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6 M  3.19 15.41
7 D 4.16 16.44 

- 8 W  5.26 17.58
9 D 6.45 19.23

10 V  8.10 20.45
11 Z 9.23 21.49
12 Z 10.13 22.32
13 M  10.53 23.11
14 D 11.25 23.42 
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12.19

Berekend volgens 
het offic iee le  uur 
van Greenwich.

Binnenland: 1 jaar: 100 fr. 
Nederland: 12 gulden.

HOOGWATER

©e Haven van Oostende 
en de Zending c.Kronacker

VOOR M IL IT A IR E  D O ELEIN D EN

De haven van Oostende werd be
vrijd op 8 September 1944 en bruik
baar gem aakt voor de scheepvaart op
25 September 1944.

Niettegenstaande de zware ver
woesting en de m enigvuldige versper
ringen, veroorzaakt door gezonken 
schepen, is de geallieerde overheid, in 
samenwerking met de plaatselijke 
havenautoriteiten, er in gelukt de vo l
gende prestaties te verwezenlijken:

Van 25 September 1944 tot 30 Juni 
1945 z ijn  er 2664 schepen de haven 
van Oostende in - en uitgevaren. Al 
deze schepen, in dewelke de oorlogs
bodems zooals: minesweepers, des
troyers, «  coastal forces », M.T.B.’s en 
M.T.Li.’s enz. n iet begrepen zijn, 
brachten in onze haven al het ge- 
wenschte m ateriaal, uitrusting- en 
voedingsmiddelen om, vóór het ope
nen der hav^en van Antwerpen, de 
geallieerde legers van het Noorden te 
bevoorraden.

Aldus werden hier, in  foovenver- 
melde periode, meer dan 1.030.000 T. 
lading gelost, meer dan 50.000 tanks 
en rijtu igen verhandeld en meer dan
670.000 m an verscheept. Aangezien 
gedurende verscheidene maanden, 
geen enkel andere haven van de Eu
ropeesche Westkant, gelegen tusschen 
Cherbourg en den Noordkaap, op een 
daadzakelijke w ijze door de geallieer
de overheden kon gebruikt worden, 
kan eenieder zich rekenschap geven 
welke belangrijke rol onze haven ge
speeld heeft wat betreft de m ilitaire 
operaties, die geleid hebben naar de 
uiteindelijke bevrijd ing van België en 
Nederland, alsmede naar de algeheele 
overwinning der geallieerde legers.

Om dit eindresultaat te kunnen be
reiken, dienden alle krachten aange
wend.

Onze Oostendsche dokwerkers en 
havenwerklieden hebben dan ook een 
tastbaar bewijs geleverd, dat zij hun 
man kunnen staan en in  geen enkel 
opzicht als m inderwaardig moeten 
aanzien worden. „

Sindsdien heeft de Engelsche O ver
heid het noodig geacht andere havens 
te gebruiken voor het in - en on t
schepen van manschappen en m ate
riaal en niemand denkt er aan in dit 
opzicht de minste kritiek uit te oe fe 
nen. Sommige redenen van m ilitairen  
aard kunnen daartoe aanleiding ge
geven hebben.

ALS HANDELSHAVEN

Wij begrijpen echter niet, en kun
nen het evenmin aannemen, dat van 
al de scheepsladingen koopwaren van 
allen aard, die gedurende de oorlogs
jaren en later door de Zending K ron 
acker in den vreemde aangekocht 
werden, er geen klein gedeelte langs 
onze haven kon ingevoerd worden.

De haven van Oostende kan zonder 
twijfel het Zuidelijk  gedeelte der bei
de Vlaanderen bedienen. De inge
voerde eetwaren, grondstoffen  voor 
textiel, m eststoffen  en zoo meer, zou
den voor d it gedeelte van ons land 
evengoed langs onze haven kunnen 
verdeeld worden.

Honderden dokwerkers staan hier 
sinds maanden m et gekruiste armen. 
Zij begrijpen n iet waarom  al het werk 
aan anderen m oet gegeven worden en 
waarom nu  ineens de haven van Oos
tende van geen nut meer kan zijn.

Wij weten dat de plaatselijke over
heden en inzonderheid Schepen Henri 
Edebau en Havenkapitein Becu al het 
mogelijke hebben gedaan om eenigs- 
zins aan dien toestand te verhelpen, 
en dat niettegenstaande alle beloften 
geen m erkelijke w iiz ig ing te bespeu
ren is.

Het is dan ook wel te begriinen dat 
er tusschen onze dokwerkers een 
groote m istevredenheid heerscht en 
dat zij zich a fvragen  o f er niets «  te 
Brussel »  kan gedaan worden.

Dergelijke toestand leidt tot k ri
tiek. Een m istevreden mensch is n iet 
altijd logisch in z ijn  redeneering. Zoo 
wordt de schuld soms gelegd op zekere ,

diensten die, nochtans zonder er ge
wag van te maken, alles doen om onze 
haven zoo spoedig m ogelijk  in haar 
vooroorlogschen toestand terug te 
brengen.

Men denke een oogenbiik aan het 
feit, dat er in  September 1944 meer 
dan 50 gezonken schepen de haven, 
zoowel dé geul als de sluizen en dok
ken, versperden en kilometers kaai
muur vernield waren.

Ongeveer 25 gezonken schepen w er
den tot h iertoe gelicht en vlottend 
weggebracht; andere werden gelicht 
en verplaatst ten einde de doorvaart 
te verzekeren.

De sluis en de kaaimuren der nieu
we visschershaven z ijn  praktisch her
steld; de slips zullen binnenkort in 
bruikbaren toestand ziin. De kaai
muren in het tij dok z ijn  in  volle her
stelling; de sluis Demey werd bruik
baar gemaakt; de diepwalkaai werd 
hersteld. De baggerwerken worden 
langzaam  m aar regelm atig uitge
voerd en verschillige bruggen werden 
terug in gebruik gesteld.

Niem and kan loochenen dat er 
reeds heel w at werk werd verricht, 
alhoewel voor de «  man in the street »  
niets rap genoeg kan gaan.

W ij betreuren echter dat het her
stellen der bruggen aan de sluis De
mey zoo ellendig veel tijd  neem t en 
dat de hoofd ingang tot onze stad, 
daardoor langs ziiwegen en kleine 
bruggen dient geleid.

Zou de Dienst van Bruggen en W e
gen te Brugge, onder wiens bevoegd
heid deze bruggen vallen, aan dien 
toestand n iet kunnen verhelpen ?

Ons dunkt dat na tw intig maanden 
m et d ie 'w erken  wat sneller had kun
nen opgeschoten worden. Men zou 
w aarlijk  moeten beginnen te denken, 
dat Oostende nog n iet genoeg bena
deeld werd.

En we hebben alle reden om te ge- 
looven dat Bruggen en W egen Oos
tende eerder stiefm oederlijk  behan
delt, als men nagaat dat een der twee 
groote bruggen nog a ltijd  onaange
roerd daar ligt.

’t  Is  treurig voor het prestige van 
den Dienst voor Bruggen en Wegen, 
waar men zich veel te veel met pa
pieren bezig houdt liever dan met 
practisch werk uit te pakken.

V i d i .

Stille maar Roemwaardige Daad

Het Gebruik van de 
Slipways

Het is onze lezers bekend dat er op 
het huidig oogenbiik nog m aar één 
slipway ter beschikking is en dat de 
kleine nog moet hersteld worden.

Ta lrijke reeders verkeeren onder- 
tusschen in  m oeilijkheden voor het 
kuischen en herstellen van hun vaar
tuigen.

Naar het schijnt m oet Bruggen en 
W egen tot de reparatie overgaan om 
dat het h ier oorlogsschade geldt en 
daaraan n iet eerder kan begonnen 
worden dan nadat het bevoegd de
partem ent er zijn  goedkeuring aan 
gehecht heeft.

W ij weten allem aal dat Bruggen en 
W egen zich n iet veel om Oostende 
bekommert.

Zou het voor de Stad n iet m ogelijk  
z ijn  ze lf die herstelling aan te van 
gen ?

H eeft de Schepen van de visschers
haven al eens overwogen w at de slip
ways kunnen opbrengen, alsook de 
dok- en sluisrechten ?

Ons dunkt dat de Stad, voor al wat 
de visscherij rechtstreeks o f onrecht
streeks opbrengt, wel eens een in it ia 
tie f mag nemen en dat d^ kosten van 
de herstelling der kleine slipway ook 
de Staatsd.ensten zou ten goede ko
men.

Een beetje goeden w il van Schepen 
Vroome zou de visscherij en de Stad 
ten zeerste ten goede komen.

Op Zaterdag 9 M aart 1.1. verliet de 
Z504 «  Louisette »  van Aim é Vantorre 
(A im é van den Zwakkens) zooals zoo
veel andere vaartu igen de haven van 
Zeebrugge om de visscherij uit te 
oefenen. Alles verliep norm aal tot den 
W oensdagnacht daarop rond m idder
nacht. In  de woelige zee bemerkte de 
knappe stuurman Felix  Degroote een 
flitslichtje. De matroos op den uitkijk 
hoorde hulpgeroep. Aanstonds werd 
koers gezet en men bemerkte een 
reddingsboot van  de s.s> «  B etty  », 
een Noorsch schip. E lf m an bevonden 
zich in een bootje, waaronder de 
stuurman. T w aa lf uren zwalpten deze 
menschen reeds op zee m et de red
dingssloep die h a lf vol water stond. 
Onder de verdienstelijke leid ing van 
Felix  werden de drenkelingen aan 
boord van de Z.504 genomen, w at niet 
zonder moeite geschiedde. Aanstonds 
werd koers gezet naar Zeebrugge. 
Te  vergeefs poogde men het Radio
station Oostende o f Scheveningen op 
roepen. Droge kleederen en warm 
drinken werd aan de geredden ver
schaft. Den Donderdag bereikte men 
den havenriam  Lage tij belette het 
binnenloop-n. Na zich in  verbinding 
te hebben gesteld rr et den Heer W a
terschout kon te 11 Ui’e de haven bin
nengevaren worden. Na de noodige 
zorgen van een geneesheer, konden 
de geredden frisch en wel den wal 
opstappen.

De bemanning werd daarna ver
zorgd dank zij waterschout Lecle f bij 
privaten en zij die er slechtst aan toe 
waren bij dhr. Raph Huysseune.

De geredden waren : Tom as Ingo- 
ratsen K jellevik , K ap ite in  ; H em t 
A m fe ld t Bessesen, 1ste stuurman ; 
George Bio, 2de stuurman ; Odmund 
Kornbrokke Skaisa, bootsman ; Knut 
Sertil S ’Uunedon, matroos ; O lav Ski- 
pennes, licht matroos ; Ragnan Lund 
gren, eerste m achinist; T rygve  Thorb-

Felix  Degroote

jornaen, derde machinist ; M agnor 
Berg Henriksen, steward ; W orm  Wor- 
mesen, firem an  ; R o lf Andersen, f ire 
man.

W e geven d it relaas weer ter eere 
van de moedige bemanning van de 
«  Louisette-Francine »  en vooral om de 
knappe leid ing van stuurman Felix  
Degroote. H arte lijk  pro fic ia t om deze 
moedige redding.

W e vernemen dat «  Hand in  Hand »  
zich m et de zaak bezig houdt om deze 
verdienstelijke leden bij de hoogere 
overheid voor te dragen tot erkente
lijkheid  voor bewezen diensten.

H.

A A N K O O P  V A N  V A A R T U IG E N  
I N  H E T  B U IT E N L A N D

Er sch ijn t tegenwoordig een ware 
jach t te heerschen om in  Engeland 
«  m ine-sweapers »  te gaan opkoopen. 
A l w at de Engelschen voor eigen ge
bruik n iet w illen  behouden, wordt 
naar het buitenland verwezen.

Nochtans is de Engelsche visschers- 
vloot zoo geteisterd, dat zij ongeveer 
50 t.h. van haar tonnage verloren 
heeft.

W ij wenschen echter onze reeders 
te waarschuwen, dat voor het in  de 
vaart brengen van dergelijke vaar
tuigen de Zeevaar tinspectiedienst ten 
strengste zal optreden en m et reden ! 
Verder zal alle toelating tot de vis
scherij a fhankelijk  gem aakt worden 
van een vergunning.

De beslissingen, onlangs door den 
Vakraad getroffen , zullen bindend zijn  
voor alw ie een schip w il koopen, ver
koopen o f bouwen.

SCHIPPERS TEKORT
Vanaf heden wordt vastgesteld dat 

sommige reeders m oeilijkheden heb
ben om een schipper aan te monste
ren.

In  dergelijke omstandigheden m ag 
men zich voor het exam en van schip
per laten  inschrijven.

Daarbij moet men een bewijs leve
ren van een geneesheer, dat m en een 
norm aal zicht heeft. Aldus kan men 
een vergunning krijgen  om voorloopig 
to t Juli als schipper te varen.

Z ij die reeds vroeger ingeschreven 
waren voor het exam en van schipper 
en er n iet aanvoldeden o f verw aar
loosden het examen mee te doen, kun
nen geen voorioopige vergunning meer 
bekomen.

W ij kunnen den heer Cadron, hoofd 
van den Zeevaartinspectiedienst, niet 
genoeg steunen, waar b ij in  dit .ip- 
zicht streng is. Het gaat immers over 
het bestuur van een vaartuig, dat veel 
geld gekost heeft en over het behoud 
van menschenlevens.

KAART derVLAAMSCHE BANKEN
De hydrographische dienst van het 

Zeewezen is er eindelijk  toe gekomen 
om een nieuwe uitgave van de kaart 
der Vlaamsche banken te bewerkstel
ligen.

D it is in elk geval voor onze vis
schers een nieuwe aanwinst.

Op deze kaart komen alle boeien 
met O.D. en N.F. pas voor.

W e zouden zeer gelukkig zijn  thans 
te vernem en wanneer er een begin zal 
gem aakt worden m et de bebakening 
van de kust.

W aar in Holland en Frankrijk, prac
tisch alle lichten op de kusten reeds 
branden, is er bij ons nog niets in  orde 
gebracht, ’t  Is echter n iet de schuld 
van de plaatselijke diensten.

’t Is  treurig maar waar !...

EEN NACHTVERKOOP van VISCH
Tegenwoordig hoeft men m aar ’s 

nachts naar de nieuwe handelsdokken 
van Oostende te gaan om er n iet al
leen te zien woekeren, maar nog meer 
een echte dievenm arkt in al z ijn  bloei 
te zien marcheeren.

Vorige week deed politiecommissaris 
Decanter een klein  uitstapje en snapte 
de dieven die bezig waren aan boord 
van de 0.187 hun lading op te doen 
met o f zonder de m edeplichtigheid 
van een o f meer leden van de be
manning.

In  een «can tine» van de vischm ijn 
staat soms meer visch te verkoopen 
dan in de m ijn  ze lf en geschieden er 
voor het oog van den geoefenden 
politiedienaar a llerlei praktijken, w el
ke ver van bier drinken m ag ge
noemd.

Naar het schijnt heeft de stad Wei 
vroeger reeds op gewezen, ’t War« 
noodig dat ten strengste opgetreder 
worde, omdat de reeders al spoedif 
ze lf hun schip zullen mogen beginnen 
te bewaken.

Men zou zich ’s nachts in  den Pa- 
rijschen ondergrond beginnen wanen.

Dit heeft n iet alleen nadeelen voor 
de stad, m aar ook voor den reeder en 
de vischhandelaars, die stellig onder 
die woekerpraktijken moeten lijden.

Verder zou de politie o f de rijks
wacht ook zeer streng moeten optre
den tegen de opkoopers zelf, want ook 
h ier zit de ziekte reeds ingeworteld en 
zal ze m oeilijk  te genezen vallen.

W anneer ten andere vorige week in 
den Beroepsraad openbaar verklaard 
werd, dat er ’s nachts politieagenten 
in hun vrije  uren helpen vischlossen, 
dan vragen we ons a f welk gezag er 
nog van diezelfde politie kan jitgaan , 
wanneer ze tegenover oneerlijke p rak 
tijken  moeten optreden.

Zooals de heer Dekeyser terecht 
meldde, moet er, in geval van slecht 
loon, m aar gezorgd worden voor beter. 
Onze politie moet onafhankelijk  kun
nen staan en dus behoorlijk vergoed.

Het gaat echter niet op dergelijke 
daad van hen te eischen, wanneer men 
te hooren k rijg t dat ze ze lf lossen.

Alleen te Oostende z ijn  dergelijke 
praktijken m ogelijk  !

Stormberichten
Voortaan zullen de stormberichten 

door Oostende Radio telefon ie u itge
zonden worden ten behoeve van de 
visschers op zee.

UTW TW

De Invoer van Haring 
voorloopig nutteloos

DE H U ID IG E  TO ESTAN D

In  ons vorig nummer hebben we ge
wezen op den hachelijken toestand 
waarin ta l van haringrookers zich 
bevinden. De redenen daarvan zijn : 
1) den aanvoer dezen w inter door 
eigen vloot van ongeveer 40 m illioen 
kg. ijlen  haring; 2) den invoer van 
Noorschen sloeharing van de vangst 
van het jaar 1945, waarvan nog tw in 
tig  duizend vaten op verdeeling hoe
ven te wachten aan het duur prijze- 
ken van 1.000 fr. per vat; 3) het ge
brek aan uitvoer, welke m aar al te' 
lang op zich liet wachten; 4) het 
doode seizoen is ingetreden en de 
vraag naar haring is practisch nul.

INVOER ONNOODIG

Een Antwerpsch im portateur welke 
het vroeger eens was zijn  aandeel in 
den ingevoerden Noorschen haring 
van vorig  jaa r te nemen, heeft zich 
thans teruggetrokken en laat den 
bestaanden ingevoerden stock aan zijn  
ta lrijke konfraters over, m aar... ver-

Nog een groote stock in 
voorraad - Het doode 
seizóen - Wat Uitvoer

zocht dezer dagen gezouten en zoo 
m aar 50 duizend kisten versehen ha
ring van Noorwegen te m ogen invoe
ren.

Reden : deze zending zou goedkoo- 
per komen. H ij zou dus gem akkelijker 
elkeen kunnen in den hoek duwen 
en... wat het schandelijkst is : van dit 
kwantum heeft hij alleen, een vergun
n ing om 90 th. er van o f 45.000 kisten, 
in te voeren voor eigen rekening.

HOE IS Z U LK S  M O G E L IJK ?

Welnu, beste lezer. Vóór den oorlog 
bestelde deze im portateur voor reke
ning van ta lrijke anderen in Noor
wegen omdat h ij het aldaar zoo aan 
boord gelegd had, dat hij alleen door 
de Noorsche exportateurs vereeniging 
erkend werd ! D it heeft bij onze re
geering thans voor gevolg dat men de 
jaren  1937, 1938 als basis genomen 
heeft, met als gevolg het monopolium 
voor één invoerder en het ruineeren 
van visscherij en vischhandel, alsook 
van de kleine rookerijen naar eigen 
goeddunken, daar allen verplichtingen



2 H ET NIEUW  V IS S C H E R IJB L A D

REEDERS-VISSCHERS !
•  Wenscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
•  W enscht U «  ANG LO -BELG IA I f »  motoren te koop in ?
•  W enscht U in lichtingen van welken aard ook m e' betrek 

op visschersvaartuigen ?

Wendt U tot :
R. BOYDENS, Schipperstra ;t 40, OOSTENDE

Het Nieuw Visscherijblad
IS  TE  VERKRIJG EN

bij alle dagbladverkoopers 
in alle boekwinkels

van OOSTENDE 
van N IEU W PO O RT 
van BLANKENBERGE 
van ZEEBRUGGE 
van HEIST 

vanaf den V R IJD A G .

hebben aan ééne im portateur en nog 
m et een stock n iet verwerkten haring 
zitten.

Hoe lang zullen de bevoegde depar
tem enten nog dergelijke toestanden 
dulden ?

De Invoer van haring, versch of 
gezouten is voorloopig onnoodig, om 
dat we het doode seizoen zijn  inge- 
treden, waarin  er practisch geen ha 
rin g  gegeten wordt en de behoeften 
m eer dan gedekt zijn  door de aanwe
zigheid  van nog minstens 20 duizend 
ton van eigen vangst en 20 duizend 
ton Noorschen haring van vorig jaar, 
welke nog n iet verwerkt werd. Verder 
is  de bevroren Noorschen haring w el
ke men w il invoeren, als voedings
m iddel m inderwaardig !

Onze m arkt wordt thans overvloe
d ig gespijsd van tongen, w ijting, p la 
dijs, welke ook gerookt, zeer fi.'n zijn.

We begrijpen ten andere n iet waar
om ook zoo m aar nutteloos bevroren 
Heilbot aan 60 à 70 fr. per kg. inge
voerd  wordt. De bevolking is er niet 
mee gediend en deviezen worden nut
teloos weggegooid.

U ITV O ER , MAAR... V ER  VAN 
VOLDOEN DE

Eindelijk is deze week de uitvoer 
van een contingent van tien duizend 
vaten ijlen  haring naar Frankrijk  
begonnen, wat overeenstemt m et één 
m illioen kg.

Nog minstens 20 duizend vaten te 
veel voor eigen gebruik, liggen  te 
wachten, vooraleer aan nieuwen in 
voer zou mogen gedacht !

D U RE V ISCH  !
Tenslotte wordt het hoog tijd , dat 

ingezien wordt, dat het niet opgaat 
duren visch in ’t Buitenland te be
stellen, w aar de prijzen  van onze 
visch zoo laag zijn, dat we er andere 
best kunnen missen.

D E W O EK ER  M OET U IT G ER O EID

Het m inisterie van ravita illeering 
sch i'n t geen klein idee .te hebben van 
de lage prijzen  in onze vischm ijnen 
betaald en van de zeer groote winst- 
margen door veel w inkeliers genomen.

H ier alleen is practisch en nuttig 
werk te verrichten.

D agelijks worden de prijzen  van een 
belangrijken verkooper ? (liever woe
keraar) aan de radio meegedeeld en 
zoo worden met de medewerking van 
het m inisterie van ravita illeering de 
visschers en de bevolking gefopt.

Om  er den bevoegden m inister een 
staa ltje  van te geven, melden we hier
n a  de prijzen  ter Oostendsche visch
m ijn  van Dinsdag 23 April en deze, 
door dien belangrijken groothande
la a r  van Brussel aan de radio en de 
dagbladen meegedeeld.

Z ij luiden :
Per kg. Vischm. Grooth.

Oostende Brussel 
schol 1,80 - 2,60 9 
tong (3 à 4 per kg.) 20,-----24,60 34

»  (2 per kg.) 15,20 - 18,60 28 
rog  (schoongem .) 8,60 - 12,—  28
w ijtin g  »  2,-----2,80 10
Deensche kabeljauw 12,60 - 15,20 30 
schelvisch 9,80 - 11,—  34
schar 2,20 - 4,80 30

W ijtin g  schoongemaakt is dezelfde 
als te Oostende. A lleen de rog kan 
verschillen omdat deze te Oostende 
zoo verkocht wordt. Het verlies is 
echter n iet grooter dan 20 th. W at de 
kabeljauw betreft, is de Deensche niet 
beter dan onze mooie versehe w itte 
kabeljauw.

De hierboven aangehaalde prijzen, 
moeten den bevoegden m inister een 
klein  idee geven van de w ijze waarop 
de bevolking bedrogen wordt en dit 
langs de Belgische Nationale Radio 
Omroep !

H oeft het ons dan te verwonderen 
dat de visschers overal bekend staan, 
a ls  winnende veel geld ?

En zeggen dat de prijzen  in de 
radio door den Brusselschen hande
laar opgegeven, in geen enkel winkel 
zoo goedkoop te vinden zijn  !

W at geeft ons dan de werkelijk 
heid  ?

Mijnheer de Minister, hoe lang zult 
gij de bevolking en vooral den vis
scher, die de gevaren der zee dag en 
nacht trotseert, nog voor den gek 
laten houden ?

Wanneer zult gij eindelijk prac
tisch tewerk gaan om én de bevolking 
én een nationale industrie te dienen ?

Of zijn de woekerwinsten van thans 
door enkelen in het Binnenland ver-

ZWARTKIJKERS VERTELLEN 
dat heden ten dage de goede zaken 

zeldzaam zijn.
Z ij vergeten nochtans 

dat iedereen 
EEN  GOEDE Z A A K  KA N  DOEN 
BI) DE K O LO N IA LE  LO TER IJ .

15 MILLIOEN
worden om de drie weken verdeeld.

Volgende trekking : 3 MEI.

ALS WIJ DE LANTAARN ELDE RS OPSTEKEN

(De Sociale HJerzekering^ den 
niederländischen 'Visscher
Na de critische ontleding van het 

sociaal statuut van den Franschen 
zeeman, komt thans de Nederland - 
sche bedrijfsgenoot aan de beurt. W ij 
zullen de verschillende schakeeringen 
van het sociaal regime aan een on
derzoek onderwerpen.

De Zeeongevallenverzekering
De zeeongevallenverzekering neemt 

in het sociale regim e van den Neder- 
landschen zeevisscher, zooals trou
wens bij ons, de voornaamste plaats 
in. De wet, die deze kwestie regelt, 
dateert van 1919. Het is opvallend dat 
de Nederlandsche zeeongevallenwet in 
groote lijnen  op dezelfde beginselen 
steunt als in  België. Slechts een ge
deelte van het verloren loon wordt 
vergoed. Vergoedingen en bijdragen 
worden berekend op grondslag van 
voorafbepaalde loonen. A lhoewel deze 
laatste de werkelijke verdiensten kun
nen benaderen, worden ze nochtans 
n iet in  aanm erking genomen.

Deze vaststelling is ongetw ijfe ld  niet 
zonder belang; zoowel in Frankrijk, 
als in  Nederland en België huldigt 
men het beginsel der fo rfa ita ire  loo
nen, welke gepaard gaan m et fo r fa i
taire vergoedingen. H ieruit kunnen 
we slechts afleiden, dat in de opge
geven landen, m en steeds dezelfde 
m oeilijkheden ondervindt: de werke
lijke verdiensten van de zeevisschers 
hangen van zooveel factoren a f; zij 
maken het zeer moeilijk, zooniet on
mogelijk, ze fe ite iijk  voor elk geval 
vast te stellen. M oet men immers bij 
de vaststelling van het loon geen re
kening houden m et n iet alleen het 
loon-in -geld  dat de schepeling on t
vangt, m aar ook met de voordeelen in 
natura, logies aan boord, voeding, 
enz., waarop hij krachtens de ar
beidsovereenkomst aanspraak kan 
maken ?

De vergoeding aan den getroffen  
schepeling

De zeevisscher, die in dienst van 
z ijn  vaartu ig door een ongeval ge
tro ffen  is en daardoor zijn  arbeids
geschiktheid geheel o f ten deele mist, 
heeft recht op een vergoeding, zoo
lang die arbeidsongeschiktheid duurt. 
De uitkeering bedraagt b ij volledige 
ongeschiktheid  to t werken blijvend  
o f t ijd e lijk  70 t.h. van het dagloon  
van den getro ffene; bij gedeeltelijke 
ongeschiktheid tot werken, blijvend o f 
tijdelijk , wordt een evenredig deel van 
70 t.h. van het dagloon toegekend.

Opvallend is de m inderwaardige 
toestand van den Belgischen zeevis
scher. In  de eerste plaats wordt er in 
Nederland geen m axim um  jaarloon  
voorzien, waarmede bij de vaststelling 
der vergoedingen moet rekening ge
houden worden. Vooralsnog worden 
den Belgischen zeevisscher geen hoo- 
gere vergoedingen toegekend dan be
rekend op het maximum jaarloon van 
20.000 fr. D it bedrag werd in  1929 
vastgesteld en alhoewel men het een
parig eens is dat het volstrekt niet 
meer aan den huidigen levensstan
daard beantwoordt, kan de opvoering 
er van nog niet verkregen worden. 
Daarenboven bekomen onze visschers 
bij ongeval in dienst van hun vaar
tuig in  geval van tijde lijke onge
schiktheid, geheel o f gedeeltelijk, een 
vergoeding berekend op 50 t.h. van 
het dagloon; d it percent bedraagt 66 
t.h. vanaf den negen -en -tw in tigs ten  
dag. B ij bestendige ongeschiktheid 
ontvangt h ij een evenredig deel van 
66 t.h. van het loon.

In  elk geval is de Nederlandsche 
zeevisscher b ijgevolg  in  een beteren 
toestand.

De vergoeding 
aan de nabestaanden

Behalve aan den getro ffen  schepe
ling persoonlijk, gee ft de Nederland
sche zeeongevallenwet aanspraak op 
vergoeding aan de naastbestaanden 
van den schepeling, die tengevolge 
van het ongeval overlijdt.

De weduwe bekomt een vergoeding 
ten bedrage van 30 t.h. van het dag
loon van den overledene. De kinderen 
hebben recht tot het voleindigde zes
tiende jaar op een uitkeering gelijk  
aan 15 t.h. van dat dagloon; m et dien 
verstande dat een kind dat ouderloos 
is o f wordt, 20 t.h. van het dagloon 
ontvangt en dat, indien weduwe en 
kinderen samen op een hoogere uit- 
keering dan 60 t.h. van het dagloon 
recht zouden hebben, ieders uitkeering 
een evenredige verm indering onder
gaat.

Voor het geheele gezin is dus slechts 
60 t.h. van het dagloon beschikbaar. 
Gaat de weduwe een nieuw huwelijk 
aan, dan ontvangt zij een bedrag 
ineens van tweem aal haar uitkeering 
over een jaar. Die uitkeering ineens 
is te beschouwen als een gedwongen

afkoopsom, waarin  de rechten der 
hertrouwde weduwe zich oplossen. Bij 
overlijden van  haar tweeden echtge
noot, heeft zij geen recht op herope
n ing der rente. De kinderen der her
trouwde weduwe behouden hun rech
ten ten volle.

Punten in het voordeel van den
Belgischen zeevisscher

Hier kunnen w ij ten slotte enkele 
zeer belangrijke punten noteeren in 
het voordeel van de naastbestaanden 
van onze getro ffen  zeelieden.

In  onze w etgeving wordt voorzien, 
dat ten hoogste 75 t.h. van het loon 
beschikbaar is, tegen 60 t.h. in  de 
Nederlandsche zeeongevallenwet.

Deze eventueele hoogere vergoeding 
heeft haar belang, voornam elijk  in  
het bekend m idden der zeevisscherij, 
waar kroostrijke gezinnen voorkomen.

In  geval van een nieuw huwelijk, 
behoudt de weduwe haar recht op 
vergoeding. D it m aakt het m ogelijk  
haar een uitkeering in  kapitaal toe te 
kennen gelijk  aan de waarde van één 
derde van de haar verschuldigde l i j f 
rente. Aan deze uitkeering in kapitaal 
kunnen voor de rechthebbende ver
scheidene voordeelen verbonden zijn.

In  bepaalde visscherijm iddens werd 
h ier den drang waargenom en tot 
stopzetting der vergoedingen aan de 
weduwen, die een nieuw huwelijk aan
gaan. Zoo deze m aatregel zou kunnen 
verrechtvaardigd worden door het fe it 
dat de hertrouwde weduwe een nieu 
we kostwinner heeft, moet men n rch - 
tans het in concubinaat leven van 
weduwen voorkomen. De stopzetting 
der vergoeding kan aanleiding geven 
tot immoreele toestanden, die onder 
geen enkele voorwaarde in  de hand 
mogen gewerkt worden. Door de toe
kenning van een bedrag ineens van 
tweem aal de uitkeering over een jaar 
tracht de wetgever in Nederland der
gelijke onsociale toestanden te /oor - 
komen. Er valt nochtans te b e tw ijfe 
len o f d it werkelijk  een a f doend m id
del is.

Een ander punt in het voordeel van 
den Belgischen zeevisscher, is het fe it 
dat de kinderen bij doodsongeval kun
nen aanspraak maken op vergoeding 
tot aan den ouderdom van achttien 
jaar. Zelfs wordt er een strekking 
waargenom en dezen ouderdom nog te 
verhoogen en op 21 jaar vast te stel
len. Het Kostwinnerschap

Weduwe en kinderen van den ge
tro ffen  schepeling hebben in  Neder
land, zooals hier, recht op uitkeering, 
zonder dat hoeft te blijken dat zij 
door den arbeid van den schepeling 
werden onderhouden en dus schade 
lijden  door z ijn  dood. De wet neemt 
aan dat de schepeling de kostwinner 
was van zijn  vrouw en kinderen en 
laat bewijs van het tegendeel n iet toe.

D it is anders voor de tweede groep 
van naastbestaanden: ouders, groot
ouders en schoonouders, die ingevolge 
de zeeongevallenwet voor vergoeding 
in aanmerking kunnen komen; dezen 
hebben slechts dan recht op vergoe
ding, wanneer positief b lijkt, dat de 
overleden schepeling hun kostwinner 
was.

Van kostwinnerschap is slechts 
sprake, wanneer ouders, schoonouders 
o f grootouders geregeld door het 
slachtoffer ondersteund werden en 
hun levensomstandigheden een b ij
drage tot hun onderhoud noodig 
maakten. Staat ten aanzien van de 
ouders het kostwinnerschap, geheel o f 
ten deele vast, dan kom t hun een u it
keering toe, zooveel bedragende als 
de overlevende in den regel tot hun 
levensonderhoud bijdroeg, doch m et 
meer dan 30 t.h. van z ijn  dagloon. 
W aar ouders ontbreken, kom t hun 
recht op uitkeering aan de grootou
ders toe. Ook schoonouders kunnen in 
bepaalde voorwaarden aanspraak m a
ken op vergoeding.

De Nederlandsche w etgeving huldigt 
b ijgevolg insgelijks het principe van 
steun. Door de aanvaarding van het 
stelsel van de geheele o f gedeeltelijke 
vergoeding, naar gelang het kost
winnerschap geheel o f gedeeltelijk  is, 
wordt de kwestie der toekenning van 
de vergoeding nog veel moeilijker.

Onze zeevisscherijm iddens bevech
ten sinds jaren de steunvoorwaarde 
ten aanzien der ouders, grootouders, 
broeders en zusters. Z ij eischen een
voudig de a fscha ffin g  ervan en oor- 
deelen dat vergoeding verschuldigd is 
vana f het oogenblik dat de naastbe
staanden kunnen bew ijzen dat zij 
p ro fijt trokken uit het loon van het 
slachtoffer zonder dat dit loon nood
zakelijk  is om in hun onderhoud te 
voorzien.

De strijd, die zooals gezegd sinds 
jaren  wordt gevoerd, werd nochtans 
nog n iet m et succes bekroond.

( ’t  vervo lgt)
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In den Beroepsraad voor 
de Zeevisscherij

Het beroep van vischlosser - De Inning der bijdrage ten voordeele van
de Nationale Voorzorgskas der Visscherij - Een levendig debat - Steun 
aan kleine reeders noodzakeliik.

Zooals aangekondigd kwam de B e
roepsraad voor de Zeevisscherij V r ij
dag j.l. opnieuw bijeen. W ij stippen 
de gewone belangstelling aan : drukke 
vertegenwoordiging van reeders en 
werknemers, onder het voorzitterschap 
van den Heer Christiaens.

De aanwezigheid werd nog aange
stipt van de HH. Pluymers, namens 
het Beheer van het Zeewezen ; Mi- 
chielsen, bestuurssecretaris bij den 
Zeevisscherij dienst ; een a fgevaard ig
de van den Nationalen Dienst voor 
Arbeidsbem iddeling en W erkloosheid 
en Claeys W illy, ontvanger der Ge
meenschappelijke K as voor de Zee
visscherij.

H ET B ER O EP  VAN V ISC H LO SSER . 
M ISB R U IK EN  W ORDEN AAN DEN 

KA A K  G E S T E LD

De afgevaard igde van N.D.A.W. 
deel't aan den Beroepsraad mede dat 
sommige vischlossers ’s nachts visch 
lossen en binst den dag er n iet voor 
zw ichten te gaan stempelen. Deze 
praktijken zijn  onduldbaar. W erkne
mers en werkgevers zouden in gemeen 
overleg m aatregelen  moeten overwe
gen om er een einde aan te stellen.

D E O O STEN D SCH E P O L IT IE  
S LE C H T  B ETA A LD  ?

De Heer R oger Dekeyser deelt mede 
dat de misbruiken zich niet uitsluitend 
beperken tot deze welke door het 
werkloozenfonds aangestipt worden. 
Stads- en staatsbezoldigden, zelfs po
litieagenten, bewegen zich op het te r
rein van den beroepsvischlosser en 
doen hem een ongeoorloofde concur
rentie aan. Verm its eerstvermelden 
reeds een vast inkomen hebben, kun
nen zij zich veroorloven visch te los
sen tegen  kleinere loonen. Door het 
fe it  dat geen sociale lasten moeten 
betaald worden, maken voornam elijk 
de kleine reeders gebruik van deze 
toevallige werkkrachten. W anneer 
men beroep doet op de tusschenkomst 
van den politiecommissaris ziet h ij oog
luikend toe en weigert in  te grijpen. 
De Heer Dekeyser haalt bepaalde 
voorbeelden aan, o.a. werd aan een 
Politiecom m issaris gevraagd te w illen 
optreden tegen  bepaalde agenten, die 
in hun vrije  uren visch lossen. De 
Politiecom m issaris in kwestie laat 
eenvoudig begaan, onder het voor
wendsel dat zijn agenten niet genoeg 
verdienen. D it is onduldbaar, indien 
de stadsbezoldigden niet voldoende 
betaald worden, moeten zij langs hun 
syndicaten hun recht op een beter be
staan doen gelden. D it m ag geen aan
leid ing geven tot een ongezonde m e
dedinging.

Ook de vertegenwoordigers der 
werknemers stellen zich op het stand
punt dat alle misbruiken uit den weg 
m oeten geruimd worden en het beroep 
van vischlosser o f vischraper m oet 
beschermd worden.

De Heer Vandenberghe oordeelt dat 
de controle op de vischlossers, in de 
huidige omstandigheden zeer m oeilijk  
is. Er wordt op verschillende plaatsen 
gewerkt meestal in  zeer m oeilijke 
omstandigheden. Eens dat de nieuwe 
visschershaven terug ter beschikking 
van het bedrijf zal kunnen gesteld 
worden, zal het toezicht veel gem ak
kelijker gaan. Ook te Zeebrugge is een 
afdoende controle zeer m oeilijk  tot 
stand te brengen omdat de bestaande 
instellingen aan de vereischten van 
het bedrijf nog n iet voldoen.

De Heer Voorzitter stelt voor aan 
de vischlossers een kaart a f te leve
ren, waardoor de beroepsuitoefening 
n iet m eer kan betw ist worden. De 
verschillende beroepsvereenigingen 
moeten een lijs t opstellen van de per
sonen, die als vischlosser in  aanm er
k ing komen. Deze lijs t wordt aan den 
Beroepsraad voor de Zeevisscherij o f 
aan den Dienst voor Arbeidsbemidde
lin g  en Werkloosheid medegedeeld, die 
voor de u itreiking der kaart moet 
zorg dragen. Personen, w ier hoofd 
beroep n iet dit van vischlosser is, zul
len zeker hun aanvraag n iet doen ; 
zij worden dus geweerd. Verder m oe
ten de Beroepsvereenigingen elke 
m aand aan den Nationalen Dienst 
voor Arbeidsbem iddeling en W erkloos
heid een lijs t mede deelen van de per
sonen, die in den loop der maand 

j visch gelost hebben. Deze dienst zal 
i b ijgevo lg  kunnen nagaan o f de visch- 
I lossers n iet tegelijkertijd  aanspraak 
. gem aakt hebben op werkloozensteun.
I In  principe gaat iedereen akkoord 
m et het voorstel van den Heer Voor
zitter ; de N.D.A.W. zal zorgen voor de 
practische uitvoering van de beslissing.

De Heer Vandenberghe dringt aan 
dat er voldoende ruchtbaarhe d zou 
worden gegeven aan de genomen be
slissing, opdat elkeen er van kennis 
zou kunnen nemen, daar er tegen
woordig zooveel reedersbonden be

staan, dat noodzakelijkerw ijze som
m igen onwetend zullen zijn  omtrent 
de genomen beslissing.

DE U IT B ET A LIN G  VAN H ET  
BETA A LD  V E R L O F  1945.

De vertegenwoordigers der werkne
mers dringen aan dat de reeders zich 
zouden verbinden het betaald verlof 
uit te keeren aan hun manschappen 
voor 1945.

De Heer Voorzitter is van oordeel 
dat de reeders voor een wettelijke 
verplichting staan. Het is bijgevolg 
n iet noodig dat de Beroepsraad nog 
in  de kwestie tusschenkomt. De werk
nemers moeten langs den wettelijken 
weg zorgen voor de vrijw aring van 
hunne belangen.

De Heer Vandenberghe m eldt dat 
de kwestie van het al o f niet verschul
digd zijn  van betaald verlo f in de 
zeevisscherij nog n iet m et zekerheid 
uitgem aakt is. Een uitspraak van het 
verbrekingshof, w aar de zaak werd 
aanhangig gemaakt, wordt afgewacht. 
H ij stelt voor dat de werknemers 
voorloopig een afwachtende houding 
zouden aannemen —  en zoo ze er geen 
vrede mee nemen, hoeven ze ook maar 
de procedure in te leiden, wat noch
tans een nuttelooze tijdversp illing is.

De Heer Voorzitter meent dat de 
kwestie van de al o f niet toepasselijk
heid van een wet fe ite lijk  buiten de 
bevoegdheid va lt van den Beroeps
raad voor de Zeevisscherij en de be
langhebbenden dit desnoods voor de 
rechtbank moeten laten uitmaken.

H ET FO R FA IT A IR  LOON VAN TOE
PA SSIN G  VOOR DE 

M A A T SC H A P P ELIJK E  Z EK ER H EID

De Beroepsraad voor de Zeevissche
rij heeft in zijn  laatste vergadering 
beslist het fo rfa ita ir  loon per arbeids
dag vast te stellen op 150 fr. voor 
schepen met motor van meer dan 
120 P.K. en 100 fr. per dag voor vis- 
scherijvaartu igen met m otor van 120 
P.K. en min. D it fo r fa ita ir  loon geldt 
vana f den 1 April j.l. Er dient wel ver
staan dat het bedrag voor de scheeps
jongens evenredig moet vermin
derd worden : voor de scheepsjongens 
aan boord van vaartu igen m et motor 
van meer dan 120 P.K. : 56 fr. per 
arbeidsdag en met m otor van 120 P.K. 
en min : 38 fr. per arbeidsdag.

Deze aanpassing van het forfaitair 
loon der scheepsjongens geeft geen 
aanleiding tot opmerkingen.

DE W IJZ E  VAN INNING DER 
B IJD R A G E TEN V O O R D EELE  DER 
N A TIO N A LE V O O R ZO R G SKA S DER 

V IS S C H ER IJ

De Heer Bauwens maakte in de 
laatste vergadering voorbehoud no
pens de w ijze van inning der bijdragen 
ten voordeele der Nationale Voorzorgs
kas der Visscherij. Zonder dat er 
vooraf een grondig onderzoek gedaan 
werd, kon h ij zijn  instemming niet 
verleenen met de inn ing der bijdrage 
op de bruto-opbrengst zooals door den 
Heer Vandenberghe voorgesteld. De 
Heer Bauwens uitte de vrees, dat dit 
aan bepaalde reederijen duurder zou 
kosten, dan in den huidigen stand der 
zaken.

De Heer Bauwens bew ijst thans aan 
de hand van c ijfers  dat de afhouding 
op de bruto-opbrengst vanwege de 
m iddenslag- en diepzeevisscherij hoo
gere u itgaven zou vergen dan in het 
huidig stelsel der Maatschappelijke 
Zekerheid ; de tusschenkomst van de 
werknemers zou insgelijks in aanzien
lijke m ate verhoogen. De Heer Bau
wens vraagt b ijgevolg  het behoud van 
het huidig regime, t.t.z. de toepassing 
van een bijdrage op een voorafbepaald 
maximum loon.

De Heer yanderro l sluit zich aan 
bij de zienswijze van den Heer Bau
wens. Het is niet aannemelijk, zegt 
hij, dat gelijk  welke tak der zeevis
scherij zwaardere sociale lasten moet 
dragen, dan de n ijverheid  op vasten 
bodem. De verplichtingen van de ree
derijen gaan evenver, maar in elk ge
val n iet verder.

DE K LE IN EN  MOETEN GEHOLPEN

De Heer Vandenberghe is van oor
deel dat de opvatting der afhouding 
op de bruto-opbrengst om veel rede
nen te verrechtvaardigen is. Volgens 
zijn  m eening is het logisch dat de 
groote reederijen de kleine reederijen, 
die m inder bestand zijn  tegen den 
socialen last, zouden helpen. Hij 
neemt aan dat er in de eerste plaats 
naar de nijverheidsm atigheid der pre
mie moet gestreefd worden ; dit prin
cipe, geldt zoowel voor de groote als 
voor de kleine reederijen. Van in den 
aanvang is zijn  stelling geweest, de 
n i’Verheid niet zwaarder te belasten, 
dan in de landelijke nijverheid.
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H et huidig stelsel geeft echter aan
leid ing to t een veel te zwaar belasten 
van de kleinen in evenredigheid met 
de verdiensten van de grooten, voor 
w ie bij groote verdiensten het p la 
fond van 4.000 fr. vaststaat, waarbo
ven ze n iets hoeven te betalen.

Het staat van thans a f zeker vast, 
da t de kustvisscherij m aandelijks dit 
bedrag nooit zal bereiken. Z ij die dus 
veel verdienen worden dus bevoor- 
deeligd, w at in strijd  is m et de sociale 
gedachte die ons m oet bezielen bij 
h et maken van een sociale wetgéving.

De H eer Vanderrol is van oordeel 
dat de Nationale Voorzorgskas der 
V isscherij n iet m ag opgevat worden 
in  den zin van een solidariteit ska s. of 
e t i M^dadigheidsinstelling. Iedereen 
moet aan zijn wettelijt“ verplichtin
gen voldoen ; kun... «. . kleine ree- 
öerijen dit niet dan moe x  voor hen 
een andere oplossing . h t  worden, 
m aar ln elk geval r ie t  jp den rug 
van andeiO reederijen. 1 ; is b.v. niet 
ÖenKDaar < • nijverheid
op vasten bodem zuu b . aankloppen 
bij ecu n.j verneid van grooter for
maat, onder voorwendsel, dat ze er 
n iet in slaagt haar kosten te dekken. 
W il men de w ijze van inning der b ij
dragen op de bruto opbrengst spijts 
alles doorvoeren, dan m oet men de 
prem ie vaststellen op grondslag van 
den huldigen last der m aatschappe
lijk e  zekerheid, meer kan men van de 
diepzee- en m iddenslagvisscherij niet 
vergen.

De Heer Vandenberghe behoudt zijn  
stelling : de groote reederijen kunnen 
de kleine reederijen  helRen. De afhou
ding op de bruto-opbrengst biedt h ier
voor het geschikt middel. H ij merkt 
op dat het zonderling is dat de groote 
reederijen, zich tijdens den oorlog 
n ie t verzetten tegen een afhouding op 
de bruto-opbrengst, toen bvb. de k lei
nen alleen percentsgew ijze afgehou
den werden op de bruto-opbrengst 
voor de Gem. Kas voor Zeevisscherij.

De Heer Pluymers stelt voor dat de 
bijdrage ten voordeele van de Natio
na le  Voorzorgskas der Visscherij zou 
geïnd worden door een afhouding op 
de bruto-opbrengst, die slechts als 
provisie zou dienen t.t.z. ten slotte zou 
m oeten  aangepast worden aan voor
afbepaalde bijdragen. In  geval de 
eindafrekening uitwijst, dat er ten 
slotte in  den loop van het i!aar teveel 
werd afgehouden, heeft de reederij 
rech t op een terugbetaling. In  geval 
de storting niet volstaat, kan er spra
ke zijn  van een staatstusschenkomst 
ten  voordeele van de reeders, w ier 
bruto-opbrengst ontoereikend was.

De Heer Bauwens stipt verder ande
re m oeilijkheden aan die een bezwaar 
z ijn  tegen  de afhouding op de bruto- 
opbrengst : de verkoop in het buiten
land, voor dewelke er geen voldoende 
toezich t bestaat ; de vrije  m arkt in 
visscherijprodukten —  groote hoeveel
heden visch kunnen aan den verkoop 
in  de vischm ijn  onttrokken worden.

De Heeren Pluymers en Vandenber
ghe zien hierin  slechts practische be
zwaren, die ten gepasten tijde zullen 
onderzocht en beteugeld worden.

De Heer Claeys w ijst er op dat de 
door den Heer Pluymers voorgestelde 
regeling geweld ig veel m oeilijkheden 
op adm in istratief gebied zal scheppen. 
Men heeft twee bestanddeelen : eerst 
de inn ing der bijdrage op de bruto- 
opbrengst en vervolgens de aanpas
sing van de aldus geinde bijdrage 
aan de prem ie berekend op voora f
bepaalde fo rfa ita ire  loonen. D it kan 
de kwestie n iet anders dan nog inge
w ikkelder maken. Verm its men ver
zaakt aan het stelsel der afhouding 
op de bruto-opbrengst, defin itie f ver
worven aan de Nationale Voorzorgs
kas der Visscherij, om terug te keeren 
tot het stelsel van een voorafbepaalde 
bijdrage te berekenen op forfa ita ire 
loonen, m et in achtnem ing van een 
maximum, kan men evengoed de b ij
drage rechtstreeks toepassen op deze 
forfa ita ire  loonen, zonder daarom een 
om weg te  m oeten gebruiken. D it zou 
insgelijks toelaten dat de Staat in 
den een o f ander zin ten voordeele 
der kleine reederijen tusschenkomt.

Ten slotte is men het eens m et het 
voorstel van den Heer Pluymers : in
ning der b ijdrage in den vorm  van 
een percent op de bruto-opbrengst. De 
aldus gestorte b ijdrage wordt slechts 
als een provisie beschouwd. De a fre
kening moet op het einde van het 
jaar gedaan worden op grondslag van 
een voorafbepaalde premie van toepas
sing op fo rfa ita ire  loonen.

De H eer Vandenberghe hecht h ier
aan zijn  goedkeuring onder voorbe
houd, dat de rechten der kleinen niet 
benadeeld worden ten opzichte van 
hun gelukkiger vakgenooten, daar al
len in het V isscherijbedrijf dezelfden 
zwaren arbeid verrichten.

DE B IJD R A G E  VOOR V E R Z E K E R IN G  
D ER A R B EID SO N G EV A LLEN

De Heer Vanderrol is van oordeel 
dat de afhouding van een percent op 
de bruto-opbrengst ten voordeele der 
Gemeenschappelijke K as voor de Zee
visscherij thans niet meer gewettigd 
is. Men zou m oeten terugkeeren to t de 
toepassing van een vaste b ijdrage op 
de fo rfa ita ire  loonen, b ijgevolg  het 
stelsel dat vóór den oorlog door de 
Gemeenschappelijke K as voor de Zee
visscherij werd toegepast. De reeders 
hebben uitsluitend om opportuniteits- 
redenen er in toegestemd, dat voor 
den duur van den oorlog de bijdrage 
geind werd in den vorm  van een per
cent op de bruto-opbrengst. De abnor
male toestanden zijn  thans achter den 
rug en de Heer Vanderrol drukt zijn  
verwondering uit dat noch de G e
meenschappelijke K as voor de Zeevis
scherij, noch het Bestuur van het 
Zeewezen het in itia tie f genomen heeft 
de kwestie van de w ijze van inning 
der b ijdrage voor verzekering der ar
beidsongevallen opnieuw te r bespre

king te brengen.
De Heeren Pluym ers en Bauwens 

w ijzen er op dat de Beheerraad der 
Kas zeer w ijs gehandeld heeft. Dank 
zij zeer voorspoedige haringseizoenen 
is de Gem eenschappelijke K as voor 
de Zeevisscherij er in geslaagd haar 
toestand, w at het gewoon risico be
treft, gezond te maken. Zoo de Sectie 
Oorlogsrisico thans m et schulden is 
belast, is dit alleen het gevolg van 
het zeer zwaar oorlogsrisico, dat trou
wens door geen enkele verzekering zou 
kunnen gedragen worden. De over
gangswet, die bovendien zeer ruime 
voordeelen aan de slachtoffers van 
arbeidsongevallen zal leveren, m aar 
die sp ijtig  genoeg op zich laat wach
ten, houdt rekening m et dezen b ij- 
zonderen .toestand : de Staat zal im 
mers den last van de gansche oorlogs
periode to t 30 Juni 1946 op zich nemen.

De Heer Vandenberghe acht deze 
bespreking voorbarig. Indien ze door
gaat, dan zal h ij ten gepasten tijde 
er op wijzen, dat het niet opgaat dat, 
waar gedurende gansch den oorlog 
de kleinen, zware bijdragen zonder 
morren gedragen hebben, ook de groo
ten in tijden  van m inder voorspoed 
voor de kleinen, het hunne moeten 
bijdragen om het huidig stelsel als 
practisch te aanzien en in evenredig
heid van de gevaren welke geloopen 
worden.

De Heer Vanderrol dringt aan dat 
de Gem eenschappelijke K as voor de 
Zeevisscherij de kwestie van de w ijze 
van inning der bijdragen ter bespre
king zou brengen.

In  de volgende zitting van den Be
roepsraad zal de pensioenwet der zee
visschers besproken worden, een zeer 
belangrijk  onderwerp dat de volledige 
aandacht van alle leden zal vergen.

BETALING OP DE EXTRA BELASTINGr
De aandacht van de reeders werd 

er reeds vroeger op gevestigd, dat de 
extra belasting op de in  oorlogstijd 
behaalde exceptionneele inkomsten, 
winsten en baten, dient betaald zon
der dat ze daartoe uitgenoodigd o f 
verw ittigd  worden door het beheer der 
belastingen.

Art. 13 par. 1, tweede alinea der wet 
van 16-10-1945 luidt als volgt:

De extra -belasting  d ient betaald ten 
laatste op 1 Januari 1946, zelfs indien  
op dezen datum  het bedrag nog n ie t 
op het koh ier is gebracht o f nog n iet 
aan den belastingp lich tige werd be- 
teekend. B ij gebrek aan beta ling op 
1 Januari 1946, is h e t ' verschuldigd  
bedrag vatbaar voor een in terest van 
5 t.h. per jaa r ten bate van de Schat
kist, voor den duur van het verw ijl, 
zonder dat er aanleiding kan z ijn  to t 
toekenning van m ora to ire  interesten  
in den zin van artikel 74 der samen
geordende wetten op de inkom stenbe
lastingen.

Hieruit b lijk t dat bij n iet onm iddel
lijke betaling een interest loopt van 
5 % op het bedrag van de verschul
digde extra belasting. Aangezien op 
de 60 %  van het geblokkeerd verm o
gen slechts VA %  interest uitgekeerd 
wordt, beteekent zulks een verschil 
van VA % ten nadeele van den be- 
lastingsplichtige. De betaling m ag ge
schieden door m iddel van de obliga- 
tiën der Muntsaneeringsleening, of 
anders gezegd door m iddel van de 
60 % van het geblokkeerd geld en an
dere activa; daartoe volstaat het een 
form ulier, «  giro-order »  genoemd, in 
te vullen en a f te geven bij den Ont-

De Afhouding op de Loonen ten voordeele van 
den Rijksdienst voorde Maatschappelijke

Zekerheid
DE NIEUWE TARIEVEN

Krachtens een advies van den Be
roepsraad voor de Zeevisscherij w er
den met ingang van 1 A pril 1946 de 
fo rfa ita ire  loonen waarop de afhou
ding ten voordeele van den R ijks
dienst moeten toegepast worden als 
volgt vastgesteld.

1. Vaartuigen m et m otor van m eer 
dan 120 P .K .:

Leden der bemanning m et u itzon

dering van den scheepsjongen: 150 fr. 
per arbeidsdag.

Scheepsjongen: 56 fr. per arbeids
dag.

2. Vaartuigen m et m otor van 120 
P.K . en m in :

Leden der bemanning m et uitzon
dering van den scheepsjongen: 100 fr. 
per arbeidsdag.

Scheepsjongen: 38 fr. per arbeids
dag.

De volgende bijdragen op de loonen zijn bijgevolg verschuldigd vanaf 
den 1 April 1946.

1. Vaartuigen m et m o to r van m eer dan 120 P .K .:

Arbeids- Bem anning met uitzondering 
dagen van scheepsjongen

fo r fa ita ir  werkgevers- werkne- 
loon bijdrage mersbijdr.

(17 t.h.) (8 t.h.)

fo rfa ita ir
loon

Scheepsjongen

werkgevers- werkne- 
bijdrage mersbijdr. 
{17 t.h.) (8 t.h.)

1 150,— 25,— 12,— 56,— 10 — 4,—
2 300 — 51 — 24,— 112,— 19,— 9,—
3 450,— 76,— 36,— 168,— 29,— 13,—
4 600,— 102,— 48,— 224,— 38,— 18,—
5 750,— 127,— 60,— 280,— 48,— 22,—
6 900,— 153,— 72,— 336,— 57,— 27,—
7 1.050 — 178,— 84,— 392,— 67,— 31 —
8 1.200 — 204,— 96,— 448,— 76,— 36,—
9 1.350,— 229,— 108,— 504 — 86,— 40,—

10 1.500,— 255,— 120,— 560,— 95,— 45,—
11 1.650,— 280,— 132,— 616,— 105,— 49,—
12 1.800,— 306,— 144,— 672,— 114,— 54,—
13 1.950,— 331,— 156,— 728,— 124,— 58,—
14 2.100 — 357,— 168,— 784,— 133,— 63,—
15 2.250,— 382,— 180,— 840,— 143,— 67 —
16 2.400,— 408,— 192,— 896,— 152,— 72,—
17 2.550,— 433 — 204,— 952,— 162,— 76,—
18 2.700 — 459,— 216,— 1.008,— 171,— 81 —
19 2.850,— 484,— 228,— 1.064,— 181,— 85,—
20 3.000,— 510,— 240,— 1.120,— 190,— 90,—
21 3.150,— 535,— 252,— 1.176,— 200,— 94,—
22 3.300,— 561,— 264,— 1.232,— 209,— 99,—
23 3.450,— 586,— 276,— 1.288,— 219,— 103,—
24 3.600,— 612,— 288,— 1.344,— 228,— 108,—
25 3.750,—  * 637 — 300,— 1.400,— 238,— 112,—
26 3.900,— 663,— 312,— 1.456,— 248,— 116,—
27 4.000,— 680,— 320,— 1.512,— 257,— 121,—
28 — — — 1.568,— 267,— 125,—
29 — — __ 1.624,— 276,— 130,—
30 — — — 1.680,— 286,— 134 —
31 — — — 1.736,— 295,— 139,—

2. Vaartuigen m et m o to r van 120 P.K . en m in :

Arbeids- Bem anning m et uitzondering 
dagen van  scheepsjongen

Scheepsjongen

fo rfa ita ir werkgevers werkne- fo rfa ita ir werkgevers werkne-
loon bijdrage 

(17 t.h.)
mersbijdr. 

(8 t.h.)
loon bijdrage 

(17 t.h.)
mersbijdr. 

(8 t.h.)

1 100,— 17,— 8 — 38,— 6 — 3 —
2 200 — 34,— 16,— 76,— 13,— 6 —
3 300 — 51,— 24,— 114,— 19 — 9,—
4 400,— 68,— 32,— 152,— 26,— 12,—
5 500,— 85,— 40,— 190,— 32,— 15,—
6 600,— 102,— 48,— 228,— 39,— 18,—
7 700 — 119,— 56,— 266,— 45 — 21 —
8 800 — 136,— 64,— 304,— 52,— 24,—
9 900,— 153,— 72,— 342,— 58,— 27,—

10 1.000,— 170,— 80,— 380,— 65,— 30,—
11 1.100,— 187,— 88,— 418,— 71,— 33,—
12 1.200,— 204,— 96,— 456,— 78,— 36 —
13 1.300,— 221,— 104,— 494,— 84,— 40,—
14 1.400,— 238,— 112,— 532,— 90,— 43 —
15 1.500,— 255,— 120,— 570,— 97,— 46,—
16 1.600,— 272,— 128,— 608,— 103,— 49,—
17 1.700,— 289,— 136,— 646,— 110,— 52,—
18 1.800,— 306,— 144,— 684,— 116,— 55,—
19 1.900,— 323,— 152,— 722,— 123,— 58,—
20 2.000,— 340,— 160,— 760,— 129,— 61 —
21 2.100 — 357,— 168,— 798,— 136 — 64,—
22 2.200,— 374,— 176,— 836 — 142,— 67,—
23 2.300,— 391,— 184,— 874,— 149,— 70,—
24 2.400,— 408,— 192,— 912,— 155,— 73 —
25 2.500,— 425,— 200,— 950,— 161,— 76,—
26 2.600,— 442,— 208,— 988,— 168,— 79 —
27 2.700,— 459,— 216,— 1.026,— 174,— 82,—
28 2.800,— 476,— 224,— 1.064,— ' 181,— 85 —
29 2.900,— 493,— 232,— 1.102,— 187,— 88,—
30 3.000,— 510,— 240,— 1.140,— 194,— 91,—
31 3.100,— 527,— 248,— 1.178 — 200,— 34,—

De afhouding wordt, eens boven de 
onder de 50 cent. verva lt ze.

50 cent., tot de frank afgerond;
Sn.

vanger der belastingen. D it form ulier 
m oet ook bij dezen ambtenaar ge
vraagd worden.

De berekening van het juiste bedrag 
dezer belasting is zeer ingewikkeld, 
maar het volstaat van het bij bena
dering vast te stellen. H ieronder een 
voorbeeld van berekening der extra- 
belasting:
W inst 1940 tot 1944 ........ . fr. 2.000.000
Bedrag vrijgesteld  van de 

ex tra -b e la s tin g .............  360.000

Bedrag belastbaar in de
extra-belasting ......... fr. 1.640.000
Bedrag der reeds ontvangen belas- 

tingbrieven, met inbegrip van de be
lasting op uitzonderlijke w insten en 
deze desgevallend nog te ontvangen 
voor het boekjaar 1944: 1.100.000 fr.

De groote m oeilijkheid is het vast
stellen van de belasting op het van 
de extra-belasting vrijgesteld  gedeel
te, dit is a fhankelijk  van verschillen
de faktoren. We nemen een gem id
deld bedrag 90.000 fr.

Berekening

Gewone belasting op het vrijgesteld  
gedeelte (360.000 fr .) : fr. 90.000 

Extra-belastingen :
100.000 fr. à 70 % ........  70.000
100.000 fr. à 80 % ........  80.000
800.000 fr. à 90 % ........  720.000
640.000 fr. à 95 % ........  608.000

1.640.000
Reeds gevestigde o f nog 

te vestigen gewone be
lastingen en reeds ge
vestigde uitzonderlijke 
belastingen ....................

1.568.000

1. 100.000

Te storten extra-belasting fr. 468.000 
Er dient opgemerkt dat, indien er 

te veel gestort wordt, het verschil zal 
terugbetaald worden bij de defin itieve 
afrekening; men zorgt er echter voor 
van ook geen veel te hoog bedrag te 
storten, daar men in d it geval de 
interest van VA %  verliest op het ver
schil.

Notariëele Aankondigingen
Studie van den Notaris 
Jan B. de Gheldere

te Heist.

uur
IN STEL M ET PREM IE  

Op Dinsdag 7 M ei 1946, te 17 
te Heist, in het Café « I n  ’t N ieuw 
D iep », Onderwijsstraat, van: 

BADSTAD H E IST-AAN -ZEE  
Koop 1. —  Welgelegen en gerievig 

W OONHUIS met erve, Onderw ijs
straat, nr 37, groot 105 m2. 

Beschikbaar met betaling.
Koop 2. —  Schoon perceel BOUW 

GROND, in de IJzerstraat groot 87 m 2.
(180)

Studie van M eester 
Pierre Denis

doctor in de rechten 
notaris te Nieuwpoort.

Op Woensdag 8 M ei 1946, om 4 uur 
’s namiddags in  de café «D e  Een
d ra ch t» bij den heer Henri Deman, 
te Mannekensvere, ten overstaan van 
den heer Vrederechter, TOESLAG van 

GEMEENTE MANNEKENSVERE 
Een welgelegen huis met bouwland 
groot 23 a. 70 ca.

Ingeste ld : 80.000 fr.
Gewone voorwaarden.
Zichtbaar den Maandag, Woensdag 

V rijdag van 10 tot 12 uur.
Verdere inlichtingen ter studie

(191)

Studies van de Notarissen 
M A U RICE Q U A GH EBEU R  

te Oostende, Kerkstraat 43, en 
IG N ACE M U YLLE

te Middelkerke.

Op Dinsdag 14 M ei 1946, te 15 uur, 
in het lokaal Prins Boudewijn, St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende: 

IN STEL M ET % %  PREM IE  van 
EEN B EST  G E L E G E N  PUINGROND  
standplaats van de vroegere café «Au 
Nouveau Passage», hoek S.S. Petrus 
en Paulusplein, en Visscherskaai, n 1 

Oppervlakte 134 m2.
Samen m et alle eventueele vergoe

dingen voor oorlogschade. 
Onm iddellijk genot.
Alle nadere in lichtingen te bekomen 

ter studies van voornoemde notaris- 
sen. (187)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Donderdag 9 M ei 1946, te 15 uur, 
in het lokaal Prins Boudewijn, St Se
bastiaanstraat 22, te Oostende:

TOESLAG
van

EEN HANDELSHUIS
te O o s t e n d e  

Thouroutsche Steenweg, 62 
Oppervlakte: 106 m2 met 8 plaatsen 

kelderingen, koer, hof, 2 zolderkamers 
en verdere gerieven.

Verhuurd zonder geschreven pacht 
m its 1200 fr. per maand, benevens de 
lasten.

Ingeste ld : 350.000 fr. 
Bezoek: M aandagen en Donderda

gen van 2 tot 4 uur.
A lle nadere inlichtingen te bekomen 

ter studie van den verkoopenden no- 
taris. Q 89)

Studies van de Notarissen 
M A U RICE Q U A G H EBEU R

te Oostende. Kerkstraat 43, en 
G A B R IE L  F R A E IJS

te Brugge, Braam bergstraat 25.

Op Donderdag 9 M ei 1946, te 15 uur, 
in  het lokaal Prins Boudewijn, St. Se
bastiaanstraat 22, te Oostende:

TOESLAG
van

SCHOONEN EIGENDOM
genaamd « Hotel Birmingham »

Van Iseghemlaan, 139, te Oostende 
bij de Leopold I  plaats. Oppervlakte 
115 m2.

Verhuurd m et pacht tot 1 Juli 1948 
m its 25.000 fr. ’s jaars.

Ingeste ld : 325.000 fr.
Bezoek: M aandagen en Donderda

gen van 2 tot 4 uur.
A lle nadere inlichtingen te bekomen 

ter studie van voornoemde notarissen.
(190

Studie van den Notaris 
). B. de Gheldere

te Heist-aan-zee.

IN STEL
Op Woensdag 15 M ei 1946, om 16 ure 

te Heist, in het «C a fé  des Brasseurs», 
Hermans Liebaertstraat, van:

BADSTAD H E IST-AAN-ZEE
G R O O T  B U R G E R S H U I S

met erve te Heist, St. Josephstraat, 
nr. 28 (d icht bij de K erk ), groot 250 
m2; geschikt voor fam ilie-pensioen; 
beschikbaar en bewoonbaar m et de 
betaling.

Ten  verzoeke van den Dienst van 
het Sekwester. (185)

Studie van Meester 
Pierre Denis

doctor in  de rechten 
notaris te Nieuwpoort.

Op Maandag 29 A pril 1946, om 3 uur 
’s namiddags ter herberg «La  L iberté» 
bij den heer Charles Demeyere, G roo
te M arkt te Nieuwpoort, TOESLAG 
van:

STAD N IEU W PO O RT
a) De welgelegen Café

« In  de Nieuwe W andeling», met a f
hankelijkheden, m agazijn  en garage, 
hoek Pelikaan en Oude Veurnevaart- 
straat nr. 145; groot ongeveer 235 m2.

Ingeste ld : 161.000 fr.
b) Een kloek Woonhuis 

Oude Veurnevaartstraat, nr. 143; groot 
ongeveer 81 m2.

Ingeste ld : 53.000 fr.
Beide eigendommen z ijn  voorzien 

van  water, gaz en electriciteit.
Zichtbaar alle dagen.
Verdere in lichtingen ter studie.

(182)

Studies van de Notarissen 
JAN B. de G H E L D E R E  

te Heist, en 
Ant. VAN H OESTEN  B ER G  HE

te Jabbeke.

INSTEL
Op Dinsdag 7 M ei 1946, om 16 uur 

te Heist, in  het «H ote l de la M arine», 
Statieplaats, van:

BADSTAD H E IST-AAN-ZEE  
SCHOONE EN G R O O TE V ILLA  

genaamd «  K inderrust », Aug. Beer- 
naertstraat, nr. 12, groot 135 m2, zeer 
gunstig gelegen op 30 m. van Zeedijk 
en Square A lbert en geschikt voor 
familiepensioen.

Beschikbaar met betaling. (181)

Kleine aankondigingen
•  Monsieur bonne prés., 31 ans, libre 
tout engagem ent m ilitaire fin  avril- 
début mai cherche place empioyé ou 
similaire. Rég. ling.: franc. 14 a. p ra
tique import, usine région Mons. Ecr. 
conditions bur. journal sous n. 183.
•  Te koop: w itte menagère in goeden 
staat: Spaarzaamheidstr. 54. (152) 
9  Te koop: Open boot, gebouwd in 
1941. M otor Claeys 14-16 P. K. van 
1941. Adres St. Jorisstraat 25. (176) 
9  Te koop: Mooi vissehersvaartuig, 
gebouwd in  1943, voorzien van een 
A.B.C. van 80 P.K. van 1943. Adres: 
bureau van ’t blad. (178)
•  Gevraagd: goede kokin, voor pen
sion. Adres ten bureele. (188)

VISCH -G RO O TH A N D ELA A R S !

Om  uw vervoer van versehe visch te 
verzekeren, voor b innen - o f bu iten 
land, m et de laatste moderne u itge 
ruste F R IG O  VRACH TW AGENS,w ende  
m en zich to t

B R I T I S H  A U T O S E R V I C E S
Centenaire Palade - Hall n° 9 
BRUSSEL —  Tel. 26.39.82 

OFFICIEELE VERVOERPRIJS. (179)

L O O N K A A R T E N
Ter drukkerij van Het Nieuw Vis* 

scherijblad zijn thans te verkrijgen : 
Loonkaarten voor bedienden. 
Loonfichen (speciaal voor werknemers 

uit de V isscherij).
Loonbordereelen voor reeders.



«H ET NIEUW  V ISSC H ER IJB LA D »

M A R K T B E R I C H T E N vendig en m et uitzondering voor tong- 
sorteering waren de prijzen  redelijk.

OOSTENDE
V rijdag 19 A pril 1946.

Heden 7 visschersvaartuigen van de 
vangst terug, doch allen met kleine 
partijen  visch. De aanvoer bedraagt 
slechts 140 bennen en bestaat uit 
tong, tarbot en wat kabeljauw en zeer 
w ein ig rog. N iettegenstaande de V r ij
dagm arkt kenden al de aangeboden 
soorten goede prijzen  en was de 
m arkt bijzonder levendig.
0.45 2.267 23.810,—
0.186 5.233 43.760,—
Z.428 6.867 62.005,—
0.48 2.992 30.130,—
0.7 5.969 58.890,—
0.123 10.997 108.730,—
0.161 1.422 17.160,—

Zaterdag 20 A p ril 1946.
Er zijn  vandaag veel vaartuigen met 

kleine vangsten ter m ijn, zoodat de 
aanvoer betrekkelijk  klein is. De be
langstelling was groot, bijzonder van 
wege de koopers van langs de kust. 
Volgende vischsoorten waren op de 
m arkt aanwezig: 15.000 kgr. tong, 
2.000 kg. tarbot en griet, 20.000 kg. 
pladijs, 6.000 kg. rog, 5.000 kg. kabel
jauw, 9.000 kg. w ijtin g  en w at haai, 
zeehond en schar. Tong wordt goed 
a f genomen aan steeds stijgende p r ij
zen, evenals tarbot, die aan hooge 
prijzen  wordt betwist. Kabeljauw  
wordt m inder levendig a fgezet in het 
begin van den verkoop, doch boekt bij 
het einde der m arkt een m erkelijke 
s tijg ing in  prijs. P lad ijs en w ijtin g  
werden eveneens aan redelijke p r ij
zen gemijnd.
N.801 1.184 8.050,—
0.201 4.025 56.700,—
0.223 12.516 141.135,—
Z.413 10.004 82.707,—
0.290 10.963 97.620,—
N.737 1.883 28.920,—
0.263 1.013 11.770,—
0.270 2.539 20.340,—
N.793 1.095 12.620,—
0.273 591 4.600 —
0.104 2.921 32.740,—
N.780 540 4.320,—
0.180 1.591 7.700,—
0.262 6.155 77.950,—
0.10 314 2.700,—
0.786 643 3.880,—

Maandag 22 A pril 1946.

was een tekort aan rogsorteering. 
Tong wordt goedkoop doch aan stand
houdende prijzen  afgezet. Tarbot 
wordt m inder duur verkocht dan Za
terdag en daalt steeds van beurt tot 
beurt .Kabeljauw wordt eveneens in 
dalende lijn  van de hand gedaan. 
A lhoewel tegen het einde der m arkt 
de belangstelling verm inderde, was 
een lichte stijg ing waar te nemen 
voor verschillende vischsoorten.
0.194 3.163 27.290,—
0.93 7.087 63.010,—
0.244 13.564 95.940,—
0.124 16.563 87.190,—
0.266 22.876 127.550,—
0.114 2.050 25.700,—
0.24 6.362 62.365,—
0.34 1.723 15.270,—
0.82 20.949 262.320,—
0.153 13.305 80.793,—
0.204 15.478 124.956,—
0.287 12.583 113.374,—
0.265 11.137 102.160,—
0.247 18.413 143.010,—
0.224 27.479 179.806,—
m -

Ter gelegenheid van het Paasch- 
feest had heden M aandag geen ve r
koop plaats.

Dinsdag ,23 A pril 1946.
Heden zijn  15 vaartu igen aan den 

vischafslag tegenwoordig. A l deze 
vaartuigen hebben over het algemeen 
redelijke vangsten, zoodat de aanvoer 
tam elijk  groot is. Er z ijn  zoowat 3400 
bennen visch en ongeveer 25.000 kg. 
tong op de markt. Volgende hoeveel
heden en variëteiten  worden te koop 
aangeboden: 80 bennen fijn e  visch 
(tarbot en grie t), 630 bennen kabel
jauw en gul, 1.000 bennen platvisch- 
soorten, 1.150 bennen w ijting, 60 ben
nen rogsoorten, 100 bennen knorhaan, 
50 bennen haai en zeehond, 45 ben
nen schar, 100 bennen totten, 20 ben
nen zeewolf, alsook wat zeeduivel 
(steert), tongschar, leng, koolvisch, 
steenpost en enkele kgr. heilbot en 
makreel. W at heden seffens opviel,

Woensdag 24 A pril 1946.

T w aa lf vaartu igen ter markt, die 
samen 1500 bennen visch, bestaande 
uit 230 bennen kabeljauw, 725 bennen 
pladijs, 390 bennen w ijting, 150 ben
nen andere vischsoorten en 18.000 kg. 
tong, aanvoeren. De aanvoer van he
den is dus m erkelijk  kleiner dan gis
teren en voldoet bijlange n iet aan een 
zeer levendige vraag. Tong is stand
houdend, tarbot en griet daarentegen 
is in prijs gedaald. Kabeljauw, w ij
ting en pladijs worden zeer gevraagd 
en worden dan ook steeds in stijgen 
de liin  afgenomen. M et uitzondering 
van fijn e  visch wordt tegen het einde 
der m arkt een m erkelijke stijg ing voi>r 
de andere soorten waargenomen. R jg , 
in kleine hoeveelheid voorhanden 
vond gretigen en duren afzet. De 
m arkt was zeer levendig en er was 
veel belangstelling.

0.165 14.072 133.210 —
0.220 10.551 109.300,—
0.217 17.824 157.890,—
0.288 6.686 96.060,—
0.273 1.089 11.700,—
N.725 2.932 40.980 —
0.19 978 14.890,—
0.69 338 3.610,—
0.61 793 9.580,—
0.180 1.843 14.850,—
0.31 796 10.910,—

AANVOER EN OPBRENGST PER DAG

V rijdag 19 7.118 kg. 103.190 fr.
Zaterdag 20 57.977 kg. 593.752 fr.
M aandag 22 — —
Dinsdag 23 192.702 kg. 1.510.734 fr.
Woensdag 24 93.719 kg. 1.038.330 fr.
Donderdag 25 57.902 kg. 602.980 fr.

409.418 kg. 3.848.986 fr.

G A R N AALAANVO ER

18 April 834 kg. 50-41 fr.
19 April 1.678 kg. 60-51 fr.
20 April 2.162 kg. 56-39 fr.
23 April 1.973 kg. 50-40 fr.
24 April 1.340 kg. 54-29 fr.

Firma Jan Spaanderman
I JMUIDEN •  HOLLAND.  
Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevitch

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

Zoodra m ogelijk  weer op de Belgi sche Markt. (10)

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
V isch en Garnaal 

ViSCHMIjN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

Verwachtingen
Volgende visschersvaartuigen zullen 

toekomende week markten :

0.231 17.300 161.380-
0.193 9.746 122.200,-
0.218 17.970 173.140-
0.175 15.409 153.770 —
N.777 3.244 35.750,—
0.242 12.772 178.210,—
0.137 7.639 102.840,—
0.196 3.302 38.250,—
0.78 4.196 50.330,—
N.782 437 7.130,—
0.68 942 7.600.—
0.783 762 7.730,—

0.241
N.704
N.809
0.140
0.228

0.222
0.292
0.277
0.87
0.191

0.221
0.190
0.291
0.214
0.138

Dinsdag zal de

0.77
0.246
N.807
0.66
0.177

0.298

0.256
0.34
0.109
0.286
0.166

0.300
0.115
0.119
0.232
0.235

van IJsland
met kabeljauw en schelvisch markten.

VISCHHANDEL

ZEEBRUGGE
Zaterdag 20 A p ril 1946.

Tongen: groote 18-22; bloktong 23- 
27; fru ittong 28-31; sch. kl. 31-38; 
tarbot 60-70; kabeljauw 22-24; platen: 
m iddenslag 3-6, kleine 3-6; keilrog 
13; rog 9,50-12,50; w ijtin g  3,50-4; zee
hond 6-7 fr. per kg.

Maandag 22 A pril 1946.
Geen verkoop.

Dinsdag 23 A pril 1946.
Tongen: gr. 16-18, bloktong 20,50- 

22, fru ittong 26-28, sch. kl. 28-30; ta r
bot 55; platen: m iddenslag 4-5, kleine 
4-6; kabeljauw 17-19; keilrog 13-15; 
rog 12-14; w ijtin g  4-5; zeehond 6-7 fr. 
per kg.

Woensdag 24 A pril 1946.
Tongen: groote 17-18, bloktong 21- 

22, fru ittong 26-28: sch. kl. 28-30; ta r
bot 55-56; kabeljauw 17-21; platen: 
m iddenslag 5-6, kleine 6-7,50; rog 
14,50-17; w ijtin g  4-5; zeehond 7 fr. 
per kg.

Donderdag 25 A pril 1946.
Tongen: groote 18-20, bloktong 22- 

24, fru ittong 27-29, sch. kl. 27-30; ta r
bot 50; kabeljauw 20-24; platen: m id
denslag 5-6,50, kleine 6-7,50; rog 15- 
17; w ijtin g  5,50-6,50; zeehond 6-8 fr. 
per kg.

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

IN VO ER U ITV O ER

ALBERT RAES-REYZERHOVE 
Vischmijnstr. 18 - Zeebrugge

EX PO R T - 
Zout voor de

iM PO RT
visschers

Telegram adres: Raesvis 
Telefoon  51327 Heist —

AANVOER G AR N AAL

Donderdag 25 A pril 1946.
11 vaartu igen lossen heden hun 

vangst. De aanvoer bedraagt ongeveer 
58.000 kgr., is zeer eenvorm ig en be
staat enkel uit tong, pladijs, w ijting, 
tarbot, w at rog, schar en knorhaan. 
Tongaanvoer welke het hoofdbestand
deel van den aanvoer u itm aakt bena
dert de 12.500 kgr. en zeer vaste p r ij
zen, iets m inder dan gisteren echter, 
worden betaald, W ijtin g  en pladijs 
worden ingezet aan prijzen  lager dan 
daags voordien doch worden van beurt 
to t beurt in  steeds stijgende lijn  ver
kocht. Er is w ein ig kabeljauw voor
handen evenals rog zoodat deze beide 
vischsoorten aan rendeerende prijzen 
worden van de hand gedaan. Een 
steur wegende 14 kgr. en aangevoerd 
door 0.19 werd verkocht aan 115 fr. 
de kgr. De m arkt was heden zeer le-

BRUSSEL
Prijs  per kg. van de hieronder aan

geduide vischsoorten, verkócht gedu
rende de week van 13 tot 19 April: 

G riet 7,75-22; lam prei 46; kabeljauw
7.75-39; gullen 20-24; mooie meiden 
18-25; zeepaling 20; katvisch 10; zee- 
haai 20-24; schelvisch 4-26; schaat 
20-25; paling 28-32; schar 10-18; w ij
ting 2-9,25; stokvisch 18-21; platen
3.75-17; rog 4-23; riviervisch 3,75-22; 
roobaard 2,25-8; fore l 25-45; tarbot 
13-69; tong 20-41.

Verkocht: 84.009 kg. visch tegen fr. 
1.014.471.

Het tekort aan ronde- en kookvisch 
heeft deze week de m arkt beinvloed. 
De zendingen uit den vreemde waren 
aanzienlijk  verminderd.

18 April
19 April
20 April
23 April
24 April

700 kg.
1.149 kg. 
1.698 kg.
2.031 kg.
2.291 kg.

48-63
43-56
39-57
35-52
31-45

PRIJZEN PER KILO TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN VAN OOSTENDE - W EEK  VAN 19 TO T 25 A P R IL  1946

Vrijdag
Soles —  Tongen, g r ...........................  20,40-22,80

3'4 ... ................................... 28,00-31,20
bloktongen ......................... 30,00-34,00
v 'k l........................................  28,00-33,60
k l...........................................  27,00-31,60

Turbot —  Tarbot, gr........................  60,00
m idd...................................... 35,00
kl............................................ 22,00

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

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

Eglefins —  Schelvisch, gr................   
m idd...........................................................
kl.................................................................

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

Raies —  Rog .....................................  3,70-8,70
Rougets —  Roobaard .....................   
Grondins —  Knorhaan ...................   
Cabillaud blanc —  Kabeljauw  ... 21,75

Gullen ................................   
Lottes —■- Steert (zeedu ivel) .........  
Merlans —  W ijtin g  .......................... 3,60
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 eilrog ...............................
Homards —  Zeekreeft ....................
Flottes —  S c h a a t .............................   
Z eeb aa rs ............................ .................   
Lom ......................................................   
Congres —  Zeepaling ... ...  
Lingues —  Lengen ..........................   
Soles d ’Ecosse —  Schotsehe schol  
Hareng —  Haring (vo lle ) ..............   
Hareng guais —  IJle haring ........   
Latour .................................................
Tacauds —  Steenpost ....................  2,20
Flétan —  Heilbot ... .i.......... . ...  
Charbonnier —  Koolvisch .,. ....... .  
Esturgeons —  Steur .........................   
Zeewolf .................. . . . . . . .................
Koningsvisch ....................................   

V la s w ijt in g ........................................   

Zaterdag
18,00-20,60
27,30-29,00
29,40-33,90
31.00-32,00 
27,60-33,70
69.00-75,00
60.00-65,00
20.00-30,00

Maandag

1.90-2,00
1.90-3,20
2.20-4,80
2.20-4,60 

1,25

3,90-11,30

18,20-24,20
12,00-15,10

2,20-3,20
390-4,70

6.00-7,00
6.00-7,00

9,00-13,00 9,60-12,50

Dinsdag Woensdag Donderdag
15,20-18,60 18,00-19,40 16,20-17,40
20,00-24,60 23,40-24,60 22,20-23,40
22,60-25,20 23,60-25,60 24,40-25,20
22,40-25,20 23,20-25,00 24,80-25.20
21,00-24,20 22,00-23,80 22,60-23,80
44,80-60,00 41,00-46,00 45,00-49,40
33,00-40,00 30,00-34,40 27,00-34,00
12,00-23,00 19,00-27,00 20,00-22,00
19,00-22,50 20,00-26,00 21,80

1,80-2,60 3,60-5,10 3,60-4,60
2,20-3,60 3,40-8,80 4,80-7,60
2,50-4,40 4.80-9,60 5,60-8,00
2,25-3,80 5,40-7,20 4,80-8,00
1,70-1,80 3,60-4,80 3,00-4,95
.........  »

26,40
..........

9,80-11,00 13,80-14,40

Huis Raph. Huysseune
IM PO RT EX PO R T

VISCH - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal 
H. R. 2151 Tel. Privé 513.39 
(1 ) V ischm ijn 513.41

was circa 175.000 kg. groot.
Alles is nog steeds aan gereglem en

teerde m arkt verkocht.
De kustvisschers waren vanwege 

het slechte w eêt n iet uitgevaren, zoo
dat de scholvangst hierdoor gelukkig 
eenigszins op het peil van den afzet 
bleef.

V rijdag 19 A pril 1946.
Een zeer aanzienlijke aanvoeir w$s 

vandaag,op onze m arkt: 5 stopmtr^w- 
lers en 5 motors m et nog vele kust
visschers. De scholaanvoer was enorm 
evenals de tongenaanvoer. De hande
laren en reeders hebben, wat den a f
zet hiervan betrof, gezam enlijk over
leg gepleegd om tot een eenigszins 
goeden afzet te komen. Toch zal er 
een uitkomst gezocht m oeten worden. 
G ezam enlijk overleg voor prijzen  
waaraan de groothandel kan afzetten  
moet te prefereeren ziin  voor de ree- 
derijen, boven een vrije  markt. W an - 
neer dit n iet zal kunnen voortduren, 
dan zal de reederij bij deze eenzelvige 
scholvisscherij een zeer slechte pe
riode tegem oet gaan, wat bij een 
gezam enlijk overleg toch a ltijd  bin
nen de perken kan worden gehouden.

Er heerscht een scholvraagstuk. De 
rondvisch gaat nog steeds v lo t van 
de m arkt weg en olie zal de Regee
ring wel niet kunnen verstrekken, 
daar zij die n iet voorradig zal hebben.

W ij leven nog a ltijd  in  een z.g. 
uitzonderingstoestand, die gezam en
lijk  beter te dragen zal zijn, dan ieder 
dat individueel zal kunnen doen en 
noch groothandel noch reeder kan ge
baat zijn  m et oplegging van een deel 
van de visschersvloot.

Een tweede volkomen oplossing zal 
kunnen zijn : Midden-Europa. De pers 
schreeuwt yan  een hongersnood daar 
ter plaatse en w ij Hollanders weten 
nog heel goed wat dit beteekent. Het 
gaat toch niet op dat de visschers- 
plaatsen aan de Noordzee met een sur
plus aan voedsel zitten. H iervoor m oe
ten Üe knappe koppen een oplossing 
kunnen vinden; het is m.i. toch een 
schande als w ij practisch aan een 
visscherijbeperking moeten denken.

Zooals ik reeds boven schreef: de 
aanvoer was aanzienlijk  en zal zeker 
ruim 300.000 kg. in totaal zijn  ge
weest.

8,60-12,00 16,60-23,40 9,30-18,00

2.75-4,00
12,60-19,20
6,00- 12,00

30,00
2,00-2,80
2,20-4,80

8,80
9.50-10,00
7.50-10,50

4,25-6,00
13,60-24,20
9,40-15,40

5,75
20,00-25,50
8,00-19,00

3,20-5,40
4,00-8,40

3,00-4,20
4,80-7,30

25,25

15.00

12.00

11,00

1,50
69,00-76,00

14,00

10,40

26,30 23,20

115,00

IJMUIDEN
Zaterdag 13 A pril 1946.
"~De totale aanvoer bestond vandaag 
uit 123.850 kg., waarvan aan w ijtin g  
22.430 kg., kabeljauw 22.350 kg., schol 
45.625 kg., tong 16.475 kg. en 16.970 kg. 
andere soorten. De aanvoer was naar 
de vraag ruim voldoende en met de 
a fzet ondervond de handel vandaag 
geen moeilijkheden.

De trawlers besomden ƒ 19.940, de 
motors ƒ 37.126 en de kustvisschers 
ƒ 11.769.

Maandag 15 A pril 1946.

De aanvoer was vandaag gering, 
zoodat de handel wederom geen m oei
lijkheden ondervond m et den afzet. 
De tota le  aanvoer was 41.060 kg. Aan 
mooie meiden 2.150 kg., 1.800 kg. ka
beljauw, 8.500 kg. w ijting, 16.100 kg. 
schol, 10.050 kg. tong en 3.260 kg. an
dere soorten.

De traw ler besomde ƒ 1.725, de m o
tors f  29.426 en de kustvisschers 
ƒ 5.907.

Dinsdag 16 A pril 1946.
W ederom  was de aanvoer n iet groot 

het slechte weer in de Noord heeft 
de trawlers n iet veel vangst gebracht 
De totale aanvoer was 46.000 kg., waar
van aan schol 26.400 kg., w ijtin g  5.300 
kg., kabeljauw 7.000 kg., tong 3.950 kg. 
en 3.350 kg. andere soorten.

De traw ler besomde ƒ 6.729, de m o
tor 5.478 en de kustvisschers 21.272.

Woensdag 17 A pril 1946.
Eén stoomtrawler, 4 motors en 62 

kustvisschers waren hedenm orgen aan 
de markt, zoodat de aanvoer zeer 
ruim was. De scholaanvoer was weer 
het grootst en de a fzet van d it soort 
visch brengt steeds de moeilijkheden, 
daar de consumenten in  Holland ge
heel van bakolie z ijn  verstoken en 
steeds aangewezen z ijn  op het koken 
van de schol, w at in  dezen tijd  van 
het jaar, gezien de magerheid van de 
schol, n iet veel inslag heeft.

De rondvisch brengt in de a fzet 
geen moeilijkheden.

De totale aanvoer was 140.135 kg. 
Aan w ijtin g  8.950 kg., 76.175 kg. schol, 
3.645 kg. kabeljauw, 30.085 kg. mooie 
meiden, 12.400 kg. tong en aan an
dere soorten 8.880 kg.

De besomming van den traw ler was 
ƒ 18.650, de motors 29.663 en de kust
visschers 58.000.

Donderdag 18 A p ril 1946.
De aanvoer bestond vandaag hoofd-

W a t  gebeurt er 
“De Ster” ?

in

Zaterdag kom t de algemeene ver
gadering van de verzekeringsm aat
schappij «De S ter» bijeen.

Naar het schijnt zouden de leden 
n iet ingelicht z ijn  over het bezit van 
de maatschappij toen men in Mei 
1940 de werkzaamheden moest stop
zetten.

Verder zou men, in strijd  m et de 
statuten, zij die de maatschappij ver
laten weigeren hun aandeel in het 
voorbehoudingsfonds te geven. Nog 
andere m oeilijkheden z ijn  opgerezen.

Een lezer vraagt ons h ierom trent 
u itleg en zou graag weten w at er hem 
in d it geval te doen staat.

Ons antwoord is duidelijk.
«  De Ster »  was een onderlinge ver

zekeringsmaatschappij voor visschers
vaartuigen. De leden die er deel van 
uitmaken, hebben het recht elk jaar 
de w inst- en verliesrekening te ken
nen. Daartoe worden ze in  algemeene 
vergadering bijeengeroepen om deze 
goed te keuren. Gedurende 14 dagen 
vóór de algemeene vergadering liggen 
de bescheiden ter inzage.

Elkeen moet aldus jaarlijks inge
lich t worden over de werking der 
maatschappij en in ’t bijzonder over 
z ijn  aandeel in het voorbehoudings
fonds en daar het h ier over geen 
eorlogsgeld gaat, is dit bezit vrij ter 
beschikking van de leden, mits aftrek 
van 5 t.h. als kapitaalsbelasting.

Een lid dat ontslag neem t in de 
maatschappij, moet zijn  volle aandeel 
in het voorbehoudingsfonds uitbetaald 
worden, zoo h ij geen reeder b lijft.

Zoo hij reeder b lijft  en zijn  vaar
tuig bij een ander maatschappij ver
zekert, dan kan slechts EEN VIERDE 
van zijn  aandeel in het voorbehou
dingsfonds afgetrokken worden en 
m oet men hem de drie vierden bin
nen de zes maanden na het sluiten 
van de jaarrekening waarop zijn  aan
deel betrekking heeft, uitkeeren.

Iem and die dus in de jaren  1938, 
1939 en 1940 een aandeel had in het 
voorbehoudingsfonds, moet thans dit 
aandeel kunnen terugbekomen, ZOO 
HIJ O NTSLAG  NEEMT. Het volstaat 
slechts een aangeteekend schrijven 
te zenden naar den voorzitter vnn 
den Beheerraad.

W ordt geen gevolg gegeven aan dit 
verzoek, dan kan de maatschappij 
gedaagd worden voor de Koophnn- 
delsrechtbank en zal zij zeker VER
PL IC H T  worden het te doen.

W at dp geruchten betreft, als zou 
het bezit gebruikt zijn  voor doelein
den buiten den wete van de leden, 
daarover hoeft men in eigen huis
houden te beslissen en te oordeelen 
o f de beheerders gehandeld hebben

zakelijk  u it schol en mooie meiden en in  overeenstem m ing m et de statuten.
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O O S T E N D E
W A A R H E E N

CINEM A’S

PALACE : G ibraltar, met Erich von 
Stroheim, V iviane Romance en Roger 
Duchesne.

CORSO : Fred Astaire en Joan Les
lie in L ’aventure inoubliable.

R IO  : Laurel en Hardy in «  Bohé
mienne ».

R O X Y  : Shirley Tem ple in «  Heidi 
la Sauvageonne ».

FORUM  : L a  Révolte des Vivants,
met Claude Dauphin, Eric von Stro
heim en Arm and Bernard.

CAMEO : San Francisco, met Clark 
Gable, Jeannette Me Donald en Spen
cer Tracy.

V ER M A K ELIJK H ED EN
Zaterdag 27 April : Te 18 u. M ast- 

klimming in de Vrijhavenstraat.
Te 19 u. Kaartwedstrijd-B ieden in 

verscheidene ca fé ’s van het Hazegras.
Zondag 28 April : Te 15 u. Albert- 

park, Derby
A.S.O. —  V.G.O.

Te 19 u. Volksbal op het Hazegras.
Maandag 29 April : Te 18 u. Eier- 

slaan op het Hazegras.
Te 19 u. Groote Jacquetwedstrijd in 

verscheidene ca fé ’s van het Hazegras.
Dinsdag 30 April : Zanzibarprijs- 

kamp in verscheidene ca fé ’s van het 
Hazegras.

Donderdag 2 Mei : Te 18 u. Vagen 
zonder lachen, Hazegras.

Te 19,30 u. Klom penwip. Hazegras.
Zaterdag 4 Mei : Te 19 u. Groote 

B iljartwedstrijd in verscheidene ca fé ’s 
van het Hazegras.

Maandag 6 Mei : Te  19 u. Trou M a
dam, in verscheidene C afé ’s. Hazegras.

A PO TH EEKD IEN ST
Zondagdienst op Zondag 28-4-1946. 

Dienstdoende gansch den dag. Alsook 
nachtdienst Van 27-4 tot 4-5-1946 : 
Apotheker A. Gerard, Kerkstraat 16.

DE P R IJS  VAN DE R IJS T
De m axim um prijs aan verbruiker 

van rijst is vastgsteld op 8,75 fr. per 
kgr.

VOOR DE BEVO O RRA DIN G  DER  
V ERLO FG A N G ER S

In deze naoorlogsche periode ls het 
niet a ltijd  gem akkelijk  een voldoen
den voorraad eetwaren beschikbaar 
te hebben, vooral om diegenen die 
hun verlofdagen elders dan thuis 
doorbrengen o f voor diegenen die ver
lofgangers herbergen. H et is dan ook 
meermaals gebeurd in verschillende 
badsteden dat de toeristen de ver
langde eetm alen n iet konden beko
men. Om dit vraagstuk op .te lossen 
is nu een actiecom ité gevormd, welk 
voor doel heeft de noodige eetwaren 
op te slaan. D it comité staat onder 
het voorzitterschap van dhr. Baken, 
hoofd van de bevoorrading alh ier en 
heeft als secretaris dhr. Heyman, uit 
Knokke. De eerste schikkingen zijn  nu 
reeds getroffen. Voetstappen werden 
reeds aangewend om de vroege aard
appelen uit de streek van Lom bart- 
sijde aan de kust voor te behouden. 
Anderdeels betracht men ook de 
stocks van bloem en kolen bij de 
bakkers te verhoogen.

Naaimachienen
nieuwe en okkasies 

Herstelling aller merken, naalden, 
garen, olie, enz.

W  aschmachienen 
“F L A N D R IA ”

de laatste modellen 
verkocht m et 10 jaar waarborg

Jer. HEUZEL-SEYS
128, E. Beernaertstraat, Oostende 

(bij de Veldstraat)

MILITIEVERGOEDING
De uitbetaling der m ilitievergoeding 

voor de maand April zal plaats heb
ben in het kantoor van den heer 
Stadsontvanger, gelijkvloers Gerechts
hof, van 14,30 tot 17 uur op Donder- 
,ag2 Mei 1946. f
De belanghebbenden worden drin 

gend uitgenoodigd zich op den vast- 
gestelden dag aan te bieden.
V DAY BAL 

Op Dinsdag 7 M ei 1946 richt het 
Feestcomité van den Nationalen S trij- 
dersbond het le  groot V-Day Bal ter 
Tiering van de le  verjaring van den 
wapenstilstand.

Het feest hee ft plaats in  de feest
zaal van de Leopoldschool om 9 uur 
met de medewerking van twee dans- 
orkesten. Het bevrijd ingsleger zal 
speciaal gevierd worden ter dier ge- 
egenheid. Gedurende het bal zullen 
Wiss Victorie en Mrs. Vredesduif aan- 
jesteld worden. Voor de eerste maal 
tal een K on ing  benoemd worden :
Î. M. de K on in g  der B evrijd ing. Alle 
leden van de le  Brigade «L ibération » 
iie werkelijk deelnamen aan de be- 
ïïijdingscampagne en die bij N.S.B. 
langesloten zijn, zullen kandidaten 
ijn tot deze aanstelling door Miss 
fictorie gedaan.
Er wordt gedanst, gesprongen, on- 

wmoeid gefeest !
tokomprijs: 20 fr. Oud-gedienden 

'an de Brigade P iron : 10 fr.
Plaatsen kunnen voorbehouden wor- 

den vanaf heden bij den h. Fr. Coû
ter, 21 W itte Nonnenstraat (opleg 
Jfr.).

DE N IEU W E
PRO VIN CIECO M  MANDANT

Colonel Van den Abeele werd tot 
Commandant der Provincie West- 
V laanderen aangesteld.

IN MEI W ORDEN DE O O RLO G S
V R IJW IL L IG E R S  G E D E M O B IL I
SEER D

H et zou thans vast staan dat de 
oorlogsvrijw illigers die wenschen ge
demobiliseerd te worden in den loop 
der maand Mei naar hun haardsteden 
zullen mogen terugkeeren.

O PEN BARE A A N BESTED IN G
Op Donderdag 9 M ei 1946 te 11 u., 

in  het Cabinet van den Heer Burge
meester ten Stadhuize, openbare aan
besteding betreffende het leveren van
100 zeedijkbanken.

De aangeteekende aanbiedingen 
moeten ter post besteld worden ten 
laatste op Dinsdag 7 Mei 1946. De 
offertes mogen n iet ter zitting van de 
opening afgegeven  worden.

H et lastenboek is verkrijgbaar ln 
het Bureau van Openbare Werken, H. 
Serruyslaan, 76 te Oostende tegen  den 
prijs van 25 fr.

ZES  PLA ATSEN  VAN T IJ D E L IJ K  
BO U W KU N DIG T EEK EN A A R
z ijn  te begeven bij het Stadsbestuur, 
waarvan twee onm iddellijk  in dienst 
te treden.

Voorwaarden: a ) Belg zijn, van goed 
zedelijk  gedrag, burgerlijke en poli
tieke rechten genieten; b ) op datum 
sluiten oproep minstens 18 jaar oud 
zijn ; c) diploma bezitten van m iddel
baar bouwkundig onderwijs, ofwel vo l
doen aan een oproep. Wedde + m obi
lite it: 24.920 fr. ’s jaars plus tijdelijken  
bijslag. Er kan een examen afgeno
men worden.

Aanvragen in te sturen aan het 
College van Burgemeester en Schepe
nen u iterlijk  op 12 M ei 1946. De can- 
didaten moeten verm elden o f ze even
tueel aanspraak kunnen maken op de 
voorkeur voorzien door de wetten  van 
3-8-19/21-7-24 en het besluit van 10- 
11-42.

Verdere In lichtingen ten Stadhuize, 
8e Bureau.

P L E C H T IG E  N ADIEN ST
Donderdag 2 Mei a.s., wordt te 10 u. 

in de kerk van het H. Hart een plech
tige dienst gehouden ter nagedachte
nis van P ierre L. H. Sorel, tolbeambte, 
politiek gevangene, die op 15-7-1942 
door de G.F.P. aangehouden werd, op 
15 A pril 1945 in het uitroeiingskamp 
van Ring-Flossenburg (Duitschland) 
overleden is.

LAN GS DEN D IJK
M et de Paaschdagen is het thans 

opgevallen, hoe er een tekort is aan 
banken langs den dijk. Vóór den oor
log bezat de stad er 340. De oorlogs
omstandigheden hebben dat c ijfe r  tot 
42 doen dalen.

W AALSCH E KU N STEN A A RS ZU LLEN  
EX P O SEER EN

Naam sche kunstschilders zullen de
zen zomer een tentoonstelling houden 
in onze stad. Op hunne beurt zullen 
Oostendsche schilders te Namen ex- 
poseeren.

IN H ET LEO P O LD SP A R K
Men is ijver ig  bezig het Leopolds

park, dat vóór den oorlog steeds een 
sieraad van de stad was, op te smuk
ken. De gondels, die tijdens de be
zetting erg geleden hadden, zijn  a f
gebroken. Ook de herten die geschon
den waren, werden weggenomen.

UW MAN HOOREN
spreken tot U van uit IJsland, W itte 
Bank, Spanje, enz m et een radiotoe
stel voor visscherij vervaardigd bij de 
firm a RADIO M ARLEIN , Oostende 
Christinastraat 85.

IN DE STR A A T G O O l
H. M., wonende aan het Meiboom - 

kwartier, die te veel gedronken had, 
werd in de straatgoot van de IJzer- 
wegstraat door politieagenten gevon
den, die hem naar het politiebureel 
brachten.

M OOIE G IF T
Op 26-3-46 ontving het Stadsbestuur 

van den «Sportkring der V ischm ijn » 
een bedrag van 6.710 fr., voortkom en
de van de opbrengst van een bal en 
bestemd voor de weduwen en wezen 
der slachtoffers van de zee.

Deze som werd overgem aakt aan de 
Voorzorgskas der Visschers.

EEN BANAAN OF EEN PAM PELM O ES
De rantsoeneeringstabel wordt als 

vo lgt aangevuld voor de loopende pe
riode :

Zegel 25 geeft recht op een banaan 
o f een pampelmoes. D it zegel, dat als 
datum 11 April 1946 draagt, zal geldig 
zijn  voor den verbruiker tot en met 
30 Juni 1946 inbegrepen.

'H ET B LO EM EN U U RW ER K
Men is sedert verscheidene dagen 

bezig het bloemenuurwerk dat eens 
voor de stad een groote aantrekkelijk
heid was, in orde te brengen. Velen 
zijn  reeds nieuwsgierig te weten hoe 
dhr. Viaene, bestuurder van den be- 
plantingsdienst de versiering heeft 
opgevat.

1 M EI IN DE V ISCH M IJN
Op 1 Mei zal de spoorweg w aar

sch ijn lijk  toch verzendingen toelaten 
voor tarief II. Dit zuilen we te dan

ken hebben aan de tusschenkomst 
van de stad, daar op dien dag ter 
Oostendsche vischhalle verkocht 
wordt.

DE BRU G  VAN DE K A P E L LE S T R .

Deze brug welke zoo ongepast ln 
reparatie werd gesteld, zal voor m in
stens vier weken niet voor het publiek 
kunnen opengesteld.

B EVO O R R A D IN G SD IEN ST

Uitreiking van rantsoenzegels

Het Stadsbestuur heeft de eer de 
aandacht der bevolking te vestigen 
op de wenschelijkheid de door den 
Stedelijken Dienst voor Bevoorrading 
gehuldigde stelregel «  elkeen kome op 
zijn  d a g »  (b ij de uitreiking van rant
soenzegels) in  de toekomst stipt te 
zien nageleefd  worden. D it om alle 
belemmeringen te verm ijden bij de 
u itreiking van rantsoeneeringszegels 
aan vreemdelingen.

Huisbrandstof - gezinshoofden

Het Stadsbestuur brengt tè r kennis 
van de bevolking dat de a fgevaard ig
den van de «  Sédichar »  (m ilita ire 
controle bij het m inisterie van Eco
nomische Zaken) van 1 M ei a.s. a f 
zullen overgaan tot een uitgebreide 
controle der gezinshoofden die hou
ders z ijn  van een kolenkaart.

Teneinde latere m oeilijkheden te 
verm ijden worden de personen, die 
zich wederrechtelijk  als gezinshoof
den een kolenkaart lieten  afleveren 
dringend aangeraden deze zegels bij 
den bevoorradingsdienst, loket 1. bin
nen te brengen. M et zoo te handelen 
zullen zij van vervolgingen gespaard 
worden.

Eerlijke vinders

Zelden gebeurt het dat door perso
nen gevonden R .K .’s en rantsoenzegels 
ingebracht worden bij den R avita il 
leeringsdienst. D ienvolgens acht het 
Stadsbestuur hét zich to t p lich t langs 
dezen weg o ffic ieel de volgende eer
lijke vinders van zegels en kaarten te 
bedanken :

Mr. Jorion Prosper en Mr. Hele- 
m oortel Isldoor.

Rouwbe richt
Op Maandag 29 A pril 1946 te 10 u. 

zal in de parochiale kerk van Koksljde 
Dorp, en op Donderdag 2 M ei 1946 te
10 u. in  de kerk van het H. Hart te 
Oostende, een plechtige nadlenst ge
celebreerd worden tot lafen is der ziel 

van M IJNHEER

P IER R E-LEO -A D O LF S O R E L

Tolbeambte - Politiek  gevangene 
Aanw erving sag ent van de lokale 
W eerstandsgroepeering O.M.B.R. 

A gent van den in lich tingsd ienst 
«  L u c-M a rc  »

Echtgenoot van mevr. Ginette Geldhof

geboren te Oostende den 28 Sept. 1910 
aangehouden door de G.F.P. den 15 
Juli 1942 en overleden in  het u it
roeiingskamp van Ring-Flossenburg 
(Duitschland) op 15 April 1945. (186)

BURGERLIJKE STAND
Geboorten

13 April. —  Ines Braem, v. Robert 
en Elvire Van den Kieboom, Romestr.; 
A lex Colleman, v. Bernard en K a th a 
rina W ilinskoja, Passchijnstr. ; Geor
ges De Craemer, v. M arcel en Julia 
Van den Neste, P. Benoitstr.

14. —  W illy Coucke, v. M arcel en 
M aria  Keirsebilck, St/Nieuwpoort ; 
Eddy Blanckaert, v. Oscar en Elvire 
Vanmassenhove, Breedene ; Anne- 
M arie Huysseune, v. Emile en G er
maine Dumarey, Leffingestr.

15. —  Albertine Legein, v. A lbert en 
M argaret Fealy, V ri'heidstr. ; Jean- 
nine Demuenynck, v. M arcel en M aria 
Kesteloot, St. Sebastiaanstr. ; Robert 
Vanderbusse, v. Laurent en Denise 
Herkens, St/Nieuwpoort.

16. —  Norm an Beyen, v. Robert en 
Alice Lasat, Sportstr. ; Nicole P ijlijser, 
v. A lbert en M aria Bogaert, M iddel- 
kerke ; Hugo W illems, v. Antoine en 
M artha Van Hee, Ram skapelle ; F lo 
rent Daems, v. Isidore en Bella Mac 
Donald, L iebaertstr. »

17. —  W illy  Vanbavinckhove, v. R e 
né en M adeleine Vanloocke, Raver- 
sijdestr. ; François Herrent, v. Jo
seph en Yvonne De Clercq, Beekstr. ; 
Francine Dedrie, v. A lbert en Rachel 
Wouters, Amsterdamstr.

18. —  Christina Vandecandelaere, 
v. Gerard en Adrienne Hostens, Tor- 
houtstwg ; Jozef Maes, v. Joseph en 
Suzanne Vanhoom e, St/Nieuwpoort ; 
Redgy Helnderson, v. Georges en 
Yvonne Dierendonck, Nieuwstr. ; M a
rianne Maeckelberghe, v. Raym ond en 
M aria Bruynooghe, Vereenigingsstr. ; 
Jean Peere, v. R oger en Simonne 
Heinderson, Leffingestr.

19. —  R oger De Buf, v. Maurice en 
Irena Vandenbroucke, G istelstwg ; 
Roger Debusschere, v. M aurits en I r 
ma Devriendt, Am sterdam straat.

20. —  W illy  Huyghe, v. François en 
M agdalena Derudder, Gerststraat.

Sterfgevallen

14 April. —  Emile Van Vlaenderen, 
57 j., wedn. E lvira De Corte, echtg. 
Irm a Bogaert, Prinsenlaan. ; François 
Van Loo, 59 j., ongeh., A im é L iebaert
str. ; Eduard Hagers, 57 j., echtg. V ir 
ginie Declercq, Schipperstr.

15. —  Florim ond Zonnekeyn. 91 j., 
wedn. Celina Clemme, Stockholmstr. ; 
Gustaaf Pattyn, 69 j., wedn. Emma 
Lowndes, Torhoutstwg.

Rookerij en Versehe Visch Handel 
Garnaal en Mosselen

R. NEYT-VAN WULPEN
27, Cirkelstraat — Oostende 
Te l. 719.10

Brandhoutkaai 29-31 —  Brussel

Leverancier in Dieselmotoren L IS T E R  — B LA C K STO N E

17. —  Alexander Barremaecker, 61 j. 
echtg. Elisabeth Steenbrugge, Vlaan- 
derenstr. ; Nadine Devettere, 4 j., Ou
de M ijnplaats.

18. —  G ilbert Corveleyn, 3 m., K  
Vande Woesti;'nestr. ; M aria H am 
man, 83 j., wed. Louis Carbon en Paul 
Carbon, St. Jorisstraat.

Huwelijken

17 April. —  Charles Aspeslagh, lee- 
raar en Simonne Kyndt, z.b.

19. —  A lbert Martens, leeraar en 
Denise Vanblaere, bediende.

20. —  Leon Brys, loodgieter en R a 
chel VyncK, z.b. ; Georges Vanheste, 
werkman en Marie-Louise A llary, w in
kelju ffer.

Huwelijksaankondigingen

Has Albert, hotelbediende, Vrede- 
str. en Devalde Claire, z.b., Vredestr.; 
Devolder Robert, bankwerker, Over- 
vloedstr. en Mollem an Cornèlie, be-’ 
diende, Vredestr. ; Spall Amos, auto- 
geleider, Cleethorpes en Block Simon
ne, dactylo, Velodroomstr. ; Speckens 
Jean, handelaar, Rogierlaan en Gee- 
rard Suzanne, z.b., Vlaanderenstr. ; 
Van Laer Marcel, Insp. (V eiligheid ) 
Breedene en Goudenhoofdt Frida 
bureelbediende, Frère Orbanstr. ; Vi- 
leyn Maurits, visscher, Gr. de Smet 
de Nayerlaan en Vanoverbeke Cecilia, 
z.b., Gr. de Smet de Nayerlaan ; 
Maertens Fernand, Bureauchef, St. 
Peterburgstr. en Van Hollebeke M ar
guerite, z.b. ; François Paul, z.b., R i- 
chelbourg l ’Avoué (F r.) en Demeyer 
Simonne, z.b., Plantenstr. ; Bouttry 
Gaston, kleermaker, Ed. Laponstr. en 
Bordon Yvonne, z.b., Steenbakkerstr.; 
Coopman Raymond, draaier, Schip
perstr. en Daele Fernande, naaister, 
Boomstr. ; Deplancke Roger, bediende, 
Amsterdamstr. en Devriendt Liliane, 
z.b., Hospitaalstr. ; Vandendriessche 
André, autogeleider, Leffingestr. en 
Moureux Jacqueline, z.b. ; D ’Hondt 
Arthur, beenhouwer, Violierenstr. en 
D ’Hoore Rosa, z.b., Nieuwpoortstwg.

N I E U W P O O R T

B R E E D E N E

V E R K E E R S O N G E L U K K E N

M. Zw. die per fiets langs de baan 
Brugge-Oostende reed werd ter hoogte 
van de Blauwe Sluis door een auto 
aangereden en ten gronde geworpen. 
H ij werd hierbij ernstig gekwetst.

—  Op dezelfde plaats reed een per
sonenauto in volle vaart op de stee- 
nen borstwering. De v i j f  inzittenden 
liepen erge kwetsuren op en werden 
na eerste verzorging bij K. Goethals 
naar het hospitaal te Oostende ge
bracht. De auto werd totaal vernield.

K O K S IJ D E

W IE L R IJD E R  AAN GEREDEN

Urbain Steen, die per fiets was, 
werd aan den hoek der Zee- en 
Georgesstraat door een auto aange
reden. U. Steen werd gelukkig niet 
gekwetst, alleen de flets was verwron
gen.

G EEN  G E L U K

Voor de derde m aal werd de fiets 
van Jules Deltombe gestolen, thans 
voor het Café Central. De R ijkswacht 
van De Panne, kon echter de hand 
leggen op den dief, zekeren André D

P L E C H T IG E  D IEN ST
M aandag 29 April 1946, wordt te 10 

uur in de parochiale kerk van Kok- 
sijde-Dorp een p lechtige dienst ge
houden ter nagedachtenis van Pierre 
L. H. Sorel, tolbeambte, politiek ge
vangene, die op 15-7-1942 door de
G.F.P. aangehouden werd, op 15 April 
1945 in het uitroeiingskamp van 
Ring-Flossenburg (Duitschland) over
leden is.

D O O D ELIJK  O N G ELU K
Op de groote baan naar Veurne ge

beurde een doodelijk ongeval waarvan 
een kustbezoeker het slachtoffer werd 
De w ie lrijder die aan een auto h ing 
en die wilde voorbijsteken, botste met 
volle geweld op een aankomende auto, 
komende uit tegenovergestelde rich
ting. De auto was bestuurd door De- 
coussemaeker uit Veurne. De 19-jarige 
w ie lrijder werd met verm inkt aange
zicht naar de kliniek van Veurne over
gebracht, waar h ij enkele minuten 
nadien den geest gaf.

D E  P A N N E

AUTOKAM ION G EK A N T E LD

Op de Kon inklijke baan kantelde 
een Engelsche vrachtauto om. Eén der 
inzittenden werd zw aar gekwetst en 
naar een Krijgsgasthu is overgebracht.

B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten : Degroote Daniel, z. v. 
A lbert en Hots Julia ; Bendels Lu
cienne, d. v. Georges en Bruloot M a
ria.

Sterfgevallen  : Catrysse Anna, wed. 
A llewerelt Edmond, 62 j. ; Neut Leo- 
nie, wed. Vansevenant Karel, 82 j.

Huwelijksafkondigingen : Dobbe- 
laere Abel, technisch leeraar te Dud- 
zele en Dedulle M aria, z.b. ; Rathé 
Marcel, visscher en Bonjé Agnes, z.b.; 
Vandenabeele Lodewi.'k, werkman en 
Vandenplassche Simonne, z.b., Oost- 
duinkerke ; Leroy Georges, d iam ant
slijper en De Vos Palm ira, z.b., Den- 
dermonde.

CINEM A NOVA

Van V rijdag  tot M aandag om 19,10 
uur. Zondag om 14 uur : Buitengewo
ne film  : Eere-Galeiboeven o f De Weg 
naar Buchenwald. De lijdensweg van 
duizenden slachtoffers in de Nazi- 
Kampen. Een tre ffend  geheel, die 
ieder toeschouwer zal boeien. K . t. 
Fransch gespr. VI. tekst.

Verandering van program m a op 
D insdag en Woensdag om 19,10 u. : 
Buster Crabbe in Tarzan de stout
moedige. Prachtige avonturenfilm . 
K . t.

Steeds de laatste producties. Binnen 
kort : Faffles, de Gentleman. L ’or du 
ciel. Vers les étoiles.

W EG EN IS

De Coppietersstraat zal voorloopig 
hersteld worden, door den grond te 
effenen in a fwachting van de defin i
tieve aanleg.

DE STED EBO U W

De hh. V. Steyaert, P. M oortgat, M. 
Somerling, L. H inneman en  E. O llivier 
maken deel uit van het com iteit voor 
stedébouw.

STEUN FON DS

Door het steunfonds voor de getro f
fenen werd voor N ieuwpoort een som 
van 12.000 fr. ter beschikking gesteld. 
Het is in dezen tijd  n iet veel, m aar 
het zal toch a ltijd  enkelen kunnen 
helpen.

B L A N K E N B E R G E

B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten: Dobbelaere Marguerite, 
v. A lbert en Elisa Beirens, Heist-a-z.; 
Huughe Jenny, v. Frans en Ivonne 
Meyers; Uitkerke; Demonie Bernise, 
v. K arel en Irena Wytgeers, Zeebrug
ge; Pon jaert Jean-Pierre, v. P ierre en 
Alice De Bruycker, G. Gezellestraat; 
Gunst Maria, v. W illy  en Angèle Bos, 
Wenduine; De Cuyper Maria, v. Gas
ton en Angèle Van Eeghem, Uitkerke; 
L iveyns Edmonde, v. Leon en Irm a 
Cattoor, Zeedijk  75; Arents Maria, v. 
Emile en Simonna Sandelé, Station
straat; Arents Aidy, v. Augustijn en 
Esperencia Frederyck, Groote M arkt; 
V lietinck Sllvain, v. Frans en Alice 
Gheselle, Heist-a-z.; M arreyt M oni
que, v. Charles en Elvire Van Rycke- 
ghem, Kon ing A lb erti laan.

Sterfgevallen : Vanderbeeken Diane,
2 d., v. Joseph en Denise Masselus, 
M alecotstraat; Dubois René, 8 -m., v. 
Henri en Jeanne Destrebecq, Brussel; 
Dekimpe Irm a, 38 j „  echtg. v. Karel 
Cattoor, G. Gezellestr.

Huwelijk: Fourmau Fernand en 
Vannieuwkerke Rachel. —  H.

T W EE KNAPEN ZA K K EN  DOOR DE 
ZO LD ER IN G  DER P IER

W oensdagvoorm iddag deed zich een 
zonderling ongeluk voor in het gebouw 
op de Pier. De 12-jarige Roger Ver- 
sluys en de 14-;&rige Fem and Klep- 
kens, waren in het gebouw van de 
P ier gedrongen en naar dé zoldering 
geklauterd. P lots zijn  zij beiden door 
de zoldering gevallen, acht m eter 
hoog. Klepkens werd zwaar aan het 
hoofd gewond en men vreest een 
schedelbreuk. Versluys liep een heup 
en beenbreuk op.

BOETSTRAFFELIJKE  
RECH TBANK  TE BR U G G E

Veroordeelingen wegens diefstal. —
De Rechtbank i te Brugge veroordeelde 
volgende personen wegens diefstal : 
C. Firm in, uit Helst, 700 fr. boete, 
o f 1 maand gevangenisstraf; T. Au
gust, uit Oostende, 700 fr. boete, voor
waardelijk  3 jaar; H. Kam iel, uit Oos
tende, 1400 fr. boete o f 2 maand ge
vangenisstraf; V. Julien, uit Breedene, 
één maand hechtenis en 700 fr. boete 
o f 1 maand hechtenis.
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Ben Kooper van Belgische 
V IS S C H E R S V A A R T  IG E  .

Laa t uw aanbod geworden 
aan VOLGEND ADRES :

René MOREAU
—  Grande Place, 16, —  
M O N TR EU IL-SU R -M ER  (P. d. C.) 

F R A N C E

H E I S T

B U R G E R L IJ K E  STAND

Huwelijksafkondigingen: Vanden- 
bussche Achiel, werkman, Leke met 
Werbrouck M argareta, z.b.; M argodt 
Arsène, tram werker te Leke m et W er
brouck Zulma, z.b.; Bailyu Eugène, 
handelaar m et Raes Simonne, z.b. te 
Knokke; W oestyn Joseph, aannemer 
m et Van fleteren  Jeanne, z.b. te Ber- 
chem -Ste-Agathe.

Huwelijken: Schram Gerard, visch- 
handelaar m et Vercruysse Paula, z.b.

Geboorten: Gaudesaboos Godelieve, 
Westkapellestr.; Beulens Marie-Rose, 
W estkapellestraat; Legein  Henriette, 
Knokkestr.; Paeye W illy, Knokkestr.; 
Dobbelaere Marguerite, Oude K erk 
straat; Debuck Eddy, Leeuwerikken- 
laan  «P r é  F eu ille t» ; Wisse M arie- 
Lena, Ramskapellestr.; Dhondt Betty, 
Parentstraat.

Sterfgeva llen : Vanm aele Leonie, z.b. 
71 j.; Savels Constant, z.b., 89 j. - H.

A P O T H E EK D IEN S T

Zondag 28 A pril wordt de dienst 
waargenom en door de Apotheek 
Meyers, Statiep laats van 9 .tot 12 en 
van 16 to t 19 uur. H.

CINEM A RO YA L

Van V rijdag  tot Zondag : «  Ik had 
5 zonen » —  Van M aandag tot Don
derdag : «  La  Femme X. ». H.

K O R T E  N IEU W T JES

Reinigingsdienst. —  De inwoners 
der gem eente worden gevraagd hun 
vuilnisbakken, behoorlijk van een dek
sel voorzien op den openbaren weg te 
plaatsen. Van nu a f zal dezen dienst 
weer norm aal u itgevoerd worden, ei
ken dag tusschen 7 en 10 u. voorm id
dag. De bewoners langs wegels en 
paden hoeven e r voor te zorgen dat 
hun vuilnisbakken tot aan den open
baren w eg gebracht worden. H.

Openbare verlichting. —  Het Stads
bestuur is er na herhaalde pogingen 
in  geslaagd verbetering te zien aan
brengen w at betreft de verlich ting in 
de R idder Devrièrestraat en voorna
m elijk  te Heist Sluizen w aar negen 
zware lam pen zijn  aangebracht. H.

Diefstal. —  In  het Visscherskapel- 
le tje  hebben gewetenlooze schurken de 
schilderij gestolen welke het oud ka
pelletje  voorstelt. Deze schilderij werd 
geschonken door het 56ste bataljon. 
A ls eigenaardige bijzonderheid werd 
vastgesteld dat de dieven het raam  
van  de schilderij ter plaats achter
lieten. H.

Sport. —  Onze moedige beroepsren- 
n er R. Janssens behaalde de 10de 
p laats in de w edstrijd  Brussel-Hoei -en 
terug. In  Brussel-Oostende kaapte h ij 
de 11de plaats weg. H.

Bij! Footballclub Heist. —  Zaterdag 
avond, dus m orgen geeft onze jonge 
m aar reeds bekende footballclub Heist 
z ijn  «  fin  de saison »  bal bij den Heer 
Verfaillie-Goetinck. Kaarten  .te beko
m en bij den H eer Baert R ichard. H.

Bij onze badkarhouders. —  Deze 
week werd er in  de Raadzaal van het 
Stadhuis overgegaan tot de verloting 
der standplaatsen der badkarren op 
het strand gedurende het seizoen 1946. 
H ier volgen de uitslagen van de lo 
tin g  :

Badstrand Heist aan/zee :
L o t 1: Bourgoo A lbert; Lo t 2: Ghe- 

selle Coralie; Lo t 3: Th ie ll Constant 
L o t 4: Vandierendonck Charles; Lo t 5 
M artony A lida; Lo t 6: Dewaye P ieter 
Lo t 7: De Baeckere Charles; Lot 8 
Paye Am edé; L o t 9: C reyf Léon; Lot 
10: De Spiegelaere A.; Lo t 11: Serreyn 
A lfons; Lo t 12: Beirens M ax; Lot 13: 
Berton Charles ; Lo t 14 : Pauwaert 
Oscar; Lo t 15: V lietinck  René; Lo t 16 
Berton Em iel; Lo t 17: Jacobs Cornil 
L o t 18: Heyneman R ichard; Lo t 19 
R assauw Leopold.

Badstrand Duinbergen :
L o t 1: Meysseman A lfred ; Lot 2: 

Bourgoo René; Lo t 3: W we Van Hulle; 
Lo t 4: N icaise Em iel; L o t 5: Van Mas- 
senhove Louis; Lo t 6: Slabbinck René; 
Lo t 7: De Baeekere-Neyts; Lo t 8: Pies- 
sen Joseph.

Badstrand A lbert-P lage :
Lo t 1: Vandepitte R ichard; L o t 2: 

Verburgh Frans. H.

Aanbesteding. —  De herstelling 
voor oorlogsschade van Heist Stad 
betreffende de wegenis werd in open
bare aanbesteding toegekend aan 
H eer Dhondt Christiaan, Aannem er 
te Brugge, mits de som van
2.375.688.60 fr. De andere aanbieders 
waren : De Jonghe & Zoon, Assche, 
2.439.961,90 fr. Demoor Amede, Gent, 
2.483.837,40 fr. Demuyter R. Brussel, 
2.520.722,95 fr. Veys Achiel, Roeselaere
2.696.513.60 fr. H.

Verloren. —  Een van onze eerste 
reizigers die met den trein  naar onze 
Badstad reisde kwam bij het verlaten 
van het station tot de vaststelling 
dat ze haar sacoche inhoudende 
5.000 fr. verloren had. B ij het vast
stellen van het fe it  v iel de dame in 
bezwijm ing. H.

T R EIN  R E G E L IN G
Verleden week stoomde alh ier de 

eerste trein ons Station binnen sinds 
de bevrijding. In  de statie had een 
korte p lechtigheid plaats alwaar de 
overheidspersonen ontvangen werden 
door het Schepencollege vergezeld van 
de p laatselijke M ilita ire Commandant 
en de Stadssecretaris, alsmede het 
Provinciaalraadslid de Gheldere J. De 
Nieuwe Statie kwam nogmaals ter 
sprake en werd beloofd voor de nabije 
toekomst. Zou het waar zijn  ? Ter 
in lich ting voor onze lezers geven w ij 
h ier dé nieuwe treinregeling : Naar 
Knokke : 6.28 - 7.54 - 9.54 - 11.59 - 
15.39 - 17.19 - 19.21 - 21.43. Naar 
Brugge : 7.00 - 8.26 - 10.24 - 12.39 - 
17.18 - 17.51 - 19.58 - 22.03. H.

B EST U U R S V ER G A D ER IN G  
«HAND IN HAND»

Morgen Zaterdag nam iddag komt 
het bestuur van «  Hand in Hand »  in 
vergadering bijeen om de dagorde op 
te stellen voor de Algem eene Verga
dering die waarsch ijn lijk  zal gehou
den worden op Zondag en acht dagen.

H.

DE VRUCHTEN DER ZEE

Eet meer Visch !
We eten n iet genoeg visch. Ze is 

nochtans een voedsel van allereerste 
hoedanigheid, zeer rijk  —  en rijker 
dan vleesch —  aan voedende bestand- 
deelen en opbouwende stoffen  voor 
ons organisme. Vanwaar dan komt 
dit vooroordeel tegen visch ?

Iedereen weet dat het organisme 
calorieën van doen heeft, dat, hoe 
meer we in  beweging zijn, hoe war
m er we het hebben omdat we meer 
calorieën verbranden. En de visch die 
zoo rijk  is aan opbouwende stoffen, 
is arm aan calorieën. Het leven was 
vroeger voor den werkman veel las
tiger dan nu. De timmerman, om 
m aar enkel één categorie van werk
man te noemen, moest meer m et de 
hand schaven en meer zwoegen dan 
nu. En zelfs de eenvoudige huisvrouw 
had alles k laar te maken zonder gas, 
zonder electriciteit, zonder tram s of 
bussen. Daar ze meer in beweging 
waren hadden ze m eer calorieën van 
doen en aten ze bij voorkeur vleesch 
(d ie 250 calorieën gee ft voor 100 gr.). 
Visch kwam enkel als aanvullend ge
recht te pas. En die gedachte b lijft 
echter nog bij velen —  en ten onpas 
—  voortleven. Er bestaan nog twee 
andere redenen. De eerste : de versch- 
heid. Die moet wegvallen  sedert koel
wagens bestaan en op de schepen ze lf 
alle noodige m aatregelen  in  dien zin 
getro ffen  worden, De tweede en m in
der sterke : de netelkoorts (u rtica ire ). 
Naam  die vroeger gegeven werd aan 
de gevoeligheid van zekere personen 
die een huideruptie kregen wanneer 
ze een zeker voedsel nemen, inzon
derheid visch. D it tweede bezwaar 
komt echter veel m inder aan zee voor 
dan ergens anders ook. Is  dit omdat 
de visch er verscher is o f omdat ons 
tem peram ent er verschillend is ? 
Toch is het, dat vele menschen die 
in  het Binnenland geen visch mogen 
eten, dit aan de kust wel mogen.

H ier vo lgt een kleine tabel van 
zekere vischsoorten m et naast hun 
naam hun waarde in calorieën (per 
100 gr.) :

Vester 53 ; Mossel 70 ; Tong 70 ; 
Kabeljauw  73 ; K ree ft  80 ; Sardijn  
112 ; Zeepaling 124 ; H aring (vo lle ) 
126 ; Tarbot 143 ; M akereel 159 ; Zalm  
176.

D it toont duidelijk aan, dat visch 
zooals haring en m akereel die in ge
wone om standighede.i als goedkoope 
visch gelden, onder de rijkste aan 
calorieën mogen gerekend worden.

Laten  we hier een haakje openen 
en zeggen dat om zijn  norm aal ge
w icht te behouden o f terug .te w in
nen. men 30 maal zijn  gew icht in 
calorieën h oe ft in te nemen op één 
dag. Dus voor een persoon van 60 kg. 
zou dit 60 X 30 -  1800 c. daags voor
stellen. D it c ijfe r  moet niet afschrik
ken : het wordt heel gem akkelijk be
reikt en zelfs dikw ijls overschreden. 
Het ideaal —  voor iemand die dit 
graag zou w illen naleven ware een 
tabel te bezitten die de waarde van 
alle spijzen in calorieën opgeeft. A l
hoewel er dit, naar ons oordeel, er 
eerder u itziet als een vooroorlogsche 
beslommering van fretie len  aard. Er 
doen zich nu dringender problemen 
voor.

W e sluiten h ier dit haakje en ko
men to t onze schaapjes terug : indien 
U  w ilt solide worden : EET MEER 
V ISCH  !

De Aanval op eebrugge 
herdacht

Verleden M aandag werd te Zee
brugge de traditionneele herdenking 
van St. G eorge’s Day hervat. Het was 
de eerste m aal sedert 1940 dat de 
aanval op Zeebrugge, die 28 jaa r ge
leden het bewijs was van Britsche 
zeemanskunst en heldenmoed, weer 
m et gepasten lu ister in herinnering 
gebracht werd. Lord Adm iraal Keyes, 
die in December 11. overleed, leidde dit 
groote wapenfeit waarm ee het schuil
oord der vijandelijke onderzeebooten 
kon versperd worden.

Ter herinnering aan deze roem rijke 
gebeurtenis werd St. G eorge’s Day in 
Engeland tot nationalen feestdag uit
geroepen. T ijdens de bezetting zouden 
de Duitschers geenszins toelaten dat 
de gevoelige slag hen .toegebracht zou 
herdacht worden. Z ij aarzelden zelfs 
n iet het St. G eorge’s gedenkteeken te 
vernielen. 81 kostbare arduinsteenen 
konden echter dank zij het moedig 
optreden van enkele personen gered 
worden. Deze steenen zullen zoo nog 
dienen voor den heropbouw van het 
monument, waarvoor de plaatselijke 
overheden het in itia tie f namen. Een 
plaat, werk van den Brugschen kun
stenaar Rotsaert werd verleden M aan
dag reeds onthuld.

Ta lrijk e  vooraanstaande personali
teiten  waren hierbij aanwezig : de hh. 
van Outryve d ’Ydewalle, gouverneur, 
Van Hoestenberghe, burgemeester en 
den volta lligen gem eenteraad van 
Brugge, Van Sluys, burgemeester van 
Blankenberge, brigadier-generaal Hey
nes, a fgevaardigde van de Engelsche 
Overheid, vergezeld van een groep 
officieren.

Stoetsgewijze begaf men zich naar 
het gedenkteeken, w aar het woord 
gevoerd werd door de h. P. Van Dam 
me en Burgemeester Van Hoestenber
ghe. Dan volgde een korte godsdien
stige p lechtigheid opgedragen door 
een Engelsch aalmoezenier en de pas
toor van Zeebrugge.

Daarna werden door gouverneur 
d ’Ydewalle, burgemeester Van Hoes
tenberghe, door burgerlijke en m ili
taire overheden en door a fgevaard ig
den van m aatschappijen bloemen 
neergelegd aan den voet van het ge
denkteeken.

De u itvoering van het Belgisch 
volkslied, «  God save the K in g  », de 
«  Last Post »  en een défilé besloot deze 
indrukwekkende plechtigheid, die 
thans weer jaarlijks zal plaats heb- i 
ben.

CARELS
Diesel Motoren

AG ENTSCH AP:

R. Bauwer C o

112, C H R I S '  r 
O O S T E N ’

!

Wetenswaardigheden

INGEZONDEN

In de Autobis
W e reizen zoo wel a f en toe met de 

bus Brugge-Oostende. Lezen is er 
door het schokken practisch onmoge
lijk, dus b lijft  er niets anders over 
dan de koetjes en lam m etjes in de 
jeugdig groene weiden te bewonderen. 
D it is als u het geluk hebt een hoek
plaatsje te bemachtigen. In  een ander 
geval b lijft u niets anders over dan 
de hoofden en ruggen van de andere 
reizigers te bestudeeren.

Dien dag waren veel heeren mee. 
(Zoo heel terloops dient aangestipt 
dat langs achter een zestal oudere da
mes rechtstonden). Onderweg stapt 
nu een dam etje op dat nogal m oeilijk  
scheen te gaan. Onm iddellijk geeft 
haar een soldaat zijn  plaats. Dat is 
norm aal zult U zeggen. Da.t dachten 
we ook. Dan echter gebeurde het m i
rakel. De emulatie verwekte wonde
ren en weldra zaten alle dames die 
n iet m eer heel jong waren.

H ier hoeft gezegd en vooral be
treurd dat het volk n iet behoorlijk 
opgevoed is. Ze zijn  het wel gezegd 
geweest m aar och ja  !... Het komt een 
dame toe een plaats aangeboden te 
worden, m aar het kom t ook den heer 
die z ijn  plaats a fstaat toe een vrien 
delijke bedanking te krijgen, w at he
laas n iet a ltijd  het geval is, en dat 
werkt natuurlijk  n iet aanmoedigend.

Laten  we hopen dat we h ier een 
heel klein steentje aan de heropvoe
ding bij gebracht hebben en dat het 
in de toekomst, in de tegenwoordig
heid van vreem delingen (w an t er w a
ren er twee en hun opm erkingen wa
ren allesbehalve vleiend) al m in en 
min zal voorkomen dat we beschaam
de kaken moeten lijden, over de be
leefdheid der Belgen !

HANDELSBERICHTEN

NIEUW POORTSCHE REEDERIJ

W inst- en verliesrekening 1945:
K red iet: Onkosten: 1933,73. In tres

ten: 143,88. Netto w inst: 55.233,19.
Debiet: Verhuring boot (opeisching) 

57.310,80.

ZEEM ATEX - ZEEBRUGGE

W inst- en verliesrekening op 31-12- 
1944:

Algem. onkosten 194.080,71; Delgin- 
gen 112.500; In terest 44.389,45; V er
lies 262.190,86 fr.

W inst- en verliesrekening op 31-12- 
1945:

Algem. onkosten 296.774,82; Delgin- 
gen 111.275 fr.; In teresten 40.124; V er
lies 367.925,71 fr.

Neem t een abonnement op 
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MOTOR O N TPLO FT
Dinsdag is de 0.193, toebehoorende 

aan Goutsmit Henri, de Oostendsche 
haven binnengebracht door de 0.231 
van Louis Vieren. De motor was on
verwachts gansch aan stukken ge
sprongen.

Het m ag een geluk genoemd worden 
dat noch vaartu ig noch een enkel lid 
der bem anning er schade o f kwetsu
ren door opliepen.

De oorzaak lig t w aarsch ijn lijk  in 
het fe it, dat deze m otor nooit verzorgd 
werd tijdens de opeisching, zoodat er 
thans onverwachte ongevallen kunnen 
uit voortspruiten.

OP EEN  W R A K STU K
Vorige week is de N.722 «Angè le- 

A line», toebehoorende aan Schoolaert 
Gerard, met een zwaar wrakstuk in  
aanraking gekomen, waardoor twee 
bladen van de schroef afgerukt w er
den.

P O S T B E T R E K K INGEN  
M ET DU ITSCH LA N D

H et Bestuur der Posterijen  deelt 
mede dat het herstel van den post
dienst m et Duitschland aan volgende 
beschikkingen onderworpen is:

A lleen de brieven van ten hoogste 
20 gram  en de niet-geillustreerde post
kaarten, ontbloot van alle zich t- o f 
prentteekening, worden toegelaten.

De briefw isseling m ag enkel hande
len over nieuws van fam ilia len  en p ri
vaten aard. A lle handelskorresponden- 
tie is uitgesloten. De aanteekening 
wordt n iet toegelaten. In  de richting 
België-Duitschland zijn  alle talen toe
gelaten.

De gebruikte omslagen m ogen n iet 
gevoerd zijn, noch teekeningen o f an
dere m eldingen dragen dan de adres
sen van den afzender en van den be
stemmeling en de door den postdienst 
vereischte aanduidingen.

Buiten de aanduiding van den naam 
en het adres van den afzender, m oet 
de briefw isseling voor Duitschland het 
volled ig adres van den bestemmeling 
dragen en zooveel m ogelijk  het num
mer van het postgebied en de aan
duiding van de bezettingszone.

De briefw isseling «  Postliggend »  
wordt n iet toegelàten; de verzendin
gen onder postbusnummer z ijn  toe
gelaten op voorwaarde dat het adres, 
buiten het nummer van de postbus, 
den naam draagt van den postbus- 
houder.

Op de in  België afgegeven zendin
gen wordt het buitenlandsch tarie f 
toegepast; in  den grenskring is het 
ta rie f 1,50 fr. voor de brieven en 75 
centiem  voor de postkaarten.

DE 0.285 T ER U G
De 0.285 «  M arie-Jösé Rosette », 

thans voor reparatie in  het droogdok 
te Gent, zal evenals de 0.179 Ibis, aan 
hun w ettige eigenaars, de hh. Lam - 
bregt vader en zoon, teruggegeven 
worden.

W A TER SC H O U T DEM UL T ER U G
W aterschout Demul, sedert enkele 

weken ongesteld, is terug in dienst 
getreden, w a t voor het waterschouts- 
ambt in  deze tijden  van tekort aan 
personeel een gelukkige oplossing en 
verbetering is.

H ET ZOUT VOOR ONZE V IS S C H ER S
De visschers van Oostende klagen 

veel over het gehalte van  het zout, 
welke ze voor het koken van hun gar
naal dienen te gebruiken. De gekookte 
garnaal ziet er grauw uit en kan n iet 
zoo goed bewaren.

D it hee ft zijn  groot belang m et het 
oog op den komenden zomer en ’t is 
noodig dat hierin verbetering trede.

DE H EER  M O REL T ER U G
De heer Morel, destijds directeur 

van de «  Ostendia », is vorige week 
van een studiereis in  Am erika terug
gekeerd, waar h ij in  Californ ië de 
fameuze Pilchards-fabrieken aan het

W ij z ijn  overtuigd dat de heer Mo
rel, die een zeer groote bevoegdheid 
is in zake vischconserven, z ijn  erva
ring ten dienste zal stellen van  de 
Belgische vischconservennijverheid. 
werk heeft kunnen zien.

313.000 BRUTOTON 
van de Duitsche Handelsvloot 

VOOR BELGIE

Het Geallieerd Agentschap der H er
stelbetalingen heeft de voorgelegde 
c ijfers  goedgekeurd van het Comité 
der Koopvaard ijv loot betreffende het 
aantal handelsschepen die zullen toe
gekend worden als vergoeding voor de 
schade opgeloopen gedurende den oor
log 1939-1945.

België werd daarin 313.000 ton toe
gekend, ’t zij 1,33 t.h.

v r
V E R k

IN H ET  SPOORWEG-

De Nati ,:iale M aatschappij der Bel
gische Spoorwegen stelt alles in het 
werk om het reizigersverkeer te ver
gemakkelijken. Een onderzoek van 
het nieuwe uurrooster dat op 6 Mei 
zal van kracht worden, w ijst uit dat 
de treindienst m erkelijk  zal verbeterd 
worden, niet alleen w at het aantal 
treinen, m aar ook wat de duur der 
reis betreft.

Veel nieuwe treinen zullen de ver
binding met de kuststreek verzekeren.

De lijn  naar Oostende zal aanzien
lijk  versterkt worden en er zullen 
rechtstreeksche treindiensten met 
Knokke, B lankenberge en Adinkerke 
ingelegd worden.

Nieuwe treinen zullen eveneens uit 
Antwerpen, Doornik, Oudenaarde en 
Aalst naar de kuststreek vertrekken.

FLORIM ON D ZO N N EKEYN  IS NIET 
M EER

Zaterdag is de welgekende vriend 
en destijds knappe reeder-visscher 
Florim ond Zonnekeyn, na een kort
stondige ziekte te Oostende, ten grave 
gedragen.

Florimond was 92 jaar en had als 
zeeman en visscher een zeer groote 
ondervinding opgedaan. Veel stormen 
heeft hij doorstaan, ta lriike ontred
derde vaartuigen en drenkelingen tij
dens zijn  zeemansleven gered.

T ijdens z ijn  laatste jaren  was hij 
met blindheid geslagen, m aar h ij was 
steeds kloek van hart en sterk van 
gezondheid gebleven.

Naar de fam ilie van den ouden zee
bonk, die al het wel en wee van de 
vroegere IJsland visscherij meemaakte, 
gaat onze inn ige deelneming.

Voor de BESTE SCHEEPS- 
iN STALLATIES , wendt U tot

Maas & Marcou
P.V.B.A.

Accus -  D ynam o’s - Herwindingen 

lam ingstraat 61, HEIST-aan-ZEE

N IEU W SJES  VAN DE OO STKU ST

Schade aan de Z.507 «Jacobinai 
van reeder Frans Ackx. —  ’s Nachts 
werd de reeling van stuurboordzijde 
afgerukt door een staaldraad. Het 
vaartu ig lag  met S.B. zijde tegen de 
wal. Andere vaartuigen meerden er 
naast. B ij het dalen van het water 
werd hierdoor de reeling afgerukt. - E

Opsleeping. —  Op 17 dezer om
streeks m iddernacht had de Z.475 
«  Annie »  van reeder Leon De Meester 
motordefect. Onmiddellijk, bij het ont
vangen van het noodbericht liep de 
Z.508 «  Pharailde »  van reeder De 
Groote Theophiel hem ter hulp, en 
bracht het in nood zijnde vaartuig 
rond 2,30 u. in den morgen veilig de 
haven binnen. h.

EEN STEU R  VAN 14 K G .

De 0.19 toebehoorende aan Eere- 
boudt Jozef heeft Donderdagmorgen 
ter vischm ijn een steur van 14 kg. 
binnengebracht welke verkocht werd 
voor de mooie som van 115 fr. per kg,

’t Is  de eérste m aal dat zulks door 
een garnaalvisschersvaartuig ge' 
schiedt.

D E R O YA L NAVY 36

Naar we vernemen is de R.N.36 
welke V rijdag  binnengebracht werd 
door Engelsche marinen, de eigendom 
van Lam bregt Henri en is de 0.315, 
thans herdoopt in 0.215 «  Gabrielle 
M aria  ».

'Nog een eigenaar, die zijn  schip te
rug heeft.

Betaal n iet m eer te duur voor Uw 
schrijfm achines en rekenmachienen, 
alsook stalen bureelmeubelen.

FERNAND SCHAEVERBEKE 
Steenstr. 25 -  Brugge. Tel. 34.308

100 KC. KOLEN 
VOOR DE MAAND APRIL

O ffic ieel werd meegedeeld dat het 
rantsoen kolen-voor April op 100 kgr. 
vastg'esteld werd.

Verantw oordelijke u itgevers: Degrave 
en G odem ont, Nieuwpoortsteenw., 44.
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BRUNET & C
O O S T E N D E

Tel. 71319 — Telegr. « Compas »

Zeevisch groothandel
SPE C IALITE ITE N  

VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
ï x ;

Luctor et Emergo
Ik  worstel en houd het hoofd boven 

water. Onder dezen tite l en voorna
m elijk  over de werkelijkheid van deze 
zinsspreuk beginnen w ij ons artikel, 
z ij is vooral nu, in  deze m oeilijke 
periode van toepassing.

H ij weze visscher, reeder, o f w ie ook, 
en hij behartigt de belangen van den 
zeeman, dat hij zich die spreuk voor 
oogen houdt.

In  een tijdperk zooals we thans 
doormaken moet en zal deze spreuk 
bij dezen die een hart voor den zee
man o f den visscher hebben, een 
steunpilaar voor de toekomst zijn.

Men heeft in den laatsten tijd, h et
zij door boeken o f dagbladen, veel 
gew ag gem aakt van de toekomst van 
onze koopvaard ij- en visschersvloot. 
W at werd daar echter al voor ge 
daan ? En laten we opmerken dat al 
hetgeen daarover geschreven werd 
niet aan critiek kan onttrokken wor
den. En die wordt uitgeoefend zoowel 
in ’t buitenland als in ’t binnenland.

W ij zijn  hen, die het opnemen voor 
den zeeman, heel dankbaar, want w ij 
moeten bekennen dat er in ons land, 
erg wein ig menschen zijn  die iets voe
len voor de zeevaart in ’t algemeen en 
de visscherij vloot in ’t  bijzonder. 
W aaraan ontbreekt het bij ons ? Deze 
vraag m ag gerust gesteld.

Het werd bewezen dat onze zeelie
den en voornam elijk de visschers en 
koopvaardijlieden m et een aantal lui
tenanten en loodsen, officieren, werk
tuigkundigen, matrozen van de staats- 
marine een voornaam en misschien 
wel het grootste aandeel gehad heb
ben in  de bevrijd ing van het vader
land.

Het is niet door decoratie o f andere 
lofbetu igingen dat men den zeeman 
hooger zal brengen. Men moet ze eerst 
kunnen waardeeren en ze zoowel gees
telijk  als s to ffe lijk  opwerken.

W AT V A LT ER  T E  DOEN IN H ET  
A LG EM EEN  BELAN G  ?

1. Sam enwerking tusschen alle zee
lieden zonder onderscheid, welke over
tuiging zij ook toegedaan zijn, tot ver
wezenlijking van hun eenig doel : de 
de w elvaart van den zeeman die te
gelijkertijd  den welstand van het land 
medebrengt.

2. Dezen die met de vorm ing van 
den zeeman gelast zijn, een practische 
opleiding geven. Nu hebben we de 
beste kans tot slagen. W ant laten we 
niet vergeten dat de Engelsche oplei- 
dingsmethode tot het vormen van zee
lieden, o ffic ieren  en manschappen de 
beste is en deze die onze zeeman te 
vens ’t gem akkelijkst kan toepassen.

We hebben nu het geluk mannen in 
ons land te bezitten die een opleiding 
van de British  Navy genoten hebben, 
benevens zij die Jaren lang onze zee
lieden opgeleid hebben aan boord van 
«  L ’Aven ir »  en «  M ercator ». Aan hen 
komt de eer en de plicht toe, onze 
zeelieden, zoowel visschers als koop
vaardijlieden op te leiden. En dit los 
van alle sleur van bureaucratie en 
favoritisme. Zoo zullen we frissche en 
bekwame opgeleide zeelieden beko
men die alle crediet zullen genieten 
en dit ook zullen waard zijn.

Laten we eerst de opleiding van den 
visscher aanpakken. Onomwonden 
mag gezegd dat onze visschers be
kwame zeelui zijn  die nie.t in een 
anders schaduw hoeven gesteld te

worden. Een ding missen ze ongeluk
kig en d it is het zelfbewustzijn. Ze 
staan onverschillig tegenover hun 
geestelijke en sto ffe lijke belangen. Ja, 
we kennen ze : hoe groot de gevaren 
die ze getrotseerd hebben ook wezen, 
hoe onm etelijk  de rampspoeden die ze 
gekend hebben ook m ogen zijn, laat 
ze één uurtje aan wal vertoeven en ze 
zijn  alles vergeten. Een zeeman houdt 
n iet van pochen, hi;" is eenvoudig en 
ruw, m aar bezit een gouden hart.

Daarom is het dat zij die een ver
antwoordelijke plaats in het zeemans- 
beroep bekleeden, zich aan het hoofd 
van een raad m oeten plaatsen, en 
daar met hart en ziel de geestelijke 
belangen van den zeeman opwerken. 
W ant eerst m oet men het geestelijke 
daarna pas het s to ffe lijke belang ver
dedigen. Zoodoende zal men erin ge
lukken een ware zeemansgedachte in 
ons volk te ontwikkelen en hoog te 
houden. Het heeft geen zin te spreken 
over u itbreiding van koopvaardij- en 
visscherijvloot zonder rekenschap te 
houden met de zoo noodzakelijke be
roepsopleiding.

Het is de eerste m aal in de geschie
denis van de Belgische zeevaart dat 
tot een versm elting van N avy-o ffic ie - 
ren en opleiders van de handelsm ari
ne kan overgegaan worden, om de 
stichting te bekomen van een Zee- 
vaartraad die alle geestelijke belangen 

I van den zeeman in ’t  algemeen en van 
I den visscher in ’t bijzonder zal kun- 
nen dienen en verdedigen.

DE TER U G G EVO N D EN  
VISSCH ER SVAAR TUIG EN

In  ons vorig schrijven meldden we 
te St. M alo het terugvinden van de 
B.29. Het is niet de B.29, m aar wel de 
B.20 ex-0.209.

Verder sch rijft men ons van uit H ol
land dat de twee visschersvaartuigen 
welke liggen in Hornum op Sylt, daar 
reeds lagen bij de capitulatie. Deze 
hadden voor den bezetter dienst ge
daan als m ijnvegers en werden er 
ontdaan van alle oorlogstuig, overge
schilderd met een ander kleur en g in 
gen daarna op de schollevangst.

Onze lezer dacht dat daar reeds 
lang een Belgische commissie zou ge
weest z ijn  voor onderzoek.

Terugkeerende Hollanders meldden 
thans dat die vaartuigen op W ijk  auf 
Föhr en Hornum er nog steeds waren.

Het visschersvaartuig in W ijk  auf 
Föhr lag  bij de capitulatie aan de 
scheepswerf voor reparatie aan schip 
en motor.

Onze zegsman was daar tijdens den 
naar ginder gaan, het gewenscht ware 
ook te gaan naar Büssum, een vis- 
scherijplaats in  Sleeswijk-Holstein. 
Daar lagen na de capitu latie twee 
m arinevaartuigen aan de werf, ver
moedelijk ook van Belgischen oor
sprong.

Onze lezer was daar tijdens den 
oorlog als visscher en sch ijn t aldus 
goed op de hoogte.

Aan V.O.Z.O.R. er nuttig gebruik 
van te maken.

BERICHT AAN ZEEVISSCHERS

H et Fisheries Laboratory te Low e
stoft heeft verschillende soorten visch, 
meestendeels p lad ijs en kabeljauw 
gem erkt m et ebonieten sch ijfjes w aar
op een nummer werd aangebracht. De 
visschers welke zulke visschen boven
halen worden verzocht tijd  en plaats 
der vangst op te schrijven en de ge
merkte visch a f te leveren bij den 
Dienst voor Zeevisscherij te Oostende, 
samen m et de bovengenoemde in 
lichtingen. Een kleine vergoeding zal 
eventueel la ter verstrekt worden.

Aangezien deze onderzoekingen ge
daan door het Fisheries Laboratory 
aan allen ten goede komen, reken ik 
er op dat alle visschers h ieraan zullen 
medewerken.

De wd. Directeur,
E. C ARLIER

Groote keus van Stoven en Gasvuren

Benoodigdheden  —  H erstellingen

Huis Jack Delanghe
Nieuwpoortsche Stw. 72 O O STEN D E

De Oesters en hun 
voortplanting

In  enkele vorige artikels was er ook 
sprake van oesters. Daarin werd u it
gelegd dat in Frankrijk  fe ite lijk  twee 
soorten oesters leven : de p latte o f 
Fransche en de Portugeesche.

De p latte oester brengt haar klein
tjes levend te r  wereld. De schelp vult 
zich eerst m et een m elkachtig vocht, 
een soort w it gele pap w aarin  de 
eitjes woekeren. N a  hun bevruchting 
brengen ze kleine larven voort die in 
het vocht van de schelp baden en 
haar die leiblauwe kleur geven die de 
kweekers goed kennen. De oester 
houdt die larven  in  haar schelp tot 
ze groot en sterk genoeg z^jn om zee 
te kiezen.

Na ongeveer een week verlaat die 
larve de m oederlijke schelp om haar 
evolutie in  het w ater voort te zetten. 
Op dit oogenblik bezit de larve langs 
boven kleine wimpers die kroonvorm ig 
staan en haar toelaten te zwemmen. 
Die periode, evenals de voorgaande, 
is van zeer korten duur (8 à 10 da
gen-). Op het einde ervan k rijg t ze 
een heel dun schelpje en verliest 
tege lijkertijd  haar «  w im perkroontje »  
w ant het is nu uit m et zwemmen en 
de tijd  is voor haar gekomen zich een 
houvast te zoeken en te vinden waar 
ze verder zal kunnen ontwikkelen, of 
te sterven.

B ij de Portugeesche oester gebeuren 
de dingen n iet heelem aal op dezelfde 
manier. Deze werpt direkt haar eieren 
uit in  het water. In  het w ater worden 
ze bevrucht en daar ook worden ze tot 
larve en kennen ze gansch hun ont
wikkelingsstadium.

De p latte oester brengt in  haar 
m axim um jaren ongeveer 1 m illioen 
eieren voort. M aar de Portugeesche 
bezit een nog grooter teelkracht ; de 
juiste c ijfers  zijn  n iet gekend. De 
ontvolking der oestergronden dient 
dus n iet gevreesd, veel m eer haar 
overbevolking. M aar h ier speelt de 
w et der begrenzing van de soorten 
een groote rol en van d it m illioen 
larven zijn  er slechts enkelen die to 
taa l ontwikkelen, zoeken om zich te 
vestigen en dit ook kunnen. Een groo
ter aantal larven zou zich natuurlijk  
kunnen vestigen en indien ze het niet 
doen is dit enkel te w ijten  aan het 
fe it dat hun een dergelijke gelegen
heid ontbreekt. Ook moest de gedach
te norm aal opkomen hen die gelegen
heid te schenken, en zoo werden op 
de plaatsen w aar de oesters voort
brengen «  verzam elaars »  geplaatst. 
En dit plaatsen is de eerste daad van 
de oestercultuur.

* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * *  +  +  * , tt +  +
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Ij Oostendsche IJslandvaarders ]
R E IS V E R H A A L  V A N  E E N 'S T U U R M A N  TER  Z E E V IS S C H E R Ij N A A R  
DE KU STEN  V A N  IJSLA N D . Door LO U IS Z O N N EK EY N

M AAND M AA R T : HOEVEELHEID  EN W AAR D E VAN  VERSCHE ZEEVISCH, AANGEVO ER D  IN  
DE VERSCH ILLENDE BELGISCH E K USTM IJNEN .

Vischsoorten Oostende Blankenberge Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
Kgr. Frs. Kgr. Frs. Kgr. Frs. Kgr. Frs. Kgr. Frs.

Bot 8.840 39.205 15 27 1.194 8.040 337 942 10.386 48.214
Griet 3.092 76.980 164 3.850 2.874 66.915 755 18.808 6.885 166.553
Heilbot 11 890 11 890
Kabeljauw 371.207 5.530.290 2.202 26.735 30.883 461.168 2.860 45.106 407.152 6.063.299
Knorhaan 8.625 60.865 6.383 47.275 268 1.700 15.276 109.840
Knorhaan (rood ) 1.804 16.140 1.804 16.140
Koningsvisch 550 9.420 550 9.420
Leng 1.674 12.660 1.674 12.660
Makreel 1.650 41.580 1.650 41.580
Mooie meid 22.703 220.020 22.703 220.020
Pieterm an 162 8.450 346 15.775 34 1.075 542 25.300
Plad ijs 388.339 3.418.340 14.961 83.417 138.542 1.103.071 26.017 175.172 567.859 4.780.000
Poor 5.445 36.050 5.445 36.050
Rog 391.962 2.296.015 2.748 16.615 187.845 981.945 37.054 263.990 619.609 3.558.565
Rog (V leet) 33.978 421.720 33.978 421.720
Roobaard 444 8.880 444 8.880
Schar 58.547 400.770 20 170 7.341 71.150 142 1.010 66.050 473.100
Schelvisch 13.542 178.530 13.542 178.530
Steenpost 8.173 31.990 47 195 149 700 8.369 32.885
Steenschol 163 2.740 163 2.740
Steur 30 2.970 30 2.970
Tarbot 35.460 1.302.300 86 4.155 7.412 246.510 569 25.520 43.527 1.578.485
Tong 150.365 5.430.680 626 18.970 58.094 2.102.425 6.152 198.715 215.237 7.750.790
Vlasw ijting 438 3.990 438 3.990
W ijting 497.387 2.732.582 2.836 14.513 75.221 474.230 4.853 33.123 580.297 3.254.448
Zeebaars 5.060 31.260 5.060 31.260
Zeeduivel 1.480 36.060 5 210 1.485 36.270
Zeehaai 40.557 262.340 229 1.090 40.786 263.430
Zeehond 32.180 159.769 175 830 37.670 178.140 7.890 41.171 77.915 379.910
Zeepaling 3.386 77.440 518 8.650 3.904 86.090
Zeewolf 1.441 10.970 1.441 10.970
Zonnevisch 963 13.870 963 13.870
Haring ( i j le ) 2 859.135 7.207.082 50.975 95.185 459.780 865.236 737.015 2.073.883 4.106.905 10.241.386
Garnaal 6.934 353.164 552 25.389 13.740 664.706 3.829 153.635 25.055 1.196.894
Andere soorten 16.422 115.190 4.095 108.655 1.916 7.738 22.433 231.583
Algemeen Tot. 4.978.161 30.613.462 75.636 291.141 1.031.420 7.395.241 830.363 3.051.148 6.915.580 41.350.992

VO O RW O O RD

Er werd m ij van verschillende z ij 
den gevraagd, m ijn  ervaringen tijdens  
m ijn  eerste vaart naar IJsland neer 
te vennen. E r werd aangedrongen, 
steeds m eer en meer, zoodat ik  einde
lijk , om  aan de steeds ta lr ijk e r w or
dende eischen en smeekbeden te vo l
doen, besloot m ij aan het schrijven  te 
zetten, en in m ijn  herinneringen  p u t
tend, —  het is ook reeds zoo lang 
geleden ! —  U te trach ten  een zoo 
getrouw  m ogelijk  beeld op te hangen  
van wat toen, in  ’t ja a r des Heeren 
1943, een vaart was naar de kusten 
van IJsland.

Helaas ! sch rijver ben ik  n ie t en 
nog veel m inder novellist !  Visscher 
daarentegen ben ik wel. Ik  hoop m aar 
dat U het m ij n ie t ten euvel zult 
duiden en m ijn  «  sch rijve la rij »  zult 
aannemen, l i jk  ze is. D a t ik  m ijn  best 
zal doen, m ijn  verhaal zoo genietbaar 
en zoo getrouw m ogelijk  te maken, 
daaraan zal wel niem and durven  
tw ijfelen .

1 khoop maar dat ik er geen te saaie 
boel, geen te  droge opsom m ing van 
fe iten  zal van gemaakt hebben. M och t 
d ii naar Uw m eening integendeel wel 
het geval zijn , dan vraag ik  U h ie rb ij 
beleefd excuus !

D it gezegd zijnde, zullen w ij maar 
m eteen van wal steken, en zooals 
’t een echte zeeman past, dadelijk  
m et vaste hand het roer g rijpen , de 
ju is te  koers... van ons verhaal bepa
len, en... «a l le  hens aan d e k !- » . . .  
vooru it dan maar, voor de groote  
to ch t !

HOOFDSTUK I  

T O E B E R E ID S E L E N

Het was een... M aar neen, zoo klinkt 
het bijna als den aanvang van een 
sprookje, en d it is het wel allerminst. 
Integendeel, het is werkelijkheid ; 
ruwe, harde werkelijkheid van ’t le
ven van een visscher, dat ik h ier w il 
beschrijven ! Dus...

W ij schreven 1903... In  de vissche- 
rijm iddens werd er te dien tijde  echt 
pionierswerk verricht. De vischnijver- 
heid beleefde toen tertijd  haar op
komst, haar opfleuren liever. De m ijl
palen, die de vischgronden vroeger 
steeds binnen streng afgebakende 
grenzen beperkten, werden verscho
ven, uit oorzaak van de groote voor
uitgang . der techniek. De zeilschepen 
hadden afgedaan, —  o f b ijna a fge
daan —  en werden stilaan door 
stoomschepen verdrongen. Het was in 
dezen tijd , dat ik m ijn  eerste zeereis 
naar de vischgronden van IJsland 
ondernam, waarvan de meest nabije: 
Ingolfe’s Hufde genaamd, op een a f
stand van ongeveer 1800 à 1900 km. 
van de haven van Oostende verw ij
derd ligt. Geen klein bier, w at ?

Nu, ter zake !
Na een goed w interseizoen visschen 

aan de Westkust van Engeland vo l
bracht te hebben, en daar de kabel
jauwvangsten geen voldoening meer 
gaven om de groote onkosten te dek
ken, werd ik door de Reederij geraad- ! 
pleegd, ten einde m ijn  advies te 
geven over een voorgenomen reis — , 
een soort proefreis —  naar de kusten 
van IJsland om er de «  moluwen- 
v a n g s t» (1 ) te doen. Tevens zou er 
ook andere visch gevangen worden, 
w at de visschers noemen : «  de ver
sehe vischvangst ».

Ik  kreeg opdracht met de toebereid
selen aan te vangen, ten einde reeds 
de volgende week zee te kunnen kie
zen. Daar zulk een reis meer werk
krachten vergt dan de gewone visch
vangst langs onze o f langs de Engel
sche kust, moest er in de eerste plaats 
gezorgd worden voor specialisten, 
welke de moluwenvangst (gezouten 
kabeljauw ) met voldoening zouden 
kunnen uitoefenen.

Onder die specialisten moeten w ij 
vermelden : de vlekkers ; aldus ge
naam d omdat zij de kabeljauw open 
snijden ; de spoelders om de visch te 
zuiveren ; de zouters om de visch in 
te zouten en in houten tonnen te 
doen. D aar toen de Oostendsche 
m oluwenvangst —  vroeger door de 
zeilsloepen bedreven —  op zijn  dood- 
punt gekomen was, waren de boven
verm elde speciale vakmannen onder 
onze visschers om zoo te zeggen niet 
meer te vinden.

Zoo was ik dus genoodzaakt naar 
elders uit te zien. Gelukkig waren die 
nog te vinden langsheen onze kust, 
onder andere te  Oostduinkerke, te 
Koksijde en te De Panne. In' de 
w interm aanden bedreven deze vis
schers de kust visscherij, om zich dan 
in het voorjaar naar Duinkerken te 
begeven en er in te schepen met de 
Fransche IJslandvaarders voor den 
duur van zes maanden.

Ik  begaf m ij naar genoemde vis- 
schersdorpen en was zoo gelukkig er 
de noodige elementen te vinden, ’t  is

te zeggen : vier vlekkers en vier 
spoelders. Te Oostende ze lf vond ik 
twee zouters, gewezen stuurlui der 
vroegere zeilschepen en een kuiper ; 
allen mannen m et de jaren lange on
dervinding aan dezen stiel verbonden, 
en die met hart en ziel hun oude 
«  job »  weer aanpakten.

Het overige van de bemanning be
stond uit eigen volk. Nochtans namen 
w ij nog een vreemde stuurman ter 

.zeevisscherij als gids mee, aangewor
ven voor den duur van het seizoen. 
Het was een man met ervaring en 
op de hoogte van den toestand der 
IJslandsche kust en haar voornaam 
ste vischgronden.

Intusschen zorgde de Reederij voor 
het schoonmaken van het schip —  
optuigen zeggen ze ten onzent ! — , 
alsook voor den noodigen voorraad.

W aaruit bestond deze zooal ? Och, 
mi/n God, uit ta l van diverse dingen, 
waarvan ik h ier de voornaamste zal 
opsommen. Voor een reis van drie tot 
v ier weken bestond de lading uit 
180.000 kgr. kolen o f briketten ; 35.000 
à 40.000 kgr. ijs ; 7.000 tot 8.000 kgr. 
zout, ingekuipt in tonnen. Daarbij 
dan nog de noodige ledige tonnen, to t 
een beloop van een driehonderdtal. 
Verder hadden w ij nog 25.000 liter 
versch w ater voor het verbruik en ook 
tot verversching van den stoomketel.

De bevoorrading aan eetwaren be
stond uit 400 kgr. aardappelen, 180 kg. 
brood, 150 kgr. beschuit, ingekuipt in 
drooge tonnen, om beter te kunnen 
bewaren. Ook nog 10 kgr. ajuin, ver
sehe groenten voor de eerste dagen, 
15 kgr. droge erwten, 25 kgr. suiker, 
40 blikken gekondenseerde melk, 
10 kgr. koffie, suiker en thee ; 50 kgr. 
versch vleesch, 24 doozen ingelegd 
vleesch, —  beter bekend onder den 
naam van «  corned beaf »  —  10 kgr. 
vet, 15 kgr. margarine, en dan nog een 
hoeveelheid andere specerijen.

D it is nu weliswaar een droge op
somming van zaken, m aar ja, cijfers 
spreken nu eenmaal een zakelijke 
taal, die aan duidelijkheid niets te 
wenschen overlaat. Sjeemenis m en
schen ! als men zoo aan ’t opsommen 
gaat, dan denkt men op zeker oogen
blik toch, dat er geen eind zal aan 
komen. En dit alles wordt schoon 
geklast in den allesverzwelgenden 
romp van ons vaartu ig —  van ’t 
schip, zeggen de visschers !

De bevoorrading aan vischtuig be
stond uit twee netten o f «  korren »  in 
gebruik, drie volledige nieuwe netten; 
verscheidene honderden m eter touw
werk van allerlei aard en 200 kgr. net
garen, om de netten te kunnen her
stellen.

Na een achttal dagen was het schip 
reisvaardig. De aanmonstering van de 
bemanning werd daags vóór het ver
trek beëindigd. D it beteekent dat 
ieder lid der bemanning zijn  hand- 
teekening moest zetten in de «  mon
sterrol ». H ierin  staan opgeteekend 
al de Belgische zeewetten voor de 
visscherij, en door hun handteekening 
te zetten, onderwerpen de mannen 
zich aan deze wetten voor den duur 
van zes maanden.

Het uur van de a fvaart werd aan de 
bemanning ter kennis gebracht. Op 
het gestelde uur van den volgenden 
dag was elkeen op post, en, na op de 
kade een laatste afscheidsgroet te 
hebben gebracht aan vrouw en kin
deren, vrienden en kennissen, werd 
de tros losgesmeten en voer het schip 
de haven uit, z ijn  bestemming tege
moet !

De reis was begonnen...

HOOFDSTUK I I

W IJ VAREN ...

Het was een kalm weertje toen w ij 
Oostende verlieten. De zee was als 
een spiegelbeeld zoo glad, en de kab
belende golfjes, die door het zog van 
ons schip gevormd, als een lan ge  
nasleep stilletjes uitvloeiden, konden 
deze kalm te ternauwernood verstoren.

Enkele wolkjes vertoonden z'.ch aan 
den gezichteinder, doch verdwenen 
weldra, en het was in een serene 
hemel dat w ij Oostende’s vuurtoren 
als een kleine stippel langzaam  zagen 
verdwijnen. Z ij was het laatste stukje 
vaderland, dat w ij duidelijk konden 
onderscheiden, doch dat ook weldra 
vervaagde in een doezeligheid, om 
spoedig één te worden met de strakke 
lijn, welke onze Vlaamsche kust 
vormde, vanuit de zee gezien.

M aar weldra ook verdween dit 
laatste visioen van ons vaderland, dat 
w ij in geen drie o f v ier weken zouden 
terug zien.

De zee, de onm etel'jke zee omringde 
ons langs alle zijden. Zoo ver het oog 
reiken kon, niets dan water, water... 
water !...

( ’t vervo lgt)

(1) Moluw =  gewestuitspraak te 
Oostende voor aberdaan.
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is te verkrijgen  voor den prijs van 
32 fr . m its s to rtin g  van de som op 
postcheckrekening 1070.98 van den h. 
P. Vandenberghe, 28, Spaarzaamheid- 
straat, Oostende.

Z ij is ook nog te verkrijgen  ten 
bureele van
H ulp in  Nood, V indictivelaan 20, Oos

tende;
Hand in  Hand, Visschershaven, Zee

brugge;
D rukkerij van « H et Nieuw V isscherij

blad», 44, Steenweg op Nieuwpoort, 
Oostende.

NED ER LAND

D E D ET A ILH A N D EL
Een erkenningsstelsel werd in  H o l

land voor den kleinhandel ingevoerd.
W ie als kleinhandelaar in visch w il 

worden erkend, m oet kunnen bew ij
zen dat hij vana f 1 Mei 1939 onafge
broken aan vischhandel gedaan heeft 
en dat h ij er zich heden ten dage nog 
uitsluitend mee bezig houdt, ’t  zij in 
een winkel, ’ t z ij van afnemers.

W ie geen erkenning kreeg, zich nog 
n iet aanmeldde bij de Visscherij cen
trale en toch, den kleinhandel in visch 
wenscht te b lijven  uitoefenen, hoeft 
een erkenning aan te vragen. W ie nu 
in  ’t bezit is van een dergelijke erken
n ing m ag handel uitoefenen in  gelijk  
welke soort visch o f schaaldier.

Sommigen hebben h ierom trent op
geworpen dat d it n iet juist was. Doch 
m ag opgemerkt worden dat w ie zich 
in  een zekere soort gespecialiseerd 
heeft en dus een groot deel vakkennis 
opgedaan heeft, n iet zal gaan veran
deren alhoewel h ij er n iet zou kunnen 
van belet worden.

De jongere visschers, die a ltijd  bij 
vader in ’t bedrijf geweest zijn, pro- 
testeeren niet ten onrechte tegen d it 
besluit betreffende het u itoefenen van 
den vischhandel op 1 M ei 1939. Z ij die 
intusschen ze lf een bedrijf gaan ope
nen zijn, worden d it nu ontzegd. Men 
hoopt echter dat weldra m aatregeien 
zullen getro ffen  worden teneinde ie 
dereen tevreden te stellen.

N O O R W EG EN

EEN ON VERW ACH T V O ED ER VOOR  
K O EIEN

eigen kleerkast en nog een klein 
kastje bezit. Er z ijn  voor hen baden 
met warm  en koud water, radiatoren 
om hun kwartieren te verwarm en en 
een speciale droogkamer. H et schip 
loopt 13 kn. en kan 340 ton kolen 
meedragen. De eigenaars m ogen er 
wel fie r  op gaan.

H ET O N G ELU K VAN DE EEN EN IS
H ET G E L U K  VAN DE ANDEREN

De walvisschen hebben het binst 
den oorlog beter gehad dan ze het 
ooit hadden. Ook hebben ze er gebruik 
van gem aakt om zich te verm enigvul
digen op een verrassende manier. Het 
in ternationaal com ité schat op 16.000 
het geta l dat gedurende dit seizoen 
zal kunnen gevangen worden.

Thans zijn  4.000 man op 250 vaar
tuigen aan het werk.

SPANJE

V IS C H M EEL  IN SPAN JE

Deze industrie is nog heel jong in 
Spanje. De eerste proeven werden in 
Gallic ië genomen m et een u ltra-m o- 
derne uitrusting, w aar alles automa
tisch werkt. 4 personen volstaan om 
1.000 kg. a fva l te verwerken. Deze 
a fva l vooral geleverd door conserven
fabrieken, bestaat uit versehe h oo f
den en conservenafval.

Bericht aan 
Zeevarenden

N O ORDZEE

Havens Oostende en Nieuwpoort
G ETIJSEINEN  :
D ag- en nachtgetijseinen zullen ver

toond worden vana f 25 April 1946 te 
Oostende op een mast, geplaatst op 
het Oosterstaketsel van  de havengeul. 
De waterhoogten zullen opgegeven 
worden ten opzichte van het peil van 
het Laag W ater Stroom tij naar 
het in  d it bericht aangeduid stelsel.

L igg ing van den getijm ast: 51°14’23” 
N. en 2°55’08” E.

Te Nieuw poort zullen dag- en nacht
getijseinen vertoond worden vanaf 
denzelfden datum en naar hetzelfde 
stelsel als opgegeven voor Oostende. 
Toch zullen slechts de waterhoogten 
geseind worden wanneer het peil van 
de zee hooger staat dan + 4 voet bo
ven het vlak van het Laag W ater 
Stroom tij. De seinen zullen geheschen 
zijn  op een mastje, staande op het 
loodsengebouw van den zeedijk, west
kant der havengul.

L igg ing  van den getijm ast: 51°09’10” 
N. en 2°43’18” E.

B I B  B T I

Binst de Duitsche bezetting waren 
de Noorsche boeren gedwongen naar 
«ersatz» voeder voor hun vee uit te 
kijken. Ze ontdekten dat versehe ha
ring gew illig  door de koeien werd ge
geten. Een moes van schors vervaar
digd bracht dat dieet in  evenwicht. 
Aan dit moes werd stroop bij gevoegd 
om het een smaak te geven. De boe
ren die deze proef gedaan hebben zijn  
er heel tevreden over. De melk die 
deze koeien gaven had een kleiner 
vetgehalte dan andere melk, m aar 
smaakte n iet naar visch.

EN G ELAN D
STO KEN  M ET O L IE

Te Fleetwood zullen proefnem ingen 
genomen worden om trawlers die met 
steenkool gestookt werden, m et olie 
te stoken. De heer H. Thompson ver
te lt dat drie traw lers m et d it doel 
door de Vickers Arm strong’s Barrow 
Scheepswerven aangekocht werden. 
Ind ien  de proefnem ingen slagen, zal 
gansch de vloot van Fleetwood her- 
uitgerust worden in dien zin.

NOG OVER H ET V ER V R IEZ E N  
HARING

VAN

Zooals vroeger gemeld, werden te 
Fraserburgh en te Yarm outh hoop
volle proeven gem aakt voor het ver
vriezen van haring. Proeven die, w at 
het resultaat op gebied van smaak en 
voedzaamheid van de visch betreft, 
vo lled ig voldoening gaven. Die proe
ven hebben nu aangetoond dat de 
visch beter bewaart en m inder vocht 
verliest bij het ontdooien indien de 
vervriezing vlug gebeurt. D it is van 
groot belang, daar zoodoende een 
voorraad voor een groot deel van het 
jaa r kan opgestapeld worden. D it 
vlugge vervriezen van haring brengt 
kosten mee die volgens de Regeering 
n iet door haarzelf dient gedragen te 
worden. Het is juist, zegt ze, dat in 
dien de verbruiker ook buiten het 
seizoen lekkere haring in z ijn  telloor 
krijgt, h ij daarvoor een hoogere prijs 
betaalt dan voor «  versehe »  haring. 
De visscher, ook, moet er z ijn  deel in 
hebben en de prijs zal daarom  m oe
ten lager geplaatst worden dan deze 
voor «versehe» haring.

Het M inisterie van Voedselvoorzie
n ing voorziet het openen van een 
nieuwe proefplaats te Lerw ick en ver
heugt zich dat de plannen door haar 
gem aakt het stadium bereikt hebben 
waar ze kunnen practisch omgezet 
worden voor het publiek.

M ODERNE TR A W LER

Verleden week verliet de traw ler 
«N orthe lla » de haven van Huil voor 
haar eerste vaart en wel naar de 
W itte  Zee. Die is, naar verluidt, de 
modernste en meest luxueuze traw ler 
welke voor het oogenblik in de vaart 
is. De kwartieren van den «pa tron » 
hebben allen paneelen in notelaar, 
een rijke electrische verlich ting en 
een electrisch vuur ingebouwd. De 
badkamer is pastelgroen m et spiegel- 
omlijst.ing, kraantjes en andere van 
sprankelend chroom dat aan het ge
heel een u itzicht gee ft dat een eerste 
rang hotelier zou groen doen worden 
van afgunst. Er is zelfs een stortbad. 
H et vaartu ig biedt bovendien ruim 
voor 32 mannen. Ieder waarvan zijn

Onze Visscherij in Oorlogstijd
Het Bevrijdingsjaar

(V e rvo lg )

D c SA M EN STELLIN G  DER VANG
STEN VAN DE T R A W LV IS S C H ER IJ

Bij den totalen traw laanvoer in den 
loop van 1944, waren er slechts 9 visch
soorten waarvan er een noemens
waardige hoeveelheid ter m arkt aan-

TRAW LVISSCH ER IJ  IN  1944: SAM ENSTELLING  DER VANGSTEN IN  KG.

gevoerd werd. De schol alleen was er 
voor m eer dan 88 t.h. in vertegen
woordigd; de bot vo lgt voor 6,63 t.h. 
en de schar 0,59 t.h. D it geeft een ge
zam enlijk totaal van 96 t.h. De traw l- 
visscherij h ing b ijgevolg  bijna u it
sluitend a f van de platvisschen. D it 
b lijkt uit de hiernavolgende tabel.

Vischsoorten S o r t e e r i n g Totalen Percent
Groot Middensl. K lein

Roggen ......................... 2.988 3.908 2.210 9.107 1,32
1.768 — — 1.768 0,25

K a b e lja u w ................... 536 169 36 741 0,10
W ijtin g  ......................... 64 1.644 12.208 13.916 2,02
Tarbot-G riet .............. 4 28 50 82 0,01
Schol (p lad ijs ) ... ... .. 419.905 122.477 75.875 618.257 88,78
Bot ................................ 30.082 12.091 3.776 45-949 6,62
Schar (schulle) ........ 1.349 1.239 1.643 4.231 0,59

244 479 580 1.283 0,19
Andere soorten ......... 829 — — — 0,12

T o ta le n .........................
P e r c e n te n ....................

457.749
66

142.035
20

96.379
14

696.163
100

100,00

Scheepswerven St. Pieler
HEMIKSEM

bij ANTWERPEN
T ELEFO O N  776.85 - 714.38 Antwerpen

Nieuwbouw en Herstellung van 
alle Motorvisscherssloepen en 

Treilers

Voordeelige Voorwaarden
Zeer korte levertermijnen

Vakkundige afwerking
Moderne hellingsinstallaties 

voor droogzetten

Belgische Zeelieden in den Oorlog
N oo it zal de man aan wal een voldoende besef hebben 
van den ontzaglijken strijd , welke door de Belgische Zee
lieden, zoowel ter visscherij als ter koopvaardij, gedurende 
de oorlogsjaren gevoerd werd. S tr ijd  welke gepaard ging  
m et zware offers. Enkele heldenfeiten van de zeevisschers 
werden reeds door ons in herinnering  gebracht. W ij waren 
nog zeer onvolled ig. Thans bewegen w ij ons op het terrein  
der koopvaardij. W ij b lijven  b ij ons zeevolk; koopvaarders 
en zeevisschers waren trouwens gedurende den oorlog  
vereenigd in  den zelfden s trijd  voor het behoud der Natie. 
N ie t zelden gebeurde het dat de zeelieden —  hetz ij visschers 
of koopvaarders —  in  den loop der oorlogsjaren van 
bedrijfstak veranderden, om  naar gelang de om standig
heden in  de zeevisscherij, koopvaardij o f „Royal Navy”  
hun p lich t te doen.

DE LAATSTE REIS VAN DE “GANDIA”

Men merkt bijgevolg op dat bij den 
gezam enlijken aanvoer 66 t.h. bestaat 
uit de sorteering «g roo t»; 20 t.h. tot 
de sorteering «m iddelm atig» en 14 t.h. 
tot de sorteering «k lein ».

Dat de sorteering «  groot »  meer 
en meer in de vangsten der kustvis- 
scherijvaartuigen voorkomt, is alleen 
het gevolg van de bijna 5-jarige on
derbreking van het visscherijbedrijf 
in  open zee. Door deze lange onder
breking kregen de visscherijproduk
ten gelegenheid zich te ontwikkelen 
en te vermenigvuldigen. W anneer de 
vischstapel aangroeit, neemt de be
hoefte aan voedsel insgelijks sterk toe. 
H ieruit spruit voort dat de visch- 
gronden overbevolkt worden en de 
voedselvoorraad ontoereikend is. A ls
dan wordt de voedselschaarschte door

een verspreiding der vischscharen te 
keer gegaan. Vandààr de buitenge
wone en geweldige opkomst van min 
o f meer volwassen vischsoorten to t in 
de kustwateren.

Het lijd t dan ook geen tw ijfe l dat 
de ongewervelde diertjes, die in de 
kustwateren vertoeven de geschikte 
prooi zijn  van de vraatzuchtige vis
schen. De verdw ijn ing van de garnaal, 
die voor de meeste vischsoorten een 
geliefkoosd voedsel is, wordt er, in
dien n iet geheel, dan toch grooten- 
deels door veroorzaakt.

DE ECON OM ISCHE W AARDE VAN
DE T R A W LV ISSC H ER IJ IN 1944
De cijfers van de hiernavolgende 

tabel geven hierom trent de vereischte 
gegevens:

Vischsoorten Aanvoer in Opbrengst Gemidd. prijs Percent
kgr. per kgr.

1,08Roggen .......................... . ... 9.107 88.793.— 9,75
. ... 1.768 8.785,— 5,— 0,09

Kabeljauw  .................... . ... 741 14.153,— 19.10 0,13
W ijtin g  ......................... . ... 13.916 67.771,— 4,87 0,52
Tarbot-G riet ............. 82 2.460,— 30,— 0,02
Schol (p lad ijs ) ........... . ... 618.257 9.669.539,— 15,64 90,66

45.949 616.145,— 13,39 6,70
Schar (schuilen) ....... 4.231 49.122,— 11,61 0,61

1.283 44.379,— 34,59 0,15
Andere s o o r te n ........... 829 3.697,— 4,46 0,04

Tota len  ......................... . ... 696.163 10.564.844,— 15,33 100,00

Dank zij een zeer gunstig haring
seizoen maakten onze visschers gedu
rende de oorlogsjaren een gulden t ijd 
perk door. 1944 is slechts de bekrach
tig ing van deze vaststelling’. In  den 
loup Van Januari, Febrnari, M aart en 
December 1944 werd o ffic iee l 49.127 811 
Kgr. aan wal gezet ter waarde van 
257 921.008 fr.; de gem iddelde prijs 
was b ijgevo lg  5,25 Ir. per kgr. T ege
lijkertijd  m et de ijle -h arin g  werd er 
50.709 kgr. andere visscherijprodukten 
ter waarde van 1.611 098 fr. buitge
maakt.

S T R A N D V ISSC H ER IJ IN 1944

De strandvisscherij werd in  den 
loop van 1944 enkel op de Westkust 
bedreven, nl. vóór M iddelkerke en tus
schen Oostduinkerke en De Panne. Te 
M iddelkerke telde men 188 visschers 
en 83 roeibooten; te Oostduinkerke en

De Panne, 172 visschers en 62 roei
booten; b ijgevolg in totaal 360 strand- 
visschers en 145 roeibooten.

G lobaal bracht de strandvisscherij 
725.747 kgr. visscherijprodukten ter 
markt, die 3.857.600 fr. opbrachten. De 
ijle -haring  visscherij m et 718.812 kgr. 
en 3.773.763 fr. vormde h ier ook het 
voornaamste bestanddeel.

SAM EN VATTIN G

In  1944 brachten de kustvisschers 
(traw l-, haring- en strandvisscherij) 
in  het totaal 50.600.429 kg. visch ter 
markt. De opbrengst bereikte 272 m il
lioen 934.500 fr. In  1943 bereikte de 
totale vangst uit het kustgebied 
61.900.568 kg. en de opbrengst 412 m il
lioen 294.380 fr. De verm indering is 
b ijgevo lg  belangrijk  en bedraagt w e
derzijds 11.300.138 kg. (12,4 t.h.) en 
130.359.830 fr. (15.1 t.h.).

(V ervo lg )

Eindelijk de redding...

Den 17 Februari 1942, zes-en-tw in- 
tig dagen na het torpilleeren van den 
steamer „G and ia” , kunnen de vier 
schipbreukelingen, overgebleven aan 
boord van de boot nr. 4, zich bijna 
n iet meer bewegen. De eerste o ffic ier 
Hubert staat beweegloos aan het roer; 
Swartvaegher lijd t geweldig door een 
wonde aan de hand, die verzweert; 
Wanders h ee ft de noodige kracht niet 
om een emmer te ledigen; h ij schept 
met veel geduld het zeewater uit bij 
m iddel van een blikken doos; de m a
troos M ichielsen, die gedurende het 
verloop van d it tragisch avontuur 
b lijk  ga f van moed en toewijding, 
verzwakte op z ijn  beurt; h ij lig t neer 
aan den voèt van de mast en zuigt 
het regenwater op, dat aan de mast 
bevrozen is. Hun kleedij is bedekt met 
een laag ijs. W aarom  gooien zij de 
vier lijken  n iet over boord, die van 
vóór in  de boot liggen  ? B innenkort 
is het hun beurt. W ie van de vier zal 
eerst beginnen te „zingen” ?

Dezen dag rond 11 uur, uit Wanders 
plots de kreet : «  schip ! ».

De o ffic ie r ziet den starren blik 
van Wanders en zijn  uitgestoken arm 
naar de zee. H ij denkt dat z ijn  einde 
nabij is, dat h ij raaskalt, maar W an
ders herhaalt met hardnekkigheid : 
«  Schip, schip ».

En het was waar ! Op een halve 
m ijl afstand, bemerkt de o ffic ie r een 
klein vaartu ig dat in  hun richting 
koers zet. Het komt nader bij. Men 
bemerkt mannen op dek; zij betuigen 
hun vriendschap aan de :chipbreu 
kelingen.

Door een Portugeesch visscherij- 
vaartuig

Het is het Portugeesch visscherij- 
vaartu ig „Joao Corte R ea l” , één van 
de moderne schepen van 1.200 Ton, 
die de visscherij op New-Foundland 
uitoefent, dat de redding bracht. De 
Portugeesche schipper spant, m et ken
nis van zaken, zijn  beste krachten in 
om op zij te komen van de boot. Na 
een uur vergeefsche pogingen, slagen 
enkele manschappen er ten slotte in, 
drie drenkelingen, in  de boot opgetild 
door de golven, vast te klampen. De 
laatste overblijvende van de „G andia” 
eerste o ffic ie r Hubert, springt door 
een laatste krachtinspanning in de 
armen van zijn  redders. Z ij lossen 
hem niet meer en ook hij wordt veilig  
op dek gebracht.

Nooit zou een groot vaartu ig er in 
gelukt z ijn  de vier overlevenden uit 
dezen rampspoedigen toestand te red
den. In  al hun tegenspoed hadden zij 
nog geluk. Z ij werden opgepikt door 
een specialist. Nochtans was het 
manoeuvreeren zoo m oeilijk  en zoo 
lastig geweest, dat eens de redding 
voltrokken, de tweede machinist in 
bezw ijm ing vie l: het werk had te veel 
van zijn  krachten gevergd.

Een ontroerende ontvangst

De ontvangst die de Portugeesche 
visschers aan de vier Belgische zee
lieden bezorgden was ontroerend. De 
vier geredden waren slechts ijsblok
ken. In  z ijn  vreugde w ilde de eerste 
o ffic ier Hubert den kapitein  op dek 
te gem oet gaan. H ij viel echter. Ook 
de anderen konden geen stap meer 
verzetten. Z ij waren volledig uitgeput. 
Zij werden eerst bij een groot vuur 
gebracht; men ga f hun een buiten
gewone hoeveelheid Portugeesche al
cohol. H iervan waren zij zelfs niet 
dronken. Vervolgens dronken zij ko
kende koffie. Voorloopig bekwamen 
zij geen voedsel, niettegenstaande zij 
geweldig honger leden. Men legde ze 
te slapen, gekleed zooals ze gered wer
den en in dekens gewikkeld, ’s Avonds 
kregen de vier overlevenden een wei
n ig vleeschsap. De Portugeesche vis
schers, die eerst hun bed hadden a f
gestaan, o fferden  het eenig kieken, 
dat zij aan boord hadden aan hen op, 
om hen op te knappen. Den volgen
den dag ontvingen zij een weinig 
voedsel. Gedurende vier dagen dronk 
Wanders dagelijks zijn  v ijft ien  liters 
water ! Den v ijfd en  dag mochten de 
schipbreukelingen ten slotte hun hon
ger volledig stillen. De kapitein  achtte 
het oogenblik gekomen om hen een 
groot bad te gunnen. Voor de eerste 
maal in  één-en-dertig dagen konden 
zij zich ontkleeden. Z ij waren over
dekt m et wonden, verzworen door het 
zeewater. Z ij werden gewasschen en 
verzorgd juist als kleine kinderen. 
Deze behandeling deed veel goed. Zij 
redden Swartvaegher, die geweldig 
a fzag van een verzworen wonde. De 
Portugeesche visschers gebruikten 
hiervoor weliswaar de vreeselijke maar 
toch radikale m iddelen van  de vis
schers van New-Foundland: zij ver
brandden de voorarm, door haar in 
kokend water te dompelen, vervolgens 
rukten zij zorgvuldig het vleesch af... 
dit alles zonder de minste verdooving. 
Swartvaegher onderging deze behan
deling m et een buitengewonen moed, 
zonder een klacht te uiten; h ij ver
genoegde zich m et te weenen. Maar 
hij was gered.

Den 29 Februari, na tw aa lf dagen 
verb lijf aan boord van den trawler, 
die de redding bracht, werden de vier 
overlevenden, behoorlijk  hersteld, te 
Lissabon aan wal gezet.

*#*
De zee nam nochtans weerwraak op 

twee van deze manschappen, die haar 
ontsnapt waren: Wanders werd ge
dood bij de schipbreuk van de „As- 
trida”  in  1944, terw ijl M ichielsen in 
een andere scheepsramp het leven liet.

Van de ach t-en -tw in tig  man in de 
boot nr. 4 van de „G and ia” , zijn  er 
nog slechts twee in  leven: de eerste 
en de vierde offic ier...

De tragische bijzonderheden van 
het lot der bemanning van de „Gan
dia” werden m et veel moeite verza
meld door den heer Paul Scarceriaux, 
die o.a. in  „W andelaer sur l ’eau” , den 
heldenmoed van deze Belgische zee
lieden beschreef.


