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De regeering, meer in ’t bijzonder 
’t Ministerie van Ravitailleering, zal 
eerlang toelaten dat de Belgische 
markt met vreemden visch letterlijk 
overstroomd wordt om elindelijk de 
bevoorrading in visch te normalisee- 
ren.

Dit is gs&h officieele mededeeling, 
doch slechts een gerucht. We zouden 
aan dit gerucht niet meer belang 
hechten dan aan vele andere, ware 
het niet dat sommige gebeurtenissen 
van de laatste weken al te duidelijke 
bewijzen leveren van een kortzichtige 
politiek inzake vischbevoorrading. 
Niemand zal ons dan ook ten kwade 
duiden dat we dergelijUe geruchten 
volledig openbaar willen maken.

Het weze in de eerste plaats een 
verwittiging aan de visschers. Im
mers, het lijdt geen twijfel dat, in
dien zulke voornemens inderdaad den 
heer Lalmand moeten toegeschreven 
worden, ze een rechtstreeks gevolg zijn 
van de uitgelokte stakïngen. Zeker, 
het is het recht van de visschers hun 
bedrijf een zoo rendeerend mogelijke 
uitbating te verzekeren. Het is hun 
recht van den Staat te eischen dat 
hij hen steune en helpe', zoo sociaal 
als economisch. Het is hun recht eer
bied te eischen voor hun arbeid, die 
uiterst zwaar is en bij welker uitvoer 
ze regelmatig hun leven in gevaar 
stellen.

Maar evenzeer is het de plicht van 
de visschers de huidige tekorten van 
de nationale bevoorrading aan te vul
len. Het is hun plicht er voor zorg te 
dragen, dat de regeering, door hun

min of meer willekeurige stakingen, 
er niet toe gedwongen wordt deviezen 
weg te gooien om visch te importee- 
ren, dien zij zelf zouden moeten aan
voeren. Het is hun plicht tot het be
sef ervan te komen dat de geleide 
economie met haar verzekerde winst
marges tot het verleden behoort. Het 
is hun plicht zich niet te laten ver
blinden door de tijdens de bezetting 
verwezenlijkte winsten en opnï&uw 
hun verantwoordelijkheid op te me 
men in een systeem van harde mede
dinging.

Aan de kustvisschers en hun leider 
M. Libin, zeggen we: toont uw goeden 
wil, vecht voor uw rechten, maar be
wijs eerst uw plichten ten opzichte 
van land en volk.
Past op uw zaak, geeft geen gehoor 
aan opruiers, die u aanzetten tot on
gepaste, schadelijke daden. Weest re
delijk in uw eischen. En aan Minister 
Lalmand: uw ijver om de nationale 
markt te bevoorraden keuren we goed. 
Maar doe geen beroep op ’tbuitenland 
als de nationale vloot u tot uw doel 
brengen kan. Zorg er dus voor dat 
het invoeren, zooveel als mogelijk, 
met eigen middelen geschiede, en dat 
de visschers in staat gesteld worden 
hun schepen te herstellen. Of zal men 
het beleven, dat een nieuwe sociale 
wetgeving gepaard gaat met econo
mische ongezondheden? Een briljan
tere heruitgave van de geschiedenis 
van de boeren van Ooien zou men 
zich waarachtig niet kunnen inden
ken.

De Afhouding voor de 
Visscherskas te Oostende

Aan de Reeders van Nieuwpoort —  
Zeebrugge —  Blankenberge

Alle reeders van Nieuwpoort, Zee
brugge, Heist en Blankenberge m oe
ten  vanaf 1 Januari 1946 hun visch- 
afslager bevel geven de afhouding van 
0,70% op den vischverkoop te r visch
m ijn  van Oostende niet te betalen en 
dus op hun rekening niet te laten a f 
trekken.

De bond van Heist-Zeebrugge zal 
tevens namens zijn  ledeA de stad Oos
tende verzoeken de afhouding voor 
de Visscherskas, tijdens dfe periode 
Sept. 1944 tot einde 1945 gedaan, terug 
te vorderen voor alle vaartuigen welke 
Heist, Zeebrugge o f Blankenberge als 
^thuishaven hebben.

Sommige vischaf slagers hebben voor 
een  bepaalden reeder reeds de 0,70% 
nie;t afgehouden.
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Abonnementen 1946

Het belang van onze Zeevisscherij
Voor meer Belangstelling en 
Wetenschappelijke Opleiding

Toevallig vinden we in oude brieven 
een schrijven in  1936 aan een vriend 
gestuurd door den heer Ed. Anseele. 
Het is ons allen bekend hoe Anseele 
en Baels, te rw ijl ze volksvertegen
woordiger en m inister waren, onze 
visscherij zeer veel lie fde toedroegen 
en er ook zeer veel voor gedaan heb
ben.

Onomwonden m ag gezegd, dat de 
visscherij op het huidig oogenblik der
gelijke verdedigers van zijn  belangen 
mist.

De h. Anseele schreef ons in 1936:
«  Met de visscherij, stel ik vast, 

gaat het .thans tam elijk  goed en een 
uitbreiding moet bewerkstelligd. Zul
len wij leerlingen-zeevisschers genoeg 
hebben voor die nog al groote u itbrei
ding waarvan gesproken wordt?

Bij ondervinding gevoel ik dat onze 
zeevisschers ervaren kerels zijn  met 
rijke ondervinding, m aar zou voor 
hunne wetenschappelijke opleiding, 
van jongs af aan, niet beter dan .thans 
moeten gezorgd worden?

Hoe groot is de vloot nu?
W at bracht ze op in  1935 en to t ein 

de Juli 1936, in gew icht en aan geld?
Hoeveel visch werd nog ingevoerd 

in dien tijd?
Hoe groot moet de vloot zijn  om, 

zooals onze landbouw, aan al de be
hoeften o f toch aan 95% van ’s lands 
behoeften aan visch te kunnen vol
doen?

Welke is den invloed der contingen- 
tee rirg  geweest en welke is zijn  invloed 
thans nog op de vischprijzen in de 
vischmijn?

Z ijn  alle zeevisschershavens goed

ingericht?
M inister De Man stelde M r Yernaux 

aan om een studie over nieuwe n ijver
heden voor het u itstervend mijnbek- 
ken Le Borinage te doen. Zou iets in 
den zelfden aard, n iet moeten gedaan 
worden voor de volm aking onzer zee- 
visschersvloot, zeevisschershavens, 
vischm ijnen, vischvervoer, vischver- 
bruik, enz...

Deze en andere vragen dienen ge
steld te worden om eens het problema 
der zeevisscherij in  zijn  geheel te be
handelen en op te lossen, zonder na
tuurlijk het krediet en verzekeringsr- 
wezen te vergeten.

Verschoon m ijn  stoutheid U al deze 
vragen te stellen, m aar ik bei» <sp voor
hand verzekerd van uw goedkeuring 
omdat g ij weet dat ik handel uit liefcfe 
tot de zeevisscherij en m ij to t U wend 
die er zooveel liefde als lk voor gevoel» 

M et m ijn hartelijke groeten,
E. Anseete;

Ja, de heer Anseele had gelijk.
Zou ook thans van hoogerhand ie 

mand kunnen aangesteld om die stu - 
die te doen, om na te gaan w a t aa'n 
onze havens, handel, (n ijverheid e n  
de wetenschappelijke op le id ing v a n  
onze visschersjongens .te kort seh io t 
om ze tot hun taak beter op te le id en ?

’t W are een m aatregel welke h et 
land ten zeerste zou ten  goede kome n.

De lezers welke wenschen ons blad 
ten  huize te  ontvangen, worden ver
zoch t de som van 100 fr. te storten op 
pastchjeckr. 1080.26 van Degrave en 
G odem ont, Oostende.
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Het Koopen 
en Verkoopen van 
Visschersvaartuigen

TELEFOON
Zij die willen telefoneeren naar de 

drukkerij en de redactie van «  Het 
Nieuw Visscherijblad », worden ver
zocht het nummer 72523 op te roe pen.

W ij wenschen de visschers er nog- 
im aals op a tten t te maken, dat het 
verboden  is visschersvaartuigen te 
koopen o f  te verkoopen zonder eerst 
de  toe la tin g  gevraagd te hebben van 
h e t  B eheer van  het Zeewezen te 
Brussel.

Deze vraag m oet gericht worden 
'langs den pllaatselijken visscherij
dienst, Zuidstr.aat 14. Oostende.

H et is ook noodzakelijk , vooraleer 
een koop a f te sluiten, het vaartuig 
eerst te la ten  keuren door de Zee
vaartinspectie.

Z ij die nalaten  zulks te doen, loo- 
pen gevaar n iet te  zullen mogen u it
varen m et het aajigekochte vaartuig.

Verder ware het van  belang het 
verbod van bouwen van visschers
vaartu igen  van  m in ’ dan 12 m eter kiel 
ook u it te breiden, to t het koopen en 
verkoopen van  allerlei' open booten.

Inderdaad, w aar het Zeewezen, met 
het oog op de voeding, alle kleine 
vaartu igen  toe lie t en z ijn  oogen sloot 
voor ta lr ijk e  wangedrochten, dient 
thans krach tdadig ingegfepen. Te veel 
vaartu igen  beantwoorden n iet aan de 
gestelde eisichen en het m ag gezegd 
dat b innen  één jaar al deze vaartu i
gen ïaiet m eer rendeerend zullen zijn.

Versch illende menschen trachten 
zich e r thans reeds van te ontdoen.

H et ware gew enscht dat de verkoop 
naar h e t bu iten land van alle vaartu i
gen van  m in  dan 12 m eter zou be
vorderd  w orden  en men voor deze 
categorie vaartu igen  n iet den eisch 
zou stellen eers t geteisterde reeders 
de gelegenhei d tot aankoop ervan te 
geven.

H et Zeewezen zou de visscherij,n iet
tegenstaande alle kritiek, een groo- 
ten d ienst bev/ijzen.

Nog de dure Mosselen
In  de laatste weken hadden we her-kant, van een kordaat optreden zou-

haaldelijk  de gelegenheid die treurige 
kwestie aan te raken en ongetw ijfe ld  
zal men hierbij hebben geconstateerd 
dat de berichten niet van alle een
zijd igheid  vrij te p leiten  waren. Ver- 
mosin werd immers nu eens openlijk, 
dan weer op eerder bedekte wijze, 
aangevallen en voor den woekerhan
del verantwoordelijk  gesteld.

Vóór een paar dagen hadden we 
het geluk een invoerder, lid van Ver- 
mosin, te ontmoeten, ’t Spreekt van 
ze lf dat ons een heel ander beeld van 
den toestand werd opgehangen en, 
aangezien Het Nieuw Visscherijblad  er 
prijs op stelt zijn  lezers op de meest 
objectieve m anier in te lichten, hou
den w ij er aan deze versie te publi- 
ceeren.

In  de eerste plaats beklaagt onze 
zegsman er zich over dat Vermosin 
in de mosselkwestie... de boter heeft 
opgegeten. Insinueeren en beschuldi
gingen uiten liggen in de lijn  van 
elke afbrekende politiek. Als voor
naamste bronnen van  den woeker
handel noemt h ij:

1) Nieuwpoort, waar regelm atig 3 à 
4.000 kgr. worden getrokken.

2) Bouchaute, waar zelfs van uit 
W allonië gespecialiseerde en gelegen- 
heidskoopers opdagen. De verhandel
de hoeveelheden bedragen duizenden 
kgr.

3) De Belgisch-Nederlandsche grens, 
vooral de omstreken van Lommel, 
langs waar menige m ilita ire vrach t
wagen z ijn  lading ’t binnenland in 
voert zoodat het Limburgsche op meer 
dan bevredigende w ijze wordt bevoor
raad, echter tegen den prijs van 10 
à 12 fr. het kgr.

4) Antwerpen, waar de Hollandsche 
schippers er zich mede vergenoegen 
het ingeklaard gew icht tegen norma
len prijs aan Vermosin te leveren, 
doch het overgew icht voor hun reke
n ing op de zwarte m arkt aan den man 
brengen.

De m iddelen om aan den huidigen 
toestand te verhelpen ? W aarom  zou 
het vervoer van mosselen n iet ver
plichtend geschieden onder dekking 
van een vervoerdocument ? A l kan 
die m aatregel m oeilijk  als afdoende 
worden beschouwd, toch zou men a l
dus reeds een zekere controol bewer
ken.

Te Bouchaute zou de a flevering 
slechts tegen vergunning en uitslui
tend aan Vermosin moeten geschie
den. En w at Lom m el betreft, h ier zou 
de toldlenst, al ware het slechts tijd e 
lijk, versterking moeten ontvangen. 
In  de laatste weken legden de H o l
landsche douanebeambten beslag op 
een achttal vrachtwagens m et vo lle
dige lading. Onze Noorderburen drin
gen er op aan dat de Belgen, van hun

den blijk  geven. H ier is een taak w eg
gelegd voor ’t  M inisterie van F inan
cies, waarvan verwacht wordt dat het 
niet in gebreke b lijven  zal.

Onze zegsman wees ten slotte nog 
op de twee bijzonderste redens van 
den woekerhandel:

1) de geringe ingevoerde kwantums. 
Sedert de bevrijd ing werden nog geen

m illioen kg. langs wettelijken  weg 
ingevoerd, ’t Staat als een paal boven 
water dat, indien Vermosin in  staat 
ware gesteld de invoer in belangrijke 
mate te verhoogen, de zwarte markt, 
zooniet zou ophouden te bestaan, dan 
toch een flinken deuk zou krijgen.

2) de onvoldoende rentabiliteit van 
den mosselhandel. De geringe w inst
marges z ijn  een aansporing tot op
drijv ing van de prijzen  en de regee
ring zou er w aarlijk  goed aan doen 
de mosselprijzen aan een herziening 
te onderwerpen. Een prijs van 6 à 7 
frank aan verbruiker m oet thans als 
norm aal worden beschouwd.

Hoogwaterboekje

1946

Opzoekingen
Personen die iets afweten van het

X

Vanaf heden zijn  boekjes 
m et de hoogwatergetijden 
voor het jaar 1946 voor al 
de havens van de Belgische 
kust verkrijgbaar:

1. ter drukkerij van «  Het 
Nieuw Visscherijblad »  Stw. 
op Nieuwpoort 44

2. in de bureelen van Hand 
in Hand, te Zeebrugge.

3. «Hulp in Nood», V indic- 
tivelaan, 20 Oostende

4. te Nieuwpoort, bij Dob- 
belaere.

5. te Blankenberge, Boek
handel Gheselle Kerkstraat.

6. te Heist, bij De Vos.
Z ij z ijn  ook verkrijgbaar

bi; uwen dagbladverkooper 
o f bij de In ternat onale boek
handel, Ado lf Buylstraat 33 
Oostende.

I’ll

X

Boeken over Visscherij
Ter drukkerij van «H et Nieuw V is

scherijb lad» zijn  te verkrijgen, mits 
voorafgaandelijke storting van het 
bedrag der hiernavolgende werken, 
plus 2 fr. voor post- en onkosten op 
postr. 108026 van Degrave en Gode
mont, Oostende.

1. Oude Visscherij Alm anakken jaar 
1937 ................................................  32 fr.

2. Beroepskennis voor den stuur
man, door de Br. van L ie fd e ......  25 fr.

3. Het Visschersboekje, van H. Pype
fe it dat drie geestelijken, waaronder en A. Gorren .............................  25 fr.
Eerwaarde Pater Jozef Van Roy, Je- 
zuït, waarsch ijn lijk  op Zondag 26 M ei 
1940 plaats zouden genomen hebben 
aan boord van een visschersboot, die 
op gezegde datum de haven verlaten 
heeft m et bestemming naar Engeland 
worden zeer dringend verzocht alle in
lichtingen hieromtrent, te laten ge
worden ter studie van M eester Ch. 
De Weert, notaris te Brugge, Predik- 
heerenstraat, 27.

Gebeurlijke onkosten zullen vergoed 
worden.

Deze oproep is inzonderheid gericht 
aan de visschers die zich op bedoel
den datum per boot naar Engeland of 
Frankrijk  begaven.

4. Weerkunde en Océanographie 10
5. De Ruwoliemotor, door A. Van 

Loy ................................................  15 fr.
6. Onze Zeilvischsloepen, door Fr. 

B ly ................................................  25 fr.
7. Manuel du Patron à la Pêche, par 

L. Bronkhorst .............................  100 fr.
8. Enquête sur la Pêche Maritime, 

(2e d.) par Ch. De Zutter ... 100 fr.
9. Enquête sur la Pêche Maritime, 

uitgeg. door O ffice du T rava il 100 fr.
10. Grondbeginselen der Océanogra

phie, door Ch. G ilis .................. 25 fr.
11. Duin- en strandverdediging 35.
12. Vulgarisatie van de W eten

schappen der Zeevisscherij. door Ch. 
G ilis ............................................  10 fr.
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Versehe en Gezoulen Haring

De Belgische Haringnijverheid
VERLEDEN EN TO EKOM ST

Tijdens de ja re n  vóór den oorlog 
hadaen w ij ae geiegermeid in  versomi 
lenae om stauaigneaen ae ongunstige 
toestand oeKenü te maKen waaini 
onze viscn n ijvein e aen  in  het tage 
meen, en nec rooK erijbedrijI in  net 
bijzonder veiKeeiaen.

u it  laatste, ten gevolge van allerlei 
ongunsuge laKtoren, nad een zeei 
lastig oestaan en werKte slecnts op 
m in aan ae n e ilt  zijner nonnaie 
voortDieiigswnogeujKneaen.

üieneizijus was ue .tseigische markt 
overrompeld mec vreemae bewtrKte 
viscnproaucten in consignatie en te 
gen auinpmg-piijzen ïngevoeia; an- 
aerzijas vonuen wij voor eigen pro- 
auKuie geen aen minsten uuvoer ten
gevolge aer DescnermmgspontieK wei- 
Ke meest aue lauoen voeiaen.

isovenaien diuüte zeer uadeelig 
fiSKaai steisei op ae rootceiijm jver- 
heia, w aarvan ae produKten zwaai aei 
getaKseeiü waren, aan geujK wens. 
weeiaeartikel.

Wat meer is, gezien onze eigen vis
scherij n iet m  ae m ogeiijK iieid was 
de narm gsoorten te bezoigen noodza
ken j k  vuor onze viscm njverneaen, 
waren deze voor Dijna ai nun grond- 
stonen  a inangig van den vreemde.

Toen Kwam ae oonog, en w eid  ons 
land aigesneaen van ane invoerm oge- 
njKneid.

zuiKs was ten zeerste nadeelig vooi 
onze viscnm jverneid, die tot eindt, 
1941, dus tijuens meer dan anderhali 
jaar, moest stn liggen.

Toen  oegoii onverwachts de eerste 
der miraKuleuze ïjie-narm g-cam pa- 
gnes waarmede w ij tijdens den oonog 
begunstigd werden en meteen ont
stond opnieuw de hoop, dank ai de 
gevaren weiKe onze moedige visschers 
zouden trocseeren, dat ook onze viscn
n ijverneid  opnieuw zou aan het* werk 
gaan.

Eerst was men de m eening toege
daan, dat het allergrootste deel der 
haringaanvoer in versehen toestana 
aan de bevolking moest worden a lge- 
leverd, omdat zulks het goedkoopste 
was.

De warenbewerkers deden echter 
ook hun rechten gelden. En toen het 
bleek, dat de verbruikers grooten lust 
hadden voor gerookten en ingem aak- 
ten haring, werd verkregen dat de 
n ijverheid  40 %  van den aanvoer zou 
te verwerken krijgen.

Zoo is het dat van de 150 m illioen 
kgr. ijle  haring, die tijdens 1941-45 
aangevoerd werden, ongeveer 60 m il
lioen kgr. naar de bewerking gingen, 
hetzij om te rooken, marineeren, in- 
blikken en zouten. D it is voorwaar 
een ontzaggelijke hoeveelheid welke 
de warenbewerking ten goede kwam.

Tijdens bovengemelde periode, heb
ben de rookerijen binst het haring
seizoen op volle capaciteit kunnen 
werken. Door gebrek aan sprotvangst 
werden zelfs ook de sprotrookerijen 
voor den haring tewerk gesteld.

Veel haring werd ook ingezouten en 
ingeblikt om den verkoop gaande te 
houden na afloop der visscherij.

Het is onbetwistbaar, dat deze w er
king onze bevolking, die het minder 
dan breed had, zeer ten goede kwam.

Er wordt weleens gezegd dat toen 
veel m inderwaardige gerookten haring 
op de m arkt werd gebracht, w at bij 
den verbruiker een slechte propaganda 
voor het vischverbruik daarstelde.

A lhoewel zulks wel gebeurde, mag 
d it echter n iet overdreven worden. 
Men dient rekening te houden dat 
toen in zeer m oeilijke omstandigheden 
moest worden gewerkt. De rookerijen 
hadden gebrek aan werkkrachten, 
hout, zout, verpakking, vervoerm idde
len, enz. De te verwerken hoeveelhe
den waren soms al te groot, en niet 
a ltijd  voldoende versch.

Bovendien waren onze rookers w ei
n ig  bekend m et het bewerken van 
«  ijle  »  haring, die zich n iet zoo ge
m akkelijk laat bereiden als «  volle ».

Er weze nochtans gezegd dat zekere 
bewerkers meenden hun Produkten 
niet voldoende te moeten verzorgen, 
omdat toen eenvoudig geen concur
rentie bestond. Dezen hebben onbe
twistbaar een slechten dienst bewe
zen.

De vraag werd gesteld waarom h ier
tegen geen sancties werden getroffen. 
D it is een zeer kiesche kwestie en

I praktisch n iet te doen, voor velerlei 
I redenen, te iang om hier uiteen te 

zetten. Echter werd niets onvenet ge
laten om al de bewerkers te overtu i
gen, dat zij in  hun eigen belang en 
d it van hun nood-hebDende medebur
gers, al het m ogelijke moesten doen 
om hun bewerKmg ten beste te ver
zorgen. Onbetwiscoaar was het resul
taat tijdens de tweede campagne m er- 
Keiijk beter op d it gebied.

**■>
Na dezen terugbiik, willen wij even 

oekijKen noe er de toestand nu uit 
ziet en wat de toekomst Kan brengen.

iNU wij tot een min oi meer normale 
toestand terug geKomen 2ijn, is het 
oiiDetwistbaar dat, moest de verbrui- 
Ker zijn Keus Kunnen doen, hij de 
/oorKeur zou geven aan « volle »  ha- 
iing.

vo ile haring beteekent: « in v o e r » .
Wij zijn noentans van ooroeei dat 

vfoorioopig in net algemeen beiang de 
« ijle » nanng van eigen aanvoer nog 
aen voorrang moet Krijgen op onze 
narkt, en dat onze rooKcrijen, inieg- 

genjen en conserverijen in de eerste 
piaats het nationaal produKt moeten 
verwerken. Wat men in eigen huis 
neeft, gaat men toch niet zoeKen op 
een ander.

Onze vischnij verheid kan nu in veel 
oeter voorwaarden werKen, en be- 
dcniKt wederom ongeveer over de noo- 
dige grondstonen om goede Produk
ten te bereiden.

Goede produKten zal de verbruiker 
nog gretig  atnemen, al is het «  ijle  » 
naring.

W ij meenen dan ook te mogen vóór
spellen. onze visscherij ten goede, dat 
—  onvoorziene omstandigheden u it
gesloten —  er door de warenbewer- 
Kers dit seizoen nog een flin k  aandeel 
« ijle  »  haring zal worden afgenomen.

Een groote schaduw echter op den 
toestand is nog steeds de fiskale re- 
geiing, weike loodzwaar op de visch- 
n ijverheid  drukt en de prijzen  zeer 
nadeelig beïnvloedt, waarvan de vis
schers ook onrechtstreeks het slacht
o ffe r  zijn. Zoo is het dat de verkoop 
van ingezouten ijle  haring onderwor
pen is aan een fo rfa ita ire  faktuur- 
taks van 9 % . Een zelfde taks is ver
schuldigd, wanneer deze haring na
dien gerookt o f ingelegd wordt. H ier
door bereikt de taks 45 '/c van de 
basis-prijs.

W ij zijn  ervan overtuigd dat, moest 
deze taks op een norm aler peil gesteld 
worden —  w at hoogdringend is —  de 
prijs der versehe haring hierdoor on
m iddellijk  gunstig zou beïnvloed zijn.

Ook onze visscherij op «  volle »  ha
ring kan uitbreiding nemen, indien 
onze vischnijverheid, die er de eenige 
afnem er van is, in  normale voorwaar
den kan werken en n iet opnieuw het 
s lach to ffer worde van vreemde dum
ping.

D it beduidt n iet dat allen invoer 
m oet geweerd worden. Integendeel, 
wat ons n iet door eigen visscherij 
kan verschaft worden, moet noodza
kelijk  van elders komen. Echter moet 
het nationaal belang, naar ons be
scheiden oordeel, ook hier steeds den 
voorrang krijgen.

W ij meenen dan ook dat de toe
komst lig t in een oprecht samenwer
ken van alle betrokken belangb e!)L»c n- 
den, de leuze getrouw: «E endrach t 
m aakt M acht ».

Verantwoordelijkheid van den Staat 
I________inzake Zeèongevallen________ I

Ant. Van den Abeele.

Het is onze lezers opgevallen, hoe 
in de laatste maanden, tengevolge 
van het aanwezig zijn  van ta lrijke 
n iet o f slecht aangeduide o f bij nacht 
slecht verlichte wrakken veel ongeluk
ken zijn  gebeurd, waarbij te Zeebrug- 
2e o.m. de H.70 in  de havengeul zonk, 
de 0.121 en de Z.22 vergingen en nog 
verschillende andere vaartuigen ave
rijen  van min o f meer ernstigen aard 
opliepen.

Vóór 14 dagen gaven we te kennen, 
dat onze grootste verkeringsm aat- 
schappij voor visschersvaartuigen : 
<- Hulp in Nood »  de Staat een proces 
aandoet, welke zeer interessant om 
volgen zal z ijn  eensdeels voor w at het 
n iet verlichte wrak in de haven van 
Zeebrugge betreft en anderdeels voor 
wat het verkeerd leggen van een boei 
betreft in  de bestaande vaarwaters, 
waardoor we het verlies te boeken 
hebben van de 0.121.

Het vaartuig, slechts verzekerd zijn 
de voor 700.000 fr. had een minimum 
v/aarde van één m illioen twee honderd 
duizend frank. De reeder ondertus- 
schen reeds u itbetaald zijnde, zal zich 
w aarschijn lijk  nevens de verzekerings
m aatschappij als burgerlijke partij 
aanstellen, waardoor dit geding aan 
belangstelling in reederskringen niet 
zal ontbreken.

Het princiep der verantwoordelijk
heid van den Staat voor de schade 
die h ij aan particulieren veroorzaakt, 
en der bevoegdheid der rechtbanken 
om zich h ierover uit te spreken, wordt 
ten andere éénstemmig aangenomen 
zoowel door de rechtsspraak als door 
de rechtsleer sinds het arrest van het 
H of van Verbreking dd. 5 November 
1920.

Deze rechtsspraak en rechtsleer 
steunen zich op de beschouwing, dat 
telkens de Staat een privaat, burger
lijk  recht benadeelt, h ij een fout be
gaat, die aanleiding geeft to t schade
vergoeding, bij toepassing van art. 
1382 van het Burg. Wetboek.

Sinds 5 Novem ber 1920 werden er 
een v ijft ien ta l arresten in  den zelfden 
zin door het H of van Verbreking u it
gesproken.

Het arrest van 5 Novem ber 1920 is 
voorafgegaan  door een advies van de 
eerste advocaat-generaal Pau l Le- 
clercq, waarin ta lrijke beslissingen 
voorkomen, vóór dien datum getro f
fen en die de verantwoordelijkheid  
van den Staat aannemen in  de vol
gende gevallen : voor schade aan een 
boot, veroorzaakt door: een paal 
achtergelaten op den bodem van  e’en 
vaart afhangende van de stad Brugge, 
een klinkbout (boulon) achtergelaten  
in een kaaimuur der haven van  An t
werpen; het bersten ingevolge roest 
en slechten onderhoud van een buis 
der hydraulischen dienst der stad Ant
werpen; verkeerde maneuvers vaneen  
sleepboot in  de haven van An tw er
pen; verkeerde maneuvers van een 
kraan, in werking gesteld c’oor een 
aangestelde der stad Antwerpen; het 
breken van een kraan in de haven 
van Antwerpen.

Beslissingen in tegenovergestelden 
zin in  gelijkaard ige gevallen  (verkeer- 
maneuver van een kraan, achterlaten 
van een balk in  de ’ vaart, enz...) w or
den ook aangehaald door advokaat- 
generaal Pau l Leclercq, doch deze zijn  
gesteund op de rechtsspraak die soms 
gevolgd was vóór het arrest van 5 
November 1920, en het is thans u itge
sloten dat er nog zou worden teru g
gekomen op deze rechtsspraak.

De hierboven opgesomde beslissin
gen die gelden voor de binnenscheep
vaart, kunnen bij gelijkenis toegepast 
worden op zeevaart.

Na 5 Novem ber 1920, stippen w ij de 
volgende beslissingen aan, die g e tro f
fen werden in gevallen  van  binnen
vaart o f zeevaart:

Cass. 14 April 1921: verantwoorde
lijkheid van den W aterschout van 
Oostende die terze lfdertijd  drie boo

ten in  één sas had laten  binnenloopen.
Cass. 20 Oktober 1927: verplichting 

voor den S taat de bedding yan de 
Schelde in staat te houden, en hinder
nissen die van aard zijn  om schade te 
berokkenen, weg te ruimen o f aan te 
wijzen.

Cass. 14 A pril 1921: verantwoorde
lijkheid  van den sluismeester voor 
verkeerde maneuvers van een sluis.

Antwerpen 5 Januari 1929: verplich
ting voor de stad Antwerpen de h in
dernissen. zooals vlottende Wrakken, 
die gevaarlijk  zijn  voor de zeevaart, 
weg te ruimen.

De drie laatste beslissingen zijn  aan
gehaald in de «R ép erto ire  Pratique 
du Droit Belge », vr. Responsabilité, 
nr. 1357 en volg. die op form eele w ijze 
de principieele verantwoordelijkheid 
van den Staat bevestigt.

Een studie wordt door De Page ge
w ijd  aan de verantwobrdelijkheid van 
den Staat in zake wegenis.

Volgens hem, hoort het aan den 
Staat toe te beslissen op welke w ijze 
een wegenis aangelegd zal zijn, oi 
een steenweg gekasseid zal zijn  ol niet 
o l een straat ’s nachts verlicht zal 
zijn  o f niet, enz..., zonder zich nier- 
over te m oeten verrechtvaardigen.

M aar van het oogenblik dat hij be

Het Vlotbrengen van de 
0 .256

Op M aandag 17 December liep de 
0.256. eigenaar Jules Vergrouwer, na
bij Calais, op de plaats S t-Pierre, op 
de kust. De bemanning stelde zich on
m iddellijk  in verboinding met den 
Belgischen Consul, hem verzoekend 
Oostende te w illen inlichten. De Con

s u l was echter verre van vriendelijk, 
scheen zich het geval n iet zeer aan 
te trekken en dreigde de mannen aan 
de deur te zetten. Dat h ij zich inder
daad het geval niet zeer hee ft aan
getrokken, b lijk t voldoende uit het 
feit, dat pas den Zaterdag, om ,17 uur 
het bericht van de stranding in Oos
tende toekwam.

Dinsdag voer de «  Zeeleeuw »  uit om 
het vaartu ig vlot .té brengen. Onder - 
tusschen was een vrachtwagen der 
firm a Valcke Gebr. uit Oostende ver
trokken m et het noodige m ateriaal. 
Ter plaatse werden 50 Duitschekrijgs- | 
gevangenen aan ontm ijn ingswerk ge
zet. Z ij m ieken n iet m inder dan 70 
m i’nen onschadelijk en de palen, wel
ke de Fransche «  P it en Stake »  daar 
had geplaatst werden afgezaagd.

Een 50 meter lange gracht werd ge
graven en, nadat de reep rond het 
schip was gelegd, .trad dé « Zeeleeuw» 
bij het eerste hoog tij, in actie. Het 
schip schoof langzaam  mee en dob

berde weldra bevrijd op zee. De motor
slist heeft dat een wegenis zien insloeg aan en op eigen kracht bereikte
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een bepaalde straat m oet bev in ien : 
verlich t zal zijn  o f gekasseid, enz..., 
kan elke particu lier eischen da o ze 
wel degelijK  in  dezen staat zou zijn  
en geoeurlijk  schadevergoeding ei
schen in geval h ij benadeeld wordt 
door dat zij het n iet is. W anneer bv 
een voertu ig beschadigd wordt door 
dat een gekasseide baan een modder
kuil vertoont.

Een arrest van het H of van Bejoep 
van Luik verklaart dat een gem ein te 
verantwoordelijk  kan worden ge;.teld 
wanneer een baan verlich t wordt door 
signalen die in  tegenstrijd  m et de ver- 
Keersbepalingen geplaatst werden.

B ij gelijkenis, kan er worden gelegd  
dat de Staat een fout begaat, wan
neer h ij een wrak ve'rkeerdelijk aan
duidt door een boei, of ten onrechte 
bekend m aakt dat een gedeelte van 
de haven van Zeebrugge bevaarbaar 
is, wanneer er zich aldaar een wrak 
bevindt.

W ellich t zou men staande kunnen 
houden dat de S taat n iet verplicht is 
in de huidige omstandigheden, o f niet 
bij machte ingevolge de oorlogsom
standigheden, de ligg ing in de Noord
zee aan te duiden van een wrak o f de 
haven van Zeebrugge bevaarbaar te 
maken, m aar wanneer h ij het eene en 
het andere doet. begaat h ij een fout 
door de verkeerde aanduidingen die 
h ij geeft.

Wi;^ komen h ier later op terug. ^

Verlies van Loon bij 
Scheepsram p

W at de vergoeding betreft van ver
loren loon, moet a ltijd  het loon uitbe- 
taa ld  worden to t den dag der ramp. 
Een bijkomende vergoeding voor den 
mogeli;'ken duur der werkloosheid 
wordt bepaald op 4.000 fr. voor elk lid 
der bemanning van de voormelde drie 
reeksen van vaartuigen, m et u itzon
dering van de scheepsjongens, w ier 
vergoeding op 2.000 fr. vastgesteld 
werd. Men verm oedt dat deze op een 
halve m aand voor de kustvisscherlj, 
en op een volle maand voor de m id
denslag- en diepzeevisscherij zal vast
gesteld worden. H et beginsel geldt 
h ier insgelijks dat op 1 Juli 1945 
slechts sprake is van kustvisscherlj.

Men m ag n iet uit het oog verliezen 
dat de vordering van vergoeding voor 
verlies van zeegoed en loon, met u it
zondering van deze voor den duur der 
gebeurlijke werkloosheid overgaat op 
de rechthebbenden erfgenamen.

Gelukkig Initiatief van de 
N.M.3.S.

M et het oog op den u itvoer van ha
ring naar Duitschland, heeft de Na
tionale M aatschappij van Belgische 
Spoorwegen het gelukkig in itia tie f op- 
g e v a t  een speciale sneltrein in te 
leggen, tusschen Oostende en M aas
tricht.

De uurregeling werd vastgesteld als 
vo lgt: Vertrek Oostende (K a a i) 21.6 u 

Aankomst M aastricht 4.35 u
Deze uurrooster zal in  voege treden 

m et ingang van Woensdag 2 Jan. 1946
Het vervoer zal aan de volgende 

form alite iten  worden onderworpen:
1. De onkosten van vervoer worden 

betaald bij vertrek; daartoe zal een 
verzendingsbulletijn worden ingevuld.

2. Een uitvoervergunning dient b ij- 
gevoegd.

3. een form ulier mod. DC 1763 «  ver
klaring van vrijen  uitgang »  dient op
gemaakt.

4. een to lverk laring mod. DC 1741 
dient in  viervoud opgemaakt.

het D insdagm iddag de veilige haven.
Een harte lijk  pro fic ia t voor de man

nen van de «  Zeeleeuw », die puik werk 
hebben verricht.

Verlies van Zeegoed 
bij Scheepsramp

Zooals w ij in een onzer vorige num
mers medegedeeld hebben, had de 
Beroepsraad voor de Zeevisscherij in 
zijn  vergadering van 31-1-39 besloten 
dat de vergoeding door den reeder ver
schuldigd aan de bemanning voor het 
verlies van zeegoed veroorzaakt door 
scheepsramp een fo r fa ita ir  karakter 
zou hebben. H et bedrag er van ver
schilde volgens de reeks vaartuigen 
en volgens de hoedanigheid aan boord.

Öe volgende forfa ita ire  vergoeding 
werd voorzien: 1. Kustvisscherlj: een
vorm ig 710 fr. 2. M iddenslagvisscherij 
schipper 1.360 fr.; m otorist 1.225 fr.; 
ander personeel 1.185 fr. 3. Diepzee
visscherij: schipper en m otorist 1.600 
fr.; ander dekpersoneel 1.300 fr.; an
der machinepersoneel 1.100 fr.

Voor de eerste twee reeksen werden 
die bedragen verm inderd met 25% na 
aftrek van alle geredde voorwerpen. 
Voor de scheepsjongens is die verm in
dering gebracht van 25 op 50%.

In  de laatste reeks wordt op de voor
melde sommen 75% uitbetaald na af
trek van alle geredde voorwerpen, zon
der onderscheid tusschen scheepsjon
gens en ander personeel.

Deze bedragen moeten aangepast 
worden aan de huidige omstandighe
den. De Beroepsraad voor de Zeevis
scherij heeft in zi;n  laatste vergade
ring hierom trent fren beslissing ge
nomen.

Daar de levensduurte gedurende al 
de oorlogsjaren n iet op hetzelfde peil 
stond, werden verscheidene tijdstip
pen voorzien: van 10 M ei 1940 moeten 
de voormelde bedragen vermenigvul
digd worden door 3; vanaf 1 Januari 
1942 to t 31 December 1942 door 4 en 
vanaf 1 Januari 1943 door 5,50.

Men m oet in acht nemen dat alle 
vaartuigen van 10 M ei 1940 to t 1 Juli 
1945 aanzien worden als kustvissehe- 
rijschepen, daar gedurende d it tijdstip 
noch m iddenslag- noch diepzeevis
scherij op de Belgische kust werd uit
geoefend. /

PRACTISCH

Practisch werden de volgende ver
goedingen vastgesteld voor het ver
lies van zeegoed, na aftrek  van de 
waarde der geredde voorwerpen:

A. T ijdstip  van 10-5-40 tot 31-12-41 i 
Personeel met uitzondering 
van scheepsjongen 1.597,50 fr. 
Scheepsjongen 1.065,—  f r. i

B. T ijdstip  van 1-1-43 to t 31-12-4: 
Personeel m et uitzondering
van scheepsjongen 2.130,—  fr. i
Scheeps;'ongen 1.420,—  fr. I

C. T ijdstip  van 1-1-43 to t 30-6-45 f 
Personeel met uitzondering 
scheepsjongen 2.928,75 fr. ï

scheepsjongen 1.952,50 fr.
D. Vanaf den 1 Juli 1945

1. Kustvisscherlj 
Personeel m et uitzondering 
van scheepsjongen 2.982,75 fr. 
Scheepsjongen 1.952,50 fr.

2. M iddeslagvisscherij 
Schipper 5.610,—  fr.i 
M otorist • 5.053,— fr | 
Ander personeel (met u it
zondering v.d. jongen 4.888,—  fr.|

3. Diepzeevisscherij 
Schipper en m otorist 6.600,—  
Ander machinepersoneel 4.537,50 
Ander dekpersoneel 5.362,50 i
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Vrijdag 21 December 1945.

Heden werd de m arkt n iet bevoor
raad, daar geen enkel vaartu ig terug 
van de viscnvangst was.

Aan de Garnaaltrap is de aanvoer 
van ijle  haring tam eüjk groot. P rijzen  
schommelende tusschen 270 en 470 fr. 
worden per 100 kg. geboekt. Na een 
eerste stopzetting van den verkoop 
wordt naderhand besloten m orgen de 
verkoop in de V ischm ijn voort te 
zetten.

Zaterdag 22 December 1945.

Eén vaartu ig ter m ijn  met een mooie 
vangst van ongeveer 9.000 kgr. ver
sehe visch. De aanvoer bestaat uit 80 
bennen platvisch, 1200 kg. tong, een 
tien tal bennen tarbot, 800 kg. kabel
jauw, 20 bennen schelvisch en 30 ben
nen w ijting. Overdreven prijzen  w er
den voor fijn e  visch gegeven. P la t
visch kende echter een lichte daling 
in prijs.

De vaartuigen, die gisteren ten ge
volge het stopzetten van den verkoop 
aan de G arnaaltrap n iet konden ver- 
koopen, boden heden ongeveer 500.000 
kgr. ij le  haring ter m ijn  aan. 330.000 
kgr. werden a fgezet aan 400 frank 
per 100 kg., m inim um prijs vastgesteld 
door de visschers. Het overschot bleef 
ter markt, daar geen koopers meer 
gevonden werden aan 400 frank. De 
visschers beSioten d it overschot den 
M aandag morgen terug ter m ijn  aan 
te bieden.
0.266 9.167 396.440,-

Maandag 24 December 1945.

De aanvoer van vandaag bedraagt 
41.833 kgr., zijnde de lading van zes ' 
visschersvaartuigen. H et vooruitzicht 
van Kerstdag en het fe it  dat de aan
voer van fijn e  visch heden zeer gering 
is, h ee ft gunstig ingewerkt op de 
a fzetprijzen  van tong en tarbot. O ver
dreven prijzen  werden voor deze twee 
vischsoorten gegeven. De tong steeg 
to t 134 frank per kg. en de tarbot 
tot 200 fr. De prijzen  van rog, kabel
jauw en w ijtin g  waren zeer vast. P la t- | 
visch onderging echter een kleine da- j 
ling.

Voor de ijle  haring van Zaterdag 
werden geen koopers gevonden en 
180.000 kg. werd dan ook afgestaan 
aan Pescator aan 50 fr. per 100 kg. 
0.262 5.420 200.770,—
0.235 9.218 312.820,—

0.36
0.166
0.132
0.165

5.032.
6.719

12.288
3.156

280.610, 
353.560,—  
460.570,- 
137.960,

Dinsdag 25 December 1945.
Geen verkoop ter gelegenheid van 

het Kerstfeest.

Woensdag 26 December 1945.

De aanvoer van heden is onberispe 
lijk  en van goede hoedanigheid. F ijne 
visch wordt nogmaals levendig a fge
nomen doch de a fzetprijzen  van deze 
is m erkelijk  lager dan Maandag. Voor 
tong wordt 94 frank geboden, voor 
tarbot tot 140 fr. per kg. De kabeljauw 
boekt een kleine stijg ing in  prijs. De 
platvisch kende echter een gevoelige 
daling. Bij de êindbeurt werden de 
duurste prijzen  betaald.

De aanvoer van ijle  haring bedroeg 
heden 340.000 kg. ongeveer, zijnde de 
lading van 66 vaartuigen. Prijzen  
gaande, in dalende lijn , van 200 tot 
430 fr. werden betaald.

Thans werd besloten geen verkoop 
van ijle  haring meer te houden aan 
de Garnaaltrap. De verkoop zal u it
sluitend geschieden in de V ischm ijn 
(H angaar 6) iederen dag te 7.30 u. (te 
8 uur den Donderdag, V rijdag en Za
terdag), *10 uur, 12 uur, 14 uur en te 
15 uur.

AANVOER EN OPBRENGST 
DER W EEK

N I E U W P O O R T

H ARIN G VERKO O P

Donderdag 20 December 1945.
8 kleine booten brengen ongeveer 

6500 kg. binnen, welke a fzet vindt tus
schen 465 en 505 fr. de 100 kg. 
Vrijdag 21 December 1945.

Geheel de vloot is er op uit, maar 
de aan voer is n iet geweldig. De p r ij
zen schommelen tusschen 410 en 440 
fr. de 100 kg.
Zaterdag 22 December 1945.

Een enkel schip (reeder August Cal- 
coen) brengt 6.000 kg. aan, verkocht 
tegen 445 fr. de 100 kg.
Zondag 23 December 1945.

Geen verkoop.
Maandag 24 December 1945.

Tegen  de verwachtingen in, zijn  en
kel 12 schepen uitgevaren en brach
ten 25.000 kg. haring aan, welke a fzet 
vond tusschen 455 en 595 fr. de 100 kg. 
Dinsdag 25 December 1945.

Geen verkoop.
Woensdag 26 December 1945.

63 schepen brachten 130.000 kg. ha
ring aan. De prijzen waren tusschen 
470 en 250 fr. de 100 kg.

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

VISCHM IJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

Vrijdag 21 Dec. 
Zaterdag 22 
Maandag 24 
Dinsdag 25 
Woensdag 26

geen aanvoer 
9.167 396.440,—  

41.833 1.746.290,—  
geen verkoop 

70.122 2.043.210,—

BREUK EN BUIKBANDEN \
Orthopedische Apparaten k 
—  Kunstbeenen —  J

V E R D O N C K - M I N N E I
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E k

(36) ^

Verwachtingen
Volgende schepen met versehe visch 

worden voor toekomende week ver
wacht: 0.265, 0.187, 0.290, 0.87 en de 
stoom traw ler 0.158. De vooruitzichten 
voor toekomende week zijn  dus wein ig 
aanmoedigend.

Z E E B R U G G E

Zaterdag 22 December 1945.
Groote tongen 125-135; bloktongen 

140-1500; v. kleine 150-160; kleine 155- 
165; groote tarbot 180; groote iek 23- 
26; kabeljauw 60; w ijtin g  24-26; keil
rog 26-28.

Maandag 24 December 1945.
Groote tongen 85-89; bloktongen 87- 

92; v. kleine 88-98; kleine 88-100; 
groote tarbot 160-180; groote iek 19-23; 
kabeljauw 45-53; w ijtin g  25-27; keil
rog 26-30.

Dinsdag 25 December 1945.
Geen verkoop.

Woensdag 26 December 1945.
Groote tongen 68-72; bloktongen 76- 

80; v. kleine 85-96; kleine 87-98; groo
te tarbot 155; groote iek 19-23 kabel
jauw 51-54; w ijtin g  22-23; keilrog 36- 
38.

Donderdag 27 December 1945.

Groote tongen 77-80; bloktongen 92 
v. kleine 106; kleine 107; groote tarbot 
155; groote iek 21-23; kabeljauw 51-53 
w ijtin g  19-20; keilrog 34-35.

De aanvoer van heden bestaat en
kel uit ijle  haring. 106 vaartuigen 
boden in totaa l ongeveer 355.000 kg. 
aan. De m arkt werd ingezet aan 320 
fr. per 100 kg. en schommelde in het 
begin tusschen 260 en 320 per 100 kg. 
Voor enkele vaartu igen die hun vangst 
aan den garnaaltrap losten, daalde de 
prijs  .tot 180 fr. De vangsten waren 
n iet erg groot en schommelden tus
schen 500 en 6000 kg.

I J M U I D E N

(V orige  week te laat b innengekom en)

De December m aand geeft ons tot 
nu toe n iet veel zegen op de visscherij 
en ook nu bieef ae geneele aanvoer 
beneaen de verwachting.

De kustvisscherij lig t deze week zoo 
goed als geneel stil en zij die over de 
grootste Kustvaartuigen beschikken, 
en toen nog hun kans prooeeraen, 
boekten zeer slecnte resultaten, er wa
ren scneepjes m et 2 m andjes vangst.

Ook ae motor- en stoomtrawlers 
bleven ver beneden hun vangsten van 
de vorige maanaen, die wij toen als 
zeer groot konden beschrijven.

Nu is de December maand gewoon
lijk  a ltijd  een van de minste aanvoer- 
m aanaen geweest en stak het weder 
meestal een spaak in het wiel.

Ook brengt de koude de visch naar 
dieper water, w at gewoonlijk het eerst 
op ae kust m erkoaar wordt.

W ij zuilen onze hoop m aar afstem 
men op het N ieuw jaar, daar de K erst
dagen en het Oude-Jaar wel een klei
ne stagnatie in de vaart zullen bren
gen. IN aar ik aanneem zullen vele op
varenden deze dagen nu eens in  eigen 
«  home »  w illen  vieren, daar vele vis
schers d it vanaf 1940 hebben gemist 
toen zij in Engeland vertoefden.

Zaterdag 8 December 1945

Aan de m arkt waren 1 stoomtrawler, 
6 motors en 22 kustvisschers. Vangst 
stoom traw ler bestond uit kabeljauw, 
sciiol, tarbot en .tongen. Vangsten m o
tors, schol en tongen. Tota le aanvoer 
37.560 kg. grove visch en 9.330 kg. fijn -  
visch.

V ERKO O P
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en Herstelling 

ter plaatse

A .VANDERNOOT
•  Maria Theresiastraat, 16
•  O O STEN D E-Te l. 72113

Oostende
a

APOTHEEKDIENST
Zondag 30 Dec. gansch den da! 

Apotkeker Penne. A lfons Pie.tersl. 5 
Dinsdag 1 Januari 1946 gansch de 

dag: Apotheker Wandels, Marie-Jos< 
plaats 6. Nachtdienst: Apoth. Penn 
van 29-12-45 tot 5-r-46.

AVERIJ
De 0.226, toebehoorende aan c 

recderij Henri Gluys, is de have 
van Oostende binnengeloopen m 
een warmlooper.

Vaartu ig 
IJM.118 
K W .l 
KW.52 
KW . 162 
KW . 45 
KW . 3 3 
KW.175

Besomming; 
13.400 florins 
1.517 florins 
5.812florins 

13.950 florins 
5.330 florins 
4.001 florins 
3.770 florins

PRIJZEN PER KILO  TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  
VERKO CH T TER STEDELIJKE VISCH M IJN  VAN OOSTENDE - W EEK VAN 21 TOT 27

Vrijdag
Soles —  Tongen, gr...........................

3/4........................................
bloktongen .........................
v/kl........................................
k l............................................

Turbot —  Tarbot, g r........................
m idd......................................
k l.......................................... .

Barbues —  Griet, g r ........................
m idd......................................
k l............................................

Carrelets —  Pladijs, gr. platen ...
gr. iek ................................
kl. iek .................................
iek 3e slag ...................  ...
platjes ................................

Eglefins —  Schelvisch, g r ................
m idd......................................
k l............................................

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

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

Gullen ................................
Lottes —  Steert (zeedu ivel) .........
Merlans —  W ijtin g  ..........................
Limandes —  Schar ..........................
Limandes 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.
Raies —  K e i l r o g ...............................
Homards —  Zeekreeft ....................
Flottes —  Schaat ..............................
Zeebaars ..............................................
Lom ......................................................
Congres —  Z eep a lin g .......................
Lingues —  Lengen ..........................
Soles d ’Ecosse —  Schotsche schol
Hareng —  Haring (vo lle ) ..............
Hareng guais —  IJle haring ........
Latour ..................................................
Tacauds —  Steenpost ....................
F létan —  Heilbot ............................
Charbonnier —  Koolvisch ..............
Esturgeons —  Steur .........................
Z e e w o lf ................................................

1,70-4,70

Zaterdag
96— 117

145— 152
161— 165

161
160

186— 191
172

78— 100

Maandag
85— 105

102— 119
105— 125
108— 134
88— 120

183— 200
144— 156
44— 64

Dinsdag

21— 24
20— 21
25— 26

25

27— 28
20— 24

34— 37

48— 51
40

23— 24
25

16— 20
21— 23
25— 28
25— 26
17— 22

38
31— 32
20— 29

30— 37

42— 52
24— 40

22— 24
17— 18

20
20

33

20

Woensdag
62— 70
77— 83
84— 93
85— 94 
76— 90

106— 140
76— 100
37— 61

DEC.

Donderdag,

9— 12 
14— 16
20— 24
21— 55 
14— 16 
43— 44 
26— 40 
17— 24

30— 37

19"
46— 57
23— 45

Ï4— 19 
17— 21

20

27— 34

40

2—4.30

13— 15

22 kustvisschers, totaal 2.645 florins.

Maandag 10 December 1945

3 stoom trawlers m et schoone vang
sten schelvisch en kabeljauw. Totale 
aanvoer 80.000 kg. grove visch en 2.500 
kg. fijn e  visch.
Vaartu ig Besomming
IJM.77 14.570 florins
IJM.73 28.385 florins
IJM .I l l  18.225 florins

Dinsdag 11 December 1945

Slechts 1 stoom traw ler aan de 
m arkt met als vangst veel kabeljauw 
en groote schelvisch. Tota le aanvoer
20.000 kg. grove visch en 1.500 kg. f i j 
ne visch.
Vaartu ig Besomming
KW.134 17.834 florins

6 kustvisschers, totaa l 500 florins.

Woensdag 12 December 1945
2 stoom trawlers m et zeer schoone 

vangsten schelvisch; verder 1 motor 
en 14 kustvisschers m et zeer slechte 
vangsten. 1 m otor m et versehe haring 
2.700 kg. Tota le aanvoer versehe visch
45.000 kg. grove visch en 400 kg. fijne 
visch.
Vaartu ig Besomming
IJM .48 10.486 florins
IJM.59 16.810 florins
K W . 104 89 florins
KW.32 versehe haring 945 florins 
14 kustvisschers, to taa l 1.430 florins.

Donderdag 13 December 1945

Slechts 1 stoom traw ler aan de 
m arkt met een schoone vangst schel
visch, schol en tongen, totale aanvoer
20.000 kg. grove visch en 1.500 kg. f i j 
ne visch.
Vaartu ig Besomming
IJM .87 16.600 florins

Vrijdag 14 December 1945

Aan de m arkt waren 1 stoom traw
ler, 3 motors en lkustvisscher, allen 
met slechte vangsten. Tota le aanvoer 
ongeveer 12.000 kg. grove visch en
6.000 kg. fijn e visch. 1 m otor m et 6.850 
kg. versehen haring.
Vaartu ig Besomming
K W .l 1.762 florins
KW.33 2.255 florins
KW.97 5.815 florins
K W .79 2.395 florins

A lle versehe vischsoorten werden te
gen de vastgestelde prijzen  verkocht.

Verwachting is dat de vastgestelde 
prijzen  binnenkort aanzienlijk  zullen 
worden verlaagd. O f dit besluit bij de 
reederijen %n opvarenden geen ont
stemming zal brengen, dient te wor
den afgewacht.

HARINGVISSCHERIJ

|Nog steeds wordt de haringvissche
rij op de Noordzee uitgeoefend en hoe
wel de vangsten geleidelijk  afnemen, 
is er toch nog steeds geen sprake van 
onvoldoend resultaat. De vangsten 
van Scheveningen waren gem iddeld 
30 last per reis en h ier is de totale 
aanvoer to.t 7 December 7087 last ha
ring. Ook V laardingen en K a tw ijk - 
aan-Zee melden verm inderende vang
sten, hoewel ook daar de resultaten 
als goed worden beschreven.

Als w ij den tijd  van het ja a r  nemen, 
zal het weinig hebben plaats gevon
den dat dergelijke resultaten zijn  be
haald. Het is m aar goed dat ju ist dit 
jaar, de overvloedige vangsten zoo
lang zijn  aangebleven. De teelt begon 
eerst laat, m aar met deze resultaten 
is veel goed gem aakt en ju ist dit jaar 
van de bevrijd ing was h et een welge- 
komene aanvulling.

t ZAL VOOR LATER ZIJN!
W ij brachten onze lezers reeds 

de hoogte van den toestand van c 
0.102 « M athilde Simonne », die zic 
te M alta  in dienst der Britsche M ar 
neoverheden bevindt.

Daar de motor hersteld moet wo 
den en gezien de periode van «rougl 
weder is aangebroken, zal dit vaä 
tuig naar alle waarschijnlijkhe: 
slechts gedurende het 2e kwartaal va 
1946 onze visschersvloot komen ve 
rijken.

CINEMA’S
CORSO —  Deux jeunes filles et 

marin, (Tw o  girls and a Sailor), mt' 
Dan Johnson, Jimmy Durante en Gr; 
cie Allen. Aktualiteiten.

R IO  —  62 vedetten in een prachtig 
Jazzparade Hollywood Canteen, m(< 
Joan Crawford, Bette Davis, Barbaij 
Stanwyck, Peter Lorre enz. Aktualj 
teiten.

R O X Y  —  Les Anges de miséricorc
prachtige film  m et Claudette Colber 
Pau lette Goddard en Veronica Lak 
Aktualiteiten.

PALACE —  La Rose Blanche, m f 
Conrad Veidt.

FORUM  —  Maison de 7 Péchés, (S ' 
ven Sinners) m et M arlène D ietrich e 
John Wayne.

CAMEO —  Du Sang sur la G lad  
(Northern  Pursuit) m et Errol F ly ii 
en Julie Bishop.

BURGERLIJKE STAND  
Geboorten

15 Dec.: Raoul Bonevlstier van Rr 
ger en Emma Vermeersch, Steene; - 
16 Dec.: Jenny Vansteenberghe va 
Fernand en V irg in ia  Vanwette- 
N ieuwstraat, 9; —  17 Dec.: Jeani? 
Bolleberg v. August en M aria  Brouwr 
Gelijkheidstr. 135; Nadine Coopmaf 
v. Isidoor en M artha Aesaert, W erl 
zaamheidstr. 93; Sonja De Coster 
Amatus en M artha Van Ronselé Gen: 
str. 13; —  18 Dec.: Roger Rys van A r ’ 
dré en G ilberte Smisaert, Schietbaar 
laan 19; Gerard Bonaventure v. Hen1 
en A lice Sinnaeve, S.t-Paulusstr. 
M icheline Stevens van Léon en Luc: 
De Becker, Peter Benoitstr. 52;
Dec.: M arina Jacobus, van Georgi 
en G ilberte Klausing, Veldstr. 88; 
atrice Dubourg, van André en Agn« 
Vandendaele, W aterwerkstr. 9a; Mar 
Surmont, van Daniel en M aria Va 
Mossevelde, E. Beem aertstr. 108;
20 Dec.: Rosette De Laere, van Robei 
en M aria Rogiers, Vereenigingstr. 13 
Yvonne Cuvelier, van A lbert en Godi 
lieve Demuenyck, Leffinge.

Sterfgevallen
15 Dec.: M agdalena Cappelle. 19 

ongh. Nieuwpoort; Isabelle Asseloo; 
7 m. Ed. Cavellstr. 80; —  16 Dec.: A. 
fonsine Cornillie, 72 J. wde Louis Ve: 
laecken en Am aat Driesmans, Toi 
houtstw. 206; Eduard Asseloos, 74 
wdn M arguerite Samson, echtg. Ga 
brielle Van Loo, Oude Molenstr. 3'
—  18 Dec.: A riette V ictor, 2 m. Ta: 
westr. 100; —  19 Dec.: A lbertine Df 
bruyne, 5 j. Breedene; Emma Hel! 
moortel, 93 j. ongh. Vandersweeppl.
—  20 Dec.: M ichael Decoster, 79 
echtg. Augusta Vanhoucke, St-Petei 
burgstr. 35; A lfons Vandenbouhedi 
51 j. echtg. Leonia Deman, Duivenhol 
str. 18; Ronny Vanderbeke, 6 m. Werl 
zaamheidstr. 94; ■— 21 Dec.: Berth 
Opsomer, 38 j. echtg. Oscar Roosi 
Dorpstr. 109; Emma Depoorter, 60 
echtg. Carolus Germeye, Christin; 
str. 111.

Huwelijken
19 Dec.: Dunnall Alan, aanneme: 

en Debuf Helena; Boons R ichard  looc 
gieter, thans soldaat en Jonckheer 
Raymonde, z.b.; Everaert Oscar, elec 
trieker en De Buf Eleonora, naaistei 
Lam brecht Léon, visscher en A llae i 
M arcella, huish.; Van D ijken Joha 
beenhouwer en Feys Maria, z.b.; Fe 
very Carolus, aannemer en Decombe 
Gabrielle, z.b.; —  21 Dec.: Passchy: 
Ludovicus, adj. inspecteur en De Cuy 
per Germana, kunststopster; —  
Dec.: Dewachter Julien, officier, e: 
Feys Raymonde, z.b.; T y tga t Emile 
matroos en Loncke Georgina, z.b, 
R ichings W illiam , bed. thans soldaa' 
en Vermeersch Joanna, w inkelju ffer 
Massenhove Jules, schilder, en Ver 
biest Blanche, z.b.

Huwelijksaankondigingen 
Humblet Florent, student. Schaar 

beek en Coelus. Andréa, z.b. Troonst: 
226 ; Mahoney W illiam , smid Engelan 
en Coenye Rachel, z.b. Gerststr. 147 
Molenbrinck Adrien, werktuigk. Toi 
houtstw. 276 en Callewaert Germains 
dienstmeid, Londenstr. 4.
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van 8 P.K. tot 600 P.K.

Algemeen Agentschap: 
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H. DE BO ECK en C JORENS 
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R. N E Y  T  
27, Cirkelstraat 
Te l. 719.10

Oostende

Nieuwpoort
'OTHEEKDIENST
Zondag 30 Dec. : apotheek «  De Zee- 
;eu w » van 9-12 en van 16-18 uur.

SCHVERKOOP
Er is voortaan op Zon- en Feest- 
gen geen verKoop van visch meer 
jgelaten. Zeer goede m aa trege l

NBESTEDING DRIE KLEINE  
EKKEN AAN DE VISCHMIJN
t. Van Glabbeke Henri, 17.000 —  
Pyiyser Vaieie, 16.500 —  3. Neudt 
lien, 19.294 —  •*. K em el Andre, 

850.

IRGERLIJKE STAND

Geboorten: Raym ond Adam, van 
ans en M oyaert M aria ; Sonia P ry- 
ens, v. Maurice en De Groote Adri- 
ne; Noeiia  Vanstege, van K are i en 
isseele M arie-Loulse.
Sterfgevallen: W iliaert Melanie, 80 
wwe üveraert Jan; Dewulf Charles, 
j.; A ilewereid  Edmond, echtg. Ca

sse Anna.
HuweLjken: Tim m erm an Daniel. 
ilprijKsw. en Vanaeneuker M arga- 
na, z.b. belden Nieuwpoort; Dewun 
lymond, trambed. en Damman R a- 
el, z.b. beiden Nieuwpoort. 
Huweiijksatkondigingen : Degezellc 
irre , handelsv. Moeskroen, en Blon- 
el Lydia, z.b. jNieuwpoort; P la tevo ti 
iston, metaalb. Nieuwpoort, en Ver- 
ecke M aria, z.b. W estende; Tyber- 
ien  Georges, bankb. Mannekensvert 

Hennebert Alina, z.b. Nieuwpoort, 
ihoney Edward, Engelsch soldaai, 

Vandenabeele Georgette, z.b. te 
euwpoort.

NEMA’S

CENTU RY —  Op 28 29 30 en 31 Dec. 
a Diavolo, m et Laurel en Hardy. 
NOVA —  Op 28, 29, 30 en 31 Dec.: 
sis zonder Hoop, m et Simonne R e- 
.nt en Jean Marais.
NOVA —  Op 31 Dec. 1 en 2 Jan. Les 
iuts de Hurievent m et M erle Oberon 
lurence O liv ier en David Niven.

Heist

4ERSTELL INGEN —  VERKOOP
van

Schrijfm achienen
Rekenmachienen

Bureelmeubelen

-ernand Schaeverbeke
5, Steenstraat, 25 BRUGGE

IEUWSJES
—  De spoorwegbaan welke de kaai 
et de statie verbindt, ten einde den 
iring, binnengebracht door de Fran- 
he schepen, te verzenden is reeds

orde.
—  Twee Fransche sloepen, de 
•G.830 en de D.847, geraakten lek 
j het binnenvaren der vlotkom  door 
) de kopjes te loopen. Nu zal daar 
iker wel lich t geplaatst worden. 
Beide schepen werden ’s anderen- 
iags naar de kuischbank gesleept, 
:rmaakt en den volgenden dag reeds 
L zee.
—  De Fransche visschers leggen er 
; la 3 op en maken gretig  gebruik van 
ï t  handelsverdrag. Dag en nacht 
sschen hunne schepen vóór Nieuw- 
jort. Men vraagt zich a f voor hoeveel 
tren die overeenkomst geteekend is.

EN JONG ACROBAAT
Onze jonge stadsgenoot Vinck W illy, 
erling aan de V rije  Visschersschool, 
ou ook eens haring lossen na de 
Lasuren, aan boord van de N.804. 
P lots brak een eind van den los- 

3om. De ben haring tuimelde naar 
sneden en W illy  tuimelde mee. Ge- 
ikkig viel h ij eerst op een kabel van 
;n ander vaartu ig en zoo werd de 
al van 4 m eter gestuit. W illy  draaide 
md en viel... m et zijn  achtersteven 
1 een ledige mand. H ij kwam er met 
;n bezeerde schouder van af.

IEFSTAL
Een onzer kleine visschersbootjes 

ad zijn  voorraad benzine opgedaan 
} N ieuwpoort en wachte h ier de tij 
f  om zich ter vischvangst te begeven, 
toe groot was de ontgoocheling en 
erbazing der visschers toen ze bij hun 
ankomst vaststelden, dat al hun 
enzine verdwenen was.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Freddy Desmidt. Knokke- 
str. 188; Frans Desmedt, Onderw ijs- 
straat.

Huweli jksaankondingingen : R itchie 
P., T iphon (Eng.) soldaat en De Vlae- 
m inck Pharailde z.b. Heist. 

Huwelijken: geen.
Sterfgeva llen : Neyts Melanie 84 j.; 

Vantorre Pieter, 79 j.; N ayaert J. 3d.

Bouw Uw
Ijzeren Visschersvaartuigen

op de
BOOMSCHE SCHEEPSBOUW 

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

Firma H. Debra
Croothandel in Visch 
:: en Garnaal ::
EX PO R T - iM PO RT 
Zout voor de visschers

*

J
*(20)

AANGIFTE VOOR KAPITAALSBE
LASTING

Onze fiscale raadgever deelt mede 
dat de reeders deze aangiften  vóór 
einde Januari dienen te doen. Elke 
v'isscher die geld, goed o f eigendom 
oezat op 30-9-44 m oet d it eveneens 
Joen. Volgende week volledige uitleg. 
y/ETTIGE ERKENNING  

H et M in isterie deelt mede dat de 
jeroepsbond «  Hand in Hand »  van 
jeebrugge, door den M ijnraad in zi;'n 
fitting van 16-11-45 w ettig erkend is. 
je ze  erkenning zal eerstdaags in de 
j j la g e n  van het Staatsblad versch ij- 
xen. D it is een groote stap vooruit en 
Udus zullen de nog hangende zaken 
_>poedig opgelost worden.
BUREEL GESLOTEN 

T er  gelegenheid van (Nieuwjaar zal 
het bureel «  Hand in  Hand »  gesloten 
zijn  op le  en 2e N ieuwjaarsdag. 
OVERLIJDEN 

Deze week werd het sto ffe lijk  over
schot van heer P ieter Vantorre ten 
grave gedragen. De overledene was 
één der stichters onzer plaatselijke 
Visscherijschool, a lwaar h ij geduren
de 40 lange jaren z ijn  beste krachten 
ga f voor de opleiding van onze jonge 
visschers. Aan de fam ilie  onze innige 
deelneming.
HOOGWATERKALENDERS

Degenen die voor hun abonnement 
op Het N ieuw Visscherijblad 125 fr. 
betaald hebben, m ogen gratis drie 
hoogwaterkalenders afhalen op het 
bureel van «  Hand in  Hand ». Andere 
zijn  te  verkrijgen  tegen  5 fr. 't stuk. 
HULP IN NOOD 

De verzekerden w ier kapitaalprem ie 
verva lt op 1 Januari as. worden ver
zocht zich ten spoedigste in  regel te 
stellen, anders worden ze na 1 Janu
ari als niet-verzekerd aanzien. Voor 
de betaling wende men zich to t het 
bureel .te Zeebrugge.

VISCH H AN DELAARS !
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 
P O S TC H E C K R E K E N IN G . (3)

AFHOUDING 0,70%
Van de Voorzorgskas zal door den 

bond teruggave gevraagd worden voor 
de leden van de 0,70% fr. a f gehouden 
ten bate der Voorzorgskas Oostende, 
waarvan onze leden toch n iet kunnen 
genieten. La ter m eer hierover. 
VERHURING BENNEN

Na onderzoek der eischen van de 
bennenverhuurders, die 6 fr. vragen 
zooals te Oostende, brengt het bestuur 
ter kennis dat vana f 1 Januari de 
prijs  van de bennen 5 fr. zal zijn, dit 
in overeenkomst m et de verhuurders 
te Zeebrugge.

" ■' ' =  
Voor de BESTE SCHEEPS- 
IN STALLAT IE S , wendt U tot

Maes & Marcou
P.V.B.A.

Accus -  D ynam o’s - Herw indingen  

Vlamingstraat 61, HEIST-aan-ZEE

FISCALE RAADGEVER
Na een rechtskundig- en een tech

nisch raadgever, heeft het bestuur van 
«  Hand in  Hand »  te Zeebrugge, in 
zijn  z itting  van Zaterdag 11. ook een 
fiscaal raadgever benoemd. W e raden 
dus alle leden aan, inzonderlijk  voor 
hun boekhouding vanaf 1 Januari, hun 
zaken aan hun bond ±oe te vertrou
wen en te profiteeren van de kansen 
die hun gegeven worden om hun za 
ken tot in de puntjes in orde te bren
gen.

Kleine aankondigingen
•  Te koop: voor Haringvangst, vis- 
schersboot: 9,5 m. iang, 2,8 m. breed 
en 1,5 m. diepgang m et twee masten. 
60 m2 zcii. 3.UUU Kg. ballast (1.500 kg. 
aan de kiel en 1500 kg. in  het schip;. 
Romp in eik, zeer goenen staat, maaKt 
geen water, gevaren in  1945. Daarbij 
2 ankers, 4 m. en 60 m. ketting en 
verschillende sleeptouwen. M otor Ma- 
rin -Ford  (4 cyl. 11 P .K .) m et keer- 
koppeiing, démarreur, dynamo Delco- 
moGor van 1944. In lich tingen  bureel 
Dlad. (16) 
9  Te  koop: splinternieuw vischkorre- 
net voor vaartu ig 150 à 200 P.K. Adres 
bureel biad. ( 7)
•  T e  koop: Z.26, M otor Claeys 20 P.K. 
Gebouwd in 1942. Lengte 10,50 m. in 
Kiel. Adres bureel biad. ( 8)
•  Te koop: haringkorre voor een 
Klein vaartuig. Zich wenden: bureel 
«Hand in Hand», Zeebrugge. (13)
•  Te  huur gevraagd: appartement, 4 
plaatsen. Scnrijven bureel biad. (14)
•  T e  huur gevraagd: burgershuis. 
sch rijven  bureel blad. (15)
•  Te koop: Luxueus jachtgeweer, één- 
ioop, -S im plex», als nieuw, m et 50 pa
tronen Eiy, kaiib. 12. O ff. blad. K ara - 
Dijn Flob. gebarreerd kanon, 6 mm. 
dubbele trigger m et 300 cart., ju isi 
schot. O ffertes ’t biad. (17)
•  Voor de visscherij: de volgende 
motoren zijn  seffens leverbaar: M W M  
Benz, 270 HP. 750 toeren; M W M  Benz, 
z00 HP. 500 toeren; hooge druk 4 takt 
motoren, koppeling m et oliedruk. —  
Claeys 5 HP. voor hulpmotor 10; 15 
HP. 25/30 HP en 35/45 HP., deze laa t
ste leverbaar in  10 dagen. Zich wen
den : Antwerpenstraat 19, Oostende, 
2 m aal bellen. ( 20)
•  W erkvrouw gevraagd voor enkele 
uren per week. Goed loon. Bevragen 
bureel blad. (19)
•  VOOR EEN ABONNEM ENT •

op
«  HET NIEUW VISSCHERIJBLAD »

voor’ het jaar 1946 
stort 100 frank op Postrekening 108026 
van Degrave en Godemont, Oostende.

Tel. 513.27 H.R.B. 19732

FIRM A ALBERT RAES
Scheepsverzekeringen

VISCHHANDEL —  V ISCHAFSLAG  
Invoer  DEVYZO  P.V.B.A. U itvoer 

R  o o k e r ij : : 
Vervoer in alle richtingen

Vischmijnstraat 12 - Zeebrugge

RE ED ERS-V ISSCH ERS !
•  W enscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
•  W enscht U «  ANG LO -BELG IAN  »  motoren te koopen ?
•  W enscht U in lichtingen van welken aard ook m et betrek 

op visschersvaartuigen ?,

Wendt U tot :

R. BOYDËNS, Schipperstraat 40, OOSTENDE

Notariëele Aankondigingen
Studie van Meester 

Pierre Denis
Doctor in  de rechten 

Notaris te Nieuwpoort.

Studie van Notaris 
P. SIMPELAERE

te De Panne.

Donderdag. 10 Januari 1946, om 2 u. 
namidd. in het «C a fé  de l ’Espérance», 
Kon inklijke Baan, De Pannç, ten over
staan van de H.H. Vrederechter en 
G riffie r  van 't kanton Veurne: 

OPENBARE VERKO O PING  
van

W O O N H U I S
met afhangen en bouwgrond

te DE PANNE (O osthoek ), Oostduinen- 
hoek, 17. Groot: 556 m2 20 dm2, heb
bende een lengte van 18 m. aan de 
Oostduinenstraat.

%  instelpremie. (43)

Studie van Notaris 
P. SIMPELAERE

te De Panne.

Donderdag 10 Januari 1946, om 3 u. 
in  het «C afé S1 Antoine», Nieuwpoort- 
laan, De Panne, ten overstaan van de 
H.H. Vrederechter en G r iffie r  van ’t 
kanton Veurne:

IN STE L van 
WOONHUIS MET AFHANGEN  

gelegen te DE PANNE, Dulnenstraat, 
18. G root: 214 m2 20 dm2 en 

PERCEEL BOUWGROND  
er aan palende voor hoofdende met 
Ô m. De Heppe, S int Elisabethstraat. 
G root: 180 m2.

Recht van samenvoeging.
V* % instelpremie. (44)

Kantoren van de Notarissen 
LOUIS BUURMANS  

te Veurne, en 
O. JOS. SWENNEN

te Nieuwpoort.

De notaris Louis Buurmans te Veur
ne, daartoe in rechte benoemd bij 
vonnis der Rechtbank van Eersten 
Aanleg te Veurne in date 4-10-1945, 
zal m et tusschenkomst van zijnen 
ambtgenoot, meester O. Jos. Swennen, 
notaris te Nieuwpoort, en ten over
staan van den heer Vrederechter van 
’t kanton Veurne, overgaan op naver
melde dagen tot de openbare L ic ita - 
tieverkooping van

GEMEENTE BU LSKAM P 
nabij de Dorpplaats 

HOFSTEDE met 8 Ha. 92 a. 20 ca. erve 
onder bebouwden grond 

wei en zaailand 
Verdeeld in twee koopen. M et al de 

rechten op oorlogsschadevergoeding 
en wederbelegging.

Z i t d a g e n :
IN STE L: Woensdag 9 Januari 1946 
OVERSLAG: Woensdag 23 Jan. 1946 

telkens om 11 ure stipt voorm iddag 
te Veurne in  het Vredegerecht, P av il
joen, eerste verdiep. (46)

Abonneer U op het

«HET NIEUW VISSCHERIJBLAD»

Op Vrijdagen  28 Decem ber 1945 en 
18 Januari teikens om 3 u. ’s na
middags ter herberg «La  L iberté», bij 
Mr. unanes De Meyere, MarKt, te 
nieuwpoort, respectievelijke IN STE L 
en TOESLAG  van:

S i  AD N IEU W PO O RT 
Een zeer gerieflijk W IN K ELH U IS  
oe Nieuwpoort, K erkstraat 2, groot : 
1 a. 91 ca.

'A % instelpremie.
Zicntbaar alle dagen; sleutels ten 

kantore.
voor alle verdere in lichtingen, zich 

wenden ter studie van voornoemden 
notaris Denis. (32)

Studie van Meester 
Pierre Denis

Doctor in  de rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Op Maandagen 31 Decem ber 1945 
en 14 Januari 1946, telkens om 3 u. 
's nam iddags ter herberg « In  de Ca
sino» bij M ijnheer Cyriel Couvreur, 
Zeelaan 3, te Westende, respectieve- 
lijken  IN STE L en TOiuSLAG van: 

GEMEENTE WESTENDE 
Een gerietlijk W OONHUISJE  

m et koterijen  en erve, groot 150 m2. 
Schoolstraat, '101.

M et m ogelijkheid desgevallend on
geveer 2 Ha. aanpalend hovenierland 
in  pacht te nemen.

Instelprem ie yi % .
Zichtbaar alle dagen.
Voor alle verdere inichtingen, zich 

wenden ter studie van voornoemden 
Notaris DENIS, Kokstraat 9. (42)

Studie van den Notaris 
Albert De Busschere

te Brugge, Gheerw ijnstraat 13.

Dinsdag 8 Januari 1946, om 3 u. 
nam iddag ter Café «B ij Maurice Van 
H alew ijn », Oude M arkt te Heist: 

IN STEL M ET K %  PREM IE  van 
Badstad H E IST-AAN -ZEE  

Een schoon en welonderhouden 
W OONHUIS  

met breede ingangspoort, a fhanke
lijkheden en medegaande erve, ge le
gen Panneslag 201, groot 138 m2 13 
dm2 in nieuwe staat, herschilderd en 
voorzien van gas, electriciteit, put- en 
regenwater.

V rij gebruik twee maanden na toe-slsi§r-
Te bezichtigen den Dinsdag en Don

derdag, van 2 tot 4 u. namiddag. (40)

Studies van de Notarissen 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43, en 
Henri Hermans

te Antwerpen, Am m anstraatt 6.

Op Dinsdag 8 Januari 1946, te '15 
uur ter gehoorzaal van het Vredege
recht van Oostende, Canadaplaats te 
Oostende:

IN STE L M ET J4 % PREM IE  van 
Groot

HANDELS- en OPBRENGSTHUIS
te OOSTENDE 

Hoek W apenplaats nr. 1 en St. Sebas- 
tiaanstraat nr. 1 

Thans dienstig als pasteibakkerij. 
Oppervlakte 140 m2.
Verhuurd bij authentieke pacht. 
Genot : onm iddellij k.
Bezoek: Dinsdagen en Vrijdagen  van 

10 tot 12 u.
A lle nadere in lichtingen te bekomen 

bij voom oem de Notarissen.
Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur 

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Donderdag 3 Januari 1916, te 15 
uur in het lokaal Prins Boudewljn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

TOESLAG 
van ,

EEN PAKHUIS  
Op en m et grond 

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

Oppervlakte 93,26 m2.
Onm iddellijk  genot.

Ingeste ld : 21.000 fr.
Alle nadere in lichtingen te bekomen 

ter studie.

Studie van den Notaris 
Maurice Çuagneoeur

te Oostende, xveiKstraat 43.

Op Donderdag 3 Januari 1946, te 15 
uur in net lO K aai .Prins Boudewijn, 
St. Seoasuaanstiaat 22, te ooscende: 

TOESLAG 
van een

Cerievig BU kCUOi-iUIS met hof
te OOSTENDE, Gerststraat 132.

OpptuViaKMj laz.ou n u .
Zeer genevige scniKkmg. N iet be- 

scnadigd.
3 sour ten water. Gas, eiectriciteit.
Geuot: Keiaeruigen en genjKVioers 

onmidaeilijK vrij. 1 veidity vexnuuid 
zonder paent aan 2zo Ir. per maand.

JaezoeK' Maandag, woensdag en 
Donderdag, van 2 tot 5 uur.

Ingeste id : 195.000 fr .
Alle nadere in licn tm gen te beKomen 

ter studie.

Studie van den Notaris 
Maurice Quagneoeur

te Oostende, jtuuKstraat 43.

Op Donderdag 10 Januari 1946, te 
15 u. in het loKaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

TOH.SLAG 
van een

ZEER CER IEV IG  HANDELSHUIS  
MET GARAGE

Hoek Ste Catharina Polderstraat 14 
en D u ivenhokstraat 

Oppervlakte 113 m2. N iet bescha
digd.

G ebru ik : Verhuurd zonder pacht. 
Bezoek: M aandag en Woensdag van 

2 to t 4 u.
Ingeste ld : 180.000 f r . 

A lle nadere in lichtingen te bekomen 
ter studie.

BESTEL UW  GAREN, NETTEN  EN 
TO U W W E R K  BIJ

II. V . O ÏÏE IID  STORES &  R ß P E W O R K S
van heden a f 

Hoek Hendrik Serruyslaan en 
•  ~ Aartshertoginnenstraat*

W  etenswaardigheden
BELGISCHE VISCHAANVOER  
IN ENGELAND

De volgende hoeveelheden visch wer
den door Belgische visschersvaartui
gen rechtstreeks in  Engelsche havens 
gelost in den loop der m aand Nov.: 
New lyn 749 Cwt waarde 1959 £
Brixham  133 Cwt waarde 315 £

STEEDS AVERIJEN
De Z.483, «  Stella  M atutina », een 

onder sekwester staand visschersvaar
tuig, zou in den nacht van 19 op 20 
dezer, averij opgeloopen hebben, ver
oorzaakt door de N.70 «  L iliane », ter
w ijl het gemeerd lag  aan de Oostkade 
voorbij de vischmijn.

VERSCHE HARING  
UIT NOORWEGEN

Onze im portateurs werden heden 
versehen vollen haring uit Noorwegen 
aangeboden aan 7 fr. per kg., kosten 
van verpakking en verzenden, alles 
inbegrepen.

Visschers, eischt dus n iet te veel!
Helpt mede aan de heropstanding 

van onze nationale economie, en wees 
tevreden zoolang g ij een redelijk  be
staan hebt.

OP WEG NAAR BELGIE
N.50 «  Heldenhulde »  toebehoorende 

aan Nyville  en Calcoen A. en de 0.255 
«  Blanche M adeleine »  toebehoorende 
aan Verhaeghe Louis hebben den weg 
naar de «h e im at» terug aangevangen.

HERSTELLING
0.255 «  Blanche M adeleine », op weg 

naar België, is terug naar Londen ge
sleept voor herstelling.

Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  •  H O L L A N D

Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch

Speciaal adres voor G EPELD E en O N GEPELD E G A R N A LEN  

Zoodra m ogelijk  weer op de Belgische Markt. (10)
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CARELS
Diesel M otoren

AGENTSCHAP:

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)

De Ontreddering van de 
•....................... Haringvisscherij.

De Nieuwpoortsche correspondent 
van het socialistisch weekblad «V o o r  
Allen » ,  schrijft in  het nummer van 
23-12-1945:

«E r  is een haringkwestie aan het 
order van den dag. De vaartu igen heb
ben twee weken stilgelegen, om dat de 
haringvisscherij m et m eer loonend 
ls. StaKing zegt men. Ja m aar staking 
van de bazen en bijzonder van de 
groote bazen. Zeker is het dat de tijd , 
toen er voor de reeders elke week ge
noeg winst overbieef om een huis te 
koopen, voorbij is. D at de visscnenj 
niet meer loonend is hebben ze nooit 
uitgerekend. De prijzen  vielen door 
overtoliigen aanvoer en het was stop.

Nu wordt er nog al w at op de re
geering gedonderd om dat zij zooge
zegd geen m aatregelen  heeft getro f
fen. Even kijken.

Wie het besluit van den Regen t dd. 
14 April 1945 eens w il lezen, zal Lien 
dat de regeering de noodige m aarre
gelen hee it voorzien van over n eer 
dan acnt maanden, m aar ze w o r ien  
over het hoofd  gezien. Volgens i.eze 
wetsbepaLng wordt het sleepen /an 
anaere dan garnaalnetten  in  de ter
ritoriale wateren verboden. D at m aakt 
dus dat de ijle  haringvangst alleen zou 
mogen beoeiend worden door stroo- 
pers, dus door de kleinste vaartuigen. 
De ondervinding van den h u id^en  
dag bewijst dat de regeering alsuan 
klaar heeft gezien. De groote v: ar- 
tuigen konden voortgaan  m et de vi >ch 
vangst in  de diepzee en zulks was 
voor nen ook loonender geweest. jOO 
ging het immers ook vóor 1940.

Het schijnt dat een am btenaar van 
den zeevisscnerijdienst toe la ting ge
geven heeft om dit besluit over ie t  
hoofd te zien en het sleepen h ee ft io e -  

I \ gelaten voor de korders o f traw. ers 
met eender welk vaartu ig. Zulk* is 
een fla ter die zoodra m ogelijk  m oet 
hersteld worden in  't belang van de 
gansche visscherij en b ijzonder van 
de kustvisscherij.

De h. Ch. Güis, d ienstleider voor 
zeevisscherijonderzoek, h ee ft destijds 
in zijn  verslagen bewezen dat de h a 
ringvangst m et het stroopnet de beste 
is en dat zij daarenboven de garnaa l- 
stapel beschermt.

In  de campagne 1941-42 werd de 
vangst met het stroopnet b e t  meest 
beoefend. De opbrengst was 125 kg. 
per u itvaart en per P .K . voor de stroo- 
pers en 113 kg. per P.K . en per uit- 

! vaart voor de korders.
Als zekere visschers de stroopers- 

methode daargelaten  hebben, is het 
n iet omdat de opbrengst onvoldoende 
was; m aar wel om i.e t gevaar van 
vernieling te verm ijd« n  w aaraan  zij 
blootgesteld waren.

Deze vlogen im m e- s door de ha
ringscholen als bezetenen en. vonden 
er wel eens verm aak in  het m a teriaa l 
der stroopers zoo m aar aan stukken 
te slepen.

De huidige m oeilijkheden kunnen 
dus zeer goed opgelost wor den, zoo 
men maar de bestaande regli ;mentee- 
ring w il doen naleven. D at eenieder 
daar rekening mee houde ei i er zal 
goede bestaanszekerheid zij in voor 
allen. »

Zullen de reeders van groote vaar
tuigen d it echter w illen verstaan?

K an  de regeering in  dit opzicht 
m aatregelen  treffen , welke de vaartu i
gen boven de 120 P.K . verp lich t de 
versehe vangst alleen te bedrijven?

’t W are wenschelijk. m aar zal zij 
d it nu nog kunnen bewerkstelligen, 
daar w aar groote Fransche vischtrei- 
lers, ingevolge het Fransch-Belgisch 
akkoord, de ijle  haringbanken radi- 
kaal doormaaien?

180.00 ; kg. Haring naar de 

Vischmeelfabrieken
Onze lezers hebben in ons vorig 

nummer breedvoering den toestand 
overzien. V rijdag  voerden de visschers 
uit en niet m inder dan 600.000 kg. wer
den aangevoerd. 180.000 kg. werden te 
Oostende n iet verkocht, omdat de koo- 
pers beneden de 4 fr. boden. De vis
schers weigerden spontaan ze aan 
dien prijs a f te staan.

Den volgenden dag werd n iet uit- 
4 fr. w illende geven, zoo werd 180.000 
kg. haring M aandag tegen  0,50 fr. per 
kg. naar de vischm eelfabrieken ge
stuurd.
groot verlies en hadden ze hun haring 
den V rijdag  verder aan 3,50 fr. en 3 
fr. afgezet, dan waren ze all tevreden 
geweest

Nu was er niemand tevreden. Door 
den h. L ib in  werden pogingen aange
wend om een compensatiestelsel in  
voege te brengen, m aar ook d it leed 
schipbreuk om dat elkeen... slechts 
aan zijn  eigenbelang denkt.

Teneinde raad vaarde men Woens
dag en Donderdag op goed valle het 
uit, naar zee. W aar de prijzen  W oens
dag amper 2.50 fr. per kg. bereikten, 
was dit Donderdag, niettegenstaande 
den geringen aanvoer, n iet beter. De 
prijzen  bleven tusschen 1,50 fr. en 2,50 
fr. schommelden.

Velen hebben de vischnetten aange-W aartegen  wel onm iddellijk  kan op 
getreden, is dat in het akkoord voor- slagen. W aarom  laten  de grooten de 
zien werd dat ten hoogste vaartu igen klöintjes alleen de haringvisscherij

Aug. Van den Abeele&Zonen
52 - 55, Coupurerei

BRUGGE
Telef. : 335.48 

335.49 
H. Reg.: 2064

Telegr.: «Probité» 
P. Ch.: 210.531
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Invoer U itvo er
IS  TER  UW ER B E SC H IK K IN G  VOOR 

ALLE  PRIJS-OPGAVEN
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van 200 P.K . van  Fransche zijde er 
zouden aan deelnemen en dat in  wer
kelijkheid verschillende groote tre i- 
lers de banken doormaaien.

«  Regeeren is voorzien »  en het moet 
gezegd, dat hieraan, zoowel van over
heidswege als vanwege de betrokken 
kringen te w ein ig o f te laa ttijd ig  de 
aandacht werd besteed.

V i d l

n iet bedrijven? De grooten verdienen 
rijke lijk  hun kost op de versehe 
vangst en de kleinen zouden aan 2,50 
fr. to t 3 fr. per kg. er gem akkelijk  aan 
uit kunnen.

De haringrookerijen en leggerijen  
zouden eiken dag versehen aanvoer 
hebben; de bevolking, een versch en 
goedkoop voedsel en de kleine kust- 
visschers zouden ook hun kost ver
dienen.

Minimumprijzen bij den Afslag

W ij zijn het eens met «  Voor ■ A llen  »  
dat onze reeders redelijk  moe ten ^ij11 
en het niet opgaat eischen te  stellen 
welke niet gewettigd zi;n. Ee n  re fe 
rendum onder de visschers-reet Iers zou 
uitwijzen, dat 2,50 fr. à 3 fr. b ekotnen 
voor den haring hen voldoen tag zou 
schenken en nog een w instm a rge  zou 
overlaten in acht nemend de wæir.ige 
onkosten welke tijdens het ha rtng sei
zoen gemaakt worden. De t ij o len /an 
het winnen van een schip in  (:ém je i-  
zoen, mogen onze reeders inóterdaad 
niet verblinden!

W at het stroopen betreft, znoeton 
we echter onze zegsman doen o p m er
ken dat ook vóór den oorlog dc>or onz* » 
groote vaartuigen, w ïis w a a r  buiten 
de territoria le wateren, ook gekord 
werd en dat ze zich vaak in  t e r r i to r i- , 
aie wateren begaven. Het itioet ook 
erkend, dat de bevoegde instan ties bij 
het m inisterie van rav ita illeerin g  er 
alles moesten op gezet hebben om den 
uitvoer van ijle  haring mo-gelijk te  
maken en dat het akkoord m et Frank
rijk  ons alleen nadeelen berokkent, en 
geen voordeelen en dat d it niet van  
kritiek vrij te p leiten  is, weltoe am bte
naars de onderhandelingen ook  heb
ben gevoerd.

Anderdeels ware he.t ten  zeeTste ge- 
wenscht dat de haringvisscherij a l
leen aan de kustvisscherij zou overge- 
laten  worden. *

De kustvisscherij m aakt een beroer
den tijd  door. Een der belangrijkste 
eischen van het bedrijf, is de vast 
stelling van een m inim um prijs bij den 
afslag voor ijle  haring.

De opgeworpen kwestie is niet nieuw 
zij werd reeds aangeraakt bij den 
overgang van de gereglem enteerde 
naar de vrije  markt. Vreesde men toen 
im m ers n iet dat deze overgang zou 
hebben gepaard gegaan m et een ge
weldige prijsdaling der visscherijpro- 
dukten? Gelukkig werden deze pessi
m istische vooruitzichten n iet bewaar
heid  en verdween het vraagstuk van 
de vaststelling van m inimumprijzen 
bij den vischafslag op den achter
grond. M et het ijle  haringseizoen werd 
het plots terug zeer scherp gesteld.

HET PROBLEEM  
IN HET ALGEMEEN

De Visscherij 
op de Westerschelde

In  hoeverre voor een bepaald Pro
dukt een m inim um prijsregeling ge- 
wenscht is, hangt a f van de rekbaar
heid van de vraag naar het produkt 
waarvan sprake, m et andere woorden 
de mate, waarin  de koopers reageeren 
op een verandering van den prijs.

Er is sprake van een niet-rekbare 
vraag, indien er door een prijsveran- 
dering slechts wein ig meer o f m inder 
wordt gekocht en om b.v. méér te kun
nen verkoopen, de prijs aanzienlijk  
moet worden verlaagd.

Men spreekt van een rekbare vraag, 
indien er door een kleine prijsveran- 
dering reeds aanzienlijk  m eer o f m in
der wordt gekocht en om b.v. m éér te 
kunnen verkoopen, slechts een gerin
ge prijsverlaging noodig is.

D it zal nog klaardgr zijn  aan de 
hand van een voorbeeld: de vraag 
naar brood wordt als niet-rekbaar be
schouwd. Zooals elkeen weet heeft de 
prijsschom m eling van het brood heel 
w ein ig invloed op ons broodverbruik. 
A lleen een aanzienlijke prijsverhoo- 
ging zou er ons toe kunnen dwingen 
m inder brood te  eten. Omgekeerd zou 
de bakkei^ om meer brood aan den 
man te kunnen brengen den prijs zeer 
aanzienlijk  m oeten verlagen.

Heel anders is het voor sommige in - 
dustrieprodukten. Ind ien  b.v. de prijs 
van vrouwenhoedjes daalt, neem t de 
vraag meer dan evenredig toe. Voor 
den voortbrenger heeft de reactie van 
de koopers, ten  opzichte van den prijs 
zeer groote beteekenis. Voor de arti
kelen waarnaar een rekbare vraag be- 

t'.taat, zal door een prijsverlaging zoo- 
V eel m eer worden verkocht, dat de 
t c ’ta le bruto-opbrengst van de zaak 
sti jg t. Daarom  streeft een n ijveraar 
na, ar de vergrooting van z ijn  omzet 
doc r den prijs iets te verlagen. Is 
daa rentegen de vraag n iet relftiaar, 
dan wordt weliswaar door prijsverla 
g ing w el meer verkocht, doch deze 
prijst ia lin g  moet toch zoo geweldig 
zijn. dat n iettegenstaande alles, de 
to ta le  bruto-opbrengst daalt. Indien 
dan d o  bruto-opbrengst beneden de

De eerste der drie stroomen, v/iei 
delta de kern der lage landen voim t, 
was in oorlogstijd  een doodsche en 
totaal verlaten  svroom geweest, wart 
er stroom afwaarts n iet eenige bed rij
vigheid van de Scheldevisschers w aar
genomen. Ter hoogte van den ouden 

kosten daalt, is het ongetw ijfe ld  aan doel en gedeeltelijk  in  Noord-Necer
te bevelen niet te verkoopen beneden 
een bepaalden prijs en het is voordee- 
liger niet voort te brengen o f te  ver
nietigen, wa.t n iet tegen dezen m ini 
mumprijs is te verkoopen. In  de jaren  
vóór den oorlog heeft men bij over- 
produktie dit systeem in vele landen 
toegepast, voornam elijk w at de land- 
bouwprodukten betreft.

W at de versehe visch aangaat en 
in  het bijzonder voor de volksvisch, 
nu de ijle  haring, is de vraag niet-rek- 
baar. D it beteekent, als de aanvoer 
zeer groot is, de prijs  aanzienli.'k moet 
dalen om alle visch te kunnen ver
koopen, een verschijnsel dat eiken 
reeder en handelaar bekend is.

Ook voor de visscherijprodukten 
verdient het aanbeveling n iet beneden 
een bepaalden m inim um prijs te ver
koopen, opdat de bruto-besommlng 
n iet beneden een redelijk  peil zou kun
nen dalen. De aanvoer dient b ijgevolg 
gereglem enteerd o f de visch, welke 
onverkocht b lijft, moet to.t andere 
doeleinden aangewend worden.

W eliswaar zijn  er tegen de m ini- 
m um prijsregeling enkele argumenten 
aan te voeren. Na rijp  overleg, komen 
zij ons als wein ig steekhoudend voor.

VOOR DE IJLE HARING  

IN HET BIJZONDER

In  de huidige om standigheden is, 
gezien het gebrek aan export en de 
beperkte afzetm ogelijkheden in ons 
land, de vraag naar ijle  haring n iet- 
rekbaar.

Het verdient ongetw ijfe ld  aanbeve
ling niet beneden een m inim um prijs 
te verkoopen. opdat zooals reeds hoo- 
ger gezegd, de bruto-besomming niet 
beneden het redelijk  peil zou dalen. 
Deze m inimumprijs moet echter op 
de economisch ju iste hoogte worden 
gesteld, in  dien zin, dat zoowel het 
algemeeen belang, als dit van reederij 
en handel er mede gediend zijn.

Anderzijds m oet men door de pas
sende m arktregeling de aanvoer be
perken.

Voor de beide gestelde voorwaarden 
heeft men to t heden toe nog n iet de 
passende oplossing gevonden, n iette
genstaande lofw aard ige pogingen. On- 
dertusschen wordt het ij le  haringsei
zoen een mislukking, tenzij men ten 
slotte nog een uitweg vindt, w at w ij 
voornam elijk in het belang van de 
kustvisscherij ten zeerste hopen.

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

VISCH - GARN AAL Î« •
ï  Specialiteit gepelde garnaal ï
ï  H. R. 2151 Tel. Privé 513.39 •

• (1 ) V ischm ijn 513.41 £

H E R O PLE V IN G  IN  O O R L O G iT IJ D ^ d e ': Antwerpen, Rupelmonde, Doel,
Mariekerke, Liloo, K ieldrecht, Zand- 
/iiet en Beirendrecht.

Op het einde van het daaropvolgend 
jaar werd slechts wein ig verandering 
aangestipt: 76 eenheden werden re 
gelm atig opgeteekend. Op 31 Decem
ber 1943 werd een lichte inkrim ping 
waargenomen, men telde immers op 
dezen datum 67 Scheldevisschersvaar- 
„u.gen. H et verlies van 9 eenheden 
-ïad nog een grooter beteekenis, als 
.nen in  acht neemt, dat het aantal 
/aartuigen, voorzien van een motor 
met 7 eenheden verminderde.

De eerste teekenen van verval w er
den b ijgevolg waargenomen; zij zou
den zich nog verder in  1944 veropen- 
oaren. In  den loop van d it jaar w er
den er nog 53 vaartuigen gebezigd, 
welke trouwens gedurende het laatste 
kwartaal b ijna voJedig stilgelegd w a
ren tengevolge van de oorlogsgebeur
tenissen.

De opbrengst der Scheldevisscherij

W at de opbrengstcijfers der Schel- 
devisschersvaartuigen betreft, komen 
de eerste o ffic iee le  gegevens overeen 
met den aanvangsdatum, waarop de 
vangsten moesten afgeleverd worden 
aan de Hoofdgroepeering.

Vanaf 1 September 1941 to t het 
einde van d it jaar werd er voor fr. 
2.831.893 visscherijproducten a fge le
verd.

In  1942 was het voor de eerste maal 
m ogelijk  een jaarstatistiek te geven 
van de opbrengst der Sche.devissche- 
rij. De vastgestelde aanvoer bedroeg 
1.761.521 kgr. ter waarde van 8.428.388 
frank. Deze c ijfers  konden n iet meer 
bereikt worden. Het daaropvolgend 
jaa r bedroeg de aanvoer 1.587.875 kgr. 
ter waarde van 3.730.879 fr. De ver
m indering was in de eerste plaats toe 
te schrijven aan het gebrek aan vo l
doende brandstof, die de regelm atige 
u itoefening van het bedrijf belemmer
de. Voor 1944, een zeer onregelm atig 
tiijdsjip, kunnen w ij slechts 268.579 
kgr. aanstippen, ter waarde van fr. 
2.264.437.

landsche wateren, kruisten de hcog- 
aarzen en hengsten, type vaartuigen 
weike op de Westerscheide gebruikt 
worden. Een yacht, dat in betere t i j 
den vroolijke reizigers vervoerde, deed 
dienst als afhaalboot. Z ij vertrok 
eiken dag uit Antwerpen, om op een 
bepaalde plaats van afspraak te m id
den van den stroom, de voortbrengst 
van de visschers a f te nemen en naai 
de Scheldestad te voeren, van waai 
zij verder per vrachtwagen o f pei 
spoor, naar de plaats van  bestemming 
werd gebracht.

Ook gedurende den eersten wereld
oorlog werd op de Schelde veel visch 
gevangen. Nadien werkte de n ijver
heid terug op volle kracht en nam de 
besmetting van het water toe, zoodat 
de vischvangst vóór 1940 bijna voLe- 
dig was stopgezet. Enkele garnaal- 
visschers, gélukkige bezitters vsfo. een 
vergunning om in  Noord-Nederland- 
sche wateren hun bedrijf uit te oefe
nen, voeren nog uit. Hun vangst werd 
meestal door leurders afgenomen. 
Noch voor den visscher, noch voor den 
leurder was het visscherijbedrijf erg 
loonend. Na Mei 1940 staken de oude 
Scheldevisschers terug van wal. M a
riekerke ga f het voorbeeld. De eerste 
aanvoer was dan ook van visschers uit 
d it schilderachtig dorpje afkomstig.

Toen de Hoofdgroepeering «V isch en 
Visscherijprodukten» tot stand kwam, 
bevonden zich reeds een tachtigtal 
visschersvaartuigen op den stroom. 
De meesten bedreven de garnaalvis- 
scherij, sommige m aakten paling en 
spiering buit. De productie werd ge
deelte lijk  verkocht in  de vischm ijn 
van Antwerpen, tegen fantastische 
hooge prijzen. Voor een kgr. spiering 
werd o.m. 40 tot 50 fr. betaald. Een 
kgr. paling bracht 60 fr. op. De 
Hoofdgroepeering zocht kontakt met 
den vertegenwoordiger van het Com
missariaat voor P rijzen  en Loonen, 
met het oog op de vaststelling der 
m aximumprijzen. De visscher ontving 
20 fr. voor een kgr. spiering, dus on
geveer vierm aal den prijs  van vóór 
10 M ei 1940. Voor garnalen werd de 
prijs aan den visscher op 7 fr. per 
kgr. bepaald, w at overeenkomt met 
twee en h a lf m aal den vooroorlog- 
schen prijs. De verbruiker betaalde 
daarentegen 14 fr. per kgr. voor gar
naal en £> fr. per kgr. voor spiering.

H et vereenigen der visschers liep 
Yiiet van een leien  dakje. Het kostte 
heel w at moeite om henrduidelijk  te 
maken, dat het belang van den ver
bruiker den voorrang had.

De Scheldevisschersvaartuigen

Op het einde van 1941 telde men 
op de Westerschelde 73 regelm atig 
ingeschreven vaartuigen, verspreid 
over de verschillende havens o f schuil
plaatsen der Scheldeboorden, tegen 
slechts 28, op 31 December 1939. Bou- 
chaute was nog steeds het belang
rijkste centrum. Kwam en in  volg-

De toekomst der Scheldevisscherij

De visscherij in  de Westerschelde 
zal, gebonden aan de voorschriften 
der overeenkomst van ’s Gravenhage 
van 1893, overgeleverd b lijven  aan de 
wisselvalligheden van een lästigen 
toestand. Het visschersbedrijf in de 
Scheldewateren wordt in  moeilijke 
voorwaarden uitgeoefend. In  tech
nisch en economisch opzicht kunnen 
de visschers meestal m et de oude 
bootjessjouwers der kust gelijkgesteld 
worden. W aarch ijn lijk  zal steeds een 
kern der Scheldevisscherij b lijven  be
staan, voornam elijk  te Bouchaute, 
waar enkele Scheldevisschers hun 
hoofdbedrijf zullen vinden; ’s w inters 
in den mosselzaadpluk en ’s zomers 
in de schrale bevissching der Schelde- 
monding.

De oorlog bracht tijd e lijk  een her- 
opflikkering. W ij vermoeden dat het 
bedrijf nog van z ijn  waarde zal ver
liezen en vervallen  tot zijn  vóóroor- 
logschen toestand, welke ver van 
schitterend was.

(Nadruk verboden).
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B U I T E N L A N D
Brief uit IJmuiden

DE IJMUIDER TRAWLERVLOOT  
MOET ZICH VERNIEUWEN

K ort na de bevrijd ing liepen er in 
handelskringen geruchten over een 
aanzienlijke vernieuwde uitbreiding 
van de IJmuider visschersvloot, sche
pen die in  drie klassen gebouwd zou
den worden, nl. 1. voor de diepzee- 
visscherij; 2. voor de Noordzee z.g. 
m iddelgroot; 3. voor de Noordzee z.g. 
kusttrawlers.

Nadien werd er wein ig o f n iets meer 
betreffende dit them a gehoord.

Z ijn  genoemde plannen gedeeltelijk  
o f heelem aal ter zijde geschoven?

Is dit laatste het geval, dan moet 
er voor IJmuiden in  de naaste toe
komst een groot verval ontstaan.

De laatste jaren vóór den oorlog, 
kregen w ij in IJmuiden een uitbrei
ding van enkele groote schepen, die 
de reeders hadden gekocht in Enge
land. Voorzeker was dit een welkome 
uitbreiding. Doch het waren geen 
nieuwe schepen. Als eenige uitzonde
ring liet de grootste m aatschappij 
DEVEM, 2 groote moderne schepen 
bouwen die zeer goe dhebben voldaan. 
De ééne ging echter in  Duitschen 
Dienst ten onder, te rw ijl de andere 
nog in Engelschen dienst zou moeten 
varen.

Terugkomende op de enkele groote 
schepen, gekocht in Engeland, w aar
van er ook in M arinedienst zijn  ver
loren gegaan, bleven deze schepen 
tweede hands en z ijn  er nadien 6 ja 
ren ouderdom bij gekomen. Daar ko
men dan bij de schepen die reeds in 
IJmuiden waren en waarvan de m ee
ste tusschen 20-40 jaa r varieeren. M et 
ai dat, zullen deze schepen met ter 
t ijd  n iet meer de gewenschte resulta
ten geven en zal de zeer noodzakelijke 
vernieuw ing moeten komen en h ier
voor zal de steun van de regeering 
noodig zijn  

W anneer de regeering deze steun 
zal ontzeggen, dan m oet dit in de toe
komst zich afschilderen als een ramp 
Tevens zal steun van de regeering een 
grootere belangstelling voor ons vis- 
scherijbedrijf geven, die naar ik meen 
nimmer zoo heel groot is geweest.

Als ik het m ij goed herinner, heeft 
zij in  de crisistijd  voor het sloopen 
van traw lers zelfs nog premies gege
ven, zonder dat er van eenige nieuw
bouw sprake was. A l had men toen bv. 
voor elke 3 oude schepen, m aar één 
aanbouwpremie gegeven voor één 
nieuw vaartuig, naar de eischen des 
tijds, dan zou dit ook nu nog gew icht 
in  de schaal werpen. D it is helaas 
n iet gebeurd en w ij zitten  m et veelal 
oud m ateriaal. D it kan en m ag niet 
langer voortduren en zoodra de gele
genheid en de middelen er zullen zijn, 
zal ten spoedigste met nieuwbouw be
gonnen moeten worden.

M et klem zal nu eens tegengegaan 
moeten worden; de aankoop van ge
bruikte traw lschepen van het buiten
land. Als w ij toch gaan opbouwen, 
laat dan het voornaamste nieuw zijn. 
Van een opgelapt bedrijf, kan men 
geen zegen verwachten.

G a ik eens even naar onze Zuider
buren, dan bemerk ik dat daar de 
laatste v ijft ien  jaren een zeer groote 
vooruitgang is gekomen.

Het zelfde zal straks in Polen ko
men, die vóór den oorlog ook over 
eenige groote schepen beschikte en 
nog wel veela l bemand m et H ollan
ders, die straks na gegeven les huis
waarts kunnen keeren, m et de voldoe
ning dat zij weer een afnem er van 
Holland hebben afgeschreven.

Ook zal er in de toekomst een nieuw 
land op de m arkt komen, nl. IJsland, 
vóór den oorlog alleen bekend om zijn 
rijke vischwateren.

Een goede tw in tig ta l schepen liggen 
in opdracht in Engeland.

NEDERLAND

HOLLANDSCH-TCHECHISCH  
HANDELSVERDRAG

W aar onze regeering m et het bui
tenland er tot op heden voor ons on- 
oegrijpen jke reaenen n iet toe geito 
men is in  de handelsverdragen visch- 
uavoer te voorzien, heeft Nederland 
in z ijn  betrekiungen met Zwitserland 
en 'ïs jecno-siow aK ije het wel voor
zien.

Ter uitvoering van het verdrag met 
dit laatste land, is tusschen de Spoor
wegm aatschappijen van beide landen 
voorzien, dat de transporten geschie
den door auto's.
. ü e t  Tsjecho-Slowaaksch transito- 
verkeer za i over de Nederlandsche 
navens loopen.

DE KANAALVISSCHEREJ 
VERBODEN

Enkele Hollandsche visschersvaar
tuigen hadden de gedachte opgevat 
de Kanaaivisscherij opnieuw te be
drijven.

Naar we vernemen, heeft de Engel- 
sche overheid deze soort visscherij 
verboden in  verband m et de gevaren 
die er nog aan verbonden zijn .

UITBREIDING VLOOT

IJM.89, stoom traw ler gevaren in 
Ouitsche Dienst is omgebouwd en ter 
visscherij vertrokken. Eveneens de 
m otor KW . 86.

ENG ELAND

MISNOEGDHEID EN ONGEDULD

De visscherijm iddens kunnen maar 
n iet begrijpen waarom  de Adm iralty, 
die zooveel aan de visschers verschul
digd is, n ie t dadelijk  eenige van  de 
ta lrijke m otorbooten die zij bezit ter 
beschikking stelt van de gedem obili
seerde visschers die h ier in alle ha
vens werkloos rondloopen.

De opgeëischte drifters die de A d 
m iralty w il vrijgeven  worden als on
geschikt beschouwd, om dat m et m o
torbooten verschillende visscherijen 
Kunnen worden bedreven, en de d r if
ters enkel voor de voorbijgaande d r ijf-  
netvisscherij geschikt zijn.

W eliswaar verleent de Regeering 
thans toelagen en leeningen voor den 
aanbouw van visschersvaartuigen van 
hoogstens 70 voet en 50 B. T., maar 
de aanbouw van nieuwe schepen 
vraagt veel tiijd en intusschen gaan 
de gunstige tijden  der visscherij voor- 
Dij, te rw ijl de Adm iralty een aantal 
geschikte booten in haar bezit houdt, 
waarvan men het nut n iet inziet.

KIPPERS NAAR BERLIJN

20.000 paar Schotsche kippers w er
den onlangs van  Huil naar Berlijn  
gestuurd, ten behoeve van het Br’itsch 
Dezettingsleger.

B innenkort worden te Huil 500.000 
kisten Noorsche haring van  100 kgr. 
verwacht, waarvan het grootste deel 
tot kippers zal verwerkt worden.

Aberdeen, Grimsby en andere Oost 
küstnavens verwachten eveneens een 
hoeveelheid Noorsche haring.

VISSC HER I JON DIERZOEK

Het Comité voor na-oorlogsch vis- 
scherijonderzoek heeft van  de Regee 
ring opdracht gekregen een volledig 
program m a op te m aken van w at ten 
bate van de visscherij kan gedaan 
worden, alsook van de hulp die in dit 
opzicht vanwege de internationale 
Commissie voor Zeeonderzoek kan 
verwacht worden.

H et Comité, waarin  naast de be
stuurders der bijzonderste laboratoria 
voor zeeonderzoek, ook vertegenwoor-

reiken een nooit gekend peil.
Anderdeels z ijn  sommige reeders, 

die meenden een motor in hun schip 
te plaatsen, verp lich t zich m et een 
stoommachine tevreden te stellen, 
omdat de m otorfabrieken nog over
last z ijn  m et het afwerken van de 
bestellingen van zeer zware motors 
die zij destijds van de Adm iralty ont 
vangen heboen. Hun nieuwe vaartu i
gen zullen dus het u itzicht hebben 
van motorschepen, doch m et stoom 
gedreven worden.

Er wordt verwacht dat de groote 
Iersche scheepswerven, die vroeger 
geen visschersvaartuigen bouwden, dit 
in  ’t vervolg wel zullen doen.

=  Xï IXÏ

Déblocage van gelden 
voor getroffen Reeders

De reeders welke tijdens den oorlog 
getro ffen  werden en geblokkeerde gel
den bezitten, mogen aan het adres van 
het Losmakingscomité een vraag rich
ten.

Deze aanvraag moet ingediend wor
den m et behulp van een form ulier 
volgens een model dat kan verkregen 
worden bij de agentschappen van de 
Nationale Bank van België te Brugge 
o f Oostende.

De aanvrager moet er de passende 
verrechtvaardigende u iteenzetting aan 
toevoegen, zooals:

a) een uiteenzetting per vaartuig 
van de geleden schade m et vermei - 
d ing van de omstandigheden v u r in  
deze zich voordeed;

b) de ram ing van  de kosten van 
nieuwbouw o f herstelling;

c ) zoo deze reeds aangevn igen  
werd, naam van de werf, contract, 
enz...;

d ) eventueel te betalen facturen van 
het reeds uitgevoerde werk.

H et volled ig dossier van aanvraag, 
regelm atig samengesteld, m oet v e r
volgens voor advies overgem aakt w or
den aan het M inisterie van Verkeers
wezen, Bestuur van het Zeewezen, 
Dienst voor Zeevisscherij te Oosten
de, die het verder zal laten geworden 
aan het hoofd van den Dienst der 
Thesaurie en Staatsschuld, bij het 
M inisterie van Financiën, Kunstlaan 
30, Brussel.

Onze Haringuitvoer

R U S T O N
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De voornaamste Engelsche MotorenJabriek
ALGEMEENE VERTEGENWOORDIGERS:
V A LCKE Gebr. N. V. Oostende SSL

Onze|Handel 
in Visscherijprodukten

Ten slotte meen ik te kunnen zeg- digers van verscheidene hoogescholen,
gen, dat de noodzaak van nieuwbouw 
voor IJmuiden zoo belangrijk  is, dat 
hier de geheele toekomst mee gemoeid 
zal zijn, want mede door de groote 
verarm ing van alle Europeesche lan
den, die door deze verarm ing zooveel 
m ogelijk  hunzelve zullen trachten te 
voorzien, b lijft  er één noodzaak over, 
nl. over een eigen m arkt te beschik
ken, die bevoorraad zal zijn  met alle 
soorten visch, goedkoop o f duur. In  
elk geval visch en prijzen  die het te
gen elk land zullen kunnen opnemen.

Rest nog dit. Het verbaast m ij, dat 
deze belangen en andere zoo weinig 
pers vinden b.v. in de Visscherijwe- 
reld, het vakblad voor Holland en ook 
hier moet ik gaan naar onze Zuider
buren. die over een prachtig vakblad 
beschikken, dewelke steeds die belan
gen naar voren brengt die zoo bitter 
noodzakelijk zijn.

Het Bestuur van het Bedrijfsschap 
voor Visscherijprodukten

Bij het samenstellen van het Be
stuur van het Bedrijfsschap voor V is
scherijprodukten werd zelfs geen 
enkele plaats open gelaten voor één 
IJmuidenaar.

Is IJmuiden als visschersplaats 
reeds zoo klein geworden dat er geen 
plaats voor één belanghebbende over
bleef? H etzij een reeder o f groothan
delaar.

W anneer dit het geval zou zijn, lijk t 
het wenschelijk te komen tot een sa
mengaan, van alle belanghebbenden 
in  reeders, vischhandel en aanver
wante bedrijven, die dan gezamenlijk 
m et vereende krachten alle IJmuiden- 
sche belangen zullen voorstaan.

alsmede vooraanstaande visscherij 
reeders zetelen, is tot de vaststelling 
gekomen dat er thans een groot ge
brek bestaat aan geschoolde specia
listen om het onderzoek aan te va t
ten, dat er eveneens een tekort be
staat aan moderne onderzoekings- 
vaartuigen, alsook da t verscheidene 
gehavende laboratoria zullen dienen 
herbouwd en heringericht.

ARBEIDSONGEVALLEN

De nieuwe wet op de Nationale V er
zekering tegen N ijverheidsongevallen  
had niets voorzien ten  voordeele van 
de visschers.
Vertegenwoordigers van de visschers- 

bonden hebben evenwel zoo lang aan- 
gekUopt bij het bevoegd M inisterie, 
tot ze e indelijk  in gehoor ontvangen, 
werden.

D ientengevolge zal de w et zoodanig 
gew ijzigd worden, dat de^visschers er 
ten volle de voordeelen zullen van 
genieten.

Bij het indienen van het amende
m ent verklaarde de parlem entssecre- 
taris van den M in ister van  Nationale 
Verzekering, dat de rechtstreeksche 
besprekingen m et visschersvertegen- 
woordigers zeer nu ttig  geweest w a
ren, en hem een klaar inzich t hebben 
gegeven in sommige bijzonderheden 
van het vak die hem  en veel anderen 
totaal onbekend waren.

’t Is bij ons ook zoo!

OVERLADEN SCHEEPSWERVEN

De bestellingen die de Engelsche 
werven ontvangen hebben voor het 
bouwen van visschersvaartuigen be-

In  de IJm uider Courant g ee ft P ie 
term an een beschouwing over onzen 
toekomstigen haring-u itvoer (? )  naar 
den vreemde en spreekt van onze 
30 m illioen kg. voor Duitschland, 20 
m illioen kg. voor Frankrijk  en 25 m il
lioen kg. voor Tcheco-Slowakije.

H ij beklaagt er zich over dat wij 
veel dichter staan bij den uitvoer dan 
Holland.

Pieterm an heeft echter zonder den 
waard gerekend. Er bestaan geen de
viezen voor den uitvoer, maar wel 
voor den invoer !

W aar w ij hunkeren om te mogen 
uitvoeren en wekelijks zeker 5 m illioen 
kg. haring zouden kunnen uitgevoerd, 
beletten het gebrek aan handelsak
koorden deze transactie.

Op dat gebied zouden onze Holland
sche vrienden het heel zeker veel 
verder gebracht hebben, moest de ijle  
haring voor hun deur bij het grijpen 
liggen, zooals voor onze visschers het 
geval is.

(V ervo lg )

De voornaamste bepalingen der con- 
tingenteering waren : de invoer van 
tong, tarbot, rog en schaat worden 
uitgesloten tot beloop van 50%. Deze 
van groote rondvisch wordt verboden 
tot beloop van 25 %, in  1939 to t 35%. 
De aandeelen der invoerders werden 
op voet van de bestaande handelsdo
cumenten vastgesteld per soort en 
kwartaal. Als basisjaar nam  men het 
gem iddelde der jaren 1930-31. De visch 
van m in dan 40 cm. mocht niet meer 
worden ingevoerd. Daarenboven kwam 
de vergunningstaks in 1933 voor de 
eerste m aal op het program m a der be- 
drijfseischten te voorschijn. Het jaar 
1934 zou hare inw illig ing bezegelen. 
(0,50 fr. per kg. voor gewone- en 2 fr. 
voor fijn e vischsoorten ).

W at de garnaal aangaat, waarvan 
de invoer la ter uit Holland insgelijks 
beperkt werd, .trof men de volgende 
regeling : België beschikte over een 
invoerkwantum  uit Holland van 
450.000 kg. gewone- en 100.000 kg. ge
pelde garnaal. De contingenten werden 
als vo lgt verdeeld 50% ingevolge de 
aankoopen aan de kust (van  het ba
s isjaar) 50% ingevolge den aanvoer 
van het basisjaar. Deze laatste 50% 
wordt elk jaar m et een v ijfde  verm in
derd. Na 5 jaar zou er dus geen invoer 
m eer m ogelijk  zijn, indien de garnaal- 
handelaars ze lf aan de kust niet aan
koopen. D it was echter slechts een 
voornemen, dat ten slotte waarschijn
lijk  onuitvoerbaar zou blijken, tenge
volge van internationale tegenwerpin
gen. De Belgische pellerijen  mochten 
anderzijds zooveel garnaal invoeren, 
als ze zelf voortbrengen aan de Bel
gische kust.

DE GEVOLGEN VAN DE 

CONTINGENTEERING

IX

Nog het Belgisch-Fransch 
Akkoord

Ongeveer 300 Fransche vaartuigen 
bedrijven het ijle  haringseizoen voor 
onze havens. De overeenkomst houdt 
in dat hun motorboot de 200 P.K. 
n iet zal te boven gaan en dat zij het 
V.D. stelsel n iet zullen gebruiken. De 
haven van Duinkerken is praktisch 
voor ons Belgen niet gebruikbaar, ge
zien de ontm ijn ing nog steeds plaats 
heeft.

De heer Ansel, adm inistrateur van 
het Fransch waterschoutsambt zal sa
men m et den heer Carlier alle geschil
len oplossen welke tusschen de vis
schers mochten oprijzen.

D aar vorig jaar de betalingen voor 
het vervoer van Franschen haring, 
zooveel m oeilijkheden opleverde, zul
len de vervoerkosten vooraf betaald 
worden en niet door den bestemme
ling.

W at de mazoutie veringen betreft, 
zouden bons geleverd, waarm ee de 
Franschen mazout kunnen bekomen. 
De Fransche regeering zou dan één
zelfde kwantum ter beschikking stel
len van den Belgischen Staat.

Tevens zal een Fransche vertegen
woordiger op het Belgisch visscherij- 
wachtschip zijn  medewerking verlee- 
nen aan het vaststellen van m ogelijke 
inbreuken op de bestaande m aritiem e 
wetten.

De beperking van den invoer, b ij
zonderlijk het invoerverbod van  visch 
m inder dan 40 cm. is, alhoewel geen 
der partijen  —  noch de nijverheid, 
noch de handel —  zich voldaan ge
voelden, de redding geweest van onze 
reederijen  . die alle krachten hebben 
ingespannen om de behoeften van ons 
land te dekken, opzet waarin  zij ten 
volle schijnen geslaagd te zijn. De 
aanvoer steeg, de m iddenprijzen vo lg
den van 1,83 fr. per kg. in  1931 tot 
3,17 fr. in  1938 ((1939: 3,02 fr.',

'De zaken gingen b ijgevolg  over het 
algem een goed to t in  1937 opnieuw 
voor onze reederijen ongunstige fac
toren waargenom en werden: stijg ing 
der uitbatingskosten over het a lge
meen m et 40%, van de brandstof met 
90%. Daarenboven werd een daling 
van den gem iddelden prijs van de 
diepzwemmende visch van 10% w aar
genomen hoofdzakelijk  het gevolg van 
de waardeverm indering der Fransche 
munt. De aanvoer was daarenboven 
n iet steeds aan de vraag aangepast. 
Terloops w ijzen  we er op dat de pro- 
pagandacommissie voor het vischver- 
bruik een m in o f m eer geslaagde actie 
voerde voor het uitbreiden van het 
vischverbruik in ons land.

De garnaalvisscherij kende opnieuw 
een crisistoestand, die trouwens tot 
bij he.t uitbreken van den oorlog om 
te zeggen onverm inderd zou aanhou
den. Te vergeefs werd in  dit domein 
aangedrongen op de verscherping der 
contingenteeringsm aatregelen. dewel
ke, zooals hooger gezegd aan de n ij
verheid geen voldoening gaven.

Ter gelegenheid van de depressie 
in 1937, werd de aandacht op twee 
voorname punten gevestigd: de ver
m indering van de uitbatingskosten 
en de m iddelen om de prijzen  in stand 
te houden. W at het eerste punt be
treft}, wei*d op staatstusschenkomst 
aangestuurd : toekenning eener premie 
per bruto-tonnemaat en per dag aan
monstering, een toelage van 25 to t 30 
fr. per aan boord geleverde ton steen
kolen, toelage van 80 to t 90 fr. per 
ton gasolie. Verder werd aangedron
gen om den scheepsbouw te beperken, 
op een prem ie voor den inbouw van 
nieuwe motoren, a fschaffing van de 
kqsten van scheepskeuring, verm inde
ring der prem ies voor de verzekering 
der vaartuigen en beroepsongevallen: 
d it voor het meerendeel met behulp 
van de opbrengst der taks op de in
voervergunningen.

D adelijk  werd de vraag gesteld wat 
de voorgestelde staatstusschenkomst

zou velgen,'. Op groote bestellingen 
van brandstof had w ellich t een prijs
verm indering kunnen bekomen wor
den en een aankoopcentrale had dit 
kunnen vergem akkelijken. De vraag 
was dus: wat kan de zeevisscherijnlj- 
verheid ze lf doen om den trust der 
leveranciers eerst tegenover een an
dere macht te stellen en Is, in het 
voorkomend geval, de tusschenkomst 
der openbare besturen noodzakelijk? 
De natie m oet weliswaar onze vissche
rij in stand hóuden, vooraleer beroep 
kan gedaan worden op haar tusschen- 
Komst. moeten alle m iddelen te r  be
schikking van de n ijverheid  volledig 
uitgeput zijn.

Van staatshulp kwam niets in huis. 
De vaststelling, die in  1937 'gedaan 
werd, is echter van zeer groot belang. 
Z ij deed de volstrekte noodzakelijk
heid uitschijnen van de samenbunde
ling van alle gezonde krachten to t een 
zelfde doel. Sam enhoorigheid kwam 
in de visscherijkringen nooit in vol
doende m aat tot stand. Het tegendeel 
was eerder w aar en spijts er verschei
dene zoogezegde beroepsgroepeeringen 
oestonden, althans m et naam, werd. 
er steeds getuigenis a fgelegd  van zeer 
individualistische strekkingen. Bui-i 
cen den Hoogen Raad voor de zeevis-' 
scherij, die slechts een raadplegend 
lichaam  was, waarvan het gezag noch- 
cans n iet kon worden genegeerd, had
den de veelvuldige belangen geen 
am btelijk onderdak en de vertegen- ! 
woordiging zelfs in dezen Raad, be-: 
antwoordde n iet aan de opvatting : 
eener gezonde beroepsorganisatie.

Nu we gewezen hebben op de ver
scheidene factoren, welke het vissche- j 
r ijb ed rijf beïnvloedden, kunnen we in 
ons volgend nummer met m eer gemak ii 
de logische ontw ikkeling van den han-j 
del in  visscherijprodukten volgen.

(Nadruk verboden)

= X = ;X! ÊXÏ

Onze Vragenbus

J. V. Mechelen —  In  uw artikel Fis
kale Logica, m aak ik er u:t op, dat 
voor geweekte stokvisch. gereed voor, 
het verbruik, w at de fiscale zegels be-l 
tre ft 4,50% moet geplakt worden eni 
h iet 9%.

Antwoord —  De verkoop van ge
weekte stokvisch, gereed voor het ver-- 
bruik, is geen bewerking m aar alleen 
een handelsdaad. Er dient dus slechts 
4,50% geplakt en geen 9%.

:-:ü ÊXI = x§ ËX = IV..

Handelsvennootschappen

Handelsvereeniging Oostende H.V.O.
Te Oostende werd een dezer dagen ó 

overgegaan to t de stichting van bo-l 
venvermelde m aatschappij, waarvan 
de zetel gevestigd is Kappellestr. 77 
Oostende.

De stichters z ijn : de hh. Lucien De- 
crop. H. W illems, B. Overzier, E. Bru-i 
net, F. Rau, A. Vanden Abeele en A. 
Brunet.

To t commissaris werd benoemd den 
heer Codron G.

Het doel van de m aatschappij is, 
alles wat betrekking heeft met den 
handel en de n ijverheid ln visch en 
al wat daarmede rechtstreeks o f on- 
rechtsreeks in verbinding staat.

Aan de nieuwe m aatschappij wen-f 
sehen we goed heil en wind in  de 
zeilen.

Nieuwpoortsche Reederij
In  de buitengewone algem. verga-::’ 

dering van 9-12-45 werd de h Henril 
Schoolaert, reeder te Nieuwpoort, ver
kozen tot beheerder, in  vervangingt 
van A. Vyaene, ontslaggever ,sedert 
1940. De zetel is Recollettenstraat 19| 
Nieuwpoort.

Nieuwpoortsche Ijsfabriek
Bij algemeene stemmen, werd eenj 

einde gesteld aan het mandaat va 
den h. A. Vyaene en A. Breemeerscll 
tot voorzitter-beheerder benoemd vooff 
een term ijn  van v ijf  jaar.


