  netten kwam. Overwegend 
ging de nest naar de vischmeelfabrieken, 
waar deze vischsoort tot meel werd ge
malen en als voedsel diende in  eenden- 
fokkerijen enz. Thans tracht men met 
deze kleine visch, die inmiddels met het 
najaar wat grooter is  geworden, iets an
ders te bereiken dan de productie Van 
vischmeel.

Flinke  partijen worden in  de Zuidwal- 
havens van het IJsselmeer tegen 27 à 
30 ets. per mand opgekocht; aan som
mige afslagen is  de dagomzet 400 à 500 
manden. In  den Huizer vischafslag wor
den partijen nest opgekocht en... inge
zouten Een Scheveningsche instantie gaf 
tot deze transactie last en met het ge
zouten product zal men' trachten iets 
voor de menschelijke consumptie te be
reiken. De afslag te Huizen l i jk t  op som
mige dagen wel een formeele zouterij, 
die aan een vroegere ansjovis-inlegin- 
richting van de goede dagen doet den
ken. To t heden is  aldaar dertig ton in 
gezouten.
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Gestoomde gefileerde schar ziet men in 
> alle vischwinkels in HollandÇ|[àL> — -■

(’t Vervolgt).

INGEZONDEN (Charleroi)

De Rechte Lijn !
Rrinnng ! R rinng ! R r in n ......
V. — Allo! A llo!... Wie daar a.u.b.?
A. — Spreek ik  met... E S T  AR?...
V. — Persoon Mijnheer, ten Uwen dien

ste, met wie heb...
A. — ’k Zou willen weten, waarom ik  

geene mosselen krijg?
V. — Waarom? D it kan ik  U  m oeilijk 

zeggen, Mijnheer, maar... mag ik  weten 
welke vischhandelaar het is, die weigert 
U  te bestellen?

A. — Wel... wel... ik  weet het niet... 
maar ik  zou mosselen willen hebben.

V. — Dat is  heel eenvoudig Mijnheer, 
wend U  a.u.b. tot den vischhandelaar in  
Uwe buurt.

I A. — Ja, ja, dat versta ik  wel, h ij woont 
'nevens m ijn  deur, maar ik  heb ook mos
selen noodig.

i V. — Des te beter, Mijnheer, gaat tot 
.b ij hem, en h ij zal U  bestellen, 
i A. — Mijnheer ESTA R , gij verstaat m ij

bleven is, die tijdens den oorlog in  de | niet, ’t is  voor te verkoopen, ik  zie dat 
voornaamste visschershaven te voor- , er veei  kliënten in  den vischwinkel z ijn ,

j  en ik  zou er willen van profiteeren om 
look mosselen te verkoopen; ik  heb al

schijn gekomen is.
De visschers der Scheldeboorden be

taalden insge lijks hun tol aan den oor
log. Het aantal hunner vaartuigen is  op 
27 gedaald, van 75 dat het vóór den 
wereldoorlog was. De kleine haven van 
Bouchaute onder andere bezat nog 
slechts 11 half gedekte booten, met 29 
manschappen.

A
De verliezen waarvan de uitgestrekt-

naar Brusse l en ook naar den D istrib u - 
j teur getelefoneerd, maar die w illen niets 
; geven.
i  V. — Zoo... Mag ik  weten met wie ik  
spreek a.ub.?

A. — Met Jef Kabaal, ge weet wel het 
j voddenhuis op den hoek van de Ratten- 
! straat, ju is t  nevens de Poissonnerie

, _______ ______ _ , . -  . ------  Royale van de Groote Markt, en... m ijn
heid zooeven aangeteekend werd, wat Registre du Commerce is  gemaakt voor 
?e ottdernemmgen en vaartuigen be- « Rayons multiples » en er staat 

 ̂ no  ̂ heviger in  de sta tis- Haring-Visch en Mosselen op 
tiek der tonnemaat te voorschijn. i v _ ???

Wat de gedektel zeilvaartuigen be
treft, was de volledige tonnemaat in  
1913 6.351 28/100 T . ;  z ij was 3.936 9/100
op het einde van 1919; het verschil in  
min bedraagt 2.415 19/100 of 38 t.h

ook

Op dit oogenblik beet m ijn  hond den 
telefoondraad over.

Zonder uitleg. 
De rechte l i jn ! !  

ESTA R .

In  «Het Vaderland» van 23 September 
j. l. troffen w ij onder bovenstaanden titel 
een aardig artikel aan, waarin een re
portage wordt gegeven van de vervaar
diging van het thans zoo populaire pro
duct: de gestoomde en gefileerde schar.

Hoewel de meeste onzer lezers wel met 
de fabricage op de hoogte zullen z ijn , 
Z ijn  w ij van meening, dat het toch aar
dig is, dit artikel hier in  z ijn  geheel te 
laten volgen.

De schar is  onder de zeevisschen, die 
w ij eten, wel één van de bescheidenste. 
Het is  een vischje, dat zich nooit erg 
in  onze belangstelling heeft mogen ver
heugen. W ij gaven allen de voorkeur 
aan haring en aan bokking, maar nu die 
niet te krijgen z ijn , kunnen w ij niet 
anders doen, dan genoegen nemen met 
de scharretjes, die door de schokkers 
dicht onder de kust met een trawlnet 
gevangen worden.

Pakjes gestoomde gefileerde schar ziet 
men thans in  alle vischwinkels liggen en 
als boterhambelegsel, dat bonvrij is  en 
zelfs een zeker vetgehalte heeft, vinden 
z ij gretig aftrek. Duizenden pakjes licht
bruine of zachtgele vischjes worden er 
dagelijks verkocht en in  de visschers- 
plaatsen is  de vervaardiging van deze 
pakjes op het oogenblik de voornaamste 
bron van inkomsten, het eenige, dat wat 
leven in  de brouwerij brengt.

B i j  de reederij D. va'n der Zwan aan 
de Scheveningsche binnenhaven z ijn  w ij 
eens gaan k ijke n hoe de vervaardiging 
eigenlijk in  z i jn  werk gaat en wat w ij 
daar gezien hebben, heeft ons de over
tuiging bijgebracht, dat de bereiding van 
gestoomde schar niet zóó eenvoudig is, 
als men vaak aanneemt. Zeker, het is  
geen ingewikkeld technisch proces met 
kostbare hulpmiddelen, maar er is  wel 
degelijk een flinke dosis vakmanschap 
voor noodig, want het gevaar is  lang 
niet denkbeeldig, dat bij onoordeelkun
dige behandeling een groote partij visch 
in  z ijn  geheel vrijw e l waardeloos wordt.

Het begin is  heel eenvoudig. Rondom 
een groote houten tafel zitten de man
nen, met glimmende voorschoten aan, 
de van den afslag aangevoerde schar 
schoon te maken. Een mes in  den buik, 
een druk met den vinger en de inge
wanden komen naar buiten. « H ie r », 
w ijst ons een visscher, « dat is  de lever 
en dit de gal en hier heb je ’t hart, k ijk  
maar. En dit is  nou verder allemaal 
visch. »

« Dat, wat nou allemaal visch is  », 
gaat dan in  groote kuipen met pekel. 
Tenminste als het bestemd is  om direct 
verwerkt te worden, anders blijven ze 
in  kisten liggen waarin ze, dank z ij hun 
beschermende slijmlaag en het ijs ,  waar
op z ij bewaard worden dagen lang goed 
blijven.

Het pekelbad, dat ongeveer een uur 
duurt, dient om de visch meer smaak 
te geven en om de houdbaarheid te be
vorderen. Hoe lang men de gestoomde 
schar maximaal kan bewaren hangt na
tu u rlijk  van het weer af; ’s zomers is  
dat ongeveer drie dagen, ’s winters een 
dag of acht.

Als de visschen met een schepnet u it 
de kuip gehaald z ijn , worden ze «opge
speten», d.w.z. ze worden stuk voor stuk 
op een ijzeren staak (spit) gestoken en 
deze speten worden op een rek gehan
gen om de visch u it te laten lekken. 
Wanneer de laatste scharren nog opge
speten worden door de mannen, z ijn  een 
paar jongens al druk bezig de eerste in  
den bokkinghang te brengen — het hok 
waar ze gestoomd worden en dat z ijn  
naam dankt aan z ijn  vroegere bestem
ming.

De hang, dien w ij hebben zien vullen, 
is  een z.g.n. tweesas, dat w il zeggen er 
is  plaats voor twee rijen  speten naast 
elkaar. Omdat er slechts een betrekke- 
I j ik  kleine hoeveelheid gestoomd wordt, 
komen er ook maar twee rije n  boven

elkaar, zoodat het niet lang duurt of 
de hang is  vol. E r  hangen dan ongeveer 
honderddertig speten in  en aangezien er 
op ieder spit twintig vischjes geregen 
z ijn , hangen er ru im  twee en een half- 
duizend scharretjes klaar om gestoomd 
te worden.

« Wat is  eigenlijk het verschil tus
schen stoomen en rooken ? » vragen w ij, 
want bij het woord stoomen denkt men 
onwillekeurig aan waterdamp en van 
water is  in  den hang, waarvan de muren 
bedekt z ijn  met een dikke zwarte laag 
— afkomstig van de houtspaanders, die 
de brandstof vormen — niets te zien.

« B i j  rooken stoken we met kleine 
vuurtjes», vertelt ons de man, die bij 
de verwarming de leiding heeft « dan 
moet de rook het werk doen. B i j  stoo
men maken we eerst een paar kleine 
vuurtjes; en dan een groot fel; dan komt 
’t op de warmte aan, ze moet broeien ».

De kleine vuurtjes dienen om de visch 
droog te stoken. E r  worden zes hoopjes 
houtschaafsel — « mot » heet dat — aan
gestoken. Na twintig minuten z ijn  ze 
uitgebrand en dan worden er acht nieu
we gevormd. Z i jn  ook deze weer uitge
brand, dan gaat de «stoker» voelen welke 
visschen het meest den invloed van het 
vuur hebben ondergaan. Zooals vanzelf 
spreekt, speelt — daar de hang van bo
ven door een opening met de buiten
lucht in  verbinding staat -— de wind
richting hier een groote ro l en het is  
zaak er voor te zorgen, dat de tempe
ratuur nergens te hoog wordt. E r  ont
staan dan spleten in  de schar en daar
door gaat de kwaliteit er op achteruit, 
ook mogen de visschen na tu u rlijk  niet 
uitdrogen. De ervaring van den stoker 
is  hier van groot gewicht. Door tijdens 
het droogstoken, bij het klaarmaken van 
de nieuwe vuurtjes, voor of achter meer 
brandstof te leggen en door zes of acht 
hoopjes te maken kan h ij  temperatuur 
en droogte regelen.

Na drie- of viermaal twintig minuten 
zacht stoken, z ijn  de scharren gewoon
l i j k  droog. Oricler iedere sas wordt nu 
een dikke laag mot gelegd van voor tot 
achter in  den hang, er gaan een paar 
kistje s zaagsel over en dan wordt het 
groote vuur ontstoken. Ongeveer ander
half à twee uur b lijft  dat branden en 
gedurende dien t ijd  wordt de hang met 
ru st gelaten, er komt dus niemand in ; 
de kieren van de deur worden zelfs met 
kranten dichtgestopt.

Wanneer de scharren nu, als ’t vuur 
u it is, naar buiten gebracht worden, z ijn  
ze lichtbruin en gaar gestoomd. Ze z ijn  
dan gereed om gefileerd te worden,

1 d.w.z. ze worden dan ontdaan van kop, 
vel en graten, zoodat er niets over b lijft  
dan het vleesch, dat de bekende licht
gele kleur vertoont.

I Het fileeren is  uitsluitend huisarbeid. 
De visschers krijgen tien kilo  schar mee 
en thu is bewerken ze die, soms alleen, 
soms met behulp van hun gezin. Wat er 
overblijft — 4 1/2 kilo — verpakken ze 
in  kistje s of in  cellophaan en wanneer 
ze den volgenden dag nieuwen voorraad 
komen halen, brengen ze die mee. De 
firm a zorgt er dan verder voor, dat de 
k istje s worden dichtgespijkerd en de 
pakjes voorzien van een bandje; ook 
draagt z i j  dan verder zorg voor de ver
zending naar de handelaren.

I De schar is  in  deze dagen voor velen 
een uitkomst; z ij  geeft heel wat men
schen brood en z i j  heeft het groote voor
deel, dat z ij geen seizoenvisch is, « ze 
vangt a ltijd  », zooals de Scheveningers 
zeggen. To t over eenigen tijd  de w ijting  
en de sprot komen, is  de schar de visch 
voor de rookerijen en wanneer men be- 

i denkt, dat in  het eene bedrijf, dat w ij 
j bezocht hebben, wekelijks eenige hon
derdduizenden vischjes verwerkt worden, 
kan men nagaan, dat er heel wat pakjes 
gestoomde gefileerde schar aan de markt 
komen. En de huisvrouwen weten er 
heusch wel weg mee.
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Moeder en dochter volgen steeds de wijze raad
gevingen van grootmoeder. Wanneer zij zich 
niet best voelen, nemen zij onmiddellijk hun toe

vlucht tot een paar „WIT KRUISJES". Zoo kunnen 
zij, hun leven lang, hun jeugdig uitzicht en hun 
vroolijk karakter behouden.
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