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.KANTTEEKENINGEN MEDEDEEL I NGEN 
:Na het einde van de huidige moerlemeie zal 
er voor onze bevolking een onmetelijke be-

Er komt haring. ! 
((Ó) 

I plaats. Deze waterverplaatsingen worden 
door de haring vermeden. In de jaren wan
neer de Noordzee en het· Engelsoh ·kanaal 
door warmer en zouter Atlanti.soh water 

o hoefte aan voedingswaren bestaan. De bevol
king, die gedurende verscheidene jarerl op 
het essenti~el gebied van haar voeding zware 
ontberingen heeft moeten doorstaan zal, het 
koste wat het wil, moeten beschikken over 
vitaminesrijke produoten om de surrüg'aten 
te ve~angen en aldus haar iicltamelijke 
krachten zoo spoedig mogelijk te herstellen. 

worden overrompeld, is de haringvischvangst 
De haringvi.sohv:mg,st was verleden jaar gering. 
bijzonder goed geslaagd. Meer dan 10 mil- Uit dit alles moeten wij afleiden dat het 

Het vraagstuk der internationale handelsbe
trekkingen zal dus · onmiddellijk voor ons 
land worden gesteld. Men zal den invoer van 
voedingswaren moeten in de hand nemen 
en tevens de distributie in het land zelf er 
van organiseeren. Tegelijkertijd zal men de 
quaest}e der . financiering van dezen invoer 
moeten oplossen en nagaan, hoe n:ien gelei
delijk den uitNoer van zekere producten zal 
kunnen doen hernemen. Men zal zich €/Ven
eens moeten bekommeren om het vraagstuk 
van het vervoer ter zee. 
Zooals men ziet, volstaat het .de algemeene 
lijnen va~ het aan het einde van den oorlog 

. op te lossen probleem op te werpen :}nl on
middellijk te constateeren, dat men zich niet 
moet verwachten aan de opheffing van de 
restricties die den handel belemmeren en 
die momenteel ·-· wij begrijpen het maar al 
te best - onze ha.ndelaars zoo diep mis
noegen. 

Het komt ons derhalve voor, dat het onmis
baar zal zijn gedurende de overgangspe
riode, waarvan de duur door de normalisatie 
der essentieele oeconomische krachten zal 
worden bepaald, een organisatie te behou
den, die de regeling, de coördinatie en de 
controle der oeconomie tot doel heeft. 

Gaat men accoord over het principe dezer 
organisatie, dan kan men toch nog van ge
dachte verschillen nopens de methode waar
op zij zal moeten worden verwezenlijkt. Moet 
men deze organisatie in de l_J.anden leggen 

lioen kg versche haring werden onder de 
bevolking verdeeld. 
De haring welke wij op het oogenblik met 
veel ongeduld verwachten staat bekend on
der den naam van « ijle haring » aan onze 
kust « sCiheen ·» genoemd. Naast de ijle ha
ring hebhen wij de « maatjes » of vette ha
ring, voi!l.e haring en rijpe haring .. 
De « ijle haring » welke wij overvloedig 
wenschen, komt. in de Fransche kustwateren 
in groote scholen voor van af December tot 
Maart. Wanneer er veel haring is, dringt 
zij door tot de Belgische kust. tot vóór 
Nieuwpoort. 

Welkom! de haringen ... 

Deze « ijle haring » die in het Oostelijke ge
deelte van het kanaal gepaaid heeft, komt 

van den Staat, die zoo onhandig is en zoo zic>h van December tot Maart in de kustwa
weinig soepelheid betoont om zich o.p dit ters van Noord-Frankrijk herstellen. 
'gebied, dat heelemaal buiten zijn bereik ligt, Na de. herstelperiode verlaat zij de koot, en 
te begeven? Moet men de organisatie aan de vangt de trek naar de voederweiden aan. 
oocono:rnische gemeenschap zelf toevertrou-

Tot, heden hebben de wetensoh:wsmenschen 
wen? En zoo ja, welken vorm moet men dan · 

nog niet kunnen uitmaken yvaar deze voeder. aan deze interventie van den privé sector 
op dit hem eigen gebied geven? weiden gelegen zijn. Eens dat de haring ons 
Dit is een quaestie van esSentieel belang voor kustgebied heeft verlaten verdwijnt zij 
den handel. spoorloos. Volgens de variabiliteitsstatistiek 

van Dr Heinhe bestaat de gewone haring of 
« clupea harengus » uit tal van paraleelloo
;pende ondergeschik,te soorten of rassen, die 
elk hun eigen voederweiden en paaigronden 
hebben. · 

zeer gewaagd is een voorspelling te maken 
in zake de opbrengst· in het komende ha
ring'Seizoen. 

Kenmerken van versche visch 
((Ó) 

Visch moet verscll zijn wil men een smake
lijken vischschotel bereiden, die de moeilijk
ste lekkerbekken kan bevredigen. ' 
De huisvrouw moet in vertrouwen 
visch ·bij haar handela,ar kunnen 
daar zij zelî niet altijd weet hoe 
·visch er uitziet . 

versche 
koopen 
versche 

De vischhandelaar moet bij den vischaan
koop de volgende kenmerken, die de versche 
visch bezit, in acht nemen. 
Het oog van versche visch is klaar en blin
kend en vult de geheele ooghoLte. De kieu
we_n zijn lê::V,~p.;.çkroQP, f!llY()~.t~g. W:otnneer de 
visch niet D:ï.èer versch is zijn ze bruin-rood
achtig of grijs. Het vleesoh moe·t hard en 
vast zijn en bij aanraking mogen de vinger
afdrukken niet blijvend zichtbaar zijn. De 
schubben zitten vast aan het vel en de viseh
geur il:; aangenaam. Wanneer men nu den 
kooper in de luren wil leggen, dan kapt men 
den' kop af; dan kan men natuurlijk aan 
den ontbrekenden kop de kenteekeus van 
versche visoh niet meer vaststellen. · 
De kleur van versche visch is warm en leven
dig. Bij talrijke vischsoorten verdwijnen de 
mOCJiiste tinten bij den dood.. 
De vinnen van versche visch zijn gaaf en 
vochtig; de buik is goed ge,vuld. Versche visch 
is stijf. Bij het opensnijden van den . buik 
zijn de ingewanden blinkend en zonder den 
minsten geur. De doorgesneden buikspier is 
paarlemoerachtig en reukloos. 
Wanneer versche vi.sch niet onmiddellijk ge
bruikt wordt, moet ze in ijs of een koelkast 
bewaard worden. Gebruikt men zout dan 
moet dit fijn en wit zijn. 

Waar zijn de vischleursters 
· -gebleven ? · 

{(}) 

Ofwel zullen de handelaars in beroepsorga
nisaties vereenigd zijn, en, door toedoen van 
hun vertegenwoordigers, zelf de leidende rol 
inzake de verdèeling vervullen; ofwél zullen· 
àe ·handelaars niet georganiseerd of sleoht 
georganiseerd zijn en dati zullen zij niet ont
snappen aan de voogdij van de parastatale 
i.J:i.stellingen. 

Professors Gilson en Le Gall zijn. er in ge- . 
slaagd de . herkoms. t van de « ij.le haring. »·I Wi:j hebbe~ het hier over d. e viS?hleurste~s 

die deel mtmaakten van het sohildemchtrg 
en -nl. van de soorten « Bank- of Nool'dzee- Oostende. Weliswaar waren onze vischvrouw-

Voorzeker, we weten het wel; het initiatief haring » e.n .~< Kanaalharing >> vast te stel- . 
van de organisatie kan niet uitgaan ·van. dè len. Beide soorten pa:aien op dicJ:J.t bij elkaar 
handelaars zelf, vooral J?-iet iP.' deze;n tijd: ge!egen ·g_ron4en. 

Overheden én instellingen · wetdep ei?;neüë g~{. 'l:,Ut .. ·een··. Ört~e~ek gooaan na v-erschillende 
J.ast de beroepsorganisatie uit t(.upü~ei,l. ;~h' vangsten~ 'is gebleken, dat oude haringen 
ze zijn met dit geweldi()v,~!':~:ryed.g bé~oil: .mef e~" .~eerc miooelmatiO' vetgehalte het 
nen. Dit neemt niet weg dà'Ccte··fianaelàärs· ~~ffit'~~Óik.~~!J:.' ·"' ' 
afzonderlijk genomen eveneens verantwoor- . . . 
delijk zijn voor het eindresultaat : in zake Oostende was voor het mtbreken van p.en 
beroepsorganisatie kan er niets tot stand oorlog de lJelangrijkste haven van Europa 
komen zonder het accoord, zonder de hu1p voor den aanvoer van « ijle haring ». In het 
der belanghebbenden. seizoen 1930-31 werd er 18.360.596 kg aange-

Nu er met man en macht aan den uitbouw 
van de beroepsorganisatie wordt gewerkt, 
wenschen wij dat deze hulp aan de overhe
den, die met de verwezenlijking zijn gelast, 
niet zal ontbreken. 

voerd. In andere seizoenen is de haring min
der talrijk. Waaráan is dit nu te wijten? 
Volgens Dr. Le Danvis heeft er in bepaalde Een overlevende? 

periodes een verplaatsing van Atlantisch tjes van vóór 10 Mei niet meer te vergelijken 
water naar de Noordelijke zeegebieden met deze van vóór 1914. Ook deze vrouwen 

hadden zich aan den tijd aangepast. Men 
zag ze immers niet meer rondventen met 
hun zwaar geladen mand, gekleed in roode 
jurk, blauwe blouse, bont gekleurden sjawl 
en met een met kant afgezet mutsj-e. H'I.Ut 
« kloeffen » sloegen de maat in de stràtea 
van Oostende, wanneer zij op de vluoot sloe~ 
gen voor een « pliche ». Als men het aan den 
stok kreeg met een vischvrouw, kreeg men 
een woordenvlood naar het hoofd waartegen 
men niet opkon. Zij spaarde ook haar man 
en kinderen niet. Mà.ar het was niet gemeend 
want, niemand meer dan een vischw:ouw 
houdt van haar man en kroost. 
De leur$ters zijn uit de straten van Oostepde 
verdwenen. Ook de vischmarkt behoort tot 
het v-e:rleden Ze werd zelfs afgebroken. Het 
0.-L.-Vrouwebeeldje staat thans eenzaam en 
verlate.r ... ::.an de oude visohmarkt. 
Geen enkele, oude vischvrouw gaat er voor
bij. zonder een « kruisken te slaan ». 
Nog een gewoonte die uitsterft. Als vroer;>tr 
een vï;sscherszoon een heele baas werd, en 
vader er ernstig aan dacht hem mede op zee 
te nemen, mocht hij zijn moeder vergezellen 
naar den juwelier van de wijk waar hem een 
paar oorbellen zoud-en aangedaan worden. 
Het waren van die zware, ronde, gouden oor
bellen. De juwelier maakte zelf de gaa.tjes in 
de oo·ren en gaf de noodige aanbevelingen in 
geval van ontsteking der ooren. 
De visschers tooiden zich met deze juweelen, 
wel een beètje uit fierheid, maar vooral ·om
dat zij meenden d.a1t deze · oorbellen hun 
oogen beschermden en dat zij da,àrdoor een 
goed gezicht zouden behouden. 
Het is ons nooit gèlukt hierover een g-enees
kundig advies in te winnen. Wij moeten vast
stellen dat ook deze gewoonte, zooals zoo
vele andere, uitgestorven is bij de jongere 
genexatie en dat onze Vlaamsche visschers
jongens dit tooisel thans overlaten aan het 
:;;wakke geslacht. 

'Naar blijven 
. de Oostendscha oesters ? 

((Û)) 
Oostende was, in vroeger jaren, niet enkel 
vermaard als badplaats maar ook werd hoor 
naam in alle groote Europeesohe steden utt
gebazuind als de staQ. van de lekkere oesters. 
« Les Ostendaises » genoemd 

« Les Ostendaises » kwamen niet altijd. 
·uit Oostende. 

Er zijn maar weinig personen die weten dati 
deze oesters niet gekweekt ·werden te Oos
tende, maar er alleen gevet werden. Het zaad 
der kleine oesters werd naar Oostende <NeT· 
gebracht Dan werden de kleine oesters « ge
voed >1. tot dat zij groot genoeg waren om 
gegeten te wordn. Van eigenlijke oesterteelt 
was er geen spraak. 
De Oostendsche oesters verdwenen var. de 
rijke ta.fels en hun naam bleef slechts alS 
een hertimering op de spijskaarten van 
groote banketten. · 
Enkele jaren vóór den oorlog was men zin
neus opnieuw proeven te doen te Oostende •. 
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Ditmaal zou ·men zich bijzonder. toeleggen 
orp de teelt. Een paar durvers braoh.t het 
noodige kapitaal bijeen en de eerste proeven Er zijn dit jaar DE VOEDINGSCENTRALES 
werden in de jachtkom gedaan. Deoz:e proe- · • I Cb" L I. I_ h 
ven leverden zeer gunstige uitslagen op. De niet vee UlfUl~P~tO !fr~fll .~l!t ·. 
Oêsters werdeil mef. s~sce!; vet~<:.7.,~1:~: !~ven~ i i . · .. · · . . ••• ...-v'IIIUitv !!U aïJUiiU I 
sêhonk. de VU~rte~it·--iw;<Jté. oevrèûi.giri.g. • 

De oorlogsgebBurtenissen kwamen, spijtig 
genoeg, · deze proefnemingen, die op groote 
schaal werden doorgevoerd, onderbreken. Wij 
zeggen onderbreken, omdat Wij de hoop koes
teren dat, na den oorl0(1: deze proefnemingen 
zullen hernomen worden en dat de Openbare 
Besturen er zich ditmaal zullen aan interes-

©· Haar rçl, werking en finand ering 

De Chineesene krab, V'i'àarover wij het in· 
het eerste nummer van <<be(n) Vïscliharideb> 
(9 Juli 1942) hadden en ·waarvan wij de te-

-Onze lezer~ hebben reeds over voedingscentrales hooren spreken. Wij 

meenën hpn belangstelling te wekken door enkele bijzonderheden over 

de werking en de financiering van deze organismen te verstrekken. 
seeren. genwaardigheid in onze zeewaterloopen heb~ 

H k h . t· 1 · · oon gesignaleerd, is, naar talrijke oeverbe-. et omt er 1er op aan een na wna e l11J.. De Voedingscentrales zijn openbare Staats-
verheid tot stand te brengen die: in andere woners me enen, dit jaar zeldzamer dan vorig instellingen,· zegt a.rtikel 1 van het besluit 
landen, burgerrecht heeft verworven. De jaar. dat haar een nieuw statuut verleent 
« Ostendaise » moet opn~euw vermaard wor-
den. In 1941 waren er visschers, die .er dagelijks (« Staatsblad » van 5 Augustus 1942>. d.w.z. 

In verband hiermede herinneren wij aan een dozijn van vingen in het. kanaal van rechtspersonen van het administratief recht, 
eene beslissing van de Commissie voor Zee· Ieper naar Diksmuide. Dit jaar yerklaarde zooals de Nationale Bank, de Nationale 
visch- en Mosse1teelt. Er werd, vóór den oor- Maatschappij voor C!!'ediet aan de Nijver
log; besloten dat het Zeewetenschappelijk dezelfde persoon, op dezelfde plaats en gedu- heid, enz. 
Instituut te Oostende, in samenwerking rende één vischweek, slechts twee Chineesche 
met het la.boratorium van den stedelijleen ge- krabben gevangen eli slechts vier lijnen ge- De Voedingscentrales zijn dus onderschéiden 
zondheidsdienst, oesterzuiveringspróeven met sectioru1ee1·d te hebben. van de N.L.V.è. Artikel 3 van hetzelfde be. 
ozone zou nemen. De wensch werd geuit op- sluit omschrijft het doel van de Centrales 
dat zoo spoedig mogelijk eene methode zou Deze ernstige vermindering zou te wtjten als volgt: 
worden gevonden, die. aangepast aan de zijn aan de groote koude van vorigen Winter. 
locale eischen, door de oesterkweekers van Stippen wij nochtans aan, dat naar gelang 
ons -land in praktijk zou kunnen worden men de zee nadert, de Chineesche krabben 
gesteld. en de door hen aangerichte schade vermeer-

deren. 

« De Centrales hebben tot opdracht m<"de te 
werken aan 's lands bevoorrading wat be
treft de grondstoffen, de waren, goederen en 
producten van allen aard, die onder oe be
voegdheid vallen van den landbouw en de 

peering van de N.L.V.C., dus tien Centrale& 
ze maken geen deel uit van de N.L.V-C., 
maar een persoonlijke band bindt hen er 
mede; de voorzitter van de hoofdgroepee~ 

ring, a-angesteld door den Leider van de 
N.L,V.C., is van rechtswege administrateur 
van de Centrale. 

Vooraleer verd€!1' te _gaan over de Centrales, 
zeggen wij een woord over de instelling' diè . 
haar aanvult en haar van de noodige finan· 
cieele middelen voorziet : de Financièele 
Dienst der Centraies voor de Voedingsecono
mie. Deze instelling is ook een. openbare 
Staatsinstelling (besluit d:d. 1 Augustus 1942, 
~ Staatsblad » van 5 Augustus). 

Het ware niet van nut ontbloot te weten wat 
deze proefnemingen en na.vorschingen hèb· 
ben opgeleverd ell of zij hun ·toepassing zul
len kunnen vinden,zoodra wij opnieuw 
zullen in staat zijn, in ons land, de oester
teelt tot haar volle waarde te laten komen. 
Wij weten niet in hoeverre deze onderzoe
kingen gevorderd zijn; wij hopen dat resul
taten werden oereikt, ten einde na den oor
logsgrawel, Ge oesterteelt aan onze kust de
finitief te vestigen. 

Vroeger wierpen de visschers deze krabben voeding en in dezen mede te werken aan de « Hij heeft tot doel, zegt dit besluit, aUe 
weg en ili zekere streken gaf men ze aan de constante aanpassing van de bronnen ten operaties, bestemd ·om de financierin!;, der 

De opleiding van den visschar 
((Ó) 

varkens die er op verl~kkerd zijn. Maa.r te- behoeve van het land. Voedingscentrales te vergemakkelijken en te 
genwaardig hebben velen gemeend dat het . . . . ooördinee~·en, te realiseeren ». De Lei.f.l;;r van 

• Jr Te dien emde hebben ZlJ tot opdracht alle de N L v c benoe t de d · · m1sdaa.d zou zijn ç;Je:z;e diertjes op deze ma- . . . · · · . . m n a mmlStrateur van 
wen::damge algeroeene commerc1eele, mdus- den n·e st· d lfd l"k b d. 

nier te laten verloren gaan nu ieder voedsel trieele, financieel€, roerende en onroerende i tussch 1 nd 'N Lezve Ce pedrsocon ltJ ~ and Ie 
Wel okom n 1· All .. h t . . . .. . 

1

. en e . . . . en e en .ra,es bestaat, 
gv e · s. •en ZlJn e er over eens, verhandelmgen, zoowel m Belg1e als m het bestaat dus ook t ss h d N LV 0 d 

dat zijn vleesch lekker en een echt feest- b~ütenland, met betrekking tot de verwer- Dienst; van den ~n~e!~ :an~ he~f~ ~: ;: 
inaa.J is. De smaak is fijner dan die der gar- 11111g, den verkoop, . het opslaan, het verdee- eretaxis-Generaal van het Ministerie van 
nalen. len, de fabricatie, de be- en verwerking van Landbouw en Voed.seivoorziening, krachten~ 

grondstoffen, waren, goederen en producten, de statuten van den D1'enst, recht van t.oe
Wij waGhten dus geduldig den da.g af, waar-

als bedoeld bij vorige paragraaf alsmede van zicht en controle op ·zijn werkzaamheid en 
op wij in de fritures aan de kust en de oevers hun noodzakelijke of nuttige bijbehoorighe- kan hij zijn veto tegen hem niet gepast liJ.· 
van. de Schelde Chineesche kr:ab zullen ver- den, als verpakking en vervoermiddelen ». kende venichtingen stellen. 
orberen. Er is een Centi·ale voor iedere Hoofdgl:oec· 

Algemeen is men van meening dat het ,-.. ~~~~~~~~·~·~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~a~~~~~~""""'~· 
visschersonderwijs in ons land on'toerei- 1 i 

Ten einde aan de Centrales crediet te ver
;:;chaffen, doet de Dienst beroep o;p de Schat
kist, de Nationale Maatschappij vpor Cr~diell 
aan den Landbouw en de privé banken. kend is. 

Met zekerheid kunnen wij zeggen dRt er 
reeds in 1890 een onderwijs voor visschers 
bestond en men mag aannemen dat er reeds 
vroeger lessen gegev·en werden om de 
visschers vakkundig te onderleggen. 
Het was de zeer geleerde pastoor Pijpe, de 
vader der vissclier& genoemd, die in boven
vermeld jaar « Een boekske voor de vLschers 
en ae visschersscholen JJ mtgaf blJ de aruk
kerij Neyts, te Oostende. Het vissohersgild 
« Het zal wel gaan » patroneerde deze uit
gave, welke voor dien tijd als een voorbeeld 
van vakboek beschouwd werd. In dit boekje 
vernemen w1j dM de leerling-visscher, om 
zijn diploma te behalen, 190 vragen moest 
beantwoorden. Deze vragen liepen over de 
meest verscheldene onderwerpen en hadden 
betrekking tot de Oceanogra.phie. de visch
teohniek, de hygiëne, de zeevaartwetten, de 
Zieeregeling, de weerkunde, de levensleet dei' 
visschen, de werktuigkunde, enz. 
De ervaringen van gekende vissc:hers, mari
neofficieren en mechaniekers werden door 
pastoor Pijpe met zorg opgeteekend en ge
bundeld. 
Verdere opzoekingen Jaten ons toe te beslui
ten dat ·het 'visschersonderwijs aan de 
Vlaamsche kust het eerst tot stand is geko
men en tot voorbeelC:. voor het buitenland 
werd gesteld. 

KLEINHANDELAARS, GROOTHANDELAARS, 

INVOERDERS, TUSSCHENPERSONEN 

UW BIJDR.ACE 1942 
Op dit oogenblik zijn alle kwijtingen betreffende de bijdrage voorzien door de 
verordening C:/42 d. d. 1 Juli 1942 aan de post toevertrouwd. De minnelijke inning 
door de post is dus' geëindigd Negentig ten honderd der bijdr~gen zijn betaald. Wij 

vestigen de aandacht. van sommige schuldenaars op volgende opmerkingen : 

,1. LAATTITDIGE BETALINGEN 

Sommige handelaarJ hebben het bedrag der bijdrage per postcheck betaald na !tet 
tijdverloop der dertzg dagen volgende op het afgeven ,van het waarschuwmgsutttreksel. 
Daar deze betalzng laamjdzg was, werd hun '!en quzttantte, vermeerderd met IO frank 
voor kosten aangeboden.- Twee gevallen ZtJn mogelt1k : A. De door de post aangeboden 
qutttamze ,werd, mettegenstaande de betalzng per postcheck, aan den postbode betaald: 
De schuldenaar heeft dus tweemaat ztjn bijdrage, vermeerderd met 10 frank voor 
kosten, betaald. In dtt gevat zal de te veel geinde bijdrage terugbetaald worden. 
B. De door de post aangeboden kwi7tmg werd aan den postbode gewetgerd. In dit 
geval bltJft de belanghebbende 10 frank op de bt7drage verschuldtgd. inderdaad, b}i 
ontt-angst van de b#drage wm·en de kosten reeds gedaan. De betalzng zs dus, tn 
overeenstemmzng met m·ttket 18 va1 de verordemng d. d. 11 /uZi 1941, eerst op de 
ko,ten en dan op de btJdtage aangeschreven geworden. Deze 10 frank moeten ten 
spoedzgste betaald worden, zoo met loop en de achterblijvers gevaar deze som, tn 
toepasszng van artt!(el 1 van het bestuzt d. d. 10 /ulz 1941, te zzen verdubbelen. 
AnderzzJds, kan de !idmaatschaps,taart met vóór de volle.dzge betaling van de rekenzng 
afgegeven worden en geen enl(e! vergunnzng of.. aannemmg mag .. aan 
dengene, dze de betalzng met door het vertoónen van zttn lzdkaart !(an bewtJZen, 

afgeleverd worden. 

ll. ACHTERBLIJVERS 

De achterbliJvers, die niets betaald hebben, moeten zich ten spoedigste in regel 
stellen wam veertzen dagen na het aanbzeden door den postbode mag de bijdrage, ten 
tztel van sanctie, verdubbeld of verdriedubbeld worden en het bedrag door den 
onwanger van Regtstrafte opgevorderd worden. Daar geen enkele !(lacht de invorder
bam·lwd der hz1drage schorst, UfOrdt dzengene, dze over deze btjdrage brzefwzsseling 
heeft gevoerd, aangeraden zn alle geval te betalen. De te~nrechte gestorte sommen 

zullen terugbetaald worden. 

Zeer belangll'ijke opmerkingen 
I. - Alle stortingen moeten uitsluitend op P. R. 94· 35 van « Handel en ·~stributie », 
Brussèl, gedaan worden 2. - Alle mededeeling"'n moeten het stamnummer van den 
scliuldenaar a~·agen. Op de keerzij:le van de overschrijvingsstrook vermeldt de schul-

denaar, butten zijn stamnummer, _nog de vermelding « btJdrage 1942 ». 

In 1914-18 nam ons visschersonderwijs groote 
uitbreiding. Wij bezitten visschersschoi~>n te 
Oostende, Nieuwpoort, Heist/Zee, Blanken
berge en Bouchoute. Er worden dag- en 
avondlessen gegeven. De leerlingen worden I 
van af huil 15de jaar toegelaten na volle-~ 
d1g lager onde1 WlJS te heboen genoten. De -
cursussen locpen over twee jaar. Het pro- . 
grl\mma dezer scholen is zeer uitgebr<>id en 
behelst lessen in moedertaal rekenen en 
meetkunde, Duitsoh, Engelse;",' en Frausch,' 
Zeevaartkunde, zeewetten en zeeregeling 
zeevaartuigen, ze<:'Vaartkaarten, z··Nl'1Pmen en 
turnen, volkshuishoudkunde, teekenen, zang, 
gezondheidsleer, natuurkunde, electriciteit, 
~efauna, aardrijkskunde, wereldbeschriJ- i 
v1ng. weerkunde en ocea.nogra.p.hie. lVlen · 
mag gerust verklaren dat onze vissch-erij in 
handen is van geschoolde en ervaren zee- , 

bonken. · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nu iets over de werking van de Centrales. 
Een hoofdgroepeering besluit tot den invoer 
van goederen om de ravitailleermg aan te 
vullen. Ze belast de Centrale met de han
delsvenichting; deze vóert in of koopt een 
oogst op, hetzij om hem op te slaan, hetzij 
om hem onmiddellijk te v&koopen. Het voor 
deze verrichtingen noodige kapita::i.l wordt ' 
haar door den Dienst verleend, die voor haar. 
een leening aangaat. De winst, dl.e door de 
Cen.trale op deze verrichting wordt geboekt, 
dient om haar administratiekosten te dek
ken; het eventueele saldo laat haar toe 
nieuwe verrichtingen aan te· gaan zonder te 
moeten lf!enen. 

Het voordeel van deze. Centrales is; dat zij 
de hoofdgroep,eeringen van de N.L. V.O. toe
láat onmiddellijk de door haar noodzakelijk 
geachte oeconomische maatregelen uit te 
voeren voor de reglementeering en de. be
voorrading van de markt. Deze uitvoermgs
maatregelen· zouden niet door de hoofdgroe
peering zelf kunnen worden verzekerd, ver
mits haar statuten haar iedere handelsbe
drijvigheid Verbieden. 

Moet men nu vreezen, dat de Centrales der 
groothandel in voedingswaren willen vervan
gen? In werkelijkheid bezitten ze slechts op 
draoht tot coördineering van den handel ·en 
de voortbrengst en zij beperken er zie~ toe 
deze verrichtingen uit te voeren, die onder 
de huidig·e omstandigheden niet door den 
handel zouden kunnen worden uitgevoerd; 
doch van het oog!'nblik af, dat een verrich
ting door den handel kan worden gedaan 
is het deze laatste die· in principe moet -tus
schenkomeri; haar leiders, alle oudhande
la.ars of- nijveraars, die de moeilijkhEden 
van het grossiersberoep en de knepen en diJn 
geest van het initiaÜef kennen, waarborgen 
den geest waarin ze haar functie uitoefenen. 
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E I E 11 
Hoe men hem vangt en gereed maakt 

ne tonijnen behooren tot de familie der 
makreelachtigen en komen voor in de warme 
en gema·tigde zeeën. De witte tonijn (Thyn
nU& alalonga) komt vóór in het Noorden van 
den Atlantisohen oceaan. Hier bewoont hif 
de waterlagen, waarvan de temperatuur op 
een diepte van 50 m. hooger is dan 14°. 
De legplaats is gelegen. ten Zuid-Westen van 
Madeira. Daar verzamelen ze zich in grO<l
tere getaHe bij het begin van de Lente en 
op verscheidene honderden metere diepte, 
waar de Madeiravisschers ze door middel 
van zeer lange lijnen vangen. 
Na het kuitschieten verspreidt zich de tonijn 
en komt hij naar het Noorden langsheen de 
Portugeesche kust en dringt einde Mei .in 
de golf van Gascogne door. Hie1'op begint 
practisch de vischvangst; de tonijnenvangers 
van Saint-Jean de Luz, van. La Rochelle,"van 
de 9andbanken van .Concarneau, van Douar
nenez, wedij'Ve.ren met elkaar om hem met 
lokaas te vangen. 

liest hij spoedig mjn kleuren en landt hij 
zoodanig verkleurd, da,t zij die hem stijf en 
grauw zien hem dikwijls· met een zinkvisch 
vergelijken. 
De wttte tonijn is zeer vraatzuchtig en zijn 
voeding zeer gevarieerd. Hij werpt zich op 
de meest dilverse prooien en verslindt ze zon
der ze nauwelijks te hebben gebeten en ge
kauwd, wat maakt dat men deze bijna altijd 
in hun geheel in zijn maag vindt, die de 
meest gevarieerde specimens van de fauna 
van de hooge zeeën bevat. 
Terloops zij gezegd, dat hij, niettegenstaande 
zooals alle visschen, tot de koudbloedachti
gen behoort, de tonijn nochtans een hoogere 
temperatuur bezit dan het zeewater. J:)it 
temperatuurverschil kan 10° bereiken. 

den dus de lijnen ingehaald. Deze lijnen 
hebben een lengte van 170 à 200 vadem. A·an 
hun uiteinde is het lokaas van 4 à 5 cm. 
lengte gehecht en bestaande uit ongetande 
angelhaakjes. De twee samengevoegde en 
zonder palet<ten gmoldeerde stelen zijn aan. 

N• 6. BLADZ. 3. 

Van zoodra de tonijn is gevangen en aan 
boord gelegd, wordt hij me't een puntslag 
a.chter den schede·! gedood, geledigd en zorg
vuldig gewasschen. De ingewanden worden 
in de zee geworpen en de tonijnen bij den 
staart met den kop omlaag opgehangen. 

De visch moet in goeden staat naar de fa• 
briek worden gebraèht, want hij zal alleen 
na het snijden, wat in de fabriek gebeurt, 
werkelijk waarde hebben en goed voor het 
conserveeren worden aangenomen. Daaruit 
spruit voort, dB!t de « tonijnentijd » nooit 
zeer lang iis. Men verstaat onder tonijnentijd 
de periode die verloopt tusschen het oogen
blik, waarop men de haven verraat en het 
oogenb1ik waa.rop men er weer komt. Hij 
duurt gemiddeld 12 à 15 dagen. Het is onmo
gelijk langer te blijven daar· de bij het be
gin gevangen visch niet meer in goeden staat 
is wanneer hij te lang bLijft. Daarom heb
gen heden ten dage talrijke tonijnenbooten 
een koelkamer aan boord, wat hun toeiaat 
langer afwezig te blij'Ven wanneer zij zich 

De vangst er van is zeer oud, maar in allen 
gevalle minder· oud dan die van den rood en 
tonijn, die. m de Middellandsche zee reeds 
door de Grieken en de Romeinen werd be
oefend: 

Naar ·gelang van de jaren verbreidt zich Heden ten ·dage vangt men ze in booten van 
de tonijn tot i!l het Zuiden van Ierland; gemiddeid 40 à 50 ton, een twintigtal meters 

Specimen van witte tonijn. 

haar vangst eindigt einde Augustus, begin 
September. Verzadigd naar :wensch, komt hij 
weer op zijn ve1·trekpunt, doch ditmaal niet 
aan de oppervlakte, maa.r in de diepte der 
wateren met een warmtegraad van 14° te 
volgen, waaruit hij onder geen enkel voor
wendsel komt. Deze terugreis leidt hem naar 
de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden, 
waar hij den winter doorbrengt in afwach
ting van een nieuwe voorttelingsperiàde. 
Men heeft er gesignaleerd bij de Antillen 
en bij de Amerikaansche kusten. 
De tçmijn, waa:rvan .de lengte varieert tus
schen 40 cm. en 1 m. en gemiddeld 6 à 7 kg. 
weegt, heef,t een· langwerpig scherpen vorm. 
Zijn puntige .staart is in het midden uitge
hold. De roode tonijn is kleiner en heeft 
langere borstvinnen. Zijn bek is klein, de 

· onderste kaak springt boven de bovendste 
ruit ei:J. beide dragen. één rij kleine tanden. 

Plaatsen en tijdstippen waar en wanneer 
tonijn . in den Atlantischen oceaan wordt 
gevangen: 1. l1i Juli. - 2. In Augustus. -
3. In September . ._ 4. Vangst te Sables 
d'Olonne. 5. Vangt te StcJaen de Luz. -
6. Engeland. - 7. Frankrijk, ~ 8. Spanje. 

lang en 6,5 m. breed. Deze booten zijn zei- een koperdraad, waarop de lijn . eindigt, be
Iers, hetzij stoom- of motorbooten (in dit vestigd. Het lokaas bestaat in het algemeen 
laats_t_e ge~al meten zij slec.hts enkele to-nnen luit stukjes gezoutern. paling. Vele visschers 
en ZlJn met langer dan 12 m.). vergenoegen zich een stukje stof om het 
De vorm van de tonijnenbOoten schijnt zon- lokaas te wikkelen. Daar de tonijn zeer 

Schema van tonijn boot: 1. Opgeheven stang. - 2. Voorpost. - 3. Koelkamer. - 4. ·Post 
der bemanning. -'- 5. Ballast. - }30VEN RECHTS: Model van haak 'voor de tonijn

vangst. 

derling door de twee stangen, die als lange vraatzuchig is werpt hij er zich op en door
antennen naast iedere mast staan. Het zijn steekt zich onmiddellijk. 
twee lange houten st.aken va.n 15 à 20 m. die De Basken gebruiken nooit visch om aan te 
aan weerszijden van de groote mast zijn lokken; ze bedienen zich van een stukje wit 
geplaatst. Wanneer de boot op de vischplaats hout, gesneden in den vorm van een sardijn 
aankomt plaatst men ze schuin van iedeTen waarin het lokaas wordt veTborgen en waar
kant va.n de boot. Iedere staak is voorzien van uit .a.lleen een scherpe punt steekt. Deze vis
vijf gewóne kortere lijnen. Voor de vangst sGhers bedekken dikwijls den rug" van den 
kan de tonijnenboot tot vijftien lijnen in voorgewenden sardijn met een stukje donker 
het water werpen. Vroeger waren deze lijnen blauw lint, dat het lokaas alzoo het uitzicht 
voorzien van schelletj€8 die· dienden om de geeft van een sal'dijn die het· water . vlug 
bemanning te verwittigen van zoodra een doorklieft. In Japan vischt men hem met 
tonijn was gevangen. Nu is dit a.fgeschaft. afdlijvende netten. Het zijn enge netten van 

Het lijf is tijk gekleurd: zwaTtachtig op den de visschers erkennen op den slag het aan- 25 à 30 m. lengte met een opening van 8 à 
vug, blauwachtig op de flanken en geel ge- bijten van den tonijn aan de plotselinge 10 m. hoogte. De mazen zijn 15 cm. in het 
vlekt op den buik. U zult zeggen, dat u nog spanning van de lijnen. De vischvangst heeft vierkant; het geheel wol'dt met lood geba
nooit zoo'n magnifiek gekleurden tonijn hebt· alleen plaats gedurenden den -dag, daar de last en blijft open dank zij de talrijke k·ur" 
gezien. Helaa.'3! ja, want na zijn dood ver- tonijn 's nachts .niet aanbijt. 's Avonds wor- ken vlotters. 

boven .een vischrijke bank bevinden. Deze 
koelkamer (zie teekening) bevat twee op alle 
vlakken warmtewerende afdeelingen, bedekt 
met een bepleistering van cement die was
sching en ontsmetting toelaat. De geledigde 
tonijnen worden gedurende één uur ·verticaal 
opgehap.gen om het uitldruipen van het bloed 
toe te laten; dan worden zij in àe· koelkamer 
gelegd, die 500 à 600 stuks kan bevatten. Wan
neer de koelkamer vol is kan men nog de 
vischvangst gedurende enkele dagen voort
zetten, wijl de eerste vangst, bij· de aankomst 
in de fabriek nog altijd in goeden staat zal 
zijn. 

De op deze manier geloste v:iiSSchen worden 
ofwel versch voor oe markt of aan de conser~ 
vefabrieken verkocht. 

Bij a:-anlwmst in de fabrieken worden ze ge-
teld; waa.n1a zij de volgende bewerkingen on
dergaan.: 

a) Men snijdt ze in schijven op de ge
wenschte -clikte om een goed koking toe te 
laten. Dan eerst kan men mèh rekenschap 
geven van den versehen staat en van de 
qualiteit van den visch. Pas bij het snijden 
van de eerste tonijnen, dat in tegenwoordig~ 
heid van de visschers, die ze leverden, wordt 
gedaan, beslist de fabriek definitief. of zij ze 
aankoopt of weigert. Over het algemeen ge
beurt dit snijden met de hand door middel 
van een speciaal mes, do.ch in enkele fabrie
ken bedient men zich tegenwoordig van een 
mach~ne voorzien van een zeer groot lemmer; 
b) Dan komt een wassching om de· onzuiver
heden van de verschillende stukken te ver· 
wijd eren; 

c) Na het wasschen worden ze in een pekel
bad gekookt, in den loop waarvan de olie, 
die ûe visch natuurlijk beva.t, wordt verwij
derd en verzameld om als bijproduçt te wor
den verkocht; 

d) Volgt dan een onvolledige droging, gedu
rende welke ieder stuk wordt geopend om 
de graten te verwijdeTen; d.aarna wordt ieder 
stuk ontveld; 

e) Nu worden de schijven in stukjes gesne--
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den door mid.del van toestenen voorzien van om de· verschillende markten te bevoorraden. 
openingen ecvenredig inet de afmetingen der De tonijnenconserven word.en dikwijls met 

mosselen goed te hebben gereinigd moet men 
ze eerst en vooral laten koken op de· manier 
die we hooger hebben i1i.tgelegd. Ontdoe ze 
vervolgens van hun schelp, doe het kooksel 
door een fijnen doek om het zand, dat zich 
nog spijts de besté voorzorgen er in bevindt, 
te verwijderen. Hak voor 1 kg mosselen 
twee groote uien fijn eri doe ze in een pan 
met twee soeplepels oHe of boter. Laat koken 
tot ze beginnen te bruinen en doe er wat look 

. bij. Bind met een soeplepel meel, meng 
goed en giet er de gekookte mosselen aan toe 

sen. Zoo komt het dat hij nu door onze vis
schers wordt opgetrokken. 

doozen, die men wil gebruiken. tomaat gekruid. Wijting is niet lahg houdlbaar. Hij lijdit fel 
onder de verhandeling. Hij word-t wel eens 
verkocht voor schelvisch, alhoewel zá.~U 
vleescll minder stevig en smakelijk is. Wij- . 
ting wordt gedroogld en dan onder de bena
ming van « tot je » verkocht. Wijting. is een 
der goedkoopste vischsoorten. Goed geteed ' 
gemaakt smaakt hij lekker . 

De door deze verdeeling bekomen stukken, Als bijvoegsel en om U een idée te geven van 
alsmede de te kleine stukken om schijven te de belangrijkhetd van de tonijnenvangst, la
vormen of deelen van schijven, worden af- ten wij hier enkele cijfers volgen : 
zonderLijk in doozen gedaan om te koop te ·In 1934 heeft Frankrijk ongeveer 100.000 quin" 
worden gestE!IKi· onder den naam « tonijnkrui- . taal gevischt voor een waarde van ongeveer 

door er, zoo noodig, een geut water bij te 
doen om tot ongeveer een goed 'kwart liter 
te komen. Meng go·ed dooreen en laat t;wee 

Van koolvisch tot %alm 
tot ct.J:.ie minl!ten koken tot ze zacht zijn. De koo1visoh· (merlan noir) behoort tot de 

familie der Gadiden of kabeljauwachtigen. 
voeg er dan twee groote soeplepels tomaten- .. h ft d daad ·k : 

HIJ ee in er den vorm van een a-moes bij; meng en giet er de mosselen bij. 
beljauw, dooh een spitser kop en grooter 

Kruid sterk, er zorg voor dragend ieder maal schubben, een iets uitstekende onderkaak; 
vooraf te proeven opdat het niet te zout zou . kleine lctndraad, witte zijstreep _ een 
zijn. Laat gedurende enkele minuten zaGht zwarte plek aan de inplanting van de bors~. 
stoven en giet in kleine kommen of schaal- vin, drie rugvinnen, twee anaal- en buikvin
tjes van één portie. Be-reken .zooals voor de 

nen; het mondvlies is koolzwart. 
mosselen in 't groen den kostprijs en stel 
den verkoopprijs vast. De kleur is donkergroen tot . zwart - zijden 
Een volglend maal zullen we enkele recepten en buik zijn grijs .tot wit. 
voor de bereiding van voorgerechten met De koo1visch komt veel voor ten westen en 
mosselen geven. ten noorden van Schotland bij de Feroëis~ 

landen, IJsland, Groenland, Beereilanden .en 
Spitsbergen. Men vindt hem ook zeer talrijk 

Doorsnede van de koelkamer aan boord van een· ionijnboot: 1. Schuifplank. ~ 2. Meta
len roosterwerk, - 3. IJs. - 4. Ballast. ~ 5. Kiel. - 6. Ophangstok voor tonijn. -
7. Luchtomloop. - 8. Warmteleidend deksel. - 9. Brug. - 10. Uitgezette kurk. - 11. Ce
ment bepleistering. - 12. Platjonn in cement. - 13. Opening voor waterafvoer. -

Zijn wij palingeters ? 
Moesten wij deze vraag nu stellen dan- zou 
het antiwoord onbetwistbaar luiden : « En 
waarom niet? De BeLgen eten nu alles! » 
Maar was dat wel vóór den om·log het geval? 
Toen was onze nationale palingvoortbrengst, 
als wij ons zoo mogen uitdrukken, niet te 
onderschatten. Maar de paling was een weel
deartikel dat niet alleen duur kostte aan. de 
bron, maar waarvan de bereiding ook groote 
onkosten vergde. 

op de Noorweegsche kusten tot. in de Mur
man en de Witte zee. De, jonge koolvisch 
vindt men in alle streken, ook in het Katte
gat. De paaitijd is dezelfde als voor den kac 
beljauw en den schelvisch : van Januari tot 
Mei in diepten van 150 m. ongeveer, waar 
een bestendige warmte van 6 · à 7 gracten 
heerscht.· . 

14. Platform in hout. - 15. Lucht in contact met ijs. 

mels ». Hetzelfde geschiedt voor de borsten, 
waarvan de stukken in zeer dunne laagjes 
loskomen en verbruikt worden onder den 
naam » tonijnfilet »; 
f) Wanneer de doozen met stukjes tonijn 
zijn gevuld, worden ze met olie overgoten. 
Dan worden zij door felzen gesloten. Het slui
ten der doeizen door so1deering wordt sedert 
een twintigtàl jaren bijna niet meer gedaan; 
g) Vervolgens worden de doozen in au.tocla
ven gestoken, van een etiquette voorzien, in 
kasten gelegd en zoo verlaten zij de fabriek 

KEUKENPRAATJE 

140. ·millioen frank. Hetzelfde jaar was de 
hoeveelheid sardijnen 200.000 quintaal voor 
een waarde van 240 millioen frank. 
De Fransche conservenfabrieken hebben dit 
jaar 350.000 quintaal visch in doozen opge
legd : 100.000 q tonijn, 200.000 q sm·dijnen 
en 50.000 q allerhande visch. 
Spijts deze hooge cijfers beliep in 1933 de 
Fransche markt 730.000 q visch in blikjes, 
waarvan 350.000 geleverd door de Fransche 
fabfi:eken; het overige werd Uli.t Portugal, Ja
pan en .andere landen ingevoerd. 

Benevens de nation!J.le voortbrengst werd er 
ook een belangrijke hoeveelheid paling inge
voerd. Ondenst,aande tabel. geeft een denk~ 
beeld over den palingihvoer : 

1935 
1936 
1937 
1938 

..... -. .......... ,kg 763.871 
768.!>78 
838.483 
742.354 

Verliezen wij daarbij niet uit het oog dat 
ook ;de invoer van paling gecontingenteerd 

Het is een der grootste zeeroovers. Hij voedt 
zich met alle soorten visschen : smelt -
schelvisoh - wijting - .kabeljauw. Bij de 
haringscholen vindt men zwermen koolvisch, 
die de scholen uiteenslaan en een echte ver
woesting aanrichten. 
Ook de jonge koo1visch die zich bijzonder 
bij rotsachtige gronden ophoudt tiert op 
allerlei kleine visch en scihaaldieren~ 
De koolvisch is zeer goed van smaak en 
wordt door .de conservenfabrieken tot een 
soort zalm verwerkt. 

BEREIDINGEN MET MOSSELEN 
was en dat het Bestuur van Wateringen toe
stemming voor invoer moest geven. 
In 1939. kwamen vele nieuwe aanvragen bin" 

Opgepast 
voor de controleurs 

Het is wel verstaan, dat de recepten die hier
onder volgen heden moeilijk om bereiden 
~jn doch men moet er aan denken voor na 
den oorlog; eens toch komt de dag dat het 
normale leven opnieuw begint en men dan 
initiatief· moet toonen. Een middel waarover 
U moet beschikken is, aan uw klanten berei
dingen a-an te bieden, die ze moeilijk zelf 
thuis zouden willen gereed maken maar 
waarover ze tevreden zuilen zijn ze klaar ge
maakt te ontvangen. 

De mosselen ·zijn ons op dat gebied een zee·r 
g,oede bron en voor een vischham:lelaar met 
smaak' en goeden wil is het gemakkelijk zijn 
talent te toonen en zich alzoo bij zijn klan
dizie een goede faam te gevéh. Hier volgen 
dus voor- de belanghebbenden enkele recep-. 
ten voor mosselen. 
Mosselen in 't groen. Het is dezelfde berei
ding als voor den paling met dit verschil, 
-dat men vooraf de mosselen moet laten ko
ken. Kra.b iederen mossel af om er de pm·a
,sieten van te verwijderen, verwijder insge
.:lijks dé draden die uit de schelpen komen, 
.:reinig al de mosselen, steek ze in water en 
:roer Z!( om; verander vlug van water om te 
be1etten dat de mosselen het zand inslikken, 
herhaal dit twee of d1ie maal en laat zé uit
d-ruipen. Doe in een pan een grooten soep
:lepel boter voor 1 kg mosselen, voeg er een 
groot ui en een kleine· selder, beide fijn ge
hakt, aan toe en laat gedurend.e een tiental 
.minuten koken zonder dat de groenten kleu
:ren, boet de mosselen in de pan, doet er 1 dl 
· wijn, het sap van een halven · citroen, een 
:Smti.fje peper b>i.j en laat op volle vuur koken; 
;roer van tijd tot tijd om dJ€ onderste 

nen en nieuwe handelaars wensenten paling 
mosse'len naar boven t.e halen. Wanneer al in te voeren. Het Bestuur van Wateringen 
de mosselen open zijn, doe ze uit de schelp zag daarin geen bezwaar maar anders was 
door het k:roeselkraagje te verwijderen dat het gesteld met den Hoogeren Raad voor 
om het vleesch van den mossel ligt; deze Zeevisscherij die oordeelde dat deze invoer 

schade zou kunnen berokkenen aan het . geverrichting noemt "men in keukentermen 
woon vischverbruik. De quaestie werd zelfs 

« outbaarden ». op de dagorde van den Raad gebracht en er 
Van den anderen kant doe voor 1 kg mosse- werd besloten dat men zich zou houden aan 
len een soeplepel boter. in een pan, laat smel- het invoercijfer van 193'8, of liever aan het 
ten en voeg er palinggroen aan toe, dat men gemiddeld cijfer van de vier laatste jaren. 
kan vervangen döor zuring, kervel, peterseli-e, Op het oogenblik worden zekere contingen
wat spinazie, twee blaadjes dragon en ros- ten paling ingevoerd die :voornamelijk in de 
marijn. Laat de kruiden st.oven en giet er · groote centra worden verkocht. ·De hoecveel
dan de mosselen bij. Doe' de gekookte mosse- heden zijn gering in verhouding tot de vroe
len door een doek en voeg er voldoende wa- gere jaren en zijn denzeilfden dag waarop 
ter bij om op de hoogte van de mosseien te . zij t<e koorp gesteld worden, verkocht. Een 

schotell « paling in 't groen. » is lekkere kost lromen. Laat 5 minuten koken, ·meng dan een 
waa;raan wij ons allèn g~raag te goed doen. soeplepel boter met €'Venveel meel en roer 

dit in het kokend ragout om; laat 2 à 3 mi-

Co·edkoope vis·ch 
Wijtingt 

Daar er thans een verscherpte controle in- · 
zake prijsteekening wordt doorgevoerd is het 
nuttig de aan.d!acht der handelaars te vesti
gen op de wet van 30 Juli 1923 betreffende 
het prijzen van ·de volstrekt noodzakelijke 
koopwaren en het koninklijk besluit van · 
18 October 1923 gegeven ter uitvoering van 
voon1oemde wet, hetwelk de producten op
somt voor dewelke· verplichte prijsteekening 
bestaat. 
Volgende besluiten leggen eveneens soortge
lijke verplichting op : 
Tweede verordening nr 7/42, van 16 Juni 
1942, ter uitvoering van het besluit dd. 
15 Juni i942, betreffende de ordening der 
markt van groenrten en fruit, artikel 23. 

Besluit van 1 October 1942, houdende. vast-
stelling van de maximumprijzen van het 
bier, artikel 4. 
Besluit van 31 Maart 1942,. betreffende. de 
vaststelling van prijzen van melk en zui
velproducten, artikel 9 en" 10. 

nuten kol{en. Om deze bereiding fijner te 
maken doet men er 1 of 2 eierdooiers, het 
sáp vàn een halven citroe:IJ, en een stukje 
boter bij, wat natuurlijk de hoedanigheid 
van de bereiding zeer verhoogt. Het kruiden 
moet na het koken, en na te hebben ge
proefd, geschieden, want de .eerste koking 
heeft een zouten smaak door het zout dat 
de mosselen hebben uitgeworpen; dat is na
tuurlijk een quaestie van smaak en behen
digheid. Na koking der mosselen kan men ze 
in kleine hoopjes van één portie v-erdeelen, 
waarvoor men den kostprijs berekent door 
den totalen uitgegeven prijs te berekenen, 
wat alzoo zal toela-ten den veTkoopprijs t;e 
bepalen. 

Besluit van 28 Augustus 1942, houdende vast
Wijting (merlan) komt o;vervloedig vóór in stelling der maximumprijzen van slachtvee 
de Noordzee en het Kanaa-l. Dafl!rom wordt en dierlijke producten, artikel 5. 

Nu mosselen op . zijn Por1Jilgeesch. Dit ver
schilt weinig van de mosselen in 't groen 
voor wat de èerste koking aangaat. Na de 

hij veel door onze visschers gevangen. Wijting Verordening nr 1!42, tot reg~ling der mark-t 
is roodgeel van kleur en geiLijkt op den schel- van visch, schaaJ- en weekdieren, artikel 11 
visc:h. Hij draa@t niet; zooals den schelviSch,. <verplichiting _opgelegd aan de kleinhaDde
een zwarte vlek op de zijde, maar wel een laars in het uitstalraam van hun winkel de 
licht vlekje naast de borstvin. Verder heeft J producten bekend te maken welke zij in be,. 
hij ook geen lctndraad. Het bovenste kaak- zit hebben). . . 
be€i!l is langer dan het onderste en de groote Verder moeten ~ne landtbouw en voedings-
oogen zijn van wonderhare kleuren. 
De wijting praait in de VIaamsooe zee in 
Maart en Apr:iJ. De eiers 2lijn ongeveer 1 mm 
groot; de la;rve meet .3-4 mm. Kleine wijting 
is 2 à 5.cm groot. 
Tegen den Herfst tre:kt h1j naar den bodem, 
bij voorkeur langs de kust op ondiepe plaat-

produoben waarvoor het 'Commissariaat ·v-oor 
Prijzen en Loonen een prijsafwijking heeft 
toegestaan, al:sooik alle nieuwe landbouw"' .~n 
voedingsproducten, waarcvoor het Oommissa~ 
riaat voocr: Prijren en Loonen een prijs heèft 
vastgesteld, voorzien zijn van een etiket 
waarorp de prijs vermeldt staaffi. 
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DE ZEEVISCHV ANGST 
e_iJ1 de uitrusting van onze havens vóór 1940 
In de laatste jaren heeft de industrie vari toegeschreven aan de \}ntoereikendheid van 
de zeevischvangst grondige wijzigingen On- de instellingen. 

180 m. met 100 m. kaai. en een ,s,cheepsherling. 
Langs de eerste kom ligt de mijn, geopend 
in Aprii 1935 en omvattend een verkoophalle 
en een reeks pakhuizen met rechtstJreeksche 
verbinding met het spoor. 

De terreinen om de kommen, voorbehouden 
aan de nijverhed€!!1 van de vischvangst, zijn 
reeds voor de helft bebouwd. Men telt er 

derg>aan, zoowel wat haar structuur en haar over het hoofd gezien het plaatseliJ"k belang · koelplaat.sen, stóomketelmakerijen, conser- , 
OI~ganisatie als haar werksfeer en afzetgebie- is deze stand in àlle geval zonder. groot be- venfabriekeil, herstellingswerven, enz. I 
den betreft. Ze ziet zich geplaatst vóór ver- lang. De vischvangstnijv&hejd eischt de con- -.·- .·· 

_ De instellingen tè • Nieuwpoort zijn erbarme-
scheiden~ . problemen, welke voortsprUlten centra_ tie van de markt. Het is dus niet noo- 1 .. k t b" nk. al b t · ld ·d l · - · IJ . He mne ana eva geen· vo oen e 
uit de uitbreiding van haar productiemidde- dig, _rekening houdend met de geringe uitge- t . .• t d - wa er; om er m- en u1" e va;ren moeten e 
len en het contraetaeren op buitenlandsche strektheid van de kust, er talrijke centrà in · . .h h t ti' f hten .. t t . v1ssc ers e J a wac , wa een groo 
markten, wat slechts een langzame uitbrei- te richten voor den afzet van de producten. verlies aan tijd veroorzaakt. Het deel van 
d,ing van het binnenlandsCh verbruik toelaat. De ru·euw_e vJS· sch~--"aven te Oo~•~nde, gele- ~ 

N• 6. BLADZ. 5. 

,geminacht; heden ten dage zij:p talrijke bee
ren, die jaarlijks "Van de kust komen, VO<Y.l'

bes.temd voor de. restauraties van gebakken 
visch en door talrijke· liefhebbers niet i ver- . 
smaad. 

Buikzit-de van den beer. 

"'"''" """ het kanaal, geiegen vóór de stad, is voorzien 
Deze evolutk verdient een uiteenzetting van g· 11 ten oosten van het ka 1 d 15 De huid werd vroeger gebruikt; om de saibel-. e - naa , wer op van een kaai waarop de mijn ligt. Het is een 
den toestam.d op den vooravond der moerle- Septeo:nber 1934 ingehuldigd. ze .bestaat uit overdekt gebouw, doch uitsluitend voorbe- scheden te bedekken en VOQ[' het· politoeren 
meie. een kanaal dat aan den eenen kant toegang houden aan de uitstalling en de openbare van hout en ivoor; ten slotte werd zij tot 

Visschersvloot 

verschaft tot een jachtkom en aan den an- verkooping. Spoorlijnen liggen op het plein 
deren kant tot een golven:kom. Op het plein van de kaai. 
dart de twee kommen s.cheidt ligt de mijn Te Nieuwvoort bemoeiden zioh de vissellers 
met een verkoophalle en pàkmagazijnen met zelf met al de verrichtingen van lossen en 

De zeevischrvangst we_;ct vooral gekenmerkt rechtstreeksc:t:-e verbinding met het spoor. 
triëeren van de visch. 

De jachtkom, voorbehouden aan dè kleine Zij belastten zich met de behandeling die 
sloepen bezit 300 m. kaai; a_an den tegenover- een boot vergt. Hieruit volgde een verlies van 
gestelden kant ligt een droogdok. tijd en vermoeienis, die de belanghebbenden 

poeder voor medicinale doeleinden gemalen 
en tegen· huidziekten gebruikt. 

Winteropsmuk 

van uw winkel 

door veranderingen aangebracht zoowel aan 
haar productiemiddelen en aan de eigenlijke 
visoovangst als de bewarings- en verdeelings
methodes. Een en ander willen ten andere 
de binnenlandsche markt voorzien v.an aller-
aei door de klanten gevraagde soorten van 

van langs om meer vermijdden door hun 
· h d. eet t 0 tende t verkoopen De winter staat. voor de deur. Uw winkel VJSC 1r . e os · e . 

verandert meteen van uitzicht. Zon en scha
visch, iln versehen staàt en zonder te moeten De uitrusting van de haven te Blankenberge duw spelen niet meer in de hoeken van uw 
beroep doen op de buitenlandseh-e proctucen- De golvenkom is 800 m. lang en 125 m .. is zeer rudimentair; de instellingen omvat- winkel. Er blijft niets anders meer dan 
ten. breed. Er langs liggen twee slipway's ter ten slechts een stranddok, ten Noorden be- schaduw, regen en wind. Het ligt niet in on
Te dien opzichte moeten wij even aandacht reiniging en ter herstelling der booten. De g1·ensd door een landingsberm en ten Oosten ze bedoeling U melancholisch te stemmen. 

Het wisselspeJ dei· seizoenen is zoo oud als de 
wereld en wij hebben geenszins de pretentie 
~ wat nieuws over te schrijven .• onze be
doe1ing is eerder nederig. Wij willau er 
alleenlijk op wijzen dat de tijd aangebroken 

schenken aan de ontwikkeling van onze vis- grootste kan een lading vam. 1.000 ton ver- door een kaainmur van 129 m. 
schersvloot. Deze werd geconditionneerd door plaatsen. Ze bevat daarenbovoo hersteUings-
den vooruitgàng in de constructie der moto- werven, koelplaatsen, touwslagerijen, maga-
ren met inwendige verbranding en door de zijnen voor toebehoorten, kolendepots, stoom-

verkoopmogelijkheden in den lande. ketelmakerijen, kantoren en houtwerven. 

,In 1930 bereikte de nationale v-ersèhe-visch- De instelling te Zeebrugge, die nog altijd 

Na te hebben gezien, hoe de instelli!).g van 
is om aan uw winkel het uitzicht der winter

onze havens er uit ziet, is het ook belang- maanden te geven. Dat wil evenwel ni"t zeg-
voortbrengst 5:1> % .. van het ve:rbru:ik; er :was voltooid wordt, bestaat ui·t twee jachtkom- wekkend een overzicht te geven over de ac- gen dat hij er somber en verlaten moet uit
dus een beschikbàre verbruiksmarge zoowel men, waarvai:{" de eene 350 m. bij 100 m. tiestraal van onze visschersvloot vóór 1940. zien. Integendeel : nu ~et ThW winkel aan 
qualitatief als quantitatief. en 493 m. kaai heeft en de andere 250 m. bij Dit is dan voor een volgend artikel liCht en zon ontbreekt moet U trachten' hem 

aan zindelijkheid en confort te doen winnen . 
De tijd is daar om uw winkel op te smuk
ken. U doet goed er onmiddellijk mee te be
gJnnen, althans indien U in ww winkel de 

Deze ma~e kon wordoo aangevuld da:tlk zij 
de uitbreiding, de verbetering en ten deele 
ook de verjonging van de vloot. De motor- KENT U DE BEER? 
sloepen h.e):>ben de zeil$loepen vervangen. De groote . s.choonmàak nog niet hebt . gedaan. 
trawlers werden voorzien van draadlooze te- Naar 8.1alt1J.eiding van een vraag- een onzer nen zonder doorn, met beperkte afmetingen, Wacht niet tot wanneer he·t vriest om uw 
legraphie. Het aanteekenen der visehbanken lezers, handelen wij in dit nummer over den zijn sterk naar achteren geplaatst. De anale winkelruiten te reinigen. u zoudt uw werk 
werd vergemakkelijkt da:tlk zij recente ont- beer. vin ontbreekt, terwijl de staartvin klein is. moeilijk maken en het resUltaat zou u niet 

dekkingen. In tegenstelling van wat velen denken is de 
Iedere borstvin loopt van voren uit zóó, dat bevredigen. 

Het grootste deel van de' vloot wordt te 
Oostende. geiJ?matriculeerd. Deze haven al
leen telde in 1939 meer dan 7.000 ton stoo
mers en motorsloepen, tegen iets meer danl 
2.000 ton stoomers oen m.otorsloepen voor 

, Zeebrugge, Heist, Nieuwpoort, Oostduinkerke, 

beer, ook genoemd « speelman », een haai 
met breed lijf, van boven naar onder afge
plat met stompen en ;J,fgeronden muil. 

zij een wort van hoekigen schouder vormt, u loopt gevaar ijskegels aan de vitrines te 
die met betrekking tot den kop en het zien vormen en aldus aan uw klanten den 
lichaam vrij is. De buikvinnen zijn tamelijk onaangenamen indruk te geven dat zlj in 
sterk ontwikkeld. een koelkas binnentreden. 

Natuurlijk moet U in bezit zijn van een 
koelkas om er uw visch in te bergen, maar 

De Panne, Blankenbérge samen. Bovenaan is hij over het algemeen grijs- voor uw klanten moet U voor een gèzelliger 
bruin gekleurd en gewoonlijk met donkere tPlààts zorgen. 
vlekjes bezaaid (bij menig exemplaar gaat 
de kloor van geel naar zwart), terwijl hij 

Profiel van den beer. onderaan geheel wit ziet. 

Uitrusting de·r havens Hij houdt den middenweg tusschen haai en De gewone beer ( Squatina squatina) treft 
Met de wijziging van haar vloot hebben de rog. De studie der inwendige anatomie toont men in den Atlantis.chen oceaan en de Mia
havens van Oostende en Zeebrugge hun in- aan, dat het om een werkelijk haai (squali- dellandsche zee aan. Hij komt veelvuldig voor 
stellingen aangepast aan de hierboven be- des) gaat. Het afgeplat lijf, de naar voren langs de Engelsche kusten. 
sohreven eischen. De ·uitrusting van Elan- uit.stekende borstvinnen en de achte!rwaard-

Men treft een vrij groot aantal andere soor
ken:~rge, Heist, Nieuwpoort, Oostduinkerke, sche stand van de rugvinnen, zijn gelijk-

ten in de gematigde en tropische zeeën aan. 
aardige karaktertrekken van den rog. Een De Panne is rudimentair gebleven. 

Maar in belangrijkiheid staat Oostende, op ander argument om de beeren liever onder Hij neemt ongeveer hetzelfde voedsel als de 
kop met een voorlbrengst van 32.644.545 kg. de haaien dan onder de roggen te rangschik- rog : platvisch,, schaal- en weekdieren. 

iln 1939, hetzij 84 % van de glo;bale voort- ken is de manier waarop hij zwemt, want Nadat hij den Winter ver van de kusten tn 
brengst. Dan komt Zeebrugge met 3.934.877 hier gebem't de voort&tuwing door het wa-ik- de diepe wateren heeft doorgebracht, nadert 
kg., liet zij 1Q % van de totale voortbn;ngst. ken vam. den staart ip. den vorm van roei- hij de }{usten in ~e Len~ op het tijdstip 

y()lgen dan Nie:uvipoort met een voortbrengst spanen. van voorttelling. Tegen Juni-Ja.>'li · geeft het 
van 2.002.233 kg. of 5 % en Blankenberge Zijn oogen zijn klein en bevinden zich bo- wijfje het leven aan kleintjes, want er is 

449.352 kg. of 1 %. venaan den kop. De bek is aan het uiteinde een· werkelijke vereeniging der geslachten en 

Pê malaise van de visschersha;ven te Nieuw- van den kop geplaatst en voorzien van ver
p<)ort en het verval van de zeevischvangst te scheidenen rijen scherpe banden die van 
Blankenberge moeten grootendeels worden mekaax gescheiden staan .. De twee rugvin-

de eitjes WO!rden in het wijfje be'VrUCht. 

Iedere dracht kan 25 kleintjes bevatten. Het 
vleesch is eerder taai en vroeger als voedsel 
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dan hun teenen zagen, vermits het aanmon
steren van een jongen een vermindering van 
hun aandeel beteekende. 
Zoo was de toestand vóóf den wereldoorlog. 
Aan boord van de treilers was. er een au-

Ook bij onze · viSsóhers moet de geest dere regeling getroffen Hier moesten 
r b · t h/ · o t b d ka-pitein, machinist en stuurman in het on-voor beroepsverantwoordelijkheid aange- ueWOOI!'Ilt"" .. e ... bin@'elnof i i ons I per Jaar, me Pasc -en en 1n c o: er, wer en 

"''" " ~~.., "" J b d t 't K 11 k · · ht derhoud van den scheepsjongen voorzien. De kweekt worden en dient er ingegrepen in N,....,..JI."..,..,..,,,.n_ e evaaren naar · ape e en 1ngeno . ...,.,..y..,,...,.,....,illl'. Lange sto.eten vissohers, vrouwen en kinde- jongen vertoefde in het « logist » dat hij 
geva'l zij hieraan tekort schieten. Tucht- Ruwe taal maar een hart van goud kenmer- ren trokken naar 't Kapelleken als gevolg moest ondel'houden. ·Hij mocht niet schoon 
•- ff d t · · b f maken' « voren in », dus 1·n de loe:eerp-la.ats Sv•a- en zo,u en moe en voorzien en een ken onze Vlaamsche yisschers zooals wij ze van een elofte, a ·gelegd tijdens stormweder, ~ 

speciale commissie zou met de toepassing hebben leeren kennen in het midden waarin of wel voor het vertrek o;p de Noordzee voor van de manschappen, maar alleen « achter 
er van moeten worden gelast. wij opgegroeid zijn. Het zijn als. groote kin- een reis van á tot 6 weken, toen de gezoute in »._ 

deren die niet vrij te pleiten zijn van alle visch nog een specialiteit was van de Oos- In de machinekamer trof men geen leer-Met da-t doel kwam enkele jaren vóór den · bijgeloof. Dit blijkt uit wat volgt. tendscihe vloot. JOngens aan. 
oorlog, de OnderzoekBraad voor Scheepvaart Na de bedevaart ging men « koekestutten » 
tot sta-nd. Deze Raad was samengesteld uit « Zwarte MieUe » eten in een nabijgelegen koffiehuis. Dan 
bevoegdheden en rechtkundigen die moesten was het feest voor de kinderen. 

't Is nu zoowat 3á jaar geleden dat de vis-
oordeelen of bij aanva,ring of scheepsramp schers u met zekere. vrees spraken over 
aan de betrokken sohippers een nalatigheid « zwarte Miette », die, volgens hun, met Het « aflezen » door de Paters 

Dat is mijn vleesch 

kon ten laste worden gelegd. Het was een bovennatuurlijke kraohten begaafd was en Het gebeurde wel meer dat een vissoherskind 
soort Beroepsraad waar de schippers en ma- de « zwarte kunst » of te tooverij, beoe- ziek viel zonder dat men de oorzaak van 
chinisten voor huns gelijken ter verantwóor- fende. ha.ar de kwaal kende. Al spoedig was er een op-

Vroeger was het de gewoonte dat elk zijn 
« pot » roerde aail· boord van de vis:schers
sloepen. Nochtans werd de soep gemeen
sclhap[pelijk bereid. Elke deelnemer moest 
zijn vleesch meebrengen da<t in de soep gè
kookt werd. Opdat elk zijn stukje vleesch 
zou herkennen, werd het met een touwtje 
vastgemaakt waarin de eigenaars elk een 
speciaJen knoop legden om het na.dien te 
herkennen. 

Gebeurde het dat « Miette ». die bij lossing op gevonden. Het kind was behekst! 
ding werden geroepen en waar, desgevallend waren naam Marie Delanghe heette, voor 

De Paters werden er bij geroepen en kwatuchtstraffen werden opgelegd die konden een sohirn stond aan de kade, op het oogen-""" men het kind « aflezen » om het opnieuw 
gaan van de vermaning tot de schorsing, voor blik dat het zou uitvaren, dan weigerden de gewnd te maken. 
onbepaald-en tijd, van de betrokken zeelieden. visschers halsstarrig op zee te gaan onder Met de vooruitgang in de geneeskunde 
D . . voorwendsel· dat het sèhip « bekocheld » en de ontwikkelinf!' vari het onderwiJ's,· ook e samenstellmg van dezen OnderzoekBraad (betoQIVerd) was. ~ 

. in de breede lagen van ons visschersvolk, was heel soepel, in zoover dat bijzitters voor- ZiJ' durfden geen « zootJ·e visch » weigeren 
zien waren tüebehoorende tot de verschil
lende takken van het zeevaartbedrijf. Voor 

. wat de visscherij be•treft, trof men er gedi
pLomeerde schippers voor de kustvisscherij 
aan, naast kapiteins ter lange vischvangst 
en verder machinisten. Dikwijls werden ook 
deskundigen onderho01·d voorale_er actvies 
werd uitgebracht. 

werd dit bijgeloof uitgeroeid. 
aan deze -vrouw uit schrik door haar ver- Onze visschers waren immer, en zijn het 
vloekt te worden. Onnoodig te zeggen dat nog, zeer geloovig. Als een vaartuig te Viater 
« Miette » zich deze bijgeloovigheid gretig wordt gelaten wordt het gedoopt in bijzijn 
ten nutte maakte. Visschersvrouwen die haar van een priester. Vooraleer het, voor de eer
voorbijliepen maakten vluchtig een kruisje ste maal, het zeegat kiest, wordt het « bele
en prevelden een schietgebedeken. zen ». Alsdan wordt in het kajuit een klein 
Maar riiet alleen wanneer « Miette » voor altaar opgetimmerd. Reeder, visschers en 
het schiJp stonct weigerden de visschers uit familie wonen de << belezing » bif 
te varen. Ook van een non hadden de vis- Aan hun booten gaven de visschers de na
schers schrik. Haar zwarte kleedij was een men van hun kinderen of vrouw. 

Practisch gesproken, steunden zich de bur- slecht voorteeken en er werct niet uitgevaren. 
gerlijke en boetstraffelijke rechtbanken zich De aanwezig-heid van een vrouw· van lichte 
meerendeels op de arresten uitgesproken door zeden, daarentegen, wàs een aiomsporing om 
den Raact om dan vonnissen te vellen. spoedig de haven te verlaten: er zou een 

rijke vangst worden gedaan! 

« Massa P.aaie » 
Tweemaal per jaar was het « massa~paaie » 
voor de visschers, met Paschen en in Octo
ber.. De visschers kregen gewoonlijk aan 
loon, á % van de opbrengst van de vangst. 
Er bleef een gedeelte staan dat ~!echts om 

De visschers verschenen.niet graag vóór de~ 
Raad, zelfs niet a.ls getuige. In de meeste be
Langrijke gedingen lieten zij zich bijstaan 
door een raadgever. 
In 1939 werden 201 feiten ter kennis gebracht 
van den Rijkscommissar1s, en die in de be
voegdhekl. vielen van den Raad. Voor wa.t 
het visscherijbedrijf betreft, wol'den ze ais 
volgt onderverdeeld : 4 schipbreuken, 21 aan
!Varingen, 3 aanrakingen, 7 strandingen, 

:Bo andere ongevanen en niet minder dan 
36 tuchtzaken. 

Onder de door den Raad verrichtte onderzoe
ken waren, nogmaals voor wat betreft de zee
'Visscherij : 4 schipbreuken, 6 aa.nvaring·en, 
1 aanraking, 3 strandingen, 5 andere onge-
vallen en 2 tuchtzaken. · 
Er werden zoowat 25 zittingen van den Raad 
te Oostende gehouden. 

Ce en « lange brood » 
Het wás gevaarlijk een « goede reis >l te de zes maand, dus met Paaschen en in Octo
wenschen aan vertrekkende visschers. Zij ber, uitgedeeld werd op voorwaarde dat de 
namen het kwalijk op en meenden dat dezen I visscherij rendeerend was geweest, want 
groet de natuurelementen zou doen losko-l deze « massa-paaie » moest, in eerste plaa.ts 
men. dienen om een gebeuriijk verlies -te dekken. 
Men mocht nooit « lange broods » mee ge- De visscher was dus rechtstreeks geïnteres
ve.n aari een visscher die op zee ging. Dat seerd in de uitbating van het schip. Het ge
beteekende een lange reis. De bakkers, die beurde wel meer dat de « massa.-paaie >> 
hun voornaamste klanten onder de visschers- niets opbracht alhoewel de visschersvrouwen 
bevolking telden, hielden daarmee rekening er op rekenen om de aangegaane schulden 
en bakten slechts bij uitzondering lang af te korten en om zich van « de lei » te 
brood. De ronde braoden hadden de voor- laat vagen. Was er geld. dan werd, met 
keur. Paschen, gansch het huisgezin in 't nieuw 
Gebeurde het dat een « landrat » een reisje gestoken. 
meemaakte en de vangst slecht was, dan Aan te stippen va.lt dat de {( massa-paaie ,,» 
heette het dat hij een « malfit. ».was. Dit niet overhandigd werd aan den visscher, 
volgens de naam gegeven aan de kleine vo- maar naa.r we~ aan zijn vrouw. 
geitJes die soms de schepen volgen en die 
een voorteeken zijn van· slecht weder. 
Zoo een visscher bij het verlaten van de ha
ven. tegen de kor (zei]) waterde, dan kreeg 
hij het van de andere opvarenden te ver
duren, want dat beteekende dat het kor tij
dens de reis zou gPscheurd worden. Waar dit 
bijgeloof vandaan kwam werd nooit uitge
maakt. 

In 't gareel 
Van zoodra zij hun eerste communie gedaan 
hadJden mochten de vis.:;chersjongers het «ga
reel» aant!rekken en « vaart » zoeken. Eerst 
ontvingen zij een mandje visoh als vergoe
ding. Later werden zij als jongen aange
monsterd aan <( half geld ». Dan werden het 
Kdrie vierden» en hun droom we•r'<'l verwezen-

~~> u , ' n_ u ~- lijkt den dag waarop ·zij als « man » 
naar « t lll>éllppeuell\.e » 

1 

konden aanmonsteren; In het algemeen 
t' kappelleken van Breedene stond zeer hoog. werden de jongens goed behandeld door de 
aangeschreven bij de visschers. Tweemaal visschers. alhoewel deze liever hun hielen 

Veel vleesch was er nochtans niet. De vis
schers moesten zich meestal tevreden stenen 
met visch en het was.,;dan nog heel gewone 
visoh, ,zooals knorhaan en wijting. 

De mand 
Wij herhalen het : wtj hebben het hier over 
toestanden die bestonden vóór 1914. Voor
aleer er uitgevaren werd voor een reis 
van 10 à 12 dagen moest de vrouw de 
« mand » samenstell~n va.n haar echtgenoot 
en hem het noodige eten meegeven. 
De ··samenstelling ervan was klassiek en 

· omtrent dezelfde voor alle visschers. De 
mand mocht niet meer dan 10 fr kosten,. 
want het gebeurde dikwijlS dat een visscher 
niet zooveel op een reis verdiende. Bracht 
de reis minder op, dan mocht de vrouw ver
der schuld maken en was zij, in ieder geval, 
verplicht zelf het « gareel aan te trekken » 
en te ga.an werken of met visch te leuren. 
Het leven was ver van rooskleurig. 
Deze « mand >> was gewoonlijk als volgt sa
mengesteld : !} kg aardappelen, 1!2 pond 
vet, lj8 kg koffie, 1 pakje cichorei, 1!2 kg 
vijgen, 4 gerookte haringen, 1!4 kg brood
suiker, 2 pakjes cacao, 1 potje melk, 4 rollen 
chiquetabak of twee pakjes « smoortabak » 
van elk 50 gram. "" 
Daarbij . kwam nog wat vleesch, brood 
(.rond natuurlijk) en een of meerdere fles
schen « kortedrank >>. De visschers konden 
in den « entrepot >> een flesch per inan en 
per reis krijgen, zonder taxe, aan fr. 0.65 de 
flesch. 
Op te merken valt dat, bij het naderen van 
Sint-Niklaas, de vijgen, cacao en de me}k 
uit de « mand >> verdwenen, want er moest 
gespaard worden\' voor het Sint-Niklaasfeest 
van de kinderen... En het was de visscher 
die dat moest uitsparen of zijn reeds karigen 
kost. 
Sommige eetwaren, zooals zout, azijn, spece
rijen, enz., vielen in de « meene >> in zoover 
dat zij aangekocht werden op de opbrengst 
van het kordeelgeld voortkomende van den 
verkoop van «ondermaatsche>> visch die ten 
goede kwam aan de bemanning en onder de 
vLo:sohers verdeelct werd. De « jongen » 
kreeg sleohts half « part >> en de reeder, die 
niet mee-vaarde, kreeg niets. 

Sedert ÜJ40 schijnt de Raact inges!a.p~n 
te zijn alhoewel hij nuttig werk zou kunnen 
verrichten al ware het maar om een onder
zoek in te stellen naar de schepen die alS ver
dwenen gemeld zijn. z-oo zijn er gevallen 
waar de verzekeringsmaatschappijen niet wil
len. tusschenbèide komen daar nog niet uit
gemaakt is of een vaartuig vergaan is ten 
gevolge van oorlogs- of -andere omstandighe
den. De Raad zou desbetreffend eene beslis
sing kunnen nemen opdat de betrokken vis
schers zouden vergoed worden en hun werk-

:mamheden hervatten. REGlEMENTtERING 
Verordening betreffende de productie van 
lijnzaad. 

* 1 

. Uit hel « Staatsblad >> 

' Van 15 November tot 8 December " Staatsblad " van 25 November: " Staatsblad n van 6 December 
« Staatsblad n van 21 November: Mededeeling aan de eigenaars van dieren Besluit tot wijziging en aanwerking van het 
Verordening nr 9/42 betreffende de erken- welke recht hebben op bevoorrading (voor wetboek en de a.lgemeene verordening op de 
ning der moleris. de maand December 1942). met het zegel gelijkgestelde taxes. 

* * " Staatsblad " van 22 November : " Staatsbla<l " van 30 '·November en 1 De-
Verordening nr 10/42 betreffende het loon- cember: 
malen van het graan van den oogst 1942. Verordening houdende reglementeering van * de fabricag-e van haver- en/of gerstderiva-ten 

., Staatsblad >> van 23 en 24 November : * Verordening nr 8/42 houdende reglementee- " Staatsblad " va.n 4 December: 
ring van sommige voor den landbouw scha- Besluit houdende vaststelling der maximum-
delijke producten. prijzen van banketgebak. 

Rondzendbrief aan de proviuci3Je directies 
van ravitaillering en rantsoeneering alSmede 
aan de werkgevers in zake bijrantsoenen aan 
handarbeiders. 

* 
« Staatsblad » van 7 en 8 December 
Besluit houdende bepaling van de wijze van 
innen der bijdragen voor de gemeenschap:f)e-: 
lijke kas voor de zeevisscherij. 
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DE VERLENGING DER Huu~f!ONTD ~r.TI:_ll _ . . , dll<J'Vil.i H Ei&u u:~R 
I overeenkomstig de r~gle~~!l_~!?rin_g · ri!.:t'l. :_ti} l !;:.nJ.rac.r het m 

Zen ëli loori~1. De reehoor kàn indièiî zulks woont. 
noodig is uitstel verleenen om den eigenaar 
toe te laten zich daartoe bij de administra
tieve overheid te VOOi:'zièn 

Het besl_uit wordt va•n kracht 

In het « Belgisch Staatsblad » .van 23/24-11-42 verscheen een besluit 
van den Secretaris Generaal van het Ministerie van Just.itie, houdende 
de uitzonderlijlre bepalingen van · tijdelijken aard Îll zake huurcontrac
ten. Reeds menigvuldige kee.ren hebben we de gelegenheiu gehad, hetzij 
schrütelijk, hetzij langs ons blad om, de handelaars over de netelige 

zo Hij kan ook de verlenging toestaan. op 
voorwaarde dat de huurdèr ·geheel of gedeel-

Wanneer wordt het beslUikVan kracht? Het 
besluit wordt van kracht den tienden dag 
na zijn bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad het blijft van kracht tot 30 Juni 

telijk afziet van de vermindering van huur- 1943. Zoo het niet voor 1 Juni 1943 is opge--
prijs die hem bij minnelijke regeling of heven wordt het van rechtswege met zes 
vonnis ·werd toegel~end maanden verlengd. 

der hu!l.rcontracten voor te lichten. De huurverlenging kan tot een gedeelte van De huurders die voor het van kracht worden 
iF; 

Heden oordeelen we het noodig de hande-
laars in landbouw- en voedingsproducten 
op' de hoogte te houden van de nieuwe regie-
menteering 'in zake huurcontracten. · 
Zooals we trouwens . we.ten voprziet het be
sluit dd. 20 September 1940, gewijzigd en 
aangevuld door dit dd. 28 September 1941, 
dat voor zekere· huurcontractanten geen op
zeg kan gegeven worden indien ze vallen 
onder de categorieën die door he.t besluit 
zelf woruen gefixeerd. 
Het besluit ·d.d. 28 April ·1941, dat deze ca
tegorieën vaststelt, hield geen rekening, noch 
met den huidigen Óeconomischen toestand 
der handelaars, noch met de werkelijkheid. 
Bovendiel]. beperkte het besluit zich enkel. 
bij de huurcontracten zonder geschrift afge. 
sloten, d.w.z, d'e mondelinge huurovereen
komsten. 
Dit besluit zegt ondermeer dat : 
Onverminderd de toepassing van artikel 6, 
'I en 8, zijn de zonder geschrift, vóór 10 Mei 
1940 gesloten huurovereenkomsten verlengd 
!ijdens gansch den toepassingsduur van dit 
besluit: 
a) voor de onroerende goederen waarvan de 
jaarlijksche huurprijs niet meer dan 3,600 fr. 
bedraagt en voor de gedeelten van onroe
rende goederen waarvan de jaarlijksche 
huurprijs niet meer dan 2,400 fr. bedraagt 
in de gemeenten die, volgens de laatste in 
het « Staatsblad » verschenen tienjaarlijl'· 
sche volkstelling meer dan 100,000 inwoners 
tellej;>, alsmede in de gémeenten van de Ant
werpsche, Brusselsche, Gentsche en Luiksche 
s,gglomera ti·e; 
b) voor de onroerende goederen waarvan de 
jaarlijksche -huurprijs niet meer dan 2,700 
fr. bedraagt en voor de gedeelten van onroe
rende goederen waarvan de jaar!ijksche 
hum~ijs niet meer dan 1,800 fr. bedraagt, 
in de gemeenten met 20,000 tot 100,000 i!}· 
woners, alsme.de in de gemeenten van de 
agglomeratie Charleroi; 
c) voor de onroerende goederen waarvan 
de jaarlijksche huurprijs niet meer dan 
1,200 fr. bedraagt en voor de gedeelten van 
om:oerende goederen waarvan de jaa.rlijk
scJ;te hl\Urprijs niet meer dan 800 fr. be
draagt in de gemeenten met minder dan 
20,000 inwoners. 
Voor de toepassing van deze bepaling is de 
huurprijs die welke bij de aanvankelijke 
overeenkomsJ werd vastgesteld, tenware hij 
naderhand hetziJ bij een minnelijk accoord, 
hetzij bij een vonnis werq verminderd. 
We bemerken .vlug. dat het besluit geen re-. 
kening houdt met den werkelijk€n toestand 
van de handelaars of van de middenstands
klasse maar enkel ten doel heeft de uitzet
ting van de huurders uit de arbeidende 
klasse te beletten. 
Dit besluit blijft steeds van toepassi.rig en 
heeft altijd volle kracht. Het besluit dd. 
!8 NoVember 1942 huldigt daarenboven een 
snder beginsel nl. dat ieder huurder, mits 
in achtneming van de voorwaarden bij het 
'besluit gesteld, aan den vrederechter van 
~ijn reclltsgebied verlenging van de huur
overeenkomst • kan vragen. 
leder huurder bijgevolg, of het hum·con
~ract schriftelijk of niet schriftelijk werd 
ugesloten, of hij valt of niet onder de toe
passing van het besluit dd. · 20 September 
1940 aangevuld door dit dd. 28 April 1941, 

toe- het in huur gegeven goed worden beperkt. van dit besluit het voorwerp zouden uitnm-
Voor de huurders die van:w~ge den verhuur- ken van een beschikking ten hunnen op. 
der op h.et oogenblik van verschijnen van dit zichte getroffen en waarbij de ontruiming 
besluit reeds een opzeg zouden gekregen heb- van de in huur gegeven perce!;!len wordt be
ben of voor de 11Uurders wier huurovt'reen- I volen kunnen daartegen verzet aanteekenen 

de . onderverhuring. Het besluit is van 
passing op gronden die aangew!;!nd zijn tot 
huishoudelijke teelten voor zoo verre deze 
niet onder toepássing van .de westbepalingen 
op de pacht vallen. 

Wanneer dient de verlenging 
aangevraagd ? 

Komst van rechtswege binnen de vier eerste bij den voorzitter der Rechtbank van eerst.en 
maanden die volgen op het van kracht wor- aanleg op voorwaarde dat de beschiklemg 
den van dit besluit ve~·valt worden uitzonde- uitsluitend. gegrond is op het verstrijken der 
ringsbepalingen voorzien : huurovereenkomst en dat zij niet meer V<'or 

Wanneer moet de. verlenging aan den vrede- 1° De opzegging die door den verhuurder hooger beroep vatbaar is voor den rechter 
rechter worden aangevraagd? voor het vari kracht worden van dit besluit diP over de zaak zelve uitspraak te doen· had. 
Het besluit dd. 18 November 1942 maakt een werd· gedaan, heeft hare uitwerking tenware Dit verzet moet ingediend worden binnen de 
onderscheid. de huurder de in huur gegeven perceelen vijftien dagen na het van kracht worden 
1) De verlenging moet worden aangevraagd nog zou ·betrekken en hij een verzoek ·bij van dit besluit. 
binnen de 15 dag·en na de beteekening van het Vredegerecht indient binnen de veertien Onder welken :vorm moet het verzoeleschrift 
d0 opzegging, wanneer een opzeg noodig is dagen na het van kracht worden van 'dit worden ingediend? Geen enkele vordering 
om aan de huurovereenkomst een einde te besluit. l~an bij de vrederechter worden aanhangig 
stellen. Zooals wanneer de huurder een huur- 2° Bij afwijking van de 2"' alinea van arti- gemaakt indien eischer (huurden niet 
contract zonder geschrift heeft afgesloten kel één (dat voorziet dat de verlenging ten- op voorhand een verzoek tot den vrede
en de "opzeg g:eregeld iS door de wetten of minste drie maanden voor het einde van. re_chter heeft gericht om .den verhuurder tot 
plaatselijke gebruiken. Eveneens wanneer de huurovereenkomst moet worden aange- een minnelijke overeenkomst te doen oproe-
een huurco:i1tract schtiftelijk werd afgeslo- vraagd wanneer deze van rechtswege een pen .. Dit verzoek wordt hetzij schriftelijk op 
ten zonder dat het van rechtswege een einde einde neemt door hl:!t verstrijken van den de grefl'ie overhandigd waarvan de grefl'ier 
neemt, d.w.z. wanneer de verhuurder verplich~ vastgestelden termijn) moet de verlenging ontvangstbewijs aflevert, hetz1j ,mondeling.;; 
is opzeg te geven volgens de bepalingen van worden aangevraagd binnen de maand die voor .den vrederechter waarvan deze dan 
het contract. volgt het van kracht worden van dit besluit akti! verleent. 
2') De verlenging moet aangevraagd wordçr1 indien de huurovèreenkomst van rechtswege Wij verzoeken onze lezers hun volle aan
tenminste bmnen de drie maanden voor het verstrijkt in den loop Van diezelfde maand. dacht te willen wijden aan de lezing van dit 
einde van de huurovereenkomst wanneer d..;- 3° De verlenging moet worden aangevraagd artikel en verzekeren hun dat de juridische 
z·e een einde neemt door het verstrijken van binnen de twee maanden die volgen op het dienst van den sector altijd te hunner be
den vastgestelden huurtermijn, bv. wanneer van kracht worden van dit besluit indien ·de schikking staat voor naderen uitleg. Wij 
er een huurovereenkomst voor drie jaar be- huurovereenkomst van rechtswege verstrijkt meenen ook dat binnen afzienbaren tijd. 
staat en deze einde nèemt door het simpel in den loop van de tweede, derde of vierde .wanneer wij zullen kennis hebben genomen 
verstrijken van den termijn van drie jaar maand, die volgt op het van kracht war- van de gevallen welke het meest aan den 
zonder dat de verhuurder er aan geh-Juden den van dit besluit. vrederechtèr worden voorgelegd, we nog na-

In ieder geval kan het vei-zoek niet geldig deren uitleg over het besluit zullen kunnen 
worden ingediend dan op voorwaarde dat de versèhaffen. 

is opzeg ~e geven. 

Waarmee houdt de rechter rekening? 

WAT IS EEN HANDELSFONDS ? 
(Ó) 

Met welke motiveering zal· dE' rechter reke
ning houden? De rechter doet uitspraak 
naar billijkheid; hij houdt rekening met de 
redenen van opzegging, met den· toestand 
van verhuurder en huurder alsmede de oeco
nomische noodzakelijkheid. Wanneer de re- Wanneer· men in de gewone omgangstaal Deze opsommingen zijn niet beperkend -
denen van opzegging voor den rechter ge- spreekt van de overname van een Winkel, alleen verklarend -; andere oestanddeelen 
wettigd zullen zijn valt moeilijk uit te .ma- dan beteekent dit niet, dat alleen de winkel- kunnen er volgens den aard van het oedrijf 
ken. Het hangt af van het oordeel van den· waar zal overgedragen worden. Het is trou- of volgens de omstandigheden aan toege-
rechter die voor elk geval afzonderlijk den wens best mogelijk dat de winkelier, die zijn voegd worden, zooalS : het monopolle van. 
toestand der partijen zal nagaan. ER KAN schàapjes op het droge heeft, blj de over- verkoop vaJ;J. specialiteiten, het recht om de 
NAAR ONS OORDEEL TOCH REEDS WOR- lating van zijn zaak, zijn waren uitverkoopt, nandelsboeken en de handelscorrespondentie, 
DEN GEZEGD DAT DE R,ECHTER GEEN hetzij omdat hijzelf de winst ervan .;viJ op- zelfs na overname van het fonds, na te zien, 
OPZEG ZAL VERLEENEN WANNEER DE strijken, hetzij omdat zijn opvolger ·- in het. recht om medailles uit ',e hang"'n en 
VERHUURDER ZICH ENKEL STEUNT OP normale tijden, wel te verstaan - zelf over belooningen of einduitslagen van tentoon
ZIJN VRIJ BESCHIKIHNGSRECHT. De voldoende· goederen beschikt. stellingen en wedstrijden ten toon te stel~ 
verhum·der zal moeten bewijzen en de rede
nen aangeven hetzij van persoonlijken het
zij van oeconomischen aard waarom hij op
z~g geeft. 
Het besluit voorziet onder meer .dat de ver
lenging moet worden toeg·estaan wanneer 
blijkt dat : 
1. De opzegging uitsluitend gesteund is op 
het· verstrijken van den hl\urprijs nl, w:J,n, 
neer. de verhuurder opzeg doet .enkel .omdat 
het huurcontract ten einde .is. 
2. Dat de eigenaar verhooging van den huur
prijs of van de lasten vordert in strijd met 
de bepalingen der reglementeering van prlj. 
zen ~n loonen zooals deze · reglemen teering 
voorzien is bij de besluiten· dd. 3 Juli 1940, 
20 Augustus 1940 en 25 Maart '1941. 
3 Dat de eigenaar het er op· aanlegt van een 
ande~en hm;rder een hoogeren huurprijs te 
verkrijgen dan deze welke normaal gebrui
kelijk was op 10 Mei 1940. 

De goederen in het handelsfonds zijn maar len, de voertuigen en dleren bestemd om de 
bijzaak. waren aan huis te bezorgen. de voorraadhui
Bij de overname van den winkel bekomt de zen en oowaarplaatsen, de verkooplo.li.:alen, 
winkelier zekere rechten op stoffelijke en enz., enz. 
OJ:!Stofl'elijke dingen; die van de handelson- .Deze bestanddeelen hebben voor het fondS 
derneming. afhangen. De groepeering van de niet alle dezelfde oeteekenis. Ieder van hen 
verschillende factors, die door den handelaar kan min a.J' meer onontbeerlijk Zljn ·voor den 
werden samengebracht met het doel de 1Jloei van het ~onds; sommige hUlzen aanken 
gr~tst mogelijke winst · te verwezènlÜken, hun faam uitsluitend aan de exploitatle van 
vormen het han:ielsfonds. Elk van deze fac- zekere t:lrevetten, de overige factoren zijn 
tors bevordert den handel, hunne organisatie slechts bijzaak. 

kan zich tot zijn vrederechter wenden om Duur en voorwaarden der ve·räenging 
te vragen dat zijn huurovereenkomst zou De vrederechter wanneer hij beide partijen 
verlengd worden, gehoord heeft bepaalt den .duur en de voor
liet besluit is verder van toepassing op al de waarden van de verlenging. Hij kan de ver
huurovereenkomsten Vt~·n onroerende go.ede- lenging die hij toestaat aan het vervullen 
ren, zoow.el op de verhuring van een· gansch van voorwaarden vanwege den huurder on
huis als op deze van een gedeelte van een derwerpen. Zoo kan hij onder meer bepalen 
huis zooals gemeubelde kwartieren, a.ppar-~ dat de verlenging enkel wordt toegestaan : 
tementen, gemeubeld of niet, gelijkvloers, 1° Mits verhocging van den huurprijs, indien 
enz., zoowel voor de hoofdverhming als voor een dergelijke verhocging werd toegelaten 

en .hun vereeniging in een enkele hand In den kléinhandel overheerscht het recht 
schept rijkdom. op de pacht, urndat de ligging van den win
Het handelsfonds is dus een same.nstelling kel met het oog op de gebeurlijke Klandizie 
van verschillende elementen, die onderling hier van overwegend belang is. De plaats iS 
verbonden zijn met het doel een zaa~ te hoofdzaak, de ciienteele volgt; zij worfit aan
doen bloeien. De uitbatlng van een handels- gelokt door het uithangbord, de reclame de 
bedrijf, hetzij groot of klein; veronderstelt kwaliteit van de producten en door andere 
een vereeniging van factoren van verschil· psychologische redenen. Hieruit blijkt dar de 
lenden aard, tot een enkel fonds. De hande- bestanddeelen van het fonds elkaar ten zeer
laar stelt het samen zooals hij wil. zoekt en ste beïnvloeden; zij passen zich aan elkán
kiest de ·elementen die hem noodig of nuttig der aan en schikken zich tot een evenwich
blijken om zijn zaak op te voeren. tig geheel met een eigen bestaan en een ei.;. 
In den kleinhandel omvat net handelsfonds gen waàrde. 
de pacht, de klandizie, den handelsnaam of De splitsing van dit fonds is niet denkbaar. 
het uithangbord, de gereedschappen, de ver· De afzondering van een enkelen .hoofdfactor 
gunningen en de inschrijving op het han- - de verkoop van de klandizie - zou den 
delsregister. winkel in zijn bestaan treffen. Het gemis 
In den groothandel ·alsmede in de nijver· van gelijk welk ander element zou den win~ 
heictsbedrijven bestaat het bovendien uit kel zoodanig schaden dat hij aanzienlijk in 
handelsmerken, werktuigen, fabrieksgehei- waarde zou dalen en alle Verdere exploitatie 
men, concessies, enz. zou onmogelijk worden. 

~''' 
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