
Onze Visscherij in Oorlogstijd
HET TWEEDE OORLOGSJAAR

DE VISSCHERIJONDERNEM INGEN 
EN VAARTUIGEN

Het wekte ongetw ijfe ld  verbazing, 
dat op 31 December 1941 de Belgische 
visscherij vloot, in  uitbating langs onze 
kust, 207 ondernem ingen telde met 
218 vaartuigen, als men in  acht nam 
dat op hetzelfde tijdstip  van het voor
gaande jaar, slechts 59 ondernemin
gen met evenveel vaartu igen in aan
merking kwamen. De verm eerdering 
bedroeg b ijgevo lg  148 eenheden en 159 
vaartuigen o f b ijna 270%.

Deze aangroei betreft uitsluitend de 
kustvisscherij, ten andere de eenige 
welke m ocht bedreven worden.

De geweldige uitbreiding van het 
aantal ondernem ingen en vaartu igen 
vindt haar oorsprong in drie factoren:

1. Het terug in bedrijf stellen van 
vaartuigen die reeds vóór den oorlog 
in het bedrijf waren. Deze vaartuigen 
lagen verstrooid en over het algemeen 
erg beschadigd langs de Belgische 
kust en in Fransche havens. Z ij wer
den naar de thuishaven gebracht en 
opnieuw voor de visscherij uitgerust, 
dikwijls ten koste van groote kracht
inspanningen en zware geldopofferin- 
gen. Ook werden sommige vaartuigen

die opgeëischt o f in huur gegeven w a
ren, vrij gegeven.

2. De tweede factor, die de u itbrei
ding van onze kustvisscherij in de 
hand werkte, was het in  bedrijf stel
len vain verscheidene nieuwe vaar
tuigen, die reeds in 1941 van stapel 
liepen. Stippen w ij h ier aan, dat in 
de meeste gevallen het niet-visschers 
waren, die hebben laten bouwen en 
die een gunstig oogenblik kozen om 
zich in een w instgevend bedrijf in te 
schakelen. D it verschijnsel was in 
nauw verband met de tijdsom standig
heden. W are de akkergrond een open 
terrein  geweest, w aar iedereen had 
m ogen zaaien en maaien, men zou de 
hoeven als paddestoelen uit den grond 
hebben zien rijzen.

3. Vaartu igen to t andere doeleinden 
aangewend, werden voor de visscherij 
uitgerust.

A lle  open booten, uitsluitend met 
zeilen voortbewogen, waren op het 
einde van 1941 uit de vaart verdwe
nen; zij werden herbouwd o f door an
dere vervangen.

De ontw ikkeling heeft zich in  de 
verschillende havens veropenbaart, 
zooals b lijk t uit de h ierna volgende 
opgave:

Haven 1939 1940 1941
ondern. vaart. ondern. vaart. ondern. vaart.

Blankenberge : 14 20 — — 17 17
'■Nieuwpoort: 75 78 20 20 64 64
Oostende : 221 263 28 28 96 104
Zeebrugge: 129 148 11 11 30 33

439 509 59 59 207 218

Men merkt op dat het peil van vóór 
den oorlog nog in  geen enkel opzicht 
werd hersteld. De benadering te 
Nieuwpoort en te B lankenberge is 
reeds tam elijk  dicht. A f  gezien van 
het aantal vaartuigen, die de w ijk  
namen naar het buitenland, heeft de 
Oostkust een geweldigen achteruit
gang geboekt, door het fe it dat 24 flin 
ke vaartuigen door de bezettende 
macht werden weggebracht om op de 
Schelde gebruikt te worden.

Daar alle diepzeevisscherijvaartui- 
gen m et stoom o f motor, langs de 
kust uitgeschakeld zijn  en slechts de 
visscherij in  de kustwateren u itge
oefend wordt, m et gedekte visschers
vaartuigen, voorzien van een motor 
van 100 P.K. en min, alsook m et open- 
o f h a lf gedekte booten, geven w ij h ier
na een vergelijkende tabel, die ons 
in staat stelt de ontw ikkeling der zee- 
visscherijvloot van meer nabij te vo l
gen:

(Z ie  vervolg blz. 2).

IN G E ZO N D E N

Wat meer belangstelling voor onze 
Visscherijscholen a. u. b. !

In  Uw blad van verleden week heb 
ik met veel belangstelling, m aar ook 
met een glim lach, den brief gelezen 
welke in 1936 M inister Anseele aan 
een zijner vrienden schreef. D it schrij
ven getuigt van een helder doorzicht 
in  zake opleiding van de visschers- 
jeugd en het belang dat er aan ver
bonden ligt.

Moest M inister Anseele nu nog le 
ven, dan zou hij w ellich t de vraag 
kunnen stellen: «W a t  is er van de 
opleiding van onze visschersjeugd tot 
stand gekomen in  al die ja ren  en w at 
hebben de betrokken besturen ver
wezenlijkt ? »

Lang moet er n iet worden gezocht 
om tot het besluit te komen dat er 
op dat gebied weinig tot stand kwam. 
Zonder het in itia tie f van  het Prov in 
ciaal Bestuur van West-Vlaanderen, 
zou de uitslag een groote nul z ijn  ge
weest. Vóór 1940 richtte het P rov in 
ciaal Bestuur jaarlijks een reeks w e
tenschappelijke voordrachten in, be
stemd voor al degenen welke zich  met 
de visscherij onledig hielden, m aar in 
het bijzonder voor de leerlingen van 
de visscherij scholen. Verder werden 
zwemleeraars aangesteld om de leer
lingen het zwemmen aan te leeren, 
wat on tegensprekelijk een prachtig 
In itiatief was. ’s W inters stelde het 
Stadsbestuur van Oostende het Bad-

paleis ten dienste van de visschers- 
scholen en de Provincie droeg de fi-  
nanciëele lasten van ingangtiketten  
en zwemmeesters. Gansch den W inter 
door werd er geoefend en vóór dat de 
temperatuur gunstig genoeg werd om 
in open lucht te oefenen, konden 
b ijna alle leerlingen degelijk  zwem 
men, hetgeen bij 70 %  onzer visschers 
het geval n iet v/as.

Zou men n iet w ijs  handelen met. 
bij de eerste aanmonstering, van  ieder 
zeeman te eischen dat h ij voldoende 
zwemmen çn roeien kan ? Ik  voeg er 
liet roeien aan toe, want w at baat het 
over een reddingsboot te beschikken 
wanneer de bemanning n iet roeien 
kan ? B ij het kleinste examen daagt 
men vóór de jongens op m et een boek 
om de kleurenblindheid op te sporen, 
nog erger o f onze visschers kunst
schilders moeten worden, m aar van 
zwemmen o f roeien, waarmede ze des
noods hun leven moeten redden, daar 
spreekt men n iet over, van geen be
lang... volk  genoeg op de wereld ! 
Het z ijn  toch waarachtig de voorbeel
den n iet welke ontbreken om einde
lijk  van hoogerhand eens tot bezin
n ing te komen o f zich tenminste eens 
te herinneren dat er nog visschers- 
scholen bestaan waarin de toekomst 
lig t van de visscherij !

(V e rv o lg t).

IN MEMORIAM

Eduard-Henri D’HONDT
Scheepsmeter bij het Zeewezen

Er zijn  van die menschen, die ten 
gevolge van hun eenvoud, onopge
merkt verdvvijnen, zooals ze onopge
merkt hun soms zeer nuttige activ ite it 
ontplooien.

Scheepsmeter Dhondt, door alle 
reeders van de kust gekend en één 
jaar geleden door een V.2 getro ffen  
en overleden, behoorde to t die cate
gorie stille werkers, welke nochtans 
aan de visscherij voor de korte pe
riode dat h ij er werkzaam  was, on
schatbare diensten bewees.

W ij allen die hem gekend hebben, 
hem aan ’t werk hebben gezien en op 
hem beroep moesten doen, weten wat 
hij voor ons visschersvolk is geweest. 
N iettegenstaande de m oeilijke periode 
van den oorlog, w ist h ij voor allen 
raad, en s.tond h ij de visschers steeds 
trouw te r zijde, daar w aar zij, om de 
gewoonte niet te verliezen, vergeten 
hadden ''zich naar de w ettelijke re
gelen te voegen.

Eduard Henri D ’Hondt is ln  1898 
geboren te Zw ijndrecht op den lin
keroever der Schelde.

Na de lagere schooi te hebben door- 
loopen, kwam h ij in  1910 terecht op ’t 
schoolschip te Oostende, w aar h ij de 
leergangen volgde tot in  1914 en toen 
de graad van sergeant verw ierf. H ij 
was pas zestien jaar.
, Om het zeemansleven te beginnen, 

scheepte h ij toen in  op de «  Reine E li
sabeth »  van de m aatschappij Deppe.

H ij startte er als lichtm atroos en 
wordt na enkele reizen te Leningrad 
opgehouden. Im m ers de wereldoorlog 
’14-18 is begonnen.

H ij weet het echter zoo aan boord 
te leggen, dat h ij over Finland, Zwe
den en Noorwegen, tot in Bergen 
(Noorw egen ) geraakt, w aar h ij in - 
scheept voor Engeland om er zich als 
vrijw illiger in het Belgisch leger aan 
te melden. Reeds in A pril 1917 staat 
de 17 jarige kerel bij de Jagers op het 
Belgisch fron t en wordt h ij één maand 
la ter aan den IJzer door een granaat
scherf in den rechter schouder ge
troffen .

Na v i j f  operaties in  het hospitaal, 
komt h ij het doodsgevaar te boven.

Drie jaa r lang heeft^hij geneeskun
dige verzorging noodig en ’t  is slechts 
in 1918 dat h ij in staat is om als bran
cardier aan het fron t dienst te doen.

Z ijn  inva lid ite it belet hem na den 
oorlog z ijn  zeemansloopbaan voort te 
zetten. H ij wordt kassier bij het loods
wezen te  Antwerpen >en vervolgens 
waterschoutsagent.

Op 40 ja rigen  ouderdom heeft hij 
nog den moed om de avondleergan
gen in  de N ijverheidsschool .te Antw er
pen te volgen. H ij behaalt er op schit
terende w ijze en met de allergrootste 
onderscheiding heit d ip lom a van 
scheepsbouwkundige en wordt kort 
daarop hulpscheepsmeter te Antw er
pen.

Nadat h ij de m arine naar Frankrijk  
hee ft gevolgd, komt h ij tijdens de be
zetting zeer d ikw ijls aan de kust om 
de m eetbrieven der visschersvaartui
gen op te maken en a f te leveren.

In  1943 leg t h ij het examen van 
scheepsmeter af, te rw ijl h ij zich na de 
heropening der Antwerpsche haven, 
druk bezig houdt m et de m eting der 
geallieerde vaartuigen.

Het was op Zaterdag 16 December 
1944, te 17 uur, dat h ij onverwachts 
door een V-2 zwaar getro ffen  werd. 
Zwaar aan de hand en het linkerbeen 
gekwetst, en tevens volled ig blind ge
slagen, sterft h ij op 2 Januari 1945, 
na 16 dagen hevig geleden te hebben. 

In  hem verliest het Zeewezen een

knap am btenaar en de visscherij een 
ware vriend, steeds bereid elkeen be
hulpzaam te zijn.

H ij is één jaar geleden heengegaan, 
m aar zijn  gedachte b lijft  voortleven 
bij z ijn  vrienden, zijn  dienstoversten. 
het personeel, welke met hem werkte 
en bij de visschers, die aan hem veel 
te danken hadden.

De Redactie.

TELEFOON
Zij die willen telefoneeren naar de 

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

!!!! x I Hoogwaterboekje ||

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

1. ter drukkerij van «H e t  
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

bij uwen dagbladverkooper 
o f bij de Internationale boek- 
hanael, Adolf Buylstraat 33 
Oostende.
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NUTTIGE WENKEN

VOOR LEERGIERIGE VISSCHERS

Het Toezicht voor de Zeevisscherij

IN L E ID IN G

We hebben ons voorgenom en in  ons 
blad een reeks vafl leerzame lessen 
voor onze visschers op te nem en van 
zaken en fe iten  weike z ij in  de u it 
oefen ing van hun bed rijf regeim a iig  
meemaken.

We hadden deze wenken zóó kunnen  
opvatten, dat ze een droog te sdkken 
stof vorm den, zooals m en er op school 
gew oonlijk voor geschoteld wordt. We 
meenen ech ter d a t'zu lks  aan de be
langrijkheid  van deze nuctige wenken 
veel afbreuk zou doen. Daarom  heb
ben we ailes zoo beva tte lijk  voorge
steld dat —  we tw ijfe len  er n ie t aan
—  elke leerling  visscher, matroos, 
stuurm an en m otoris t ze zal begrijpen.

Deze lessen zullen, waar het past, 
m et c lich é ’s verlu ch t worden.

Anderzijds raden we, vooral onze 
jonge lezers aan, ons vragen te stellen  
indien hen iets o f wat onduidelijk  
voorkom t.

In  dien geest hopen we eens te meer 
te kunnen bijdragen to t de betere 
practische vorm ing van onze visschers.

WIE HOUDT TOEZICHT OVER DE 
ZEEVISSCHERIJ?

A. —  IN  DE HAVEN is het de W a
terschout en zijn  agenten die het toe
zicht uitoefenen. Douaniers en gen
darmen hebben eveneens het recht 
aan boord te komen en de noodige 
opzoekingen te doen; dat hebben som
mige onzer visschers die van Spanje 
terugkomende m et een lading visch 
en... hm... m et een klein ladingske 
van «leis m ijn  lippe» al wel onder
vonden. De landpolitie m ag echter 
geen voet aan boord zetten, verboden 
domein voor hem.

Over de bevoegdheden van den W a
terschout zullen we w at verder u it
wijden, want in het algemeen wordt 
deze m ijnheer beschouwd als zich

daar bevindende om de zeelieden las- 
t.g te vallen  m et alle soort form ali
teiten en men durft het weleens aan 
nem w at zottigneden aan te bieden, 
maar spijtig genoeg dat bevalt soms 
n iet al te goed en kan zuxks een 
staartje krijgen. Vergeten we echter 
n iet dat een Waterschout O ffic ier is 
van de gerechtelijke politie en recht
streeks door den Kon ing wordt be
noemd ! Dus geen klein bier ! H ij 
staat aan het hoofd van de Zeevaart
politie en doet de reglem enten en 
wetten naleven. Daartoe wordt hij ge
holpen door zijn  agenten en bedien
den.

Het gaat zelfs zoo ver dat ge ver
plicht z ijt  vóór hem te verschijnen 
bij eenvoudigen m ondelingen oproep, 
als wanneer de landpolitie u schrifte
lijk  moet oproepen, anders is het van 
geen te l !

De W aterschout m ag ten allen tijde 
het schip doorzoeken en kan. het zelfs 
aan den ketting leggen. H ij kom t tus
schen in de aan- en afm onstering om 
zich er van te vergewissen of de w et
ten op het aan- o f afm onsteren wel 
in acht genomen worden. H ij stelt 
ook de akten op wanneer een lid der 
bemanning op zee omkomt. H ij be
waakt het in - en uitvaren der sche
pen. H ij onderzoekt de vrijgeleiden 
o f papieren van de vreem delingen 
welke h ier per schip aanlanden. H ij 
houdt vluchtelingen en opstandelin
gen aan om ze aan de bevoegde over
heid over te leveren. H ij treedt op in  
de geschillen (m isverstanden) tus
schen zeelieden onderling o f tusschen 
reeder en bemanning. H ij doet u it
spraak over de tuchtfouten en past 
de stra f toe, waartegen geen beroep 
m ogelijk  is ! I !

In  vreemde havens wordt h ij, voor 
hetgeen de visscherij aangaat, door 
den Belgischen Consul vervangen.

(V e rv o lg t ).

Redactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44
Oostende - P .C .R . Degrave & Godemont 108026 Wetenschap - Nijverheid - Handel A B O N N EM EN TEN : Binnenland: 1 jaar: 100 fr. 

Nederland: 12 gulden.

ZATERDAG 5 Januari 1946. 

Prijs : 2 frank.
H O O G W A T E R

J A N U A R I
1 D 11.03 23.32
2 W 11.39 23.51
3 D — 12.08
4 V 0.27 12.37
5 z 0.56 13.32
6 z 1.50 14.03
7 M 2.28 14.44
8 D 3.12 15.28
9 W 3.57 16.15

10 D 4.51 17.09
11 V 5.46 18.12
12 Z 6.50 19.19
13 z 8.00 20.26
14 M 9.07 21.40
15 D 10.11 22.41
16 W 11.03 23.37
17 D — . 12.04
18 V 0.18 12.41
19 z 1.04 13.35
20 z 11.52 14.12
21 M 2.36 14.51
22 D 3.20 15.34
23 W 4.02 16.16
24 D 4.43 16.57
25 V 5.28 18.00
26 Z 6.21 18.45
27 Z 7.26 19.55
28 M 8 .38 21.11
29 D 9.45 22.12
30 W 10.39 23.00
31 D 11.19 23.47
Berekend volgens 
het offic iee le  uur 
van Greenwich.

EERSTE JAARGANG, Nr 6.

Verschijnt eiken Zaterdag



2 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD

BRUNET & C
O O S T E N D E

Tel. 71319 —  Telegr. «  Compas »

Zeevischgroothandel
SPE C IALITE ITE N  

Versehe en Gezoulen Haring

BRIEVENBU S
Preserva, Antw erpen. —  Z ij die zich 

voor het oogenblik aan de Kust bezig
houden m et den inleg van visch zijn : 
A. Van den Abeele, Coupure 52, B rug
ge; Eug. Rau, Ooststraat, Oostende; 
Ad. Verrecas, Kalvariebergstraat 12, 
Brugge; Fa. Nassel, N ieuwpoort; Fa. 
Carbonnez, N ieuwpoort; Fa. Excelsior, 
Sprotgang, Oostende; Rau Oscar, Fr. 
Orbanstraat 415, Oostende; Soete, Sar
dinerie du L ittoral, Sas-Slijkens.

Uit de Oude Doos

W E E T  M E N ... ?

—  D at de toepassing van de m echa 
nische stuw kracht b ij de Noorazee- 
visscherij dagteekent u it het jaa r 1876. 
Z i j  vond het eerst plaats in  Schot
land. Eenige sleepbooten, die tenge
volge van de verm indering van de 
zeiivaart to t werkloosheid waren ge
doemd, besteedden hun vrijen  tijd  aan 
de schrobnetvisscherij. D it leverde 
gunstige resultaten op, m et het gevoig 
dat weidra b ijzonder daartoe opge
rich te  vaartu igen werden gebouwd.

—  D at te Oostende de eerste B elg i-, 
sche stoomvisscherssloep in  de vaart 
gebracht werd ten ja re  1884 ?

—  D at vóór den eersten w ereldoor
log, een stoom visschersvaartuig vo lko 
m en ter visscherij u itgerust, ongeveer
160.000 fr . kostte, een m otorsloep fr.
35.000 en een gewone zeilvischsloep 
(m e t stoom spil) 26.000 fr . ? In  1919 
werden de volgende p rijzen  gevraagd: 
stoom vaartu ig : ongeveer 600.000 fr., 
voor een m otorsloep 75.000 fr . en voor 
een zeilsloep 50.000 fr . En nu, voor de 
eerste twee soort vaartuigen...?

—  D at er in  1919 twee m otorvaar
tu igen in  de vaart waren ? H et waren 
gewone vischsloepen m et volled ig ze il- 
verm ogen. Z i j  m aakten gebruik van de 
m achine, hoofdzakelijk  b ij w indstilte, 
b ij het in -  en u itvaren der haven, als
mede om  hun spil te doen draaien.

—* D at de zeevisschersvloot van Oos
tende op 1-12-19: 108 gedekte en 147 
n ie t gedekte zeilschepen telde ? In  
1930 was er nog één m et volle  zeïlage.

—  D at de bem anning van een zeil- 
sloep voor 213 deelachtig was in  de 
kosten van verlies en onderhoud van 
kortu ig  en ook voor een deel aanspra
ke lijk  was voor schade aan vaartu ig  
en inventaris toegebracht? In  verband  
hierm ede werd er ieder reis een zeker 
bedrag (gew oon lijk  3 t.h .) van de ver
koopsom der visch af gehouden. A lle  
zes maanden, na afloop van de w inter- 
o f van de zom ervaart, werd de k o r- 
rekening opgem aakt en ieders aandeel 
in  de u itgaven bepaald. Was er een 
boni, dan werd d it den rech thebben
den te r hand gesteld. De terugbetaal
de gelden werden in den m ond van  
den visscher de «  masse »  genoemd.

—  D at de deelvisch van een ze ïl- 
sloep ter versehe vischvangst bestond 
u it een zootje  groote  iek (schollen  van 
m iddelbare g roo tte ) ? Kordeelgeld  werd 
insgelijks verleend. D it kivam voort 
van den verkoop van kabaret o f kor- 
deélvisch, zijnde p latvisch  van 18 to t 
20 cm. lengte en kleine ronde visch, 
zooals p ieterm an, knorhaan, w ijting , 
enz. De opbrengst dezer visch van ge
rin ger hoedanigheid kwam geheel ten  
goede van de bem anning, zoo z ij n ie t 
m eer bedroeg dan 50 f r . ;  was de be
som m ing hooger, dan moest één derde 
aan den reeder worden afgestaan.

—  D at vroeger volgens een bestaand 
gebruik het loon van den visscher hem  
meestal thuis bezorgd loerd door de 
echtgenoote van den gezagvoerder van 
het vaartu ig, loaarop h ij is gem on
sterd. Als beloon ing voor haar m oeite  
on tv ing  die vrouw één cen t per frank, 
to t een m axim um  bedrag van 2 fr.

—  Dat vroegere ja ren  onder de b ij 
verdiensten der visschers gerekend  
werd, de opbrengst van den verkoop  
van h et zoogenaamd buchtje , zijnde  
oud versleten touwwerk, zeildoek en 
ander afval ?

S n u i s t e r a a r .

Remember
Den 3 Januari 1942 verging de 

open boot 0 .30  « Marcelle »
0.30 «M arcelle » bedreef te zamen 

met andere Belgische vaartuigen de 
ijle-haringvisscherij uit de Franscne 
naven van Grevelingen.
' De Belgische vloot was op 3 Januari 
1942 norm aal ter visscnerlj u itgeva
ren. Vanaf 3 uur p.m. vervoegde Zij 
de naven. De 0.30 had reeds, toen het 
oevei tot binnenvaren gegeven werd, 
een aanzienlijke hoeveeineid haring 
aan boord; het zwaar geladen nec 
werd verder geledigd.

Te vergeefs werd op de terugkomst 
van 0.30 gewacht. A lles liet verm oe
den dat het kleine vaartu ig overladen 
werd en vervolgens gezonken is.

De volgende manscnappen kwamen 
bij deze ramp om het leven: Dewitte 
Antoon, schipper; Sobry Fernand, 
m atroos-eigenaar van de boot en Sa- 
m ijn  Joseph, matroos.

Op 9 Januari 1943 onderging 0.218  
« Isidoor » hetzelfde lot

De open boot 0.218 «Is idoor» stak 
op 9 Januari 1943 in  zee. De bem an
ning bestond uit twee leden: Salliau 
Gustaaf,- schipper en Gaston Jonck- 
neere, motorist.

Rond 10 u. ’s morgens werd in het 
Westdiep op ongeveer drie m ijl van 
den wal, tusschen N ieuwpoort en Lom - 
bartzijde ten anker gekomen. Rond 
11 uur werd een m et haring vo lge
propt net bovengehaald en de vangst 
werd gedeeltelijk  aan boord genomen. 
De boot had een tam elijk  zware vracht 
en koers werd naar Oostende gezet. 
P lots riep de schipper z ijn  m aat toe 
dat er moest gepom pt worden: hij 
stond reeds to t aan de knieën in het 
water. Een golfs lag deed echter de 
boot volstroomen, die zoo snel zonk 
dat de reddingsgordels n iet konden 
bereikt worden. Schipper Salliau G. 
sprong over boord, terw ijl motorist 
Jonckheere achterover viel, m et zijn  
hoofd onklaar achter het wand terecht

kwam en naar de diepte werd ge
sleept. Gelukkig kwam h ij echter vrij 
en gelukte er in  door te zwemmen 
de oppervlakte te bereiken. Op onge
veer zeven meter van schipper Salliau 
zwom hij, gelukte er zelfs in  aan den 
eerstgenoemde een luikplank te over
handigen, dank aan dewelke h ij kon 
b lijven  drijven. Intusschen kon mo
torist Jonckheere de scheepsboei vast
grijpen en zich aldus aan de opper
vlakte houden.

De eb scheidde de twee drenkelin
gen. K ort nadien verdween de schip
per spoorloos, te rw ijl de motorist door 
de wachtboot 0.116 kon worden gered.

De beide scheepsrampen leeren ons 
dat in  oorlogstijd  ook het gewoon zee
gevaar slachtoffers hee ft geëischt.

Onze Handel in Visscherijprodukten

Onze Vragenbus
; Wie in lich tin gen  wenscht over de !
1 meest uiteenloopende v isscherij- j 
Î  kwesties: aanvraag ver gunn ing en,\ 
S bouw van schepen, repatrieering, ;
2 uitbating, verzekering van va artu i- \
• gen, sociale aangelegenheden, vraag- !
• stukken in  verband rnet den h a n -i
• del, betrekkingen m et de Overheid, !
• enz., mag zich gerust to t de R e - j 
S dactie van « H et Nieuw V isscherij- j
• blad»  wenden. \
• We zullen zooveel m ogelijk  d e '
• vragen in het blad zelf beantw oor- j 
i  den, m et aanduiding van de beg in - ; 
S le tte r van naam en voornaam  van J
• de briefwisselaars. Ind ien  deze \
• laatsten het u itd rukke lijk  verzoe- !
• ken, la ten we alle aanduidingen na, !
• die zouden kunnen aanleid ing ge - !
• ven to t vereenzelviging. Van o n - j
• zentwege kan m en steeds rekenen  j 
Sop een volstrekte geheim houding. •
• Ind ien  om  bijzondere redenen de !
• vragen in  h i t  blad n iet kunnen be- !
• handeld worden, zullen we ons j
• rechtstreeks m et de briefwisselaars j 
;  in verbinding stellen.
i  M en gelieve b ij elke vraag 10 f r . '
• in postzegels te voegen, voorloop ig  ! 
j  vastgesteld to t dekking der onkos- !
• ten. I
• DE R ED A C TIE . ï

Onze Visscherij in Oorlogstijd

Haven

Blankenberge : 
N ieuwpoort 
Oostende : 
Zeebrugge:

(V ervo lg  van blz. 1) 

Gedekte vaartuigen
1-9 P.K. 10-59 P.K. 60-100 P.K. ged. vaart.

1939 1941 1939 1941 1939 1941 1939 1941
— — 7 8 10 3 2 6
— — 43 37 23 12 10 15
—  1 70 30 8 2 17 71
—  — 45 13 81 4 5 16

1 165 88 122 21 34 108

De Werking van den 
Bedrijfsraad

Elkeen weet dat er voor de visscherij 
een Bedrijfsraad is samengesteld, 
welke naar we vernemen, zeer ernstig 
werk levert.

Van al d it werk kom t er, naar we 
vaststellen, zeer w ein ig in  huis, omdat 
alle voorstellen opnieuw aan de adm i
nistratieve zegening onderworpen is.

Zoo kom t het dat in zake uitvoer 
van ijlen  haring opnieuw een heelen 
hoop adm inistratieve beloften werden 
gedaan, welke hoopvol stemden m aar 
achteraf... slechts beloften  bleven.

W anneer za l de adm inistratie be
grijpen  van welk onschatbaar belang 
een vlug afwerken van voorstellen, de 
n ijverheid  en handel aanbelangend, 
noodzakelijk is ?

W ij kunnen hieruit besluiten dat, 
niettegenstaande den grooten voor
u itgang sedert 1940 (35 eenheden), de 
reeks der gedekte vaartu igen nog ver 
beneden het peil staat van vóór den 
aanvang der vijandelijkheden (287 en 
110). De vooru itgang is het fe lst te 
bespeuren langs de Westkust. N ieuw
poort m aakt reeds aanstalten om 
'onbedreigd de belangrijkste vissche- 
rijhaven  .te worden. Deze haven is 
trouwens het best gelegen voor een 
winstgevende haringvisscherij, die de 
spil zal worden rond dewelke ons vis
scherij bedrijf gedurende den ganschen 
duur van den oorlog zal draaien.

Het aantal open- o f halfgedekte 
booten daarentegen, is in vergelijk ing 
m et 1939 verdrievoudigd. A lle havens 
hebben een ruim aandeel in  deze u it
breiding, die slechts door de wissel
valligheden van het economisch leven 
uit te leggen is. Sommige reeders-vis- 
schers en te werk gestelden in  de aan
verwante nijverheidstakken, die door 
den oorlog beroofd waren van hun 
arbeidstuig o f -m ogelijkheden en uit 
oorzaak van de duurtecrisis, die zich 
reeds laat gevoelen, voorloopig over 
de noodige m iddelen n iet beschikken 
om een vaartuig, waarvan de econo
mische rendeering hooger is, aan te 
schaffen, geven de voorkeur aan de 
minst kostelijke booten. Voorzeker is 
hun vruchtbaarheid geringer. Zi; zu l
len nochtans aan de bezitters de ge
legenheid geven een in de gegeven 
omstandigheden winstgevend bedrijf 
uit te oefenen.

Ten slotte vestigen w ij de aandacht 
op het feit, dat slechts enkele reede- 
rijen  meer dan één vaartu ig uitbaten. 
Slechts twee handelsvennootschappen 
die .te zamen drie vaartu igen bezitten, 
komen bij de te lling in aanmerking.

U it de voorgaande bemerkingen 
heeft men kunnen besluiten dat de 
aangroei der getalsterkte der vloot 
een aangroei der tonnem aat voor ge

volg heeft moeten hebben. In  verge
lijk ing m et de cijfers opgeteekend op 
het einde van 1940: 519 B.T. De ver
meerdering der tonnem aat der ge
dekte vaartu igen bedraagt inderdaad 
op het einde van 1941: 1.331 B.T. (1941 
1.850 B.T.

D it punt wordt door de volgende 
opgave nader toegelich t: 
Bruto-Tonnemaat der gedekte vaar
tuigen :
Haven 1940 1941 verm.
Blankenberge —  210 
Nieuwpoort 240 796 231% 
Oostende 69 490 610% 
Zeebrugge 210 354 68%

Totaal 519 1.850 256%
Gemiddelde bruto-tonnem aat der ge
dekte vaartu igen:
Haven 1940 1941
Blankenberge —  19,09
Nieuwpoort 12 16,24
Oostende 13,80 14,84
Zeebrugge 21 20,82

Gem iddeld: 14,82 16,81
De haven van Oostende boekte b ij

gevolg de grootste aanwinst. D it is 
norm aal als men in acht neem t dat 
de vloot dezer haven het felst getei
sterd werd in 1940 en gedurende het 
daaropvolgend jaa r een groot aantal 
vaartu igen in  de vaart kwamen. Te 
N 'euwpoort boekte men een winst, zoo
wel in tota le als in gem iddelde ton 
nemaat. Te Zeebrugge wordt een voor
uitgang vastgesteld in totale- en een 
lichte inzinking der gem iddelde ton
nemaat.

Hoe gew ichtig de algemeene voor
uitgang ook zij, b lijft  het huidig ge
ta l ver beneden de 27.539 B.T. in 1939 
opgeteekend. De oorzaak is h iervan 
voldoende gekend.

Toekomende week bespreken w ij de 
productie van de kustvisscherijvloot 
gedurende het tweede oorlogsjaar. 
(Nadruk verboden). (V e rvo lg t).

Gevolgen der Contingenteering
In  ons vorig nummer hebben w ij de 

verscheidene factoren nagegaan, die 
sedert 1930 invloed hebben uitgeoe
fend op het bedrijf.

In  het begin hadden de bescher
m ingsm aatregelen ongetw ijfe ld  een 
weerslag op het zakencijfer van de 
vischhandelaars. Langs deze zijde be
schouwd zou men kunnen oordeelen, 
dat de goede gevolgen van de con
tingenteering slechts eenzijd ig waren. 
B ij een nader onderzoek m erkt men 
echter op dat dit in fe ite  n iet het 
geval is geweest. De reederijen  heb
ben zich eensdeels beijverd om door 
eigen voortbrengst voldoende visch 
ter beschikking van den handel te 
stellen, opzet waarin zij ten volle ge
lukt. zijn, verm its reeds in 1935 een 
grooter totaal kgr. —  visch-invoer 
medegerekend —  ter beschikking van 
den handel was (1932: 51.249.300 kgr., 
1935: 56.086.000 kgr.). Volledigheids
halve m oeten w ij h ier nochtans aan 
toevoegen, dat sommige vischhande
laars zich er over beklaagden, dat 
visch van m indere hoedanigheid aan
gevoerd werd.

De contingenteering had verder 
voor gevolg dat de consignatiehan- 
del, die meestal m et vreemde visch 
werkte, grootendeels beperkt werd. De 
nadeelen van dezen handel zijn  ge
noegzaam bekend: h ij stoorde de re
gelm atige m arkt en oefende soms een 
zeer nadeeligen invloed uit op de 
vischprijzen aan de kust. Hierdoor 
ontbrak een vasten grondslag voor 
een vaste prijsvorm ing.

Bronnen van den handel
De verschillende bronnen, waaraan 

de handel putte waren de aanvoer en 
de invoer. H ij was grootelijks gericht 
op den uitvoer. Laten  w ij deze be
drijfstakken  nader onderzoeken:

Aanvoer: De aanvoer is steeds on
derhevig geweest aan seizoenschom- 
melingen. Het verbruik was, zooals de 
aanvoer, a ltijd  grooter in het tijdstip 
van September tot April. In  d it t ijd 
stip komt de handel ten volle tot ont
plooiing. W ij geven hierna de aan- 
voercijfers op sedert 1930:

Haring
Kreeften , enz. 
Oesters
Diepzw. visch (gew .)
Qarnaal
Sprot

Totaal:

kg.
1939

4.032.900
256.300
480.300

5.899.500 
385.800

2.315.500

kg. 13.370.300

Jaar: kgr.

1929: 32.915.000
1930: 33.507.000
1931: 41.207.000
1932: 28.032.000
1933: 27.142.000
1934: 28.534.000

fr . gemidd. 
prijs

83.956.000 2,52 fr.
91.805.000 2,73 fr.
76.360.000 1,83 fr.
69.927.000 2,49 fr.
75.844.000 2,79 fr.
77.982.000 2,72 fr. 

1935: 38.836.000 101.642.000 2,60 fr. 
1936: 40.465.000 120.528.000 2,98 fr. 
1937: 38.907.000 118.429.000 3,10 fr. 
1938: 39.135.000 123.379.000 3,‘17 fr. 
1939: 39.860.000 118.253.000 3,02 fr.

In voe r: Ten  gevolge van de contin
genteering verviel onze totale invoer 
van 25.724.100 kg. in 1931 op. 17.051.000 
kg. in 1938, hetzij ongeveer 30 t. h. 
H ieronder was de haring- en sprot- 
im port practisch zeer vast. Wat. de 
invoer van garnaal betreft, schom
melde zij tusschen een jaarlijksche 
hoeveelheid van 375.000 tot 450.000 kg. 
De invoer van diepzwemmende visch 
bedroeg in  1931: 18.319.000 kg. tegen 
slechts 6.592.000 kg. in  1938, hetzij 
ongeveer 2/3 min. De invloed der con
tingenteering was b ijgevolg zeer m erk
baar.

H ierna geven w ij de c ijfers  weer 
van onzen invoer sedert 1931:

1931 1932
Haring kg. 6.456.700 4.801.900
Kreeften , enz. 278.000 319.000
Oesters 670.000 524.600
Diepz. visch (gew .) 18.319.400 17.230.800
Garnaal — —
Sprot — —

Totaal: kg. 25.724.100 22.876.300

1933 1934
Haring kg. 5.344.000 5.140.700
Kreeften , enz. 299.900 309.300
Oesters 451.700 428.500
Diepz. visch (gew .) 10.164.200 9.034.500
Garnaal 611.100 363.400
Sprot 706.200 2.786.000

Totaal: kg. 17.577.100 18.062.400

1935 1936
Haring 5.765.300 5.745.100
Kreeften , enz. 316.400 326.400
Oesters 390:200 466.000
Diepz. visch (gew .) 8.166.300 8.232.500
Garnaal 395.800 425.300
Sprot 2.217.000 2.706.000

Totaal : kg. 17.251.000 17.901.300

1937 1938
Haring 5.560.700 6.560.300
Kreeften , enz. 326.600 319.500
Oesters 549.300 548.200
Diepz. visch (gew .) 7.239.400 6.592.900
Garnaal 348.700 440.600
Sprot 3.157.100 2.589.500

Totaal: kg. 17.181.800 17.05il.000

Abonneer U op het 

«HET NIEUW VISSCHERIJBLAD»

De aanvoer door vaartu igen van 
vreemde nationaliteit, gelost in onze 
havens, verviel van 880.000 kg. in 1931 
op 7.000 kg. 'in 1936, om verder n iet 
meer in  aanm erking te komen. Z ie
hier trouwens de c ijfers  per jaar: 
1931: kg. 885.000
1932: 341.000
1933• —
1934: 228.000 
1935: 1-000
1936: 7.000

Het is van belang aan te stippen 
dat, onder de ingevoerde visch, door- 
loopend meer dan de h e lft bestond 
uit w itte kabeljauw, groote en m id
delm atige schelvisch(in  1938: 3.781.413 
kg. op 6.592.900 kg.). B ijgevo lg  de 
vischsoorten welke het best geschikt 
zijn voor de volksklas. Zooals w ij reeds 
herhaaldelijk  opgem erkt hebben, is 
het van belang dat onze visscherij er 
voor zorge dat een grooter aanvoer 
van rondvisch tot stand kome, om in 
haar eigen voordeel den invoer zoo
veel m ogelijk  te kunnen uitschakelen.

Holland was in 1938 onze bijzondere 
Jeverancier (30 t.h.), doch heeft sedert 
1931 aan belang verloren. Volgden 
Denemarken en Noorwegen.

U itvoer: Onze uitvoer nam, tenge
volge van de bescherm ingsmaatrege
len bij onze naburen o f door de de- 
viezenreglem enteering (Duitschland) 
na 1931 geweldig af, zooals b lijk t uit 
de volgende cijfers:

kgr. kgr.
1931: 25.480.000 1936: 11.341.900 
1932: 10.376.500 193/: 7.230.800 
1933: 7.112.300 1938: 6.112.600 
1934: 10.685.700 1939: 7.020.100 
1935: (14.880.300 

De haring en de diepzwemmende 
vischsoorten, in het bijzonder de fijn e  
visch, waren de voornaamste stof van 
den uitvoer. Deze van visch nam in 
de laatste jaren  toe. W at de pelagisch 
visch aangaat, kan men geen vaste 
beweging waarnemen, gezien het on
regelm atig karakter dezer visscherij. 
De uitvoer staat m in o f meer in recht- 
streeksche verhouding m et onzen 
eigen aanvoer.

In  1931 ging hé't grootste deel van 
den uitvoer naar Duitschland, zoowel 
wat de haring als de gewone visch
soorten betreft. Volgden Frankrijk  en 
Engeland. In  1938 is Duitschland onze 
bijzonderste afnem er van haring ge
weest. B ijna  het totaal van onzen 
garnaaluitvoer gaat naar Frankrijk, 
die ook het grootste deel had in den 
export van de diepzwemmende visch, 
gevolgd door Engeland en in veel m in
der m ate door Zwitserland.

W ij Willen hier terloops opmerken 
dat in het jaar 1938 door de Belgische 
vaartuigen in Engeland niet min dan 
1.758.000 kg. rechtstreeks aangevoerd 
werd. Tegen  deze handelw ijze, die het 
daaropvolgende jaa r n iet verbeterde, 
werd in de handelskringen heftig  p re
test aangeteeKend; zoo erg was het 
dat geheel ons contingenteeringsstel- 
sel in  gevaar kwam. Z ij kon trouwens 
leiden tot een onregelm atige voorzie
n ing in pnze eigen behoeften, met alle 
nadeelige gevolgen hieraan verbon
den. Men m ag nochtans niet uit het 
oog verliezen, dat het contingent van 
onzen uitvoer naar Engeland gesteund 
was op hetgeen onze visschersvaar
tuigen vroegjere jaren  in Engeland 
ontscheept hadden. Daarbij begonnen 
de vischhandelaars insgelijks uit te 
voeren.

Het binnenlandsch vischverbruik
De aan- in - en uitvoer van visch 

in acht genomen was het verbruik - 
van versehe Visch in ons land:

1931:
1932:
1933:
1934:
1935:

kgr
42.336.100
40.872.800
37.606.800
36.138.700
41.207.700

1936:
1937:
1938:
1939:

kgr
47.031.400,
48.858.000
50.073;400
46.210.200

Het verbruik van versehe visch be
droeg b ijgevolg  in 1939 amper 5 kg. 800 
per hoofd en per jaar. Het was be
lachelijk  klein, alhoewel het in de 
laatste v i j f  jaar m erkelijk  gestegen 
was. H ieraan was een doorgevoerde 
actie vanwege de Propaganda Com
missie voor het vischverbruik nflet 
vreemd.

Naar ons inzien kunnen de meeste 
grieven welke aangevoerd worden te
gen het verbruik van visch uit den 
weg geruimd worden. Voor onze vis
scherij en vischhandel staat een uit- 
gebrdid werkterrein open. H et volstaat 
vast te stellen dat, indien ieder Belg 
6 kgr. m eer visch eet per jaar, hetz ij 
ongeveer één kgr. per maand, de voor- 
oorlogsche vangstcapaciteit van onze 
v loo t m ag verdubbelen.
(Nadruk verboden). Snuisteraar.
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M A R K T B E R I C H T E N
O O S T E N D E

Vrijdag 28 December 1945
Twee vaartu igen terug van de vis

scherij, die echter hun vangsten in 
houden to t morgen, zoodat de m arkt 
nogmaals blanco staat.

De aanvoer van Ijle  haring bedroeg 
heden zoowat 350.000 kgr., z ijnde de 
gezam enlijke lad ing van 87 vaartu i
gen. De haring werd afgenom en aan 
prijzen  gaande van 140 tot 280 frank 
per 100 kgr.

Zaterdag 29 December 1945
De m arkt werd heden gespijsd door 

v i j f  vaartuigen, De totale aanvoer, 
voornam elijk  bestaande uit kabeljauw 
w ijting, rog, platvisch, w ein ig tarbot 
en een 2.500 kg. tong, bedraagt 23.538 
tcilos. A lle vischsoorten die voorhan
den z ijn  worden duur en in  stijgende 
lijn  a fgezet; de verwezenlijkte besom- 
- Hingen z ijn  dan ook zeer mooi. T a r
bot g ing tot 175 fr., tong to t 145 fr. 
en kabeljauw to t 59 fr. per kilo.

De aanvoer van ijle  haring bedraagt 
wederom  ongeveer 350.000 kg. De p r ij
zen zijn w ein ig rendeerend en gaan 
van 110 tot 270 fr. per 100 kg. Enkele 
vaartuigen hadden een lading boven 
de 20 duizend kilos.

0.187 2.154 78.210,—
B.6D1 7.640 201.970,—
0.290 10.327 421.770,—
0.262 463 14.220,—
0.149 2.954 100.590 —

Maandag 31 December 1945
Buiten alle verwachtingen werd de 

m arkt heden n iet gespijsd door ver
sehe visch. Het is de eerste m aal dat 
zulks voorvalt voor een M aandag- 
markt.

De aanvoer van ijle  haring beloopt 
tot 330.000 kilos, die a fgezet wordt aan 
prijzen  schommelende tusschen 1,10 
en 2,60 fr. de kgr.

Dinsdag 1 Januari 1946
Zooals aangemeld was er ter ge le

genheid van N ieuw jaar geen verkoop 
vandaag.

Woensdag 2 Januari 1946
Acht schoone vangsten ter m ijn 

vandaag. De aanvoer bedraagt zoowat 
107.000 kilos, w at als zeer bevredigend 
m ag worden aanzien. De m arkt was 
dus keusrijk voorzien en de vangsten 
waren goed verzorgd. De prijzen  w a
ren echter m erkelijk  gedaald bij ver

leden week, m aar waren niettem in 
loonend voor alle vischsoorten. W at 
vandaag b ijzonder opviel was de ge
voelige daling in  prijs van tarbot en 
tong. Tongen werden ln stijgende lijn  
afgenomen.

Van gansch de vloot die vandaag 
ter haringvangst is uitgevaren, zijn  
slechts 24 schepen ter m arkt met on
geveer 180.000 kilos, die a fgezet wordt 
aan prijzen  gaande ln stijgende lijn  
van 150 tot 290 fr. per 100 kilos.
0.45 
0  87 
0.286 
SS0.158 
0.109 
0.193 
0.24 
0.36

4.287
22.438
14.786
30.586
11.985
9.322
9.683
4.586

100.800,—
464.350,—
307.620,—
686.240,—
338.680,—
261.380,—
200.290,—
141.890,—

De O.I48 tijdens Storm gestrand

AANVOER EN OPBRENGST 
DER W EEK

Vrijdag  28 Dec. 
Zaterdag 29 
M aandag 31 
Dinsdag 1 Jan. 
Woensdag 2

geen aanvoer 
23.538 816.760,—  

geen aanvoer 
geen verkoop 

107.672 2.501.250,—

19 Dec.
20 Dec.
21 Dec.
22 Dec.
24 Dec.
25 Dec.
26 Dec.
27 Dec.
28 Dec.
29 Dec.

AANVOER HARING

-'179.675 kg. 5,30-9,90 fr. 
642.440 kg. 3,60-4,90 fr. 
305.650 kg. 2,50-4,60 fr. 
336.330 kg. 4,00-4,40 fr. 

105.330 kg. 0,50 fr. Pescator 
geen aanvoer 

339.965 kg. 2,20-4,30 fr. 
336.635 kg. 1,90-4,50 fr. 
344.250 kg. 1,40-2,80 fr. 
330.445 kg. 1,10-2,70 fr.

• jw
BREUK EN BUIKBANDEN
Orthopedische Apparaten 

Kunstbeenen

A

BEMANNING GERED

Een betreurenswaardige toestand

Elkeen heeft de geweldige storm 
m eegem aakt welke zich V rijdag  langs 
onze kust heeft voorgedaan.

Een lich t briesje van ’s morgens 
g ing rond den m iddag over in een 
echt orkaan, zoodat alle vaartuigen 
op een paar na, de kusthavens had
den aangedaan. Het eerste werd bin
nengehaald door Fransche terugkee- 
rende visschers, m aar het tweede, de 
0.148 «  P ierre M arcel »  kon noch de 
Oosteridsche noch Zeebrugsche vis- 
schershaven bereiken, daar m otorde
fect het aan de golven prijs gaf. Se
dert 13,30 u. werd om hulp gevraagd 
en van op den zeedijk te Zeebrugge en 
Heist, volgde een groote m enigte het 
in nood verkeerend vaartu ig

Geen Reddingsdienst

Door den reeder, b ijgestaan door 
den h. Libin. voorzitter van «  Hand in 
Hand », en door de verzekeringsm aat
schappij «  Hulp in Nood », werden de 
loodsdiensten om hulp gevraagd. Het 
antwoord luidde : «  W ij hebben geen 
vaartu ig en geen m ateriaal ».

16 maanden na de bevrijd ing is er 
dus nog niets voorhanden om in nood 
verkeerende visschers op zee, hulp te 
bieden.

Zelfs geen landlijnen om ze van op 
het strand bijstand te bieden.

H ier stonden visschers machteloos

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

VISCHM IJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

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

(36) f

B R U S S E L

Prijs  per kg. der verschillende soor
ten visch, verkocht ter vischm ijn, ge
durende de week van 22 tot 28 Dec. 
1945:

G riet 40-77; kabeljauw 35-68; schel
visch 23-33; schaat 35-36; haring 1,50- 
7,50; schar 5,75-13; w ijtin g  16-23; 
platen 15-35; rog 25-35; tarbot 42-66; 
tong 84-126 fr. per kg.

N I E U W P O O R T

Haringverkoop in de Vischmijn

Vrijdag 28 December 1945
Storm  belet de vloot uit te varen.

Zaterdag 29 December 1945
Het ongunstig nieuws over den ver

koop te Oostende leg t het bedrijf 
b ijna stil. Enkel 9.000 kg. haring wor 
den binnengebracht en de prijzen  
gaan van 250 tot 285 fr. de 100 kg.

Maandag 31 December 1945
26 schepen brengen m aar 69.000 kg. 

haring ter markt. De prijzen  zinken 
steeds meer en meer en er werd ver 
kocht van 150 tot 69 fr. de 100 kg.

Dinsdag 1 Januari 1946
Geen verkoop.

Woensdag 2 Januari 1946
Enkel 10 schepen zijn  ter m arkt en 

brengen amper 22.500 kg. aan, welke 
a fzet vindt tusschen 245 en 315 fr. de 
100 kg. Een boot bracht U800 kg. sprot 
binnen, meest klem, verkocht aan 270 
fr. de 100 kg.

PRIJZEN PER K ILO  TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  

VERKO CH T TER STEDELIJKE VISCHM IJN VAN OOSTENDE - W EEK VAN 28 DEC. TO T 3 JAN.

V rijdag
Soles —  Tongen, g r ...........................

3/4......................................
b lo k to n gen ........................
v/kl................................. '. ...
k l............................................

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

Barbues —  Griet, gr. . . . . ...............
m idd .................... .’ ..............
k l............................................

Carrelets —  Pladijs, gr. platen ...
gr. lek ................................
kl. iek .................................
lek 3e s l a g .........................
p latjes ................................

Eglefins —  Schelvisch, gr................
midd. ... ............................
k l............................................

Colins —  Mooie meiden, g r............
m idd......................................
k l........... ................................

Rales —  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 ....................
F lottes —  S c h a a t ..............................
Z eeb aa rs ..............................................
L o m ......................................................
Congres —  Z eep a lin g ........................
Lingues —  Lengen ..........................
Soles d ’Ecosse —  Schotsche schol
Hareng —  Haring (vo lle ) ..............
Hareng guais —  IJ le haring ........
Latour ..................................................
Tacauds —  Steenpost .....................
F létan —  Heilbot ............................
Charbonnier —  Koolvisch ..............
Esturgeons —  Steur .........................
Z e e w o lf ..............................................

Zaterdag
84— 97

102— 128
117— 137
115— 145
120— 142
154— 175
76— 102
50— 53

Maandag Dinsdag

14— 23 
18— 26 
18— 26 
18— 26 
17—«18

3 8 "
26— 27

24— 33

48— 59
24— 41

69
19— 23

20

16— 17 
17

33— 34

1,10-2,70 1,10-2,60

17— 19

Woensdag 
52— 56 
55— 70 
6?— 74 
61— 72 
61— 1TC 
69— 74 
50— 58 
32— 43

Donderdag

10— 12
13— 17 
18— 20 
16— 19

14
27

24— 31
14— 16

18— 28

'19
32— 40
19— 32

63
11— 18
15— 19

11— 19 
9— 16

27— 30

24— 26

36

1,50-2,90

11— 14

GEEN HULP NOCH REDDING

toe te kijken. De loodsen bekeken de 
heldhaftig  strijdende visschers gedu
rende uren van aan wal. M aar hulp 
werd n iet veiieend.

H et m ag een schande genoemd w or
den! Had het toeval de arme drom 
mels n iet geholpen, dan waren op
nieuw vier menschenlevens meer te 
betreuren geweest.

De visschers zijn  ze lf te water ge
sprongen, werden hierbij door het 
moedige visschersvolk van Heist ge
holpen, gedragen en verzorgd. W ant 
h ier kon vastgesteld worden, wat so
lidarite it vermag.

De geredden zijn : Lebrun Raymond, 
Delorge Oscar, De Vos August, Fon- 
teyne Eugene.

Het vaartu ig had een geschatte 
waarde van 171.000 fr. en was voorzien 
van een m otor Deutz van 30 P.K. van 
het jaa r 1940.

Het eenvoudig zeeverslag welke wc 
thans laten volgen, zegt genoeg op 
welke w ijze de strijd  tusschen zee er 
visschers gevoerd werd.

«  Ons 'schipje is 12 m eter lang en 0 
voet diep, metende 16 Ton. W ij zijr. 
de haven van Oostende uitgevaren oir 
ongeveer 8 uur in den voorm iddag 
Daar van daan zijn  w ij dwars afge 
stoken om te kpmen op de plek die 
w ij «b in n en  het zand »  noemen, er 
w ij op een diepte van ong. 6 vaden 
zijn  beginnen te visschen.

Op het zeestation waren de storm 
ballen n iet geheschen. De wind was 
Z.W., m iddelm atig zicht. Buiten stond 
er een flinke bries en er viel veel re
gen. W ij zijn  begonnen te visschen 
om ongeveer 9 uur in  de voormiddag. 
D aar het weer steeds rauwer werd en 
w ij hoop hadden meer visch te vinden 
dicht onder de kust, zijn  w ij rond 11 
uur naar de kust gevaren op de hoog
te van Breedene, m aar daar gekomen, 
begon het hevig te  stormen en ben ik 
oogenblikkelijk weer vertrokken naar 
Oostende, m aar w ij konden de haven 
n iet halen; er was een te hooge zee, 
m ijn  m otor begon (Bnregelmatig te 
loopen en daar het toen vliegend weer 
geworden was en w ij heelem aal niet 
meer vooruit kwamen, besloot ik naar 
Zeebrugge te varen ln  de hoop om 
achter de opper v.d. p ier te kunnen ge
raken. Toen w ij echter op de hoogte 
kwamen van de p ier vän Zeebrugge, 
v iel m ijn  motor heelem aal stil. Het 
was ongeveer op de plaats waar een 
kleine p latte boei ligt. De naam of 
het nummer van deze boei, weet ik 
niet. Van dat moment af, waren w ij 
geen meester meer van ons vaartu ig 
en dreven natuurlijk  heelem aal af.

Toen w ij er voorbij waren, ben lk 
voor anker gegaan in de hoop eenigs 
zins in  de opper van de pier te komen, 
m aar het is ons n iet gelukt. Ons an
ker slipte gedurig en eindelijk  kwa
men w ij op ongeveer 500 m eter van 
de kust ter hoogte van Heist. Ik  heb 
m et twee ankers gewerkt, m aar de 
storm was zoo geweldig, dat ik weer
loos door de verschrikkelijke zeeën 
dreef. De ketting van het kleine anker 
vloog kapot, en het groote anker dat 
nochtans 175 kg. weegt, en waarop ik 
een ketting en staaldraad gezet had, 
van een lengte van 50 vaden, werd 
door ons meegesleurd alsof he.t niets 
was. H et bevindt zich trouwens nog 
alti;d  aan het schip vast, dat nu op 
het strand lig t met het eind staal
draad en de ketting. H ier m oet ik la 
ten opmerken dat m iin  motorist en 
een matroos tot op het laatste oogen- 
blik alles gedaan hebben w at men- 
schelijk was. om de m otor weer nor
m aal te kunnen laten draaien, m aar 
het is hen niet gelukt. Toen het schip 
heelem aal begon te stuiten, het was 
toen ongeveer tusschen 4 en 4.30 u. 
in den namiddag, ziin  ze pas uit de 
machinekamer gekomen, w aar ze dus 
meerdere uren gezeten hadden, door 
m ij geroepen. Op dat oogenblik bevon
den w ij ons heel dicht onder de kust 
van Duinbergen en net was ons on
m ogelijk  het schipje te redden, daar 
w ij toen al lang in zinkenden toestand 
verkeerden en veel vuurpijlen hadden 
afgeschoten om hulp te vragen, hulp 
die w ij n iet verkregen hebben. W ij 
strandden dan ook heelemaal, onge
veer op de hoogte van het uiteinde 
van een golfbreker, dus kort op het 
strand. Toen pas stooten w ij. W ij 
sprongen van boord nog geen 25 me
ter van het' droge zand en kwamen 
behouden aan wal, waarvoor w ij God 
danken. »

»••«••••«••»»••••••••••»•••••••••••O*
;  VERKO O P
• Schrijf- en Rekenmachines
;  Onderhoud en Herstelling
;  ter plaatse

A. VANDERNO O T
ï  ® Maria Theresiastraat, 16 
Î ® O O STEN D E-Te l. 72113

Oostende
APOTHEEKDIENST

Apotheek Cleeren, Leopold I  pl 
Nachtdienst: Apotheek Cleeren.

PALACE —  Sahara, met H. Bog 
en B. Bennett.

FORUM  —  Amerika danst en z
(Yankees Doodle Dandy) met J. ( 
ney en Joan Leslie.

CAMEO —  L'Impératrice, m et I  
bara Stanwyck en Joël Mac Créa

CORSO —  Invitation au bonh 
met Irène Dunne, Fred Mac Mui 
en Charlie Ruggles.

R IO  —  Patrouille en Mer, met 
chard Greene, Nancy K e lly  en G 
ges Bancroft. /

R O X Y  —  Victoire sur la Nuit, : 
Bette Davis en Georges Brent.

®  Gevraagd: een kuiper voor hers 
ling van vaten. Z. w. Cirkelstraat 
Oostende. (K

DE BEROEPSRAAD 
VOOR DE ZEEVISSCHERIJ
hield V rijdag 4 dezer, te 14.30 u., 
vergadering op het stadhuis van 
tende.

Volgende punten werden er be. 
ken: U) Vergoeding uitrusting en li 
verlies bij sctupbreuk; 2) Allerlei.

SOCIALE VEILIGHEID  
VOOR DE VISSCHERS

De Regeering heeft een ontw 
van een besluitwet goedgekeurd 
treffende de maatschappelijke veil 
heid der visschers.

! Tel. 513.27 . H.R.B. 19732 !

FIRM A ALBERT RAES
Scheepsverzekeringen

> VISCHHANDEL —  V ISCH AFSLAG  ] 
' Invoer  DEVYZO  P.V.B.A. Uitvoer ! 

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

Vischmijnstraat 12 - Zeebrugge

BURGERLIJKE STAND  

Geboorten
21 Dec.: Freddy De Coninck, \ 

Cesar en G eorgette Leniere, Hoppe! 
10; A lbert Hoedemaeker, van K are l 
Lyd ia  B illiaert, St-Franciscusstr.
—  22 Dec.: Denise Borret, v. Maur 
en Emilie Bogaert, Stuiverstr 74; : 
liane Vyvey, v. Arthur en Alberti 
Pots, St-Franciscusstr. 62; —  24 De 
Noël Vandenbérghe van Georges 
Ladra Perneel, Steensche Dijk, : 
Christiane Delex v. Eduard en Ac 
enne Pintelon, St-Franciscusstr. <
25 Dec.: Nadine Storme, v. Honoré 
V irgin ie Devos, Breedene; Regjns 
Dedoelder, v. Julien en Godelieve B< 
due, Spaarzaamheidstr. 66; Noël Va 
steenkiste, van Eduard en George! 
Van Geem, M iddelkerke; Jean-Pie] 
Markey, van A lbert en M aria Co* 
Nieuwpoort; Paul Van Schoors, v 
A lbert en Suzanne Decock, Zwaluwt 
str. 153; Noël Vermote, v. Cyrille 
Germ ana Verleye, Stuiverstr 112;
26 Dec.: Huguette Rouzee, v. Fernai 
en Augusta Cijs, K. van de Woestijn 
str. 15; Roland Valentijns v. Jose; 
en Georgette De Rycke, F. Orbans 
207; Freddy Devos, v. W illy en Cecil 
Bonnet, Steenbakkersstr. 27; Moniq 
Dekeyzer, van Isidore en Margueri 
Provoost, Oostduinkerke; Jean E 
poorter, v. Roland en Rachel Burt 
Plantenstr 10 —  27 Dec. : P ierre Dec: 
myn, v. Alphonse en Yvonne Declerc 
Waterschapstr. 3; Daniël Rommelae 
v. Joseph en Adriana Patrouille, Vr 
heidsstr. 14 Robert Vogelaere, v. J 
rome en Laura Overmeer, Nieuwpooi 
stw. 461; Fanny Van Groenenrode. 
Fernand en Nellie Major, Kairostr.
—  28 Dec.: Anna Vanrenterghem , 
Edmond en Alice Van Meenen, Nieuv 
poortstw. 461.

Sterfgevallen
21 Dec.: René Vanthyune. 64 j. we 

Maria Boudolf, E. Beernaertstr. 65; •
22 Dec.: Léon Lecluyse, 66 j echt 
Isabelle Reilzen, N ieuwpoortitw.- 47: 
Maria Hens, 78 ,i. echtg. August Schu 
esmans, Ph. Van Maastrichtpl. 5; -
23 Dec.: M arguerite Godderis, 41 , 
echtg. R ichard Arnoys De Panne; S 
donie Verbruggen, 85 ,i. wed. Carol; 
Isen'oaert, Ed. Cavellstr. 15; Adela E 
Bock, 57 .;. echtg. Gustavus Baroei 
Stockholmstr. 37 —  25 Dec.: Mari 
Pirlet, 89 .1. wed. Cornelius Simon 
Oost. Haardstr. 3; Augusta Salens, ri 
j. echtg. Carolus Gilles, H. Borgerst 
12; Leonie Torney 70 i. echtg. Frat 
ciscus Ghys. Statiestr. 4; Sidon Bont 
65 j. echtg. Nathalie Moyaert. Schooi
—  27 Dec.: Marie Ensor 84 j g. echt; 
Taen-Hee-Tseu. Van Iseghem laan. 4E 
Elisa Gooris, 79 ,i. ong. Plantenstr. 3S 
Maurice Hackena, 68 j. echtg. Sara 
Einhorn. Aartshertoginnenstr. 21:
28 Dec.: F lorentina Declerck. 85 j. we< 
Joannes Desomer, Franciscusstr. 21.

Huwelijken
28 Dec.: Cuvelier Antoine, haarkaj 

en Vanbelle Elza. me!d: Lam oot Emic 
bediende en Sleuyter Fernande, z.b.
29 Dec.: Pols Joseph, z b. en Delanno 
Maria, z.b.: W indsor Frank, mekanie 
ker thans in de Navy en Vandersyp 
Rosa, werkster.

VERKOOP
van

Schrijfm achienen 
Rekenmachlenen 

Bureelmeubelen

1 Fern and Schaeverbeke
125, Steenstraat, 25 BRUGGE
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«HET NIEUW VISSCHERIJBLAD»

I U S T O N
= ----- DIESELM OTOREN

De voornaamste Engelsche Motorenjabriek
ALGEMEENE VERTEGENWOORDIGERS:

VA LCKE Gebr. N. V. Oostende (5) !
Heist

ISTRAND
Het vaartu ig 0.148 verkeerde verle- 
n week Vrijdag, tengevolge van den 
>rm, in nood. Tevergeefs trachtte 
jn de haven van Zeebrugge binnen 

steken. D it droevig schouwspel 
acht een m enigte toeschouwers op 
ti dijk. —  Hulp bieden was onmoge-
c. Door het lage w atertij kon geen 
ie l vaartu ig de haven verlaten om 
t in  nood verkeerende schip op 
eptouw te nemen en binnen te lood- 
ï. —  Na een langdurige worsteling 
ren den storm strandde het vaar- 
Lg tegen den avond op het strand 
Duinbergen. Gelukkig kwam de 

)edige vierkoppige bemanning er 
gedeerd van af. K leum end van de 
u werd hen door de toeschouwers 
fistonds de noodige hulp en verzor- 
ig geboden. We danken nier in 
am van de bemanning allen die 
n hulp hebben gegeven. Een moedi- 

visscher die ons onbekend is, 
rong te water om de schipbreüke- 
gen op het droge te brengen. Dhr. 
looghe. Verleye en Dsspleghelaere 
ilden zich volledig ten dienste en de 
woners van de villa  « Peer Gynt »

»n speciaal onderkomen. —  Dank 
ns Hels.tsche volk konden de ge- 
pn nog denzelfden avond Oosten- 
fereiken. ’s Anderendaags zijn  ze 
;n m et de hh. Vandenberghe. Li- 
1 en den reeder teruggekomen, om 
t nog aan boord zijnde goed uit te 

len. A llen  namen van deze gelegen- 
[d gebruik om dank ce zeggen aan 
jenen die in deze omstandigheden 
3de diensten bewezen hebben. Ook 
ze plaatselijke politie met den heer 
inmissaris aan het hoofd leverde 
rdienstelijk werk.

beele Georgette, z.b. N ieuwpoort; T y - 
berghein Georges, bediende Manne- 
kensvere en Hennebert Aline, z.b. 
N ieuwpoort; P laetevoet Gaston, me
taalbewerker, N ieuwpoort en Verbeeke 
M artha, z.b. Westende.

CINEMA’S
(NOVA: —  Van V rijdag  4 Jan. to t 

en m et Dinsdag 8 Jan. : De zwarte 
Spion, met Conradt Veidt. A ls b ijfilm  
Verdeelen en Overwinnen.

C ENTU RY •— La Femme sans Loi, 
m et M arlène D ietrich en James Ste
wart.

HERSTEL DER HAVEN
N aar w ij vernemen is door de re- 

geering een krediet van 29 m illioen 
fr. beschikbaar gesteld voor haven
werken, uit te voeren te Nieuwpoort. 
Beter laat dan nooit. En w ij zullen 
m et genoegen het begin zien dezer 
v/erken, n iet a lleen lijk  voor de vis
scherij, m aar ook voor onze werkloo- 
zen.

HET AKKOORD MET FRANKRIJK
D aar de ligp laats langsheen de twee 

binnenvaartschepen zal voorbehouden 
worden voor het lossen der Fransche 
schepen en daar het nog wel eenige 
weken kan aanloopen, za l het voor on
ze eigen visschers een m oeilijke taak 
z jn  om hunnen aanvoer op de kaai 
te krijgen. W ij zijn  w aarlijk  benieuwd 
hoe dat gaat kunnen geregeld worden 
zonder w rijv in g  te verwekken.

H A R R Y  D.  C A T C H P O L E

H A R IN G - EN SPROTHANDEL 
L o w e s t o f t  etc.

Consul van België, Consulair V er
tegenw oordiger van F ra n k rijk

zendt al z ijn  vrienden z ijn  beste wen- 
schen voor 1946 en hoopt hen allen 
persoonlijk in de Lente te kunnen ont
moeten.

REED ERS-V ISSCH ERS !
•  Wenscht 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. BOYDENS, Schipperstrait 40, OOSTENDE

Beroepsraad voor de Zeevisscherij
Zitting van 14 December 1945

De zitting van den Beroepsraad voor 
de Zeevisscherij neem t een aanvang 
te 14.30 u. onder voorzitterschap van 
den h. Hoofdingenieur-D irecteur E. 
Christiaens.

Aanwezig: hh. Lib in  en Bauwens, 
werkgeversafgevaardigden ; Degrijse, 
De Keyser, De Bruycker, Verstraete, 
Vanhooren en Pierre, werknem ersaf- 
gevaardigden; Roily  A., Sociaal Con
troleur, secretaris.

Verontschuldigd: h. D irecteur-gene- 
raal van het Zeewezen De Vos.

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

GEVAL
.Vas het een geluk dat de schipbreu- 
ingen der 0.148 gered zijn, dan is 

een even groot ongeluk dat niet 
van w aar het vaartu ig strandde, 

drie zoontjes van visscher Blomme 
slach toffer werden van een ont- 

ffing. Eén der drie kinderen over- 
d spoedig nadien, te rw ijl de twee 
dere zwaar gekwetst, dienden weg- 
oerd. We bieden aan de ouders onze 
ige deelenem ing in  het k.waar ver
dat hen komt te treffer. Een twee- 
kind is ook reeds overleden.

MEENTERAAD
1 z ijn  zitting van V rijdag  28 Dec. 

werd de beslissing van 10 8-45 her- 
uwd, daar ze toen in stri;d was 
t art. 86 van de Gemeentewet. Hier- 
r wordt de heer Gobert Raym ond 
ug als gemeentesecretaris aange
ld, di.t met toelating der hoogere 
rheid. We wenschen de h. Gobert, 
ns verdiensten bij onze visschers- 
olking algemeen bekend zijn, har- 

ijk  proficiat. Dat deze heraanstel- 
g ook een kaakslag moge wezen 
r valsche aanklagers!

AND IN H A N D »
eden Zaterdag vergadert het be
ur van «  Hand in  Hand »  ten bu- 
le om 5 uur namiddag.

ULP IN NOOD »
, ie nog niet in regel is met de pre- 
.ebetaling wordt verzocht, om alle 
aangenaamheden te verm ijden, dit
1 spoedigste te doen op het bureel 
land  in Hand ».

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, o-pent. een 
P O S TC H E C K R E K E N IN G . (3 )

foor de BESTE SCHEEPS- 
N STALLATIES , wendt U tot

Maes & Marcou
P.V.B.A.

Iccms - D ynam o’s -  Herw indingen  

/iamingstraat 61, HEIST-aan-ZEE

Nieuwpoort
f •
'OTH EEK DIENST
Apotheek Cool, M arkstraat, van 9 
;t 12 en van 16 to t 18 uur.

[ RGERLIJKE STAND
,3eboorten: Sonja Puystiens v. Mau- 
:e en Adrienne Degroote; Noëlla 
j.nsteeger, v. K are i en M aria Rosseel 
iristina Vandeputte, van Valère en 

iir ia  Deconynck.
Sterfgevallen  : W illa e ït  Melanie,
i. wwe Everaert Jan; Dewulf Char- 
!, 77 j.; A llewereld  Edmond, 65 j. 
,itg. Catrysse Anna; Ego Numa, 79 
echtg. Comeyne Rom anie; Pareyt 
araïlde, 79 j/ kloosterzuster. 
Huwelijken: Viaene Cyriel en Coe- 
ye Anna; Dewulf Raym ond en 
.mman Rachel.
Huwelijksaankondigingen : Vanhove ! 
hiel, beenhouwer en Vyvey M ari- j 
,e, z.b. N ieuwpoort; Mahoney Ed- 
,rd, Engelsch soldaat en V andena-1

W etenswaardigheden
UIT ENGELAND TERUG

De 0.74 «  De Toekom st », toebehoo- 
rende aan den h. Van Elslander, is 
einde vorige week uit Engeland terug 
gekeerd. Het vaartu ig werd door de 
« I b i s »  0.179 m et aan boord ad;, w a 
terschout Demulder teruggebracht.

Thans zal de «  Ibis »  nog een laatste 
reis doen voor de repatrieering van 
de 0.240, «  M arie Antoinette »  toebe- 
hoorende aan de Soc. Anon. d ’Arme- 
ment. Daarna zal het terug in  dienst 
treden van het Kon. W erk van den 
Ibis.

TE LORIENT
De O. 285, «  M arie José Rosette » 

is nog a ltijd  te Lorient om de loods 
boot 0.5 te kunnen repatrieeren. Te
vens zou h ij een sleeppboot van ie  
firm a Decloedt uit La  Rochelle m oe
ten repatrieeren.

DE « W I L L Y »
Door den bezetter in beslag g en o 

men, en dank zij Het Nieuw Vissche- 
rijb lad teruggevonden, lig t op de w erf 
bij P. Verras op de Paa l bij de Grauw 
op het eiland W alcheren. Men is be
zig met het vaartu ig schoon te ma
ken. De m otor wordt hersteld bij de 
firm a Knolle te Hansweert.

Volgende week gaat de reeder er 
heen. H ij zal door ons Zeewezen b ij
gestaan worden.

AVERIJ
De 0.230 van H. Deckmyn heeft ave

rij opgeloopen door de 0.252. Deze 
schade is n iet groot en werd door de 
zorgen van «  Hulp in Nood »  onmid
dellijk  hersteld.

ROER GEBROKEN
De 0.123 beweert roer gebroken te 

hebben in  het sas Demey veroorzaakt 
door een aanvaring met de 0.137 bij 
het versassen.

W RAK VERKOCHT
Donderdag is het wrak van de 0.148 

(ex  0.331) «P ierre  M arcel» welke V r ij
dag op het strand van Duinbergen 
vergaan is, in  hef, café Scheurleg te 
Heist verkocht voor de som van 29.500 
frank.

Het vaartu ig moest als totaa l ver
lies aanzien worden. De romp was ge
spleten en de kiel af, alsook het gat 
weggeslagen naar aanleiding van den 
zwaren storm. D it vaartu ig gebouwd 
in 1911 was voorzien van een motor 
Deutz Diesel van 30-35 P.K. in 1940 
gebouwd. Het vaartu ig was geschat, 
hebbende 220.000 fr. waarde.

NOORSCHE HARING
Woensdag m orgen is een Noorsch 

schip, de «G o l», Oostende binnenge
varen m et een lading van 8000 vaten 
volle haring. M akelaar: M. Olsen, de 
Noorsche Consul.

Huis Raph. Huysseune
ï IM PO RT EX PO R T j

VISCH - GARN AAL Î;  •
;  Specialiteit gepelde garnaal ï
j H. R. 2151 Tel. Privé 513.39 •
• (1) Vischm ijn 513.41 Î

- Vergoeding voor uitrusting bij 
schipbreuk.

H. Vooraitter. —  H et verslag wordt 
dus ongew ijzigd aangenomen. De ge
vraagde in lichtingen zullen worden 
gevraagd. Thans gaan w ij over tot 
punt één van de dagorde, nl. de ver
goeding voor uitrusting bij schipbreuk. 
Het standpunt van het Bestuur van 
het Zeewezen terzake is, dat de B e
roepsraad het stelsel aangenomen in 
de vergadering van 13 Jan. 1939 zou 
volgen, mits aanpassing van het p rij- 
zenpeil aan de huidige om standighe
den.

In  de vergadering van 13-1-39 werd 
het volgende aangeneftnen:

De Beroepsraad voor de Zeevissche
rij verk laart zich eenparig accoord 
over de onderscaande barema door de 
Subcommissie opgem aakt:

Bedrag der vergoedingen toe te ken
nen aan zeelieden visschers voor het 
verlies van goed:

I. K leed ing der visschers op kleine 
vaartuigen «Kustvisscherij-Garnalen» 
Oliebaai ...........................................  125
Laarzen ........
Zuidwester ... 
O lieschort ... . 
2 paar kousen
Broek ..............
Zeebaai ........
Onderbroek ...
O nderlijf ........
Hemd ..............
K loefen  ........
D jom per ........

275
35
52
20
80
30
15
20
25
8

25

\ Totaa l: fr. 710
Op deze som wordt er 75 %  betaald 

na aftrok van aile geredde voorwer
pen, voor de visschers en 50 % voor 
de scheepsjongens.

2. K leed ing der visschers op de 
motor-Visscherij schepen.
Piuizak ............................................  20
Oliebaai ...........................................  125
Zuidwester ....................................  35
Laarzen ...........................................  275
O liesch o rt........................................ 52
2 paar kousen ...............................  50
2 paar sokken ...............................  20
K loefen  ...........................................  8
2 djompers .....................................  60
2 onderh em den .............................. 40
2 onderb roeken .............................. 30
B e d ...................................................  30
Deken ............................................... 60
H oofdkussen ...................................  5
W a n te n ................................ x ........  15
Kostuum .........................................  25p
H e m d ...............................................  50
S ch oen en ......................................... 60

Totaa l: fr. 1.185
Op deze som wordt er 75,% betaald 

na a ftrok  van alle geredde voorwer
pen voor de visschers en 50 %  voor de 
scheepsjongens.

Voor de motoristen wordt de som 
gebracht op 1225 fr. en voor de kapi
teins op 1360 fr. Op deze sommen 
wordt er 75 %  betaald na aftrok van 
alle geredde goederen.

3. Groot-visscherij.
1600 voor kapitein en machinist; 

1300 voor ander dekpersoneel; 1100 
voor ander machienpersoneel.

Op deze sommen wordt er 75 %  be
taald na aftrok van alle geredde voor
werpen.

A l de bovenvermelde kosten z ijn  te 
dragen door de reeders.

H. Degrijse. —  De werknemersafge- 
vaardigden vragen dat het stelsel 
voorzien door het besluit van 6 Juli 
1944 genomen te Londen, h ier zou 
worden toegepast. Naar ons oordeel is 
de levensduurte in  België wel zoo hoog 
als in Engeland.

H. Bauwens. —  Ik  ben m et d it voor
stel in  zooverre akkoord, als wanneer 
het slechts zou gelden voor een be
paalde periode en daarna voor her
ziening vatbaar is.

H. Dekeyzer. —  W ij vertrekken van 
het standpunt een forfa ita ire  vergoe
ding voor verlies van uitrusting uit 
te keeren; van d it standpunt vertrek
kende stellen w ij de bedragen voor in  
Engeland toegepast door onze regee-

Bouw Uw
Ijzeren Visschersvaartuigen

op de
BOOMSCHE SCHEEPSBOUW 

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

ring. Deze bedragen komen neer op 
4.200 fr. voor de kleinere schepen

6.400 fr. voor de groote schepen.
H. Degrijse. —  De N. V. Oostendsche 

Reederij h ee ft aan de hand van de 
thans geldende o ffic iee le  prijzen, be 
rekend, dat voor de bemanning ver 
gaan bij de schipbreuk van de 0.159 
er een vergoeding voor uitrusting zou 
dienen uitgekeerd van 6.300 fr.

IJ. Voorzitter. —  W ij kunnen ieder 
voorwerp afzonderlijk  aanpassen of 
de tota le bedragen met een éénvorm ig 
coëffic iën t verm enigvuldigen, rekening 
houdende van de nu uitbetaalde som 
door de O.R., zoodoende b lijven  w ij 
onafhankelijk  van w at er in Engeland 
besloten werd.

H. Dekeyzer. —  Het ware best een 
eenvorm ig coëffic iën t te nemen. Steu
nende op de berekening van de Oos
tendsche Reederij ware het coëff. 5,5 
dat,zou dienen te worden genomen.

H. Libin. —  N iet alle voorwerpen 
zijn  5.5 m aal duurder dan in 1939 

H. Dekeyzer. —  Laten  w ij de globale 
bedragen van 710 fr. en 1185 fr. pere 
kwateeren m et 5.5. Niets belet echter 
dit bedrag na 6 maanden te herzien.

H. Bauwens. —  Ik  ben akkoord met 
het voorstel van den h. Dekeyzer, de 
bedragen van 1939 met coëff. 5.5 te 
'verm enigvuldigen en d it voor een 
term ijn  van 6 maanden. Na d it ter
m ijn  gaan we tot een herziening over.

H. Dekeyzer. —  W ij zouden vragen 
aan den Beroepsraad, den h. Secre
taris Rolly  te gelasten, de prijzen  op 
te nemen der voorwerpen. D it zou 
dienen te worden gedaan vóór het 
verstrijken van de voorgestelde ter 
m ijn  van 6 maand. De Beroepsraad 
gaat akkoord m et dit voorstel.

H. Voorzitter. —  W at betreft de ge
redde voorwerpen, d it bedrag wordt 
afgetrokken van de vergoeding op 
basis van de thans geldende prijzen  
(Q fficieele). W ij zouden deze prijs lijst 
bij het verslag kunnen voegen. Be
roepsraad gaat hiermede akkoord.

H. Bauwens. —  De h ier getro ffen  
beslissingen zouden hoeven te worden 
bekend gem aakt aan alle visschers- 
reeders.

H. Dekeyzer. —  Ik  stel voor het aan 
alle reedersorganismen bekend te m a
ken.

H. Degrijse. —  W ij gaan akkoord 
op de perekwatie der goederen, de 
kwestie stelt zich thans vanaf welken 
datum het akkoord in toepassing 
wordt gebracht.

H. Voorzitter. —  In  de besluitwet 
genomen te Londen, onderscheidt men
3 periodes: a) van 10-5-40 à 31-12-41;
b) van 1-1-42 à 31-12-42; cï van 1-1-43 
à heden. Voor deze drie onderschei
dene periodes, werd eveneens een an
der bedrag voorzien voor verlies van 
goederen.

H. Dekeyzer. —  W e kunnen vol
gend voorstel als aannem elijk be
schouwen, nl.: dat de perekwatie van 
de eerste periode m et coëff. 3 over
eenstemt, voor de 2e periode met 
coëff. 4 en de 3e periode zooals reeds 
aangenomen m et 5.5.

H. Libin. —  Ik  ben akkoord m et de 
voorgestelde perekwatie; w ij hoeven 
echter in  acht te nemen, dat in B e l
gië gedurende de bezetting er enkel 
°n  alleen aan kustvisscherij werd ge
daan.

De Beroepsraad, na een korte dis
cussie, neem t ten slotte aan dat voor 
de periode gaande van 10-5-40 tot 
30-6-45 er in  België enkel kustvissche
rij werd beoefend en dat voor de ver
goeding van verlies van goederen en
kel voor deze beschouwde periode het 
bedrag van 710 fr. in aanm erking kan 
worden genomen, m its voornoemd be
drag voor de periode van:

1) 10-5-40 à 31-12-41 gebracht wordt 
op 710x3 =  2.130 fr.

2) 1-1-42 à 31-12-42 gebracht wordt 
op 710x4 =  2.840 fr.

3) 1-1-43 à 30-6-45 gebracht wordt 
OD 710x5,5 =  3.905 fr.

V a n a f 1-7-45 wordt terug het nor
male bedrijf aangenomen, t.t.z. dat er 
kustvisscherij, m iddenslag en diepzee
visscherij is.

Het bedrag vanaf 1-7-45 voor ver
goeding van uitrusting bij schipbreuk 
wordt dus:

1) Kustvisscherij: 710x5,5 =  3.905 fr.
2) M iddenslag en diepzeevisscherij 

1185x5,5 =  6.517,50 fr.
H. Voorzitter. —  De Beroepsraad 

gaat dus met deze cijfers akkoord, er 
is natuurlijk wel te verstaan, dat er 
slechts 75% op deze sommen wordt 
uitbetaald, na aftrek van alle gered
de goederen.

H. Verstraete. —  W at betreft de ge
redde goederen wordt eveneens het 
aangenomen perekwatie coëfficiën t 
toegepast?

H. Voorzitter. —  Natuurlijk. Het is 
slechts van af 1-7-45 dat de prijs lijst 
die we in het verslag zullen inlasschen 
in toepassing komt. Akkoord van de 
vergadering.

II. - Vergoeding van loon en loon
verlies bij schipbreuk.

H. Voorzitter. —  Thans komen we 
aan het tweede punt van onze dag

orde, nl. de vergoeding van loon en 
loonverlies, in gevolge onvrijw illige 
werkeloosheid na schipbreuk.

1. Duur waarover de vergoeding loopt

H. Dekeyser. —  B ij schipbreuk moet 
dus to t op den dag der schipbreuk 
het loon worden u itbetaald voor de 
dagen vaar.t, verder dient er een ver
goeding te worden betaald voor de 
werkloosheid, die de bemanning on
dergaat na de schipbreuk. W ant het 
is normaal, dat een geredde visscher 
n iet onm iddellijk  terug zich laat aan
monsteren, daar h ij een zekere gee
stelijke schok heeft ondergaan. Ik  zou 
voorstellen eersjt en vooral den duur- 
t ijd  te bepalen gedurende dewelke de
ze vergoeding zal worden uitbetaald. 
Ik  stel een m aand voor.

H. Libin. —  Naar m ijn  oordeel is 
d it voor de periode dat er enkel kust
visscherij geschiedde w at overdreven.

H. Dekeyzer —  G aat U akkoord met 
een halve maand voor de periode van 
10-5-40 à 30-6-45?

Na een verwarde bespreking wordt 
aangenomen dat de duurtijd gedu
rende dewelke een vergoeding inge
volge de werkloosheid na schipbreuk 
zal worden uitbetaald, als vo lgt ge
regeld :

1) Voor de periode 10-5-40 à 30-6-45 
een halve maand, gelet op het fe it  dat 
in ons land toen enkel kustvisscherij 
werd beoefend.

2) Voor de periode van 1-7-45 tot 
heden voor de kustvisscherij een halve 
maand.

H. Dekeyzer. —  Voor de m iddenslag
en diepzeevisscherij vragen we één 
maand.

H. Bauwens. —  W aarom  een onder
scheid gem aakt met de kustvisscherij. 
Is  de opgeloopen emotie n iet dezelfde?

H. Dekeyzer. —  De emotie »za l wel 
dezelfde wezen, doch de geredde be
manning van een vaartu ig ter kust
visscherij, h ee ft de kans sneller aan
gemonsterd te  worden dan bij de m id
denslag en diepzeevisscherij.

Deze kansen in de kustvisscherij 
z ijn  wel drie m aal grooter dan in de 
twee andere categorieën.

H. Bauwens. —  In  principe ga ik 
akkoord met den duurtijd te bepalen 
op één maand voor de m iddenslag
en diepzeevisscherij, gezien er echter 
geen a fgevaardigden  van de m idden- 
slagvisscherij aanwezig zijn, stel ik 
voor deze overeenkomst onder voorbe
houd te aanvaarden.

H. Voorzitter. —  Er wordt dus voor 
de m iddenslag- en diepzeevisscherij 
een voorbehoud gem aakt en deze zaak 
zal terug op e.k. vergadering bespro
ken worden, wel vragend dat in de 
toekomst de m iddenslagvisscherij h a 
re afgevaard igden  zou sturen.

De Beroepsraad betuigt zijn  instem 
m ing m et dit voorstel.

2. Forfaitair bedrag der vergoeding

H. Voorzitter. —  Thans hebben w ij 
het punt: vaststelling van het bedrag 
der vergoeding voor loonverlies en der 
vergoeding voor de werkloosheid na 
schipbreuk.

H. Libin. —  Het ware m isschien het 
eenvoudigste, voor de gansche beman
ning te tableeren op 4.000 frank per 
maand.

F. Dekeyzer. —  Ik  ben akkoord om 
zonder onderscheid van de gansche 
bemanning op een fo rfa ita ir  loon van
4.000 fr. per maand te rekenen.

H. Bauwens. —  Voor de scheepsjon
gens dient er echter een m inder c ij
fe r te worden aangenomen.

De Beroepsraad stelt zich akkoord 
op 4000 fr. per maand voor de gansche 
bemanning, met u itsluiting van de 
scheepsjongens, voor wie 2000 fr. per 
maand wordt voorzien.

H. Voorzitter. —  De Beroepsraad 
voor de Zeevisscherij zal enkel ter be
krachtiging voorleggen op een e.k. z it
ting het punt betreffende den duurtijd 
voor de onvrijw illige  werkloosheid op
geloopen na schipbreuk in de m idden
slag- en diepzeevisscherij.

Akkoord met deze procedure. De
e.k. vergadering zal worden gehouden 
op 6 Januari 1946.

Einde z itting  om 17 uur.

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

Te bekomen b ij:

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

(12)

Abonnementen 1946

De lezers welke wenschen ons blad 
ten huize te ontvangen, worden ver
zocht de som van 100 fr. te storten op 
postcheckr. 1080.26 van Degrave en 
Godemont, Oostende.
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VISSCHERSJEUGD
Een kapitaal punt to t het behoud 

onzer visscherij is de aanwerving en 
de opleiding van jonge leerkrachten 
in het bedrijf.

In  1929 ontstond een onrustwek
kend tekort aan visscherijpérsoneel. 
M et leedwezen werd ondervonden, dat 
men ten opzichte van de inscheping 
van jonge visschers, .tot de ergste m is
toestanden der naoorlogsche jaren 
teruggekeerd was, alhoewel de open
bare m achten steeds ten opzichte van 
de leerlingschap een onverminderde 
belangstelling betoonden, belangstel
ling waarvan nog een doeltreffend 
uitwerksel verleend werd, door de toe
kenning van buitengewone prem iën 
ten behoeve van de stuurlieden wier 
scheepsjongens in het jaarlijksche 
ambtelijk examen aan de gestelde ver- 
eischten beantwoordden.

Wilde men echter geen sombere 
toekomst te gemoet gaan, moest er 
spijts alles beroep gedaan worden op 
krachtiger middelen. Een belangrijke 
stap vooruit was de lang verwachte 
wet van 23 September 1931 op de aan
werving van het personeel der zeevis
scherij, wet die in  bepaalde omstan

digheden de aanmonstering oplegt van 
scheepsjongens aan boord van vis- 
scherijvaa,rtuigen, leenig m iddel om 
de vragen  van inscheping, die door 
den onwil van kortzichtige bemannin
gen zonder uitslag bleven, m et een 
goed gevolg te bekronen.

Laa t ons de uitwerksels der wet n a 
gaan. Kom en krachtens art. 1 in  aan
m erking de vaartu igen w ier beman
n ing samengesteld is uit drie m an
schappen en meer. M en m ag b ijgevolg 
aannemen, dat alle gedekte vaartu i
gen met m otor o f stoom er aan onder
worpen zijn. Het aantal dezer vaartu i
gen was op het einde van 1930, jaar 
dat de toepassing van de voornoemde 
wet voorafging, 419 eenheden; op het 
einde van 1939: 474. Logischer w ijze 
moest b ijgevolg  op den laa tst verm el
den datum het aantal ingescheepte 
jongens 474 bedragen, a f gezien van 
het fe it dat in het aangehaald artikel 
insgelijks voorzien wordt, dat. indien 
de bemanning samengesteld is Uit 
m eer dan negen manschappen, twee 
jongens moeten worden ingescheept.

W ij komen tot de volgende vaststel
ling:

Haven

Oostende
Zeebrugge
Nieuwpoort
Blankenberge

1930 1939
tot. bem. jongens % tot. bem. jongens %

1.328 131 9,8 1.171 106 9
360 49 13,6 571 77 13
120 3 2,5 192 16 8,3
97[ 3 3 — 68 6 8,8

1.905 186 9,7 2.002 206 10,2

W ij bemerken in een oogopslag dat 
het aantal scheepsjongens ingescheept 
op het einde van 1939, nog n iet de 
helft bereikt van het aantal vaartui 
gen, waarop de inscheping zou moeten 
plaats gehad hebben. In  de jaren die 
1939 voorafgingen was de toestand 
niet beter. Van een stipte toepassing 
der wet is er b ijgevolg  geen sprake 
geweest en tastbare gevolgen z ijn  b ij
gevolg fe ite lijk  uitgebleven. N iettegen 
staande alles heeft het visscherijper- 
soneel uitbreiding genomen. Men mag 
hieruit besluiten dat de visscherij in 
andere bedrijven arbeidskrachten 
heeft geput, aan volwassenen die zich 
aan het bedrijf hebben aangepast, wat 
trouwens m ogelijk  is daar b.v. voor de 
uitoefening van het bedrijf van ge
wonen matroos, kok o f trim m er niet 
veel beroepskennissen vereischt wor
den.

Merken w ij nog op dat in  de reeks 
kustvisscherijvaartuigen de verhou
ding tusschen het volledig personeel 
en de scheepsjongens bijzonder slecht 
is. De eigenaars dezer soort vaartu i
gen voerden aan dat zij de aankweek 
van een scheepsjongen niet konden 
bekostigen. Deze reden was in elk ge
val niet van allen grond ontbloot.

HET VERLEENEN VAN PREMIES

Nauw verwant m et de kwestie der 
verplichte aanmonstering der scheeps
jongens is het verleenen van premies

men; de schippers 70% en de rest 
werd aangewend tot dekking van de 
kosten.

Te Oostende was de toestand der 
scheepsjongens w at voordeeliger, daar 
het stadsbestuur hun een bijzondere 
leerbeurs toekende.

In  den Hoogeren Raad voor de Zee
visscherij werden opmerkingen ge
maakt over de verdeeling, dewelke de 
schippers te veel begunstigde, alhoe
wel de aanmonstering van scheeps
jongens voor hen een wettelijke plicht 
was.

Anderzijds merkte men op, dat de 
prem ie zooals ze u itbetaald werd, dit 
is na maanden vaart, veel van haar 
waarde als aanm oediging verloor. Er 
zou meer kans bestaan om de jongens 
die uit de visscherijscholen komen, 
onm iddellijk  te zien aanmonsteren, 
indien zij o f hun ouders op d it oogen- 
blik eenigen steun ontvingen voor het 
aankoopen der eerste uitrusting, die 
soms zwaar is voor de visschersgezm- 
nen om bekostigd te worden.

Twee oplossingen werden overwo
gen: 1. de a fschaffing  der premies 
voor de schippers; daartoe moest ech
ter de wet van 23 September 1931 ge
w ijzigd  worden; —  2. het behoud van 
deze premies, m its een w ijz ig ing van 
het reglem ent op, de toekenning, in 
den zin eener betere verhouding tus
schen de sommen onderscheidenlijk 
uitbetaald aan de schippers en aan de

kan op verre na geen vergelijk ing 
m eer ondergaan m et dit van de lande
lijke nijverheden. In  het ja a r  1943 
kon de wet zonder veel horten o f stoo- 
ten toegepast worden. De geleidelijke 
aanwinst zoowel in aantal als in  per
cent op de totale bem anning is alge
meen. In  1944 werd nochtans een 
meldenswaardige verm indering aan
gestipt.

H ierna volgende cijfers  geven een 
beeld van de ontw ikkeling van den 
toestand, aan boord der kustvissche
rijvaartu igen.
Aan ta l scheepsjongens-percent op de 
to ta le  bemanning:

LISTER - BLACKSTONE
SCHEEPS- EN H ULP-DIESELMOTOREN  
:: van 8 P.K. tot 600 P.K. ::

Algemeen Agentschap: H. DE BO ECK en C JORENS 
P.V.B.A. Boom

A G EN TSC H A P  DER K U S T : R.
27,
Tel.

N E Y  T
Cirkelstraat
719.10

Oostende

Haven 1939 1941
tot. bem. jongens % tot. bem. jongens %

Blankenberge 67 6 8,9 58 11 7,4
Nieuwpoort 198 15 7,5 224 10 4,4
Oostende 214 12 5,6 285 7 2,4
Zeebrugge 482 64 13,2 124 4* 3,2

961 97 10,8 691 22 3,1

Haven 1942 1943
tot. bem. jongens % tot. bem. jongens %

Blankenberge 148 11 7,4 154 17 11
Nieuwpoort 442 51 11,5 519 75 14,4
Oostende 306 36 11,7 363 48 13,2
Zeebrugge 185 22 11,9 305 44 14,4

1.081 120 11,1 1.341 184 13,7

Haven 1944
beman. jong. %

Blankenberge 67 6 9,—
Nieuwpoort 375 44 11,8
Oostende 360 44 12,2
Zeebrugge 285 40 14,—

1.087 134 12,3
Het personeel van lageren rang 

weegt ongeveer op tegen het aantal 
gedekte vaartu igen; de toepassing der 
wet van 13 September 1931 ga f b ijge
volg voldoening. Deze verheugende 
vaststelling m et het oog op de .toe
komst van het bedrijf, w in t aan be- 
teekenis als men in acht neemt dat 
het aantal scheepsjongens aan boord 
der kustvisscherijvaartuigen sedert 
1939, in 1943 ongeveer verdubbeld was. 
De hervatting op het einde van 1944 
kwam nog n iet to t de norm ale verhou
dingen. •

De visschersjeugd heeft gedurende 
de oorlogsjaren zoowel als de andere 
leden der bemanning haar aandael 
b ijgedragen to t de voedselvoorziening

van ons land. Z ij bracht insgelijks 
zware o ffers; 25 jeugdige krachten 
werden door het oorlogsgeweld weg
gerukt.

-»
DE TOEKOMST

Voorloopig b lijft  het leerlingswezen 
in de zeevisscherij n iet zonder aan
trekkingskracht. Het vraagstuk dei 
aanmoedigingsprem ies aan schippers 
en scheepsjongens komt, zooals ge
durende de oorlogsjaren, nog n iet ter 
sprake. Sommige beroepskringen ge
wagen nochtans van een tekort aan 
personeel, dat zich in de nabije toe
komst reeds zou kunnen veropenba
ren.

Het is b ijgevolg  van belang dat de 
openbare besturen er op waken, dat 
voor de visschersjeugd het bedrijf zijn  
aantrekkingskracht b lijft  behouden. 
W ant w ij herhalen: zij is de kern 
van de toekomstige zeebevolking der 
kust. (Nadruk verboden).

=  K ï ËXi ËXi ; > : = xé

Notariëele Aankondigingen
Studie van den Notaris 

Jan B. de Cheldere
te Heist.

aan schippers, die een leerjongen in- J scheepsjongens
schepen en van leerbeurzen aan deze ^  . . .. . ,

De jongens ontvangen bij het ver
laten  der visscherijscholen een getuig
schrift 'van  bekwaamheid. Er moet

laatsten.
Ingevoerd door het M inisterie van 

N ijverheid en Arbeid in 1930, maakten 
zij het voorwerp uit van  twee mini- 
sterieele besluiten, onderscheidenlijk 
gedagteekend 19 November 1903, toe
passelijk op de booten van ten minste 
25 Ton, uitgereed voor de visscherij 
in volle zee en van 13 Augustus 1904, 
van toepassing op visschersvaartuigen 
van kleiner maat.

Deze reglementen werden later 
ltcht gew ijzigd door hei; M inisterie 
van Landbouw, die de Zeevisscherij 
in zijn beheer had.

De wet van 23 September 1931 op 
de aanwerving van het personeel der 
zeevisscherij bevestigt het recht der 
schippers op de premie en het recht 
der scheepsjongens op een aandeel 
in deze premie.

De staatspremiën werden toege
kend door tusschenkomst en ónder 
toezicht van een keurraad der exa
mens voor bescheepte scheepsjongens.

De provincie West-Vlaanderen ken
de -insgelijks premies toe aan schip
pers en scheepsjongens; deze waren 
berekend in evenredigheid m et de 
premies van staatswege verleend. Over 
liet algemeen ontvingen de jongens 
slechts 17% van de toegekende som-

IN STEL M ET PREM IE  
Op Maandag 28 Januari 1946, om 

16 uur te Heist, in  het Café «W elkom - 
bank», Knokkestraat, van:

BADSTAD HEIST 
Drie gerievige Werkmanswoningen 
waarvan het een erg beschadigd, ge
legen in de «G arre», uitgevende in  de 
Pannestraat, aldaar geteekend nrs. 61, 
57 en 55; twee ervan z ijn  verhuurd 
zonder geschreven pacht m its 105 fr. 
te maande en het derde is onbewoon
baar. *  (54)

Studie van Meester 
Jan B. de Cheldere

Notaris te Heist-aan-zee.

IN STEL M ET PREM IE
Op Woensdag 23 Januari 1946, om 

16 uur te Heist, in het Café « Ib is » ,  
Cardinaal M ercierstraat:

BADSTAD H EIST
GERIEVIG  W OONHUIS

en erve, gelegen hoek der Panne- en 
Steenstraten, groot 125 m2, geteekend 
Pannestraat, 77.

Beschikbaar met de betaling. (55)

Studie van den Notaris 
SWENNEN

te Nieuwpoort.

b ijgevolg geen sprake meer zijn  van 
een bijzonder examen. De leerbeurzen 
zouden worden uitbetaald bij de eer
ste aanmonstering, m its bepaalde 
voorwaarden om te voorkomen dat 
deze ten slotte hun doel missen.

DE JEUGD DEED HAAR PLICHT

De aanmonstering der scheepsjon
gens vond .tijdens den oorlog meer en 
meer ingang. Gedurende 1941 was de 
kern van onze toekom stige zeebevol
king in achteruitgang. In  1942 werd 
door de W aterschouten een geslaagde 
poging gedaan, m et het oog op een 
stiptere toepassing der wet van 23 
September op de verplichte aanmon
stering der spheepsjongens aan boord 
van gedekte visscherijvaartuigen. De 
open booten hiervoor wein ig geschikt 
werden m in o f m eer ter zijde gelaten.

Zoo de schippers h iertoe konden 
verp licht worden, waarvoor de W ater
schouten in verscheidene gevallen van 
hun gezag moesten gebruik maken, 
werden de scheepsjongens ongetw ij
fe ld  aangespoord door de groote ver
diensten aan hun beroep verbonden. 
Het leerlingswezen in  de zeevisscherij

Woensdag 16 Januari 1946, om 3 uur 
nam iddag te Nieuwpoort, in  de gewone 
gehoorzaal van ’t Vredegerecht, Lan- 
gestraat:

L IC ITA T IE V E R K O O P IN G  van 
S t a d  N i e u w p o o r t  

Schoolstraat 56 
W O O N H U I S  

met 176 m2 33 dm2 ERVE 
M et al de rechten op oorlogsschade- 

vergoeding en wederbelegging.
Eigendom van den heer Petrus 

Hoste en kinders. (53)

Studie van Meester 
Pierre Denis

Doctor ln de rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Op Maandag 14 Januari 1946, om 3 u. 
’s namiddags ter herberg « In  de Ca
sino» bij M ijnheer C ynel Couvreui 
Zeelaan 3, te Westende:

TOESLAG van 
GEMEENTE TESTENDE 

Een gerieflijk W OONHUISJE 
met koterijen  en erve, groot 150 m2. 
Schoolstraat, 101.

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

Slechts ingesteld : 25.000 fr.
Zichtbaar alle dagen.
Voor alle verdere inichtingen, zich 

wenden ter studie van voornoemden 
Notaris Denis, Kokstraat 9. (49)

Kantoren van de Notarissen
L u u ls  D uum nnna

te veuille, en
O. «UO. » i r L l l l l c N

te meuwyuuit.

De notaris Louis ouuxmans te Veur- 
ne, aaaitue m  iecuce ucuucmu uij
VUlUllS U c r  H e C ln u a U J É  V a n  £icläbcil 
Aan leg te Veume lu uate “i-iu -ia iO , 
6a. i m et tu&>ciicii&.oiiii>t vau üijiicu 
amuu&enooi, liieeaker w. JOS. OweuncU, 
uuittiis te iNicuwpooic, eu teu ove i- 
oiua.n van Qeii ncci vieUciecuuei Vaü 
t *.ant(jn veum e, oveifcaaii up n ave i- 

uieiue uageu tou ae uptuuctie l_ucita- 
oieveiJLuuiJiiig van

VJ.EUV1UJ2.1N ici BULfcSKAMP 
nauij ae uuipylattes 

HOFSTfcut mac o n<*. iu a. *ü ca. erva 
onuer neuouwucn grond 

wei en zaanand  
Verdeeid in twee Jtuupen. M et al de 

recnten op oonogsbcuaaeveigoeauig 
eil weaerDeiegguig.

/ . l i a  a g  e n  :
IN STE L: Woensaug y Januari 1946 
ov^ rco j-A G : woensaag tà Jan. 1**6 

teiKens om 11 ure suipt voorm iaaag 
im veurne in  net vreaegerecnt, t-avu- 
joen, eerste verdiep. (4ti)

Studie van Notaris 
P. blMFfcLAfcKt

te u e  ranne.

Donderdag 10 Januari 1946, om 2 u. 
namiad. in net «C a ie  de iJtüsperance», 
lYOimiKiijKe £>aau, ue .raune, ten over
m a n  van ae ±i.n. vreaerecnter en 
u rm ie r  van 't  Kanton veurne:

OPEjn b A K ü  v jcjtAO uriiN  Q 
van \ 

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

te DE PAJNJNü.(.uostnoeK>, Ooütauinen- 
noeK, 17. G root: ooö ma zu ain^, neD- 
oenüe een lengte van lö  m. aan de 
uostauinenstraat.

%  lnsteipremie. (43)

Studie van den Notaris 
Albert De busscnere

te Brugge, G neerw ljnsiraat 13.

Studie van Notaris 
P. SIMPELAERE

te De Panne.

Dinsdag 8 Januari 1946, om 3 u. 
nam iddag ter Caiê «B ij Maurice Van 
H aiew ijn », Oude MarKt te neist: 

IN ö T ü L  M üT y* %  PRJtiMlni van 
Badstad H E IS T -AAin-ZiüE

Een scnoon en welondernouden 
W OONHUIS  

met breede ingangspoort, afhanke
lijkheden en medegaande erve, gele
gen Panneslag 201, groot 138 ma 13 
dm2 in  nieuwe staat, herschilderd en 
voorzien van gas, eiectnciteit, put- en 
regenwater.

Vrij gebruik twee maanden na toe
slag.

Te bezichüigen den Dinsdag en Don
derdag, van 2 tot 4 u. namiddag. (40)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Studie van Meester 
Pierre Denis

Doctor ln  de rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Op Vrijdag 18 Januari 1946, om 3 u. 
’s namiddags, ter herberg «La  L iberté» 
bij Mr. Charles De Meyere, Markt, te 
Nieuwpoort: TOESLAG  van:

STAD N IEU W PO O RT 
Een zeer gerieflijk W IN K ELH U IS  
te Nieuwpoort, Kerkstraat 2, groot : 
1 a. 91 ca.

Slechts ingesteld : 100.000 fr.
Zichtbaar alle dagen; sleutels ten 

kantore.
Voor alle verdere inlichtingen, zich 

wenden ter studie van voornoemden 
Notaris Denis. (47)

Donderdag 10 Januari 1946, om 3 u 
in het «C afé S‘ Antoine», Nieuwpoort- 
laan, De Panne, ten overstaan van de 
H.H. Vrederechter en G r iffie r  van ’i 
kanton Veurne:

IN STE L van 
WOONHUIS MET AFHANGEN  

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

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

Recht van samenvoeging.
K % instelpremie. (44)

Studies van de Notarissen 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43, en 
Henri Hermans

te Antwerpen, Ammans traatt 6.

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

IN STEL M ET ^  %  PREM IE  van 
Groot

HANDELS- en OPBRENGSTHUIS
te OOSTENDE 

Hoek Wapenplaats nr. 1 en St. Sebas- 
tiaanstraat nr. 1 

Thans dienstig als pasteibakkerij. 
Oppervlakte 140 m2.
Verhuurd bij authentieke pacht. 
Genot: onmiddellijk.
Bezoek: Dinsdagen en V rijdagen  van 

10 tot 12 u.
Alle nadere inlichtingen te bekomen 

bij voornoemde Notarissen.

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

TOESLAG 
van een

ZEER GERIEVIG  HANDELSHUIS  
MET GARAGE

Hoek Ste Catharina Polderstraat 14 
en D uivenhokstraat 

Oppervlakte 113 m2. N iet bescha
digd.

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

2 tot 4 u.
Ingeste ld : 180.000 fr. 

Alle nadere in lichtingen te bekomen 
ter studie.

Kleine aankondigingen
•  Te huur gevraagd: appartement, 4 
plaatsen. Schrijven bureel blad. (14)
•  Te huur gevraagd: burgershuis. 
Schrijven bureel blad. (15)
•  Te koop: Luxueus jachtgeweer, één- 
loop, -S im plex», als nieuw, met 50 pa
tronen Eiy, kalib. 12. O ff. blad. K a ra 
bijn Flob. gebarreerd kanon, 6 mm. 
dubbele trigger met 300 cart., ju ist 
schot. O ffertes ’t blad. (17)
•  Voor de visscherij: de volgende 
motoren zijn  seffens leverbaar: M W M  
Benz, 270 HP. 750 toeren; M W M  Benz, 
200 HP. 500 toeren; hooge druk 4 takt 
motoren, koppeling m et oliedruk. —  
Claeys 5 HP. voor hulpmotor 10/15 
HP. 25/30 H P en 35/45 HP., deze laa t
ste leverbaar in  10 dagen. Zich wen
den : Antwerpenstraat 19, Oostende, 
2 maal bellen. (20)
•  W erkvrouw gevraagd voor enkele 
uren per week. Goed loon. Bevragen 
bureel blad. (19)
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B U I T E N L A N D
Brief uit IJmuiden

IJm uiden, 23 Decem ber 1945.

Nog alechts enkele dagen scheiden 
ons van het nieuwe jaar. Gewoonlijk 
sluit men het jaar af, door een blik 
terug te slaan op al hetgeen ons ge
passeerd is. M aar d it terugslaan be- 
teekent nu, dat er zooveel leed en 
armoede is op te halen, dat het m ij 
tegen de borst stuit en ik geloo f te 
kunnen volstaan m et het korte over
zicht gegeven in het nummer van 8 
December 1945.

Als w ij allen, ieder voor zich, uit 
den bezettingstijd leering hebben ge
trokken, dan zal er veel gewonnen zijn  
en zullen w ij naar een beter toekomst 
gaan.

Een collega-vriend stelde m ij on
derstaand gedichtje ter hand:

Bij de Jaarwisseling 1945-1946
V ijf-en -vee rtig , j i j  b rach t V rijhe id  
J ij  verdreef het Nazidom,
En het is ons een behoefte,
Nu je  heengaat, oud en krom ,
Jou te danken voor al ’t goede 
D at je  aan ons hebt gedaan,
M et begrip, hoe het je  p ijn  doet, 
D a t je  nv, reeds heen m oet gaan 
Vóór w ij weer in  àlles V R IJ  zijn , 
V rije  handel, v r ije  m arkt,
Nu nog steeds in  onze tu intjes,
’n Am btenaar de paadjes hark t 
Die w ij dan m ogen betreden,
W aar de voet gedwongen gaat,
En waar b ij de meeste paadjes,
’t  Bord  « Verboden toegang»  staat...

Oude Vriend, draag Z es -en -veertig  
D ringend de vo ltoo ïin g  op,
Van de àlgeheele V rijhe id ,
D aar w acht héél de natie op.

Joh. de K rijger, IJmuiden. 
Ik  vraag hierbij «  Het Nieuw V is

scherijblad »  de beste wenschen voor 
1946 over te brengen aan alle vrienden 
en kennissen, van hun Hollandsche 
relaties, met de hoop dat volgend jaa r 
de oude band geheel hersteld zal zijn. **»

In  ons vorig  nummer besprak ik de 
noodzakelijke vernieuw ing van onze 
vlsschersvloot; h ierbij zag ik de toe
standen van heden niet over het hoofd 
en het is wederom  de vraag die aan 
de Regeering gesteld moet worden. 
W aarom  liggen  onze schepen, die in 
m arinedienst gevaren hebben, nu al 
m aanden in de haven zonder dat er 
practisch verandering in hun toestand 
is gekomen ?

H ier z ijn  reeds tienduizenden gul
dens verloren gegaan. Zeker, er kan 
gezegd worden dat er geen m ateriaal 
is, m aar ik meen toch dat er bij alle 
regeeringsaankoopen die zijn  gedaan 
ook voor onze -visschersvloot wel eens 
iets aangekocht had kunnen worden.

Men w il deviezen hebben; welnu, in 
de Noordzee liggen deviezen, vischt 
ze er uit, stel al het nu nog bruikbare 
m ateriaal in  dienst, het zal meehelpen 
een surplus te vormen voor de export; 
de achterstand die w ij hebben moet 
ten koste van alles overbrugd worden.

Ook denk ik aan de vleesch aankoo- 
pen in het buitenland. N iets dan lo f 
voor onze Regeerders hiervoor. W ij 
allen verlangen naar verhooging van 
vleeschrantsoen en toch het kost de
viezen, terw ijl zij die ons deviezen 
kunnen brengen renteloos b lijven  lig 
gen.

H ier gaat iets mank: Holland kan 
n iet gebaat zijn  m et het verwaarloo- 
zen van onze vloot, tevens lig t hier 
een aanzienlijke werkverruim ing.

H etzelfde geldt voor onze traw l- 
schepen die nog in  Engeland verb lij
ven en waar zoo goed als geen plaats 
beschikbaar is voor ombouw. K oopt 
m ateriaal, de werven hebben werk, 
de arbeiders rond de haven en ten
slotte ons geheele volk  zal van de 
grootere vischaanvoer profiteeren. T e 
vens zal de gewenschte export kunnen 
plaats hebben.

OE VOORLICHTING EN GEBONDEN
HEID IN NEDERLAND

Leg ik «H et Nieuw V isscherijblad» 
naast m ij, dan lees ik daar dat er 
op visscherijgebied steeds nieuws valt 
te putten.

Er worden hier verslagen van ver
gaderingen in opgenomen die de ge
heele vischhandel aanbelangen en 
waar ook zij die n iet ter vergadering 
werden uitgenoodigd datgene kunnen 
vinden wat hun handel van pas komt.

Leg  ik  echter h ier m ijn  oor ten 
luister, dan bemerk ik dat er nimmer 
zooveel werd vergaderd als heden ten 
dage; gepubliceerd wordt h ierover zoo 
goed als niets o f het moest zijn  dat 
de regeering als o ffic iee le  afkondiging 
in de «  Visscherij wereld »  weer eens 
een z ijner besluiten aankondigt, ech
ter meestal zoo o ffic iee l gesteld dat 
alleen zij die hooger onderwijs hebben 
genoten dit kunnen ontkluwen en hier 
kan de handel mee volstaan.

Men moet meestal een goede col
lega-vriend hebben die zich dichter 
bij het vuur warmt, om iets u itgelekt 
te krijgen  w at er zich zoo’n beetje

in onze kringen voordoet; degenen die 
n iet zoo geiukkig zijn  worden dom 
gehouden.

Is  d it nu de vrijheid  waar w ij v i j f  
jaar op gew acht hebben ?

En ja, w ij waren blijde en meer dan 
dat en z ijn  het nu nog, vrij te zijn  
m aar niemand had durven droomën 
dat d it v r ij z ijn  op deze m ahier zou 
verloopen.

Er wordt voor ons gedacht en ge
handeld zonder dat w ij h ier noemens
w aardig in worden betrokken, alleen 
dan dat w ij dat broeisel van plannen 
zonder meer m oeten uitvoeren, verder 
rest ons niets.

Nu zou d it alles nog zoo erg niet 
z ijn  als alle plannen m aar eenigszins 
aanvaardbaar waren, maar ik sprak 
reeds « ik  legde m ijn  ooren ten lu ister» 
en w aar ik ook kom o f ga, het zijn  
steeds klachten die ik verneem ; niet 
één categorie sch ijnt hiermede niet 
besmet te zijn.

Ik  weet, evenals ieder dat weet, dat 
de Regeerders voor een schier onm o
gelijke taak staan, m aar is het n iet 
aan te bevelen dat de handel in  het 
algemeen meerdere kennis van zaken 
k rijg t en dat zij aan iedere groep a f
zonderlijk  opdracht gee ft van de ge
nomen besluiten o f de te nemen be
sluiten en, daar iedere groep zdjn be
stuur heeft, dat die besturen eens 
meer overleg m oeten plegen met de 
belanghebbenden en zoo d it te om
slachtig mocht wezen, laat ons dan 
iets u itvoeriger voorgelicht worden.

IS ER NOG TOEKOMST  
VOOR DE JONGERE FIRMA’S?

Door het stelsel van de vaste visch- 
prijzen  is verdeeling noodig; de ver- 
deeling vindt nu sinds 1942 plaats en 
is gebaseerd op de jaren 1938-1940.

Nu heeft zich d it voorgedaan: ve r
schillende firm a ’s worden gedreven 
door jonge krachten die in  de eerste 
oorlogsjaren hun zaken enorm hadden 
uitgebreid en hierbij reken ik n iet de 
enkelen die aan de W eerm acht lever
den, doch aij die zich m et groot elan 
op binnenland wierpen. A l deze zaken 
nu, zagen hun om zetcijfer bij het in 
gaan van de vaste vischprijzen, de 
verdeeling, als het ware ineenstorten.

W at toen echter als een Duitsche 
m aatregel werd gebrandmerkt, bleef 
na de bevrijd ing bestaan en heden 
ten dage is, behoudens een compen
satie als loon uitgedrukt ten goede 
van den m inder bedeelde, hierin  geen 
verandering gebracht.

Zooals ik reeds eenmaal naar voren 
heb gebracht laat het zich aanzien 
dat het stelsel van vaste prijzen  nog 
wel eenigen tijd  zal voortduren, wat 
nu echter tevens inhoudt dat alle za 
ken gebaseerd z ijn  op hun stand van 
5 à 7 jaar geleden en er voor hen die 
thans in de kracht van hun leven 
zijn  geen vooru itgang m ogelijk  is, dit 
is m.i. n iet te billijken.

H etzelfde zal zich straks m et de 
export voordoen; ook h ier zullen weer 
basisjaren gesteld worden en moeten 
w ij weer teruggaan op het verleden, 
denkelijk  zelfs nog verder dan de ja 
ren 1938-1940, want deze jaren waren 
voor export wel zeer ongunstig en het 
zal zich ook hier voordoen dat er weer 
veel slachtoffers zullen vallen en zij 
dan, die buiten de export gesteld w or
den, zullen zij wel ooit weer eens een 
kansje krijgen  ?

Dan komt deze vraag na^ir voren: 
indien er nu een handelaar is die een 
nieuw afzetgebied v indt w aar nog 
nim m er een IJm uidenaar een relatie 
had —  hier zal dus geen basisjaar 
aanwezig z ijn  —  krijg t nu deze han
delaar de volle 100 %  voor zich of 
moet h ij z ijn  werk gedeeld zien met 
alle handelaars ?

Ik  stelde deze week die laatste vraag 
in  Den Haag voor, doch wie schetst 
m ijn  verbazing dat h ier zelfs n iet was 
bij stilgestaan, m aar dat hun inziens 
de rechten die nu worden verkregen, 
zullen worden gedeeld met 'anderen. 
M aar op de vraag als co llectiviteit dan 
uiteenging, b leef positief antwoord uit.

A l m et al dus kunnen de jongeren 
n iet voorüit, gebonden zijnde aan ba
sisjaren en wanneer zich nieuwe ge
zichtspunten openen zullen zij ook 
van deze n iet kunnen profiteeren.

De Regeerders denken en handelen 
toch voor ons, kunnen zij h ierin  niet 
eens verbetering brengen ?

DE IJLE HARINGVANGST  
IN BELGIE EN DE INLEGCERIJEN  

IN HOLLAND

Deze week vernam  ik van verschei
dene handelaars de opmerkmg w aar
om de Regeering niet eens een kwan
tum ijle  haring in België aankocht 
voor de 'inleggerijen.

De haring zou n.m. firenjtfd kunnen 
worden tegen rog en vleet d ’>  b ’^r- t.° 
lande niet zoo gewild zijn als *n Be’ e?ë.

M aar misschien komt d it echter nog 
wel; voorloonig kooDen zij alleen nog 
bevroren kabeljauw.

P. Spaanderman.

Aan onze Abonnenten 
in Nederland

Verscheidene abonné’s betaalden 
aan onzen medewerker, den h. Spaan- 
Uerman, b ij m isverstand 10 gulden  
uoor een jaarabonnem ent, wanneer 
de p rijs  12 gulden bedraagt. Deze 
aoonnenten worden v riend e lijk  ve r
zocht de ontbrekende 2 (flilden te stor
ten op postgiro 431.332 van den heer 
Jan Spaanderman, Postbox 15, te 
IJm uiden.

DE B E S T E  E N G E L S C H E  D IE S E L  MOTOR

M A R I N E  M O T O R S
K A M M E N S T R A A T  7 2  , A N T W E R P E N

Bij de Herleving van een Oud Bedrijf...

De Hollandsche d r ijf net visscherij 
is nu zoo goed als afgeloopen, althans 
wat de vangsten betreft. De schepen 
zijn  nog visschende, m aar de vang
sten zijn  nog slechts gering in ver
houding tot de aanvoeren in  de la a t
ste weken, zoodat die schepen welke 
voornemens zijn  de traw lvisscherij .te 
gaan uitoefenen, reeds voor een groot 
gedeelte de haringvisscherij beëindi
gen en zich gereed gaan m aken voor 
de trawlvisscherij om deze na N ieuw
jaar op te nemen.

Het lag  oorspronkelijk in  de bedoe
ling dat er nog een aantal schepen, 
welke hiervoor het m eest geschikt 
zijn, naar het K anaa l zouden vertrek
ken om daar de visscherij te gaan 
uitoefenen, niettegenstaande het ani
mo hiervoor, tengevolge van  de 
slechte toestand aldaar, n iet b ijzon
der groot was. Er z ijn  dan ook de vo 
rige week enkele schepen daarheen 
vertrokken en ongetw ijfe ld  zouden bij 
goede visscherij nog m eerdere sche
pen gevolgd zijn. Helaas hebben de 
Engelsche autoriteiten de visscherij 
daar verboden, zoodat er n iet meer 
schepen daarheen vertrokken zijn, a l
hoewel de daar aanwezige H olland
sche schepen nog doorvisschen. Deze 
m aatregel is buitengewoon jam m er 
te noemen, tem eer daar de vangsten 
daar n iet d irect slecht te noemen zijn  
en deze ongetw ijfe ld  aan de enorme 
vraag ten goede ‘zou komen.

B etreffende de export van haring 
e r  bokking kunnen w ij U nog mede- 
deelen, zooals w ij reeds in ons vorig 
bericht u iteengezet hebben, dat het 
aan particu liere firm a ’s verboden is 
o fferte  naar het buitenland te  maken. 
M ocht er bij een firm a een aanvraag 
binnenkomen, moet zij deze voorleg
gen aan de sectie Haringexport, een 
cnderafdeeling van de Stichting 
V ischexport, een door de regeering in 
het leven geroepen verkoopapparaat, 
Deze sectie m aakt de aanbiedingen 
naar het buitenland, welke prijzen  
zij in overleg m et de regeering calcu
leert.

M et Luxem burg zijn  er reeds onder
handelingen gevoerd en z ijn  er ook 
reeds enkele orders vanuit d it land 
binnen gekomen, alhoewel, gezien de 
lange adm inistratieve weg, met de uit
voering van deze orders nog geen aan
vang gem aakt is. Bovendien z ijn  er 
met nog enkele andere landen onder
handelingen gaande over de verkoop 
van haring en bokking en ongetw ij
fe ld  zullen er nog verdere contracten 
afgesloten worden, niettegenstaande 
het seizoen reeds ver gevorderd is. D it 
is echter in  hoofdzaak een gevolg van 
het fe it  dat de Hollandsche vloot oor
spronkelijk m aar uit een m inimum 
aantal schepen bestond en er dienten
gevolge n iet op zoo’n geweldige vis
scherij gerekend werd. Toen echter de 
vloot m et nog een aan ta l schepen u it
gebreid kon worden en de vangsten 
bijzonder groot waren, dacht onze re
geering goed te doen om  hiervan ook 
een gedeelte voor export te reservee- 
ren, om zoodoende deviezen te  ver
krijgen  en ook het Hollandsche pro
duct bij w ijze van in troductie op de 
buitenlandsche m ark t te  brengen en 
alhoewel de prijzen  van het H olland
sche product wel hooger liggen  dan 
die van andere landen, verw achten  
wij, gezien de superieure kwaliteit, dat 
dit geen beletsel zal z ijn  en de H o l
landsche haring en bokking wederom  
hun weg zullen vinden  op de versch il
lende markten.

EEN LATE A VO N D VERBIN D IN G  
OOSTENDE-BRUSSEL

H et Stadsbestuur van  Oostende laat 
ons nu weten dat va n a f 7 Januari a.s. 
volgende directe treinen  zullen in ge
legd z ijn :
Brussel Zuid V. 14.50
Gent S t-P ieters 15.45
Brugge 16.29
Oostende A. 16.52
Oostende V. 20.30
Brugge 20.56
Gent S t-P ieters 21.38
Brussel Zuid A. 22.28

Verantw oordelijke u itgevers : Degrave 

en G odem ont, Nieuw;ooortsteenw., 44.

De Walvischvangst heeft nog een 
Economische Beteekenis ----------

MAAR DE OUDE ROM AN TIEK IS DOOD

Men zal zich  het bericht herinneren 
dat enkele weken geleden door het 
Nederlandsche Persbureau werd mede
gedeeld in verband m et het plan van 
de Nederlandsche regeering een wal- 
vischvaardersvloot uit te zenden om 
bij te dragen tot de vetyoorziening 
van Nederland.

De Noren legden na 1860 door tal 
van technische verbeteringen, den 
grondslag van de moderne walvisch
vangst. Sven Foyn vond in 1860 het 
harpoengeweer uit waarmede ook de 
snelle vinwalvisschen kunnen ge tro f
fen  worden, spoedig daarna volgde de 
harpoengranaat, die den walvisch on
m iddellijk  doodt.

De Noren wisten bovendien, daar 
het doode dier onm iddellijk zinkt, het 
met lucht o f stoom op te blazen om 
het drijvende te houden. Een volwas
sen walvisch bestaat voor ongeveer 50 
t.h. uit vleesch, 25 t.h. vet (een spek
laag van 8 tot 16 cm. d ik ), 15 t.h. 
beenderen en 10 t.h. andere bestand- 
deelen. Volwassen weegt de walvisch 
ongeveer evenveel als 25 olifanten of 

U50 koeien en de traan welke men 
van een volwassen walvisch verkrijgt 
staat in voedingswaarde gelijk  met 
een boterproductie van 350 koeien in 
een jaar.

De walvischvaarder is een moderne 
drijvende fabriek, voorzien van mo
derne apparaten waarmede, in tegen
stelling m et vroeger eeuwen het spek 
zoowel kw alitatief als kwantitatief ten 
volle verwerkt wordt tot traan. In  
1910-1911 haalde men uit een w al
visch 55 vaten traan, in 1925-26 beliep 
het aantal 87 en in 1932-33 115.

Het van olie gezuiverde spek wordt 
weer gebruikt voor synthetische tex- 
tielvezels, leder en kunstdarmen. De 
beenderen worden verwerkt tot vee
voeder voor pluimvee en tot kunst
mest. Het walvischvleesch wordt ver
werkt tot vleeschmeel, vleeschconser- 
ven, vleeschextract en ten deele be
stemd voor menschelijk verbruik. U i
terlijk  gelijk t het walvischvleesch op 
rundvleesch en zijn  smaak herinnert 
aan wild. Als geconserveerd vleesch 
wordt het n iet alleen in Noorwegen, 
Japan en de Vereenigde Staten ver
bruikt m aar ook in Belgisch-Congo, 
want verschillende van onze groote 
handelsorganismen voeren voor hun 
inlandsche arbeiders uit Kaapstad ge
conserveerd walvischvleesch in. De 
chemische analyse van het vleesch 
gee ft 30 t.h. proteïne en 6 t.h. vet. In  
Sovjet-Rusland ging men zelfs over 
tot de oprichting van fabrieken voor 
de bereiding van walvischvleesch- 
worst.

In  1902 vond men het harden van 
de w aM schtraan  uit waardoor deze 
reukloos werd en als spijsvet kon 
worden aangewend. D it spijsvet kon 
echter nog slechts voor 35 t.h. in m ar
garine worden verwerkt. In  1929 von-

IX ; ÏX1 ÊKI Ë K Ë IK =

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

scherijblad» 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 Almanakken 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 
en A. Gorren .............................  25 fr.

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 Maritim e, 

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

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.

den chem ici van de Unilever een sys
teem  uit om m argarine te fabriceeren 
uitsluitend m et walvischtraan en daar 
lig t nu de groote beteekenis van  de 
walvischvaart voor de vetvoorziening 
van Nederland.

Immers, deze walvischvaarders kun
nen m aandenlang op zee b lijven  en 
de buitgemaakte zoogdieren onm ld- 
dellijk  verwerken.

H et besluit van  de Nederlandsche 
regeering dat d it oude bedrijf opnieuw 
doet herleven, is dus zeer w ijs: kost
bare deviezen worden uitgespaard, 
scheepsbouwwerven en aanverwante 
bedrijven, —  voornam elijk  het koel- 
bedrijf, —  krijgen  bestellingen, ter
w ijl de fabricage m et re la tie f geringe 
kosten kan gebeuren.

W at België betreft had de firm a L. 
Hermans te Brugge in  193Ü vier sche
pen uitgerust, die onder Belgisch pa
v iljoen  naar de Poolzeeën voeren, met 
aan boord enkele Noorsche specialis
ten voor de jach t op zeehonden en 
walvisschen.

M aar de crisisjaren waren zeer on
gunstig voor d it debuut. Het Belgisch 
bedrijf verviel weldra.

Zal ook in ons land de walvisch
vaart opnieuw belangstelling wekken, 
nu de omstandigheden dit bedrijf 
weer rendeerend maken ?

U it «D e Nieuwe Standaard».

BESTEL U W  GAREN, NETTEN  EN 

TO U W W E R K  BIJ

N. V.

van heden a f 

Hendrik Serruyslaan en

Aartshertogin nenstraat

Voor onze Ouderdoms- 
gepensionneerden

Mededeeling van het Ministerie van 
Arbeid en Sociale Voorzorg.

Een besluit van den Regent, dd. 13 
December 1945, heeft het bedrag van 
het aanvullend ouderdomspensioen, 
toegekend in uitvoering der besluit
wet van 28 December 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der ar
beiders, van 6.800 o f 4..500 fr. onder
scheidenlijk op 8.800 o f 5.900 fr. ge
bracht.

Evenzoo werd het bedrag van het 
aanvullend overlevingspensioen van 
4.200 op 5.200 fr. gebracht.

Deze verhooging der bedragen wordt 
van ambtswege toegepast op de be 
gunstigden m et een aanvullend ou- 
derdoms- o f overlevingspensioen. Geen 
aanvraag d ient dus ingediend om  er 
van te genieten.

De eerste driemaandelijksche ter
m ijnen van het verm eèrderd aanvul
lend pensioen zullen uitbetaald wor
den:

in Februari 1946, aan degenen ge
boren in Februari, Mei, Augustus of 
November.

in M aart 1946 aan degenen gebo
ren in Maart, Juni, September o f De
cember.

in April 1946, aan degenen geboren 
in April, Juli, October o f Januari.

De dienst voor ouderdomspensioe
nen stelt alles in het werk opdat het 
onderzoek en de afhandeling der in
gediende aanvragen om aanvullend 
pensioen zoo spoedig m ogelijk  zouden 
beëindigd zijn.

De personen die tot nu toe nog geen 
voldoening bekwamen, worden drin 
gend verzocht geen herinneringS' 
schrijven te sturen, daar zulks het 
werk van den betrokken dienst slechts 
kan vertragen.


