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De betalingen aan'de 
Voorzorgskas der Visscherij
, Zijn ze weHlq ?

Een reeder van de Oostkust, 
Aviens vaartu ig in  de vischm ijn te 
Oostende verkocht, drukte zijn  
verwondering uit, dat op de bruto- 
•opbrengst van z ijn  vaartu ig 0,70 fr. 
% afgehouden wordt ten voordeele 
der Voorzorgskas der visscherij te 
Oostende. H ij w ijst er op dat de 
visschers van de Oostkust van deze 
kas n iet kunnen genieten.

Onze toevallige briefw isselaar 
wenscht te weten o f de storting 
aan de Voorzorgskas door de ree
ders der Oostkust wel verplichtend 
is.

Vooraleer we op deze vraag een 
antwoord geven, zullen we vooraf 
den toestand der Voorzorgskas der 
V isscherij onderzoeken.

DE TOESTAND DER 
VISSCHERSKAS VAN OOSTENDE

Die toestand is ingewikkeld. De 
Hulpkas van Oostende dagteekent 
van 1829; onze grondwiet etn de 
wetten  er op gesteund, dagteeke- 
nen van 1830 en later, m aar men 
heeft het a ltijd  m et de kas voort
gedaan alsof deze laatsten n iet be
stonden.

Eerst en vooral is de toestand 
der Visscherskas, n iet alleen on
wettig, h ij is ongrondwettig,wat de 
geldm iddelen betreft, door dewelke 
zij in  stand gehouden wordt.

De verordening van de K as door 
den Gem eenteraad vastgesteld en 
door koninklijk besluit goedge
keurd —  men weet n iet waarom
—  bepaalt dat deze geldm iddelen 
verschaft worden door een afhou
ding op den verkoop van visch in 
de mi;'n van Oostende en dat de 
opbrengst der afhouding door de 
m ijnam btenaren rechtstreeks in 
de Hulpkas gestort wordt.

H ç£ geldt dus een betaling van 
de verkoopers geëischt voor een 
welbepaald doelwit, n iet ten be
hoeve van de stad, m aar ten voor
deele van een menschlievend werk, 
het onderhoudspensioeïi der v is
schers en hunne fam ilies.

Men kan n iet genoeg aandrin
gen op deze bewoordingen «  niet 
ten behoeve van de stad », m aar 
ten voordeele van een bijzondere 
instelling, staande onder haar pa
troonschap.

Welnu art. 113 der grondwet be
paalt u itdrukkelijk dat er «  buiten 
de gevallen voorzien door de wet, 
geen enkele' vergeld ing van de 
burgers m ag geëischt worden, ten
z ij ten tite l van belasting ten 
voordeele van den Staat, de P ro 
vincie o f de Gemeente ».

De afhouding gedaan ten voor
deele der Voorzorgskas wordt door 
geen enkele wet toegelaten, zooals 
de grondwet het vereischt; zij 
wordt geheven ten  voordeele 
eener privaatinrichting, die zelfs 
de rechtspersoonlijkheid n iet be
zit.

De verordening is dus regelrecht 
in strijd  m et de grondwet; het is

slechts om redenen van mensch- 
lievendheid en gepastheid dat zij 
door de bevoegde overheid kan 
gedoogd worden.

Om te beseffen hoe zonderling 
de toestand der Visscherkas is, 
hoeft men zich slechts in te beel
den, wààr men zou uitkomen, 
moesten alle Gemeentebesturen, 
onder voorwendsel van gemeente- 
nut o f gem eentevermaak, allerhan
de instellingen van moreel, sociaal 
o f economisch nut, zooals een ge- 
m een fefan fare, een tooneelm aat- 
schappij, wetenschappelijke inrich
tingen, maatschappi;‘ejn van  on- 
derlingen bijstand, al dan niet 
door de gemeente gepatroneerd, dit 
alles in stand houden door b ijzon
dere h effingen  o f afhoudingen in 
hun voordeel gedaan.

Het ware een afpersing op 
groote schaal, die door niemand 
zou geduld worden, en nochtans 
de rechtfclijke toestand der V is
scherskas versch ilt n iet van dien 
welken men aldus kan uitdenken. 
M en zou te vergeefs inbrengen dat 
de verkoop in de m ijn  vrij is en 
dat degenen die de afhouding voor 
de K as n iet w illen betalen, m aar 
buiten de m ijn  m oeten blijven.

De verkoopers hebben volstrekt 
toegang to t de m ijn, zoodra zij het 
eigen lijk  stand- en m ijnrecht be-

(Z ie  vervolg hlz. 4).

Hoogwater te Oostende
(G reenw ich tijd )

MAAND DECEMBER 1945

1 Zaterdag 10.21 u. 22.38 U.
2 Zondag 10.58 23.14
3 M aandag 11.25 23.41
4 Dinsdag 11.56 —

5 Woensdag 0.12 12.28
6 Donderdag 0.45 12.59
7 V rijdag 1.18 13.37
8 Zaterdag 2.01 v 14.15
9 Zondag 2.47 14.48

10 M aandag 3.27 15.58
11 Dinsdag 4.21 16.33
12 Woensdag 5.10 17.36
13 Donderdag 6.19 18.52
14 V rijdag 7.33 20.05
15 Zaterdag 8.41 21.07
16 Zondag 9.40 22.03
17 M aandag 10.30 22.55
18 Dinsdag 11.16 23.39
19 Woensdag — 12.04
20 Donderdag 0.26 12.47
21 Vrijdag 1.13 13.35
22 Zaterdag 2.04 14.21
23 Zondag 2.54 15.11
24 M aandag 3.43 16.06
25 Dinsdag 4.36 16.54
26 Woensdag 5.29 17.49
27 Donderdag 6.31 18.56
28 Vrijdag 7.35 * 20.05
29 Zaterdag 8.40 21.05
30 Zondag 9.34 21.58
31 M aandag 10.29 22.44

AAN ON ZE LEZERS EN 
ADVERTEERDERS !

Na deze week zal «  Het Nieuw 
Visscherijblad» niet meer kosteloos 
toegestuurd worden.

Zij die er zich vanaf heden op 
willen abonneeren, worden ver
zocht de som van 110 fr. te storten 
op postcheck 1080.26 Oostende, van 
Degrave en Godemont.

Doe dit nog heden, anders loopt 
gij gevaar het blad volgende week 
niet te ontvangen.

De buitengewone belasting 
op de uitzonderlijke winsten

In  de w et op de extra-belasting 
op de in  oorlogstijd  behaalde uit
zonderlijke winsten, komen er vol
gens het oordeel van deskundigen, 
bepalingen voor, die aanleiding 
kunnen geven to t verrassingen. 
We raden de belanghebbenden b ij
gevolg aan de volgende rich tlijnen  
te w illen in  aanm erking nemen:

1. berekent zonder u itstel de in 
oorlogstijd  gem aakte winsten, d.i. 
de w insten gem aakt van 1 Janu
ari 1940 to t 31 December 1944;

2. gaat na welke uwe aangiften  
aan den controleur der belastin
gen geweest z ijn  gedurende deze 
periode ;

3. indien u vaststelt dat uw aan
g iften  onvoldoende waren, berekent 
w at 'u  te kort hebt aangegeven;

4. doet desnoods onm iddellijk  per 
aangeteekend schrijven aangifte 
van het tekort aan den controleur 
der Rechtstreeksche belastingen. 
(Na 16 December as. is het voor
ziene tijdstip  verstreken.

5. verm eldt uitdrukkelijk in  uw 
schrijven  dat u beroep doet op de 
wet betreffende de fiscale amne
stie.

W ij raden iedereen aan deze 
richtlijnen m et ernst in overwe
ging te nemen. A ls de m ogelijk  
verzwegen w insten n iet vóór 16 
December 1945 worden aangegeven, 
kan men van de verm inderingen 
welke de wet toestaat n iet meer 
genieten.

Opgelet dus, de kwestie is zeer 
dringend!

De Sociale afhoudingen 
voor de Visscherii

Men weet dat de Beroepsraad 
voor de V isscherij gevraagd heeft, 
dat de w et op de M aatschappe
lijke Zekerheid der arbeiders voor- 
loopig op de visscherij zou worden 
toegepast, in afw achting dat deze 
n ijverheid  m et een speciaal sta
tuut beg iftigd  wordt.

De verplichte toepassing moet 
echter door een Besluit van den 
Regent geregeld worden. D it B e
sluit werd nog n iet genomen.

Het hee ft geen zin voorloopig de 
afhoudingen te doen van 15,50 % 
ten laste van de reeders en 8,25 % 
ten laste van de bemanning.

_____ Autocamions en
Administratieve slenter

Onze hoofdredacteur was verle
den Woensdag te Brussel om na te 
gaan op welke w ijze autocamions 
worden toegekend o.a. voor visch- 
vervoer.

Nu de haringvangst in haar eer
ste stadium is getreden, wordt de 
zaak natuurlijk dringend.

Groot was zijn  verbazing wan
neer h ij vernam  dat fabrikanten, 
geneesheeren, vischvervoerders, enz. 
die reeds sedert maanden een aan
vraag hadden ingediend nog steeds 
geen voldoening hadden bekomen 
en zelfs nog n iet eens wisten wan
neer ongeveer z ij in 't  bezit zouden 
gesteld worden van het noodzake
lijk  vervoer voor ’s lands economie 
en algemeene welvaart. De dossiers 
zijn  heelemaal gereed en het zijn  
meestal van personen, die door de 
bezettende overheid hun wagen 
werden ontnomen.

Toen w ij echter meer uitleg on t
vingen, was de oorzaak spoedig ge
vonden: ten minste 2 M inisteries 
houden zich m et de zaak bezig. Zoo
als het vroeger ging, moest een 
aanvraag m et bewijsstukken inge
diend worden bij het M inisterie 
van Verkeerswezen, Wetstraat, 13, 
te Brussel, dat dan een nummer 
van het bundel aan den belang
hebbende toekent.

Daarna moet de belanghebben
de zich wenden tot het M inisterie 
van Ravitailleering, 69, H ertoge
lijke  Straat, te Brussel. W anneer 
dan het wachten begint te verve
len en men dezen laatsten dienst 
raadpleegt, k rijg t men tot ant
woord: de p leging werd opnieuw 
gewijzigd. A lle bundels werden 
overgem aakt aan het M inisterie 
van Verkeerswezen, 13, Wetstraat, 
te Brussel.

Een onzer vischhandelaars uit 
Heist ging dus naar het betrokken 
Departem ent en h ier werd hem 
medegedeeld : «  De dossiers liggen 
daar, m aar de Hoogere Overheid 
w il er niets mede te maken heb
ben. »  Zoo gaan de zaken natuur
lijk  n iet vooruit.

Thans echter ontvangen we het 
nieuws dat er nog een andere 
dienst zich m et de zaak zal in laten 
en ditm aal zullen ongetw ijfe ld  de 
vischvervoerders —  we hopen het 
ten minste —  spoedig voldoening 
bekomen.

Deze nieuwe dienst van Handel 
en Ravitailleering, St. M ichiels- 
straat, 28, te Brussel, zal de geva l
len onderzoeken en de adviezen van 
de verschillende bedrijfsraden in 
winnen.

Als intusschen de haring maar 
n iet... weg is.

De onsociaSe Wetgeving van de 
werkongevallen in de Visscherij
Onder dezen tite l publiceerde een 

con frater onlangs enkele beschou
wingen aan de wet op de Verze
kering der Arbeidsongevallen in de 
visscherij.

Men zal het ons zeker n iet ten 
kwade duiden, ^ls we van de ge
legenheid gebruik maken om enke-
12 verkeerde opvattingen in dit ar
tikel recht te zetten. W e geven 
gaarne toe, dat de verzekerings
techniek tam elijk  ingew ikkeld ls 
en vooral grondige studie vergt om 
haar ten slotte volled ig  meester te 
zijn.

Het kapitaal aan de weduwe

Onze confrater beweert dat bij 
doodelijk ongeval, voor iedere we- 
duwe een gelijk kapitaal als ver
goeding voorzien wordt. D it is ver
keerd. Het kapitaal versch ilt van 
geval tot geval. De vaststelling er 
van hangt a f van den ouderdom 
en het loon van het slachtoffer. 
B ijgevo lg  kom t h ier in  aanmerking 
benevens de gem iddelde verdien
sten van het slachtoffer, het aan
ta l jaren, dat het norm aal nog te 
leven had, indien het n iet p lotse
ling uit het leven werd weggerukt 
door een werkongeval. Hieruit 
spruit voort dat dit kapitaal klein 
of groot is. naarmate het slacht
offer oud of jong is, rekening hou
dende dat in de beide gevallen de 
verdiensten dezelfde zijn. D it ka

p itaa l wordt omgezet in  een l i j f 
rente steunend op den ouderdom 
der weduwe. Een jonge weduwe 
zal b ijgevolg een geringe lijfren te  
genieten, als haar echtgenoot veel 
ouder is, en omgekeerd zal een 
weduwe, die ouder is dan het 
slachtoffer, een grootere lijfren te  
bekomen.

Ongetw ijfe ld  gaat d it stelsel van 
berekening mank aan een princi- 
pieele fout. De eenige redelijke op
lossing bij doodelijk ongeval is im 
mers het verlies van de rechtheb
benden te berekenen. Het is inder- 
ouders —  zelfde principe van ver- 
daad onredelijk  b.v. aan de groot- 
goeding als voor de echtgenooten
—  gedurende hun leven een ver
goeding toe te kennen, in verhou
ding m et hetgeen het slachtoffer 
gedurende zijn  eigen leven no°- zou 
hebben verdiend.

De algemeene wet op de Verze
kering der Arbeidsongevallen —  
ten  onrechte w ijst onze confrater 
op de pensioenwet, die toch heel 
wat anders is —  w ijk t echter nog 
gedeeltelijk  van voormeld princiep 
a f en verkiest voor de overlevende 
echtgenoote en voor de bloedver
wanten in  de opgaande lijn , een 
gemengd stelsel, w aar rekening 
wordt gehouden én m et den ou
derdom van het slachtoffer én met 
den ouderdom der rechthebbenden.

M en m ag zich nochtans niet 
voorstellen, dat deze w ijze van be-
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rekening der lijfrenten, aan de we
duwe en aan de familieleden in de 
opgaande lijn, normaal een hooge- 
re vergoeding zal bezorgen; het te
gendeel is zeker waar.

Het eenige voordeel dat de wets
wijziging kan opleveren, is dat het 
nieuw stelsel algemeen meer te 
verrechtvaardigen toestanden zal 
scheppen en d it  is insgelijks van 
belang.

De maximum-vergoeding 
voorzien voor de kinderen

B ij de kritiek, die wordt u itge
oefend op de bepaling, waarbij de 
lijfren ten  der kinderen beperkt 
worden to t een globaal bedrag dat 
45% van het loon n iet m ag te bo
ven gaan, m ag men n iet uit het 
oog verliezen, dat deze kwestie in  
haar geheel m oet beschouwd w or
den:

Inderdaad:
1) ofw el overleeft de echtgenoote 

van het slach to ffer: in d it geval 
wordt er u itgekeerd: 30% van het 
loon van het s lach to ffer aan de 
weduwe en 45% van d it loon aan 
de kinderen, indien er drie o f meer 
nakom elingen beneden de 18 jaar 
zijn.

In  totaa l dus 75% van het loon. 
Het overige niet uitgekeerde ge
deelte (25%) wordt geacht, dit te 
zijn dat noodig was om te voor
zien in het onderhoud van het 
slachtoffer tijdens zijn leven.

2) o fw el overleven alleen de k in
deren: in dit geval wordt de 30% 
aan de weduwe toekomend a fge 
trokken, doch wordt terecht ver
moed, dat het in de vorige veron
derstelling toegekend bedrag onvol
doende is, en wordt een maximum 
uitkeering voorzien van 60% op 
het loon van het slachtoffer.

A ls conclusie m ag men aanne
men, dat men de vergoedingen be
zw aarlijk  boven het vastgesteld 
maximum m ag stellen. W ijk t men 
h iervan  af, zou men zich terecht 
kunnen afvragen van welk gedeelte 
van het loon het slach to ffer in 
zijn  persoonlijk levensonderhoud 
e igen lijk  yoorzag, als er hem per
soonlijk niets o f daarom trent wordt 
toegekend.

De gezinsvergoedingen zeer 
welkom

De belangrijkheid der kwestie 
van de gezinsvergoedingen wordt 
echter meestal door de slachtoffers 
o f hunne rechthebbenden over het 
hoofd  gezien.

In  de visscherij wordt bij de 
vaststelling der basisloonen, w aar
op de vergoedingen berekend wor
den, geen rekening gehouden met 
den gezinstoestand der visschers, 
doch alleen gem iddelden u itgere
kend, die zoowel voor ongehuwden, 
als vaders van kroostrijke gezinnen 
gelden. Men m ag dus beweren dat 
de berekening in  he.t nadeel van

Het gemiddeld jaarlijksch loon

Onze con frater w ijst er op, dat 
de gem iddelde verdiensten in  de 
visscherij, welke to t grondslag die
nen voor de berekening der ver
goedingen, om de v i j f  ja a r moeten 
herzien worden, w a t in  de laatste 
v ij f  jaa r n iet m eer zou gedaan ge
weest zijn. H ier ook is men op den 
verkeerden weg. De gemiddelde 
loonen werden jaa rlijk s  .herzien 
getuige daarvan het onlangs door 
den heer M in ister van  Verkeerswe
zen genomen besluit, dat de ver
scheidene genomen besluiten coör- 
doneert en aanvult, w ààr dit noo
dig blijkt.

Het kwaad schuilt echter n iet 
dààr w ààr men het sch ijnt te zoe
ken. H et euvel lig t  w erkelijk  in de 
bepaling der wet, die het m axi
mum jaarloon, da.t in  rekening 
m ag gebracht worden voor de be
rekening der vergoeding, vaststelt 
op 20.000 fr.

W at baat het gem iddelde loonen 
vast te stellen, /welke op enkele 
uitzonderingen na, dit maximum 
jaarloon ruimschoots overtreffen, 
indien men slechts to t het vastge
steld bedrag m ag rekening houden?

Door de w et van 9 Juni 1945 werd 
voor de arbeiders op vasten bodem 
het maximum jaarloon  op 60.000 fr. 
gebracht. W anneer dit c ijfe r  insge
lijks voor de zeevisscherij zal van 
kracht zijn, zal een juiste verhou
ding tusschen de ondergane schade 
en loonsverlies to t stand komen.

Andere onsociale toestanden

In  de zeeongevallenwet bestaan 
echter andere onsociale bepalin
gen, welke n iet worden aangeraakt, 
m aar daarom  niet m inder van be
lang zijn.

We vernoemen o. a. de steun- 
voorwaarde die ten opzichte der 
ouders, grootouders, enz. spijts ze 
sedert 1930 hard werd bevochten 
nog steeds stand houdt. Krachtens 
deze voorwaarden kunnen deze na
bestaanden slechts aanspraak m a
ken op vergoeding, indien ze kun
nen bew ijzen dat het slachtoffer 
in  fe ite  bi;'droeg to t het onderhoud 
van het gezin en dat zij d it loon 
noodig hadden om in  dit onder
houd te voorzien.

In  de algemeene w et op de ver
goeding der arbeidsongevallen werd 
reeds lang aan het principe steun 
verzaakt, en is het voldoende dat 
de nabestaanden een voordeel had
den uit het loon van het slacht
offer. De minderwaardige positie 
der visscherij merkt men op het 
eerste zicht op.

Andere onsociale toestanden: de 
ontoereikendheid der begrafen is
kosten —  voor de arbeiders op 
vasten bodem 2.250 fr., voor de 
visscherij slechts 750 fr.

Verder nog de ontoereikendheid 
der vergoeding voor den scheeps
jongen en lichtm atrozen bij onge
val, dat een bestendige gedeelte
lijke arbeidsonbekwaamheid o f den 
dood voor gevolg heeft. Men moet 
in de zeevisscherij —  evengoed als
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Ket logboek voor alle visscherij- 
vaartuigen is verplichtend

deze laatsten uitvalt. In  het re- in de andere bedrijven —  rekening
gim e van berekening der renten op 
basis van het werkelijk  loon — 
arbeiders op vasten bodem —  w or
den de uitgekeerde fam ilievergoe- 
dingen niet als loon medegerekend. 
De reglem enteering van .toepassing 
in  ons land, beschouwt inderdaad 
deze vergoeding n iet als een vast 
deel van het loon.

Deze leem te kan echter ten  op
zichte der slachtoffers van een ar
beidsongeval o f hunne rechtheb
benden ruimschoots en zeer voor- 
deelig aangevuld worden.

De w et op de gezinsvergoedingen 
voorziet immers in  art. 27, dat voor 
de arbeiders, die het slachtoffer 
zijn  van een arbeidsongeval en 
w ier inva lid ite it minstens 60% be
draagt, het recht om op gezins
vergoedingen aanspraak te maken 
geeri einde neemt. Indien de ar
beider overlijdt tengevolge van het 
bedoeld ongeval, moeten de kinde
ren nog de gezinsvergoedingen 
ontvangen, zoolang zij daarvan 
volgens de algemeene regelen, be
tre ffende de ouderdomsgrenzen 
kunnen genieten.

R ech t op gezinsvergoeding be
staat dus voor de kinderen. Deze 
vergoedingen zullen thans meer 
dan ooit een weldoend hulpm iddel 
zijn  voor de kroostrijke gezinnen.

W ij zijn  er ten volle van bewust, 
dat de toepassing der w etgeving 
op de gezinsvergoedingen in  de 
visscherij nög n iet ten volle tot 
haar recht is gekomen. D it ' is een 
andere zaak, die eerlang —  we ho
pen het althans —  door een u it
drukkelijk wettelijke tusschenkomst 
bepaald za l geregeld  worden.

houden m et het feit, dat de m in
derjarige zeeman nog n iet zijn  
volle beroepsbekwaamheid heeft 
bereikt. M oest het ongeval zich 
n iet hebben voorgedaan, dan zou 
de betrokkene in de volgende ja -  
ren het loon van een vollen  zee
m an verdiend hebben. H ij wordt 
ia  zijn  jeugd, door een arbeidson
geval m et een bestendige arbeids
onbekwaamheid getro ffen  o f nog, 
z ijn  fam ilie  wordt, door een doo
delijk  ongeval van een steun be
roofd, die w ellich t nog belangrijker 
zou geworden zijn. Het is dus re
delijk  m et deze w aarsch ijn lijke 
loonsverm eerdering rekening te 
houden.

(Verboden nadruk)

Een Besluit van den Regent d.d. 
20-10-45, verschenen in  het Staats
blad van 3-4 December j.l., vóór
ziet dat elk schipper van  een va a r
tuig dat de vischvangst u itoefent 
verp licht is een logboek bij te hou
den.
, De vorm, inhoud en gebruiks

w ijze, evenals de prijs ervan, wor- 
deA door dsji Heer M inister, die 
de Zeevisscherij in zijn  bevoegd
heid heeft, bepaald.

A lle tekortkom ingen in  het na
leven van de verplichtingen, dien
aangaande voorzien, kunnen be
stra ft worden.

Verder w ord t door een M in iste
rieel Besluit d.d. 20-10-45 de tekst 
en vorm  vastgesteld van het log 
boek, dat door de W aterschouten 
zal geleverd worden tegen den 
kostprijs.

OND ERRICH TING EN NOPENS 
HET IN VU LLEN  VAN  ’T  LOGBOEK

De belanghebbende schippers 
z ijn  gehouden het hun afgeleverd 
logboek behoorlijk  in  te vullen en 
bij te houden en verder zich te 
gedragen naar de onderrichtingen 
welke op bladz. 1 van het_ gezegd 
logboek verm eld zijn.

D it logboek m oet dagelijks inge 
vuld en, na elke reis, binnen de
24 uur na aankomst in de thuis
haven aan den W aterschout voor

gelegd worden. Schippers die reis
jes doen van m inder dan een week 
moeten hun logboek slechts e e n 
maal bij den W aterschout indie 
nen.

In  een vreem d land m óet het 
logboek in  dezelfde voorwaarden 
aan den Belgischen Consul of, bij 
ontstentenis daarvan, aan den 
plaatselijken visscherijdienst w or
den voorgelegd.

In  de laatste kolom van het lo g 
boek moeten, benevgns de koersen, 
alle wetenswaardigé gebeurtenis
sen o f ontmoetingen, alsook elk 
voorval m et de machine o f met 
den motor, zonder uitstel beknopt 
ingeschreven worden.

Dagelijks moeten de in lichtingen 
om trent de vangst ingevuld w or
den.

Elk verbruik van verband- o f ge
neesmiddelen moet dadelijk  in hel 
logboek ingeschreven worden.

Elk ongeval, aan een lid der be
manning overkomen, m oet binnen 
de drie dagen na aankomst in  de 
eerste haven aangegeven worden 
aan den W aterschout o f aan den 
Consul.

W anneer de in - o f uitvoer van 
koopwaren aan beperkingsmaatre- 
gelen onderworpen zijn, d ient de 
in- en ontscheping daarvan in het 
logboek verm eld te worden.

Aan wie deze Visschersvaartugen ?

Betaling premie« V.O.Z.O.R.

De aandacht van de reeders 
wordt; er op gevestigd, dat zij elke 
maand hun premin vóór den lOden 
moeten betalen. Zoo d it n iet ge
schiedt, zullen ze n iet meer ver
w ittigd  worden.

De reeders van Heist-Zeebrugge- 
Blankenberge mogen hun premies 
op het kantoor der reedersvereeni- 
ging «H and in H and» te Zeebrugge 
komen betalen, waarna het bedrag 
onm iddellijk  aan V.O.Z.O.R. zal ge 
stort worden.

De... h. Vanderbiest zetelt- ; eiken 
eersten-Vrijdagvoorm iddag van de 
maand te Zeebrugge, ’s namiddags 
te Blankenberge, en den eersten 
M aandagnam iddag der maand te 

Nieuwpoort.

Er wordt ter kennis van de be
langhebbenden gebracht dat in de 
haven van Lübeck (Duitschland) 
een visschersvaartuig werd terug
gevonden dat thans het nummer
V.S. 139 draagt.

Volgende bijzonderheden konden 
worden vastgesteld:

Vischléer : M OUSSIAUX, Huy, 
Belgique.

M otor: Kromhout, n° 4686, 100 
P.K. 2 M4 Serie 141.

Een ander visschersvaartuig werd 
eveneens teruggevonden; alhoewel 
alle onderdeelen, die aanleiding 
zouden kunnen geven to t de iden- 
tificeering verdwenen zijn, kon 
worden vastgesteld dat in het lo- 
giest volgend nummer was inge
kapt: 0.27115.76-100.

Eenieder die meerdere in lich tin 
gen over deze vaartuigen kan ver
schaffen  wordt verzocht zich te 
wenden tot den Dienst voor de 
Zeevisscherij, Zuidstraat 16, Oos
tende.

Een Hollandsche lezer van ons 
blad m eldt ons een Belgisch" vis- 
schersaartuig gevonden te hebben, 
dat niemand kom t opeischen, en 
wel op de Westerschelde.

Het vaartu ig is 20 m. lang over 
dek, zonder mast o f vischgetuig en 
voorzien van  een 3 cyl. blokmotor. 
Voorzien van olietanks; geen visch- 
ruim. A lleen kenbaar aan model. 
Vooraan is een plak aan gebracht 
in ijzer, waarop verm eld staat :

Bouw Uw
Ijzeren Visschersvaartuigen

op de
BOOMSCHE SCHEEPSBOUW 

MAATSCHAPPIJ
Expert : L IE V IN  M AES, Lange 
N ieuwstraat 56 , Antwerpen. (8)

Gebrs. Valcke  en de naam W illy.
D it vaartu ig werd als pa trou ille

boot opgeëischt, daar kanons er op 
hebben gestaan. Het is nog in  zeer 
goeden staat.

Voor nadere inlichtingen, zich 
wenden: G. Van Landtschoot, Se- 
bastiaan Nachtegaalstr. 6, Knokke 

Het zou ons n iet verwonderen 
moest d it vaartu ig toebehooren aan 
reeder M orphy E. te Oostende, 
waarvan het nieuw vaartu ig in 
1940 door den bezetter werd aan
geslagen.

Uitdrukkingen en zegswij
zen met betrekking tot 

de Visscherij

Bij de vleet d.w.z. in groote hoe
veelheid. De uitdrukking is zeer ge
m akkelijk  te begrijpen, als men 
weet dat een vleet een groot ha
ringnet is. In  de m iddeleeuwen 
werd het woord zelfs gebruikt om 
al de netten van een haringbuis 
te samen aan te duiden.

Iemand een steek onder water 
geven is iemand zijdelings onaan
gename dingen toevoegen. De u it
drukking is ontstaan door de in- 
eensm elting van twee andere. De 
eene was: iemand een steek geven 
en de andere: iem and een schot 
onder w ater geven. Deze laatste is 
ontleend aan een zeegevecht w aar
bij door het rijzen  van het schip 
op de golven een kogel de kiel 
soms onder de waterlin ie trof, w at 
op het eerste gezicht n iet te  zien 
was, m aar des te onaangenam er 
gevolgen kon hebben.
Het neusje van den zalm beteekent 
het allerbeste. Men noemt bij den 
zalm  het neusje, het deel dat vlak

Allerlei

EXPRESSEN EN DE POST
Het zenden van express-brieven 

per tram, geeft aanleiding to t veeL 
klachten. Zou het n iet m ogelijk  
zijn, zooals vóór den oorlog, aan 
de tram s brievenbussen aan te 
brengen en zoo spoedbestellingen 
mede te geven, terw ijl de betrok
ken kantoren zooals voorheen,te le 
graphisch verw ittigd  worden.

VASTSLAAN DER NETTEN
Er wordt ter kennis gebracht aan. 

de schippers der visschersvaartui
gen, dat in  geval z ij vastslaan aan 
n iet zichtbare voorwerpen, waarbij 
zij verp licht zijn  hun vlschboel a f 
te kappen, eene boei, «D a n b o e i»  
op deze plaats te  leggen.

Deze boeien zijn  ter beschikking 
op het W aterschoutsam bt .te Oos
tende.

BLIK VOOR VISCHCONSERVEN
Van het nieuw contingent blik 

voor vischconserven werden reeds 
258 Ton  door het M inisterie van 
Economische Zaken ter beschik
king gesteld van de v ischn ijver
heid.

OOK TERUG
Z .l «  M arie R ita  »  van Demunter 

Hector, zal eerlang East Ind ia  Dock 
verlaten  om de terugreis naar Oos
tende aan te vangen.

Op 27-11-45 kwam te Oostende de 
0.269 «  St-Jan Berchmans »  van 
W alraeve K . aan, uit Engeland, 
’t l s  een vaartu ig van 240 P.K.

Op 29-11-45 zijn  de 0.276 «  Lu - 
cienne-Christiane van Calcoen H., 
en de H.42 «  Pharaïlde »  van Theo 
Degroote uit Antwerpen aangeko
men.

Op 30-11-45 kwam  .te Oostende 
de 0.200 «J on ge  J a n » ook uit En
geland.

SCHROEF KAPOT
Toen op 28 Novem ber j.l., rond

13 u., de 0.147 «  M icheline »  zich 
aan den garnaaltrap had vastge
legd, stelde de schipper P inket I. 
vast dat er iets aan het schroef 
van zijn  vaartu ig haperde; la ter 
kon h ij er zich van overtuigen dat 
een blad van het schroef afgebro
ken was.

GELD VOOR GETEISTERDEN
Ta lr ijk e  wenschen werden den 

laatsten tijd  geult opdat er voor
schotten zouden worden toegekend 
aan reeders en eigenaars die hun 
sloepen w illen  herstellen nadat ze 
door de Britsche Adm ira lite it wer
den vrijgegeven.

Deze zaak zou thans op goeden 
voet staan en besprekingen zullen 
eerlang gehouden worden tusschen 
de vertegenwoordigers der reeders 
en de lokale overheid van het Zee
wezen.

BEBAKENING EN VISSCHERS
VAARTUIGEN OP DE SCHELDE

Het goede nieuws bereikt ons 
thans dat al de visschersvaartui
gen. die te Antwerpen lagen, n aa r 
Oostende werden overgebracht a l
w aar ze door den h. hoofdingenieur 
Directeur van den Scheepsbouw- 
dienst zullen nagezien worden.

TERUGGEVONDEN, MAAR...
Uit Londen werd gemeld dat

0.102 «M ath ilde-S im onne» in M a lta  
ligt, zonder bem anning; wegens 
defect aan den m otor zou het vis
schersvaartuig de reis n iet kunnen 
ondernemen op eigen krachten.

Zou1 de hoogere overheid in d it 
geval n iet kunnen tusschenkomen 
opdat deze eenheid de visschers- 
vloot van Oostende ten spoedigste 
zou komen vergrooten? «

ender den bek lig t en puntig is van 
vorm,' vahdaàr den naam néus;. AI-

van den visch gehouden. De figuur
lijke beteekenis vo lgt h ier logisch 
uit.

RAADPLEGEND COMITE  
DER VISSCHERIJ

Op Woensdag 5 December, te  
10 u. had een vergadering plaats 
van het Consultatief Com ité van 
de visch, in het M inisterie van 
Ravita illeering, Kunstlaan  55, te 
Brussel.

Volgende punten stonaen op de 
dagorde : a) Onderzoek van den 
toestand: b) W ekeliiksche m ini- 
m um kwantiteit en r ich tsn oerp rj- 
zen; c) In rich ting der propaganda..

La ter meer hierover. 
WATERSCHOUT DE MULDER 
AFGEREISD

Heden V rijdag  7 December is 
waterschout De M ulder voor P ly- 
mqutl) a fgereisd voor de repatri- 
eçring van de Z.2 van Louis H ae- 
rinck. H ij zal terze lfdèrtiid  de 
gansche inventaris van de N.37 van 
Leon Desm idt uit Brixham  m ee

brengen.

I
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Kleine aankondigingen

•  2 ijzeren  visschersvaartuigen 
casco, lengte 23 m., breedte 6,20 m. 
d iepgang 3,20 m., gebouwd onder 
klas Veritas en voorzien v. 2 mas
ten en galgen. Leverbaar in  drie  
maanden. P rijs  2.300.000 per stuk. 
In lich tingen  bureel blad. (1)
•  1 Vissehersvaartuig in ij Eer : 
lang 31 m „ breed 6.50 m., diep 
3.50, Casco zonder dek o f stuur
huis, dus enkel de romp, welke on
der controle van Veritas her
bouwd. P rijs  1.300.00® fr. In lich 
tingen bureel blad. (2)
0  1 M otor zeesleepboot, gebouwd 
onder Germanish Lloyd. Lengte
24.50 m., breedte 6.25, diepte 2.60, 
voorzien v.an een m otor Diesel - 
werkspoor 400 HP. D irekt om keer
baar. 325 toeren, 4 takt, 6 cy lin 
ders. Schip en machien: N ISUW .
3.700.000 fr. Inl. bureel blad. (3)
•  1 M otor zeesleepboot in ijzer, 
lang 22.40 m., breed 5.10 m., diep
2.35 m., voorzien van m otor w erk
spoor 290 P.K. 4 cylinder, 4 takt, 
325 toeren m et keer-koppeiing. 
Schip en machien nieuw. P rijs  :
2.600.000 fr. Inl. bureel blad. (4)
•  1 Garnaalvisschersboot in ijzer, 
alles nieuw. Lengte 10 m., breedte
3 m., diepte 1 m. M otor L ister 40 
P .K . P rijs  380.000 fr. In lich tingen  
bureel blad. (5)
•  1 Vissehersvaartuig in ijzer, 
lang 21.50, breed 5.40 m., diep 2.50 
m. Casco. P rijs  2.300.000 fr.

Alles leverbaar op 3 maanden; 
voor de nieuwe schepen, zullen 
plans en volled ig bestek geleverd 
worden. (6)
•  Te koop: splinternieuw visch- 
korrenet voor vaartu ig 150 à 200 
P.K. Adres bureel blad. (7) 
®  Te koop: Z.26, M otor Claeys 20 
P .K . Gebouwd in 1942 Lengte 10,50 
m. in kiel. Adres bureel blad. (8)
©  Te koop: fijn e  bruine laarzen 
Nr. 42. Adres bureel blad. (9)
•  Verlang vertegenwoordiging Roo- 
kerij in binnenland, omstreken v. 
Charleroi. Goede k liënteel verze
kerd van vischhandelaars. F. Aerts.
7, av. de W aterloo. Charleroi. (10)
O  Goedkoope kisten voor vischver- 
pakking. Baeckelandt L „  Massie- 
bergstr. 432, Oostkamp. (11)
0  M otor Lister-Blackstone, 4 cyl., 
160 P.K. op 600 toeren, reducteur 
1/2 300, op schrosf. P rijs  575.000 fr. 
Leverbaar één maand na kontrakt. 
Adres bureel blad. (12)
9  Te koop: haringkorre voor een 
klein  vaartuig. Zich wenden bureel 
«H and in H and» Zeebrugge. (13)
•  Te  huur gevraagd: appartement.
4 plaatsen. Schrijven bureel blad.

(14)
•  Te huur gevraagd: burgershuis. 
Schrijven  bureel blad. (15)

\
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N otariële 
aankondigingen

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat, 43.

Voorbereiding van het 
Haringseizoen 1945/1946

Uit ter hand te koopen:
I. SCHOON R ENTEN IERSHU IS,

Hendrik Serruyslaan, Oostende.
II. BOUWGROND, Kapellestraat 

Oostende (m et recht op oorlogs
schade). Façade 5,50 m. Opper
vlakte 73 m2.

II I .  SCHOON LANDGOED, te 
Breedene. Oppervlakte 3.366 m 2 met 
garage, huis voor huisbewaarder. 
H of Lac.

IV. GEMEUBELD HOTEL te Oos
tende, Louisastraat; 12 kamers; 
centrale verwarm ing; loopend w a 
ter. (24)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat, 43.

Op Dinsdag 18 Decem ber 1945, 
te  15 u. in het lokaal Prins Boude- 
wijn, St. Sebastiaanstraat 22, te 
Oostende:

IN STE L M E T % % PREM IE  
van

EEN PAKHUIS
Op en m et grond.

Hoek Vredestraat en Steensche dijk  
18. Façade Vredestraat 10,35 m., 
Steensche d ijk  17,15 m.

Oppervlakte 93,26 m2.
Onm iddellijk  genot.
A lle nadere in lichtingen te be

komen ter studie. (25)

VOLTALLIGE VERGADERING  
DER TECHNISCHE COMMISSIE

De Technische Commissie, ge
vormd m et het oog op de voorbe
reiding van het haringseizoen 
1945/46, kwam bijeen op Donder
dag 29 Novem ber 1945.

De vergadering ging door te 
14.30 u. op het W aterschoutsambt 
te Oostende onder voorzitterschap 
van M r P. W illems, D irècteur van 
den Dienst «V is ch  en V isscherij- 
Produkten »  (in  likwidatie) van het 
M inisterie van Ravita illeering.

W aren aanwezig: hh. Pluymers, 
Carlier, Huys, Gilissen, Van Loo, 
P. W illems, J. Van Thillo, R. Bau- 
wens, Verbanck, Libin, Kapt. P ier
lot, De Coninck, Cloet, Logghe, Cor
neille, Overzier, H. W illems, A. Van 
den Abeele.

Verontschuldigd: h. H. Van den 
Bernden.

STAND DER BESPREKINGEN  
DUITSCHLAND

De h. P. W illem s brengt in kor
te woorden verslag uit over het 
resultaat der besprekingen welke 
tot op heden gevoerd werden met 
de betrokken binnen- en buiten- 
landsche instanties.

W at Duitschland betreft, werd 
langs Buitenlandsche Zaken om, 
voeling genomen m et de Engelsche 
m ilita ire instanties. M en staat op 
het punt een accoord te verkrijgen, 
men wacht nog slechts op een 
telefonische m ededeeling uit Ham 
burg, welke eerstdaags kan binnen
komen.

A lle  kwesties z ijn  in  princiep ge
regeld, ook die van  he,t transport.

Gezien het om leveringen gaat 
langs de m ilita ire overheden, zal 
de betaling w aarsch ijn lijk  geschie
den langs de «O ff ic e  o f Mutual 
A id » .  Om echter to t een defin itie f 
accoord te komen, dienen we een 
prijs en een hoeveelheid te kunnen 
opgeven. De h. L ib in  deelt in  dit 
verband mede dat reeds op 8 Aug. 
1.1. een prijs  werd medegedeeld. 
Deze zal echter thans dienen te 
worden herzien.

Er ontstaat een gedachtenwisse- 
lin g  over prijs  en uit te  voeren 
hoeveelheden. Verschillende fo r 
mules worden vooropgesteld. W at 
den prijs betreft, m erkt de h. H. 
W illem s terecht op dat in  de a f- 
nemerslanden reeds thans ge 
w aagd wordt te kunnen profitee- 
ren van de norm ale vrije  prijsvor 
ming. Tenslotte wordt de formule 
aanvaard welke door den h. Libin 
wordt vooropgesteld. (Deze opmer
king geldt echter voor de landen

Studie van den Notaris 

Maurice Quaghebeur
te Oostende, Kerkstraat, 43. -»

Op Dinsdag 18 Decem ber 1945, 
te 15 uur in het lokaal Prins Bou- 
dewijn, St. Sebastiaanstraat 22, te 
Oostende :

IN STE L M ET % % PREM IE  
van een

Cerievig Burgershuis met hof
te OOSTENDE. Gerststraat 132.
Oppervlakte 192,50 m2.
Zeer gerievige schikking. N iet be

schadigd.
3 soorten water. Gas, electriciteit.
Genot: Kelderingen  en ge lijk 

vloers onm iddellijk  vrij. 1 verdiep 
verhuurd zonder pacht aan 225 fr. 
per maand.

Bezoek: Maandag, Woensdag en 
Donderdag, van 2 tot 5 uur.

A lle nadere in lichtingen te be
komen ter studie. (26)

Vraagt onze publiciteitstarief !

waarm ede v r ij kan gecontracteerd 
worden, n iet voor Duitschland).

a ) Hoeveelheid. Onder voorbe
houd zullen 30.000 T. voor den uit
voer naar Duitschland beschikbaar 
worden gesteld en zal de uitvoer 
aanvangen op het oogenblik w aar
op de prijs  op de binnenlandsche 
m arkt onder een bepaald m inimum 
daalt, d it ook het oogenblik zijnde 
waarop uit den aard massale u it
voer m ogelijk  is en de binnenland
sche m arkt verzadigd.

b) Prijs. De prijs  van 3 fr. a f 
vlsscher, begin Augustus door de 
Kustvisscherij voorgesteld, d ient in 
het lich t van de gew ijzigde om 
standigheden te  worden herzien. 
Een concreet voorstel zal eerst
daags door de Kustvisscherij, in 
overleg me.t de M iddelslagvissche- 
r ij worden opgem aakt en m edege
deeld aan het Bestuur van het 
Zeewezen en aan de groothande- 
laars-exporteurs.

De h. P. W illem s trek t er in dit 
verband de aandacht op dat bij 
het vaststellen van een minimum 
prijs .twee tegenstrijd ige elementen 
zooveel m ogelijk  zullen moeten 
worden verzoend, te  weten: 1) een 
te lage prijs  zal de kustvisscherij 
van de haringvangst naar de visch- 
vangst afleiden; 2) een te hoog 
gestelde p rijs  zal den export be
moeilijken, gezien door dé groote 
landen, welke de Noordzee bevis- 
schen reeds exportprijzen  (voor 
volle haring ) welke betrekkelijk  
zeer laag  zijn, worden vooropge
steld, b.v. Noorwegen.

ANDERE LANDEN

W at de landen betreft waarm ede 
vrij kan gecontracteerd worden 
door de handielaars, deelt de h. 
P luymers mede dat Frankrijk  be
reid is 20.000 T. op te nemen voor 
Parijs  en N .-Frankrijk  en Tcheco- 
slowakije 15.000 T., d it laatste land 
in het raam  van het algemeen 
handelsverdrag dat gebaseerd is 
op het ruilprincipe. De h. Bauwens 
is van m eening dat aan de Fran- 
sche m arkt geen te groot belang 
m ag worden gehecht gezien deze 
m arkt n iet b lijvend is.

De grossiers-exporteurs verklaren 
dat w at deze landen betreft, alle 
schikkingen m et de buitenland
sche importeurs getro ffen  werden. 
A lleen de kwestie der financeering 
dient nog geregeld. Z ij meenen dat 
de noodige credieten en het risico 
te groot zijn  voor het privaat in i
tia tie f en dat de Staat zou moeten 
tusschenbeide komen.

De h. Pluymers w ijs t er op dat

(vervo lg  onderaan volg. kolom )

REMEMBER• •

Zooals w ij in  ons vorig  num m er 
aangestipt hebben, zullen w ij de 
treurige gebeurtenissen der oorlogs
ja ren  in  herinnering  brengen, ter 
nagedachtenis van hen, die n ie t
tegenstaande de ta lrijk e  gevaren, 
v'elke hen langs alle zijden be
dreigden, hun leven gewaagd en 
verloren hebben to t instandhou  
ding van hun gezin en landge- 
nooten.

Sedert 12 December 1942 is de
H.77 «Gilda» verdwenen...

Er z:jn  van deze rampen op zee, 
die een verschrikkelijke uitwerking 
hebben op den gemoedstoestand 
van hen, die in voortdurende en 
des te p ijn iijker onrust te vergeefs 
wachten op de terugkomst van de 
geliefde-wezens, die in volle levens
kracht vertrokken zijn  en nooit 
m eer zullen terugkeeren...

De H.77 «G ild a » vaarde op 6 De
cember 1942 uit de Engelsche h a 
ven van Swansea ter visscherij met 
een zeskoppige bemanning, samen 
m et de 0.176 «A tlan tic ». De be
stemming was de Z.W.-kust van 
Ierland, ter hoogte van Kinsale. 
Een geweldige storm brak los en 
een schuilplaats werd gezocht in 
deze haven. Toen op 11 December 
het weder bedaarde, vertrok de
H.77 in gezelschap van andere 
vaartuigen opnieuw ter bestemming 
van de visscherij. Den daaropvol- 
genden dag brak opnieuw een ge
weldige storm los. Het visschen 
werd stopgezet. De «G ilda » werd 
tot d rijven  gelegd. B ij het> vallen 
van de duisternis werd dit vaar
tuig door de bemanning van 0.176 
«A tlan tic » uit izicht verloren en 
verder... niets meer, noch van de 
«  G ilda », noch van Pots A rthur, 
Pots A lbert, Lenaers A rthu r, Bul- 
teel Amandus, Louis en Constant 
M allefeydt, de zes leden van de 
bemanning.

Men verm oedt dat deze stoere 
visschers overmeesterd werden in 
een geweldigen strijd  tegen de ont
ketende natuurelementen.

Op 15 December 1941 verging
0.168 «Joseph-Marcel» 

door een mijnontploffing

Dit vaartu ig nam  na 10 M ei 1940, 
samen m et zooveel andere B elg i

sche vaartuigen, de w ijk  naar 
Frankrijk. Het geraakte to t in  de 
haven van La Rochelle, van w aar- 
ulirti de visscherij werd hervat.

Op 8 December stak de «Joseph- 
M arcel» in zee. V ier Belgen bevon
den zich aan boord: A rth u r N ieu - 
wenhuyse, schipper; Theod oorV a n - 
denberghe, A rth u r Ghys en M arcel 
Maes, matrozen; verder nog twee 
Fransche visschers: Möïse B ou 
chard  en Julien  Burgeot.

Den 15en werd de 0.168 te La 
Rochelle verwacht. Het Fransche 
visscherijvaartu ig «  Le Hasard »  
bracht echter op dezen datum een 
stuk van de mast van de «Joseph- 
M arcel» binnen, dat onm iddellijk 
door de eigenaars werd herkend.

De 0.168 was op een m ijn  ge- 
loopen en m et man en muis ver
gaan. Zestien weezen treurden over 
het verlies van hun vader...

Belgische Visch in 
Engelsche Havens

de offic ieele instanties zich op het 
standpunt stellen dat de handel 
zijn  norm ale verantwoordelijkheid 
opnieuw op zich heeft .te nemen.

De vertegenwoordigers der vis
schers dringen eveneens aan op 
Staatsinterventie, gezien het van 
groot belang is voor de visscherij 
dat de export, wanneer het oogen
blik hiertoe gekomen is, vlot zou 
kunnen van stapel loopen. Een 
ineenstorting van de m arkt voor 
haring is in niemands belang.

De h. W illem s kan op dit punt 
geen verbintenissen aangaan. H ij 
belooft bij de offic ieele instanties 
tusschenbeide te komen om een 
zoo spoedig m ogelijke regeling der 
betalingen van het buitenland te 
bekomen.

Gedurende de maand October 
werden er in de havens van Groot- 
Britannië, rechtstreeks door onze 
visschersvaartuigen aangevoerd:

1.575 C W T voor een waarde van 
£  4.016.

Deze aanvoer werd onderverdeeld 
als vo lgt:
M ilford  417 C W T £  1.171
Swansea 71 C W T £  205
Brixham  92 C W T £  263
New lyn 995 C W T £  2.377

Koopen en Verkoopen 
van Vaartuigen

De aandacht van onze lezers 
wordt er nogmaals op gevestigd, 
dat het verboden is vaartuigen te 
koopen o f te verkoopen zonder de 
toelating van het Beheer van het 
Zeewezen.

De aanvraag hiertoe moet inge
diend worden bij den p laatselijken 
visscherij dienst Oostende.

OOK T E R U G  !

Ook de H.62 «  De drie gezusters »  
van Louis Dobbelaere, is Woensdag
5 December uit Engeland door de 
Engelschen gerepatrieerd.

In  tegenstelling m et het grootste 
gedeelte van de vaartuigen, is dit 
vaartu ig zeer goed verzorgd en zal 
er alleen een vischruim  dienen in  
aangebracht. Moesten al onze klei
ne reeders-visschers zoo gevaren 
hebben, we zouden op het oogen
blik m inder m iserie kennen met 
sooveel ongelukkigen.

De Z.72 «  Angèle Lisette »  van 
Theo Van W ijnsberghe heeft de 
haven van Zeebrugge vervoegd, 
komende van Engeland.

Nieuwe Uurtabe! Oostende-Brussel en ternf
1 e tto s (1)

(2) K aa i
Oostende 5.58 6.55 7.58 8.33 10.40 11.00 12.00 14.22 14.50 15.15 17.15 17.40 18.55
Brugge A. 6.26 7.33 ■ 8.21 9.01 10.59 11.38 12.38 14.50 15.13 15.53 17.53 18.03 19.14
Brugge V. 7.35 8.23 11.01 11.40 15.16 15.55 18.11 18.05 19.16
Gent A. 8.17 9.02 11.38 12.50 15.55 17.55 19.22 19.21 19.53
Gent V. 8.20 9.05 11.40 12.53 16.00 17.10 19.30 19.30 19.5?
Brussel Noord 20.59
Brussel Zuid 9.10 9.55 12.28 13.43

(X )

16.50

(2)

19.41 20.42

Brussel Zuid 7.20 7.40 9.30 12.35 14.00 16.40 18.04 19.40
Brussel Noord 6.35
Gent A. 8.46 8.09 8.23 10.19 13.24 14.43 17.29 18.53 20.29
Gent V. 5.50 8.50 8.12 8.25 10.22 13.27 14.45 17.32 18.56 20.32
Brugge A. 6.59 1 9.59 8.52 9.02 11.02 14.36 15.22 18.12 19.36 21.12
Brugge V. 5.00 7.05 8.02 10.20 8.54 9.04 11.04 14.38 15.24 18.20 19.40 20.47 21.14
Oostende 5.28 7.41 8.30 10.57 9.17 9.23

K aa i
11.27 15.14 15.43 18.59 20.03 21.15 21.37

(1 ) Neem t enkel reizigers op kom end u it Engeland. — (2) le  en 2e klas, plaatsbespreking verp lich t. —
( x )  l e  en 2e klas. Enkel den Maandag, Woensdag en Vrijdag.

NAAR TORHOUT: Een nieuwe tre in  uit Torhout om 13.02 u. werd ingelegd, aankomst Oostende 13.45 u. 
Alsook uit Oostende om 12.15 u., aankomst te Torhout 12.56 u.



4 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD

De betalingen aan de 
Voorzorgskas der Visscherij

(V ervo lg  van blz. 1.)

talen, zooals het door de bevoegde 
overheid vastgesteld is, m eer zou 
er van  de belanghebbenden n iet 
m ogen geëischt worden.

De huidige toestand vergt echter 
een a fscha ffin g van die nuttelooze 
uitgave. Aan de oude visschers en 
hun vrouwen m oet een ander en 
beter pensioen toegekend, welke 
voor alle visschers dient toegepast.

U it deze uiteenzetting m ag men 
n iet afleiden, dat w ij de verd ien
sten der Voorzorgskas w illen  ne- 
geeren: z ij h ee ft ongetw ijfe ld  een 
heerlijk  verleden achter den rug. 
W ij beperken er ons bij d it slechts 
aan te stippen, om la te r  breed
voeriger op deze aangelegenheid 
terug te keeren.

GEEN VERPLICHTE STORTING  
VOOR DE REEDERS DER OOST- 

WESTKUST

Op w ette lijk  standpunt be
schouwd, b lijk t b ijgevolg, dat de 
reeders der Oost- en Westkust, 
w ier vaartu igen in  de vischm ijn  
van Oostende verkoopen, verzet 
kunnen aanteekenen tegen  de a f
houding van 0,70 fr.%  op de bruto 
opbrengst, te  m eer dat zij, zooals 
onze briefw isselaar Uerecht op
merkt, de visschers van de voor- 
deelen der K as  volstrekt u itgeslo
ten zijn, w a t toch  geen aansporing 
is om de afhouding v r ijw illig  tè 
laten  doen.

VRIJWILLIGE STORTING TE
VERRECHTVAARDIGEN VOOR 

DE REEDERS VAN OOSTENDSCHE  
VISSCHERSVAARTUIGEN

Zooals we aangestipt hebben is 
de v rijw illige  stortingen der reeders 
van Oostendsche visschersvaartui- 
gen te  verrechtvaardigen om rede
nen van menschlievendheid. De 
afhouding blijft nochtans onwet
telijk en bijgevolg niet verplich
tend. V anaf het oogenblik dat de 
w et op de M aatschappelijke Zeker
heid  op de visscherij van toepas
sing is, behoort het nochtans dat 
de reeders hun houding .tegenover 
de Voorzorgskas der V isscherij be
palen. De laa tst verm elde w et 
voorziet immers de verzekering 
tegen  ouderdom en vroegtijd igen  
dood, alsook de verzekering tegen 
ziekte ën ïnva'liditeit.

W ij stellen de vraag: zullen de 
reeders h ier geneigd z ijn  een dub
bele storting te  doen? De versch il
lende Beroepsbonden behooren 
deze kwestie onm iddellijk  aan te 
vatten.

In den Beroepsraad voor 
de Zeevisscherij

Huis Raph. Huysseune
;  IM PO RT EX P O R T  ;

VISCH - CA RN A A L î • •
• Specialiteit gepelde garnaal ! 
;  H. R. 2151 Tel. Privé  513.39 ; 

;  (1 ) V ischm ijn 513.41 ;

Deze Parita ire  Commissie verga
derde V rijdag  j.l. onder het voor
zitterschap van den h. Christiaens.

De h. Pluym ers woonde de ver
gadering bij in aanwezigheid van 
de werkgevers en werknemers in 
de zeevisscherij en een vertegen
woordiger van de Gemeenschappe
lijke Kas.

A ls eenig punt op de dagorde 
was voorzien: de discussie van het 
ontwerp van besluitwet, houdende 
w ijz ig in g  aan de w etgeving op de 
verzekering der arbeidsongevallen 
in  de zeevisscherij.

Deze besluitwet h ee ft in  de 
eerste plaats als doel de voordee- 
len, in Engeland verleend aan de 
slachtoffers van ongevallen o f 
hunne rechthebbenden, insgelijks 
toepasselijk  te maken in België. 
Men weet da.t deze voordeelen n iet 
te versmaden zijn. W ij stippen o.m. 
aan: m inimum verdubbeling der 
rente voor de weduwe, verhooging 
van het maximum jaarloon, ver
m eerdering der begrafeniskosten 
en der vergoeding voor tijdelijke- 
en bestendige arbeidsonbekwaam
heid, enz.

H et ontwerp van het Beheer van 
het Zeewezen gaat zelfs nog veel 
verder: het voorziet de afschaffing 
van de steunvoorwaarde —  ouders 
zullen kunnen genieten voor het 
verlies van hun zoon, zonder dat 
zij daarom  m oeten bewijzen, dat 
het s lach to ffer hun steun was.

Verscheidene opmerkingen w er
den gemaakt. Deze van de Ge
meenschappelijke Kas voor de 
Zeevisscherij —  steunend op een 
v ijft ien ja rige  ondervinding in der
gelijke aangelegenheden —  dien
den voornam elijk  als basis van de 
discussie.

Verm its het ontwerp voorziet, dat 
de voordeelen met terugwerkende 
kracht zouden in voege treden van 
den 10 M ei 1940 af, werd eenparig 
aangedrongen opdat de belangen 
der weduwen en weezen van de 
oorlogsslachtoffers vóór dezen da
tum, n iet uit het oog zouden ver
loren worden. Onze visschersbe- 
volking had immers sedert den 1 
September 1939 —  datum van den 
oorlogstoestand tusschen onze na- 
buurstaten en vóór 10 M ei 1940 —  
27 slachtoffers van het m ijnenge
vaar te betreuren. A lles zal worden 
gedaan w at m ogelijk  is, om hunne 
naastbestaanden dezelfde voordee
len te verschaffen, als voorzien 
voor de rechthebbenden der slacht
offers van ongevallen na den 10n 
M ei 1940. Verder werd insgelijks 
geredetw ist over den maatregel, 
die voorziet dajt de rente der w e
duwe, die opnieuw in het huwelijk  merkingen.

treedt, m et de h e lft verm inderd 
wordt. Verscheidene technische en 
andere bezwaren werden hiertegen 
aangevoerd, welke er toe zouden 
kunnen leiden, dat de voorgenomen 
regeling tenslotte n iet doorgaat en 
de weduwen de renten b lijven  be
houden, welke onm iddellijk  na het 
ongeval vastgesteld werden.

De andere discussies waren van 
adm inistratieven aard en leveren 
b ijgevolg  m inder belang op. W ij 
moeten h ier nog aan toevoegen, 
dat de besproken besluitwet slechts 
van  toepassing za l zijn  to t 31 De
cember 1945. N a  dezen datum 
moet een nieuwe regeling getro ffen  
worden. Deze kwestie, alhoewel zij 
thans van dringenden aard is, 
werd door den Beroepsraad voor 
de Zeevisscherij nog n iet aange
raakt.

WANNEER ZAL DE NIEUWE
BESLUITWET TOEGEPAST  

WORDEN?

H e t , past dat w ij in  de eerste 
plaats het Beheer van het Zeewe
zen gelukwenschen voor de dege
lijkheid  van het ontwerp. Het be
d r ijf m ag n iet uit het oog verliezen 
dat indien groote voordeelen ver
strekt wqrden aan de slachtoffers 
van arbeidsongevallen o f hunne 
rechthebbenden, de last ervan n iet 
op den rug van de reeders wordt 
geschoven, m aar de Staat hem uit
sluitend zal dragen. Beide belan
gen zijn  dus ruimschoots gediend. 
W ij betreuren slechts, dat men nog 
n iet kan voorzien, wanneer de B e
sluitwet ten  slotte van toepassing 
zal zijn. D aar de periode van de 
volm achten aan de Regeering ver
streken, is, moet men nog u itm a
ken o f de nieuwe bepalingen, al 
dan n iet door een besluitwet zullen 
kunnen bekrachtigd worden. In 
dien de zaak nog aan een bespre
king in K am er en Senaat moet on
derworpen worden, laa t ons niets 
toe te voorzien, wanneer tenslotte 
de bepalingen kracht van wet zul
len hebben.

Ondertusschen wachten de 
slachtoffers o f hunne rechtheb
benden m et veel ongeduld en dit 
zeker terecht.

Aan onze Volksvertegenwoordi
gers zich thans desnoods vóór 
den wagen te spannen en de 
kwestie er zoohaas.t m ogelijk  door 
te helpen. Vervolgens kunnen zij 
aan hun eigen wetsontwerp hun 
volle aandacht schenken. W ij ko
men la ter op dit ontwerp terug, 
want er z ijn  h ier verscheidene 
punten, die aanleiding kunnen ge 
ven tot discussies en gegronde be-
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Onze Vragenbus

Wie in lich tin gen  wenscht over de 
meest u iteenloopende v isscherij- 
kwesties: aanvraag vergunningen, 
bouw van schepen, repatrieering, 
uitbating, verzekering van vaartu i
gen, sociale aangelegenheden, vraag
stukken in verband m et den han
del, betrekkingen m et de Overheid, 
enz., m ag zich gerust to t de R e 
dactie van « H et Nieuw V isscherij- 
b lad » wenden.

We zullen zooveel m ogelijk  de 
vragen in  het blad zeit beantw oor
den, m et aanduiding van de begin 
le tte r van naam en voornaam  van 
de briefioisselaars. Ind ien  deze 
laatsten het u itd rukke lijk  verzoe
ken, laten we alle aanduidingen na, 
die zouden kunnen "aanleiding ge
ven to t vereenzelviging. Van on - 
zentwege kan m en steeds rekenen  
op een volstrekte geheim houd ing.

Ind ien  om bijzondere redenen de 
vragen in  het blad n ie t kunnen be
handeld worden, zullen we ons 
rechtstreeks m et de briefwisselaars 
in  verbind ing stellen.

M en gelieve b ij elke vraag 10 fr. 
in  postzegels te voegen, voorloop ig  
vastgesteld to t dekking der onkos
ten.

DE R ED A C TIE .

De voornaamste Engelsche
ALGEMEENE VERTEGENWOORDIGERS:

V A L C K E  G ebr. N. V . O ostende

Motoren} abriek

(5) *

Vooraleer een overzicht te geven 
van de geleidelijke ontw ikkeling 
van de Belgische V isscherijvloot, 
sedert he.t uitbreken van den oor
log, past het dat we eerst het 
beeld van vóór 10 M ei 1940 terug 
in het leven roepen. Slechts dan 
zullen we ons kunnen vergewissen 
van de zware bressen, welke in  het 
bedrijf werden geslagen en de aan
houdende krachtinspanningen wel
ke tijdens de bezetting geleverd 
werden, om de productiem iddelen 
terug to t het peil te brengen, 
waarop we spijts alles reeds te
recht mogen fie r  gaan.

DE TOESTAND VOOR 
OORLOC

DEN

Als vertrekpunt beschouwen we 
de jaren  1929-30. D it tijdstip  was 
ongetw ijfe ld  een m ijlpaa l in de 
evolutie van het bedrijf, zoowel 
ten aanzien der productie, als der 
productiem iddelen. Het g ing on- 
m iddellijk  de periode vooraf, ge
durende dewelke moest beroep ge
daan worden op scherpe bescher
m ingsm aatregelen, w ilde men het 
bedrijf van een gewissen onder
gang redden. Anderzijds was rond 
dit tijdstip  de m otor de spil ge- 
v'orden, rond dewelke het gansche 
bedrijf toenadering zocht.

W e geven hierna een overzicht 
van de verschillende vaartu ig- 
soorten.

De stoomvisscherijvaartuigen

Het Verlies van ZeegoecL bij Zeeramp
DEZE KWESTIE ZAL DOOR DEN
BEROEPSRAAD ONDERZOCHT  

WORDEN

In  ons vorig  nummer hebben 
w ij er op gewezen dat recht op 
vergoeding voor verlies o f vernie
ling van zeegoed, tengevolge van 
scheepsramp, zoowel voor de e r f
genamen, als voor de slachtoffers 
bestaat. A lleen kan worden gere
detw ist over het bedrag der ver
goeding. Zoowel de reeders als de 
visschers hebben er belang bij, dat 
deze kwestie door een wederzijd- 
sche overeenkomst, die nadien door 
een w ettelijke tusschenkomst kan 
bekrachtigd worden, geregeld 
wordt.

M et het oog op het bereiken van 
deze overeenkomst, zal de Beroeps
raad voor de Visscherij op 14 De
cember as. bijeengeroepen worden.

AANPASSING DER VROEGER  
VASTGESTELDE VERGOEDINGEN

De Beroepsraad voor de Zeevis
scherij besliste in z ijn  vergadering 
van 31 M aart 1939, dat de vergoe
ding door den reeder te  betalen, 
een fo r fa ita ir  karakter zou hebben, 
regeling welke trouwens in andere 
landen insgelijks wordt toegepast.

werden

710 fr.

1.360 fr. 
1.225 fr. 
1.185 fr.

1.600 fr. 
1.300 fr. 
1.100 fr.

Het bedrag ervan verschilde vol
gens de reeks van vaartu igen en 
volgens de hoedanigheid aan 
boord der manschappen.

De volgende barem a’s 
vastgesteld :

I. Kustvisscherij : 
eenvorm ig :
II. M iddenslagvisscherij : 

ka pitein  : 
motorist : 
ander personeel:
I I I .  D iepzeevisscherij : 
kapitein en m achinist: 
ander dekpersoneel: 
ander machinepersoneel:

Voor de eerste twee categoriën 
worden de bedragen verm inderd 
m et 25%, na a ftrek  van alle ge
redde voorwerpen. Voor de scheeps
jongens is düe (verm indering ge
bracht op 25%.

In  de laatste reeks wordt op de 
voormelde sommen 75% uitbetaald, 
na aftrek van alle geredde voor
werpen, ronder onderscheid tus
schen scheepsjongens en ander 
personeel.

De Parita ire  Commissie za l waar
sch ijn lijk  het stelsel van 1939 vo l
gen, m its aanpassing van het 
prijzenpeil aan de huidige omstan
digheden.

In  1929 werd het tijdstip  ingeluid 
var) verva l der stoomvisscherij, 
zoowel in aantal als in  totale 
tonnemaat. Op het einde van voor
meld ja a r  .bedroeg het aantal 
stoom visscherijvaartu igen 50 een 
heden m et een gezam enlijke ton 
ne m aat van 3.126 N.T. (1930: 36 
vaartu igen en 2.207 N .T .). Op 31 
December 1939 waren er nog slechts 
14 vaartu igen in het bedrijf w aar
van de gezam enlijke tonnem aat 
1 569 ïtf.T. bedroeg. De stoom vis
scherij leverde b ijgevolg  alle ken- 
teekenen van een onbetwistbaar 
verval. De u itleg hiervan lig t voor 
de hand: de steeds stijgende over- 
heersching der m otorvisscherij en 
o.e aantrekkingskracht die zij om 
verscheidene redenen op het vis- 
stherijpersoneel uitoefende. H ier
door ontstonden som tijds onover- 
kc.melijke m oeilijkheden in de sa
m enstelling der bem anning met 
al de nadeeiige gevolgen er aan 
verbonden.

A lle stoom vaartuigen van meer 
dar 40 Ton  waren geleidelijk  uit 
de n ijverheid  verdwenen. Zelfs het 
m iddelm atig stoom vaartuig werd 
achteruit gedreven. Hun m inder
waardigheid  tegenover het m otor
vaartu ig is ten andere onbetwist
baar. Daarentegen merken we op, 
dat het aantal stoom vaartuigen 
van 90 Ton  en meer, voortdurend 
ic gestegen (van  6 in 1929 op 12 
in 1939). H ieru it spruit voort, dat 
de gezam enlijke tonnem aat der 
stoom vaartuigen n iet in dezelfde 
verhouding is gedaald (40% ), als 
het aantal vaartu igen (72%). De 
inschakeling in het bedrijf van 
grootere eenheden is zeer natuur
lijk , als men in acht neemt, dat 
d t stoom vaart in  de visscherij, uit 
haren aard zelf, bestemd is voor 
de a fgelegen  visscherijgronden, 
wat scheepsruimte en stuwkracht 
vereischt. W ij kunnen b ijgevolg 
besluiten dat, zoo de stoomvaar-

tuigen ‘.achteruit gegaan zijn  in 
aantal en tonnemaat, zij nochtans 
aan innerlijke kracht hadden b ij
gewonnen.

De gedekte motorvaartuigen

Zooals hooger gezegd, was se
dert 1930 de visscherij m et het m o
torvaartu ig de spil geworden, rond
om dewelke de gansche n ijverheid  
toenadering zocht. Scheepsbouw, 
zeevaart en visscherij worden in  
verband met de m otorkracht op
gevat, zoodat het naar deze laatste 
is, dat het verm ogen van het vaar
tu ig en van de reederij beoordeeld 
wordt.

Het m otorvaartu ig heeft, zooals 
we opgem erkt hebben, het kleine 
en gem iddelde stoom vaartuig 
achteruit gedreven en vervangen. 
In  het opzicht van techniek heeft 
de visscherijvloot er ongetw ijfe ld  
r ie ts  bij ingeschoten, ingezien de 
onbetwistbare voordeelen die de 
m otor voor de bedrijfsvaardigheid  
ooievert.

Ir. het opzicht der drijfkracht, in 
nauw verband m et dc soort v is
scherij, die door den band wordt 
uitgeoefend, kon men de m otor
vaartuigen in verscheidene reeksen 
iudeelen:

1 De vaartuigen met motor van 
301 tot 750 P.K. In  1930 was enkel 
één vaartu ig dezer soort in het be
d r ijf; op het einde van 1939 telden 
we er 6. Hun bedrijv igheid  strekte 
zich uit van het K an aa l to t Spanje, 
Portugal en IJsland. Z ij speelden 
reeds een belangrijke rol in de be
voorrading van de m arkt van ron- 
cievisch en vulden b ijgevo lg  eenig- 
zins de leem te aan veroorzaakt 
dcor de inkrim ping van de stoom 
vaart.

2. De vaartuigen met motor van 
151 P.K. tot 300 P.K. Deze vaar
tuigen, welke in  den regel de vis- 
scherij bedrijven in het Kanaal, 
aan de W itte Bank, de grootste 
onder hen vóór Spanje en Portugal, 
hebben in de laatste tien  jaren 
welke den oorlog voorafg ingen  een 
verrassende u itbreiding genomen. 
De vaartu igen van 151 tot 200 P.K. 
brachten het van 17 eenheden to t 
61 ; van 201 to t 250 P K .  van 3 to t 
34. In  1930 werd in de reeks van 
251 to t 300 P.K. geen enkel vaartu ig 
aangestipt, op het einde van 1939' 
werden er 9 opgeteekend.

Zieh ier ten andere de geleide
lijke ontw ikkeling :

151-200 201-250 251-300 
P.K. P.K . P.K. 

1930: 17 3 —
1931: 49 11 1
1932: 52 15 1
1933: 54 13 1
1934: 57 15 1
1935: 54 20 1
1936: 56 33 4
1837: 55 35 8
1938: 57 35 8
1939: 61 34 9

Deze vaartuigen, te  zamen met 
deze voorzien van een motor van 
301 P.K. en meer, z ijn  w ezen lij
ke kapitalistische ondernemingen, 
waaronder een tien ta l toebehooren 
aan kapitaalkrachtige vennoot
schappen. Z ij dragen den stempel 
van een zeer belangrijken techn i
schen vooruitgang. A llereerst moet 
in dit opzicht vernoemd worden, de 
aanwezigheid van een radio-ont- 
vangsttoestel, waardoor de schip
per de voor hem zoo belangrijke- 
weerberichten en de m ededeelingert
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van zijn  reederij kan beluisteren. 
Nog e ffectiever wordt een vaartuig, 
wanneer tevens een radiozendin- 
sta llatie aanwezig is, waardoor de 
schipper m et de reederij kan in 
verbinding treden en onderhande
len over den best geschikten tijd  
van binnenloopen, in verband met 
de verwachte prijzen, die tenge
volge van de vangstw isselvallighe- 
den aan sterke schommelingen 
onderhevig zijn.

Een andere belangrijke u itvin 
ding, is de ultra-sonore dieptem e
ter, m et behulp w aarvan  de schip
per, vooral op sterk geaccidenteer
de vangstgronden, het vischtuig op 
een ju iste w ijze kan laten  trekken. 
In  tegenstelling m et het dieplood, 
dat in diepere gebieden, alleen op 
stilliggende schepen gebruikt kan 
worden, kan het echolood, te rw ijl 
men vaart, onafgebroken gebruikt 
worden, w at natuurlijk  een groot 
voordeel in de vaart oplevert.

De meeste dezer toestellen ver
gen echter van het personeel, aan 
wiens zorgen ze z ijn  toevertrouwd, 
groote technische vaardigheid.

***'
De verhooging van het aantal 

vaartu igen voorzien van een motor 
van 150 to t 300 P.K . bedroeg b ij
gevolg in totaa l 84 eenheden (1930: 
20; 1939: 104) o f 420%. Slechts twee 
handelsvennootschappen kwamen 
in aanmerking, die zooals we reeds 
hebben aangestipt, slechts een 
tien ta l dezer soort vaartu igen u it
baten. Het overwegend aantal be
hoorde toe aan schipper-eigenaars

Ki

die zich in het bedrijf hebben op
gewerkt. H ier dient aangestipt dat 
bepaalde beroepskringen, het be
staan van die ta lrijk e  ondernem in
gen, die één o f twee vaartuigen 
uitbaten, en derhalve individueel 
een groot risico loopen, onder oog
punt van opbrengstvermogen, on
gunstig ribemen. De groote ver
snippering van het aantal onder
nem ingen kan een belemmering 
zijn  voor de to t standkom ing van 
m aatregelen, welke de algemeene 
belangen van de visscherij beoogen. 
Grootere combinaties m et m eer
dere vaartu igen zouden econo
misch m eer te verrechtvaardigen 
zijn, daar het risico in belangrijke 
m ate beperkt wordt, verm its de 
goede en ,kwade kansen tegen e l
kaar opwègen.

Tegen  deze opvatting kan men 
anderzijds aanvoeren, dat de ge
weldige uitbreiding, die onze vis- 
scherijvloot genomen heeft, hoofd 
zakelijk  te danken was aan het 
in itia tief, den durf en de vo lhar
ding van alleenstaande personen, 
die aldus het bewijs hebben gele
verd van de leefbaarheid van het 
bedrijf. 4

Deze beide opvattingen kunnen 
verder u itgediept worden. O. i. is 
het hoofdzakelijk  van belang dat 
er samenhoorigheid to t stand 
kome. Deze belangrijke factor 
b leef echter in de productiem id- 
dens meestal in gebreke.

In  het volgend nummer behan
delen we de ontw ikkeling der an
dere vaartuigen.

(N adruk verboden).

Betreurenswaardige Beslissing
EEN ANDERE VOORSTELLING DER FEITEN
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Vergoeding voor loonsverlies 
bij scheepsramp

DE REEDER IS LOON 
VERSCHULDIGD

De wet van 5-6-1928 bepaalt in 
art. 28 dat bij schipbreuk de reeder 
het loon verschuldigd is to t op 
den dag van de ramp en aan de 
bemanning een vergoeding moet 
betalen voor den wezenlijken duur 
van haar werkloosheid, berekend 
naar het bedrag van het gem id
deld loon van de bij de maand be
zoldigde zeelieden van  een overeen
stemmende categorie, met een 
maximum van twee maand gage. 
Deze bepaling, overgenomen uit de 
Conventie van Genua van 1920, 
had voor doel de zeelieden te  ver
goeden voor den duur van de wer
kelijke werkloosheid, die haar 
oorzaak vindt in de scheepsramp.

De reeder is dus loon verschul
digd to t op het oogenblik van de 
ramp, onversch illig o f de zeeman 
het leven er bij verloor o f kon ge
red worden. In  de eerste veronder
stelling mogen zijn  erfgenam en 
aanspraak maken op d it loon. H ij 
is daarenboven een vergoeding ver
schuldigd aan de overlevende zee
lieden voor den duur van hun 
werkloosheid, zonder dat het be
drag ervan de waarde van 2 maand 
gage m ag overschrijden.

Gezien voor de slachtoffers van 
een doodelijk ongeval, de vergoe
ding, voorzien door de arbeidsonge- 
vallenwet door de Gem eenschap
pelijke K as voor de Zeevisscherij 
uitgekeerd wordt vana f het oogen
blik van het overlijden, kan er na
tuurlijk  geen sprake zijn  van een 
vergoeding door den reeder voor 
verlies van inkomsten, tijdens de 
periode van verm oedelijken duur 
der reis na het voorvallen  van de 
ramp.

Het gem iddeld dagelijksch loon 
dat rond die periode zal betaald 
geweest zijn  aan de bemanning 
van gelijkaard ige vaartu igen die 
dezelfde vischgronden bezochten, 
zal moeten uitgerekend worden.

D it dagelijksch bedrag zal ver

m enigvuldigd worden door het aan 
ta l dagen dat de overleden zeelie
den aan boord werkten vóór dat 
de ram p zich voordeed, om het aan 
de erfgenam en toekomende loon te 
berekenen.

W anneer men ditzelfde bedrag 
verm enigvuldigt m et het aantal 
dagen werkloosheid, bekomt men 
het bedrag der vergoeding voor de 
zeelieden, die aan de scheepsramp 
ontsnapten, dat echter het bedrag 
van twee m aand gage n iet m ag 
te boven gaan.

W ij vermoeden dat deze kwestie 
zal aanleiding geven to t langdurige 
discussies, vooraleer een akkoord 
tusschen reeders en visschers in 
den schoot van den Beroepsraad 
voor de Zeevisscherij zal kunnen 
tot stand komen.

CARROSSERIE

We L. Brackx en Zonen
231, Torhoutsche Steenweg, 231 
OOSTENDE (14)

Wie helpt een ongelukkige 
Visscher ?

Een ongelukkige visscher, die in 
het begin van 1945 het s lachtoffer 
is geweest van een zwaar ongeval 
op zee tengevolge van een m ijn - 
on tp loffing, waardoor de beide bee- 
nen zeer erg gekwetst werden, is 
thans aan de beterhand en kreeg 
van den dokter de toelatiing om 
buiten te gaan. De kwetsuren aan 
de beenen laten d it echtier zonder 
hulp van een «  karretje »  n iet toe.

W ie kan aan dezen visscher een 
«in va lid e-w agen tje » bezorgen ?

Men gelieve zich hiervoor to t het 
bureel van het blad te wenden.

Bij voorbaat dank !

verleden week betreffende den in 
voer van 1.200.000 kg. Groenland- 
sche kabeljauw, ontvingen w ij vol 
gend schrijven, w aarin  onze mede
werker enkele door ons vooropge 
zette beweringen op punt wenscht 
te  stellen.

Invoer zoutevisch uit Groenland

In  tegenstelling m et w at door 
n iet vakkundige o f onervaren per
sonen beweerd wordt, is die visch 
niet «  zeer slecht », doch Integen
deel van «  prima hoedanigheid ».

De eenige fou t die begaan werd 
is dat de ingevoerde hoeveelheid 
veel te groot is voor een klein a f
zetgebied als België. In  plaats van 
1.200 Ton had men zich moeten 
beperken to t 2/300 Ton, waarvoor 
er wel belang is.

Het overige zal waarsch ijn lijk  
dienen terug uitgevoerd naar lan 
den w aar men er belang voor heeft.

De aankoop werd n iet gedaan 
door de belanghebbende invoerders 
doch door de Economische Zendin
gen.

Deze visch kan best aan den ver
bruiker geleverd worden wanneer 
de versehe visch ontbreekt of te 
duur is.

Zoutevisch is zeer voedzaam, en 
den verkoopprijs in huidig geval 
za l zeer m atig  zijn.

A lle voorzorgen zijn  getro ffen  om 
deze visch in  de gewenschte voor
waarden te bewaren.

Noorsche gezouten haring
Deze werd aangekocht rond Sep

tember, tegen  zeer gem atigde p r ij
zen, op een oogenblik dat er groot 
belang was om dergelijk  produkt 
voor onze bevolking in te voeren.

Door vertragingen ontstaan in 
het onderteekenen der wederzijd- 
•sche handels- en financieele ak
koorden tusschen Noorwegen en 
België, is die haring slechtse in 
Novem ber kunnen verscheept w or
den.

A lhoewel de verkoop ervan vrij 
is, en de bevoegde diensten niet 
zijn  overgegaan .tot het vaststellen 
van verkoopsprijzen, hee ft de Groe- 
peering der Vischnijverheden (vak- 
groepeering der rookerijen, inleg- 
gerijen ) het op zich genomen nor
male prijzen  aan haar leden voor 
te schrijven. Deze worden meestal 
gevolgd.

Die Noorsche haring is in hui
dige om standigheden in  geen enkel 
opzicht een nadeel voor onze eigen 
haringvisscherij. Tegen  dat het ha- 
ringseizoen aan de kust volop in 
gang is, zal die Noorsche haring 
reeds voor het grootste deel ver
bruikt zijn.

Die invoer is een uitstekende 
zaak geweest voor den verbruiker. 
Inderdaad, door z ijn  genadige prijs 
had zulks voor gevolg de prijzen 
der versehe ijle  haring terug te 
brengen van ong. 50 fr. de kg. op 
20 fr. Ook de gerookte haring liep 
van 80fr. de kg. terug op 30 à 35fr.

D it is het eenige die te lt voor 
den verbruiker.

Dat onze visschers niet meer ver
langen dan 4 fr. de kg. voor de ha
ring is een goede zaak voor de ver
bruikers.

Echter kan alleen vastgesteld 
worden dat men voor den oogen
blik nog ver van dezen prijs a f is.

W at betreft het betoog dat de 
invoerders geen risico’s dragen en 
alleen als «  facteurs »  handelen, is 
in de kwestie der invoer van Noor 
sche haring verkeerd. Inderdaad is 
het kontrakt afgesloten geweest 
met al het risico aan dergelijke 
zaken verbonden (o. 50 m illioen fr .) 
voor rekening van de invoerders- 
handelaars (in  huidig geval de 
rookers en in leggers). Deze hebben 
de waarde der goederen meer dan 
een maand op voorhand moeten 
storten. Dat er in de huidige om
standigheden en bij overvloedige 
aanvoer aan onze kust zekere m aat
regelen dienen getro ffen  ten op
zichte van den haring-invoer, is 
wel aan te nemen. Echter is het 
geraadzaam  dat dergelijke m aatre
gelen alleen getro ffen  worden na
dat men de belanghebbende tak 
ken geraadpleegd heeft, en dat de 
besluiten dan getro ffen  worden in 
het algemeen belang, en n iet van 
een o f andere groep.

Zoo b.v. is de invoer ook eenigs- 
zins geconditioneerd door de moge
lijkheden van uitvoer. Deze laatste 
zijn  op het oogenblik nog n iet ge
kend, evenmin als w at onze vis
scherij aan haring zal kunnen aan
brengen.

stukken kunnen best hun oplossing 
vinden in den schoot van den Be- 
drijfsraad, zoopas to.t stand geko
men, en w aarin  alle takken en be
langen vertegenwoordigd zijn. Daar 
kan nuttig werk worden gedaan.

W at het zoogezegd speculeeren 
m et de ingevoerde visch betreft, 
dient dit eerst te worden bewezen.

De eenvoudige u itleg echter is 
dat de invoer nog to t op heden 
gereglem enteerd was, en de prijzen 
vastgesteld, en integendeel den 
verkoop der kust-aanvoer vrij.

D aar de prijzen  der ingevoerde 
visch lager waren als die der eigen 
vangst, moet het n iet verwonderen 
dat bij tekort aan visch de prijzen 
der eerste zich aanpassen aan die 
der tweede.

De fout van heel den toestand 
is n iet alleen aan visscher, hande
laar o f invoerder. H ier doet zich al
leen een economisch verschijnsel 
voor, nam entlijk  dat zoolang de 
vraag het aanbod zeer overtreft, 
de prijzen  te hoog b lijven  voor een 
categorie verbruikers.

H et eenige m iddel om den toe
stand gezond te maken is meer aan
voer, en zoo noodig ook m eer in 
voer. De t ijd  der te dure prijzen 
voor visch moet uit zijn, in het be
lang van Visscherij en V ischhandel 
en niet het m inst in  die van den 
verbruiker, welke ook voor de toe
komst voor het vischverbruik moet 
gewonnen zijn. A. v. d. A.

Nota der Red. —  Akkoord met 
onzen zegsman. Ondertusschen is 
de haring tot 4 fr. per kg. gedaald 
en zou vooral ook m oeten gewaakt 
op de uitbatingskosten, die peper
duur blijven.

Is de Mosselinvoer een 
Monopolium?

Men s ch r ijft  ons:
Te  Brussel bestaat nog a ltijd  de 

«  Vermoslin », vereeniging van Im
portateurs van mosselen, die zoo 
w illekeurig optreden, dat zij niet 
alleen het monopolium van den 
invoer in handen hebben, maar 
daarenboven in hun vereen iging 
opnemen o f uitsluiten wie aij goed 
vinden.

Zoo worden door die heeren alle 
mosselhandelaars van de kust uit
gesloten, onder voorwendsel dat zij 
geen mosselen noodig hebben om 
dat er aan de kust... visch genoeg 
aangevoerd wordt.

De heer M inister van R avita il- 
leering schijnt thans die menschen 
wakker geschud te hebben m et hen 
te melden dat «Verm osin» zijn  aan
sluiting verkreeg bij de In terpor
tuaire Unie voor den invoer van 
mosselen in het raam  van de con
ventie welke tusschen de In terpor
tuaire Unie en den Handelsdienst 
voor R avita illeering werd a fgeslo
ten.

De conventie bepaalt o. m. dat 
iedereen die vóór den oorlog het 
beroep van handelaar in  de be
trokken Produkten uitoefende, het 
recht heeft aan te sluiten.

Eventueele betw istingen over aan
sluiting dienen aan den heer M i
nister van R avita illeering voorge- 
legd.

«Verm osin » had ten andere niet 
beter gevonden alle firm a ’s die 
volgens hen geen 250.000 kg. mos
selen per jaar hadden ingevoerd, 
uit te sluiten.

Mogen w ij den M inister vragen 
waarom  «  Vermosin »  alleen over 
een monopolium van invoer van 
mosselen m ag beschikken, alzoo de 
prijzen naar willekeur kunnende 
bepalen en deze hoog houdend ?

B U I T E N L A N D
ENGELAND

MANGEL AAN NETGAREN

Nu de visscherij h ier spoedige 
uitbreiding neem t naarm ate er 
m eer en meer vaartu igen in dé 
vaart komen, na de noodige ver
anderingen te hebben ondergaan, 
na hun vrijste lling  door de Navy, 
meende men er zich te mogen aan 
verwachten dat er ook gaandeweg 
meer netgaren zou beschikbaar 
komen.

De teleurstelling is dan ook groot 
daar er wein ig o f geen verbetering 
in den toestand kwam, en die te 
leurstelling slaat over in bitterheid 
nu het bekend geworden is dat 
sommige garenfabrieken haar gan- 
sche voortbrengst hebben moeten 
afstaan aan de Regeering vóor u it
voer naar den vreemde.

Om Engelands financieel even
wicht te verstevigen is het orde
woord thans: zooveel m ogelijk  u it
voeren; onze visscherij is evenwel 
van oordeel dat eerst in de natio
nale noodwendigheden dient voor
zien.

IJSLAND’S MOOI GEBAAR
IJslandsche traw lers hebben hier 

herhaaldelijk  bittere teleurstellin
gen opgeloopeii toen hun vangsten 
grootendeels werden afgekeurd als 
zijnde ongeschikt voor menschelijk 
verbruik.

D it schijnt echter de IJslandsche 
overheden n iet ontstemd te heb
ben, want de Gem eenteraad van 
Reyk javik  komt aan den Lord 
M ayor van Huil, de meest gete i
sterde Engelsche visscherphaven, 
een g ift  van £  20.000 toe .te sturen.

D it mooi geschenk werd b ijeen
gebracht door IJslandsche vissche- 
rijreeders en visscherijplaatsen en 
het zal er zeker toe bijdragen de 
verstandhouding tusschen de IJs
landsche visschers en deze Engel
sche visschershaven te verbeteren.

DIENSTHERNEMING

In  onze bijzonderste visschers
haven bestaa.t een gemeenschappe
lijk  Comité dat voor opdracht 
heeft dezen die hun dienst bij de 
jNavy voleind hebben, zoo spoedig 
m ogelijk  aan werk te helpen.

Het Com ité van Grimsby was 
evenwel van oordeel dat het zich 
n iet m et schippers o f stuurlieden 
moest bezighouden, daar het deze 
aanzag, n iet als gewone dienst- 
nemers, m aar als deelgenooten in 
de reederij.

Het gerecht heeft echter die op
vattin g  van de hand gewezen, ver
klarende dat het fe it dat de schip

per 1 3/8 aandeel en de stuurman 
1 aandeel heeft in de 14 parten, 
waarin  de opbrengst van elke 
vangst verdeeld wordt, zij daarom  
niet als deelgenooten in  de onder
nem ing moeten aanzien worden, 
verm its zij nooit tusschenkomen 
in het veçlies.

De schipper m oet de bevelen uit
voeren die de reeder hem geeft en 
is dus wel wezen lijk  te aanzien als 
dienstnemer.

VREEMDE VISCH TE ABERDEEN

Het havenbestuur had h ier on
langs besloten dat vreemde vis- 
schersvaartuigen slechts na 4 uur 
nam iddag een landingsplaats aan 
de kaai zouden bekomen, zoo er 
plaats beschikbaar was.

Het lossen der eigen vaartu igen 
nam  echter doorgaans zooveel tijd  
in beslag, dat de vreemde vaartu i
gen heel d ikw ijls geen gelegenheid 
kregen om te lossen.

N aar aanleiding van de klachten 
die daaruit z ijn  voortgesproten, 
werd door regeeringsam btenaren 
een onderzoek ingesteld en een 
plaatselijke Commissie werd tot 
stand gebracht, die voor taak heeft 
de noodige m aatregelen  .te nemen 
voor het bespoedigen van het visch- 
lossen, zoodat iedereen voldoening 
kunne bekomen.

Meer kisten zullen daarvoor 
moeten in gebruik gesteld worden, 
meer electrische apparaten en het 
vischlossen zal te m iddernacht 
moeten beginnen in plaats van om 
4 uur en zal desnoods ook ’s na
m iddags moeten voortgezet worden.

HARINGVERBRUIK

Terw ijl in de meeste continen
tale landen aanzienlijke hoeveel
heden pekelharing, rollmops, en 
bokking verbruikt worden, heeft de 
Engelsche huisvrouw nooit groote 
belangstelling getoofrd »voor deze 
eetwaar, die ze als ongaar voedsel 
aanschouwt.

De voorkeur gaat naar kipper en 
versehe haring, die gebakken op 
ta fe l komt.

De m oeilijkheid  bestaat echter 
hierin, dat versehe haring een zeer 
bederfelijke w aar is, die n iet ge
m akkelijk op groote afstanden kan 
verzonden worden.

De H erring Industrie Board te- 
Edinburg heeft dan ook besloten 
een groote hoeveelheid versehe ha
ring aan vlug-bevriezing te onder
werpen, vooraleer ze naar de a fge
legen verbruikscentra te zenden, 
en uit verklaringen die van w ijd  
en zijd  toekomen, m ag de proef als 
een volled ig succes aanzien worden.
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MARKTBERICHTEN
O O S T E N D E

Vrijdag 30 November 194S
9 vaartuigen die gisteren te laat 

van  de haringvangst waren bin 
nengekomen om aan de garnaal- 
trap te verkoopen, boden heden 
hun vangst, bestaande in totaal uit 
22.250 kg. ijle  haring, ter m ijn  aan 
die in stijgende lijn  verkocht w er
den aan prijzen  gaande van 2.050 
to t 2.370 fr. per 100 kg. Drie dezer 
schepen hadden bovendien een 
k leine partij w ijting.

fr. kg.
0.186 2.170,—  141
0.33 2.300,—  124
0.52 2.580,—  130

Zaterdag 1 December 1945
5 vangsten van vaartuigen die 

de vischvangst uitoefenen, bestaan
de uit: 6.000 kg. tong, 800 kg. ta r
bot, 140 bennen platvisch, 2.300 kg. 
rog. 500 kg. roobaard, 44 bennen 
kabeljauw en gul, 40 bennen w ij
ting en 85 bennen keilrog, werden 
ter m arkt aangeboden. A l deze 
vischsoorten werden aan vaste 
prijzen  afgezet.

Bovendien brachten 10 vaartu i
gen, in kleine hoeveelheden, in to 
taal 10.000 kg. ijle  haring, bene
vens kleine partijen  w ijting, op de
markt.

fr. kg.
0.244 232.800,— 8.099
0.312 250.950,— 9.018
Z.109 99.720,— 4.349
0.62 120.560,— 4.959
0.188 18.930,— 854
Z.89 6.270,— 141
B.64 3.010 — 291
Z.90 3.600,— 161

32.171 kgr. Aanvoer ijle  haring :
12.000 kg. ongeveer.

fr. kg.
N.756 128.570,—  4.358
0.131 233.130—  6.789
0.277 324.310,—  9.146
0.290 351.260,—  11.878

Dinsdag 4 December 1945
Heden hebben enkel 3 vaartuigen 

m et ieder een tam elijk  schoöne 
partij visch, gemarkt. De totale 
aanvoer van heden was echter 
uiterm ate klein voor een D insdag- 
markt, zoodat aan de groote vraag 
geen voldoening kon worden gege
ven. Natuurlijkerw ijze boeken alle 
prijzen, behalve voor kabeljauw en 
gul die goedkooper werden afgezet 
dan gisteren, een flinke sMjglng. 
De 0.292 bracht ongeveer 500 ben
nen visch ter markt, bestaande 
hoofdzakelijk  ulit kabeljauw (275 
bennen).

16.000 kg. ijle  haring werd door 
9 vaartu igen aangevoerd. Deze ha
ring werd aan prijzen schomme • 
lende tusschen 2.160 en 2.540 fr. 
per 100 kg. verkocht.

fr. kg.
B.2 296.550,—  10.339
0.187 259.750,—  7.434
0.292 809.880,—  24.252

Woensdag 5 December 1945
De aanvoer van vandaag, a lhoe

wel iets grooter dan gisteren, vo l
doet bijlange n iet aan de levendige 
vraag. De vier vaartuigen, die hun 
vangst van allerbeste hoedanig
heid heden ter m arkt aanbieden, 
hebben een gezam enlijke aanvoer 
van zoowat 50.000 kg., bestaande 
hoofdzakelijk  uit kabeljauw (10.000 
kg.) en schelvisch (23.000 kg.). De 
aanvoer tong bedraagt slechts 
2.400 kg.; de prijzen  van deze ton 
gen z ijn  dan ook m erkelijk  geste
gen. A lle vischsoorten, behalve ka
beljauw, schelvisch en w ijting, w or
den duurder verkocht dan gisteren.

29 vaartu igen brachten heden 
m orgen in  totaal 120.600 kg. ijle  
haring ter markt. De prijzen zijn  
geweldig gedaald en wispelturig en

Donderdag 6 December 1945
Nogm aais wein ig visch op de 

markt. Drie vaartuigen leveren on 
geveer 18.000 kg. visch. De beschik
bare soorten om vatten tong, ta r
bot, platvisch, kabeljauw, rog en 
w ijting, die, behalve voor tong, 
duurder a fgezet worden dan gis
teren.

Geen aanvoer van ijle  haring.

0.287
0.246
JB.610

fr.
193.240,—
373.420,—
95.180,—

kg. 
5.347 

10.172 
2.912

O PBRENGST EN AANVOER 
PER DAG

fr. kg.
V rijdag 30 Nov. 7.140,—  404
Zaterdag 1 Dec. 735.840,—  27.872
M aandag 3 Dec. 1.037.270,—  32.171
Dinsdag 4 Dec. 1.366.180,—  42.025
Woensdag 5 Dec. 1.464.340,—  50.542
Donderdag 6 Dec. 661.840,—  18.431

VERKO O P 
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en Herstelling 

ter plaatse

A. VANDERNOOT
•  Maria Theresiastraat, 1 6
•  OOSTENDE - Tel. 72113

(4)

Albert Raes-Ryzerhove

Maandag 3 December 1945
Slechts 4 vaartu igen hebben h e

den gemarkt. De gezam enlijke aan
voer was te klein volgens de be
hoeften, zoodat alle voorhanden 
zijnde vischsoorten duur werden 
verkocht. De m arkt was zeer vast, 
behalve voor de tongen die, vanaf 
de derde beurt, een Echte daling 
ondergingen. De hoedanigheid van 
de visch was opperbest. De totale 
aanvoer, hoofdzakelijk  bestaande 
uit: 65 bennen kabeljauw, 30 ben
nen rog, 22 bennen tarbot, 160 
bennen platvisch, 60 bennen w ij
tin g  en 7.200 kg. tong, bedroeg

PRIJZEN PER K ILO  TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  

VERKO CH T TER STEDELIJKE VISCHM IJN VAN OOSTENDE - W EEK  VAN 30 NOV. - 6 DEC.

Verwachtingen
Verm oedelijk  voor Zaterdag: 
Z.530 (ex. Z.82).

Maandag o f D insdag:
0.295, van de Doggerbank, met 

kabeljauw en schelvisch; 0.266, 
0.279, 0.223, 0.262, 0.24, 0.265 
0.241, Z.483 (ex. Z.124), van de 
Noordzee.

**»
Dinsdag':
SS.0.158, van de Doggerbank, met 

300 bennen varia

CARELS
Diesel Motoren

AG ENTSCH AP:

R. Bauwens & C°
112, C H R I S T I N  A S T R  A  A T  
O O S T E N D E  (27)

Z E E B R U G G E

gaan van 480 tot 900 fr. per 100 kg. V IS C H H A N D E L -V IS C H A F S L A G
fr. kg.

0.87 467.120,— 17.388 SCHEEPSVERZEKERING
0.154 335.620 — 9.759
0.286 536.040,— 19.979 Schuilhaven -  ZEEBRUGGE
0.226 123.350,— 3.341
0.248 75.000,— 2.210 (19)

V rijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
Soles —  Tongen, g r ............................ ..........  36— 39 44— 43 49— 51 52— 57 50— o4

3/4 ........................................ ..........  42— 45 47— 53 52— 53 58— 61 53— 55
bloktongen ......................... ..........  46— 47 48— 54 55— 56 64— 67 56— 57
v/kl........................................ ..........  47— 48 49— 53 52— 56 65— 68 54— 57
k l............................................ ..........  44— 45 52 50 62— 66 53— 54

Turbot —  Tarbot, g r ........................ ..........  70— 80 68— 70 82 69— 95 95— 97
m idd...................................... ..........  40 42— 60 45— 69 43— 64 44— 49
kl............................................ ..........  32— 33 32— 40 33— 38 28— 38 39— 43

Barbues —  Griet, g r........................ 46
midd ................... ..........  40 39 44
kl ...................................

Carrelets —  Pladijs, gr. platen ... ..........  20 17- “>5 25 25— 27 27— 28
gr. iek ................................ ..........  21— 23 24- 23 27— 29 26— 29 29— 30
kl. iek ................................. ..........  22— 23 25— 27 29— 31 29 31
iek 3e slag ......................... ..........  21— 22 20— 27 28— 29 30 30
platjes ................................ ..........  18— 20 2:— 22 24— 28 25 27

Eglefins —  Schelvisch, gr................ 40 29— 30
m idd...................................... 31 32— 42 28— 33
kl................... ..................... 25— 27 26— 31 20—27

Coldns —  Mooie meiden, gr............
m idd......................................
k l............................................

Raies —  Rog .....................................
Rougets —  Roobaard .....................
Gpondins —  Knorhaan ...................
Cabillaud blanc —  Kabeljauw  ...

Gullen ................................
Lottes —  Steert (zeedu ivel) .........
Merlans —  W ijtin g  ..........................
Lim andes —  Schar ..........................
Lim andes soles —  Tongschar ........
Emissoles —  Z e e h a a i........................
Roussettes —  Zeehond ....................
Vives —  Arend (P ieterm an ) ........
Maquereaux —  M a k re e l...................
Poors ...................................................
Grondins rouges —  Roode knorh.
Ra'iies —  K eilrog  ...............................
Homards —  Z e e k r e e f t ....................
F lottes —  Schaat ..............................
Z eeb a a rs ..............................................
Lom  ......................................................
Congres —  Z eep a lin g .......................
Lingues —  Lengen ..........................
Soles d ’Ecosse —  Schotsche schol
H areng —  Haring (vo lle ) ..............
Hareng guais —  IJle haring ........
B o t s ......................................................
Latour .................................................
Tacauds —  Steenpost .....................
F létan  —  Heilbot ............................
Charbonnier —  Koolvisch ..............
Esturgeons —  Steur .........................
Zeew olf ................................................

16— 18

18— 19 22— 27 25— 30 31— 32 31—34
23— 27 30— 35 33— 34 38 31— 34

36— 40 44— 49 36— 42 27— 35 35-40
25— 33 27— 41 30— 32 23— 31 25— 40

00 63 61
20— 22 2‘!--27 28— 30 21— 26 25- -26

26
35 36

17 19 15— 16 17
18 19 17
64

21— 23 27

28

33

25— 26

30

20,50-23,70 20,10-23,70
50

27— 28

25

21,60-25,40 4,80-9 

50— 67

33

31

33

Zaterdag 1 December 1945
Groote tong 28; bloktong 32-33; 

fru ittong 36-37; schoone kleine 36- 
37; tarbot 64; kabeljauw 38; p la
dijs 20; rog 16; w ijtin g  18; roo
baard 26 fr. per kg.
Maandag 3 December 1945 

Groote tong 40-45; bloktong 44- 
52; fru ittong 53-57; schoone kleine 
53-57; tarbot 66-74; kabeljauw 41- 
44; p ladijs 27-30; rog 24-26; w i j
ting 25-27 per kg.
Dinsdag 4 December 1945 

G roote tong 45-47; .bloktong 54- 
56; fru ittong 58-60; schoone kleine 
57-61; tarbot 80-85; kabeljauw 45- 
50; pladijs 31-33; rog 26-28; wi.i- 
ting 28-30 per kg.
Woensdag 5 December 1945 

G roote tong 33-45; bloktong 39- 
49; fru ittong 45-53; schoone kleine 
48-60;. tarbot 70-80; kabeljauw 48- 
50; pladliijs 27-32; rog 25-30; w ij
ting 23-26 fr. per kg.
Donderdag 6 December 1945 

Groote tong 46-49; bloktong 54- 
58; fru ittong 61-63; schoone kleine 
61-63; tarbot 80; pladijs 32-33; rog 
25-30; w ijtin g  24 fr. per kg.

B R U S S E L  '

Prijs  per kg. der verschillende 
soorten visch, verkocht ter visch- 
markt, gedurende de week van 24 
tot 30 Nov. 1945:

G riet 26-40; kabeljauw 23-46; kl 
kabeljauw 18-32; schelvisch 22-33' 
haring 24-29; schar 16-17; wijteng 
17-27; platen  17-33; keilrog 17-27; 
roobaard 15-36; tarbot 35-87; tong 
27-60 fr.

Leopold DEPAEPE
In- en U itvoer van 
V isch en Garnaal 

VISCHM IJN ZEEBRUGGE  
Tel. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

TEKO RT AAN BENNEN

Vastgesteld werd deze week dat 
sommige koopers de visschers veel 
te lang laten  wachten op bennen.

K an  daar niet aan verholpen 
worden?

Twee geteisterde Reeders naarWemeldinghe !
Voor enkele dagen deed de mare 

h ier de ronde dat op Hollandsch 
grondgebied een Belgisch vaar
tuig ontdekt was; naar het scheen 
zou het de H.46 o f H.72 zijn. De 
beide reeders togen m et vollen 
moed op reis; m et de beste pa
pieren afgeleverd door het W ater- 
schoutsambt van Oostende en Zee
brugge; er was hun toegestaan 
met de loodsauto mee te reizen 
tot Terneuzen. Alles ging goed tot 
we de grens moesten passeeren; er 
was niets aan te geven en we dach
ten er van a f te zijn ; m aar de ge ld 
kwestie kwam voor den dag, met 
veel praten en lawaait, werden we 
de grens overgezet, zonder geld, 
slechts in het bezit van één gul ■ 
den; ga m aar eens opzoekingen 
doen naar uw vaartuig, in een 
vreemd land zonder geld. Het was 
onze reeders aardig te moede, de 
reis was nu begonnen en moest 
voortgezet worden, ’s M iddags om 
12 uur werden we a fgezet te T er
neuzen. T o t overm aat van ramp, 
was er geen overzet meer dien dag; 
n iet wetend waar naartoe gingen 
we naar het loodswezen. De Hol- 
landsche loods verklaarde aan onze 
reeders dat het loodswezen privaat 
was en h ij hen n iet m ocht toe
staan er den nacht door te bren
gen. De teleurstelling was groot, 
tot aan de kade gesukkeld; daar 
hadden ze meer geluk, enkele van 
hun kameraden vaarden daar; vlug 
hun geval u itgelegd en de bem an
ning der «  Bouchoute 4 »  stond hen 
toe bij hen te eten en den nacht 
door te brengen, ze werden ook 
door een zekere Ram m eloo gehol
pen aan elk 10 gulden om hun reis 
voort te zetten, ’s Morgens om 7 u. 
de overzet naar Oudekenskerke 
m idden zwaren mist; vandaar naar 
Goes. Toen begon weer de sukke - 
ling, 4uur wachten op de bus in 
koude en mist. Koud o f warm  
drinken was er n iet te krijgen : ein 
delijk  kwamen we te Wem eldinghe 
aan; vlug naar den d ijk  geloopen. 
daar lag het vaartu ig gansch a f

gebroken; het noemde « W i l l y »  en 
was van Fransche nationaliteit. We 
hadden hier niets meer tie verrich
ten, en daarom werd de reis terug 
vlug weer aangevangen, ’s Avonds 
om 7.30 u. kwamen we weer te T e r
neuzen aan, donker, mistig, ner
gens een lichtje/koud, n iet wetend 
waaruit o f waarin. Verder ge
doold, h ier en daar gevraagd naar 
logem ent, niets te bekomen. W e 
vroegen zelfs naar ’t prison om er 
den nacht, door te brengen. Moe 
en doorkoud z ijn  we dan tot bij 
het Hollandsche loodswezen gesuk
keld; daar de wacht m edelijden 
had m et ons, lie t hij ons binnen 
om achter de kachel plaats te ne
men tot ’s morgens 5 uur. Dan 
stonden we reeds weer buiten in 
de koude mist, de wacht kon ons 
niet langer houden, daar de kom- 
m andant om 5.30 stipt het bureel 
binnenkwam en de wacht kon 
voor ons zi'jn post n iet verliezen. 
W e hebben dan op de tram  ge
wacht die de visschers van Bou
choute naar Terneuzen brengt. De
ze hebben ons dan weer warm  
qjen en drinken gegeven. Het was 
v/eer dezelfde leuze, de kleinen 
moesten weer elkander helpen. Na 
lang genoeg gewacht te hebben, 
kwam de Chef-loods ons berich
ten, dat de loodsauto n iet kwam; 
Terneuzen naar Breskens m et een 
vissschersvaartuig; vandaar had- 
de reis werd dan voortgezet van 
den we ’tgeluk te mogen m eerij
den met een auto tot Sluis. De 
chauffeur had een goed hart en 
voerde ons tot aan de grens waar 
de douanen vriendelijk  bedankt 
werde1!  om zoo goed voor ons geld 
te zorgen en ons b ijna van honger 
te laten omkomen! ’s Avonds, om 
8 u. kwamen onze visschers thuis, 
hongerig, moe en koud. Lang zal 
deze reis in hun geheugen blijven  
en zij zullen de vrienden van Bou- 
chaute die hen zoo goed bijgestaan 
hebben inzake geld, logem ent en 
eten, steeds dankbaar zijn.

Twee geteisterde Reeders.

Voorbehouden

A.B.C. MOTOREN
A N G L O  B E L G I A N  Cy
Nijverheidskaai, 39 t  GENT

Vertegenwoordiger :
H. B O Y  D E N S, Velodroomstraat 4 OOSTENDE
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Zeebrugge
LICHTBAKEN ZEEBRUGGE

Het lichtbaken op het strand ten 
Westen van het W esterstaketsel 
werd heden 35 m. m eer naar het 
Westen verplaatst, zoodat er nu 
een rechte lijn  gevorm d wordt 
door den kop van de havendam - 
lichten W esterstaketsel —  en licht
baken op het strand.

Deze lijn  loopt theoretisch vrij 
van alle hindernissen.

De schippers worden verzocht 
hierm ee rekening te houden bi; het 
binnenvaren der haven gedurende 
de duisternis.

Gezien het werk u itgevoerd werd 
teneinde het binnenloopen der ha
ven te vergem akkelijken, ware het 
wenschelijk  dat de schippers hun 
bevindingen zouden mededeelen op 
het W aterschoutam btte Zeebrugge.

VISCH H AN D ELAARS !
Betaal Uwe factu ren  voor de V er- 
eenigde Vischafslagers b ij de

B A N K  V A N  B R U S S E L  
Bureel: Vischmijn, Zeebrugge
Voor Uw gemak, opent, een 
PO S TC H E C K R E K E N IN G . (3)

ZITDAG
Voortaan zal de h. Vandenberghe 

Prosper, technisch raadgever van 
de reedersvereeniging «  Hand in 
Hand »  te Zeebrugge nog slechts 
den 1“ en den 3n M aandag van 
elke m aand van 14 to t 17 uur te 
Zeebrugge zetelen.

ZOUT VOOR VISSCHERS
Blijkens een m ededeeling van het 

M in isterie van Bevoorrading, werd 
er een hoeveelheid van 15.000 kg. 
zout verzonden aan de firm a Debra.

De visschers kunnen zich dit 
zout aanschaffen tegen den o ffi-  
cieelen prijs, m its voorlegging van 
een aankoopbon, a f te halen op het 
W aterschoutsam bt te Zeebrugge 
(h. P itte ljon ).

Firma H. Debra
Groothandel in Visch 
:: en Garnaai ::

EXPORT - iMPORT 

Zout voor de visschers
(20)

KOLEN —  OLIEGOED — LAARZEN
De eigenaars, reeders en v is

schers worden verzocht, van heden 
a f hun aanvragen voor kolen, olie
goed, laarzen o f dergelijke, bene
vens het afhalen van bons voor 
voornoemde m a ter ia len , in den 
voorm iddag tusschen 9 en 11 u. 30 
tg doen op het Waterschoutsam bt 
te  Zeebrugge.

In  den nam iddag zullen in geen 
geval nog aanvragen aanvaard, o f 
bons uitgereikt worden.

VISSCHEN VAN UIT  
NIEUWPOORT

De visschers die wenschen van 
uit Nieuwpoort te varen, om de ha
ringvangst mee te maken, dienen 
zich op het Waterschoutsam bt te 
Zeebrugge aan te geven.

Een lijs t zal te dien einde opge
m aakt worden en slechts degenen 
die zich zullen opgeven, zullen in 
aanm erking kunnen komen.

Max Desutter
ZEEVISCH —  GROOTHANDEL 

Schuilhaven - ZEEBRUGGE  

Tel. 5513.44 —  513.94 (p r ivaa t) (15)

OPROEP TOT DE VISCHKOOPERS
Alle  vischkoopers van Zeebrugge 

worden zeer dringend uitgenoodigd 
to t de algemeene vergadering van 
Vischkoopers die zal gehouden 
worden op M aandag aanst. 10 d. 
om 17 u. in het «  Hotel des Sports » 
bij M. Verfa illie-G oetinck, G raa f 
Ursellaan te Heist-aan-zee.

Dagorde : Interessante, en drin
gende besprekingen inzake belan
gen der vischkoopers.

A llen  op post.

ALGEMEENE VERGADERING
Op m orgen Zondag 9 d. houdt 

onze bloeiende vereen iging «Hand 
in Hand > zijn  m aandelijkschë a l
gemeene vergadering te 10 uur in 
«  ’t  Scheur-leg »  V lam ingstraat te 
Heist. A lle  leden worden dringend 
verzocht tegenwoordig te zijn,

De dagorde lu idt: 1. De ecorage 
en verkoop te Oostende. 2. Verkoop 
den Zondag? 3. Prem ies van Oor- 
logsrisico. 4. De afhoudingen van 
de Visscherskas te Oostende.

Gewapende Holle Baksteen 
Welfsels « I S O D A L »
Vloeren in Céramique en 
C im ent - Faiënce tegels 

Te bekomen b ij:

M. Royaux-Claeys
55, Guido Gezellelaan, 55 
Tel. 325.09 - BRUGGE

(12)

Heist
VOOR DE OUDSTRIJDERS

De oudstrijders van beide oor
logen worden er van in kennis ge
steld dat de jaarb ijd rage voor 1946 
gesteld is op 30 fr. Dat het bestuur 
het lidgeld  moest verhoogen is het 
gevolg van de verhooging der fe 
derale bijdrage. De leden oudstrij
ders kunnen echter gerust zijn, 
want daarvoor k r ijg t elkeen m aan
delijks kosteloos het bondsblad, 
w aarin  alle belangen te lezen zul
len zijn.

TOCH EEN TREIN VOOR 
PASCHEN?

Naar we thans vernomen hebben 
zou in M aart 1946 de treinverbin
ding tusschen Knokke en Brugge 
hersteld worden.

VERLOVING
\ W ij vernemen de aanstaande 
verloving van Mej. Yolande Debra, 
dochter van den achtbaren heer 
Henri Debra, burgem eester te 
Heist-aan-zee m et den heer Con
stant Depaepe, zoon van den heer 
Leopold Depaepe, groothandelaar 
te Knokke. Aan beide verloofden, 
alsmede aan de achtbare ouders, 
onze beste gelukwenschen.

APOTHEKERDIENST
Zondag 9 December wordt de 

dienst verzekerd door den heer 
apotheker Dumortier, V lam ingstr. 
van 9 to t 12 en van 16 to t 19 uur.

Voor de BESTE SCHEEPS- 

IN STALLAT IE S , wendt U tot

Ëï Narcou
P.V.B.A.

Vlamingstraat 61, HEIST-aan-ZEE

Accus -  D ynam o’s - Herw indingen

DE OPENBARE VERLICHTING
W ij hebben reeds doen opmerken 

dat de openbare verlich ting alhier 
in den laatsten tijd  veel verbeterd 
is. Het ware nochtans wenschelijk 
dat ook de Verlengde Onderw ijs- 
straat ten spoedigste zou verlicht 
worden.

RANTSOENZEGELS
De u itreiking van de rantsoen- 

zegels voor de 69 en 70e periode zal 
plaats hebben op Dinsdag 11 en 
Woensdag 12 December telkens van
9 to t 12 en van 14 to t 16.30 uur.

INSCHRIJVING VOOR 
CITRUSVRUCHTEN

De bevoorradingsdienst deelt me
de dat thans ook de kinderen van
3 tot 6 jaa r die geen school bij wo
nen, kunnen genieten van de ver- 
deeling van citrusvruchten. De in 
schrijvingen dezer kinderen w or
den op de bevoorradingsdienst 
aanvaard vana f V rijdag  14 Dec., 
’svoorm iddags van 9 to t 12 uur.

DE BAL IS AAN ’T ROLLEN
Na verscheidene weken van zj^a- 

re inspanning, heeft het voorloopig 
bestuur van F. C. Heist toch een 
voetbalterrein  gevonden, en kon 
men Zondag 11. reeds onze jongens
a,an ’t werk zien op de weide van 
Dhondt. N aa r verlu idt zal er thans 
regelm atig  geoefend worden m et 
hét oog op de komende vrienden- 
matchen. Zondag 9 Dec. te 2 uur. 
Heist- Blankenberghe.

KROOSTRIJKE GEZINNEN
Op luisterrijke w ijze werd eere- 

voorzitter V lietinck Frans door de 
p laatselijke Bond gevierd. T ijdens 
een algemeene vergadering gehou
den in  het lokaal, werd de jubilaris 
toegesproken door den heer voor
zitter R. Vantorre, die in  korte be
woordingen de 25 jaren  lange loop
baan, als bestuurslid-medestichter 
van den heer V lietinck schetste en 
hem werd een diplom a overhan
digd. Ook heer Verstraete h ield een 
korte toespraak.

’s Anderendaags werd door het 
Bestuur op een gem oedelijke w ijze 
het feest voortgezet tot in de vroe
ge uurtjes.

Nieuwpoort
BAGGERWERKEN

De baggerwerken in de vlotkom  
gaan goed vooruit, sp ijtig  dat er 
nu nog moet aan gewerkt worden. 
Nu het haringseizoen begint, is er 
bedrijvigheid  genoeg. Het afbreken 
van den monumentalen bunker 
aan de vischm ijn vordert goed. De 
vischm ijn  (belachelijk  k lein ) als
ook de garnaalm ijn , wachten nog 
alleen op hun dak. De oude kaai 
wordt ook opgekuischt en begint 
er m et den dag beter uit te zien 
en aannemer Braet doet h ier won
deren m et z ijn  klein p loegje werk
volk.

GEBREKKIGE VERLICHTING
De koppen van het staketsel 

wachten nog a ltijd  op verlich ting 
en onze visschers zijn  n iet aan te 
spreken over dezen toestand. Een 
dezer dagen zal zich een ongeluk 
voordöen en dan zal het Zeewezen 
er als de kippen bij z ijn  om den 
inkom der havengeul te verlichten. 
(A ls  ’t  k a lf verdronken is, vult men 
den put).

HARINGVANGST
Geheel de vloo.t is achter den 

haring. Van ’s morgens vroeg tot 
laat in den namiddag. Tot nu toe 
waren het alleen de schepen met 
drijvende netten  die vangsten bin
nen brachten, m aar nu beginnen 
de' stroopers en korders ook kleine 
partijtjes  binnen .te brengen en 
laat voorzien dat w ij ze nu alle da
gen mogen verwachten  met goede 
ladingen.

BERICHT
Nog een tw in tigta l reeders zijn  

verzocht hunne bons voor oliegoed 
a f te halen op het bureel der kaai.

HARINGVERKOOP
Zaterdag 1 Dec.: Geen verkoop.
Zondag 2 Dec.: De m arkt is ta 

m elijk  wel gespijsd. De prijzen 
schommelen tusschen 25 en 28 fr.

M aandag 3 Dec.: M inder toevoer 
dan gisteren. De prijzen  zijn  ge 
m iddeld 25 fr.

Dinsdag 4 Dec.: De vangsten 
zijn  vandaag ta lr ijk er en de p r ij
zen kennen een gevoelige daling. 
Er wordt verkocht tusschen 19 en
11 fr.

W oensdag 5 D e«.: Een tielntal 
;hepen brengen kleine vangsten 
in. Prijzen  lagen tusschen 7 en 8 fr.

Deze week is geen visch noch 
garnaal aangevoerd.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: K arina  Vanhoet, d. 

v. Eric en Yvonne Asaèr; Noëlla 
Coolsaet, d. v. Georges en M artha 
Verheile.

Overlijdens: geen.
Huwelijken: geen.
Huwelijksafkondigingen: Daniel 

Timmermans, hulprijkswachter, te 
Nieuwpoort en M argareth  Van den 
Neucker z.b. te N ieuwpoort; Cyrille 
Viaene, werkman, te Ram skappelle 
en Anna Coenye z.b. te Nieuwpoort.

APOTHEEKDIENST
Apotheek Cool, Marktstr. Open 

van 9-12 en van 16-18 uur.

WAAR NAARTOE ZONDAG?
CINE NOVA: L’Enfer vert, met 

Douglas Fairbanks jr. en Joan 
Bennett.

CINE C EN TU RY: L’Amiral mène
!a Danse, m et Eleanor Pow ell en 
James Stewart.

D UYNENHUIS : Groot Bal, met 
«  The Lucky Swingers »  ingericht 
door den Oud-Leerlingenbond der 
Kon. M iddelbare Scholen.

ADVERDEERT in

«HET NIEUW VISSCHERIJBLAD»

Het zal U zaken aanbrengen !

Max Desutter
MAZOUT- EN OLIEHANDEL  

Vischafslag - BLANKENBERGE  

Tel. 413.94 (16)

Oostende
APOTHEEKDIENST

Zondag 9 Dec. : A. Dobbelaere, 
W itte  Nonnenstr. 15. Nachtdienst 
van de week: C. Brecx, Louisastr. 1.

CINEMAS
PALACE: —  Eeuwige Banden,

m et Deanna Durbin.
FORUM : —  Sous le Ciel de Poly

nésie, m et Madeleine Carroll en 
S tirling Hayden.

CAMEO: —  La Chanteuse de Rio, 
m et Jack Randall en Louise Stan
ley. Daarbij Aktualiteiten.

CORSO: —  Débuts à Broadway, 
(Babeson B roadway) m et M ickey 
Rooney en Judy Garland. Daarbij 
Aktualiteiten.

R IO : —  Les Mutinés de Black- 
Hawk (De muiters van den Black- 
H aw k) m et Noah Berry en R ichard 
Arien. «J e  cherche un p a p a »  met 
Baby Sandy, Shirley Ross, M ischa 
Auer. Daarbij Aktualiteiten.

R O X Y : —  Fleur d’Hiver, (W in 
tertim e) m et Jack Oackie en Ce
sar Romeo. Daarbij Aktualiteiten.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten
24 Nov.: —  R oger Lung v. Brian 

en M arie Damman, Boomgaardstr. 
3; Betty Hubrouck van Perceval en 
M arcellina Robin, Schipperstr. 26; 
Laurette Julet v. Adelin en Cavell 
Keteleers, Kongolaan  7 ; Noëla Sab- 
be v. Julien en M aria  Vandamme, 
Raversijdestr. 26. —  25 Nov.: Vera 
Nelis v. Rem i en Simonne Troch, 
Hoppes.tr. 6; M arcel Desmedt v. A l
bert en M argaretha Vandecasteele 
St-Sebastiaanstr. 51; Sonja Libin, 
v. A lbert en D iana Blomme, N ieuw- 
poortstw. 443. —  26 Nov.: Johnny 
Van Lierde v.Julius en M arcellina 
Taelemans, S.t-Peterburgstraat 81.
—  27 Nov.: Donald Vanstechelman 
v. Leon en Elza Belpaeme, L ijn - 
draaiersstr. 24; Eddy Vandevelde v. 
W illy  en Simonne Claeys, Vereeni- 
gingstr. 50. —  28 Nov.: Regina Van- 
hecke v. Maurice en Adelina Va
lentin, D istellaan 46. —  29 Nov.: 
M ireille Dever v. Juvenal en Irène 
Meyers, Spaarzaam heidstraat 18; 
Christiane Genouw v. Lodew ijk  en 
A lexia  Clybouw, T. Vanloostr. 50.
—  30 Nov.: Ivan  Van H yfte v. A l
bertus en M arguerite Devriendt, 
Gerststr. 94; Monique Hubrechsen 
v. Gustaaf en Regina  Gansemans, 
Steenbakkerstr. 58. —  1 Dec.: Fred
dy Vandaele van Charles en Elise 
Weise, Veldstr. 25.

Overlijdens
25 Nov.: Hallemeesch Petrus, 75 j. 

echtg. M athild is Zanders, Spoor- 
wegstr. 39; Bonte Livinus 55 j. wdr 
Alice Vandevelde, echtg. Emma 
W ittevrongel, Plakkérstr. 48. —  
28 Nov.: Desorgher Jacques, 53 ;. 
echtg. Josephine Kaiser, N ieuw- 
poortstw. 90; Fontaine Oscar, 70 j. 
wdr Rosalia  Vroomen, Fr. Orban- 
str. 22; Capitaine Joanna, 62 j. ong. 
Edm. Laponstr. 6. —  29 Nov.: Le- 
vecque Odon 59 j. echtg. Juliette 
Dryepondt, Nieuwpoortstw. 54 —  
Joost Jeannette, 2 j. Frère Orban- 
straat 175.

Huwelijken
28 Nov.: De W ael Joost, bediende 

en M ätthys Godelieve, z.b.; Dekey- 
ser Mauritius, kasseier en Bostyn 
Irm a, werkster; Tournoy^ François, 
rijkswachter en Naassen^ Romaine 
z.b.; Van Laere W illy, o ffic ier bij 
het leger en D ierycx Gilberte, z.b.; 
G allagher Mack, soldaat en Proot 
M ariette, z.b. —  30 Nov.: August 
De Schacht, electrieker en Irena 
Vanhoutte, w inkelju ffer; Charles 
Van Geem, pasteibakker en M arie- 
Jeanne Bourgoignie, z.b.; Gaspar 
Deroo, staatsbediende en Jeanne 
Defrance, staatsb.; Oswald Boudolf 
advokaat en Helena D ’Hondt, z.b.
—  1 Dec.: P ierre Daghelet, bank
werker en M arie Turner, bediende; 
Percy Carnsew, slachter, thans sol
daat, en M aria Bonnet, schenkmeid 
Robert Deschacht, bediende, be
steller en Irena Germonpré, z.b.; 
Prosper Florens, visscher en Alice 
Kaye, z.b. .thans in het Engelsch 
leger; Jules Margot, draaier thans

soldaat en Simonne Bouttens, z.b.; 
Emilius Pluy, werkman en Nathalie 
Callens, z.b.; W illiam  W atkins, sol
daat en Bertha Vanhoucke, werk
ster; M arcel Vanslambrouck, han
delsbediende en M aria  Nehr, ste- 
no-dactylo.

Huwelijksaankondigingen
2 Dec.: Dewachter Julien, o ffic ier 

w. ,te Elsene, en Feys Raymonde, 
z.b. Nieuwpoortstw. 1; Van Over- 
beke Cesar, werktuigk. Beckstr. 3 
en Vanwelsenaere Simonne, z.b. 
Geststr. 50; Ooms Jan, soldaat w. 
te Balen-Neet en Schildermans Jo- 
Rodyns Frans, dokw. w. te An tw er- 
sephina, werkster Amsterdamstr. 2 
pen en M archandt Marie-José, z.b. 
A. P ieterslaan 67; M ellan Duncan, 
bediende thans in de Navy en Van 
Houcke Albertine, dactylo St-Pau- 
lusstr. 62; Van D ijken Johannes, 
beenhouwer en Feys Maria, z.b. 
A. P ieterslaan 54; Pinckney Frede
ric, pelsenbewerker en Neuts R a 
chel, z.b. Amsterdamstr. 25. •

B R IE V i 1NBUS
A. Lokker, Ouddorp

Geen enkel Hollandsch visschers- 
vaartu ig o f logger is h ier te vin
den.

Moest d it zoo zijn  geweest, dan 
ware de Nederlandsche Regeering 
hierom trent reeds verw ittigd.

Mochten onze lezers nieuws heb
ben over de G.O. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 27, dan 
worden ze verzocht ons in  te 
lichten.

Men vraagt ons tevens in lichtin
gen om trent Jan Proot van de
0 .200.

Jan lich t je  vrienden in  Holland 
in.

Het vergaan van de 0.121 
en de Z.22

Men weet hoe deze vaartu igen 
onlangs op denzelfden dag vergin 
gen door het op een wrak loopen 
dat n iet afgebakend was.

De twee verzekerden werden on- 
dertusschen door de Verzèkerings- 
m aatschappij «  Huip in Nood », die 
eer doet aan zijn  verplichtingen, 
reeds uitbetaald.

Ondertusschen heeft «  Hulp in 
Nood »  den Staat een proces aan
gedaan voor slechte o f niet beba- 
kening van een wrak.

Het zal interessant zijn  het von
nis in deze aangelegenheid te ken
nen.

Bons voor Rubberlaarzen

Moeten ter Zuidstr. 16 Oostende 
hun bons voor rubberlaarzen a f
halen: 0.60, 0.86, 0.91, 0.93, 0.100,
0.104, 0.116, 0.123, 0.133, 0.138,
0.149, 0.158, 0.230, 0.281, 0.292,
0.312, 0.348, 0.428, 0.509, N.72, 
N.84, B.2, B.30, H.33, B.118, M.65.

Sprotaanvoer

Niet sprot, m aar dikkoppen wer
den aangevoerd, welke nog 4 à 5 fr. 
per kg. verkocht werden, waar men 
dit vroeger naar de vischm eelfa- 
briek mocht dragen.

W aar b lijft  de sprot? Hebben ze 
tengevolge de m otorisatie van de 
vaartu igen het hazenpad gekozen? 
Sedert jaren schijnt dit zoo te zijn.

De Ijle Haringaanvoer

Het ijle  haringseizoen nlag als 
begonnen aanzien en w aar vorige 
week m eestal geringe kwantums 
werden aangevoerd, aan prijzen 
welke tusschen 42 en 20 fr. schom
melden per kg. zoo was de aanvoer 
Woensdag 5 December reeds zoo 
groot, dat nog 4,80 fr. per kg. be
komen werd.

Dat de prijzen  bij den geringsten 
grooten aanvoer onm iddellijk zou
den dalen, was te verwachten om
dat de ijle  haring nooit ten onzent 
veel gegeerd werd en vóór den oor
log alleen voor den export werd 
aangevoerd.

D at de prijzen  in een paar dägen 
zoo snel zouden dalen, was echter 
niet voorzien.

Z ij die steeds aangedrongen heb
ben om, zooals tijdens den oorlog 
een vaste prijs te zien vaststellen, 
zullen overschot van gelijk  hebben 
gehad.

We begrijpen n iet waarom  dë 
Beroepsbonden van meet af aan 
hierop niet krachtdadig hebben 
aangedrongen.

En zal het nu niet te laat zijn?
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Zoodra m ogelijk  weer op de Belgische Markt. (10)

B U I T E N L A N D
HOLLAND

Brief uit Ymuiden

i REEDERS-VISSCHERS !
•  Wenscht U  schepen te koopen of te verkoopen ?
•  Wenscht U  « ANGLO-BELGIAN » motoren te koopen ?
•  Wenscht U  inlichtingen van welken aard ook met betrek 

op visschersTaartuigen ?

Wendt U tot :

R. BOYDENS, Schipperstraat 40, OOSTENDE

In  het vervolg  zullen we wekelijks 
onze berich ten  u it Holland publr- 
cceren.

H et is ech ter nog n ie t m ogelijk  
de * m ark tberich ten  van dezelfde 
iceek weer te geven, daar de brie 
ven 4 dagen tijd  noodig hebben om  
ons te bereiken. D it kom t evenwel 
spoedig in  orde.

W ij la ten  thans onzen medewer
ker aan het woord.

Op m ij rust de aangename taak 
het verbroken contact te herstel
len. Even gaan m ijn  gedachten 
terug naar hen die n iet meer z ijn : 
vrienden o f relaties die door het 
oorlogsgeweld o f door m aatregelen 
van den bezetter werden getro ffen  
en het grootste o ffe r  —  hun leven 
—  moesten geven. Eerbiedige hulde 
aan allen... Mogen hun fam ilie en 
vrienden gesterkt worden door de 
gedachte dat zij vielen voor het 
Vaderland en mogen w ij uit hun 
erfen is —  de V rijheid  —  de kracht 
putten om onze zaken weer ener
giek aan te pakken to t het herstel 
en bloei van het Vaderland.
Leve België ! - Leve Holland !

IJmuiden is een schim van 1940. 
G roote schade is door afbraak en 
bombardementen aan onze plaats 
gesticht. De vischhallen zijn  groo- 
tendeels verwoest, Hal A  en B zijn  
totaa l verwoest en van Hal C een 
groot gedeelte: Hal D kwam er nog 
het beste af, al was de schade hier 
ook groot. En alsof d it alles nog 
n iet genoeg was, vast staat het dat 
de bezetter nog cen handje mee 
g ing helpen en van pakhuis tot 
pakhuis trok om daar alles wat 
nog gespaard was te gaan vern ie
len. Zoo vonden w ij na de capitu
latie een totaa l verwoest bedrijf.

De reeders kwamen er n iet m in
der best van a f en ook daar ver
nielden de bombardementen vele 
van hun pakhuizen. Van de z.g. 
Zuidzijde werd dan ook veel ver
woest.

Van de Koelhuizen en Ijs fa b r ie 
ken b leef er één in tact: een zeer 
groot geluk, want hoe hadden w ij 
het nu zonder deze fabriek moeten 
stellen.

Onze dokken z ;jn  verdwenen en 
ook zit h ier en daar nog een wrak 
van een schip in de haven.

Ook van onze visschersvloot ging 
veel verloren. Een deel is in Mei 
1940 naar Engeland overgestoken. 
Een ander deel, op een enkele na, 
is door de Duitschers in beslag ge
nomen en omgebouwd tot m arine
schepen.

Ik  w il h ierover kort zijn, daar 
België dezelfde narigheden ook wel 
zal kennen, m aar heb een kort 
beeld w illen gevea van den toe
stand die w ij na de capitu latie aan
troffen .

Het begin —  het was kort na de 
capitulatie —  werd eigen lijk  ge
zegd een weinig geforceerd door 
de komst van een Deenschen kot
ter. Spoedig kwamen er meerdere 
kotters onze m arkt bevoorraden en, 
gezien de groote m oeilijkheden van 
transport, verpakkingsmateriaal, 
enz., werd besloten dat alle han
delaren in één Pool kwamen, wat 
heden ten dage nog het geval is. 
H ierover straks meer.

De weken verstreken en m eer
dere schepen kwamen in de vaart. 
Het waren in het begin h oo fd za 
kelijk  kleine kustscheepjes. Toen 
eindelijk  de eerste stoomtrawlers, 
die in 1940 op Engeland hadden 
gevarèn, onze m arkt gingen be
voorraden. Hoewel deze schepen in 
’ t begin ook Hansweert (een klein 
plaatsje op de Zeeuwsche eilanden) 
van  regeeringswege moesten be
voorraden, daar ons land door de 
oorlogstoestanden in twee deelen 
was gesplitst en w ij van h et Noor
den uit, het Zuiden wegens trans
portm oeilijkheden n iet konden be
reiken.

Gelukkig werd ook d it euvel on

dervangen toen ons land weer één 
geheel ging vormen en IJmuiden 
het geheele land weer ging voor
zien.

Ook kwamen nu eenige motors 
in de vaart en groeide het aantal 
stoomtrawlers nog steeds aan, zoo- 
dat w ij konden gaan spreken van 
ruime aanvoer.

De maand Augustus was een zeer 
goede aanvoermaand en er werden 
groote besommingen gemaakt. Een 
stoom trawler besomde zelfs 80.000 
florins m één reis.

Het bedrijf .bloeide weer. Jam 
mer was het, dat w ij toen eenige 
m oeilijkheden met de voorziening 
van kolen aan de schepen kregen, 
welke later gevolgd werd door een 
korte staking in het traw lbedrijf.

Gelukkig werden ook deze m oei
lijkheden uit den weg geruimd en 
ging het bedrijf zonder strubbelin
gen door.

In  de maand October was de 
aanvoer eveneens groot en in ver
houding met het aantal schepen 
dat in de vaart is, zeer groot.

November lie t hetzelfde beeld 
zien: enorme vangsten en nimmer 
zagen wtij zulke puike kwaliteit. 
Twee der grootste schepen kwamen 
m et ruim 100 ton visch aan de 
m arkt en besomden respectievelijk 
62.000 en 71.000 florins in bijna één 
week. De kleinere stoomtrawlers 
lieten zich ook n iet onbetuigd en 
kwamen tusschen de 15.000-30.000 
florins uit de markt.

Zelfs de kustvisschers besommen 
meer dan vóór den oorlog een 
traw ler deed. Schol, wttjting, kabel
jauw, ja  zelfs schelvisch brachten 
zij aan.

De motors, die n iet ter haring
vangst zijn, voorzien ons ook van 
zeer groote vangsten en in deze 
maand waren er m et 4.000 kg. ton 
gen in  één reis (5 dagen) aan de 
markt.

In  het kort heb ik een beeld ge
bracht van het bedrijf zooals het 
was en is geworden. In  een kort 
tijdsbestek is onze handel sterk 
omhoog geklommen en het laat 
z 'ch  aanzien dat die stijg ing nog 
enorm omhoog zal gaan. Als straks 
de laatste trawlers die nog in En
geland zijn  vrijkom en en zij die uit 
Duitschland komen klaar gemaakt 
worden, dan gaat IJmuiden on
danks zijn 'w onden  weer een goede 
toekomst tegemoet.

Hopelijk  zal de Regeering het 
belang van het V isscherijbedrijf 
zien en m et haar steun een nieu
we krachtige moderne visschers
vloot bouwen.

Zooals van ouds zullen de vis
scherij berichten van Holland ook 
in « Het Nieuw Visscherijb lad »  k o 
men, ingaande 1 December 1945 
m et het gebruikelijke weekover 
zicht.

Sp ijtig  dat deze nog steeds een 
week oud zullen zijn  in verband 
met het postvervoer. Laten  w ij ho
pen dat ook d it euvel spoedig zal 
verbeteren.

Ik  geloof dat ik voor het eerst 
mag besluiten met een groet te 
brengen van alle handelaren hier 
ter plaatse aan al hun vrienden en 
relaties in België en ik zeg hun, 
dat w ij h ier zitten te popelen om 
al dat oude goede bekende weer 
aangeknoopt te zien.

De Haringvisscherij

Hoewel het seizoen laat is be
gonnen, zijn  de uitkomsten fo rm i
dabel. Reizen van één week van 
30-40 last haring wekt geen verba
zing (een  last is 17 kantjes o f ton 
nen). De prijzen  van de steurha- 
ring zijn  45 florins per kantje, de 
versehe haring doet 35 florins ü-î 
100 kg.; het prijsverschil dat een 
groot voordeel lie t zien voor de 
steurharing heeft gebracht, dat 
hoofdzakelijk  steurharing is aan
gevoerd geworden.

En ook h ier z ijn  ondanks het 
korte seizoen, reeds schepen ver 
boven de 300.000 florins gekomen.

De aanvoer in Scheveningen a l
leen voor steurharing d it seizoen 
tot 17 Novem ber was reeds 4448 
last; daar komen dus de vangsten 
van de schepen uit K atw ijk -a-Zee, 
V iaardingen en IJm uiden nog bij.

Er z ijn  dagen geweest dat de vis
schers hun geheele vleet n iet heb
ben durven schieten van de enor
me haringscholen die zwemmen.

I Toch is verlies van netten n iet uit
gebleven.

H et seizoen loopt weliswaar ten 
einde en van de Kanaalvisscherij 
zal n iet zooveel komen. Toch z ijn  
de vangsten nog steeds zeer groot.

Hopelijk  zal het m ijnengevaar 
geen slachtoffers eischen en zullen 
de visschers terug kunnen zien op 
een prachtig resultaat om straks 
hun bedrijf op de zee visch vissche
rij te gaan uitoefenen.

De Garnalenvisscherij

Dit onderdeel van de visscherii 
heeft bij lange na nog n iet zijn  
plaats teruggevonden. Vele scheep
jes zijn  door den bezetter gevor
derd en hoewel ook h ier zoo nu en 
dan een scheepje terugkomt, toch 
kunnen w ij nog n iet van een a lge
heel herstel spreken.

Ook leveren de m ijnen veel g e 
vaar op en z ijn  er jam m erlijk  
reeds menschenlevens verloren ge
gaan. Het z ijn  de m ijnen die on
danks het kleine getal schepen het 
grootste obstakel zijn.

De vangsten z ijn  redelijk  wel. 
Laten  w ij hopen dat de schepen 
spoedig verm eerderen en de m ijnen 
verdwijnen.

Toch gaat Holland naar de ex 
port hiervan omzien en zal de han
del m et vreugde zijn  Belgische col
lega begroeten.

Spoedig export van Zeevisch 
naar België ?

Er zijn  besprekingen gaande met 
de Regeering om tot export te 
komen m et België, Frankrijk  en 
andere landen. Hoewel er nog geen 
defin itieve beslissing is afgekomen, 
zijn  de vooruitzichten van dien 
aard, dat w ij d it spoedig mogen 
verwachten.

De export zal collectief geschie
den en voor individueel optreden 
van handelaren za l geen sprake 
mogen zijn.

D it heeft van ze lf onder den 
handel groote teleurstelling v e r 
wekt. Ieder exporteur n.m. levert 
liever aan z ijn  eigen relaties, al 
zou het dan ook in  zekeren zin 
door de Regeering geleid moeten 
worden.

De handel is te lang van zijn  
handelsrelaties in het buitenland 
verstoken geweest en het zou aan 
te bevelen zijn, dat h ierin  spoedïig 
verandering zal komen. Ten  lan ge- 
leste weet een buitenlandsche re 
latie van het bestaan van een 
IJm uider firm a n iet veel meer af.

Collectief! Collectief! Het hamert 
in de ooren.

De kwaliteit van de zeevisch zal 
zeer goed z' jn  en ook de sorteering 
stukken beter dan vóór den oorlog. 
Groote schelvisch is h ier ruim in 
de markt, eveneens kabeljauw, rog, 
schol en tong. De kwaliteit zal ver 
boven de Deensche gaan en H ol
land ’s oude naam zal in België 
spoedig herwonnen zijn.

De in- en verkoopprijzen zijn  
nog a ltijd  vast en dus, zooals in 
België, aan geen schommelingen 
onderhevig.

Oprichting van een Nederland- 
sche Maatschappij 
van Walvischvaart

Te Amsterdam is een maatschap
pij opgericht, ten doel hebbende 
ons land te laten deelnemen aan 
de antarctische walvischvaart.

Nederland zal de plaats van 
Duitschland in  de internationale 
Pool gaan innemen.
. Er zou reeds een tankboot zijn  
aangekocht, die in Amsterdam zal 
worden omgebouwd en die 18.000 
ton traan zal kunnen laden.

Men w il in de toekomst m et 4 
fabriekschepen en 40 vangschepen 
gaan varen. De eerste bemanning 
zal 9/10 uit Noren bestaan en ieder 
seizoen zal men dit m et 10 % ver
minderen, hetgeen verband houdt 
dat Nederland niet over deskundi
ge walvischvaarders beschikt en 
alles van de Noren geleerd zal m oe
ten worden.

Hopelijk  zal Nederland z ijn  oude 
plaats op dit gebied weer verk rij
gen. 1

De IJmuider Vischhandelveree- 
niging vereenigd in één Pool

Op 8 Juni kwamen alle hande
laren in vergadering bijeen en werd 
besloten, mede onder invloed van 
de Regeering, in één Pool bijeen 
te gaan.

De voornaamste redenen waren: 
de groote transportm oeilijkheden 
en het verpakkingsmateriaal. Daar 
kwam tevens bij, dat bijna de g e 
heele handel zonder één behoorlijk 
pakhuis zat, daar alles door bom 
bardementen en vern ielingen of 
was verwoest o f in een zoo deem is- 
wekkenden toestand was, dat er 
n iet in gewerkt kon worden.

Zoodra de toestanden zouden 
verbeteren, zou elke handelaar weer 
particu lier kunnen optreden.

De winsten zouden verdeeld w or
den volgens het systeem dat was 
ingesteld lin 1942 n.m.: de inkcop 
op de R ijksvischafslag van eiken 
handelaar in de periode van Mei 
1938 - April 1940; voor elke f  10.000 
in die periode werd één punt als 
toew ijzing gegeven.

A lle handelaren konden nog niet 
ingeschakeld worden, doch zoodra 
de aanvoer zou stijgen zou de be
hoefte aan ingeschakelde hande
laren toenemen; de ingeschakelde 
handelaren zouden belangloos op
treden.

De Pool trad onder den naam 
van N. V. Expeditie van de Visch- 
handelvereeniging IJmuiden op. 
Op deze basis werd begonnen.

A lgauw kwamen de contrasten 
naar voren. De grootste deelheb
bers hadden een zeer behoorlijk 
inkomen, terw ijl de kleinste een 
schamel inkomen krijgen. In  feite 
was er bij vroeger echter niets ver
anderd. A lleen  teekende alles zich 
nu scherper af.

Er werd dan ook een commissie 
in ’t leven geroepen om een onder
zoek in te stellen naar een ver
beterde verdeel'ing, die ondanks 
allen goeden w il op de grootste 
m oeilijkheden stuitten en haar ar
beid zonder eenig resultaat besloot.

Op een tweede algemeene verga
dering, kwam uit het bestuur een 
voorstel om als compensatie in de 
toew ijzing een loon uit te keeren 
voor de werkende handelaren, en 
wel zoo, dat de kleinere deelge- 
rechtigden hooger loon zouden on t
vangen dan degenen m et grooter 
toew ijzing. Tevens zou d it dan gaan 
m et terugwerkende kracht. D it 
voorstel bracht biij menigeen groote 
opschudding, n iet het fe it  dat de 
loondienst werd ingesteld, m aar dat 
d it m et terugwerkende kracht zou 
geschieden.

N iettegenstaande dit bracht een 
stemming het voorstel er door, h oe
wel anderzijds een tegenactie werd 
ingezet waarvan de resultaten nog 
n iet bekend zijn.

Heden ten dage is de toestand 
nog steeds dezelfde, hoewel het ver
voer o.a. aanzienlijk  is verbeterd.

Zeer vele handelaren verlangen 
dringend om weer zelfstandig te 
kunnen optreden en wenschen dat 
het m aar spoedig m et de co llecti
v ite it gedaan weze.

Vooral nu er in  het vooruitzicht 
is gesteld, dat de export een aan
vang zal gaan nemen.

Toch ben ik de meening toege- 
daan, dat w ij nog lang met dit 
obstakel Zullen zitten. M ocht ik. 
helaas, ge lijk  krijgen, dan ware het 
toch wenschelijk een nieuwe basis 
van verdeeling te krijgen, want het 
belang van den handel is er toch 
n iet mee gediend dat een zekere 
categorie de meeste provenue heeft 
en de m inder bedeelde als het wiel 
aan den wagen er aan vast zit.

Er is m.i. toch m aar één goede 
oplossing: V R IJ  ZIJN, dan kan 
ieder zijn  eigen zaken op gaan 
nemen.

P ie te r Spaanderman.

D rukkers-u itgevers:

H. Degrave  & L. Godem ont 

Nieuw poortsteenw eg 44 - Oostende 

H. R. Br. 20.066

BELGISCH MOSSELZAAD■J
N iet alleen de visscherij, m aar 

ook de mosselkweek heeft in N e
derland geweldig onder de vreemde 
bezetting geleden. De beste kweek
plaatsen waren buiten het bereik 
gesteld en het mosselzaad der 
Waddenzee, der Zeeuwsche en der 
Belgische kust was grootendeels 
onbeschikbaar.

Een gevoelige tegenslag voor de 
Zeeuwsche mosselkweek is het fe it 
dat het zoo geprezen paalzaad der 
Belgische kust tn veel m indere 
m aat dan vroeger verkrijgbaar is. 
De staketsels van Nieuwpoort, Zee
brugge en Blankenberghe, w aar 
duizenden .tonnen paalzaad ge 
trokken werden, zijn  grootendeels 
vernield, en het zaad dat overb lijft 
is tam elijk  gemengd m et halfw as 
en volwassen mosselen.

Het ware wenschelijk dat al het 
aanwezige mosselzaad t ijd ig  en 
volledig worde afgetrokken, w il 
men voor het volgend seizoen over 
prim a klein paalzaad beschikken.

Aan de lezers i » Nederland

Onze lezers in  Nederland, welke 
van heden a f regelm atig ons blad 
wenschen te ontvangen, mogen 
zich rechtstreeks tot ons wenden 
o f de som van tw aalf (en  n iet tien ) 
gulden storten op g iro  431.332 van 
Jan Spaanderman postbox 15, te 
IJm uiden, m et verm eld ing: «Abon
nem ent Nieuw Visscherijblad Oos
tende». A ile advertentfes en de be
dragen hiervoor te storten, mogen 
insgelijks aan bovenvermeld adres 
overgem aakt worden.

FRANKRIJK

VISSCHER MORGAN ISATIE

Zooals te verwachten was, is de 
autoritaire visscherij regeling die 
onder de vijandelijke bezetting tot 
stand gekomen was, uit den booze 
verklaard geworden en heeft een 
decreet van 14 Augustus j.l. eene 
nieuwe organisatie van het bedrijf 
ingevoerd, naar he.t model van w at 
in 1938 in voege getreden was.

Toen had men reeds ondervon
den dat de werking der vakraden 
nutteloos zou blijven  zoolang hun 
voorstellen geen bindende kracht 
zouden hebben ten aanzien van alle 
betrokkenen. ,

Naast een Centraal V isscherij- 
com ité en Groepencom ités zullen 
thans ook P laatselijke com ités be
staan met vakverdeelingen waarin  
de verschillende syndicaten zullen 
vertegenwoordigd zijn.

De leiders dier Comités zullen 
n iet meer door de leden gekozen 
worden, doch door den M inister 
van Zeewezen aangesteld op voor
stel der betrokken syndicaten.

DENEM ARKEN

RAAD VOOR ZEEONDERZOEK

Verleden maand vergaderde op
nieuw te Kopenhagen deze in ter
nationale Raad, die gedurende den 
oorlog door de vrijgev igheid  der 
Skandinaafsche landen in stand 
kon gehouden worden, doch geen 
internationale werkzaam heid aan 
den dag kon leggen.

Dr H jort (Noorw egen ) werd tot 
voorzitter herkozen, terw ijl Dr Bleg- 
vad (Denem arken) het ambt van 
secretaris vervult dat vroeger door 
Kapt. Nellemose werd w aargeno
men, die als slach to ffer der Nazis 
viel.

Op deze eerste bijeenkom st was 
België, dat nochtans deel u itm aakt 
van den Raad sedert de stichting, 
in 1902, n iet vertegenwoordigd.

De bevoegde Belgische overheid 
schijnt nog geen vertegenwoordi
ger te hebben aangeduid te r  ver
vanging van w ijlen  Prof.G . Gilson, 
die in den Raad van Kopenhagen 
een vooraanstaande plaats innam 
als voorzitter der gecombineerde 
Commissie Noordzee —  Engelsch

- P. R. 1080.26 Kanaal.


