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HOOGWATER

NOVEMBER

1 Z 10.37 22.57
2 Z 11.16 23.34
3 M 11.51 —
4 D 0.09 12.25
5 W 0.04 12.56
6 D 1.11 13.28
7 V 1.43 14.00
8 z 2.15 14.31
9 z 2.49 15.07

10 M 3.26 15.47
11 D 4.10 16.36
12 W 5.07 17.42
13 D 6.20 18.59
14 V 7.36) 20.14
15 Z 8.47 21.16
16 Z 9.43 22.08
17 M 10.33 22.56
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19 W — 12.05
20 D 0.29 12.52
21 V 1.15 13.39
22 Z 2.04 14.28
23 Z 2.52 15.17
24 M 3.42 16.09
25 D 4.37 17.09
26 W 5.43 18.19
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28 V 8.10 20.44
29 Z 9.12 21.39
30 Z 10.04 22.26

De uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.
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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  t
BINNENLAND : Een laar, 36 fra n k ; 9 maanden, 27 fra n k ; S 
maanden, 18 fran k ; 3 maanden, 12 fr. BUITENLAND: 60 frank.

r j r  ' J  C 7 l  r r r - l ^ s - i v -  C l)e Haringvisscherij aan de Een Bezoek aan de De Haringvisscherij te  Gravelines
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lATEf
t mïa October is  heengegaan; eiken dag een En we z ijn  terug tot de zee gegaan. 
ender)eet je armer aan s t il kwijnend leven. \Het geweld van opgezweepte wateren is  

De herfststormen z ijn  over onze hoof- , verloren gegaan tot een licht glanzende 
len gegaan en hebben de boomen kaal- deining en het donderend geraas der 
leschud en ’t vallend gebladerte vóór branding is  een zacht klotsen geworden,

U. 'Ach opgejaagd; den weg der verganke- ' dan den voet v<an den d ijk, beneden ons.
ijkheid. j En op het stille  water, die het teer ver- ^  arirTev\?s1Sfiherii “ aân‘ ^d^FTansche

Een lage zon is  achter onweerswolken I gulsel van een lage zon in zich opneemt, ri‘k t t j atpn nitoefenen__ _______ r ! -hlnn-L- nhme n-nïh annum n nn JN OOI UKUbt ie idMJIl Uilüeieiieil.

Vrijdag l.l. hebben de leiders van de 
Corporatie te Gravelines de onderhan- ! der hoofdgroepeering 
delingen voortgezet met het oog op de 
practische verwezenlijking van het in i
tiatief destijds door het Zeewezen ge
nomen en het onderzoek door den heer 
Vandenberghe aldaar ingesteld, ten ein
de onze Belgische vissehers toe te laten

Het is  ons allen bekend hoe in  de jaren j andere groote centra zou kunnen 
Maandag brachten we aan den zetel 1929 tot 1932 door onze vissehers kolos-[zorgd worden.

ge-

ichuilgegaan en een uitschietende straal 
loogde te vergeefs wat warmte te leg- 

iLAAKew over de w it-k ille  schuimkoppen van 
;en opgezweepte zee.

D *  We hebben over die zee heen gestaard; 
,g, vare was leeg en verlaten, alleen een hon

gerige meeuw hing roerloos s t il boven 
nnze hoofden en is  dan in  tragen vleu- 

(2tfelslag terug z ijn  str ijd  begonnen, tegen 
len gierenden wind, en z ijn  hongerige

------- tchrei is  verloren gegaan in  ’t wild ge-
■ucht van wind en water.

We z ijn  huiswaarts gekeerd, huiverig, 
erw ijl ’t licht van een voorbije dag 
angzaam uitstie rf, een onwezçnlijk ver- 
angen naar dierbare gestalten en onder

De vingerwijzingen en zeer nuttige

tnze voeten, verging het laatste beetje 
even, van ’t gevallen blad.

October is  heengegaan; morgen zullen 
le rouwklokken luiden het feest der zie- 
en, het hoogfeest der herinneringen en 
angs herfstwegen zullen zich stappen 
ichten, naar het stille  kerkhof en 
iefdevolle handen zullen met witte bloe- 
nen het graf van een geliefde doode 
ooien.

Onze gedachten gaan naar degenen, 
Ue niet vonden de uiteindelijke stille  be
rusting van den doodenakker; tot hen, 
ien we slechts kunnen dragen de witte 

bloemen van onze trouwe, blijvende her
innering.

d r ijf t  het blank chrysantheonum van

b L ie n Z T n rteverrenen ' ‘ “ duidingen door den heer Vanden-
staœn terua tusschen on^ leven terua in  ber§he toen gegeven, hebben toegelaten

; thans tot een bepaalde overeenkomst teonze gedachten, sterk en gezond, zooals 
ze gingen, het laatst. En terug leven 
hunne stemmen op; van over ’t klotsend 
graf komen ze aandragen, oud en ver
trouwd en ze vertellen ons terug hun 
vele belevenissen, die goede vangst, hun 
tegenslagen, het harde werk. Terug zien 
we in hun oogen glanzen de liefde tot 
het beroep, de onoverwinnelijke liefde 
tot de zee, dien ze hebben meegedragen, 
ginds achter den verren einder. En  
steeds komen ze terug als stonden ze 
tusschen ons, de schoonsten u it het lot 
van een onverbasterd ras; de schoon
sten, omdat ze stonden vooraan in  de 
stevige branding, waar het noodlot hen 
best treffen kon en waar ze den tol 
brachten die het visschersras steeds 
bracht: den tol van hun bloeiend leven.

Late zonnestralen leven nog na in  ’t 
s t il vergulsel van gebeitelde namen en 
als we in  den deemsteren avond heen 
schrijden, reiken verreweg donker tegen 
de klaarte die nog in  het Westen naleeft 
een paar breede kruisearmen en in  den 
heimweezwangeren herfstavond, staat 
het eenzaam kru is der vissehers.

A. N.

Visscïiers-Reeders, werkt samen!
Een belangrijke Vergadering te Nieuwpoort

Het is  ons allen bekend hoe weinig | Pas heeft de heer Vandenberghe Pros- 
bnz3 kleine reeders vooral, hun vaartu i-ïper aan ons land en de bevolking on
cn destijds verzekerden, met de bekende 

plotselinge zware ongevallen en de ru i-  
neering, welke er soms het gevolg van 
was.
i Het was toen den kleine reeders slechts 

ogelijk zich bij verzekeringen aan te 
iluiten, waar ze hun verzekeringspre- 

ies wel naartoe mochten dragen, maar 
aarvan ze, al kenden ze geen ongeluk- 
en, nooit iets meer terug zagen.
Een paar onderlinge verzekeringen 

kwamen ook tot stand, waarvan in  de 
Eerste alleen groote reederijen werden 
ppgenomen en in  de tweede, men bijzon
dere voorwaarden moest vervullen om er 
ln opgenomen te worden.

Voor den kleinen reeder-visscher, den 
Wroeter, die schulden had van als h ij 
tjegon tot h ij moest uitscheiden, was er 
*een plaats!

Sedert enkele jaren had de heer Van- 
ienberghe Prosper dit alles doorzien en 
klaagde h ij in  de kolommen van dit blad 
wraakroepende toestanden aan, welke 
soms voor de kleinen de droevigste ge
volgen hebben gehad.

Aan de grooten durfde men niet tornen 
Dmdat deze zoo gemakkelijk niet te ver
murwen waren. Maar het dient gezegd, 
dat de grooten zich ook weinig om de 
kleinen bekommerden, zoodat er weinig 
sprake kon z ijn  van solidariteit eens het 
er op aankwam de kleinen u it een moe
ras te helpen.

Met de bewonderenswaardige hardnek
kigheid hem eigen, heeft de heer Van
denberghe dit alles gevolgd en bestreden, 
steeds wijzend op wat zou dienen gedaan 
opdat die solidariteit geen ijdel woord 
zou blijven.

Reedersvereenigingen kwamen tot 
stand en in  tijden van wanhoop ging 
men van alles oprichten, maar niet 
zoodra was de eerste stortvloed van 
Voorden voorbij, of alles vergat men 
terug om in  den ouden sleur te her
vallen.

«Het Visscherijblad» gaf het niet op 
n overlegde met de kleine reeders van 

Heist, Zeebrugge en Blankenberge, hoe 
zij zich zelf zouden kunnen redden, met 
het gevolg dat, ju is t  voor dezen oorlog, 
hij in  samenwerking met hen, een on
derlinge verzekering stichtte, waar de 
kleinen zelf hun zaken zouden besturen 
en waarvan de gelden langzamerhand 
en zonder te veel tegenslagen een mooie 
spaarpot zouden vormen tot welzijn van 

-.hen allen, 
w De oorlog belette het volledig in  prak- 
^  t ijk  stellen van deze verzekering, door 

ikleine visschers-reeders tot stand ge
bracht.

I f
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schatbare diensten bewezen door het 
in itia tie f te nemen van het terugbren
gen van ta lrijke  visschersvaartuigen u it 
den vreemde, cf thans, na meer dan een 
jaar belangloos werk, heeft h ij het aan
gedurfd nu ook hier den weg te wijzen 
om onze vissehers te helpen, te steunen 
en te leiden.

Enkele weken geleden leidde h ij te 
Heist en Oostende een eerste vergadering 
in  met het gekende suksesrijk  gevolg.

Ondertusschen is  h ij er niet bij blijven 
rusten en samen met een paar vrienden 
en kleine reeders-visschers, heeft h ij de 
jonge maar kranige maatschappij reeds 
f lin k  weten op te voeren.

Voor Zondag aanstaande, te 10.30 u., 
wordt dan ook voor alle reeders van de 
Westkust, ten stadhuize van Nieuwpoort, 
een belangrijke vergadering belegd, 
waarop h ij het woord zal voeren en zal 
uiteenzetten hoe de toestand zich vroe
ger voordeed, wat er thans van de ree
ders vereischt wordt en welk belang z ij 
er bij hebben zich alleen onderling rond 
één en dezelfde vlag te scharen, namelijk 
die van een eigen verzekering, waar hun 
spaarcenten de hunne blijven.

De reeders van Nieuwpoort hebben 
steeds den weg gewezen en getoond wat 
samenhoorigheid vermag 

’t I s  ongeveer één jaar geleden dat ze 
een eigen visscherij centrale oprichtten.

Daarom zal geen enkel reeder willen 
nalaten op deze belangrijke vergadering 
aanwezig te z ijn , waar het aan alle be-

leiden.
Binnenkort zullen dus 24 van onze 

grootste voorhanden zijnde Belgische 
visschersvaartuigen naar Gravelines mo
gen afvaren, waar ze te Petit Fo rt P h i
lippe zullen ankeren, dus ju is t  over 
Grand Fo rt Philippe en op een paar km. 
van Gravelines.

Het visschen met de korre zal ten 
strengste verboden blijven.

Anderzijds mag de definitieve afhan
deling van deze kwestie een gelukkige 
zaak genoemd worden, te meer dat tal
r ijke  Fransche visschersvaartuigen reeds 
te Grand Fo rt Philippe u it de Zuidelijke 
havens z ijn  aangekomen om er ook deze 
visscherij binnenkort aan te vangen.

Petit Fo rt Philippe is  voor onze jon
gens uiterst gunstig gelegen en zal hen 
toelaten gemakkelijker en zonder in  
moeilijkheden te treden met de Fra n
schen, te laden, te lossen en te leven.

W ij z ijn  overtuigd dat het Zeewezen 
en de Corporatieleiders deze taak tot een 
volledig goed ingerichte zaak zullen le i
den, in  het belang van zooveel men
schen, die er zullen op belust z ijn  dezen 
winter toch ook een lekkere haring te 
eten.

De heeren Henri Willems, Menu en 
Raym. Bauwens hebben hier goed werk
verricht.

Aan onze vissehers, die voor deze v is
scherij zullen begunstigd worden, zich de 
hun aangeboden kans ten nutte te ma
ken om er goed hun brood te verdienen 
en het land van levend versche visch in  
overvloed te voorzien.

een bezoek. Het 
was de eerste maal dat we de Corporatie
leiders in  hun nieuw gebouw aan het 
werk konden zien.

Wat een hemelsbreed verschil bij vroe
ger!

We troffen er beneden Voorzitter De-

sale ijle  haringvangsten binnengeoracht 
werden. Achteraf verminderde dit tenge
volge van het streng optreden der Fra n
sche kustwachten, die onmeedoogend on
ze vissehers vervolgden en hun schepen 
opleidden.

Al die haring werd meestal in  de om-
crop aan, in  een eenvoudig maar wel- geving van Gravelines, dus in  den be- 
ingericht bureel, met daarnevens de ver- j ru chten hoek, gevangen zoodat voor de 
gaderzaal. t Franschen u it den nieuwen toestand

Boven zat Directeur De Rycker, reeds langzaam een zeer voordeelige positie 
uitstekend geinstalleerd, met in  een ne- ontstond.
venbureau den heer Bogaerts, directeur Deze ijle  haring werd meestal naar 
der handelsafdeeling en Antoine Bovit, Duitschland gevoerd, daar men hier te 
afdeelingshoofd. lande en in  F ra n k rijk  niet over de noo-

Verder troffen we er de bureelen aan cUge visch conserven fabrieken beschikte 
der verschillende diensten die, naar we 0m er zelf de zoo fijne  marinaden van 
persoonlijk konden vaststellen, er uiterst
bedrijvig omgaan.

Ja, het vischje brengt leven en tering, 
’t Zou waarlijk interessant z ijn  na te 
gaan welke groote gelukkige gevolgen 
de visscherij uitoefent op ta lrijke  neven- 
bedrijven van ons land.

’t Vischje laat leven en brengt leven. 
«Steun dus hen, die het aanvoeren!» 

moet de leuze z ijn  van hen, die het met 
den visscher goed meenen en hun wel
z ijn  dienen te betrachten.

De H.30 verkocht

te maken, zooals men die in  Duitschland 
aantrof.

De vischhandelaars van De Panne en 
vooral de firm a Jan Leveke, waren er als 
de kippen bij om te Gravelines hun 
hoofdkwartier op te slaan en veel haring 
den weg naar België op te sturen.

Jan Leveke is  dan ook reeds goed be
kend met de gebruiken en gewoonten 
der Franschen en toen we onlangs de ge
legenheid hadden hem in  verband met 
het aanstaande haringseizoen, over Gra
velines te spreken, dan ging h ij aan het 
vertellen van dien schitterenden tijd , 
waarin elkeen zoo r i jk e li jk  z ijn  brood 
verdiende.

! «Dat ze m ij maar de zaak in  handen 
geven», zei h ij, «we zullen er wel voor 
zorgen dat de hoofdgroepeering tevre 
den is».

En inderdaad, de heer Leveke kent de

Maandag werd door toedoen van den 
notaris de Gheldere van Heist, de H.30 
«Marie-Jeanne», thans liggende te St.
Vaast-la-Hougue (F ra n k rijk ) en toebe- , _____________ ________________________
hoorende aan de Wwe Pieter Viietinck, ■ gewoonten en gebruiken van de Fran- 
verkocht voor den p rijs  van 150.000 fr. schen, h ij kent Grand-Fort en Petit-Fo rt 
aan Renaut Decorte van Antwerpen. | philippe op z ijn  duimpje. H ij weet wie 

D it vaartuig had een bruto tonnemaat | burgemeester Talleux is  en wat h ij te- 
te„.Ze_eb! u?g®.?®: ! zelfdertijd als reeder en handelaar ver- 

.............  ........... ..........

De Prijzen van 
Sprot en Haring

Pas is  het sprot- en haringseizoen in  
aantocht of reeds wordt in  alle visschers- 
kringen de vraag gesteld:

Wat zal den p rijs  z ijn , welke w ij dezen 
Winter voor onzen sprot en haring zullen 
bekomen ?

Op het oogenblik van het ter pers gaan 
werd door de Corporatieleiders nog geen 
bepaalde beslissing getroffen, beslissing 
die ten andere de goedkeuring van het 
kommissariaat van P rijzen  en Loonen 
zal wegdragen.

Dat de vaststelling van dezen p rijs  
niet gemakkelijk is, begrijpen we, te 
meer daar het hier over een seizoennij- 
verheid gaat, waarvan de laatste jaren 
m oeilijk als basis zullen kunnen geno
men worden.

We z ijn  echter overtuigd dat men van 
hoogerhand zal rekening houden met 
den zwaren en gevaarlijken arbeid door 
onze reeders te verrichten.

Daarenboven weet elkeen, dat onize 
vissehers soms vele dagen aan de kaai 
moeten liggen, dat het vischtuig zeer 
duur kost en in  veel gevallen reeds on
vindbaar. De zware lasten van verzeke
ring, mazout en allerlei beschermend tuig 
welke ze dienen aan te koopen, drukken 
zeer zwaar op het bedrijf, zoodat z i j  voor 
het dageiijksch riskeeren van hun leven 
nog betrekkelijk mager betaald worden.

In  F ra n k rijk  wordt voor den haring 
van 6,50 tot 8 fr. per kg. betaald 

W ij

bouwd en voorzien van een motor Deutz 
van 50 P.K. er in  1931 aangebracht.

Vorige week had de heer Vandenber
ghe gelegenheid bij z ijn  bezoek aan St. 
Vaast en Cherbourg, dit vaartuig te be
zichtigen.

In  welken toestand het zich thans be
vindt, zal de reeder pas beseffen als h ij 
het ter plaats kan gadeslaan.

Alle materiaal is  er op verdwenen en 
veel stukken van den motor gestolen. 
Daarenboven bevindt er zich veel water 
in  het schip en zal het overbrengen van 
dit vaartuig veel duizenden franken kos
ten.

«Het Visscherijblad» wenscht den nieu
wen reeder echter veel geluk en wel
slagen. Het is  overtuigd dat h ij, bekend 
om z ijn  in itia tie f en durf, er in  de hui
dige omstandigheden toch nog veel goeds 
zal van kunnen terecht brengen en dit 
vaartuigje voor de voeding een nieuwe 
aanwinst zal beteekenen.

H ij vertelt ons hoe bij grooten aan
voer, alles in  wrak zou kunnen geladen 
in  wagons en bij geringen aanvoer, dit 
gemakkelijk en vlug in  kisten zou kun
nen geschieden .

Daarvoor dient men te beschikken over 
knechten van het vak, die in  den haring- 
t ijd  er een bijzondere vaardigheid aan 
den dag legden.

Zoo noemen we z ijn  eigen zoons en 
schoonzoons, de knechten der firm a Ca
miel Willems, Brunet, Pede en nog enke
le andere, waarvan de namen ons thans 
ontsnappen.

« IJ s  is  er opnieuw ter plaats», zegt 
Jan en voor de kisten en een paar 
vrachtwagens dient gezorgd.

En zoo vertelt h ij voort, over het 
transport, het onmiddellijk versturen 
der ladingen langs Adinkerke, waar voor 
een directe doorsturing naar Brusse l en

ÊXi I X I I X I I X I I X

Jan Leveke was een groot haringhan- 
delaar, gespecialiseerd op den in- en u it
voer van de Fransche havens (Grave- 
lines-Boulogne).

H ij is  eenvoudig gebleven, maar z ijn  
gedachten getuigen van practischen zin, 
van een uitstekend begrip van wat mag 
en niet mag.

H ij zou de leiders der corporatie hier 
u iterst practisch ter zijde kunnen staan 
en als voorzitter Decrop ons meldde, dat 
h ij van z in  was hem in  den bijraad der 
vakgroepeering op te nemen, dan w ist 
h ij zeker als kind van onze Westkust, 
dat Jan er voor de haringvisscherij een 
groote ro l heeft gespeeld en steeds een 
eerlijk en hard werker is  geweest.

Deze enkele overwegingen kwamen ons 
te binnen nu het er op aankomt aan de
ze zaak een maximum rendement te ge
ven.

Tenslotte hopen we dat voor dit werk 
alleen Belgische werklieden zullen ge
bruikt worden, waar de Franschen door 
hun prim itief optreden een gemis aan 
werklust, ver de onzen ten achteren z ijn .

Hiermede dient rekening gehouden, 
voor zoover de toestanden het ons toe
laten.

INVOER van VISCH

Deze week werd een mooie lading in - 
gevoerden haring onder de steden van 
het binnenland, dank z i j  de hoofdgroe
peering van Visch en Visscherijproduk
ten, verdeeld.

Dat dergelijke invoer met allerlei moei
lijkheden gepaard gaat, zal men best 
begrijpen als men weet dat van de toe
sturende landen, ons andere eischen 
worden gesteld inzake textielprodukten, 
kolen, enz...

De heer Decrop, voorzitter van de tex
tielnijverheid van België, is  hier dus u it
stekend geplaatst om in  z ijn  hoedanig
heid van voorzitter der hoofdgroepeering 
Visch, zich te laten gelden. Z ijn  verdien
sten zullen des te grooter kunnen ge
noemd.

Binnenkort mogen we ons nog ver
wachten aan den invoer van 200 Ton 
vischconserven, zijnde meest haring en 
sprot.

langhebbenden zal toegelaten z ijn  vragen o n z e ^ n S S ?  vCarU ^ e k LP kunne^ w o f 
te stellen over zaken waarover z ij  r,a- - - u cu WU1
deren uitleg wenschen te ontvangen.

MANNEN VAN DE W E S TK U S T ,

Zondag is  het uw plicht, te toonen dat 
gij eensgezind vooruit w ilt naar beter 
ontvoogding van elkeen en allen, tot wel
z ijn  van uwe families en tot belooning 
van uw sjouwen.

G.

Op Zaterdag 8 November zal te 18 u. 
te H E IS T ,  bij Charles Louis Gheselle, 
een tweede algemeene vergadering plaats' 
hebben, met den heer Wauters Prosper 
als spreker.

Den volgenden dag, en wel op Zondag 
9 November, zal te 10.30 uur in  het Hotel 
«Stella Maris» te Oostende, een zelfde 
bijeenkomst plaats grijpen, waar ook 
hier de heer Wauters Prosper, der firma 
Beyers en Wauters, den reeders zal toe
spreken.

Z i j  die vragen wenschen te stellen,Nu alles echter langzaam maar zeker _ 
zijn ouden plooi herneemt, nu de reeders \ m0gën deze’ schrifte lij'k 'richten to t‘den 
van hoogerhand zullen verplicht worden heer Vcindenberghe of op d6 vergadering 
tegen gewoon risico verzekerd te z ijn , zelf. 
kwam het er op aan de handen u it de
mouwen te steken en in  afwachting, dat Reeders, het leitmotief moet z ijn  : 

f j j  het ooit zoover komt, de kleinen opnieuw S T E U N T  EN H E L P T  ELKA N D ER  VOOR
«■* aan hun lot niet over te laten. DE ONTVOOGDING IN  UW B E D R IJ F  !

$

na_ den, daar de materialen er 50 t.h. göed- 
kooper z ijn  eenerzijds en anderzijds de 
vangplaatsen van haring en sardienen 
veel dichter onder de kust gelegen z ijn  
dan bij ons, er tevens aan toevoegend 
dat de haringscholen er in  grooter over
vloed aangetroffen worden.

Een p rijs  van 8 fr. per k ilo  voor den 
haring en een zelfde bedrag voor den 
aanvoer van schoone sprot, zou ons dun- 
kens slechts het verdiende loon z ijn  voor 
hard labeur in  een thans zoo levensge
vaarlijk bedrijf.

Anderzijds zal dergelijken aanvoer aan 
deze prijzen voor de bevolking uiterst 
welkom z ijn , zoodat niemand zou te kla
gen hebben.

We z ijn  overtuigd dat de Corporatie
leiders, die mannen z ijn  van het vak, 
er voor zullen zorgen dat de vissen j/s 
niet zullen hoeven teleurgesteld.

EEN  VERGADERING T E  B R U S S E L  
B i j  het ter pers gaan, vernemen we 

dat Dinsdag te B russe l een vergadering 
plaats had voor vaststelling der prijzen.

Alhoewel, op voorstel van voorzitter 
Decrop, men het eens was de prijzen van 
sprot en haring op 8 fr. vast te stellen, 
kon er geen definitief besluit genomen 
worden, gezien de zaak met het Kom
missariaat voor P rijzen  en Loonen nog 
diende bedisseld.

Verhopen we voor onze vissehers het 
beste.

IN G EZO N D EN  (Charleroi)

DE RECHTE LIJN !
Dat de Waalsche gewesten voor de u it

breiding van den vischhandel van zeer 
groot belang z ijn , valt niet te bet wafe
len. Helaas, in  het verleden 13 er ender 
dit opzicht weinig ernstigs of niets ge
daan, en z ij,  die het aandiu'fclen, hebVen 
sp ijts alles moeten ondervinden dat het 
vruchteloos en zelfs zeer schadelijk was 
in  hunne ondernemingen te volharden.

De oorzaak van dien tegenspoed was 
enkel te w ijten aan het fe it dat voor
heen het vischhandelaarsbedrijf aldaar 
door de bevoegde overheid aan z ijn  lot 
was overgelaten, om als stokpaard te 
dienen aan alle slag van lieden zonder 
de minste vakkennis, die enkel het ver
handelen van visch, mosselen, gerookten 
en gezouten haring, en alle visscherij
producten, aanzagen als eene gelegen
heid tot Bijverdienste (in ’t  goede sei
zoen!). Over verzorging, hoedanigheid en 
p rijs  kwam het er niet meer op aan, en 
het zou volstaan de onredelijke menig
vuldige inschrijvingen in  de handelsre
gisters te raadplegen, om de diepten te 
peilen van den modder waarin de visch
handel zich verdrong.

Orde en tucht bestond er niet, en over 
toezicht (?) kon er geenszins gesproken 
worden. In  tegenwoordigheid van al dien 
warboel, van al die lamlendigheid en van 
al die vu iln is, konden de verbruikers 
moeilijk de visch en visscherijproducten 
als waardevolle voedingsmiddelen van 
eerste orde beschouwen, en het viel dus 
niet te verwonderen dat velen, bedrogen 
onder oogpunt van kwaliteit, walgden 
van het zicht sommiger uitstallingen en 
dus niet zonder reden hun afkeer te 
kennen gaven.

Zulke toestand kon dan ook geen aan
leiding geven tot grooter verbruik en de 
ter plaats gevestigde ware vischhande
laars, bij gemis aan doeltreffenden steun 
van hoogerhand, bleven onmachtig te
genover het gemeen « Vischschandaal » 
waarover boekdeelen zouden kunnen ge
schreven worden.

Wat al pogingen hebben de groothan
delaars van de kust en het binnenland, 
de inleggers, en vooral de rookers niet 
gedaan om het Waalsch afzetgebied te

bewerken. Enkelen, misschien wel na 
fortuinen verspild te hebben, wisten er 
voet te vatten, doch geen hunner kon 
er op een regelmatig verbruik rekenen. 
Ook de concurrentiegeest bracht er niets 
dan verwarring in  den afzet en op som
mige tijdstippen was men er getuige van 
een waren belachelijken stormloop, om 
na vele kilometers in  de wielen van een 
Tientonner te hebben, toch eindelijk een 
paar kistje s haring bij een... groensel - 
marchand of een voddenraper af te zet
ten. Ook op sommige oogenblikken zag 
men er in  de staties met honderden niet 
afgehaalde «petits-colis» en... dit noem
de men Groothandel!?

’t I s  hier de plaats niet om daarover 
uit te weiden. Doch hoevelen z ijn  er niet 
die zich onbewust den vinger in  het oog 
gestoken hebben en misschien zonder 
weten een deel der verantwoordelijkheid 
dragen van den vooroorlogschen ontred
derden toestand van den vischhandel in  
’t Walenland.

De tijden z ijn  veranderd. Niet enkel 
de verbruikers, doch ook A LLEN  die van 
’t vischje leven, van groot tot klein, heb 
ben belang in  een vastberaden en doel
treffende handelsordening, voor de ver
wezenlijking derwelke ieder op z ijn  
plaats dient gesteld te worden om z ijn  
vak u it te oefenen volgens den rang 
dien h ij bekleedt in  de groote vischhan
del en nijverheidscorporatie.

De leiders hebben met groote moei
lijkheden te kampen. Hun taak is  on
dankbaar, maar... ED EL  ! Zonder falen 
de R EC H TE  L IJ N  volgen van ’t begin tot 
het einde. Daarvoor is  wilskracht noodig 
en de steun van allen vereischt. DE 
VISC H VOOR DE VISCHHANDELAARS 
en nergens anders, dit alleen is  onfaal- 
baar om het vertrouwen der verbruikers 
terug te winnen en het vooroorlogsch 
vischschandaal in  het Walenland den 
nek te kraken en er den afzet van visch 
en visscherijproducten te bevorderen met 
het oog op de toekomst. Einde goed! 
Alles goed !

Nu of nooit !
E STA R . ;

Aan de Loskaai 
te  Oostende

Reeds vroeger hadden we doen opmer
ken hoe ta lrijke  personen zich bij het 
binnenkomen der visschersvaartuigen, 
aan de loskaai bevinden, die er in  feite 
geen reden voor hebben.

Achteraf werden toelatingskaart jes 
verleend.

De ondervinding bewees ons weldra, 
dat dit geen verbetering beteekende, ge
zien sommige heeren, voor doeleinden 
welke men best kan begrijpen, er alle 
belang bij hadden dat familieleden of 
geinteresseerden voor hen, in  ’t bezit 
kwamen van zoo’n kaart.

Misbruiken en klachten z ijn  er bij de 
vleet en hierbij blinken in  sommige ge
vallen sommige personen vooral uit, die 
er op aangewezen z ijn  daar hun dienst 
te doen.

Door den heer Carlier, in  samenwer
king met den heer Menu, werd thans 
een nieuwe kaart opgemaakt, welke van
af 5 November in  gebruik zal genomen 
worden om nog tot de loskaai toegelaten 
te mogen worden.

W ij hopen dat dit nieuw stelsel vol
doening zal geven en dat de politie ten 
opzichte van hen die er onnoodig z ijn  
ten strengste zal optreden. De water
schout, en niet z ijn  agenten, zou het 
geven van kaarten ten strengste dienen 
te kontroleeren.

Onze vissehers zelf hebben er âlle be
lang bij, dat aan deze wantoestanden 
een einde gesteld wordt.

De heeren Schreiber en Verhuist zu l
len wel doen onmeedoogend op te tre
den tegen hen, die van zootjes visch een 
stieltje schijnen te maken, ten nadeele 
van den soms vreezenden visscher.

De reeders of vissehers, die tengevolge 
van te weinig vrijgevige wijze van ze
kere officieelen moeilijkheden zouden on
dervinden, voor kwesties hun schip of 
zichzelf aanbelangend, moeten niet vree
zen deze aan te klagen bij waterschout 
Carlier of de Corporatiekontroleurs.

W ij begrijpen dat elkeen thans een 
vischje of wat garnaal kan gebruiken, 
maar er handelszaakjes van maken zoo
als sommige officieele personen het 
schijnen te doen, ten nadeele van hen 
die door hard werk hun brood moeten 
verdienen, is  te veel gevergd.

W ij zullen meewaken en voortaan on
meedoogend wantoestanden aanklagen.
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De Vischverdeeling
Algemeen wordt aan de kust geklaagd 

over de geringe toebedeeling van visch 
en garnaal.

D it is  vooral het geval te Oostende, 
dat nochtans nog 35 duizend inwoners 
telt.

Men spreekt over het in  voege bren
gen van een vischkaart, maar of dit 
voor de steden waar de visscherij bedre
ven wordt, een goede oplossing is, be
twijfelen we ernstig.

Het stelsel, enkele weken door een on
zer lezers uiteengezet, zou veel meer 
sukses hebben.

Anderzijds stelden we Zondag, bij een 
bezoek aan De Panne vast, dat verschei
dene winkels nog minstens een 20-tal kg. 
garnaal voor de uitsta lling hadden, zon
der dat men er in  rije n  ging staan en 
er nog iemand naar vroeg.

Binnenstappend in  een dezer winkels 
om er de reden van te kennen, gaf men 
ons het eenvoudig maar veelbeteekenend 
antwoord, dat er te De Panne geen gar
naal tekort was, gezien het groot getal 
kru ie rs en booten.

We stellen dan de vraag: I s  men hier 
dan niet verplicht zich aan de Corpo 
ratievoorschriften te onderwerpen?

En zou die garnaal soms niet nuttiger 
voor andere min begunstigde steden kun
nen aangewend?

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

W ettig gediplomeerd 

Carenmarkt, 30 — BRUGGE

Eerste klasse fabrika tie  —  A lle r
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■

(132)

Voor de 
Visschersvaartuigen

die uitvaren 
ü s r ia ,

Door de Zeevaartinspectiedienst der' 
Kust wordt besloten:

1. Vanaf 1 Januari 1942, zullen behalve 
de open booten, alle andere vaartuigen 
/an een door de Zeevaartinspectie goed
gekeurd vlot moeten voorzien z ijn .

2. Al de schippers zullen voortaan hun 
.eddingsgordels vóór hun afvaart en ge- 
lurende gansch de re is op het dek en in  
iun onmiddellijk bereik moeten houden

3. Als hun korre vastkomt, zal eenieder 
/oor plicht hebben, alvorens te manoeu- 
/reeren, eerst hun gordels aan te trek- 
ien.

Behalve de rechterlijke vervolgingen, 
aan dewelke de overtreders zich bloot
stellen, zal tot het ophouden dezer vaar
tuigen, die aan de hierboven voorge
schreven veiligheidsmaatregelen niet 
voldoen, overgegaan worden.

Met achting,
De Waterschout der K u st te Oostende, 

C A RLIER.

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNO O TSC HAP — 
B IJ H U IS  O O STEN D E : 3, W A PEN PLA A TS 
Agentschap Pe tit P a ris, 76b, Torhoutsche Steenweg

Bewaring van Effecten —  Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in  pakket

ten of verzegelde kisten.

■  ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

VISSCHERIJ
wetenswaardigheden

7/

O

Vischkooklessen voor de vrouwen 
en bedienden van de Be rlijn sche 

kle invischw inkels
In  de Duitsche hoofdstad kennen de 

lessen in  het vischbereiden, welke door 
de bevoegde instanties van den Visch
handel ingericht worden, een groot suc
ces. Sp ijts  den oorlogstoestand genieten

De karperverdeeling in  B e r li jn
Wegens den geringen aanvoer van ka r

per, was het onmogelijk te B e rlijn  een 
gelijkmatige verdeeling onder de ver
bruikers te verwezenlijken. Maar naar 
gelang het karperseizoen duurde, nam 
de hoeveelheid aan visch toe en was het 
onvermijdelijk of alle kleinhandelaars 
werden bevoorraad. De klachten die van

deze lessen meer belangstelling dan ooit rjeze laatsten oprezen bewezen echter het

De Oostendsche 
Visscherij, toonbeeld 

van solidariteit

Ongevallenverzekering
voor Zeevisschers 

ia »
Öns wordt de vraag gesteld, wie deel 

uitmaakt van den beheerraad der ver
zekering tegen ongevallen voor zeevis
schers.

De beheerraad der Kas voor verzeke
ring tegen Ongevallen voor Zeevisschers 
is  in  feite samengesteld u it reeders en 
vertegenwoordigers van de visschers.

Daaraan z ijn  toegevoegd een afgevaar
digde van het Zeewezen ten raadgeven- 
den tite l en een g riffie r en ontvanger, 
die de besluiten van dien beheerraad 
ingevolge de wettelijke schikkingen, u it
voeren.

Voor het oogenblik is  deze beheerraad 
samengesteld als volgt:
D.d. voorzitter: John Bauwens, Oostende. 
Leden: Georges Vanderrol, Gent; Frans 

Vantorre, Heist; Henri Ghys, Oosten
de; Alex Verbanck, Nieuwpoort. (De 
heeren Lambregt en Deckmyn vertoe
ven in  den vreemde).

G riffie r: Prosper Vandenberghe. 
Ontvanger : W illy  Claeys.

Leden van het College van Commissa
rissen die de afwezige leden van den be
heerraad mogen vervangen: Victor Se
ghers, Oostende; Herman Vieren, Oos
tende; August Calcoen, Nieuwpoort; 
Prosper Vanhulle, Heist.

Afgevaardigde van het Zeewezen: de 
heer A. Eberhardt, directeur van den 
Zeevisscherijdienst te Oostende.

Al deze menschen kunnen naar gelang 
het verlangen der reeders, steeds geraad
pleegd worden.

Onlangs konden w ij met groot genoe
gen aan onze bevolking melden dat de 
toelating verkregen werd om iederen dag, 
wel te verstaan als ’t weder zu lks toelaat, 
een vaartuig u it te zetten voor W inter
hulp. Dank z i j  de onverpoosde werking 
van visscher Libein Henri, zullen van nu 
af telkens twee vaartuigen extra mogen 
uitvaren voor de noodlijdenden.

De bemanningen van zes vaartuigen 
hebben zich reeds v rijw illig  aangeboden 
om dezen dienst te verzekeren. Aan de 
edelmoedige bemanningen van die vaar
tuigen, onzen innlgsten dank.

De Oostendsche bevolking kan en zal 
nooit de voorbeeldige daad van naasten
liefde vergeten, gepleegd in  een tijd  
waarin zooveel ellende en nood geleden 
wordt.

Het is  nu of nooit dat de handen u it 
de mouwen moeten gestoken worden om 
elkander eensgezind te helpen en te 
steunen. Schouder aan schouder, hand 
in hand, hart tegen hart moeten we de
zen schrikkelijken t ijd  doorvechten. 
Wanneer een vaartuig in  nood is  dan 
roept de stuurman «al hêns aan dek». 
Deze noodkreet geuit door meer dan 2500 
gezinnen hebben onze visschers gehoord 
en onmiddellijk staan z i j  paraat om als 
echte broeders, in  gemeenschap de nood 
te weren.

We danken ook de visscherscorporatie 
die haar volle medewerking verleent en 
de visschers aanspoort om hun « sche-p 
voor W. H. » te geven. Ook de aankoop
centrale komt op de bres en zal een ze
ker procent op de globale verkoop geven 
aan Winterhulp.

Gansch de groepeering « Visscherij »

te voren.
Voor hen die B e rlijn  kennen, deelen 

wij bij wijze van documentatie mede, 
dat de leergang gegeven wordt in  de 
Zimmerstrasse, iederen weekdag van 3 à 
5 uur en dit sedert Maandag 20 October.

Wie herinnert zich nog de prachtige 
demonstratie in  bakovens door ons ge
organiseerd in  de gaanderijen van het 
K o n in k lijk  Paleis? Op dien weg moet er 
later voortgegaan worden.

De b innenvisscherij in  het u iterste
Zuid-Oosten van Duitschland

Wanneer de Oostmark (het voormalige 
Oostenrijk) tot, Duitschland terugkeerde, 
kon men aan ‘de hand van in  de dag
bladen verschijnende kaarten opmaken, 
dat Duitschland zich hierdoor een groot 
aantal meren toeëigende en vooral Zuide
lijke  voor Alpenmeren.

Zoo lig t b.v. ten Z. O. van Weenen, op 
40 km. verwijderd, het Neusiedlermeer 
nabij de Hongaarsche grens. D it meer is  
iets eenigs in  Groot-Duitschland, zoodat 
het wel de moeite loont eens nader met 
haar kennis te maken, vooral op het ge
bied der visscherij.

Het Neusiedlermeer is  het eenige step- 
penmeer in  Duitschland. een overblijfsel 
u it voorhistorische tijden, zooals de Kas
pische zee. Het Neusiedlermeer heeft een 
lengte van 36 km. en een breedte van 
7 tot 11 km. In  normale omstandigheden 
heeft het een wateroppervlakte van ruim  
350 vierkante km. Daarenboven is  deze 
oppervlakte, sp ijts z ijn  uitgestrektheid, 
buitengewoon vlak. B i j  normalen water
stand schommelen de waterdiepten rond 
1,20 m. met maximum 1,50 m. Het valt 
licht te begrijpen, dat dit omzeggens 
ragfijne waterkleed fel onderhevig is  aan 
weer- en windgesteldheid. B i j  sterken 
wind worden de oevervlakten over groote 
afstanden drooggelegd, te rw ijl aan den 
tegenovergestelden oever groote vlakten 
overstroomen. De watertoevoer is  eenigs
z in s raadselachtig. De weinige regen en 
de toevloeiende riv ie rtje s kunnen be
paald de waterverdamping niet aanvul
len. Het meer moet dus ergens onder- 
aardsche toevoeren bezitten, want fe i
te lijk  ligt de zeespiegel ru im  20 m. dieper 
dan de waterspiegel van het Donaubek- 
ken. Het is  echter bewezen, dat een mo
gelijke toevoer van een b ijriv ie r van den 
Donau in  het Duitsche R ijk  tot het do
mein der fabels behoort en moet de 
watertoevoer geschieden van een onder- 
aardsche bron.

In  drooge jaren daalt de wateropper
vlakte zeer en wel zoo, dat men dan op 
de diepste plaatsen slechts 0,60 m. wa
terdiepte meet. Ze lfs z ijn  er jaren ge
weest, waarin het meer geheel verdwenen 
was. Kenschetsend voor den aard van 
het water is  verder het zoutgehalte. In  
het W. en het N. heeft het meer een tot 
4 km. breeden rietstreek.

De waterstand beslist! S t ijg t deze, dan 
neemt de vischvoorraad toe en de aan
groei is  werkelijk zichtbaar. Zoo z ijn  de 
laatste waterrijke jaren den visscherij 
gunstig geweest. Dat is  wat anders in  
drooge seizoenen, met het dalen van het 
waterpeil verdwijnt ook de visch. Ten
gevolge van de sterke verwarming van 
het zeewater, het gebrek aan zuurstof 
en het vermeerderen van het zoutgehal
te, treedt er een groote vischsterfte in.

Stremmend voor de visscherijuitbating

tegendeel. Inderdaad, naar gelang den 
grootverdeeler, waren zekere winkels 
reeds verscheidene malen bedeeld waar
tegenover andere winkels hoegenaamd 
niets hadden ontvangen!

De Hoofdvereeniging voor Duitsche 
Vischnij verheid heeft de Landesfach- 
schaft B e rlijn  en Kurm ark aangeduid 
om onmiddellijk de Berlijnsche karper- 
markt te regelen, waarbij alle handelaars 
naar gelang hun aantal punten voor 
zoetwatervisch, gelijke hoeveelheden zou
den ontvangen.

Met het nieuwe systeem zullen alle 
winkels eerst aan de beurt moeten ge 
komen z ijn , vooraleer een winkel een 
tweede beurt zou krijgen.
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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

GOHIN - Poulenc
(Kolen geleverd per contract)

H E T  IS  DE EEN IG E M ANIER OM T E  B L IJV E N  RIJDEN.

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

Garage M aritim e
15A, de Smet de Nayerlaan

-  Em. De Ciercq
O O STEND E
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Onze Bctfco's

O N TSN A P T Ü E  KA N S N IE T

door te

verwaarloozen een biljet der f
Loterij Winterhulp

te koopen

TR E K K IN G
ZA TER D A G  8 N O VEM BER

■  200.000 f r .  oor 10 fra nk 

E E N  M ILL IO E N  voor 50 fra nk

Vet zonder bon
Onder de verschillende vischsoorten 

z ijn  er enkele, die een hoog vetgehalte 
bezitten. Een dezer soorten is  b.v. ma
kreel, welke vischsoort den laatsten tijd  
in  zeer beperkte mate aan den R ijk s 
vischafslag te IJmuiden wordt aange
voerd. Deze aanvoer beperkt zich ge
woonlijk tot slechts enkele kisten.

Naar de marktprijzen te oordeelen, 
welke men thans voor dit anders zoo 
gewone volksvischje betaalt, zou men ge
neigd z ijn  te denken, dat de makreel 
vanwege haar hoog vetgehalte voor den 
duur der vetschaarschte naar een hoo
gere klasse is  gepromoveerd.

Een der kustvisschersvaartuigen bracht
verleden week 4 k istje s kleine makreel _ _____
aan van elk 50 kilo, welke niet minder | bedragen thu is "geleverd. E r  werd aange 
dan f  132,— per k istje  opbrachten. Een drongen op een verzorgde bestelling.

■  Algemeene Propagandadag 
voor W interhulp.

Op Zondag 9 November zal er te Oos
tende een algemeene propagandadag ge
houden worden.

Te 11 uur voormiddag studievergade- 
ring op het stadhuis.

Voordracht door Dr. Van den Bulcke 
(Oostende) over de voedingswaarde der 
levensmiddelen.

Voordracht door Mej .Smet (Brugge) 
over Sociale Hulp.

Algemeen verslag over de werkzaam
heden van Winterhulp door Dr. G. Le- 
fèvre, Algemeen Secretaris. Besprekin 
gen.

Te 15 uur in  den koninklijken schouw
burg, algemeene vergadering. Welkom- 
rede door den Voorzitter. Redevoeringen 
door de HH. Theo Bogaerts, Alg. Propa
gandaleider van Winterhulp; Bulckaert, 
Gouverneur, Voorzitter van het Provin
ciaal Comité; Prof. Ing. Heymans, Alg. 
Voorzitter van Winterhulp.

De voordrachten zullen afgewisseld 
worden door muziek en volksdansen (V. 
I.V.O.). T ijd ens de pauze zal een omha
ling gedaan worden ten bate van W in
terhulp.

Toegang v r ij voor iedereen.

■  Ind ien Uw radio defect is
wend U  of telefoneer aan Radio De 
Meester, 122, A. Pieterslaan, Oostende. 
Telefoon 71461. Zorgvuldige reparatie 
aan laagsten p rijs . (516)

Al wat verloren gaat vermeer
dert de ellende. Werpt uw oud 
papier niet weg.

■  Aan de K ro o str ijk e  V isschers
gezinnen te Oostende.

Het plaatselijk comité van den Bond 
der Kroostrijke  Gezinnen van België 
(Gewestelijke afdeeling Oostende, secre
tariaat: Ieperstr. 24a) heeft de eer aan 
z ijn  leden ter kennis te brengen dat de 
lidkaarten 1942 mogen afgehaald wor
den. De zitdagen z ijn  gesteld als volgt: 
den Donderdag van 14 tot 16 u., den Zon
dag van 10 tot 12 u.

Binnenkort geven z ij een programma 
van hunne vooruitzichten voor het 
nieuwe dienstjaar. Z i j t  gij reeds lid, 
b lijf t  trouw. Z i j t  gij het nog niet, s lu it  
aan !

De Ravitailleering in  Winter aar dappe- 
i en_ — De Centrale van Aardappelen 
heeft den grossist voor Oostende op
dracht gegeven vanaf toekomende week 
de bedeeling aan te vangen van de 
kroostrijke gezinnen welke op Zondag 
12 October j l.  zich hebben laten in sc h rij
ven voor hun provisie winteraardappe
len. De kostp rijs zal 1 frank per kgr

k istje  van 50 kilo grove makreel bracht 
het zelfs tot een recordprijs van f 148, 
aldus «De Visscherijwereld».

Gunstige Ontwikkeling in  
Deensche V isscherij

de

Goede Bedrijfsuitslagen 
ondanks gestegen kosten

Naar u it het verslag van de Deensche 
visscherij-organisatie « Fiskehandels og 
Havfiskeriforening» over 1940 b lijk t, be
reikte de opbrengst van de Deensche 
visscherij in  voornoemd jaar 86,5 m il
lioen kronen. Naar waarde gemeten, be
droeg de vangst verleden jaar 25 %  meer 
dan in  het jaar tevoren.

In  de eerste zeven maanden van het
verleent nu haar medewerking en hier- z^n de d ikw ijls op het meer opstekende loopende jaar bedroeg de gezamenlijke 
........................ - stormen. Zeer gevaarlijk is  dit h ier nu omzet van visch 15 millioen kg. meer dandoor komt z i j  aan de spits van de hulp

verleening aan noodlijdenden.
To t slot kunnen w ij nog mededeelen 

dat, van rfu af de noodlijdenden van 
Steene ook hun beurt zullen krijgen in  
de visch- en garnaalbedeeling. D it dan
ken z ij aan hun dorpsgenoot Henri L i 
bein.

Aan al onze visschers nogmaals in n i- 
gen dank. Winterhulp zal binnen kort 
toonen dat dit geen ijdele woorden zijn , 
maar zal het met daden bewijzen.

D a t ge# ùc
Liever dadelijk een paar Aspirine-tabletten ge
nomen dan met een gevatte kou enkele dagen 
thuis te moeten blijven. Dat is ongetwijfeld beter 
en goedkooper. Van belang is het echter bij 
aankoop van Aspirine steeds op het Bayer kruis 
te letten.

A s p i r i n e
HET P R O D U C T  VAN VE RT RO U W E N I

Aspirin b is  o n s c h a d e l i j k  voor  
hart ,  maag en n i e r en

wel niet: de storm zet de booten een
voudig weg op het drooge, totdat het 
door den wind weggeblazen water terug 
kan vloeien!

De voornaamste visschen die men er 
vangt, z ijn  karper en snoek. De karper 
loopt weg met het hoofdaandeel als men 
het totaal gewicht laat spreken. Verder 
worden er in  klein getal allerlei v is
schen zooals: kroeskarper, zeelt, brasem, 
baars en witvischsoorten gevangen. In  
het jaar 1940 werden 22.000 kg. snoek, 
69.000 kg. karper, alsmede 10.000 kg. an
dere visch gevangen. Het jaar 1941 be
looft nog een grootere opbrengst.

B i j  het visschen worden ongeveer 6000 
fuiken, 38 sleepnetten en 15 spiegelnet- 
ten gebruikt. Het vischrecht wordt ver
deeld over twaalf eigenaars. Bovendien 
hebben de zoogenaamde zeeboeren een 
recht tot het uitoefenen van de visch
vangst. Ongeveer 150 menschen nemen 
aan deze visscherij deel.

Het verpachten van het meer geschiedt 
voor een bepaald aantal jaren en de v is
schers bekomen de toelating te visschen 
in  het geheele gebied. Hiervoor moeten 
ze een zekere belasting betalen, die be
paald wordt naar gelang hun vangtuig.

De visschers moeten hunne vangsten 
aan bepaalde verzamelplaatsen afleve
ren. Van de totale vangst geraakt onge
veer 70 t.h. langs de grootverdeelers op 
de Weensche markt; de rest wordt plaat
se lijk  verbruikt. Met de ondersteuning 
van het Landesfischereiverband werd 
onlangs een stapelplaats gebouwd waar
aan een vischbroedinrichting toegevoegd 
werd.

A ls meldenswaardig valt nog op te 
merken, dat de visschers meest van 
Frankische en Zweedsche oorsprong z ijn  
en dat in  de gemeentezegels nog zinne
beelden van de visscherij aanwezig z ijn .

in  de vergelijkende periode van 1940, ter 
w ijl h ij naar waarde met 22 millioen 
kronen toenam. Zoo heeft dus de Deen
sche visscherij ondanks de gestegen on
kosten goede bedrijfsuitslagen geboekt. 
De met Duitschland getroffen accoorden 
hebben in  de practijk goed voldaan.

Ook de voorziening der binnenland
sche markt met visch kon vlot geschie
den. De binnenlandsche prijzen z ijn  op
getrokken te rw ijl de exportprijzen sta
biel bleven. Ingevolge de invoering van 
de vleeschlooze dagen is  de vraag sterk 
gestegen, voornamelijk naar den zgn. 
oogstharing, welke dezen herfst in  groo
ten getalle in  de Deensche wateren voor
kwam.

Intusschen heeft het Sekretariaat al 
gedaan wat mogelijk was om een tweede 
inschrijv ing te mogen houden. Naar w ij 
u it bevoegde bron vernomen hebben be
staat er weinig kans om voldoening in  
deze moeilijke kwestie te bekomen. Zoo
dra echter ons de toelating verleend 
wordt, zullen w ij onmiddellijk de belang
hebbenden verwittigen. W ij verlangen 
niet beter dan iedereen en vooral de 
groote gezinnen in  hun bevoorrading bij 
te staan. Geen enkel werk zal ons te 
zwaar z ijn , geen enkele taak te moeilijk 
om onze leden op dit terrein te helpen.

Nog een opdracht voor uw belang. — 
Het Weduwen- en Weezenfonds onder
gaat van heden af een groote en gevoe
lige uitbreiding. Reeds werden de schik
kingen genomen en nieuwe hulpbronnen 
gevonden om dit fonds prachtig te doen 
gedijen. De nieuwe statuten voorzien 
nochtans dat ieder oud-lid z ijn  bijdrage 
van 5 frank voor het gezin zal moeten 
vereffend hebben vóór 31-12-41.

Indien gij uw recht op aanspraak niet 
w ilt verliezen, maak dan van deze gele
genheid gebruik om een bezoek te bren
gen aan het sekretariaat.

a Garnaal op straat.
Te Ninove had dezer dagen een auto

ongeval plaats. De vrachtwagen van de 
firma Debra u it Heist, kwam met volle 
vaart gereden u it de richting van Aalst, 
maar gekomen aan een scherpe bocht in 
de Collegestraat, kantelde de wagen met 
het gevolg dat 4.000 kg. garnaal op de 
straatsteenen terecht kwamen. Spoedig 
waren huismoeders en kinderen toege- 
loopen, die hun best deden om alles 
zorgvuldig op te rapen. Th u is  zou het 
kermis v/orden!

De chauffeur en z ijn  gezel kwamen er 
gelukkig met den schrik van af. Het had 
slechter kunnen verloopen. De schade 
die de vrachtwagen opliep, wordt be
raamd op 20.000 fr.

Bi W ij koopen
oude en gebroken phonoplaten aan hoog- 
sten p rijs . Afhaling ten huize aan heel 
de Kust. Radio De Meester, 122, A. Pie
terslaan, Oostende. (515)

■  Vischvangst met muziek.
Dezer dagen werd een aanvang ge

maakt in  Zuid-Bohemen met het af- 
visschen van de groote vijvers tusschen 
Wittingau en Rosenberg. De bevolking 
neemt hieraan na tu u rlijk  in  groot getal 
deel. In  tegenwoordigheid van ta lrijke  
toeschouwers en een muziekkapel, had 
de eerste vischvangst plaats. Ook de 
meest typische tooneeltjes werden ver
filmd.

j Wü/lMTóe verkoud 
heid chronisch wordt

ĥ 2 M e t & L ~ b
Inalle apotheken en drogerijen:óen10frank

Teruggewonnen oud 
werk voor de arbeiders.

papier is

Wetenschappelijke 
Voordracht te De Panne

De reeders, visschers, vischhandelaars 
van De Panne en Koksijde worden vrien
delijk uitgenoodigd tot de wetenschap
pelijke voordracht, welke door den heer 
Ch. G ilis, Laboratoriumleider van het 
Zeewetenschappelijk In stitu u t te Oos
tende, in  het lokaal der Vrije Visschers• 
school te De Panne, Duinenstraat, 15 
(St. Aloyslusschool bij de St. Pieterskerk) 
op Woensdag 5 November 1941, te 15 ure 
zal gegeven worden.

Roemenië gaat visch koopen in  | 
Denemarken en T u rk ije

Het ministerie van economische zaken 
heeft door het onderstaatssecretariaat 
voor de bevoorrading de mogelijkheden 
laten nagaan voor het betrekken van 
visch u it het buitenland, met het oog op 
de bevoorrading der bevolking, tijdens 
den Winter. D it heeft geleid tot het be
s lu it in  Denemarken visch te koopen. 
Deze visch zou, in  zout water geconser
veerd, circa 120 lei het kg. kosten. Ook 
in  Tu rk ije  werden groote hoeveelheden 
visch gekocht, waarvan eerlang 1500 ton 
zullen geimporteerd worden.

Karperoogst in  beslag genomen
In  het Ambtsblatt van den Regierungs- 

president in  Kattowitz is  op 3 October 
een verordening verschenen, waarbij de 
karperoogst voor het seizoen 1941-42 in  
de districten Be ilitz, Teschen, Rybnik, 
Pletz en Beuthen-Tarnowitz, in  beslag 
worden genomen.

D it beteekent dat de bevoegde Bevoor
radingsdienst alleen de bestemming van 
de visch zal mogen bepalen.

Bericht aan de Visschersbe- 
volking.

Diensturen van het Stadhuis. — Sedert 
127 October z ijn  de kantoren van het 
I Stadhuis voor het publiek op de volgen
de uren geopend: ’s morgens van 9 tot 
12.30 u., ’s namiddags van 14 tot 17.30 u., 
’s  Zaterdags van 9 tot 13 uur.

De bijzondere regelingen voor de dien
sten van Ravitailleering en Motorbrand- 
stofdistributie blijven van kracht.

I K  KOOP

Oude Korken
H E N R I VROOME, 
OOSTENDE.

20, ROGIERLAAN,
(497)

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  H U ISH O U D A R T IK E L S  
— EN  ALAAM —

H. R. 3673 Tel. 72.072 
(27)

■  Betaling der so ld ij
verschuldigd aan de na 15 Jun i 1940 in  
vrijheid gestelde krijgsgevangene m ili
tairen. — E r  wordt aan de na 15 Juni 
1940 in  vrijheid gestelde krijgsgevange
nen herinnerd dat de aanvragen tot het 
bekomen van de soldij welke hun voor 
den duur hunner gevangenschap toe
komt, bij het Gemeentebestuur moeten 
worden ingediend tegen u ite r lijk  4 No
vember 1941. Na dien datum kunnen de 
aanvragen niet meer in  aanmerking 
worden genomen.

De belanghebbenden worden dus ver
zocht onverwijld op het Militiebureau, 
Stokholmstraat, een aangifte-formulier 
en een steekkaart aan te vragen, welke 
z i j  naar de daarop voorkomende aan
duidingen moeten invullen.

De zich nog in  krijgsgevangenschap 
bevindende m ilita iren zullen hun aan
vraag moeten indienen binnen den ter
m ijn  van 30 dagen na hun terugkeer in

■  Ierland schaft zich een han
delsvloot aan.

De regeering van Ierland heeft beslo
ten over te gaan tot de samenstelling 
van een handelsvloot. Deze vloot zou be
staan u it 15 handelsschepen. De eerste 5 
die in  de Vereenigde Staten werden aan
gekocht, z ijn  reeds op wçg naar hun 
nieuwe thuishaven.

S  Nieuwe radio’s voor 1942.
Groote keus in  magazijn bij Radio DE 

M EE STER , 122, A. Pieterslaan (Petit 
Paris) Oostende. Ook groote keus onder
deelen en radio-lampen. Plaatsing langs 
heel de kust en op den buiten. (517)

B  De Kunsttentoonstelling.
De tentoonstelling van schilderijen en 

beeldhouwwerken van leden van het 
Kunstgild van Oostende, ingericht in  de 
zalen van het «Schweizerhof», kent een 
groot succes. De plechtige opening werd 
bij gewoond door den h. Gouverneur B u l
ckaert. de Kreiskommandant te Brugge, 
het voltallig Schepencollege geleid door 
w.n. Burgemeester Frans Devriendt, de 
h. Lambrecht, voorzitter van de Ku nst- 
gilde van de K u st en Vlaanderen’s groot
sten kunstenaar priester-dichter Cyriel 
Verschaeve.
In  een sprankelende improvisatie waar
van h ij alleen het geheim kent, gaf de 
h. Cyr. Verschaeve aan onze Oostend
sche schilders den raad bij de zee op 
school te gaan. De Zee is  het machtigste 
onderwerp, ze bezit alles wat een kunste
naar maar bekoren kan. Oostende is  een 
lichte stad. Onze kunstenaars moeten 
zich overtuigen van hun eigen persoon
lijkheid.

W ij betwijfelen het niet of de woorden 
van den grijzen Cyriel Verschaeve zullen 
indruk maken op onze locale kunste
naars. Mogen z ij den gegeven raad op
volgen, ze zullen Vlaanderen’s kunst
roem eere bijbrengen.

ül W interhu lp  te Oostende.
Het College van Burgemeester en 

Schepenen heeft de eer de hiernaver- 
melde onderrichtingen te laten gewor
den, welke ons door «Winterhulp» wer
den verstrekt:

Vanaf 1 November zullen de hieron- 
derstaande onderrichtingen van het 
Centraal Uitvoerend Comité van Brussel 
moeten ingevoerd worden:

1) De «Penning van Winterhulp» wordt 
afgeschaft.

2) De zegels voor de schoolsoep wor
den insge lijks afgeschaft.

3) Aan de leerlingen waarvan de ou
ders in  Winterhulp z ijn , moet alles kos
teloos uitgedeeld worden; z ij  zullen daar
voor in  het bezit gesteld worden van een 
schoolkaart. Die kaart zal afgegeven 
worden aan het hoofd der klas en dienen 
als controle.

4) Al de leerlingen die geen kaart heb
ben zullen de uitgedeelde waren moeten 
betalen aan de vastgestelde tarieven.

5) Degenen die schoolsoep gebruiken 
en die dus niet in Winterhulp z ijn , zu l
len moeten 12,50 fr. per maand betalen, 
te storten bij den aanvang van iedere 
maand.

6) Vanaf 1 November zal er traan u it
gedeeld worden in  de bewaarscholen. E r 
zal slechts 1 koffielepel per dag mogen 
gegeven worden. Ieder kind moet z ijn  
eigen koffielepel meebrengen die zal om
gespoeld worden in  kokend water. De 
p rijs  voor de betalende leerlingen is  5 fr. 
per maand.

7) Vanaf 15 November zal er aan al 
de leerlingen één suikerboontje per dag 
met vitamienen C en D uitgedeeld wor
den. De p rijs  voor de betalende is  2 fr. 
per maand. De opbrengst van de bedee
lingen moet maandelijks aan het kan
toor van Winterhulp afgedragen worden 
bij het indienen van den Staat mod. B.

8) De kinderen van kroostrijke gezin
nen betalen voor alles slechts halve p rijs, 
ten minste 4 kinderen ten laste, contro- 
leeren met trouwboekje van het gezin.

9) Voor de andere waren zal telkens 
bij de bestelling meegedeeld worden of 
er voor te betalen is  of niet en hoeveel.

10) De schoolhoofden dienen zich stipt 
te houden aan bovenstaande voorschrif-

I ten en de staten in  dien zin in  te vullen.hun haardstede.
D it is  ook van toepassing voor onze i Ze moeten tegengeteekend worden door 

visschers, die in  dit geval verkeeren. | den Geneesheer-Opziener.



ZOEKLICHTJES
T E  KOOP: Garnaalboot, 8.50 m. lang, 

2.25 m. breed en voorzien van een ma
rinemotor, met allé visscherij benoodigd- 
heden, twee garnaalkorren en een stroop- 
net. Allés in  uiterst goeden staat. Zich 
wenden bureel van ’t blad. (523)

H E T  S P O R TTE R R E IN  S. K . O.,
Zelliklaan, is  te huren. Zich wenden in  
de Grottes. (514)

T E  KOOP: Conservateur Ke lv i motor, 
2 potten. Zich wenden bureel blad. (515)

MEN VERLA N G T te koopen in  occasie: 
installatie voor centrale verwarming in  
perfekten staat. Tienta l radiateurs. Aan- 
Diedingen Jos. Qualy, 7, H. Conscience- 
laan, Breedene-aan-zee. (521)

GEVRAAGD een oud Z E IL  te koopen, 
nog kunnende dienen als beschutting. 
Zich wenden bureel van ’t blad onder 
nummer 506.

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)

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

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

GOEDE D AC 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, KONINGINNELAAN, Oostende

(448)

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

H E R B E R G IE R S  !
S lu it  U aan in  de nieuwe vereeniging 

voor de verdediging uwer rechten voor 
kolenverdeeling, enz. Neemt in lic htin 
gen. Bestendig sekretariaat: Grottes 
d’Ostende.

Georges Lauwers.
(522)

V ERLO REN
tusschen de Chaletstraat en de Maria- 
Theresiastraat op Maandag 20 Oct., tus
schen 8 en 9 u., eene belangrijke som 
geld, bestaande uit briefjes van duizend 
frank. Terug te bezorgen tegen goede 
belooning op het politiebureel of bureel 
blad. (518)

»• »# »»»& »•  SWaailMrtm»*

Studio Lionel I
106, Nieuwpoortsteenweg, 10&

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

(452)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T E  K O O P :
Schoon handelshuis, Alf. Pieterslaan. 
Schoon handelshuis, Langestraat. 
Schoon handelshuis, bij Leopold I  pl. 
Hotel-Pensioen bij Zeedijk. Alle confort.

Met oorlogsschade.
Prachtig landgoed bij Brugge, 2 Ha. 

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

Burgerhuis, bij Catharinaplaats.
Kleine Villa, Opex, 90.000 fr.
Schoon Heerenhuis, center van stad. 
Schoone rapportvillas, Zeedijk bij 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. 
Burgerhuis, Westende, langs groote baan 
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, Peter Benoitstraat.

D RIN G EN D  T E  KOOP GEVRAAGD :
Handelshuizen, burgershuizen, enz., 

groot en klein, in  en buiten stad.
(519)

IK  B E TA A L DEN HOOGSTEN  
P R IJS

voor rijtu igen, 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)

Z IE K T E l d e r  B L A A S
GESLACHT- EN WÂTERORGANEN 
VAN BEIDER KUNNE OP ELKEN 

OUDERDOM
P ijn lijke  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 DER VROUW
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 FN EM EN  VAN 
L E 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 
Troonsfraat, 31, Brussel

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

brochuur voor ieder. (475)

M ARKTBERICHTEN
VISCHAANVOER G EDURENDE DE W EEK  VAN 19 TO T 25 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

Garnaal ............................... .. 11.183 5.795 5.610 7.370 1.069 167 31.194
Platvisch, schul en bot:

le soort .............................. 1.348 1.860 426 152 __ 3.786
1.240 2.578 153 — 40 — 4.011

Groote platvisch .............. 250 177 — — 2 — 429
Tong:

le soort .............................. 6 2 __ __ 8
2e soort .......................... 7 9 3 — ■ 1 — 20i
3e soort .............................. 25 58 20 — 3 — 106

Groote schul ..................... 405 3.072 23 — 1 — 3.501
Tarbot en griet ............... 5 2 — — — — 7
Rog ..................................... 2.724 1.743 — — — — 4.467
Groote b o t............................. 126 2.483 165 — 47 — 2.821

.— — 241 — — — 241
Haai-hónd .......................... 167 603 --- — — — 770
Krabben ................................. — — --- 1.152 — 1.152

Vischdagen:
Totaal aankoopcijfer:

5
188.255,—

3
232.083,50

2
67.652 —

6
76.766,—

i
13.421,50 1.665,— 579.843,-

GENT
VISCHTO EVO ER

Aanvoer te Gent van visch en vissche
rijproducten gedurende de week van 19 
tot 25 October 1941.

Garnaal 6229 kg.; kokhanen 2750 kg.; 
spuitvisch 1950 stuks; versche pos 3640 
kg.; paling 400 kg.; riviervisch 105 kg.; 
krabben 656 kg.; gestoomde pos 596 k is 
ten van 5 kg.; ingelegde producten 6435 
bokaals.

ANTWERPEN

De Waternekker
door H E N D R IK  B R Y S

VISCHTO EVO ER

Bedeeling van visch in  de m ijn  
Antwerpen gedurende de week van 
tot 25 October 1941.

Belgische visch:
Kg. F r.

Bot 37 710,40
Kathaai 131 786,—
Pladijs 400 8.592,—
Schar 1.762 22.063,20
Tong 3,2 187,20
Garnaal 2.400 27.600,—
Haring in  zuur 7 173,40
Gekruide sprot 900 22.909,—

5.640,2 83.021,20
Vreemde visch.

Forel 200 6.040,—
Paling 510 8.599,90
Brasem 100 1.760,—
Versche pos 2.034 15.255,—
Snoek 40 764,—
Voorn 70 745,50

2.954 33.164.40

In te re s s a n te
S cheepvaartn ieuw sjes

BRUSSEL
VISCHTOEVOER

Aanvoer van visch in  de m ijn  te B ru s
sel gedurende de week van 19 tot 24 Oc
tober 1941:

Kg. F r.
2,424 33.814,80
1.558 26.627,40
1.834 33.952,50

6,5 123,25
2.168 39.047,05

233 9.176,75
13 188,50
96,5 732,60

4.890 61.858,50

Garnaal
Rog
Platen
Kabeljauw
Riviervisch
Gerookte heilbot
Tong (slips)
Zeehonden
Haring

Bedrijvigheid op de Hongaarsche 
scheepswerven

De maatschappij Ganz & Co (scheeps
werven en fabriek van electrische machi
nes en wagons) alsmede andere Hon
gaarsche scheepsbouwondernemingen 
z ijn  momenteel r i jk e li jk  van opdrach
ten voorzien. E r  worden vooral Donau- 
tankschepen voor buitenlandsche reke
ning gebouwd, voorts Ferry-boats, waar
van de Ganz er drie van ieder 2.500 ton 
op stapel staan heeft; tenslotte ook nog 
Donau-sleepbooten waarvan de Ko nink
lijke  Hongaarsche R iv ie r- en Zeescheep- 
vaart-Mij acht stuks besteld heeft. Bo
vendien mocht Ganz & Co een order in  
ontvangst nemen voor zes zeewaardige 
schepen van 1.500 ton en twee zeesche
pen van 4.000 ton. Van deze laatste 
wordt op de Hongaarsche werf slechts 
de casco gebouwd, daar een van stapel 
loopen op den Donau niet mogelijk is. 
De voltooiing van deze schepen zal ver
moedelijk te Galatz plaats vinden.

De samenwerking tusschen de
Noordzee-havens

Z i j  is  dringend geboden met het 
oog op de taken die haar te 
wachten staan in  de naoorlog- 
sche Europeesche Economie.

President Dr. Volckers, de gevolmach
tigde van den Rijkscom m issaris voor de 
stad Rotterdam, handelde onlangs over 
de positie van de Maasstad ten opzichte 
van de andere groote Noordzee-havens.

Voor de economie van het Europeesche 
vasteland zal de haven van Rotterdam 
een belangrijk werktuig z ijn , om in  de 
eischen op gebied van zeevaart en bin
nenscheepvaart, die gesteld worden door 
een continent dat bezield is  met den 
wil tot wederopbouw, te voorzien. De 
groote Noordzee-havens zullen haar taak 
in nauwe samenwerking moeten ver 
vullen, willen z ij hare functie als be
middelaars tusschen de werelddeelen 
kunnen waarnemen. Het zou voorbarig 
zijn reeds thans in  alle bijzonderheden 
over een dergelijke samenwerking u it 
te weiden. Aiieen dit kan gezegd wor
den: in  een nieuw Europa zal de econo
mie alle poorten die tot de rest van de 
wereld toegang verschaffen noodig heb
ben, om zich van de noodige grondstof 
fen te kunnen voorzien en om in  staat 
te zijn  op de meest goedkoope en de 
meest snelle wijze naar overzee te ex- 
porteeren. H ierb ij gaat het om een 
gemeenschappelijke taak der havens, 
welker verwezenlijking een nationaal en 
meteen een Europeesch belang is. Der
halve is  een samenwerking tusschen de 
Noordzee-havens onderling niet ajleen 
mogelijk, maar beslist noodzakelijk.

Z i j  zal des te grooter beteekenis ver
krijgen al naar gelang de taak van de 
economie in het Europeesche blok aan 
diepte wint. Belangwekkend in  dit ver
band is  het feit, dat reeds bindende 
overeenkomsten inzake concurrentie- 
kwesties tusschen de havens van Rotter

dam en Antwerpen bestaan. Deze over
eenkomsten z ijn  na moeizame onderhan
delingen in  1939 tot stand gekomen. Zoo 
men ten aanzien van de gewijzigde om
standigheden na den oorlog veranderin
gen in  deze accoorden mag voorzien, zoo 
is  door deze overeenkomst als dusdanig 
toch het bewijs geleverd, dat een samen
werking en een beperking in  de con
currentie tusschen de groote havens on
derling ten bate van het algemeen be
lang mogelijk is.

Toekomstplannen der Amerikaan- 
sche scheepvaartpolitiek

Tijdens een zitting van de U. S. A. 
Maritime Commission zette kapitein 
Vickery uiteen, dat het bouwen van zgn. 
noodhulp-schepen niet zoo snel in  z ijn  
werk zal kunnen gaan als oorspronkelijk 
voorzien was, daar er vooral een tekort 
is  aan staal.

Tevens kondigde h ij aan, dat de Ver
eenigde Staten niet bereid waren, de le i
dende plaats in  de wereldscheepvaart, 
welke z ij thans nagenoeg noodgedwon
gen innemen, na den oorlog weer op te 
geven. De langzame Amerikaansche

13.223 205.521,35

NIEUWPOORT
VISCHTO EVO ER

Gedurende de week van Maandag 20 
tot Zaterdag 25 Oktober werden aan de 
Aaijfeoopcentrale af geleverd:

Maandag 20 Oktober werd niet uitge
varen.

Dinsdag 21 Oktober: Garnalen 1907 
kg. voor 19.070 fr .; visch: 3431 kg. voor 
45.175 fr. Totaal: 64.245 fr.

Woensdag 22 Oktober en Donderdag 
23 Oktober werd niet uitgevaren.

Vrijdag 24 Oktober: garnalen 769 kg. 
voor 7690 fr.; visch: 2516 kg. voor 36.588 
fr. Totaal: 44.278 fr.

Zaterdag 25 Oktober: Garnalen 3090 
kg. voor 30.900 fr.; visch: 6636 kg. voor 
92.321,50 fr. Totaal: 123.221,50 fr.

De totale aanvoer van de week be
droeg 5766 kg. garnalen en 12.583 kg. 
visch, te zamen: 18.349 kg. voor eene 
waarde van 231.744,50 fr.

H A M BURG
In  achtneming van het jaargetijde, 

mag de vischtoevoer als bevredigend be
stempeld worden. Schelvisch is  wat ver
minderd maar de kabeljauw daarentegen 
viel goed u it .Sprot, versche haring en 
makreel bleef onveranderd. De bijvang
sten bleven beperkt. Schollen waren ook 
nog onvoldoende aanwezig. De toevoer 
u it de Oostzee laat nog veel te wenschen 
over, Een klein toevoerverbetering brach
ten nochtans de zoetwatervisschen : aal, 
baars, snoek, forel, blankvoorn, spiering 
en but. De aalvisscherij op de beneden 
Elbe moet als geëindigd beschouwd wor
den. Daarentegen begint de spiering 
eerst goed. Eetkrabben komen ook nog 
goed toe, te rw ijl de eetmosselen weldra 
hun volle sukses zullen kennen.

Kortom: een achteruitgang wat be
treft den aanvoer van zeevisch, te rw ijl

« Ik  ben gisteren door de Waternekker 
verleid geweest », zegt Falie Goes als 
Berten Verbiest, haar man, binnenk. mt, 
de zeeft met deelvisch aan den arm.

« Ja! ?»  zegt h ij, kwasi-onverschillig, 
en zet de zeeft naast z ijn  vrouw neer.

« Peinst een keer » gaat Falie verder, 
« toen ik  gisteravond van Stiene Caboo 
wegging, stond ik  opeens zonder dat ik  
het w ist in  het Boschje ».

« Wat moest gij bij Stiene Caboo 
doen ? » vraagt Berten snedig.

« Wel, wel ! » zegt Falie, « mag een 
mensch nu nergens meer naartoe gaan. 
G ij weet toch wel dat Stiene ziek is. Se
dert z ij  achter het hospitaal woont, ziet 
het mensch bijna niemand meer ».

« Wie zou er eigenlijk naar zoo een 
commere willen gaan ? » vraagt kleine 
Fons brutaal.

« W ilt gij wel eens zwijgen, snotaap ! » 
roept Falie met hooge stem. « Dat heeft 
pas enkele reizen naar zee gedaan en 
dat heeft reeds een ranke m uil ».

Gelukkig voor Fons staat vader vóór 
hem, anders kreeg h ij een oplawaai van 
belang. Moeder’s hand is  immers altijd 
tot slaan bereid.

«A llez, a llez» zegt Berten vergoelij
kend. H ij is  het trouwens met den jon
gen eens voor wat het commeren betreft. 
« Vertel liever verder ».

« Hewel, ik  stond in  ’t boschje zonder 
eigenlijk te weten waar ik  was. Ik  liep 
tusschen de boomen door en kwam altijd 
op dezelfde plaats terug, ’t Zweet stond 
in  dikke druppels op m ijn  l i j f ,  de schrik 
was in  m ijn  buik geslagen. Ik  trilde op 
m ijn  beenen. t Was de Waternekker die 
m ij verleid had, want toen ik  drie kaar
sen aan St. Antonius beloofde in  de Ka
pucijnenkerk, hield de betoovering plot
seling op en stond ik  op het Hazegras. 
Hoe ik  dààr kwam weet ik  nu nog n iet».

« Ma had misschien eenige druppels 
gedronken » oppert Fons met schampe
ren lach.

Berten keert zich om. Z in  zware hand 
pletst in  ’t volle gezicht van den jongen.

« Daar! Dat zal u leeren met uw moe
der te lachen !» vloekt h ij.

Fons is  zich huilerig bij den «water- 
steen» gaan wasschen. H ij gelooft al die 
ouwewijvenpraak niet meer al is  h ij am
per v ijftien jaar. Maar vader en moeder 
z ijn  nog van den ouden stempel.

Op het «hoog stukje» op de slaapka
mer branden twee kaarsen vóór het 
groote Sint-Antoniusbeeld. Voor alle ze
kerheid, hé. Moeder mag gerust z ijn .

Onze Havens

11.125 22.000.000
1.755! 2.000.000
1.209 1.650.000
1.467 1.520.000

174 340.000
447; 200.000
167 112.000
179 29.000

SCHETSEN
UIT HET -----------------

Visch m i j n b e d r i j f

vrachtvaarders, die thans ingezet worden | op de zoetwatervischmarkt de karper en 
zullen in  de toekomst met sukses b.v. ! de aal of paling op den voorgrond staan, 
met de Grieksche trampschepen kunnen j Wat de rookerijen betreft, is  de be- 
concurreeren. > deeling eerder matig.

Komt er Haring ?

VOOR EEN  B E T E R E  V ERD EELIN G
We lezen in  «Het Laatste Nieuws»:

Naar verluidt zouden eerlang een aan
tal vaartuigen de toelating verkrijgen 
om, van buitenlandsche havens uit, op 
haringvangst te gaan.

De visch, die in  die havens zou aan
gevoerd worden, zou dan over land naar 
de Belgische steden, die voor vischver 
strekking in  aamerking komen, worden 
verstuurd.

B i j  de verdeeling van de visch, b lijk t  
het dat een hoeveelheid zou voorbehou
den worden voor de rookerijen en de 
inmaakfabrieken.

Terloops willen we hier wijzen op de 
wen^chelijkheid om een vischkaart in  
te voeren voor de verbruikers.

Sommige steden, namelijk Leuven, 
Mechelen, Gent, Wetteren, hebben dit 
reeds gedaan. In  andere belangrijke ag
glomeraties, onder andere Oostende, 
Brugge en Antwerpen, schijnt het in 
voeren van een dergelijke kaart ter stu
die te liggen. Te Tienen gebeurt de ver
deeling aan de hand van de ravitaillee- 
ringskaart.

Wat de hoofdstad betreft, schijnt het 
dat een zekere moedwilligheid aan den 
dag wordt gelegd voor het invoeren van 
een dergelijke kaart.

We hebben niet kunnen nagaan in

hoever deze bewering met de waarheid 
strookt. Daarentegen hebben we wel 
kunnen vaststellen hoe zekere huisvrou
wen, van 2 tot 7 uur, hebben aangescho
ven om een portie mosselen te v e rk rij
gen en er dan nog geen konden beko
men, omdat de voorraad opgeruimd was.

Moest er een vischkaart bestaan, dan 
zou ten minste toch eenieder om de 
beurt, een hoeveelheid visch of mosselen 
kunnen verkrijgen, zonder verplicht te 
z ijn  gedurende v ijf  uren in  de koude aan 
te schuiven. Ieder vischhandelaar zou 
dan zelf maar het aantal klanten moeten 
aanduiden — desnoods met een volg
nummer te geven — die zich op een be
paalden dag mogen aanmelden, zonder 
verplicht te z ijn  in  de r i j  te staan. B i j  
een volgende verstrekking zou dan een 
andere groep van klanten in  aanmer
king komen, derwijze dat eenieder toch 
iets zou krijgen.

Aldus zouden ook niet enkel meer de 
«vriendjes» bediend worden, die dadelijk 
verwittigd worden als er visch voorhan
den is  in  den winkel en op die wijze het 
eerst in  de r i j  kunnen gaan staan.

Door het inschrijven van de af gele
verde hoeveelheden door den winkelier, 
op de vischkaarten, zou ook kunnen 
worden nagegaan of de winkeliers geen 
hoeveelheden visch aan de normale ver
deeld g onttrekken.

------------  door H E N D R IK  B R Y S  ------------
« A A »

De familie van de Oostendsche letter
kundigen is  met een nieuwenn zoon ver
r ijk t .

Proficiat...
Voor diegenen, die verzuimden z ijn  

burgerstand te lezen in  «Het Visscherij
blad», herinneren we hier den naam van 
den nieuwenn spru it: Hendrik Brys.

Warempel een echte visschersnaam!
Het is  trouwens «Het Visscherijblad» 

dat den pasgeboren schrijver boven de 
doopvont hield.

«SC H E TSE N  U IT  H E T  V ISC HM IJN 
B E D R IJ F  », aldus heet het eerste bewijs 
van z ijn  letterkundig pedigree.

Ik  heb het boekje verleden week ont
vangen. Klokke tien ben ik  er mee naar 
bed gegaan. En het dto van FLAG en 
RA F in  hun gewone «Kleine Nachtmu
ziek» ten sp ijt, heb ik  het werkje in  één 
adem uitgelezen. Dat deze schetsen aldus 
boeien is  reeds een eerste groote ver
dienste. Hetk omt me echter voor dat 
Hendrik B ry s niet illeen een goed ver
teller is, doch h ij verstaat ook de kunst 
van het schrijven. Vlaanderen bezit heel 
wat vertellers. De goede, rasechte ro
manschrijvers loopen er minder.

« De schijnwerpers der vrachtauto’s 
» schuiven hun licht ever bennen sprot,
» die een melkweg tooveren op de duis- 
» tere kaai. A ls vallende sterren glijden 
» slierten sprot in  ’t zwarte water. »

Nu, geef me toe dat dit zoo kwaad niet 
k lin kt...

En zoo verrast B ry s ons bijna op elke 
bladzijde.

In  deze drie schetsen heeft de sc h rij
ver niet alleen het doek gelicht op een 
deel van het visschersbedrijf, dat ons 
totnogtoe totaal onbekend was, namelijk 
het eigenaardig leven in  de vischmijn, 
h ij heeft bovendien, in  zekere mate al
thans, het oude vischmijngebouw van 
een algeheele vergetelheid in  de toe
komst gered. Daarom cok z ijn  we den 
jeugdigen schrijver dankbaar.

Denk nu maar niet dat ik  me zal be
lachelijk maken met de vooze traditio- 
neele voorspelling: Hendrik B ry s is  een 
veelbelovende kracht, die... enz.

Geen sprake van. Ik  zeg alleen: A f- 
wachten is  de boodschap en het woord 
is  aan... Hendrik Brys.

A. S.
•

Z i jn  werkje is  verkrijgbaar ter druk
ke rij van « Het Visscherijblad », tegen 
den p rijs  van 8 fr., portkosten niet in 
begrepen.

Vandaag zal de Waternekker haar niet 
meer verleiden.

« Zw ijg maar, snotbek. G ij z i j t  een 
goddelooze jongen, ’t I s  zeker ook ouwe- 
wijvenpraat hetgeen Fiene d’Ellebooge 
vóór enkele jaren over komen is? » vraagt 
Falie geërgerd.

« Wat dat, ma ? » Fons kan moeilijk 
z ijn  nieuwsgierigheid verbergen, al ge
looft h ij geen sikkepit van al deze le
genden.

En w ijl moeder de visch kuischt, ver
telt z ij  noe Fiene door den Waternekker 
werd beetgenomen.

Fiene woonde toen in  ’t Cadzand- 
straatje.

Fons lacht.
« Wat is  er daar nu belachelijk aan? » 

vraagt Berten verstoord.
« Niets Pa », verontschuldigde zich 

Fons. « Maar ik  dacht opeens aan het 
liedje: In  het Cazannestratje woont er 
een meisje ».

Niet begrijpend trekt Berten z ijn  
schouders op. En, w ijl Falie vertelt, 
dreunt het liedje gestadig in  Fons z ijn  
kop. H ij kan er niets aan doen; al spant 
h ij zich nog zoo in, toch fluiten z ijn  ge
spitste lippen onhoorbaar:

In  het Cazannestratje woont er een
meisje,

een meisje van zestien jaar ».
Dat zong h ij als kind, toen h ij nog 

met de kleine meisjes soms in  het touw
tje sprong.

Falie schijnt het niet te merken, want 
z ij vertelt maar op.

Op zekeren avond hoorde Fiene aan 
haar deur een kind schreien. Het grienen 
hield maar niet op, zoodat Fiene be
sloot eens te gaan zien. Toen z ij haar 
voordeur voorzichtig opentrok, vond z ij 
op de stoep een klein kind, warm in z ijn  
bundels gedraaid.

Wel, och Heere toch, lamenteerde 
Fiene, een kind dat men hier te vinden 
heeft gelegd. En z ij nam het mee naar 
binnen in  de keuken. Daar het wicht 
niet ophield met schreien maakte Fiene 
een beetje bierpap klaar. Het huilde m is
schien zoo erg omdat het honger had.
En Fiene gaf het de pap. Het kind zweeg 
onmiddellijk. Doch pas was de pap op 
of het sloeg den lepel uit de hand van 
Fiene en opeens vloog het kind weg, 
door de schouw, spottend roepend:

’k Heb je papje! ’k Heb je papje!
« En dan ? » vraagt Fons, onnoozel- 

weg.
«Dan, dan is  er niets meer» stamelt 

Falie beduusd. « De Waternekker was 
weg met de pap ».

Woedend en verdrietig tevens, keert 
Falie zich van haar jongen af.

« Zw ijg nu maar » zegt Berten. « Van 
al die griezelhistories zou een mensch 
kiekenvleesch krijgen ».

’s Anderendaags heeft Fons al die gek
ke vertelsels reeds vergeten als h ij met met Engeland (mailboot Oostende-Do- 
rip hiiwrov, ver, Oostende-Tilbury door de Maat-de blikken paander aan den arm naast schappij John cockerill) en een belang-
vaaer buitenstapt. Berten stru ike lt ech- rijke  visschersvloot. 
ter vloekend over een magere zwarte j De haven van Zelzate wordt gevormd 
hond die, lang uitgestrekt, voor de deur, door het kanaal van Gent naar Te r- 
ligt. j

In  honderd jaar t ijd s hebben onze 
voorvaders er voor gezorgd, mede door 
de opkomende industrie, dat België een 
groote handelsstaat werd, die op de 
wereldmarkt een zeer eerbiedwaardige 
plaats inneemt. In  1830, het omwente- 
lingsjaar, bedroeg onze handel ruim  110 
millioen goudfrank, in  1934 was dit ge
stegen tot 3773 millioen!

Dergelijke ontwikkeling van onzen 
handel is  grootendeels te danken aan de 
ta lrijke  en uitstekende vervoermogelijk- 
heden, aan de macht van onze econo
mische toerusting en in  het bijzonder 
aan de bestendige verbetering van onze 
havens. In  1935 b.v. werd onze buiten
landsche en transitohandel op ongeveer 
70 millioen ton geschat, wanneer men 
de cijfers van het gewicht laat spreken. 
Van die 70 millioen slokken onze 8 ha
vens niet minder dan 27 millioen ton op! 
Dat bewijst dat de u itrusting van onze 
havens een van de voornaamste factoren 
is  van den economischen bloei van ons
land. , , .

Men moet zich inderdaad niet laten 
beïnvloeden door de al te simplistische 
gegevens die onze schoolboeken ons in 
de jeugd lieten slikken: die boeken z ijn  
altijd beknopt en hierdoor schaden ze 
neer dan eens aan de werkelijkheid. Zoo 
eerden z ij ons dat «Antwerpen de groot
ste haven is  van België» en w ij hebben 
le gewoonte aangenomen om te zeggen 
en te gelooven dat België slechts een 
haven bezit als z ij  er in  werkelijkheid 
acht bezit !

Naargelang de belangrijkheid van hun 
tonnage noemen w ij op: Antwerpen, 
Gent, Zeebrugge, Oostende, Zelzate, 
Brussel, Brugge en Nieuwpoort.

Om de belangrijkheid van elke haven 
te doen uitschijnen, geven w ij hieronder 
de cijfers van 1935, het aantal binnen- 
geloopen schepen met hun respectieve
lijke  tonnemaat.
Antwerpen 
Gent
Zeebrugge 
Oostende 
Zelzate 
Brussel 
Brugge 
Nieuwpoort

Het jaar 1935 geeft nog normale c ij
fers; van dan af begon de gespannen toe
stand over de wereld alle regelmatigheid 
te verbreken.

België ontving dus over haar acht ha
vens 16.523 schepen met een totale ton
nemaat van 27.851.000 B R T .

Ons klein tabelletje duidt goed aan dat 
Antwerpen de voornaamste haven is, 
want op z ijn  eigen heeft z ij  de 3/4 van 
de globale tonnemaat ontvangen. Met 
recht schrijven dus onze schoolboeken: 
« Antwerpen is  de grootste haven van 
België ». Meer nog, men dient er aan toe 
te voegen, dat z ij den derden rang in 
neemt onder de groote wereldhavens en 
dat z ij de le haven is  van het vasteland. 
Meer dan 240 scheepvaartlijnen hebben 
Antwerpen als thuishaven of aanleg- 
haven. En dat beteekent heel wat.

Het buitengewoon geluk van deze ha
ven lig t vooral in  z ijn  gunstige ligging 
tusschen vier groote en productieve lan
den, ook aan de groote zekerheid welke 
z ijn  reede biedt op 88 km. van de zee, 
aan de uitgestrektheid van z ijn  haven- 
instellingen en de bijna 47 km. lange 
kaaimuren, aan z ijn  aantal dokken en 
stapelhuizen, aan de kracht van z ijn  
kranen en zuigers, aan den rijpen han
delsgeest van z ijn  bewoners.

Met de groote steamers en transatlan- 
tiekers die op vaste dagen u it Antwerpen 
vertrekken is  onze grootste haven stand
vastig in  verbinding met alle Europee
sche en overzeesche landen. Antwerpen 
is  de grootste Belgische zeehaven.

B i j  hem vergeleken slaan de overige 
havens maar een pover figuur, niette
genstaande ze allen toch een economi
sche beteekenis bezitten, die zoo maar 
niet te \ersmaden is. Gent is  met de 
Noordzee verbonden langs twee groote 
kanalen en is  tevens in  verbinding met 
alle Belgische havens en de andere voor
name localiteiten door bevaarbare we
gen. Verder heeft Gent z ijn  regelmatige 
scheepslijnen met Engeland, Schotland, 
Ierland, de Vereenigde Staten en B ra 
zilië.

Zeebrugge met z ijn  in  1907 ingewijde 
uitgestrekte haveninstellingen, heeft vele 
menschen luchtkasteelen laten maken, 
die echter als kaartenhuisjes ineenstort
ten. Toch heeft Zeebrugge z ijn  regelma
tige lijnen voor passagiers- en goederen
verkeer en een ferry-boatdienst met Har
wich.

Oostende mag men beschouwen als het 
spoor van het Westen. Z i j  heeft haar 
snelle en meest ta lrijke  verbindingen

neuzen.
De haven van Brussel, geplaatst in  

het midden van België, in  een agglome
ratie van 1 millioen inwoners, is  de meest 
inlandsche haven. Z i j  staat in  verbinding 
met den Rupel, de Schelde, en van daar 
uit met de Noordzee, met het kanaal van 
Willebroek; z ij  is  verbonden met het 
Henegouwsche industriebekken, met de 
havens van Londen, Amsterdam en Rot- 

« Kom Pa » zegt Fons ongeduldig. «W ij terda,m. D it bestaan van een haven, mid
den in  een land, doet menige vreemde-

Sakkerend gaat Verbiest verder over 
het plein naar de kaai. Zonder janken 
is  de hond opgestaan en volgt beide v is- 
schers op den voet.

Op het plein keert Berten zich om.
« Allez weg! » roept h ij. Doch de hond 

verroert niet.

z ijn  al laat. Sja rlo  zal reeds aan boord 
z ijn  ».

Z i j  gaan verder, maar dat verdomd 
beest z it  hen weer op de hielen.

Voor zi.i echter aan boord klimmen, 
keert Berten zich nog eens om en schopt 
naar het zwarte dier. De hond trekt z ijn  

i staart tusschen z ijn  beenen, doch w ijkt 
niet.

Berten trekt wrevelig de schouders op 
en laat zich langs een meertouw aan 
boord glijden. H ij gromt iets naar Sjarlo 
dat een groet moet verbeelden, w ijl h ij 
de kap opengooit en naar het logiest 
af daalt.

« De Ouwe is  zeker verkeerd opge
staan ? » vraagt Sja rlo  aan Fons, w ijl 
z i j  alles in  orde brengen voor de af
vaart.

« Ma is  weer eens bezig geweest over 
den Waternekker » zegt Fons lachend.

Het gelaat van Sja rlo  wordt strakker. 
Die gelooft waarachtig ook nog aan den 
Waternekker.

Inmiddels is  de schipper weer aan dek 
gekomen. H ij k ijk t  langs de afgesleten 
kaaimuur naar boven.

Verdomd! Dat smerig beest staat daar 
nog op het blauw arduin, den kop om
hoog, met z ijn  troebele oogen het schip 
met schuinen b lik beglurend.

«K sc h! Weg!» vloekt Berten.
H ij g rijp t een eind touw en slaat er 

mee naar den hond. Deze verroert ech
ter niet. Het touw is  een eindje te kort. 
Verbiest sakkert en vloekt, doch het 
helpt niet. S ja rlo  k ijk t  nu ook al ang

ling het hoofd schudden!
De belangrijkheid van de havens van 

Brugge en Nieuwpoort is  sterk afgeno
men. De eene is  door het kanaal van 
Brugge naar Zeebrugge met de zee ver
bonden, de andere lig t aan de monding 
van den IJzer.

Dat men eens een oogenblik bedenke 
welke uitbreiding onze kust genomen 
heeft, die slechts 67 km. breed is, als- 
wanneer de maximum breedte van ons 
land van Noord tot Zuid 175 km en van 
Noord-Oost tot Zuid-West 280 km. lang 
is  en men zal verstomd staan over het 
aantal havens dat ons klein landje telt, 
alsmede den buitengewonen steun welke 
z ij aan onzen handel bijbrengen. Dat 
men ook bedenke dat België het 333e 
deel van Europa vertegenwoordigt en 
dat ze nochtans de eerste vastelands- 
haven bezit !

stig op naar den hond. Berten loopt ge
jaagd rond aan dek. Het bevel tot af- 
varen kan h ij niet geven.

Opeens schijnt h ij een besluit te heb
ben genomen. H ij verdwijnt in  het lo
giest en komt enkele oogenblikken later 
weer aan dek, z ijn  paander aan den arm.

« W ij varen vandaag niet u it » zegt h ij 
aan Sjarlo. « I k  heb de Waternekker ge
zien» en h ij h ijscht zich meteen aan 
wal.

Sjarlo zucht van verlichting. De schrik 
had dien ouwen visscher ook al te pak
ken.

A ls Fons ' op de kaai klautert is  de 
zwarte hond verdwenen, en stom-ver- 
baasd volgt h ij z ijn  vader, die met lange 
schreden naar huis stapt.



De Toestand van onze Visscherij 
na den Wereldoorlog
m .

HERO PBEURIN G  IN  1923

De traagzame heropbeuring der zee- 
visscherijvioot u it haar naooriogsch ver- 
val, in  iy ^  tengevolge van buiteniand- 
scne hanaeisinvloeden gestuit, heeft 
tnans hernomen. D it zai bijzonderlijk 
b iijken u it de bijzonderheden opgegeven 
nopens de leeaerijen en de vaartuigen.

Zooals w ij in  onze vorige uiteenzetting 
hebben doen uitschijnen, was de over- 
steiping der Hollandsche en ook in  zekere 
mate aer Anglosaksische markten, met 
visch van Duitsche vangst, oorzaak van 
een sterken aandrang vanwege den bui- 
tenhandel om afzet ln  België te vinden. 
D it had voor gevolg een evenredige be
perking der inlandsche handelsgeiegen- 
neden en de gedruktheid die er onver
m ijde lijk  op de prijsverhouingen, de sa
menstelling en de bedrijvigheid der v is
scherij vloot moest u it voortspruiten.

De overmaat dezer tusschenkomst 
werd in  1923 m in gevoeld; de statistiek 
der aanvoeren op de binnenmarkten en 
ook die der vreemde visch in  de Oostend
sche m ijn  leveren er het bewijs van. De 
betrekkingen der Duitsche stoomtreilers 
met de IJmuidensche haven schijnen 
sindsdien gewijzigd, zoodat de overstel- 
ping dezer haven niet meer bestaat of 
verminderd is.

Wat er ook van z ij,  in  1923 staan w ij 
voor een p rijsstijg ing  der visch, die met 
de waardevermindering der Belgische 
munteenheid geen verband houdt, maar 
die gemakkelijk u it de aangewezen om
standigheden kan afgeleid worden, p r ijs 
stijg ing die in  alle geval de regelmatige 
uitoefening van het bedrijf voor gansch 
de vloot en haren geleidelijken herop
bloei in  de hand gewerkt heeft.

Wat de gedekte zeiisloepen aangaat, 
is  dit verschijnsel zeer tastbaar. Het aan
tal reederijen klom immers van 226 tot 
239. Deze aanwinst (6 p.c.) brengt ons, 
op een eenheid na, tot het peil terug 
reeds in  1921 bereikt. De aangroei der 
gedekte zeilvloot gaat van 291 tot 309 
vaartuigen, dus insge lijks 6 t.h. en dit 
der tonnemaat van 5.053 tot 5.286 T, 
(4,6 p.c.). Blankenberge, Koksijde, De 
Panne hebben opnieuw een totaal van 
16 vaartuigen op hun voorgaande bezit 
verloren. Oostduinkerke en Nieuwpoort 
bleven op hun voormalig peil. Heist won 
3 vaartuigen, gansch de overige aan 
w inst b lijf t  dus voor Oostende en Zee
brugge, die wederzijds 24 en 7 vaartui
gen en bijna evenveel reederijen aange
wonnen hebben.

Zooals reeds opgemerkt werd, is  de 
toestand wat de westkust betreft, steeds 
een gevolg van de moeilijkheden met de 
welke de visschersvaartuigen in  de haven 
van Nieuwpoort te kampen hebben, ten
gevolge van de oorlogsschade er aange
richt.

De gebeurtenissen, die aanleiding ga
ven tot de uitschakeling van 8 vaartui
gen te Blankenberge eenerzijds, en tot 
de verheugende ontwikkeling van den 
ondernemingsgeest te Oostende en Zee
brugge anderzijds, kunnen als volgt sa
mengevat worden:

Naar het oordeel der visscherijbelang- 
hebbenden, kan de havengeul van B lan
kenberge somtijds niet, u it hoofde van 
verzanding, met de vereischte veiligheid 
binnengevaren worden.

Twee reederijen, onder vorm van han
delsvennootschappen, met zes vaartui
gen, z ijn  te Blankenberge verdwenen ; 
evenveel te Oostende, zoodat de samen
werking van het kapitaal op het gebied 
van de zeilvisscherij veld verloren heeft.

Terloops gezegd, in  de stoomvisscherij 
heeft z i j  daarentegen stand gehouden, 
met een aanwinst van vier vaartuigen, 
37 tegen 33 in  1922.

De ontwikkeling der zeilvloot geschied
de door den aankoop van een niet gering 
aantal vaartuigen in  F ra n k rijk  en voor
namelijk in  Engeland. Ruim 25 zeilsche
pen werden aldus met een certificaat 
van Belgische nationaliteit voorzien.

Daarenboven hadden onze scheepswer
ven een heilvoorspellende bedrijvigheid 
te danken aan den opbouw van een 20- 
tal schepen, waarvan nagenoeg de helft 
met een hulpmotor voorzien z ijn . Zelden 
werd de voorkeur van onze scheepsbou
wers op de buitenlandsche, die slechts 
voor een v ijfta l nieuwe vaartuigen in  
aanmerking komen, duidelijker gehand
haafd.

Een zestal nieuwe stoomtreilers werden 
daarentegen zooals gewoonlijk door het 
buitenland geleverd.

In  vergelijking met voorgaande jaren 
werden slechts een gering aantal vaar
tuigen gesloopt.

Een feit dat b ijzonderlijk de aandacht 
vestigt is  de rasse opkomst van den 
hulpmotor in  de zeilvisscherij. D it ver
schijnsel valt in  het oog te Blanken
berge, Nieuwpoort en Heist, zoowel als 
te Oostende en te Zeebrugge.

Het aantal zeiisloepen immers, van een 
technischen hulpmotor voorzien, steeg 
van 33 in  1922, tot 64 in  1923.

Te Oostende rees het van 10 tot 24 
eenheden en te Zeebrugge van 7 tot 13. 
H ie r ook staat Oostende thans aan de 
spits, na lang op het achterplan gestaan 
te hebben.

De hulpmotor komt in  de verscheidene 
sloepensoorten te voorschijn in  de vol
gende verhouding:

( Z e i i s l o e p e n
Aantal vangsten upbrengst 

1 Nieuwpoort 1.333 94.643 fr.
! öiankenDerge 4.623 1.022.001 fr.

M o t o r s l o e p e n  
Aantai vangsten Opbrengst 

Nieuwpoort 3ö0 134.96Ü ïr .
hsiankenoerge 769 1.605.249 ir .

ue voorrang der motorsloep komt dui- 
denjk u it deze oedragen te voorschijn, 
we opbrengst immers per vangst aer 
aeiisioepen beloopt 213 i r .  te Bianken- 
üerge en siecnts 71 ir .  te Nieuwpoort, 
die der inotorsioepen k lim t daarentegen 
tot 1.277 rr. per vangst te Blankenberge 
en 303 fr. te Nieuwpoort. De amankenjK- 
neid der zeiisioep van weder en wind 
op zee kan niet scherper in  n«t licht ge
steld worden.

•tiet is  verstaanbaar, ingezien de nieu
we wending aer tecnnieK in  de ze ilv is- 
scnerij, aat ae stoomspil of aonkey op 
naar voorgaande stanapunt gebleven is. 
üir bestaan 166 sloepen er van voorzien, 
tegen 165 in  1922. De loutere zeiisioep 
/eriiest voortdurend veld ten behoeve 
van de motorsloep (79 tegen 93 in  het 
vorig jaar).

De kustvisscherij met open of half ge
dekte vaartuigen heeft net verlies niet 
hersteld dat z ij  in  het voorgaande jaar 
doorstaan had. Het aantai ondernemin
gen is  gedaald van 235 op 225 en dit der 
vaartuigen van 232 op 231. D it siacn van 
vaartuigen heeft evenveel afgenomen te 
oostenae (140 tegen 153), als het bijge- 
wonnen heeft te Blankenberge (36 te
gen 23). Elders is  de toestand, op eenige 
eenheden na, dezelide gebleven. Die u it
klagen wijzen insge lijks op de economi
sche welvaart der nijverheid, daar z ij 
den overgang tot krachtiger vangmidde- 
len doet uitschijnen.

Weinig verandering is  waar te nemen 
wat betreft eenige haifgedekte vaartui
gen, die de Westerschelde bevisschen, en 
de platbodems die te Heist blijven voort
bestaan. Zeebrugge heeft een dezer laat
ste soort bijgewonnen en de aanlegha- 
vens der Schelde een drietal der eerste.

U it  de statistiek der visscherij met 
stoom b lijk t  een lichte vooruitgang. Re
kening houdende met de twee kleine 
treilers te Blankenberge in  de vaart, telt 
de stoomvloot 4/5 vaartuigen met een 
tonnemaat van 3.166 T., dit is  bijgevolg 
een vermeerdering van een enkel schip. 
Deze ambtelijke opgaven stemmen ech
ter met de wezenlijke uitbreiding der 
nijverheid niet overeen, daar zooals in  
i922 niet min dan 10 vaartuigen onbe
nuttigd blijven; daarenboven bedrijft 
een sloep de visscherij in  Belgisch Congo. 
Een merkwaardige kentering valt niet
temin in  den toestand der stoomvloot 
op te merken, in  dien z in  dat sedert 
1921 de voorkeur voor de schepen van 
gemiddeld gehalte afgenomen heeft; de 
vaartuigen dezer soorten ruimen gelei
delijk de plaats voor schepen van 70 Ton 
en meer. Aldus schijnt men stilaan tot 
den vóór den wereldoorlog vastgestelde 
verhouding terug te keeren, toen de 
zware schepen, uitgerust voor verre 
vischtochten en bestand tegen zware 
zeeën de bovenhand hadden.

In  haar geheel bestond de vloot u it 
586 vaartuigen aller soort, tegen 559 in  
het voorgaande jaar.

(Wordt voortgezet). W. C.

HL Ma G« Scheeps-Dieselmotoren
18 tot 300 PK .

S O 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
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Vooraleer in zee te gaan
W a t Reeders en Visschers moeten weten

De wet houdende regeling van de' 
arbeidsovereenkomst wegens scheeps
dienst oevat voor onze resaera en 
visschers enkele zeer belangrijke be
palingen, waarvan het belang rcog 
niet genoegzaam bekend is.
Het is  bijgevolg eens nuttig de b ij
zondere aandacht er op te vestigen.

I .  —  Van de in sc h rijv in g  in  het 
stamboek en van het zeemans-

boekje
Voor de zeelieden varend ter visscherij 

wordt een algemeen stamboek gehouden 
op het kantoor van het Waterschouts
ambt te Oostende.

Elke zeeman, varend onder Belgische 
vlag, moet bij z ijn  eerste verbinding op 
het kantoor van den Waterschout van 
de haven Van inscheping in  het stam
boek ingeschreven worden. H ij moet in  
het bezit z ijn  van een boekje dat hem 
wordt afgeleverd door den Waterschout 
van de haven van z ijn  eerste verbinding. 
D it boekje draagt het nummer van het 
stamboek der haven van inschrijv ing en, 
in  het voorkomend geval, dat van het 
algemeen stamboek. Het geeft de per
soonsbeschrijving op van den titu la ris, 
z ijn  naam en voornamen, den datum en 
plaats van z ijn  geboorte, z ijn  woon
plaats, de hoedanigheid waarin h ij is  
aangenomen en is  bovendien van z ijn  
handteekening voorzien. Het vermeldt 
den datum van elke verbintenis en de 
plaats waar z i j  werd aangegaan, den 
naam, de brutotonnemaat van de sche
pen, den naam van den schipper, als
mede de voorgenomen reizen; den datum 
en plaats van elke afmonstering.

I I .  —  Van de arbeidsovereenkomst
wegens scheepsdienst

Niemand wordt tot de aanmonstering 
toegelaten zoo h ij voor den dienst van 
het dek niet ten volle veertien jaar en 
voor den dienst der machine niet ten 
volle achttien jaar oud is.

Niemand kan geldig een verbintenis

De Bewaring van Visch door 
Bevriezing in ons Land

— 5 Ton 4 motorsloepen
5— 8 Ton 6 motorsloepen
8—10 Ton 10 motorsloepen

10— 15 Ton 23 motorsloepen
15—20 Ton 11 motorsloepen
20—25 Ton 5 motorsloepen
25—40 Ton 2 motorsloepen
40—50 Ton
50—60 Ton ---
60—70 Ton ---
70—90 Ton 1

64

motorsloep

Laat ons nu zien wat in  België werd 
gedaan tot het bevorderen der snelvries- 
industrie.

Van ambtswege werd niets gedaan! 
Vóór 10 Mei 1940 bezat België een mo- 

dernuitgeruste belangrijke visscherij vloot 
welke verafgelegen vischgronden be
zocht. De vangsten van alle soorten van 
zeevisch waren dan ook merkwaardig. 
B ijzo nd e rlijk  gedurende het sprot- en 
haringseizoen was de aanvoer van groote 
beteekenis en het is  ju is t  gedurende deze 
periode dat de tusschenkomst van een 
snelvriesinrichting tot het verduurzamen 
van den overvloed der aanbrengst noo
dig scheen.

Een der bijzonderste vischhandelaars 
der kust en zelfs van geheel het land, 
de firm a Brunet & Co van Oostende, 
kwam dan ook tot de gedachte een mo
derne snelvriesinstallatie op te richten. 
Daar het nu ju is t  paste dat een reeds 
bestaande vennootschap met naam «Le 
Froid Artific ie l» welke te Heist-aan-zee 
een ijsfabriek ultbaatte, eene kapitaals- 
vermeerdering aanging met het doel een 
nieuw brevet te exploiteeren voor het 
snelvervriezen van visch in  ijsblokken, 
werd van de gelegenheid gebruik ge
maakt om haar plan te verwezenlijken. 
Z i j  stelde haar kapitalen ter beschikking 
van gezegde maatschappij tot het op
richten van een speciaal ingerichte en 
uitgeruste fabriek te Oostende. De naam 
der vennootschap werd veranderd in  
deze van «Société anonyme belge pour 
la conservation du Poisson par le Froid 
A rtific ie l» en in  begin van 1929 werd het 
nieuwgebouwd snelvriescomplexe in  wer
king gesteld met bijzonder doel het u it
baten van voornoemd brevet en het snel
vervriezen van visch' door de methode 
genaamd «Single Frozen». De gebruikte 
apparaten lieten toe ongeveer 500 Kg. 
visch in  eens te vervriezen. Een zeer ge
stoffeerd artikel in  Mei 1930 te P a rijs  
verschenen in  de vakillustratie «Revue 
Générale du Froid et des Industries F r i -  

orifiques» gaf een beknopte beschrij-

ceeren verscheidene weken na het stop
zetten der vangst van sprot en haring.

4) Gedurende het sprot- en baring- 
seizoen regulariseerde het de leveringen 
aan de afnemers u it den vreemde.

Zoo doende speelde deze sneivries- 
inrichting een waarde volle ro l in  ’s lands 
economie.

, Dezelfde nuttige gevolgen werden be
komen bij grooten aanvoer van fijne 
visch, vooral tongen en tarbot, en lieten 
toe een voldoenden voorraad dezer visch
soorten te bewaren en alzoo ter hulp te 
komen aan de vischhandelaars tot het 
gerieven der hotels en spijshuizen ge
durende het zomerseizoen wanneer de 
aanvoer dezer vischsoorten onvoldoende 
was.

De spoedige uitbreiding der kliënteel 
lieten de beste uitslagen verhopen. 
Evenwel, het in  voege brengen van con- 
tingenteeringstelsels in  de bijzonderste 
landen van Europa gepaard met zekere 
administratieve maatregelen in  België 
zelf genomen en het gemis aan o ffi- 
cieelen steun, waren eene belemmering 
voor den bloei der onderneming.

Heden stelt zich de vraag: « Wat zou 
er tot stand kunnen gebracht worden na 
de terugkomst tot normale tijden? »

Van meet af der in  werking stellen van 
het nieuw snelvriescomplexe te Oosten
de was de toenmalige bestuurder der 
Naamlooze Vennootschap «Le Fro id A r
tific ie l» de meening toegedaan dat het 
gebruik van een soort van moederschip, 
geankerd in  de onmiddellijke nabijheid 
der meestbezochte vischgronden, met een 
snelvriesinrichting aan boord welke de 
verschgevangen visch ter plaats zou ver
werken, best kon dienen als voorzienster 
der ten lande gelegen koelhuizen der 
maatschappij en tot het bevorderen de
zer activiteit.

D it ontwerp dat nooit kon in  aanmer
king genomen worden door bedoelde 
maatschappij zou dienen van nu af in 
gestudeerd te worden. Een aankoop- en

Men zal opmerken dat tot nu toe de 
middelmatige soorten namelijk die van 
10 tot 20 Ton, ver het ruimste aandeel 
(46) in  het totaal gehad hebben, maar 
dat kleinere en zelfs de zware vaartuigen 
thans denzelfden weg ingaan. Het valt 
immers in  het oog dat een sloep van 
Zeebrugge van 70 tot 90 Ton met den 
motor uitgerust is. De eerste stalen mo
torsloep is  van een Oostendsche werf van 
stapel geloopen en verscheidene andere 
z ijn  nog in  opbouw. B ijna  al de bestaan
de motorsloepen werden sedert den oor
log nieuw gebouwd.

Niet alleen de duurte der steenkolen 
en de stijg ing van de andere uitbatings
kosten in  het stoomvisseherijbedrijf ga
ven aansporing tot deze richting in  de 
kust- en grootvisscherij, maar ook de 
vooruitgang op het gebied van motoren- 
bouw en de ondervinding opgedaan wat 
betreft de ineenbouwing van motor en 
vaartuig. De motor volstaat thans zoo
wel voor de voortstuwing van het schip 
als voor het opwinden van het visehtuig.

Het is  niet van belang ontbloot, waar 
dit mogelijk is, ingevolge den verkoop ' 
in  de vischmijnen, de opbrengst der Be l
gische motorschepen na te gaan in  ver
gelijking met die der zeiisloepen al of 
niet van een donkey voorzien.

onder meer dat tijdens dit eerste uitba- mogen rekenen op gouvernementalen 
tingsjaar de nieuwe snelvriesinstallatie steun door verzekering te bekomen van

regelmatigen af zet harer producten 
aan staatsinrichtingen zooals het leger,

, . . , , , ! verkoopcentrale of een consortium van
ingva nhet nieuw snelvriescomplexe en : reederijen zou dit ontwerp best kunnen

boekfaarT^M -l^fo^It A rtike l v « 7neldde £itvoeren ent  Verwezenlijken. Deze aan- ; wenscht in  te dienen wegens het niet na- 
,1° * ü koop en verkoopsorganisatie zou dienen leven van de verplichtingen van den

reeder, geeft daarvan kennis aan den 
schipper, die, behoudens hoogere onmo
gelijkheid, gehouden is  hem gelegenheid 
te verschaffen om zich naar den Water
schout of den Consul te begeven.

Tijdens de re is wordt elke klacht van- i 
wege een of meer zeelieden sc h rifte lijk ' 
opgemaakt en aan den kapitein overhan- ! 
digd, die gehouden is  ze zonder verw ijl • 
te doen geworden aan den Waterschout 
of den Consul van de eerste waar het 
schip binnenloopt.

E r  wordt aanstonds een onderzoek door 
den Waterschout of Consul ingesteld. | 

Elke zeeman, die een als niet gegronde j 
: klacht heeft ingediend, kan gestraft wor- ! 
i den met tuchtstraffen en gebeurlijk tot 
betaling van schadeloosstelling.

Visch had verwerkt waarvan ongeveer 
een half millioen kilo s sprot en haring 
bestemd voor de vischinleggerijen en 
rookerijen en 118.000 kilos andere visch 
vertegenwoordigd door tongen, tarbot, 
pieterman, platvisch, kabeljauw en schel
visch, grootendeels bestemd voor den 
qitvoer. De bijzonderste afnemers dezer 
visch waren groothandelaars en groot
verbruikers u it Duitschland, F ra n k rijk , 
Zwitserland, Italië, Egypte en Belgisch 
Congo. Niets dan deze korte opsomming 
der afnemers doet genoeg uitschijnen 
dat deze nieuwe vriesmethode toeliet ver- 
dche zeevisch in  de beste condities te 
Verzenden naar landen waar dit vroeger 
niet mogelijk scheen te z ijn . De tus- 
achenkomst van bedoelde snelvriesorga- 
riisme had nog een viervoudig ander nut:

1) Door massa-aankoopen belette het 
de instorting van het peil der markt zoo
dat in  veel gevallen de opbrengst van 
den verkoop loonend bleef voor de ree
derijen.

2) Sp ijts  zeer onregelmatigen aanvoer 
liet het aan de vischconservenfabrieken 
toe onophoudend door te werken met de 
daartoe noodige grondstoffen ter snel
vriesinrichting af te nemen wanneer de 
aanvoer onvoldoende bleek te z ijn .

3) De opgeslagen voorraden lieten som
mige dezer fabrieken toe nog te fabri-

m ilita ire hospitalen, internaten van 
rijksnormaalscholen, gevangenissen enz. 
tegen loonende standaardprijzen.

B ijzo nd erlijk  in  de eerstkomende ja
ren, gezien de vermindering van ons vee
stapel ware deze organisatie van groot 
openbaar nut. Eenerzijds, de producen
ten zouden verzekerd z ijn  van ^en groo
ter en loonend afzet door merkelijke u it
breiding van het vischverbruik te lande. 
Anderzijds, de verbruikers zelf zouden 
meer voldoening vinden in  het nutten 
van extra-kwaliteit visch. Eindelijk, op 
economisch gebied, zouden er groote be
sparingen gedaan worden op de kosten 
van vervoer en door het degelijk gebrui
ken van alle vischafval in  de vischmeel
fabrieken.

Sommige der bestaande koelhuizen in  
de bijzonderste steden van het land zou
den dienen als stapelplaatsen om te 
voorzien aan de extra-noodwendigheden 
der voortverkoopers. De snelvriesinrich
ting van Oostende, spëciaal uitgerust 
voor het vervriezen van sprot en haring ! 
zou dienen gemoderniseerd te worden om [ 
te kunnen voldoen aan massavervriezin- 
gen en zou dienen als hoofdstapelhuis en 
verdeeler der ter zee verwerkte visch.

W. C.

HANDELAARS II

(’t Vervolgt) W. C.

Om uw W AREN aan onze , 
trouwe lezers bekend te ma- ! 
ken, plaatst een aankondiging 
in
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wegens scheepsdienst aangaan, zoo h ij 
aiet v r ij is  van elke andere verbintenis 
negens scheepsdienst of van z ijn  m ili
taire verplichtingen of zoo h ij beticht is  
van eenig wanbedrijf of misdaad.

De Waterschout vergewist zich h ie r
omtrent vóór de aanmonstering.

Om op de monsterrol te kunnen inge
schreven worden, moet de zeeman voor
af onderzocht z ijn  door den geneesheer 
van den reeder, op dezes kosten, en zoo 
die geneesheer ontbreekt, door een ge
neesheer welke de zeevaartoverheid aan
wijst. B i j  dit geneeskundig onderzoek 
moet worden vastgesteld dat de insche
ping van den zeeman geen gevaar op- 
ievert voor z ijn  eigen gezondheid of die 
van de bemanning.

Een geneeskundig getuigschrift wordt 
aan den zeeman afgeleverd door den ge
neesheer die het onderzoek heeft gedaan..

In  dringende gevallen kan de Water
schout van het geneeskundig onderzoek 
ontslaan.

I I I .  —  Van de rechten en ver
plichtingen van den zeeman

De zeeman is  gehouden zich aan boord 
te begeven van het schip, voor welks 
dienst h ij zich verhuurd heeft, op den 
dag en op het uur door den reeder of 
z ijn  vertegenwoordiger bepaald. Elke 
niet verrechtvaardigde vertraging kan 
door den reeder beschouwd worden als 
een rechtmatige oorzaak van verbreking 
van het contract.

De zeeman is  gehouden z ijn  dienst te 
verrichten in  de voorwaarden bepaald bij 
de overeenkomst, de wet of de van kracht 
zijnde reglementen en gebruiken.

H ij is  ten allen tijde gehouden tot ge
hoorzaamheid aan de bevelen van zijne 
meerderen.

De kapitein oordeelt over de dringende 
gevallen, waarin het noodig is  de zeelie
den voor den arbeid op te roepen buiten 
de normale uren van hunnen dienst.

De zeeman is  gehouden ten allen tijde 
mede te werken tot het bergen, hetzij 
van z ijn  eigen schip, hetzij van een an
der schip, hetzij van de verongelukte 
overblijfsels, goederen en ladingen, als
mede tot het verleenen van bijstand aan 
elk in  gevaar verkeerend vaartuig.

Wordt vóór den aanvang van de reis 
vastgesteld dat de zeeman geen genoeg
zame kennis heeft voor het verrichten 
van den dienst, waarvoor h ij zich heeft 
verhuurd, dan is  dit een rechtmatige oor
zaak van verbreking der arbeidsovereen
komst wegens scheepsdienst. Geschiedt 
de vaststelling op zee of in  het buiten
land, dan kan de zeeman verplicht wor
den tot elk ander werk, dat de schipper 
genoegzaam zal oordeelen hem toe te 
vertrouwen en wordt z ijn  gage, indien 
er aanleiding toe bestaat, naar evenre
digheid verminderd.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging 
van den reeder is  het den zeeman ver
boden eenige koopwaar voor eigen reke
ning in  het schip te laden.

De zeeman, die deze bepaling over
treedt, is  aansprakelijk voor alle schade, ] 
fiskale geldboeten of straffen door het ! 
schip u it dien hoofde opgeloopen, zu lks J 
onverminderd het recht van den schip
per om bedoelde koopwaren over boord J 
te doen werpen.

Het is  aan den zeeman verboden, zon- ! 
der machtiging van den schipper, al- ; 
coholische dranken aan boord te bren- ! 
gen. H ij moet zorg dragen voor de voor- j 
werpen, door den reeder te z ijne r be
schikking gesteld. In  geval van v r ijw il
lige vernieling of beschadiging is  h ij te
genover den reeder tot schadeloosstel
ling gehouden.

IV . —  Van de verplichtingen van 
den reeder

De reeder is  gehouden een voldoend 
getal zeelieden voor de normale uitba- j 
ting van het schip in  dienst te nemen. ! 
H ij moet den zeeman aan boord van het ; 
schip een goed ingericht logies bezorgen, j 
dat ruimte biedt naar evenredigheid van ' 
het getal er in  onder te brengen zeelie- j 
den en uitsluitend tot hun gebruik is  
bestemd. j

De levering van het beddegoed komt 
niet ten laste van den reeder, tenzij an
ders is  overeengekomen.

Het verlies of de vernieling van goe
deren der zeelieden tengevolge van 
schipbreuk, brand aan boord of andere 
onvoorziene voorvallen of overmacht, 
komt ten laste van den reeder.

De zeeman, die in  een haven van het 
R ijk  of in  het buitenland een klacht
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$  Gelast zich voor alle werk : 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.
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M a z o u t  « P u r f i n a »  
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L I M O N A D E F A B R I E K
« C R O W N »

E. Vanderstraeten
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Bijzondere prijzen voor voort- 
----------------  verkoopers ----------------
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naar maat en vol
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” U ltt Kruis”
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