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KANTTEEKENINGEN 
Het gebeurt dikwijls, dat de handelaars zioh 

oo~lagen over de voorwaarden waarin zii 

heden ten dage hun '·beroep moeten uitoefe

nen. Het gebeurt niet zelden ,dat men hen 

.hoort zeggen, da.t het veel voordeeldger zou 

uitkomen moest-en zij hun winkel sluiten en 

doen zooals ZQOIVele anderen. Wij zijn de eer-

MEDEDEELINGEN 

Het haring- en sprotseizoen 
vangt aan! 

((Ó) 

wórden. Op deze Wijze zal er in de toekomst 
vermeden worden. dat er misnoegdheid. zou 
tot uiting ~mèn bij al degenen die bij den 
verkoop betrokken zijn. 

classeur inbegrepen), die den officieelen eu 
integralen tekst bevat van al de reglementee-
ringen in zake .ravitailleering, zooals hij in 
het « Staatsblad » verscheen. Voor degenen 
dde zioh met ravitailleering en landbouwre
glementeering bezighouden, is deze Codex 
een werkelijk onmisbare documentatie en 
vult hij een leemte aan die zioh van dag 

tot dag dringender deed voelen. 

Het werk is in zeer gemakkelijk te. behan
delen vorm uitgegeven vo1gens een systeerr 

sten om te erkennen, dat er niet alles roos- Het haringseizoen nadert met rasse schreden 
kleurig uitz;iet voor den handelaar, die gedre- en onze visschers stellen alles in het werk 
ven door den lust tot het werk en zijn gevoel om de noodige g-rondstoffen te verkrijgen 

en hun vischmateriaal in orde te brengen. 

De opleiding der visschors 
@ 

van uitneembare mapp'en, dat toelaat drug 
In ons land werd tot nu toe weinig of niets aan dag de verzameling bij te houden en er 

voor verantwoordelijkheid tegenover zijn_ gedaan voor de opleiding van den visscher. 
Men zal zich de wonderbare haringvangst 

1 n · t m· de doo Zl·J·n beroeps gedaan voor de/ opleiding van den Visscher. personee e, me m r r .- van verleden jaar herinneren. Een veertigtal 
fierheid, blijft voortwerken. Onderworpen Belgische vaartuigen werden tot de visch· 
z;ijn aan een reglementeering en daardoor vangst, van uit de haven van Grevelingen, 
supplementair, niet-vergoed werk moeten toegelaten. Er werden zeer groote vangsten 

verwezenlijlü. Maar zoo de visscr·er er wel 
doen, blootgesteld zijn aan de vervelende meê vaarde, dan mocht ook de verbruiker 
bezoeken van den contröledienst, zijn ka.pi- niet klagen, want de hari.ng heeft menig 
taal steeds zien verminderen, kapitaal dat mensch geholpen en, naàr het getuigenis 
ten andere reeds onproductief iS ten gevolge van Oostendschè geneesheeren, is de uitrnun· 

Van de tende gezondheidstoestanld van de Oostendschaarsohte a,an goederen : dit alles 

is niet zoo heel interessant, des te mfnder 
sche kinderen grootendeels te danken aan 
het geregeld verbruik van den zilveren 

dat de vermindering van zaken en de nipt visch. 

afgemeten winstmarge deze risico's komen 
Wat zal het komende haringseizoen op-

vermeerderen. leveren? Wie z;al mogen uitvaren? 

Onze toekomstige zeebonken leeren hun vak 

Terug naar sclwol? 

de nieuwe losse blanden in te lasschen. 

Bestellingen kunnen gedaan worden dOOl 
storting van het noodige bedrag op postreke
ning nr 911.91 van den Dienst voor Pers eL 
Propaganda van de N. L. V. c., Nieuwstr áO 

Brussel, met vermelding op de strook wa1 
wordt verlangd. 

Hoe slapen de visschon ? 
'· 

Men moet erkennen, dat de handelaar die Met het doel de aanvragers 'te rangschikken gedaan voor de geleiding van den visscher. In ons vorig nummer hebben wij een gedo· 
spijts a.lles toch verder werkt om zijn zaak heeft de Dien~ voor Zeevisscherij, van het bij vader of oom, waarmee zij op jeugdigen cumenteerd artikel gPwijd aan de ademha· 
eer aan te doen, zijn landgenooten een zeer Bestuur van Zeewezen, die zioh ook verleden ouderdom zee kiezen. De ontwikkeling der ling der visschen. Thans wijden wij onz{' 
grooten dienst bewijst _ hij is dienaar Zijn jaar met deze zaak bezighield onder leiding zee~Visscherij stelt evenwel nog andere dan aandacht aan de wijze waarop de visschei: 

van den heer directeur Eberhardt, inschrij- practische eischen en daarom is het volstrekt slapen, een quaestie waaraan vele Visscbers 
concurrent die voorloopig zijn han,delshuiS 

v:ings]Jjsten geopend. noodzakelijk dat onze toekomstige visschers en kleinhandelaars voorzeker nog maar wei· 
houdt gesloten, houdt hem we1lioht voor een th t•~n'h t b te d 1 .. De Commissie belast met het definitief aan- eore l<>UL< wa . e r zou en onder egd Z1Jn nig belangstelling zullen hebben getoond. 0!(: 
.simpele. en hoopt wellicht na den oorlog, over de vele quaestles die met de zeevis-duiden van · de schepen zal voor eene 
den strijd met ongeUjke wapenen te kunnen moeilijke taak staan en zal zich boven alle 
.hervatten. 

.Má.ar de overheden zijn hier tusschengeko

:men om te beletten, dat deze ongelijkheid 

:zou plaats hebben. 

critiek moeten stellen. 

scherij verband houden. 

In' Noorwegen en Duitschland schenkt men 
aan de opleiding van dél; visscher de groot
ste aandacht. In eerstgenoemd land werden 
vakscholen voor visschers gesticht, terwij-l 
in Duitsohland zee- en kustvisschers reeds 
nu regelmatig onderwijs genieten. Onze 
oosterburen geven er zich evenwel reken
?chap van dat dit onderwijs in de toekomst 
onvoldoende zal blijken te zijn en daarom 
overwegen zij de stichting van twee scholen 
voor Noordzee- en Oostze€/Visschèrs. Wan-

Ook de visschen maken nachttoilet.,;. 

bladzijde 5 vinden onze lezers interessante 
gegevens over den. slaap van talrijke vis· 
schen, zooals de pla.tJvisschen bv. tong, tarbOt, 

:De grendeliwet van 18 Ootober 1940, die de 

.opening .van nieuwe handelsondernemingen 

.en daarenboven de heropening van handels

.o:oderneo.ningen die hun activiteit stopzetten 

belet, beàntwoord:t hieraan. 

Gelooft men, dàt de handeLaars die geduren-
De visschersbooten kiezen weldra zee; ..• 

neer de oorlog · zà-1 geëindigd zijn, moet elke scihol, die we allen zeer goed kennen. 

visscher er de beste opleiding ku~nen genie-

.de den oorlog het risico opliepen, zich na Verwàdit wordt dat de haringvangst aan de ten. De visschersjeugd moet zich in deze 
Fro.nsohe kust half December zai aanvan- scholen zoowel geestelijk als vakkundig kun-

den oorlog hun goed verworven recht zullen nen volmaken. 
laten ontgLippen door lieden die zichzelf uit gen. Maar zooals dit verleden jaar het ge- In ons . land worden weLiswaar leergangen 

val was is er veel ~ns toe dat er aan onze 
·.het ambacht hebben gesloten? Zelfs 1n de voor scheepsbouw ingericht, maar dit is 

veronderstelling dat zulks wel het geval zou 

:zijn, gelooft U dan niet dat de klJanten ge-

kust reeds haring gevangen wordt. 
niet voldoende wil men over een gespeciali

Wij herinneren eraan dat het ijle-haring- seerde arbeidskracht beschikken in een be
seizoen 1941-1942 een van de rijkste was dat 

trouw zulJen blijven aan hen die op moei- oHze visschers meemaakten. Niet alleen in 
:lijke · oogenbldkken hun dienaar . waren de Fransche, maar ook in de Belgische kust-

. In werkelijkheid gelooven wij, dat het het wateren kwam de haring overvloedig voor. 
De haring werd vorig seizoen, aan den vis-

.s1imste zal zijn geweest zijn plicht te hebben scher, betaald tegen 8 fr per kg. Sommigen 
_geda;an en zloh en zijn kinderen aldus den zullen dezen p·rijs overdreven vinden en wij 

eigendom van een. onderneming, van een 

·« staat » te hebben ~eëigend - want juist 

hebb:en "1ier geen stelling te nemen, daär het 
Commi"sariaat van Prij~n en Loonen ook 
zijn woordje zal te zeggen hebben bij het. 

daJt wordt door de grendelwet gewaarborgd. vasts.tellen van de haring- en sprotprijzen. 
En na .de zeven magere jaren komen de ze- Reeds voor den aanvang van het harj.ngsei
ven vette... ~ zoen zouden basisprijzen moeten vastgesteld· 

drijfstak die na den oorlog geroepen is een 
vooraanstaande rol te verv'ullen in onze 
voedinJ . 

l_ 

Codex der ravitailleering 
_© 

Door den Dienst voor Pers en Propaganda 
van de N. L. V. C. wordt een « Codex der 
RavttaiJJ,eering. » ul:tgege.ven (prijs 300 frank, 

Smeerolie 
uit haaien en walvisschon 

In Jal?an is men er in geslaagd uit haaier,__ 
en walvisschen een zeer goede smeerolie t,· 
winnen. Het Ministerie van Handel en Nij 
verheid verleent zijn financieelen steun aa1:' 
een fabriek die het procédé uitbaat. D 
aldus verkregen. smeerolie is van gr~ote be
teekenis voor het Japansche vliegwezer. 
daar zij van uitzonderlijke qualitelt blijk 
te zijn. 



BLADZ. 2. 

ln dzt nummer : 

Blz. 3 : De labberdaan. 

Blz. 5 : Kaviaar en ersatz Kaviaar. 

Blz. 6 : Zijn wij vischeters ?. 

De scheepsjongens 
op onze visschorsvloot 

((()) 

'Onze visscllers hebben er Immer een broertje 
aan dood gehad scheepsjongens op te leiden. 
Men verstaat dat best als men weet dat 
onze visschers medevaren aan percent en 
dat, zoo een jongen aan boord genomen 
wordt, al is het maar tegen 2 t.h., zulks een 
vérmindering l>eteekent voor de bemanning 

UE VISCHI:ANDEL 

VlSchsoort 

. Cl> 

~.§!;g ~:s·ri.I~N 

moa;;::;: ::~~ 
c-oc. >tïÊ. .... 

Cl> 

"" Fr Fr 

Kabeljauw (groote) •..••• 3.64 20.-
:Koningsvisch ............. . 2.80 25.-
Makreel .................... . 2.17' 10.-
Pieterman ................... . 8.78 2Q.-
Pladijs (groote) .......... . 5.39 18:-' 
Pladijs (gemid.) .......... . 4.40 13.-
Poor .......................... . 0.99 5.-
RQ'g (gemid.) , ............. . 2.62 7.25 
Schar (gemid.) .••••••.••..• 3.53 9.---' 
Knorhaan .. ; .............. . 1.22 7.-
Tarbot <groot) ........... . 13.34 50.-
Tarbot (gemid.) ..........• 8.98 30.-
'!1arbot (klein) ............ . 7.36 20.-
Tong (groot) .............. . 11.25 50.-
Tong (gemld.) ............ . 15.08 40.-
Tong (klein) .............. . 14.66 25.-
Tong <ongeklassJ ........ . 10 03 10.-
Wijting (gemid.) ........ . 1.82 5.30 
Zeeh.aas .................... . 1.15 4.-· 
Zeehond .................... . 1.19 4.-
Garnaal .................... . 4.07 9.-

Op te merken valt dat wij, voor sommige 
categorieën visch, waarvoor in 1939 slechts 
een cla.ssificatie was voorzien, terwijl er 1n 
1942, drie of vier zijn. een gemiddelden prijs 
per kilogram gemaakt hebben: 
Op eerste gezicht zou men kunnen denken 
dat de prijllen van de visch al te fel gestegen 
zijn einde 1939. Dit is gemakkelijk te weer
leggen als men op de hoogte is van den 
kostprijs van de grondstoffen noodig voor 
het bedrijf. 

onderhoud en dit der kinderen vergt dage
lijks belangrijke uitgaven. 
Onze tehuizen. zijn er, en zij moeten tn het 
belang van. de ldnderen bliJVen funcUonee
ren. Vooral tijdens ,de wintermàanden, daar 
de nood in de arme gezinnen afgrijselijk zal 
zijn, moeten onze stadsmuschjes beschermd 
worden tegen honger en koude. 
Het doelmatigste, eenvoudigste en schoonste 
middel om het verdere. bestaan. van onze 
tehuizen te verzekeren Is, dat elk kind onder 
de gegoede stedelingen een peter of meter 
mocht vinden. 
Het peter- of meterschap voor een kind 
kost 20 fr. per dag (600 fr. per maand). 
Aan denpeter of de meter die zich aanmel
dtm, zullen naam en adres van hun peter- of 
meterkind worden medegedeeld. 
Niet alleen personen kunnen het peter- of 
meterschap van een onzer kinderen verwer-

Waarom deze telling ? 
@ 

Zooals vóór 1 1 I 2 jaar zullen bedienden van den 
Sector « Handel en Distributie » .de handelaars 
bezoeken, hun vragen stellen en hun formulieren 

doen invullen. Waarom? 

van haar aandeel in de winsten. Wij hopen hierop in ons volgend nummer te 
Reeds lang vóór den oorlog had men een OP· kunnen terugkomen. 

Zooals wij U in vorig nummer aankon-~ organisatie. het lokaal en zijn onderhoud, de 
digen hebben velen onder u reèds het . be- uit~talramen, eventueele machines . ( regis
zoek van de cantannale secretarissen van treerkassen, snij. en maaimachines, enz.>, 
den Sector c< Handel en Distributie » ont- en de boekhouding indien men er een houdt 
vangen. U zult allen het bezoek va11 uw <dit , laatste is zeer bP.langrijk want een 
cantannalen secretaris ontvangen. daar de handelshuis dien naam waardig houdt een 
Sector op dit oogenblik de controle over de boekhouding bij). 

lossing gezocht aan dit probleem. Er wer-
den proeven gedaan met pa-emies en stu
diebeurzen maar dat alles bracht maar wei
nig aarde aan den dijk, zoodat het Bestuur 
van Zeeweezen zich verplicht zag daadwer· 
keiijk in te grijpen. Er was een koninklijk 
beslrut noodig om de reeders te verplichten 
ooheepsjongens aan te monsteren. 
Vóór 10 Mei was de toestand er tets of wat 
op verbeterd maar toen kwam de oorlog alles 
over boord werpen en ook de scheepsjongens 
Het gevolg daarvan was dat de leerjon
gens, die tot op hun 14 jaar de lessen van 
een visscherijschool gevolgd hadden, werk
loos bleven, langs de straten kuierden of an
der wei·k zochten. Zij gingen volkomen ver
loren voor het bedrijf en men zag het gevaar 
i.h da:t er geen nieuwë generátie van Visschers 
de huidige zou opvolgen. 
Sinds enkele maanden heeft het Bestuur 
van Zeewezen opnieuw daadwerkelijk inge
grepen en het aanmonsteren van scheeps
jongens is opnieuw verplichtend gema~kt. 

Er wordt wat tegengestribbeld, maar to~h 

wordt er a.an het ·bevel gevolg gegeven. 

De visscharij in Finland 
((()) 

Alhoewel de meren van Finland zeer viseh
rijk . zijn oefent slechts één t. h. der bevol
king het visschersberoep. uit. Daarentegen is 
het aantal personen, dat de visSoherij als 
nevenberoep uitoefent, zeer groot. De viseh
vangst is vooral belangrijk in de monding 
en den benedenloop der rtvièren. De vangst in 
de bocht van de Oostzee is een tusschertvorm 
van de zoetwater- én hoogzeevisscherij. Voor
al de vangst op oostzeeharingen is daar zeer 
belangrijk. Deze haringen worden gerookt en 
zijn uitzonderlijk goed. In de ijszeegebieden 
worden vooral robhen gevangen 

« Boerenhulp » 
vraagt peters en meters 

@ 

telling van de handelaars doet. Wij vragen I De cantannale secretaris zal dit alles on
U de taak van deze secretarissen, die zooals derzoeken en een onderzoeksformulier aan 
U weet nooit bij U komen dan om U van de hand van de door 0 geleverde documen· 
dienst te zijn, te willen vergemakkelijken. ten en mondeling gegeven inlichtingen op
U vraagt ons voorzeker wat het doel Is van IIStellen. 
deze controle over . de telling ? Heel een-1

1 
Hij zal U bijvoor_beeld vra~en, welke uw 

voudig om ·de het vorig jaar bekomen mlicn- omzet was voor dlt of dat ]aar. Zeg hem 
tingen aan te -vullen. op. deze manier een dan het juiste cijfer, noch boven noch ,on• 
juist beeld te krijgen van het belang van der de waarheid ! In een en ander geval 
iederen winkel. van zijn verkoopscapaciteit. kunt U zich moelijkheden op den· hals 
zijn uitrusting en ten slotte om de schaarsen halen. Indien U een te .,hoog cijfer aangeeft 
geworden waren op de beste wijze te kunnen st€lt U z1cb bloot een hoogere bijdrage te 
verdeeJen Het zou Immers onluist en bela· moeten betalen. wanneer men er zal toeko, 
cheiijk zijn een slager sinaasappP.ler1 te laten men de progressieve bijdrage naar den om
verkoopen of een wijnhandelaar chocolade. zet in te voeren <dit is natuurlijk zuivere 
Dit zal worden vermeden dank zi.i de con- veronderstelling. maar tocb niet heelemaal 
trole ove1 de telling. onmogelijkl Indien 0 een te laag cijfer op. 

geeft, stelt U zich bloot in een lagere cate
De ondenmding heeft geleerd, dat het zijn gorie te worden gerangschikt dan in ·deze 
nut heeft drie soorten van inlichtingen te waartoe· U behoort. , Onthoudt ;goed(· ·dat 
bezitten over iederen winkel. iedere valsche verklaring kan worden ·op. 
Eerst en vooral het soort van waren .die gespeurd, niet door controle over uw vroe· 
men er verkoopt. gere fiscale verklaringen. controle waartoe 
Daar is vervolgens de aard van de onder
neming. om zoo te zeggen haar burgerstand 

~-~"!""'"'~~ ..... ~""""'~""~~~~~"""''"""'"'~~-""""'~ , Op dit oogenblik telt B. H. S. K. 15 tehuizen 

l die 452 ondervoede ll:inderen herbergen. 

Wie is er het hoofd van? Welken handels. 
vorm bezit ze? Welke is haar firma-naam? 

de Sector in geen geval zal overgaan, an 
was het alleen maar omdat deze verklarin
gen niet altijd geloofbaar zijn, maar ·door 
de vele teekenen van uw handelsoptwikk~ 

De vischprijzan 
vroeger en nu 

@ 

In den laatsten tijd wordt er fel gesproken· 
over de vischprijzen en voornamellJk over 
deze die betaald worden aan den voortbren
ger, dus aan den visscher, die geen vrede 
neemt met de nieuwe prijsregeling zooals zij 
verschenen is in het « Staatsblad » van 
14-15 September 1942. De visscher bf>weert 
dat hij niet meer zijn onkosten kan dek
ken. Wij zullen . hier niet verder uitweiden 
over dit vraagstuk waarover hoogere instan
ties zullen beslissen, maar willen slechts 
even een vergelijking trekken tusschen de 
pnjzen die thans betaald worden aan den 
visscher en de gemiddelde prijzen over het 
jaar 1939 zooals zij gepubliceerd Wf'rden door 
het Bestuur van het Zeeweezen in het jaar
verslag 1939 over de zeevissèherij. 
Het ware wellicht ook interessant een soort
gelijke vergelijkende tabel te bezitten voor 
den prijs aan den kleinhandelaar en den ver
brnlker en verder, wat den visscher be
treft. een vergelijkende tabel van de prijzen 
der grondstoffen die hij verplicht is zich aan 
te schaffen op de vrije markt. 
Hier volgt de vergelijkende tabèl : 

De oprichting van dle tehmzen heen na· 
tuurlijk veel geld gekost. maar ook hun 

En tenslotte het signalement van de onder- ling : de minder of meer groote luxe vai!l 
neming onder oogpunt van haar uitrusting, uw instelling. de goede ligging van uw ma. 

BETAAL UW BELASTINGEN 
MET KOPERBONNEN! 

Toen U, naar de voorschriften der verordening d.d. 20 October 1941, een 
bepaalde hoeveelheid non-ferrometalen hebt ingeleverd, werd U vanwege 
het gemeentebestuur een bon op uw naam afgeleverd. Zeer zeker hebt U 
hem bewaard, maar misschien zijt U vergeten hem te gebru1ken 
Eerlang moet 0 weer belasting betalen, en dat zult U niet· vergeten! 
Gebruik thans die bannen om er uw belastingen mee aan te zuiveren, die 
in den loop van 1942 vervallen. Wacht niet tot het te laat is. De bonnen 
zijn zooveel waard als er op vermeld staat. 
Het Bestuur der belastin;~en heeft. in een omzendbrief d.d. 28 Mei 1942, 
aan de ontvangers van belastingen de noodige onderrichtingen desaan
gaande verstrekt. 
Mochten er bonnen onvolledig zijn ingevuld, dan zijn de houders er van 
gerechtigd '1:e te vervolledigen naar volgende anwijzingen : 
aJ Puntenwaarde: 1 kg rood koper ot brons, 100 punten; geel koper, 
50 punten; tin, 200 punten; nikkel, 200 punten; lood, 50 punten; allerlei 
legeeringen met koper, tin. nikkel 01f lood, 5U punten. 
bl Tegenwaarde in Belgische franken : 
100 punten zuiver tin of nikkel, 6 frank; 
100 punten zuiver koper, 6 frank; 
100 punten lood of legeeringen, 6 frank. 

VOLG ONZEN RAAD 
ZOO U GELD WIL 
BESPAREN! 

gazijn en daarenboven door vergelijkrog mel 
de antwoorden van uw collega's die in den
zelfden toestand als U verkeeren. 
Prent U ook goed . in. dat deze tellfug geen 
ander doel beeft dan U in de verdeeling dè 
plaats te geven, waaro,.. U recht hebt, Ver
beugt U met ons, dat men een del'gelijk 
werk heeft aangevat - want beeldt 'u ziet. 
in wat een « werkje » dit ondervragén ·vaJL 
meer dan 120,000 handelaars beteekent? IJL 
het kort: 
WAT MOET U ANTWOORDEN OP DB 
VRAGEN DIE U DE CANTONNALE SE
CRET ARIS .STELT ? 
DE WAARHEID! 
WAT MOET U DOEN? 
VAN V p, NDAAG AF GEREED 
HOUDEN: 
aJ Identiteitskaart of trouwboekje; 

bJ Copie van uw inschrijving in het ban. 
delsregis•.er <hoofdinschrijving en even. 
tueele wijzigingen); 
c> Uw belastingsblad van het vorige jaar ol 
uw huurcor 'lct.; 
dl Lidmaatschapskaart van den Sectol · 
« Handel en Distributie » <blauwe kaart van 
100 frank). 
e> Al de U· door de hoofdgroepeeringen too. 
gestane vel"l!:unningen. 

( 

.Po. 
k.oru 
ge~l 

werl 
het~ 

j~ttl 
~wil 
labl 

'11!, 

:Oe 
yi~ 

~n: 
Ilij 
),lmg 
gevi 
:waa 
;t)J~ 

b;ra;c 

'~ 'Ifi ( 
100 
2à4 
i)llli~ 

vorr 
zoo( 
ke, 
hen 
ei et: 
ban: 

'De· 
·VIÏSO 

WOl'l 

tn< 
zijn 
owe1 
:Wit 
dia.a.: 
ga.a,J 

brik 
JJsl 

D1 
Er' 
gegl 
pen 
Qp 
liJn 
!en 
Ïne€ 
van 
uiiit 
il~oè 

··mru 
<ÎeZ• 
gen 
i\Yee 
t'Ljn 
berl 
van 
gen 
:Is, :0 

de 
der< 
wor 

':Is z 
.·op 

viss 
èen 
bre 
den 
met 
WOI 

.wor 
min 



142. 

êén 
:In-
1en 
rer-
,en. 
dje 
i en 
.en. 
sde 
in-
ers 
i eb 
net 
eid 

~er· 

-

de 
~is

~.>. 

idt 
·en 
~en 

m
an 
~n· 

>P· 

llW 

~1n 

JU• 

ml 
als 
eft 
te 

W· 

m· 
~re 

tal 
lp
te. 
~ze 

la\ 
}p-

Je· 
;oe 
an 

ln· 
)0! 

,e-
1)] 

Ja. 
1et 
m-

en 
de 

ljk 

ct. 
an 
ll!. 

)ll 

·E 

D 

.an. 
/eJl. 

rol 

ctm · 
V aD 

( 

f'}~:-;;;• -:;<.;- ·.<;.""'7-~' :~'::~"~ ;:;'·,~':"c"'.~ <' ••• ···-; ·;;,.1_, .•. ".-:-' •:"'··.·~ ç;;~_:,·.-'·(\>'-ii·~;..;\:~1 ·.'...r··,- •H:! :,--_~·E;~·;· :"·'!'{:~./; ,, ;." ·- ,--,h c··.·. '-'/:: '' 

t::~~o" N• !1.· 

, B E'.·R 0 E P ·s, D , 0 c· U M E. N.l A T I E :i:teis.bi~e~:zb:~~idi~èVot~~~;d~etlà~:~ 
~~T~7~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!f!!!~!!!!~!!!!'!!!~~!!!!!~~!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"""'-_,~~~· Q.aan; De. bewaring va.n den visch hangt van 

-KÊNN IS ·.VAN HET· PRODUCT ~~t~;r!o~~~ ~~::s:~~~~~ :e~e:~td!e v::~; 
aJs èr te zuinig met het zout wordt omge
Sij)Tongen, bestaat er gevaar voor beder~ 

en voor de ontwikkeling van het « rood », 
een microbische ziekte van de verduurzaam
de lwbberdaah, waarbij deze rood uitslaat. 
Ten slotte heeft men den ley..rverza.mtlaar1 

die de levers opvangt uit de-netten waarin 
zij door de opptkkers werden geworpen. Die . 
lèvers worden achteraan het s:Chip gebracht, 
waar zij door den stoom worden verhit tus:
sohen twee plaatijzeren cylinders. Die levers 
bevatten een 1icht amberkleurig vocht, dè 
levertraan. 

: ·~ . : 

Na.; !)Veto den_ haring, de krab 'eD. de mossel te hebben gesoh.reven, schijnt het ons belangwekkend deze 
Dlaari.d over de ]labberdaan uit te welden, die in versehen toestalllil. onder den naam van kabeljauw 
ongetWijfeld Vóór den oorlog de geliefkOOSde visoh. VMJ; onze huishoudsters was. In onderstaand ar~ 
· tikel willen wij U uiteenzetten ·waar 4e la.bberdanen leven, hoe men ze visebt en hoe men ze bereidt. 

De mb~u (Qi1Adus mOJ."rhua.) is een 
~!l'uqwat.ervisch,. Het ,iS één van de mee$t 
gekeilde vilsSèhen.: \Er is geen hoek in de 

wereld waar men de labberdaan niet kent: 
hetziJ . versèh . onder den naam van kabel· 
jauw, hetzijg~gd onder den naam van 
~Jatkvisoh, hetzij ;nog gezouten of .. als. gro~ 
la.bberdaan. · · 

van zijn scnerp mes over heel de lengte van 
den visch, maakt hij de ruggegraat aan beide 
zijden los en met een derde snede. haait hij 
ze uit het vleesch. De labberdaan wo.rdt ver
volgens toevertrouwd. aan. de :w;;osschers •ctie 
meestal scheepsjongens zijn. 

>)$. 

De rvisoh wordt eerst ontdaan van zijn beide 
bloedbla-asjes bij middelvan een lepeltje met 
jangen steel. Hij wordt vervolgens gereinigd 
met· een boender. Op zekere treilers wordt 
hij daa.rna tweemaal achtereenvolgens ge
wall.Sdlen, waardoor de labberdaan witter 
wordt en meer waarde krijgt. 

Versc:hHiende namen 
v<m de labbenb~n• 

Hoe en waar leeft 
dè labberdaan? 

Pe 1alblbèrc1a~an (faanilde .Q.er Gadl®e> is een 
yi&C!b. van d.e · ;NQ(l:rqeJij~e.~e?ën d!ie ri:p !lièJ;>· 
ten I!Jwissele® van lOO. tot 000. meter. leeft. 
Hij Vlotdt op de banken. v~n Nieuwland.; 
la,ng& GroenJ,and.; in r.:rs1a.nd of in N.ool'W~en 
~evisoot. HiJ ~akt ar . tot in de Noorctzeé; van 
waar bij, in versehen to€11'tand. (bbeljauw> 
~ Ql12!e ve:t,w.billen4e m&k;ten wo1·dt .·~~ 
brl.l!cl1t• ltif VOedrl; li)ÏCh met a.Jlerlei zee", 

De gewa.s.sooen la.bberdanen worden in man· 
den gelegd, waarin zij door 'de afhalers tot 
bij den ingang van het scheepsruim worden 
gesleept, waar zij op ~n glijbaan van was
doek worden gegoten, vanwaar zij bij ,j_e in-

Laten wij vermelden dat de labberda~n een 

reeks namen draagt, naar de wijze waar® 

zij in den handel worqt aangeboden. Wil 

zullen de voornaamste opso.mmen om voldoe.:. 

ning te schenken aan den lezer. 

Kabeljauw : verSflhe }fl,hberdaa.J1. 

St(}kviseh : gedroogde. ka.be!jauw.· 

Stapelvisch: gezputen, maar niet gedrooii'CI\ll 

kabeljauw. 

~eLp. en wMJ:Wdereu. . . .· · 

;~è-krrtè,~~ät ï.wem_~·hn·to{ áû•··~t 

ZouteviS<lh: snel gezouten kabeljauw, b~ 

dekt met een witte zoutlaa!>. 

gedroogde 
100 m. naar boven, waar de temperatuur rond 
;a à 4" schommelt. De labberdaanbanken ver
plaa;tsen ziclh m ge•regelde orde. De mannetjes 
vormen de onderste laag van de colonne, 
zoodat 'ziJ· de eieren kunnen bevruchten, wel
ke worden gelegd door de wij.fjes die boven 
ben zwemmen. Na de bevruchting drijv•:m de' 
eieren 8Jls, een oranjekletu"tige. wo!k:botv,en< de· 
banken. 

'De lal~. die een zeer vraatzuchtige 
.vdsch is welke tot 20 en 25 kilo's weegt, 
wordt zeer gezocht, zoo voor wat betreft zijn 
in de heele wereld gewaardeerd vleesch alS 
zijn olie, de zoogenaamde levertraan, ·waar-
91Ver W'ld de gelegenheid zu1len hebben verder 
J,lll.t te weiden. Tot de vangst van de labber
dlaan wordt met bijzondere schepen overge
~:~hepen (driemasters, tweema$ters, 
br!Jks) ~f treilers, die elk jaar op Nieuwland, 
I.Jsla.nd of Groenltmd varen. 

De vangst van de l·abberdaan 
Er wordt op twee wijzen tot de vangst over
gegaan, naa11gelang · treilers of andere · sche
pen worden gebruikt. 
Op .de zeil- of .andere schepen doet men aan 
lijnvisschen, met 1ijnen van 2 tot 3 mij
len (de zeemijl bedraagt 1852 meter) die 
Jl1eer d.an 200 .haken tellen. Nadat die haken 
van a.as zijn voorzien, w€11Pt men de lijnen 
uilt bij middel van een platboomsloepje (een 
sloepje vàn 5 tot 6 m. lang, waarün twee 
mann~n plaats nemen). Het uitleggen van 
deze lijnen heeft 's avonds plaats. Den vol
genden ocihtend, zeer vroeg, begeeft men zich 
'WeeT met het platboomsloepje op weg om de 
l!tjnen Oip te trekken, waaraan talrijke lal:>
berdanen hangen welke zich 's nachts lieten 
:v.angen. Het optrekken van een lijn duurt 
gemiddeld 4 uur. Als het platboomsl~je vol 
is, lrr).wt men nruar he.t schip terugkeeren oin 
de l:àding aan boord te ·brengen, waarna an
dere 1i.jnen worden opgetrokken. Dit werk 
wordt in een zeer mist~e streek verricht en 
· is zeer lastig. 

·""'": ·TYPE V A.N GEWONE LABBERDAAN 

labbel'lda:an en die op sommige plaatsen 

zwartbevlekt is. 

Klipvisch : open, gedroogde en platgedrukte 

kabeljauw. 

!Wnde labberdaan : droge en gezouten, . opeen

gesneden, maai' niet platgedrukte Jabber

daan. 

Gevinde labberdaan : labberdaan die aan 

een begin va-n bederf blootstond vÖör 

'l'elkens .het net uitgewol.'!pen wordt kan men 
tot 2Q · ton visoh ophalen, maar in d~t net 
treft men. ook allerlei voorwerpen, en· zelfs 
zeer zwa-re rotsblok.k,en aan. Dit werk levert 
het voordeel op dia.t men de lijnen niet van 
aas moet voorzien, dat men ze niet moet 
uiJtwerpen en. optrekken bij middel :Van p~t
boomsloepen. Maar het heeft dan toch ook 
zijn na.deelen. Het wordt nacht en dag, zon-, 

het zouten. 
zouters terohtkomen. Deze laatsten spreiden 
de vissèhen itl het ruim uit en bedekken ze Greep .labberdanen : twee .aan elkaar vastge-
met een schop zout; Het. werk van den in- knoopte la~berdanen; 

DE LEVERTRAAN 
Hoe men levertraan verkrijgt en wat men er mee doet 

der onder.breking, verricht. Het duurt soms De levertrruan, de « oleum jecoris aseUi » 
.22 uur per ·dag, want zoolang men. zich 011> van de oude drogisten, is een . va.n de apo
een vi,sclhgl". . ond bev.indt, moet men pra.ctiooh./ .t!heek:waren d,ie de kinderen het meest ver
zonder rUSt'POOZBn werken. afsohuwen. Deze levertraan wordt getrokken 

uit den versohen lever van den ka.beljauw, 
Ji" hetzi~ door uitpersing, hetzij door verhitting, 

hetziJ door gasting. Het product verschilt 
naar de wijze waarop de traan uit de le:ver 
wordt getrokken. · Bereiding van de labberdaan 

Het beTeidingswerk van de· labberdaan Door de versDh uitgesneden levers op een 
wordt aan de ketting veiTioht. De labber- temperatuur te brengen, die beneden de l{)Oo 
daan wordt bij de kieuwen gegrepen door blijft, verkrijgt men een blonde amberkleu
den aanpikker, die zijn kop op een zeer pun- rige olie, die een tame1ijk ·sterken smaak 
tig en ijzeren paaJ steekt,. hem met een mes heeft. · . 
den budk va.n het aarsga•t tot den kop open- .A:ls de levers eenvoudig . geWassc.hen en 
snijdt en de kaken losma.akt. De ingewanden in. tonnen gedaan worden, vloeit er van
worden op een hellende goot geworpen en zelf een witte olie uit, welke ontstaat uit de 
v~oeien met het loopende w&ter af, waarna ontbinding van de levercellen en een sardi
zij ·in het net van den « leve'"Verza.melaar » nesmaak heeft. 
terechtkomen. · 
:De opengesneden en geledigde laJbberdanen De wttte olie en de blonde amberkleurige 

olie, bereid op de plaats zelf van de kabel
worden in het park der « deibleu » gewol"" 
pen, waar Z~l worden ontJhoofd. De arbeider, jauwvangst •. wo.rden ~a. het filtre~ren voor 

di t 
...,, t k is be' t t d k geneeskundl.ge doelem.den gebrmkt. De. ze 

e me u\8. wer .• as , neem en OIP · · . 

van de slljmerigheid weg te nemen, giet men 
de traan in een drank: koffie, bier, wijn, 
water enz. Zij blijft bovendrijven, wat min
der onaangenaam is; daar zij niet aan de ta.9 
of aan het g.la.g. blijft kleven; 
De levertrruan is een uitstekend versteTkimd 
middel. Naàst verteerbare vetten, bevat zij 
bromium, .iodium, organlsc!h' fosfoor, vitami
nes A en D. De ·vitamine. A, die den groei 
beïnvloedt, is hier aoo . tot 300 maal sterker 
dan .in de boter. Wat de vitamine D betreft, 
zij heeft een antirachitisolie uitwerking, we
gens· het feit dat zij in staat is het. complex 
OalC>ium-Fosfour samen te stellen, dat nood
zakelijk is voor den groei van het skelet. 
De levertraan . wordt <;tan ook toe.gediend bij 
geva.llen . van rachitis · of Engelsche ziekte, 
van spierJu:amp, van verschillende beender
ziekten (gebrek a;an zouten, aan kalk of aan 
fosfaat), van slechte ta.nden, , evenals vàn 
huid2liekten, eh van zekere huidaandoenin
gen Heden raadt men het innemen van la:. 
vertraan aan voor persönen · me't · zwaKke 
longen, daar zij het verkalken van· de tering
haarden tievordert.' 

Op de treilers gaat men ande;rs te werk. De 
v!ssohers gebruiken de treià of het sleepnet, 
èen groot net, d&t tot 80 m. lang op 38 m. 
breed en 12 m. hoog is. Dit net sleept over 
den. bodem van de zee, d.allk zij de zware 
met· ijzer bedekte houten rollen, waJarmee 
wordt gebaggerd. Het boVendeel van het net 
.wordt opgetrokken door holle bollen in alu
~inilum of in ~]Jas. 

t 
-...~. d h""' "'f levertraan, welke eerstonden vormvan emul-

me een .... n en "" mJ .. me.t de andere · . t H'' 
1 

t d h :is d . s1e werd verkocht, wordt heden ook bnder 
v~~ .. lJ e~ en a otp ~ zeer scbel1Pe den vorm van blaasles op de markt ge
biJl die op een houten paal lS aangebra-cht. b!'aoht, om den slechten smaak weg te ne
Het is voldoènde sterk op het lijf en den men. Men streeft steeds naar een grootere 
kop te drukken OlD ze van elkaar te schei- zutvel'ing om dien smaruk weg te nemen, 
den. De kop wordt in ~ bak gewoTPen, dien men soms· doet verdwijnen door de toe
tenwijl het lijf bij de snijders terechtkomt. voeging van 4 of 5 druppels munt - of bit-
De snijder strekt de labberdaan op den tere amandelextract aan 100 druippels traan, 
rug uit en. drukt bJaar plat~ Met twee s11eden of nog van 1 % euca.lypsol. Om het nadeel 

In Europa vervaa-rdigt men tenslotte een olie 
met levers we']ke in een aanvanke1ijken 
staat v·an ontbinding verkeeren en sterk uit
geperst worden, Deze olie wordt niet voor 
geneeskundige doeleinden gebruikt, maar 
wel voor het invetten· van machines. 
De voornaamste plaatsen waar levertraan 
wordt verhandeld, zijn Bergen <Noorwegen) 
en Duinkerken (Frankrijk). 
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KEUKENPRAATJE gtj verlangt. Dompel , het stuk labberdaan 

H~OE MEN KABELJAUW, LABBERDAAN 
EN STOCKVIS~CH MOET BEREIDEN 

in het kokend water, leg een deksel op den 
pot, zet dien aan den mjkant V•an het V'UlU' 

en laat den pot een twmtigt~l minuten staan 
zonder er het deksel llif te nemen en zon-der 
het water te lalten koken. De vi.sch zal wit 
AArorden en de schUJbben zullen vast ep smake
liijk bldjven. Voeg er later de toespijzen naar 

heel Meine V'ischjes, die in Juni in geweldige 
scllolen ·Langs de kusten verwhijnen, ach
tervolgd door whlde zwermen schelivisschen. 
- Goed, zegt men dan, maar die haringen 
en dde « oruplins », waffi'mee voeden die zich 
dan? 

Enkele rece·pten ten behoeve va.n uw klanten - Met nog kleinere visohjes en met schaal
dieren, luWt het antwooil'd; 

Zullen wij ooit dig praohtige kabeljauwen 
weerzien, dde tot achttien en twintig ki
lo's wogen, en welke wij enkele jaren geleden 
konden bewonderen en ook proeven, tij
dens de propagandaweken voor meer visch
verbru:ik? Laten wij het wenschen, want de 
kabeljauw is een prima voedingsmaddel met 
een groote voedende waarde en een Uit
stekenden smaak, en die bOvendien gemak
kelijk kan bereid worden, zoodat . die v.is:h 
m het bere·i:k van eenieder lag. Sprekende 
van den kabeljauw, zei Andrey dat « hij de 
os van de ma;gere dagen was » en inderdaad, 
ihtj verving soms op voordeelige wijze d;it 
v:iervoetig dier, ook op vette dagen, w-ant 
een goed bèréd krubeljauwgereoht, bv. op zijn 
Vlaamsch, in den oven, met een groote h~
veelheid ajuinen en enkele sneden citroen 
en met een niet minder gro<ite hoeveelheid 

. boter;· was steeds een buitenkansje voor heel 
wat fijnproevers. 

ten volstaan in een warmen oven om een goeddunken aan toe : bOter, tomaat, olie, 
mooie snede kabeljauw gaar te krijgen. mosterd, enz. 
Laat u, wat' :ik u volgaarnetoewensch, een De stokvisch vergt geen water om te !roken. 
OIP zulke wijze bereide snede smaken. Na de Evenals de labberdaan en· de kabeljauw, is 
bereiding kunt gij er alles wat U in dezen hij van oordeel dat hij er in zijn kont be
tijd kunt krijgen, aan toevoegen. Gij zult staan genoeg hee1t gezien. Als gij hem zon
den ~aibeljauw neoilt meer anders willen be- der saus en specerijen verlangt, leg hem dan 
reiden. Voordeeren van die wijze van berei- in een pot met tamelijk dliikkèn bodem, ~at 
den : geen reuk in huis, geen damp die zich hem ·beven ·een kleine· vlam, in den ·bedek
in de gordijnen en behangsels nestelt, ma.. ten pot, zachtjes koken. Voeg er na een 
ximum smaak, gezien niets van de Jnaoht twintrgtal minuten de toespiijzen aan toe en 
van den ·Viiscih · in het keekwater verloren zie of hij gaar is. Om hem op de wijze van 
gaat, en· minder berden te waswheil. Beruuit de zuidetlingèn te koken, leg een stuk bOter 
nu maar retf ! of ~unstbOter in den pot, evenals een ajuin 
De labberdaan wordt op de volgende wijze in snedel?-, èen laag geschild.e tomatensned.en, 
bereid: Goed ontzouten; zonder den viscih een bolletje gehaakte look, tijm ,\'n een lau
daarom eindeloos in het water te laten ltg- rièt'blad. Leg den visch op dat alles, bedek 
gen:- Hij heeft tech immers heel zijn leven den pot en laat zachtjes koken: Tee&pijzen 
tn het wate.r deorgebl;acht! Laat een hoe~ näar goeddunken. Op dit oogenblik ontbre
veelhetd water koken die in betrekking staa.t ken olij!Ven, ansjO'Vis, saftaan en olie. Wij 
tot het voLume van den visch. Voeg er tijm, zullen er later äls de ttjjlen beter zijn meer 
een iam:ierblad en een stuk ajuin aan toe. over vertellen, want deze toespijzen gaan 
Weinig zout, gij kunt later zooveel zouten als goed samen met stokvisch en latberdaan. 

- En die dan weeT ? 
Dan zaJ. de visscher U in allen ernst ve!l'
klaren, dat het oorspronkelijke voedsel van 
die miJllarden en mil!Jiarden dieren bestaat 
uit het ijs· van Groenland. 

Menigeen zal achter dit antwoord voor-den
gek-ihquderij vermoeden of doodgewone dom
held, maar,het is geen van beide .. Want 1n
der<laad is het Groenlandsche ijs de origi
neele maaltijd van dit vi.Sschenleger. Men 
kan het hooren bevestigen bij een bezoek 
aan het proefstation voor de vischcultuur 
op New- . Foundland, dat de · regeering een 
paar jaar geleden in het leven riep. Daar 
bestudeert men zeestroomingen, het leven 
der vlsschen en de temperatuUr van het war. 
ter, men gcmsdwinrt er zeLfs tusschen de 
.sc!hUJbben van den zalm om a;chter de gehei
men van het zalmlev.en te komen, want zoo
aJs hie,r de booroen op hur; schors, dragen 
daar de· mlinen op hun schubben geheim
zinnige :inscihriften : ze betreffen echter 

De là.bberdaan, broer van den kabeljauw, of leeftijd, verstrekt voedsel, afgelegde reizen 
;]lever een van zijn verschijningen, neemt en andere gegevens. 
ook een ruime plaats in, in de vo1kskeuken. . AllEEN SCHEl VISCH IS VJSCH De <th;ecteur van dit Proefstatien za.I beves-
Alhoewel hij minder wordt gew:,k _ deerd in tigen. da.t die koude Neordelijke zeeën zoo 
zekere strekèn, wat moet worden. toegeschre~ zegt men in New-FoLIIIndland' en Labrador riijk aan leven zijn, juist omdat zij z~o koud 

·. · . . . . . _ . . ' · zijn. Hij zal wijzen ap de wonderlijke kleu-
rven ·aan de sléchte p1incipes welke bij· het In New~Foundland en Labrador noemt men I W1aaro!P Zli.j_gedichten schrijven, . totdat zij, ren van; de ze a Lab ad .f h t 
bere1den worden aangewend., eten de bewo- alléén.- sc . .!helvisch visch; Een .oude plaatse- als het hun te mac. htig \vórdt, huil: koffers lkoffl.·e<~leuri""" · .,~",,~~ ~n ·",:t :.:er .~P vL 
ners van de zuidelijke landen. en van de lijke wet decreteert; dat bijrvo0l:b€eld zalm pakken en. to•t h1Jll. wnelvi.schS.trandaro·.•<,l"lll?;. L- \--- ·---~l>IX'L".W.W.-~ •• - wa.."r ~;; 
z;,~~~~ij~t,~~s_t,~\ê~~ _?nt~~(l g~y~eic é'êeïl Vfioii TS:""~"':t'= ~::t~ ». Ëfèn I ~eer.~n. ~ . . ' ·. . . -.-- --- ·.~ --~ I au: .tSCI!ler i~l·J· inn Jxjd:eost andwif~~~baajt, Als rol en tdaa;aJ.il', 
ih~,., · '"be ctaan ne 1ab""'""'~nn ct;1·e ge- · . . -~ . . . . . uu b , een lJn ne mees eep , z 

..... en m". r . "' · ""''"'"'''" , · andere w.et- op de Zondagrust verb1eat OIP Voor velen nJst intu..c:scihen deze ééne, groote men er na het "" e-" 1 "' - 1 makkelijk kan worden bewaard, 1eve1t een · . · - . . · · ""nn Haa en een vrum p a-
feestd~en alle VlSOhva.ngst, D;laar sohe1visoh vraag : waax komt al die visch vandaan, tina ,.,.,:.. vinden~ Dit is e ·t li · d t 

lUitkomst voor de slechte tijden. lt "·' - · · t d · .. . d d' · · .. 1r 'k uis , · v"' e n soor s JID a v~ auer weer. me on er. Dlt biJ.Zen e·re Ier en waarom lS ZIJ zoo ta iJ , j t en die alle arctische w te en · 'k .. dlit l'j 
Men biedt den kabeljauw ook aan onder d . k ud .. . . a r TIJ ZlJn en s 1 m heet d;aar « broed van de zee » en e mwo- o _ e. ·zeeen; .liangs d1e. oniherbe .. rgza.me kus- is de eenige voedin!:rsstof van minuscule 
den vo1m van stokvisch, die ook een uit- N F ·dia d h t · lf te t k d d te -nets van ew- oun .. n noemen· e ze s · n, m een s re. e '. 1e. zoo. v.lJa .. n .1g ge. n- se. hel. ·pdie.rtJ'es, dlie O"' hun beur.t. tot voed-
stekend voedsel is, op.· voorwaarde dat hij b d bOt "' · d Ned 1 -'~ h 1' · ~~·· t t? Ied d ,". « roo en, er .» OJ.L m goe · er an"."o · O'Ver- a '"e ""''en s aa · er Jaar wor en er ·sel .· dienen voor giootere sdi I di'ère en 
goed wordt gekookt en met de noodige toe- boterham en ze passen er wel voor op, dat millioenen en mi11ioenen kiJogrf,l,romen ge- visscllen e P n 
spijzen en kruiden wordt beretd. er niets van verlaren gaat. van de kop!pen vangen en ieder nieuw seizoen komen de- · 
Die wiJ'ze mil den ka.belJ'auw door het drogen. Dit slijm v.indt Zlijn weg naar deze kusten worden zelfs nog meststoffen gemaakt en zelfde zwermen opzetten en tooveren ontel- langs -de ijskoude stroomingen, welke van 
te beretden is a.fkomstLg uit het noorden .. zoo komt het, dart; de landerijen en de moes- bare horden nieuwe zilverglanzen op den Groenlallid komen._ Hce kouder het water, 
In Noerwegen, bereidt men er zeer groote tuinen daar ailtijd naar schelJVisch ruiken; zeespiegel. hoe mèèr slijm en men vindt 't, vooral in 
hoeveeliheden van. Maár de streken waar men De regeer:ing v·an New-Foundland heeft. den· Wie op deze binnenwateren_ de trieste erva- .overvloed in djO buurt van de ijsbergen, dlie 
er het meest verbruikt, bevinden :Zich in scllelrviooh zeLfs op haar. pootzegels gezet met ringen van de· vtlscihsport kent;" moet èens 

lnè<t. die streomingen worden meegevoerd. 
ZUid-Europa, in Z•uid-Frankrijk, in Italië, .op daaronder: New~Foundland cUITency, de naar La.brador oversteken. Hier; báj ons, Als 'e~ ge. en ijsbergen en geen ijsveld.en wa-
Corsika, in SpanJ·e. Men eet er niet sl.echts t N Foundl nd stru· :ikei• men ·aan den e nen '""'~t OJ"'er·· de· mun van ew- · a · · . .". · e ··~""'-' · " · ren, zou er ook geen sLijm zijn en per kUJbie-
stokvisch op één mageren dag,. maar op ver- . • ·~ vissclhers, die met veel snoeren, angels en aas 
schillende dagen van. de week. -«</b.. . ken meter water ook geen leger van mil-

in . de weer Zijn, maar .. · aarj den anderen 1ieenen en milliarden, haast onzichtbare we-
In die landen houdt men er een zeer, bij- Maar zooaJs. die meeste valuta's~is ook deze kànt ... geen schijn van visch. Hij moet eens :zentjeS, en geen hartingèn en « caplms » en , 
zendere wijze op na om dien viSCih te den 1a;atsten tijd een ti:kje ontwaall'd .. door in het Noorden in een. :van g~ « do- dus ook geen scihelivisch. Dan bè.stonden ook 
!bereiden. Men kookt hem met toinaten, .. Yemuderde meth<04es van stokvischberei- ries », één van die 1ichte bootjes.me.t platten d~è -« flakes » niet, dlie eindelooze rijen 
olijven, ajuin en teroeng. Men voegt er zelfs ding, waartegen de regeering pas de laatste bodem sta;ppen; drl.e. zich van de schoeners boomstammen O!p [paHisades, waaraan de 
de gedroo@de ingewanden van den visch aan jaren· is. te· velde· getrokken hebben de waar- losmaken en er twee of drie keer per dag onthoo•fde, in tweeën gespleten · schelvisch, 
toe, alsook gelatine, wat een goeden smaak de van den schelivisch omlaaggehaald en ver- boord€1Vol naai terugkeeren .. Daar moet hiJ geu;rend in den oceaanwind, langzaam stok
aan de saus geeft. Een hutsepot van stokVJ.soh oohillende. afzetgebieden verloren doen gaan. eens zijn angels uitgooien;· die precies kleine visc!h hangt te worden. 
aan de Azuren Kust is een' l'ekkere schotel, Italië bijvoorbeeld, dat in bet verleden de ankers- lijken. Als er veel visoh is, beheeft 
terwijl men. in onze streken den stokvisch on- grootste afnemer van Labrador- stokvisOO: hij èr ll'iet eens aas aan te doen, want de 
der den vo1m van een smakeloos en weinig was, koopt tegenweordig in normale ooi- vissc.hen zijn zoo sc!hrokkig, dat ze alles op- Verlustigt mèn Zlicll. in een scihotel stokvdsch 
aantrekkelijk gerecht opdient, en men veel stJandigheden in Noord-Eurorpa, en IJsland. peuzelen wat op hun pad komt, ook ange4,s met rijst en geb~n uien, dit wonderlijke 
ooter, mosterd en een groeten eeU:ust moet ('IIusscihen haakjes : de voorlie-fde van de zonder aas. Eet tuig is nog niet uitgeworpen g·erecht, dan denke men voortàan met wfllt 
hebben om hem naar binnen.· te werken. Ita!Jianen voor · stokvisctl dateert uit den, tijd of I~'en heeft al beet, den eenen · retiZen- meer wail'Iilte in het· hart aan die langzaam 
Laten wij enkele 'widzen van bereiding van dat Paus Ad<riaan VI in Remt! den scepter visch . na den ande.ren en in een. oógweuk kootBende ijSbergen, waarvan som:mige zoo 
die drie v:isensoorten nagaan. Wij kunnen zwa.aJde. Als. ee!rSte en . eenige Nederlander, heeft men een complëten sclielivisohlberg aan hoog zijn, dat ih:tm W!P in den nevel. ver.:. 
hier natuurlijk al de wljzen van bereiding die de tiara droeg en bçrvendien als oer- zijn voeten. · dwijnt en andere, wèidsch en glooiend alS 
niet opsommen. Daartoe zou een boeMeel zuinig opperherder leerde hij den Romeinen A. hoogv;lakten. Zeker, ztj zijn angstWekkend, 
noo~ zidn. Laten Wij ons bij de wijze van de goedkoope geneugten van stokvisclb.-maal- · ·. .. maar per ·saldo ook eetbaar en vroeg of laat 
koken beperken. tijden en sindsdien heeft deze schotel Italië De leek zal missclhien ook aàn zoo'n vis- zullen wij ze na een Sltevdg stoklvischmaal 

De beste wijze om den kabeljauw te koken, 
waarhij men den besten smaak verkrijgt en 
het zuintgst kan zijn, is het <bereiden in den 
oven. Men moet den visch daarvoor niet 
met bOter of een ander vetstof· bedekken. 
Die voedingswaren zijn te zeldzaam om ze 
zoo te gebrUiken. Men mO<et eenvoudig den 
visoh r.einigen en in sneden verdeelen (men 
kan hem ook heel laten, als hij klein is), er 
~ut, een liaurtierblad en een weinig tijm aan 
toevoegen. Men legt deze twee krtüàen op 
een pan met den gezouten· v.isch er bovenop. 
Men schuift alles in den oven, een oven van 
een gasfornuis bijvoorbeeld; het is onnoo
dig den oven voorafgaandelijk "te verwar
l!llen, want de temperatuur zal wel snel ge~ 
boeg stijgen. Men bedekt den visch met een 
ktgevet pa!pier, om te yermijden dat hij al 
te zeer zou uitdrogen. Een twintigtal minu-

stotmendeT!hand veroverd), scb.Tijft «Kijker» scheT van Labrador Viragen, waarmee dlie in onze maag terugrvinden. 
in het «RN.b-1.», waaraan. we ook het .vo~- milliioenen en WiJJiarden schelivis.When zich En ook .die woelige poolzeeën zijn allemaal 
gende ontlieenen. voeden. Dat ze ge>vangen worden ruls ze hon- eetbaar; Daarin l~lt helt geheim van die on
Maa·r meer Olf mdnder afzetgebied, de schel- gerig zijn .:is een a,ndere Zaak, maar ze uitputtelijke massa visoh; zoolang er water 
visoh is in het uite!rSte Noordèn van Ame- groeien .en gedijen dan toch. slechts tot hun is, zal er langs de kale kusten, bij dat ver
rika heer en meester. Van Maart tot NO- vierde of vijfde levensjaar en zorgen in dien eenzaamde, scihrale land leven :i!ijn. Iedere 
vember hangt om het eiland en de kusten tijd voor een rijk en orveryioedig vleeschom- scheLviscll legt jal3ir.lijks drie à neg~n mil
van..,·Labrador de penetrante geur van het huLsel Zoo'n vissc.her zal .dan antwoorden, lioen eitjes, dlie in geweldige massa's. in het 
dier, zoo speurt de zeeman midden in de dat zij. van alles eten, en dat men op geen zeewater ronddlijven. De kleine .sc!helrvisch
groote mistbanken,, tusschen al dat zilte, stukken na kan raden, wat die dieren in jes groeien in aHerijl en na een jaar berei
ineens wat .ooherps, wat adellijks en hij hun maag verbergen; dat kapitein Zus en ken zij al de lengte van hun ouders, zestig 
zegt: we naderen de kust! En aile par- zoo, toen hij een keer deze zeeën bevoer, centimeter. 
fu.ms van Ar.abië zullen er nooit in slagen zijn huissleutels verloor en ze een jaar later Hèt is dan ook de jeugd w€1 ! 
dien geuil' va.n de handen van de meisjes in een scheLvischbuik terugvond; dat een - « De jonge .sc!helvisch Is er uitsluiltend op 
uit d1t land weg te wasschen. col~ega-vissclier er den trouwring in vond, uit zijn broers en zuste!rS en verwanten te 
Wie er middenin geboren w€Tden, ruikt dien hij veertig jaar gel€(len was kwijtge- verslinden en te Vermijden, zeLf eens ver
het natuurlijk niet meer; maar wanneer die raakt; dat men uit de ma~ van schelvis- sionden te worden », sohrijft een zekere dr. 
mensohen naar. andere landen gaan f'n zij schen sigail'elikokers en zelfs een letterkundig Grenfell, de vriend van de vissohers :van La
krijgen last van heimwee, dan bestaat dd!t werk in drie deelen haalde... Maar het brador. « En maar :weinige op die groote 
vooml uit verlangen. naar die doordringende meest voeden zij zioh met hun evennaasten, massa zien hun droom in vervuJ:Ung gaan, 
v001r hen 'VaderlJandscihe SCihelvischluchlt,_ met haxmgen en vooral ook met « caplins », namelijk een goed plaatsje ili de etalage. • 
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VISCHElEREN ALS VOEDSEL 

EN 
KAVIAAR 

ERSATZ-KA VI AAR 
Wo·rdt kaviaar volksvoedsel? 

De visciheteren waren een geliefde spijs bij De beste soort wordt gemaakt van de eieren Duitsche kaviaar 
de Grieken en de Romeinen. van den gewonen en den groeten steur. Deze Deutscher Kaviar of Deutscher Edelkaviar 
Thans nog maken zij een hoofdvoedsel uit soort wordt in de lente geoogst, als de steu- wordt meestal bereid uit de kuit van 
in zekere Fransche streken als Provence. in ren van uit de zee de stroomen opzwemmen den Snottolf, in 't Duitsch Seehase, weten
Tunis, in Griekeiiland en de kuststrook van om te pàaien. In den herfst komen zij in schappelijk Qyclopterus lumpus geheeten. 
Ji'lorida. Ten onzent is ook menigeen belust dezelfde stroomen terug om uit te rusten Zelden w()rdt deze v~h 1 m .. lang en 6-7 kg . 
op de met . of zonder eieren gebakken en geven dan ook nog goed kuit. zwaar. 
'<( broek » van pladijs, schelvisch, enz. Volgens de hoedanigheid en de wijze van Voor de bereiding van deze kaiViaar heeft 

Vischeleren zijn rijker aan eiwit dan vleesch 
en worden daarenboven gemakkelijker in 
voedingsstof· omgezet, zoodat de voedings
waarde van vischkuit grooter is dan die van 
vleesch, hoewel deze dubbel zooveel wordt 
betaald. 

Wat verstaat- men nu onder den naam van 
k.avia.ar, die vó&i den 

1

00rlog 1914-18 te 
Antwerpen niet onbekend was~ In ·eet- -,;n 
voorname drankhuizen, vooral aan den ha

bereiding vindt men verschillende 'lOOrtP,1 men in de allereerste plaats nooqig ~n 

0 
B 

0 

Steur. 

venkant, werd die als .schnitzen tamelijk van kavdarar In den handel: harde, zwarte zeef van gevlochten draad met gaatjes van 

N• 5. BLADZ .. !S. 

de . · tdsschers.. Dit product wordt niet zoO 
.drliUW betaaJd als de echte kiaiViaar van den 
stew-; ook zijn de eitjes niet zoo .'groot. 

Ook zalm eieren, die· even groot :i!ijn al& die 
van den steur, wordeg tot kaviaatr bereid 
en behouden in buk hun aangenamen 
smaak. Dit product heet Samex (Salmon 
Eggs), omdat de naam kraviaar we-ttig ge
deponeerd is. 

Fransche kaviaar en ersatz 
De Fransehen kunnen zich troosten over 
het gerrlis v:an de echte kaviaar, want ook 
zij weten haar te bereiden. Dat gebeurt nl. 
te Saint Seurin d'Uzet in het arrondisse. 
ment Saintes. De steuren verschijnen er m 
Maart · en wel in de zeemonding van de 
Girande om in October wederom zee te 
kiezen. Ze meten gewoonlijk i. m: ·ongeveer 
en wegen geriüddeld 50 kg, Elke ·vrouwe-

Koning van den Poon.· 

veél gebruikt? Na den vorigen oorlog heeft en roode. De beste is de zwarte. De roede 2-3 nim. De kuit Wordt met de hand of door lijke steur· brengt aan de viS.schers ruim 
het een heel tijdje geduurd alvorèns caviaar komt voort van kleine vis§Chen. De berei- middel van een niet te. harden borstel door 1,000 fr. op en bevat 1o-12 kg. kuit, welke 
wederom in den handel kwam·· en dan 1~og d' h f't" 1· 1 t laats N d t de st u d f g w· ev n· o d ·J· ontd rng ee a s vo g P . a a e r e zee e r en· e P eze Wl ze aan onmiddellijk, nog vóór de visch sterft, uit 
iln zeer . kleine hoeveelheden, eerstens om de gevangen e:iJ. gedood is, wordt de buik van de vliezen, die er om zitten. De aldus het lichaam wordt gehaald om bederf te 
ihooge prijzen die er voor moesten worden geopend en de kuit 'op eèn zift boven verkregen eieren worden, met 8 pond· f1~n voorkollleri, ' 
betaald en vervolgens omdat de Sovjets den ee.p kuÏi\? ll~"tfesprei?- ei,\ zrac~.t _mlf~t de Z?_ll~ ~E;p lQQ P9lld-~~r~ ~~~~k:;~ !::. ·d~Jlt~ 

. ~vo~E:_:~nrl.Jn verboden .<lt.~l~gap.s ~~~LP~· i:J.ilil~ g;·;~~êVeii 9m d~ m~er. uit .{len ?i~r-1 kuipen. Daarbij 'YÓl'dt • nog een conservee
perkten. · zak in ,de kuip op te vangen, terwijl de ve- ringsmiddel geyvoegd om de kaviaar goed 
KaJVila.ar is de O<P bijzondere wijze bereide >~el.s en het vet in de zift blijven. Vervolgeris hoi.îdi:Îaà,r 'te !naken"' en~ voor .·bedètt• te be
kuit van een drietal steursoorten, waarvan weTden d:e. eieren in een kuip gezouten: in hoedEin. En dit middel is niet. alleen boor
d,e hier afg~beelde Sterlet, Accipenser ru- de lente 4 pond en in den herfst 1 pond zuur, ook 25() gràm Animalin-Spezial eri 
t.'lenus, de kleinste vertegenwoordiger is, zout voor 36 pond eieren. Zout en eie1·en 250 gi'am citroenzuur op 100 pond kuit. D.e 
rwant ihij wordt zelden meer dan 1 m. Iar.g en worden degelijk dooreengemengd, waarna ver(iere bewerking bestaàt llierin : men 
12 :kg zwaar; verder van den gewonen steur, men de eieren op een metalen zift laat uit- kOOkt tragant (boksdoorn) met water, tot 
die gerrliddeld 2 m. lang is, en van· den groo- lekken en drogen om dan · in groote en het een dikke massa is geworden .en neemt 
ten steur of Huso, 15 m. lang ensoms 1,000 kleine. bokalen of tonnetjes van lindenhout daarvan 3 pond, verder .. 3 pond vleeschex
tot 1,600 kg zwaar. Alle drie hocren thuis op een koele plaats te worden .bewaard. tract, dat men.van ·te voren oplost en dun 

m . de Fl,ussiscl:le .s.troomen, hoew..el. ai· we 
een enkele ·gewone steur. in-<le Ho:;r.,. .. ,~d1e 

, en Fransche stroomen word.t gevan;;en en 
vroeger ook Wel in . de Schelde . voorkwam. 
toen deze nog niet zoozeer bevuild. was als 
thans door fabriek en stedenafval ( 1). 

De bereiding tnan de ecihte; Russische kaJVia.ar 
heeft plaats op de oevers van de Kaspische 
zee, vooral te Astrakan. 

.U) _Een halve eeuw geleden werd een steur 
.. ;van 90 kg, in Asladok te Antwerpen gehar" 

poeneerd door een OostenrijkSch zeeman. fu 
.Juni 1911 werd .er een in de shelde gevangen 
·van 100 !tg· Vroeger k!wamen herhaaldelijk 

. !>~uren de Schelde opz\Vemmen. · 

EEN WERELD VOL _GEHEIMEN ... 

Opent men een dezer bokalen of vaten voor 'vloeibaar maakt .en 50 gram selderijzaad. 
het veróruik, dan moet de inhoud spoedig Daarbij wordt nog een hoeveelheid verf ge
worden verbruikt. Naar het schijnt is dat bruilkt ()IIl de z.g. k&viaar te kietilfen Ten 
delicaat en kostbaar -product niet te pasteu- slotte zij hieraan toegevoegd, dat elk ge
riseeren. Deze versche kaNia.ar wordt ter bruik van conserveeringsmiddel op iie ver
plaatse ·gegeten. Die, welke· voor .den ult.voer pakkin2: moet .worden • aangegeven. 
is bestemd, wordt meer ·gezouten en onder
gaat nog andere bewerkingen, alvorens in 
goed gesloten blikken bussen ·te worden. ver-
zçmden. · 
Er wordt ook ge<per$ kaviaa;r. vervaar
digd, w.elke langer in den pekel blijft om 
harder te worden.: Komt hij van de zift, dan 
wordt hij in linnen zakjes en vervolgens 
m tonnetjes. geperst om later in geOlied pa
pier verwerkt te worden. 
Ook in Roemenië, aan de kusten van de 

Zwarte Zee wordt karV'iaar bereid. 
Daar de ka;yiaat eèr1gezocht product is en 
het verbruik toeneemt, hoewel het aantal 
gevangen stèuren van jaar tot jaar vermin
dert, is het nati.mrlijk · dat zoowel in Rus
land als in andère landen'« ersatz » wordt 
vervaardigd uit dè eieren van snoek, baars, 
kabeljauw, zalm, enz. 

Deensche kaviaar 
Ook in Denemarken wordt uit vischkuit 
een smakeUjk ·product bei'eid, dat wei wat 
op de bèkende Russische .kaviaar ).ijkt. Daal'• 
voor wordt de kuit vap den. Zeewolf (Anarr-

Snottolf. 

hichas lupus) gebruikt, diè vaak een lengte 
vàn · een meter bereikt en met zijn scherpe 
·tanden een · niet ongevaai'lijke buit is vooi' 

eenige wijze is om zich. voedsel te verzeke
ren. 

HOE SLAPEN DE VISSCHEN Laten wij onder de visschen Welke zioh wer
kelijk te slapen leggen, den lipviseh vermel
den, die langs de Eurqpeesohe kusten· wordt 
aangetroffen, evenalS dim tanrog, die in 
Amerikta voorkomt. AJs deze vissohen slaap 
hebben, zoeken zij een afgelegen plaats orp 
langs de met zeerplanten begroeide rotsen, 
wraar zij tusschen deze planten op de .·zijde 
gaan liggen. Vóór zij inslrupen, dragen' zij 
er· zorg voor hun slaapkleederen aan te trek
k€11, dat beteekent dat O!P hun lichamen tal
rijke strepen verschijnen welke op volmaakte 
wijze het milieu nabootsen waar zij slapen. 
De tong, ta.vbot, scihol, di·e pla,tte visschen 
zijn, zijn in een diepen slaap gedompeld op 
den bodem van de zee, maar zij bootsen 
steeds het s11jk · 00: het zand van dezen bo
dem nra (zij liggen met de· rugzijde naar bo
ven, want hun witracihtige buikzijde zou te 
snel door hun vijanden· opgemerkt woro.en). 

Gevolg gevend aan een brielf 
van een onzer lezers, zullen wij 
.tn .·dit nummer volg.ende vraag 

'belhandelen: Slaapt de visch en 
·als Mj slaapt, hoe slaapt hij? 
Deze vraag, welke reeds dade
Jiijk een zonderlingen inctruk 
zal maken, is nochtans van 
aard de belangstelling te wek
ken van tah·ijke lezers, die heel 
verlegen zouden zijn indien zij 
·er moesten op antwoorden. 

Evenals elk ander dö.er, heeft de visch be
ihoef,te aan slaa,p. De slaap is een' tijdèlijike 
scihocsing van het dderliijike leven 00:, itndien 
lillen wil, een natuurlijke verdooving der zin. 
nen . .AJD:wewel zij de oogen ·niet kunnen slui-

ten, daar zij geen oogleden hebben, leggen 
de vissclhen het er tocih op aan om te slapen 
en sommige leggen :i!iclh werkelijk te slapen . 
Er zijn dag- en nachtvisschen. Talrijke 
vioohsoorten sla:pen evenals de dieren welke 
op vasten grond leven en vele soorten leggen 
zicih op hun zijde te slapen. De v.isschen 
welke bij den waterspiegel leven, beperken 
zicih bij een verdoQJVing, waaxb:ij zij on
beweegHjk bllijven in een toestand van half
waken. Deze toestand dient niet verward 
met de onbeweeg-lijke houding welke talrijke 
vleesclh- of visclhetende visschen aannemen 
wanneeil' zij op een prooi loeren. Deze han
delwijze van zeetr talrijke- vleesoh--~ viseh
etende v~isschen 1s het gevo~ van het feit 
diat ze · s1eclhte ZI\Vemmers zijn, . zood.&t het 
aannemen van een onbeweee'llilke houding de 

Er worden daar drie kaviaarsoorten bereid: 
1) de gezouten ka'Viaar, bestaande uit zorg
vuldig uitgezochte, gedroogde en gezouten 
eieren; a) dè vèl'Sclie kävia.ar, wèlkè in met 
kruiden geurig gemaakte vldeistoff~n wordt 
gedompeld en in deozen gedaan om verzon
den te worden; 3) de geperste kaviaar, waar
bij de vischeieren gekookt, gekneed en ge
zouten worden. 

Boutargue 
Maar in Frankrijk wordt ook kaviaar bereid 
uit de eieren van den Harder, een vis_ch die 
als vorm het rrlidden tuschen. onzen voorn 
en onzen. maalder houdt, een lengte bereikt 
van 40-50 cm. en nog al overvloedig voor
komt op de Fransche kusten, 

Verder ook van de eièren van dèn Koning 
van de Poon, dien we hier eveneens af
beelden. Die kaviaar heet « boutargüe » De 
daartoe gebruikte eieren komen voort van 
vissohen, welke nog niet begonne.a te 
paaien, want naarmate de paaitijd . vordert. 
worden óe eieren hard en barsten zij, zoO.. 
dàt ze alsdan niet meer gezouten en ge
droogd kunnen worden. De kuit moet noch
tans rijp en vast· zijn; fs ze echter te rijp, 
dan krimpt en verschrompelt ze, wordt week 
en barst 

De bereiding van boutargue komt in hoofd. 
zaak overeen met dàe van k~wiaat. Hooifd-
zaak is niet te veel pekeléri, want overdaad 
van zout doet de eierzakken barsten en da= 
eieren bedërven, wanneer ze in de zon wor
den gelegd of wànneer . ze geperst worden. 

An~ere visschen dommelen in bij den water.,. 
spiegel. Dat 1s het geval met dè lichia. of 
maanviscih, een v:isch van :wo tot 600 pond 
met rdjike en schitterende kleuren, dien men 
aantreft in de ..ya:tme en gematigde zeeën, 
tot NieUwland ·en Noorwegen. De liohia, die 
gewoonlijk: orp verticale wijze bij den zee
spiegel zwemt, sla;apt op baar zijde In en 
laat Zlicih als een groote boed drijven. Zij 
slaapt zoo dliep dat men · haat kan opvis
sahen zonder dat zij ontwaakt. 
Laten wij ten slotte voor de liefhe-bbers van 
aquaritims den zonderlingen bladvisoh ver
melden, dien men in de aqua;riums samen 
met 1Jropiscihe vissohen vindt. Als dit vischje 
orver en weer zwemt, scllijnen ·zijn bijzondere 
vorm en kleur van geen bepaald nut te zijn, 
maar als het tusschen de wieren, het hoofd 
naar beneden, sla:wt, lijkt het nog slechts 
een dood blad onder · de kruiden en men 
moet het goed kennen en uitstêkende oogeJl 
hebben om het te ontdekken. 
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IJ VISCHETERS ? 
Enkele be~çhouwinge·n over het vischverbruik in ons h1nd 

ZUJliks zóu. geSÇ!hteden met de reclltstreekooh,e 
mede\Vea;ldng yan: de .plaatselijke ovel'heid, 
De visclhwinke1s en andere inrichtingen 
waar gewoonlijk visclh verkocht wordt, moe
ten de door de Propagandavereeniging uit
gegeven reçepten:boekjes, aan hun klanten . 
overhandigen. Het ware eveneens nuttig er 
stroo~biljette:n utt té ·dealen met enkele re
oopten betreffende de aangekoohte vi.Wlll' 
saort. 

, Alhoewel'd.e qua~tie van· de propagal1da voor een grooter vischverbruik zich thans niet stelt om redenen 
die wij overbOOi'g vinden bier nogmaals te vermelden, lijkt het ons niet van belang .ontbloot na te gaa,n 
welke middelen voor den oorlog ovérwogen werden om het vischverbruik i:n ons land te doen stijgen en er 
toe te komen daJ.op. elke. tafel minstens éénmaal per week een smakelijke visehschotel zou opgediend wor
den. Bij wi(lze van doeumentàtie publiCooren wij hieronder enkele liesohouWi1lgen van den Heer J. Van Hal, 
Secretaris der Prop:aganda:vereeniging vuor vischverbruik, naar voren gebracht tijdens een· oongres vóor · den 
oorlog gehoudèn; ter bevordering van onze zeev1sscherij. Deze beschouwingen zullen terug actueel worden. 

l!et is eèn feilt dat het W.Scllverbruik In ons 
land vÓór den oorüog, zeer gering· was In 

· vevhoudmg tot dit van andere landen · aJs 
bv Nederland, Duitschl:\1-nd en de Scandina· 

De vètSlaggever legde er den nadruk op dat 
indien men het viwhverbruik op een gevoe
lige· wijze wlil vel'lhoogen, er in gansch het 
limd propag:lillda moet gemaakt worden. 

om de g-ansóhe bevolking te bereiken, want 
ièdereen b82Jit g-een radiotoestel. Er zouden 
dus publieke voordrachten moeten ingeri<lht 
worden, we1ke met films en lichtbeelden zou-
den· opgeluisterd worden. Deze voordrachten 
kunnen gemakkelijk gehouden worden in de 
kringen wruar gewoonlijk onderwel!Pen van 
algemeerren aaro behandeld worden. Deze 
voordraohten zouden altijd moeten gevolgd 
worden door een uitdee1ing van een geefrukte 
samenvatting der behandelde ptm1Jen; daar
bij zouden enkele eenvoudige en goedkoope 
recepten voor vischbereiding moeten ·gevoegd 
word,en. 
Dank zij de kinema kan eveneens een groote 

Het dagelijksch clrch:recept 
langs de Tll;àio ... 

massa volk bereikt worden. Onze filmmaat- Hoe onze kinderen 
soha;ppijen, hierin gehoJJpen door de Propa-
gandavereentging voor vischverbruik, de Re- leeren visch eten ? 
dersveroonigingen en de Bonden van Visoh- In de eerste plaats zal het kind voordee] 
handelaars, zouden leerrijke fi1ms moeten halen uit de wetenschap die de anderen· zuilr
maken, welke zij aan lage prijzen zouden len opdoen op 'Voordrachten en kinemaverto()o 
verlhuren, om dusdoende de zaaletgenaars nlngen voor zoaver de oudérs belang stellen 
aan te moedigen deze propagandafilms over in de visohprO'IJaga"nda. Maar er zal.voorna
het gansche land te doen afrollen. melijk aandacht moeten gewijd worden van 

. ~~t29oze konki~f!n kunnen eveneèns àls de opvoeding welke het kind buiten den 

· 1 ·!~ ctoel;;;aW;~Jrt'ainzièri-wöi:<re~"-'wä{'ilè ~~~Ini .-:.;;t-:~'6~: . 
rl1 ·de irîriöhÜng'~'Ó. ~oor jonge meisjes zoU~ opleiding van het vrouwdijk pubEek tJetreft. 

Propagll;naa door de film. 

visohe landen. Bij ons ging er niets . boven 
een biefstuk, voornamelijk in de arbeiders
gezinnen, waar wel af en toe een gerookte 
balling of schol werd gegeten, maar waar 
·~en of nooit versche visch werd voorge-
soho1ie1d. 
·Alleen in de groote steden, wáar de viscll 
regelmatig in de vereischte voorwaarden toe
.kwam, vonden onze visschers een vrij be-. 
]langrljik afzetgebied. Het vischVerbrtiik op 
den buiten was niet noemenswaardig. 
In ons vorig nummer onderstreepten wij de 
groote voedingswaarde van visch: zij is.zeer 
rijk aan eiwitso:ffen, vitamines, olie en zou
ren, voornamelijk jOOdurnzout en is. daarbij 
11eer smakelijk. 
Alhoewel de visoh al deze hoedanigheden 
bezit en onze kust een rijke visohvangst kan 
opleveren, is . het wel verwonderlijk dat wij 

, gEltin grootere vwoheters zijn. 
~ Er zijn talrijke redenen. 

Hoe propaganda voeren ? 
De radio heeft zulke verspreiding dat zelfs de 
meeste buitenlieden een rádiotoestel bezit
ten. Voordtrachten bij middel van de radio, 
lijken bijgevolg een uitstekend propagandar 
iniddel, vermits zij toelaten de be'Vo1king van 
de meest afgelegen dorpen te bereiken. Het 

i Door den Heer J. van Hal werden deze rede-
~ nen In het lang en in het breed uiteengezet. / 
~Ten eerste werd de visoh altijd aangezten als 
: eenminderwaardig voedsel ten overstaan van 
! het vleesch; ten tweede kunnen onze huis-
; 'vrouwen de visclh niet bereiden zóoals het 

De meisjes of huismoeders zouden tijdens den kooklessen moeten ingerioht worden, en 
deze lessen leeren hoe zij de zeevisch op de zulks in al de lagere- middelbare, normaa,l-

en beroel];lsscholen waar een cursus over meest smakelijkste wijze kunnen bereiden. 
Tijdens deze lessen zal ·hen tevens geleerd huishoudkunde gegeven wordt. Deze cursus 
worden hoe zij zich de v~ op de voordee- mag echter In vele gevallen willekeurig ge-

. Jigste manier kunnen aansohafïen. volgd worden. Welnu deze lessen zouden 
overaJ 'Vel1P1iclltellld moeten wotrden gemaakt De verscJhii!Iende electl'iciteits- en gasmaa,t-
In al de Inrichtingen welke zich met, d<J op-

sch~ppdjen kunnen ook het hunne bijdragen, teiding der jonge meisjes bezighouden, zoo
door sommige reclame-cursussen welke zti wel in de vrije als off1cleele scholen. 
inrichten, ruan de visoobereiding te weiden. Bij het opmaken der uurroosters zou er 
Op de keerzijde van hun rekeningen zouden 
zij enkele nuttige rec. epten kunne. n plaatsen een groot gedeelte kunnen vool'~ouden 

worden aan het . visclhrve11brulk .. Tijdens deze 
en terzelfdertijd de hwlsvrouwen uitnoodigen Iesseri< moet men, met cijfers aan de ru.nd:, 
meer visclhmaaltijden gereed te maken .. Deze onderwij21ell, da.t visoh. in vele gevallen een 
medewerking zou gemakkelijk kunnen ver- grootere voedingswaarde beZJit dan vleesch. 
ka:eg-en worden aangezien deze· ml!taitschllip- Men 2iaJ1· de kinderen nota doen nemen hoe 
pijen eveneens belang hebben bij een groo- zij visoh moeten koopen; en hoe zij viroh. 
ter visehverbruik:. kunnen .bereiden. en opdienen: Zij zullen la
OVer het alg-emeen kunnen al de publicl- ter zeer tevreden zijn deze recepten te 
teitsmiddelen aangewend worden welke het vinden. Deze theoretlsche .lessen. kunnen 

van praktisclhe oefeningen 'Vergezeld gaan, 
welike zeer nuttig zijn met het oog OT;> de 
toepa.l!Sing dn het latere leven. Van tijd tot 
tijd kunnen er eveneens films· afgerold wor
den en v001"dl1aohten worden gehouden met 
Hchtbeelden. 
Nog meer, in al de kostooholen - (zoo voo~ 
jongens als meisjes) • - moet goed toebereide 
visch opgediend worden, zoodoende zal men 
de jongere generaties V1!lll af hun pvilste 
jeugd aan het visoheten gewoon maken. 
Uit deze beknopte .en zeer onvolledige uit
eenzetting blijkt dus duidelijk dat het ge
heele land ··met propaganda. moet kUnnèn 
óverstroomd worden, w11 men de vel"lhoopte 
resultaten bereiken. 

' behoort, daarover weten zij weinig of niets 
en dat is wel de hoofdoorzaak dat de visoh 

Mevrouwen, Mijnheeren, volgend, recept ..• 

Geen vissoherijnijvenheid is mogelijk zonder 
Vlischlbandel, en geen vischhandèl zonder 
verlbruiker. Zijn· er geen verbruikers, dan iS 
er geen welivaart voor scheepsti.mmerJWerven,. 
reederijen en stuurlieden, eigenaars, koopers, 
visc!hhandelaars, venters, enz. 

op on~e tafèl niet de plaats inneemt welke is inderda8id noodig onze. buitenbevolking groot publiek treffen (reclamestroken boVen
zij verdient: • eveneens voor te lichten. Wel is waar i& het aan de eerste bladzijde· van de dagbladen 
Dit zijn twee der voornaamste oorzaken die practisoh onmogellijk · sommige kleine do:rpen met groote op1age, plakbrieven op de muren 
moeten bestreden worden. Daarom moeten en gehuchten vàn versche zeevisch te voor- der openbare plaatsen en in de trein~ en 
de bestaande vooroordeelen ten opzichte van zien, omdat de verkeersmiddelen ontbreken, tramrijtuigen, propagandazegels, reclame op 
ViSoh weggenomen worden en moeten wij doch de inwoners kunnen visoh koepen. in de aohterzijde der trambriefjes, bijzondere 
onze ,kinderen leeren visch eten. de stad, wanneer zij hunne waren komen poststempels, reclame door bemiddeling van 
Wat-de voorlichting van den verbruiker be- verkoopen. het Postchequedienst, enz.). Deze berichten 
:treft, werden reeds vele initiatieven geno- Het ware goed deze voordi:aohte:n.In te ric:h- moeten :zeer kort zijn. , · 
men, sommigen van privaten aard, anderen ten en aJan het publiek, aan de hand van Iedereen weet dat de manier van uitstallen 
door de Propaga,ndaèommissie. Spijtig ge- eenvoudige vool'beelden; uit te leggen, dat grooten invloed heeft op den kooper. 
iloeg was de draagwijdte dezer initiatieven de visch op gebied van voedingswaarde en In steden en groote dorpen waàr geen viseh
teer beperkt en werd in de eerste plaats in als voLksvoedsel .in Iiiets moet onder doen I winkels bestaan en die. gemakkelijk kunnen 
de groote centra op een gi"ooter vischver- voor het Vlleesch. Alhoewel zeer uitstekend, bevoorraáct. . worden, . rouden gemeentelijke 
bruik: ·aangestuurd. zijn de ràdiovóordràohten niet voldoende vischverkoopdag-en kunnen ingericht worden. 

De welivaart ~nzer Nationale Zeevisscherij 
eindig1t met met het lossen der cargo's, zij 
eindigt pas op de~ tafel waar de zeeproduc
ten worden O(pgedtiend. 
Het spreekt vaniàelf dat benevens de ver
meLde propagandamiddelen er nog andere 
kunnen gevonden worden die mogelijk nog 
doelmatiger resultaten kunnen opleveren. 
Wij zullen natuurlijk het einde. Vlan den oor. 
log moeten a:fwoollten om te weten hoe wij 
het aan boord moeten leggen,, .. Een feit. staalt 
echter van nu ai vast : wanneer de vrede 
zal zijn teruggekeerd moet zonder dralen 
met de propaganda. voór meer vischve~bruik 
worden 8!a.ngevat. 
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ONZE VISSCHERS EN DE F-ISCUS 
(Ó) 

DEVISCBliANDEL 

langdurig l:l~taan van een visschersvaa.rtuig 
ook grootendeels afhangt van het .feit .of ~e 
visseherij rendeerend . 18. Als er een paar 
slechte jarèn oP e1ka:áder volgen:. çial1 stelt 
men. VIMt dat de oudere schepen aan· !tant 

Nieuwe verllooging voor nande.Js.. 
in~omsten ·l20 %) .mesluilt van . 
12-5-1942). .. ........................... . 

JlLADZ. 7. 

+ 617,-o 

3.'702,-
De afschrijving van het vaartuig 

:Bij bet opmaken van. de jaarlijksche aan- storm. Dat zijn uitzonderlijl}e gevallen waar
süte voor bet vaststellen van de directe voor de verzekeringspolis in werking treedt. 
belastilngen, heeft de reeder niet ènkel reke- Trouwens er zijn gevallen waarbij een zwaat 
llÏllg te houden met .zijn gewone uitgaven geteisterd vaartuig opnieuw opgekalefaterd 
r.ooaJs ~eepsbe~oodigheden, brandstolf, tex- wordt hetgeen gepaard gaat met vernieuwing 
Uelstoffen, ·loonen, elllZ. maar mag hij ook van belangrijke gedeelten van de romp. 

worden gelegd en soms. ~!getakeld. ' Vermindering voor ~ ·personen 
Komt het tot betere tijden, dan gaan zelfs Provinciale en gemeentelijke op-
deze oude vaartuige:n terug in de vaart, :na centimes (vèranderWk volgens 
wat herstellingen ondergaan te.'hebb.en. aannemen ......................... .. + 3,517,-

)let afS<ib.ri.iven van 'zijn vaartuig en motor Een visSchersvaartuig heèft het meest te Iäj
n.iet uit het oog verliezen. . den als het verplicht is lang op te liggen en 
Wat den motor betreft, schijnt .de vraag het, gedurende dien tijd, niet onderhou
opgelost te zijn en zou de fiscus vrède ;ne- den wordt. Een schip dient, minste:ns een-

. anen met een aflossing berekend op tien maal per jaar een grooten « schoonmaak » 
· iie:nstjaren. Wellicht is de~ tijdsp.anne wel te doorstaan. Het .vaartuig dient alsdan van 

wat overdreven, bijzonder in de huidige om. me.sttorp fut kiel volledig gèschrobd; geschil
Jtandigheden daar men.niet uit het oog mag derd, geöli!ià en g~teerd te worden. Het is 
verliezen dat de motor, ten gevolge van een slechts op zlilke oogenblikken dat men kan 
lekort aan smeerolie, eerder versleten is en nagaan .welke herstellingen er van doen zijn 
dus ook eerder . moet vervangen 'worden. . om het leven van het vaartuig te rekken. 

Wij hadden· het tot nog· töe over de houten 
visschersvaartujgen. Wat nu de stoom
treilers betreft mag, in het algemeen, ge
zegd .. worden dat hun leven van veel korte
ren duur is, Moet men daaruit besluiten dat 

N at1onale cristsbelasttilg:. 

7.219.
no % van de zuivere inkomstt>nr + 6.000,-

Persoonl1 i ke btj belasttug: 
(basis .van de zuivere inkomsten 

verminderd met 15 %~ verm.l;n
derd met de in de:n loop van 

. het • Jaar betaalde. telastlngen,,• 
~et:t~ll on,geveer 45.0.00 JU ...... 

~~ee: ~ijdeciples: ............. '!,, ••• , .. __ .H •• 

. + 550,
+ 110.-

13879;-
Wij wenschen o:ns nochta:ns heden slechts Het gebeurt wel meer dat. bij het oouwe:n 
&p te houden bij het afschrijven van de romp van een sch~P. «-ziek hout » gebruikt werd. 
yan het vaartuig en meteen stelt zich de Eenmaal .dat het schip in de vaart. is wordt 
vra.ag : hoelang kan een vissGhersvaartuig men zulks spoedig gewaar. Men ka:n er dan 
~middeld in de vaart blijven? nog aàn verhelpen door de rotte stukken 
Het antwoord dat hierop te geven valt hout te vervangen. Is de boorworm noch

zij een kleiner weerstandsvermogen hebben 
of zoo sterk niet gebouwd zijn? Absoluut 
niet. Het van kant zetten van deze treilers 
vloeit rechtstreeks voort uit de evolutie van 
de techniek en uit de . manier va;n het ple
gen Vlan de · hoogzeevisscherij~ van zoodra 
een nieuwîiheid zich voordoet, wordèn. door 
de ' reéderijen; • meèstendèe!J :riaamlooze of 
andere vennootschappen, de « oudere· » 
vaartuigen opzij gezet en nieuwe, meer · bl Echtgenoote ten laste. tWI!f;l k•~deren dle 
moderne, ·worden gebouwd. Me;n· moet hier worden l>est•houwd aJs el~. een .. bezoldi-
tred houden met de;n vooruitgang, daar ging van 12.000 frank. ' jaa,rs· :trekkend: 

het rendeermgsvermogen tot een toppunt In het voorbeeld dat Wlj 1n aán,-
wordt gedreven. merKillg nemen. zal de .·te oé-. 

lasten basiS dus woraen verrriln-llangt grootendeels af van de omstandignee ta;ns in het schip geworteld dan mag ·'men Om nu terug te komen tot onze initieele 
den. Er ZÎI.Ïn nu booten in de vaart die, in er zeker van zijn dat _er van een « ouden vraag : welk is de gemiddelde levensduur 
normale omstandigheden. reeds « op pen- levensdag » geen spraak zal zijn. Herstel- van een vissellervaartuig ten opzichte van 
&ioen » zouden gesteld zijn maàr die nu ;niet lingen zijn. in soortgelijk geval. 'van weinig eis'cllen door den fiscus gesteld. Daarop kun
vervangen worden om velerleiredenen. waar- tel daar het gezonde hout weldra ook aan- nen wij antwoorde:n. na bevoegde personen 
onder dat sommige van deze vaartuigen uit- gestoken is In soortgelijke geV!alle;n blijft er geraadpleegd te hebben, dat een houten 
gebaat worden door gelegenheidsreeders die niets anders te. doen dan het vaartuig af te I vaartuig zou moeten af. geschreven worden in 
niet wenschen zich verder te wagen dan zij breken en het hout te verbranden. hoogste;ns ·tWintig jaar, en. ee:n stoomtreiler 

del'd op 60 uoo - <2 x l<:I.OOth = .36.000,-

De handelaar 2'óal volgende -belas
. tingen dienen te oetaten: Be
roepsbelasting <1110 verhooging 
voor handeisinkomsten mne-
grepenJ ... , ............................. . 1.412,~ 

het reeds gedaan hebben. Ook moet men Eigenaardig mag . het ook Luiden dat het insgelijks in twintig jaar. Nie~we verhoogmg voor haridets-: ... 

:nzien dat het tha:ns zeer moeilijk valt een 
JOelating tot bouwen te verkrijgen en ·dit 
:1et losmaken van een ijzerbon een heele 

· l:räohttoer is. 
lioe oud wordt een visscherv.aartuig? In 
Duitschland werd daaromtrent een onder
~ek ingesteld en aldaar is men tot de 'Vast
stelling gekomen dat sommige vaartuigen de 
'evi:mtigjárigè levensgrens ·J:iebhêrî .. overschre
den en nog immer dienst doen. Men zou 
daaruit moeten besluiten dat, in vroegere 
jaren, de scheepsbouwers grootere zorg be
steedden aan het werk dat hun toevertrouwd 
werd dOOl de reeders. De keus van hout was 
een heel vraagstuk waaraan specialisten zich 
;oewijdden. Het sprèekt van zelfdat « ouder-

• . . ' - . . . . . .' • .• ' ~1. 

· dom » niet alles beteekent en dat ook dient 
l'ekenschap gehouden te worden met het 
prestatievermogen van het vaartuig. 
De keus van het nout speelt niet enkel een 

.. roi ih het leven va11 een sclÜp; maar ook in 
zijn onderhoud en voortbrengstvermogen. 
Juist daarvoor werd vroeger bijna uitslui
tend eikenhout gebezigd 
Het spreekt vàn zelf d.at zelfs goedgebouwde 
schepen tot een onverwacht einde kunnen 
komen ten gevolge van een aal).varing of 

De handelaar' 
dient zijn verklaring . voor de belasting in 

@ 

Het verwerken van een bezoldiging 
aan de gezinsleden il1 de Be~oepslasten 

In een voorgaand artikel hebben wtl 11;ewe-' is gehuwd en heeft,twee. ongehuWdE! kinde
zen op de voorwa!;trP,en waarin ~et· B~neer 2 805.
q~r Belastingen kan aanvaa.rden dat.· een ren die hem m zijn handel he!pe;n 
handelaar .. leden van zijn. gezi+l. als gesala- deren als ten zijnen laste of als g~:sala.rteer· 
rieerderi' of bezoldigden b~sch~uwt. d~n nes~houwt. ,, . . - . 1 
Laten wij nu practlsche gevallen nagaan. de gemeènteni laten Wij 95 % 
waarotj men. in staat . wordt gesteld de voor· B er o e P s b ·lll ast 1 n g : 

Inkomsten - 20 % tbestu1t van 
12-á-1942 ............................ .. 

Provirielale ei:J gemeentelljke op. 
centimes <zelfde basiS als hier-

282,-

1.694,-

bOven. 95 % l ...................... .. + 1.609,'-

3.303.-
Nationale criSisbelasting <'7.5 % 

van de zuivere mKomstenJ .•. + 2700, .... 
Persoonlijke Oi.ibelasting <bere

Kend fl.ls hierboven!. 295+20 % 
opeentunes . 

Elk kind zal volgenderwijs , voor 
de netastmgen m . aanmerking .. · 
komen: 

+ 354,-

6.357,-

deelen vast te stellen dte uit deze roogelijk· 60.000 tegen 5.5 %. =. ............... 3.300.- · ·. . . 
heid kunnen voortsprUiten. aJ Ecbtgenoote en. twee. kind~re.n ten tast-e: Beroepsbelasting - basis 12 000 f):". 

EERSTE GEVAL. - Een na,nàelaar, die tn ten .Jaste 05 %l .................... . 
een agglomèratle van meer dan 30 000 In· Verhooging voor handelsmkom- -
woners gevestigd ts, heeft voor het jaar 
hoeven te oetaJen. nalir gelang hij zijn k1n·j 
Laten wij de bedragen beJ)aten. die hll ~~al 

1941 een zuiver inkomen van 60 000 fr. Eiil j 
sten llO %> ...... ~ .................. .. 

Telling dar kleinhandelaars 

495.- bruto.· hetZij 9.000 tr zulver ... 60,-' 

+ 280 . .,-

8.085.-

Verhooglng met 20 % vooz d~ 

ongehuwde 
kinderen 

personen. zonaer .. 
...................... ~·········· :··;· .~ +·:·12~....-

.,.r72,..-

Men weet, dat de sector << Handel en Distri- Hieronder de resultaten va;n de telllng groenten en fruit verkoopt, maar wie;ns voor-I groenten en fruit) werden in driêyategorleën 
butie i> geregeld de, tèlling bijhoudt, die hij van kleinhandelaars in voedingswaren op naamste branche de algeroeene voeding is, 1 (!, II en liD volge;ns de belangnjkl:leiq van 
vorig jaar is begonnen. Bij geregelde tus' 30 Juni 1942: Om deze tabel op te maken slechts eenmaal op deze 'tabel staan onder de onderneming, haar uitrusting, n.aa,r, toe-

. schenpoozen wordt de telling gecontroleerd nam men tot basis den voor:naamsten han- de rubriek « algeroeene voeding ». stand. enz., onderverdèèlél. ·· Deze· rangsehik· 
om het reflect te zijn van d. e:n handel . .In I del van de. belanghebbenden: zoo zal een De voornaamstre branches <bakkers. sla- king werd .. door de canto:nnale secretariSsen 
werkelijkheid dus een doorloopende balans! detaillant in algeroeene voeding, die ook , gers, zuivelhandelaars, algeroeene voeding, , uitgevoerd. . 

2 3 

' Bakkers Slagers 
Bahketbakkers SpekSlagers 

PROV1NCIEN 

4 

Zuivel
winkels 

8 9 10 1 11 I 12 12b 15 17 18 

Algeroeene 
voedingswaren ~ ~ I s j .- ~ ~ i 

Fruit, 
groenten, 

aardappelen 

~ i .:!; ~~ ~~ t ~ 

l---------------'----~-~~-~~~~n--~~-m-+-1-·~~n~'-n-I+-I~~n~~-ll-I~~-i~-I~'~ll~~-m~--I l_n~\I~n~]~-J~-J~~-g~'-~-+l-~~~-~-~-j~-~--l 
306 46ol 921 2ao 8831 788 1ool 220!· 2751 295 450 575 1 4.2o2!1~44 7o

1 
361

1 
427 157 400118oJ 150 117

1 

387 651 s!t4.oo8 Antwerpen · ........................ .. 
Braballt ............................. . 
West-Vlaanderen ................. .. 
Oost-Vlaanderen ................. . 
Luik ................................... . 
Limburg ............................ .. 
Luxemburg,.; ....................... .. 
Namen .............................. .. 
Henegouwen ...................... .. 

Totalen ............................ .. 

288 284 1,085 739 679 1.494 1,282 158 5501 956 466 215 3.219 · 6.038 79 1>36 l.l:iS 42 484. 376

1
. 221 149 518 161 1· 21.2"53 

520 238 1,240 401 792 1.157 193 114 2591 602 227 aso 4,437 11.564 34 372j 363 29 299 66 . 207 67 654 138

1

. - 14;363 
543 16911 752 1.237 747.1,57211.353 132 2:64 642 428 312 2,4041'5,777 14· 238 876 53. 401 102 267 130 838 180 22 19.4~~ 
178 184 975 70 3a2 1,166 55 87 456 99 278 162 4,542 704 381 5781 180 67 51 265 116 33 386 21 -'- 11,023 

35~ a:, ~: ~~ 7g1. ~~~~ ~~ ~ 1~ 1~ ~: I;1 ~~~ g~: ~ 1 ~!! S:~ 1~ ~ ~~ ~ 3~ )~ 1: = i:~~~ 
151 46 3141 86 114, 469 104 d 108 87 118 159\1,767 967 16110711 82 7 22 15 118 16; 124 5 1 5,017 
171 76i 7961 874 2a311.649,1,010 42 370 813 389· 30913,1'11 4,884 18 327 898 19 128 183 224 53,322 22 2 16,982 

2,543 1,485
1
6.377

1
4,1'19 3.a55

1
8.842

1
4.725 '172 2,aosl3,65+,478~2,3l4 25.21o 25.375 27212,552~4,340 391 1,821 1,226 1,433. 6o:y.378 009 s1 11o.m 



BLADZ. S. N• 5. DEVISCHHANDEL 

Gemeentelijke belasting op de 
wedden (Veranderlijk) - laten 
W!j 35 % veronderstellen ...... 

Nationale crisisbelasting, zuivere 
inkomsten, betzij 9.oo0 fr. t~ 
gen 4.8 % ••••••••••••••••••e•••••••<~~••• 

+25.-

ll'l.-

+ 432.-

al Ecbtgenoote en 5 kinderen ten 
Beroepsbelasttng (rekening ge

houden met de verminderingen 
.voor personen ten laste) ...... 

Verhooging voor handelstnkom· 
sten (10 . %> ............................ . 

Personlijke bijbelasting op de 
629.- Nieuwe verboaging voor hándels

tnkomsten <2Ó~ %> - (besluit 
wedden onder de 20.000 f:t:. ...... geen 

In het gevaJ dat in aanmerking werd ge
nomen, zullen de .. belastingen bedragen : 

van 12-5-1942> ...................... .. 

laste: 

1.600,-

+ 160.-

Directe belasingen 
@ 

Documentatie· 
' 1.'160.- Het « Staatsblad » van 5 September 194 

heeft op blz. 5421 het volgend bericht aan 
de belàstingsplichten gepubliceerd : 

+ 362.- « T~r voorlichting van de belastingplichten 
» omtrent hun plichten en hun rechten in 

2.112.-

12 NOVEMBER 1942 

, Wil antwoorden ... 
@ 

P. A. te BrusseL ~ 8/10/42. 
Welke ziin de officleele prijzen van gezouten harint 
en pekelharing . : 
a) van den verdeeler aan den ·kleinhandelaar· 
b) van den kleinhandelaar aan den verbruiker? 
De offlcleele prijzen zijn verschenen In het « Staats
blad » van 23 September. en zlin de volgende : 
a) verkoopprijs van . den verdeeler voor leverlnl 
franco magazijn van den kleinhandelaar, per kilo 1: 
fr. 15.70; · 
b) prijs aan den verbruiker per kilo : fr. 20.40. 
Voor den verkoop van pekelharing voortkomendt 
van gezouten haring, mogen de volgende. prijzet 
toegepast worden, per bokaal met een netto-Inhout 
van ten minste Handelaar ......... fr. 6.35'7,-

Kinderèn 529 x 2 ...... 1.058.-
ProvinCiale en gemeente!ljke op

·centimes <zooais in het eerste 
250 gr. 500 gr .. 

» Directe Belastingen het Bulletin van de Franco magazijn' van den klein" · 
handelaar .............................. 10.- 19:-

)) belastingzaken, geeft het Bestuur der 

geval, 95 ·%) ........................... . + 2.006,- >> Directie Belastingen uit, waarin opgeno- Aan den verbruiker ..................... 12.--'- 22.80 
De kleinhandelar is verplicht de verbruikers op. eet 

>> men worden· de wettelijke bepalingen welke zichtbare wijze en bij middel van aanplakbilJetter 
op de hoogte te houden van den aard en den prijE 

4.118.- >> <Ie directe belastingen Egt de ciaarmede van het aangeboden product. 

Fr. '1.416.-
Wanneer de kinderen als gesà!arieerden 
worden beschouwd, zal de b.andelaar dus 
[3.'769;00 - '7415,00 = 6.364 frank winnen. 
ll'WEEDE GEVAL. - Een handelaar neeft 
:voor net jqar 1941 een jaarlljksch l.nkomen 
van 50.000 fr. HU Is gehuwd en b.eert 5 ltln
deren ten laste, waarvan 3 hem tn. den 
handel heLpen. 

Nationale crisi.\lbelasting <10 % » gelijkgestelde belast~gen beheerschèn, de R. P. te Antwerpen. - 6/4. 
oP zuivere lnk:omsten; vermtn- » administratieve aanschrijvingen houdende Werden de prijzen van surrogaten van h.u.ishoudolie. 

mayonnalse en sausen gereglementeerd? 
dertng met 'l % per kind) .. ,.;, + 3.250.- »·interpretatie van bewuste bepalingen, zoo- In het « Staatsblad " van 9 September verscheer· 

een beslult van den Secr.etaris Generaal van h~ 
Ministerie van Landbouw en van den Commissàrll 
voor Prijzen en .Loonen' houdende reglementeerinr 
van de prijzen voor surrogaten van huishoudoli~ 
mayonna1se en sausen. 

» mede de rechtspraak van hoven en recht
'1.368,-

» banken. 

'Laten wij opnieuw de twee mogelijke gevaJ-
1en nagaan: 

PersooQ.ll.jke bijbelasting <bas1B 
der zuivere inkomsten, vermln· 
derd met 15 %. verm.J.nderd met 

Doelbewusten handelsstand door vorming van een levensstijl 
([ÓJ) 

drijvende gemeente slechts een werkappa
raat. De stroomlllgen, die daarvoor verant
woordelijk waren, bestaan heden ter dage 
nog en zouden gaarne hetzelfde spel hérha
len Dit nu is het, wat de nieuwe tijd· niet 
kan en niet zal toe.Sta.an. Voor hem- ln het 

« Bewust tijdschrift verschijnt maandelijks; 
» elk nummer wordt verkocht tegen 3 frank, 
» te storten op postrekening Nr 259.7'1 van 
)) Ministerie van Financiën, Hoofdbestuur 
» der Directie Belastingen. 

« Het abonnement per jaar (12 afleveringen) 
» ingaande op L Januari, kost 25 frank; er 
» kan in alle postkantoren worden ingetee
» kend. 

)) Commentaar op het besluit d.d. 2 Maart 
>) 1942 - wijzigingen gebracht aan de wet
» geving betreffende de inkomstenbelastin· 
» gen en de nationale cris.isbelasting - werd 

Voor de handelaars treedt dit beslult In zwanr 
vanaf 15 October, datum waarop zij de surrogatet 
aan de vastgestelde prijzen zuUen moeten verkoo
pen. Van 15 October af Is het verboden surrogatet 
in verkoop aan te bieden, te verkoopen of te koo· 
pen, aan prij zen hooger dan deze vastgesteld bl 
uitvoering van dit besluit. 

P. M. te A. - 14/15/9. 
Kunt U mij de maximumvischprijzen laten kennen>, 
In het <<' Staatsblad van 14 September· 1942 ver· 
scheen het beslult houdende vaststelling der prij zer. 
van zeevisch en garnalen. Dit besluit .trad in wer 
king op 13 September 1942. In ons blad « De Vlsch 
handel » nr 4 van 8 October 1942, zult U op bl.z. ( 
alle mogelijke Inlichtingen over de maximumpriJzet 
vinden. 

M. E. te. Luik. - 4/10. 
1 s er sedert het besluit, vaststellende de maximumo 
vischprijzen van zeevisch en garnalen, dat verscheet 
In {let « Staatsblad >> van 14 en 15 September, eet 
nieuw besluit verschenen, dat deze prijzen veran· 
dert? . 
Neen maar in het « Staatsblad >> van 4 October 11, 
blz. '6068, verscheen een erratum aan het bestut 
dat de vischprijzen vaststelt. 

lederen dag hoort men de vraag : waarom 
maakt men zich toch zoo· druk om den han
delaar Geef hem techniSche voorlichting, 
sta hem bij in zijn bedrijf - dan Is het 
hem al lang goed. De rest, daar spuugt hij 
ilioch op, als hij zi.in zak maar kan vullen. 
Dit zij:r. onsterfelijke klanken, die toch ster
ven moeten. Inderdaad, hierop kan lt.ort en 
.krachtig worden geantwoord: de handelaar 
:Is geen zakkenvuller, maar mensch ais alle 
:menschen. 

bizonder voor den Sector « Handel en Dis- » in het nummer van Jyli gepubliceerd; het 
tributie » - t.S de handelaar meer dan een >> besluit d.d. 31 Maart 1942 - wijzigingen H. P. te M. - 1155. 
zakkenvuller en hiJ' wil, dat de handelàar Schrijft ons het volg_ende : Vischhandelaar. yar » gebracht aan de wetgeving betreffende de vader op zoon, ben 1k sedert meer dan 20 1aa1 
zelf dit ten vol1e begrijpt. gevestigd. Ik .heb een handelshuis laten bouwe~ 

Daarom volstaat het niet met technische 
voorlichting, maar moet- hij geestelijk ge
schikt worden gemaakt voor zijn plaats en 

» bijzondere en tijdelijke belasting op de dat speciaal ingericht en toegerust werd voor visch. 
lwndel en ik heb alle vergunningen bekomen voo1 

» uitzonderllijke winsten - zal in het num- het uitoefenen van dezen handelstak. In 1934 hel 
ik mijne nieuwe inrichting geopend. Ik verkocht er 

» mer van September worden gecommenta- voor de gebeurtenissen van 1940 alle visscherij· 
.i· producten. ·Sedertdien kan ik1 niettegenstaande il 

- zijn taak als drager van de volksgemeen- » rieerd. » 

Daar de abonnementen gangbaar zijn van 
1 Januari af, zullen al de reeds verschenen 
nummers aan de nieuwe abonné's verstuurd 
worden. 

vele klachten heb, geen viscn meer bekomen. D1 
gemeente die Ik bewoon telt 9.000 inwoners. 
Gelieve aan de Hoofdgroepeering « Visch en Vlssche
rijproducte·n », Wetstraat, 163, te laten geworden: 
a) afschrift van Uw inschrijving in het Handel& 
register; 
b) uittreksel, echt-verklaard en geteekend, van Uv 
aankoopfacturen van 1937-38 en 39 van alle vi& 
scherijproducten; 
c) uitgebreid plan van Uw winkel; 

Wij bedoelen: het is allerminst zoo, dat den schap. Ook dat, wat ui~aat boven het win
handeh.ar geen andere dingen ter narte nen van stoffelijke levensbehoeften en wat 
gaan dan de duiten die hem toevloeien. zich niet op de creditzijde vap zijn kasboek 
De. revolutie van dezen tijd zou geen zin heb- laat uitdrukken, moet door den handelaar 
ben als w1j niet verder kwamen dan de op- worden gekend en beleefd. Zou hij wederom 
vatting: het \8 genoeg als de handelaar weet genoegen nemên met de rol van apparaat 
hoe hij het gemakkelijkst aan de hoogste zonder meer, dan zou hem geen beter lot 
opbrengsten komt, hoe hij, wellicht door dan weleer wachten en er zou voor hem van 
clandestiene middelen, zijn winkel kan op· geen nieuwen tijd sprake zijn. Men ZO.J..I hem 
proppen met zeldzaam geworden koopwaar, weJerom .afschepen met de mintmum be. 
hoe hij met de zi.inen aan net eten kan blij- staansvoorwaarden en hem wederom roevoe
ven en tegen hooge prijzen kan verkoopen, gen, wat tot een gevleugelden zin werd : 
zoodat zijn lade vol :l.s. Wij zouden dit niet « Het :Is niet o!lZe taak .den handelaarsstand 

Geen vrees koesteren 
voor de toekomst 

d) verbintenis dat U geen andere dan vlsscherljo 

I producten in Uw zaak zult verkoopen. 
Het feit dat U op het oogenblik geen vlsch ont. 
vangt, doet U het recht niet verliezen om na det 
oorlog Uw handel te kunnen voortzetten, zoo U, 
wel te verstaan; In het bezit zijt van een vergu11o 

nog eens nadrukkelijk zeggen. ware het met, te bevoordeelen, maar slechts hem ntet te 
dat het veelvuldige praten van den laatsten laten ondergaan. » Wij gelooven met, dat 
tijd over de technische bedrijfsvoorllcntin,g er nog één handelaar naar dien toestand te- De overgroote meerderheid van onze visch· 

. als genoegza.ffie . bemoeienis met den han- rug verlángt. Het is onnut hier veel woorden handelaars heeft zioh uitstekend aan de Ooa'· 

·delaarsstand een zekere bedoeling verrled. aan· te besteden. logsomstandigheden met hi.m nasleep van 
beperkingen. reglementen en maatregelen 

Het _t.S kennelijk een methode der àanhan- De v.;ooxden die nu gesproken moeten wor- allerhande aangepast. Bij zooverre zelfs dat 
gers van het « oude » om stemming 00 ma- den, i:nogen slechtS woorden zijn van doel- velen onder hen zich nog nauwelijks een 
ken tegen het « ni.euwe )), dat aan veel ver- bewusten opçouw, opbouw ·van een bande- anderen toestand kunnen indenken. Óf juis-
keerds een einde maakt. t"l. di. · •·- h··t· t 'j laarslevenss IJ , . e zoo .ua.c 1g moe Zl n, ter, zij meenen dat de huidige gang van 
Iiiderd<tad; in het verleden heeft het aan dat hij weerstand biedt aan iedere hand, zaken zich eenvoudig bestendigen zal o1' 
technische voorlichting niet ontbroken. maar die nog ee_ns dien zgn. zakkenvuller zou wil· nagenoeg. Zij voorzien ook voor de naoorlog-
daarbij was de handelaarsstand de gevulde Jen leegschudden. sohe periode geen rozige toekomstbeelden. In 
zak, die op gezette tijden door anderen l!:on diat pessimisme berusten zij : als vroeger 
:worden .leeggemaakt. wel zeer cimdelijk 4' wordt het toch nooit meer, zeggen zij. Mogen 
bleek dit na den vorigen wereldoorlog. Gedu- wij die zwartkijkers even doen opmerken dat 

· rende die jaren hadden onze handelaars het , de oorlogstijd een uitzonderlijke periode is, 
financieel zeer goed Er werd in die o.à-oor- . A.ls deze oorlüg voorbij is en de nieuwe we- die uitzonderlijke maatregelen vergt. Het :1.s 
logsche jaren goed geld verdiend. reld zal gevormd kunnen worden, dan moet gewoon dwaas te gelooven dat oorlogsmaat
Hoowel de financiee1e resultaten buitenge- als gebouw ook in ons land een handels..o::.t.and regelen ook voor vredestijd zouden gelden. 
woon waren, hebben ze de pOSitie niet blij- staan, die technisch goed geschoold en Let wel, de b.andel in 't algemeen, zooalS ook 
-vend verzekerd. De zeer gestegen loonen, de daarenboven geestelijk volkomen bewust zijn de handel in visch, zal in de toekom.:;t. be-

nlng. 

J. C. te V; - 1839. 
Als handelaar ben ik als onafhçmkelljk ~rbeider 
aangesloten bij de Kas voor Gezmsvergoedmg dm 
streken C . . en N. Ik heb twee ki~deren, respectie. 
velijk 15 en 16 jaar oud, die de school bezoeken. 
Sedert 1940 heb ik geen personneel In dienst il 
mijn magaz.ijn. De "Kas voor Gezinsvergoedinget 
eischt een betaling van 150 tr. voor den eerstez 
semester van 1942 en herhaalt deze vraag voor hé 
jaar 1941 niettegenstaande mijn herhaalde klach 
ten. Ik veronderstel dat ik geen bijf!ra[J.e VOO 
gezinsvergoedingen moet betalen, aangezien 1k onaf 
hankelljk arbeider ben en niet meer werkgever. 
Welk is Uw inzicht in deze zaak? 
De bijdrage voor gezinsvergoedingen aan de .niet. 
gesalarieerde moet betaald worden· door de hande
laars, of zit al dan niet persone~l in .. dienst hebben 
U ·moogt niet verwarren met de biJdrage betaal 
door de werkgevers. De eerste Is berekend OJ:! he: 
kadastraal inkomen van belanghebbende, terwijl ct. 
tweede berekend Is op de salarissen van dè ·bedien 
den en werklieden in dienst van den patroon. In he: 
eerste geval gaan de gezinsvergoedingen naar dt 
kinderen van den handelaar, zoo hij er heeft, er 
zoo zij in de gewenschte voorwaa~den verke.eren 
In het tweede geval gaan de gezmsvergoedmge 
eventueel naar de kinderen van de gesalarieerde 
van den patroon. 
U zijt dus verplicht de bijdrage te betalen. Ten. 
einde te kunnen beoordeeten of de ~eëischte SOlt 
juist Is, zoudt U ons Uw kadastraal mkomen moe
ten doen kennen. U kunt eventueel aan Uwe Kru; 
de berekening van deze som vragen. 

Vischbandelaars, wanneer ge ons schriJft. 
vergeet niet in uw brieven op duidelijkt 
leesbare wijZe uw naam, adres en inschrij. 
vingsnummer bij de IN. L. V. C. te vermeJ,. 
den. Ons adres luidt als volgt : 

Blad << DE VISCHHANDEL n; 
Hopstraat 47, 

BRUSSEL. 

h<ioge belasting; de daarentegen moeiliik ge- rechtmatige plaats inneemt, niet bij de gra- sohermd worden tegen de gevaren van binnen 
'(Worden afzet van vele producteD hebben den tie van lui; die « den handelaar slechts te- en van buiten, dat spreekt vanzelf .. Een over· 
:handel in een crisis gebracht, waarvan wel gen den totalen gang behoeden ». maar gangsperiode van ge!E!idelijke omstelling iS 
:niemand de hevigheid en het plot.se1mge bij gratie van eigen kunnen en eigen Jnzicht natuurlijk te verwachten. Maar .het oecono
:heeft voorzien. En dan nog klonk het: de in dè plaats die de Schepper zelf hem aan- misch leven zal gaandeweg een heel andere 
:handelaar is een zakkenvuller. 1 wijst. vlucht riemen da~ iL oorlogstijd mogelijk ., .. " 

11 
lil 

0 8 0 0 
<N. tof! De verantw. uitgever 1 

.Aan deze Uitspraak zouden w1j Wlllen toe- 1 Daarom is het dat stellmg wordt gekozen te-liS. Onze visohwmkels zullen dan opmeww I ; -· • _ : Willeni Melis, 
t " t ·tg hte k liteits- z .". Nieuwstraat, 50, 'Brusse~. 

voegen de verklaring, dat men dien zakken- gen elke stem, die spreekt van het genoeg opgeprop ZlJn me UI ezoc wa -o ", .,. 
·vuiler volkomen leegschudde zoodra men den zijn van technische voorlichting en voldoen- waren en de omzet zaJ weer met sprongen : :. ; ---------
tijd daartoe gunstig achtte. De handelaar de centen op den dag van heden De hall- de hoogte ingaan. 11 ;, cS:VOCK •• ooo.•2:J ~ N. v. IMIFI. 
mocht de vruchten van zijn handelsgeest delaar is immers iets meer dan een zall:ken- Vrees voor de toekomst, hoeven we er nog • • · Hopstraat, 

47· Brussel. 

niet behouden. Men maakt van de handel- vuller op aan te dringen, is volkomen ongegrond. "o R .P o R t- .. • " H. R. 3371 • 0 • c. p, 3
9t 
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