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KANTTEEKENINGEN 
Deze week eindigt voor ons limd het derde ,, 
droeve jaar. Ieder hmsgezin moet zijn deel 

van het algemeen ongeluk dragen en de be

roepen, die groote families, moeten het 

hunne dragen. 

De handelaars in voedingswaren in het 

bijzonder zien zich geplaatst 

m()l'!ilijke problemen. De waren 

maar langzaam. aan en iederen dag 

Zij net ongeduld van hun klanten 

die dikwijls weinig begrip 

moeilijkheden 

den heeft. 

met de 

dikWijls ID(.II:Jlj;,!JK 

van d€ 

en dat, wij handelaars, 

ten toestand geruèten. 

Men mag zich dus niet la 

door de moeilijkheden die men 

in zijn bèroep ontmoet. Het 1s van 

ste belang. dat het rhythme van 

nomie zoo. geregeld mogelijk voortga. Dat 

MEDEDEELINGEN op te bouwen·? En aan welke scheepstypen 
zal men dan de voorkeur geven ? 
Niet alleen wordt deze vraag gesteld door 

Gedurende enkelen tijd laat men de haring eigen reeder~ maar ook in het buit:enl~nd 
marineeren en daarna drogen door de lucht.· houdt men zwh met dez~ zaak onledlg. Zoo 
De aldus gedroogde haring wordt aan ijze-l komt het dat er lll J?,mtschland s?raak .s 
ren staven geregen en blootgesteld aan den van een 2000 To~-t1·e1.er. Daar WlJS.t m~n 
rook van een speciaJen rookoven tot wanneer er op da.t FranknJk toonaangevend was m 
hij gansch droog is. I zake bouw van v1sschersvaartu~gen en .dat, 

. . . reeds lang voor den oorlog, aldaar treilers 
Het vel wordt hard en perkamentacht1g. TIJ- van stapel liepen die de 2500 Ton overtrof
dens de tweede phase van h€t rooken, 'Yan- fen. Het aantal va~ deze schepen was be
neer ~en .. het vuur .. dekt en ~r een dikke perkt. Het waren, om zeggens. drijvende fa.

W,,t>E:gonn.en. 'rook. m~tlJgt, v~rkrlJgt de harmg een geel- brieken waarop de vlSch deels gezouten, 
achtlge-goude kleur. deels ingevr<:>ren en deels tot conserven ver
Wanneer de haring gerookt is,. verwijdert werkt werd terwijl met den afval, visohmeel 
men hem van het VU\11" en wordt hij na ver- en traan vervaardigd werden 
koe~ing i~ kistjes in~epakt. . . . I In Duitschland werd ook een ~roef genomen 
Er' lS han~.g e:Q ha:mg .. _volgens het tlJdStJp met de « Hamburg ». Dit schip ging de visch, 

de zeeen ~~rm Zl~. gevangen worden, 1 door andere booten gevangen, ophalen en 
!Ot:J;s"~'""' er talrlJke var1ete1ten. Op de oost- , verwerkte hem onmiddellljk. Dit systeem 

van de ~lti.sche zee komt de ha.ring' werd sinds lange jaren toegepast in de Ver
op bepaalde. tlJdstlppen voor; op de zweed- eenigde-8taten en ook in Engeland 
sche kust wordt hij in de eerste maanden · 
van· het jaar gevangen; op de Doggerbank 
van einde Juli tot einde October; aan de 
oostkust van Engeland en aan de Noorsche 
kust van Januari tot einde Maart; ten slotte 
wort hij aan onze kusten op dit oogenblik 
gevangen. 
Er zijn haringen van allen ouderdom en al'e 
rassen. De sprot is een haringvariëteit. Men 

1

1 

tijd en men mag ontmoet hem tijdens de wintermaanden aan 

wij u moedi~ de' bèiJroevin
het oogenblik te çlragen. R~eds meer 

twee jaar houden wij .het vol el} wiJ 
er nog niet aan gestorven. Waarom zou

den wij het pas begonnen jaar niet door
spartelen ? En waarom zou het ons niet 
gunstiger. zijn dan het vor1ge ? 

de kusten van de Noord- en Baltische Zee. 
Zijri gehalte aan vetstoffen is hooger dan 
van de meeste andere variëteiten. 
Hóe erkent men sprot van· kleine haring? 

De visschersboot van de toekomst? 

In de· eerste plaats ·aan het aantal ru.,o-wer-~ Men kan zich dan ook afvragen hoe .. het 
vels, maar dit is geen practische manier. komt dat Frankrijk hier toonaangevend is 
Er is een eenvoudiger manier. Wanneer men geweest. Het antwoord is niet ver te zoeken. 
over de keel van den sprot wrijft, van den Door de vrede van versames mocht Frank
buik naar ?en kop, heef~. men den indruk rijk over groote eredieten voor schad€loos

iedereen met veel goeden wil in de mate van De redacteurs van uw blad. die dag in dag over ee~ fiJl1e ~a.ag te wnJve.n De keel van stelling beschikken. Hiermede liet het tal
de mogelijkheid voo.rtwerkt en tracht te be- uit uw zaken ter harte nemen en maar 1' den har~g. lS mtegendeel glad. · I rijke vaartuigen, ook visschersbooten bo~-

. · te goed uw kommer beseffen. zullen u in. De qualltelt van d<>- sprot vei'anderd naar-· wen. Da~tegen kon Dmtsch1and .FranknJk' 
grijpen dat hij .niet alleen .staat om de g€· zooverre het in hun bereik ligt door. ::Ie i gelang van de plaats waar hij gevangen op den ingeslagen weg niet volgen en er 
beurtenissen te torsen. Slechts onder deze moeilijkheden allerhande die . u dagelijks · wordt. De Oostendsche spr. ot is vermaard. I moest g~wacht worden tot 1933 ~~ daaratan 

voorwaarden zullen wij dezen moeilijken slag . . Benevens sprot en haring worden nog tal- , bllk af heeft . de v1sschenJ m Dmtschland 
ontmoet loodsen. .. I Sprot wordt zooals haring gerookt. ve.randenng te br~ngen .. _v~n dl~ oogen-

te .boven komen zooals we de andere slagen V érgeet niet, dat zoo het vorige jaar hard, rijke andere visschen gerookt als: sche: visch, een groote o,ntwikkeling genomen. Nieuwe en 
Zijn .te .boven gekomen. zeer hard is geweest, het v~?r velen onder I paling, labberdaan,. enz. groote treil~rs liepen van stapel tot wanneer 

u nog. harder had kunnen ZlJn.. · De smakelijkste gerookte visch is wel qe de oorlog mtbrak. 
Gedurende deze donkere periode staat de Heb geduld en vertrouwen Betere dagen zalm en st,eur. DeZe visschen zijn zeer zeld- De Duitsche visschersv'oot heeft zich tot 

z1jn in aantocht zaam geworden, wanneer men ze vroeger nog toe om zeggens uitsluitend beperkt bij 
Corporatie aan uw zijde. zooveel mogelijk overvloedig kon koopen. 1 het aanvoeren v~n versehen visch. Zal er na 
tracht zij U te verdedigen en uw dagelijk- Een speciale manier om visch te rooken, is den oorl?g ook h1er een on:·;nekeer kom~n en 

sche beslommeringen te voorkom€n. 

Spijt de tallooze diensten, dte de Sector 

Handel en Distlibutie heeft bewezen, moe-

ten wij ons rüet al te veel Illusies maken 

over de mentaliteit van vele handelaars: een 

.Hoe~wordt haring gerookt ? 
@ 

het koud r o ok en . De visSchen die zal DmiJ>chland ook drlJvende fabneken 
daarvoor het best · geschikt zijn, zijn de naar zee zenden ? 
haring en de gezouten zalm. Vooraleer ze En zullen wij, in België, lijdzaam blijven 
te rooken worden ûj ingezouten. Daarna · toekijken ? 
worden zij geymsschen om den zoutsmaak i 
te verwijderen en dan worden zij boven een ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
matig vuur · gehangen waarvan de rook 

Men weet niet van wanneer de haring ge- geen a.J te hooge ~~mper~~uur heeft: maxi-
goed deel beschouwt den Sector, waartoe zij rookt wordt. Het is een gebruik dat hon-1 mum 200. Alzoo kqJgen ZlJ kleur en smaak. 
béhooten;· als een « noodzakehjk kwaad ». derden jaren oud is; inderdaad schreef Mar-J Het warm rooken, du~rt enkele uren; het 

till Luther zijn genezing van een zware· koud rooken, twee a ·dne dagen. 
Zèer dikwijls willen zij alleen van z1jn bé-

Overwegingen 
bij het haringseizoen · 

@ 
staan afweten wanneer er moeilijkheden op

rijzen met de controlediensten of indien ~ij 

zioh in een toestand bevinden waarin zij 

niet in staat zijn zich alleen !Je behelpen. 

ban . herinneren Zij zich plotseling, dat er 

nog een Sector bestaat die er is oni hen uit 

de peparie tè helpen. 

Dat heeft trouwens geen belang. Op éénzaak 

echter willen wij even uw àandàcht · vesti

gen : ied€r hand€laar hoort dagelijks critiek 

v~n w-ege de verbruikers; het is onnoodig, ja 

ge\'~ lijk, dezelfde houding aan te. nemen. 
De handelaar, hij. meer dan wie ook, moet 

' ,~eh .. de voorwaarde;~;~. herinneren, . waàrtn de 
~l"'··~·,i! :}:'-'.\ .. ·.'.'· I• ~~·· ·: ... ··\ ~,-,- · .• ·., ·. < 

·bevoorrading en de 'verdeeling plaats hebbfln. 
, . ·.r\~'..i'T .. . . . . 

De haringen boven àen rookoven. 

ziekte toe aan het eten v.an een gerookten 
haring .die hem door een· herbergier werd 
opgediend; 
z;i~hier. hoe haring, gerookt wordt .. 

Komen er reuzen-vischtreilers 
in de vaart ? 

Oostende telde, voor den oorlog, enkele 
prachtige treilers die de diepzeevisscherij 
pleegden. De bruto-ionneroaten van deze 
groote ·schepen schommelden tusschen de 
300 en 350 Ton, terwijl het netto-tonne· 
maat de 150 Ton niet overtrof. 

Wat staat er ons te wachten na den 
oorlog?' Hoeveel van deze vaartulgen zul
]®. wij. terug zien ? Zullen wij niet ver
plicht zijn gansch onze diepzeevloot terug 

Het haringseizoen is volop aan gang. Groote 
hoeveelheden versche haring komen dage
lijks in de groote centra toe en worden er 
onmiddellijk ondet de· bevolking verdeeld. 
De haringvangst is dit j•aar buitengewoon 
goed te noemen. 
Op zeker oogenblik dacht men dat .het 
haringseizoen sll·echts van korten dUUir 
zou zijn, want voor een tiental dagen 
had een visschersboot 270 kg kwbeljauw 
in haar netten. Men moet weten dat 
de kabeljàuw een haringeter is en dat, 
waar hij aanwezig is, de haring in een om· 
mezien verdwijnt. Gelukkig stak de storm 
op en vond men geen spoor meer van den 
kabeljauw. 
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ln dzt nu 'Jll171er : 

lilijk h. aring; Ned. erland, 2,858,60ti:65 fr., voor-
11 namelijk haring en kabeljauw;_ Noorwegen. 

. .&,943.521.80 fr., voornamelijk. haring en ka
; beljauw; Duitschland, 3,750 fr., voornamelijk 

sprot; verscpeidene, 157,118.30 fr., karper en 

, Onze Scheldevloot 
(Ó) 

aeilbot. Van Antwerpen, Berendrecht, Kieldrecht en 

eken, wisten zij na 25-30 jaren hun handel 
zoodanig, te ontwikkelen, dat zij op den dag 
van heden aan het ~oofd staan van een 
groote- onderneming en een mooi fortuin 
bezitten. « Zij hebben bof gehad » zeggen de 
knotpotten. Zijt u daarvan zoo zeker? Onder. 
vraag liever een van deze door het lot begun 
stig<len en· u zult bij de bron zien, dat dit 
resultaat het gevolg is van een krachtin_span 
ning, van een beroepsvolmaking en vooral 
van_lectuur van gespecialiseerde tijdschriften 
en boeken. 

Bladz. 3. De rogvisschen. 
Aan te stippen valt dat deze visch met Bel- ' Za:ntvifet waren er in 1939, gezamenlijk tien 

. . . · vaa:r:twge:n\- met een tonnemaat van 62 ton, 
i giSChe vergunningen werd ingevoer:d: . die in de· Wester.schelde de vi8chvangst 

BI d 5 D B I · h Z. ·s ; . ~ plE!egcfen· im to"epassllng van de overeenkomst 
a z. . - e e glsc e eevl - I -~!- ; van 's Graverrbagem 

scheri i vóór 1940. Dit cijfer liep- in de laatste 10 jaren steeds - I ets over etwttterr . terug: rn 1927 telde men 19 vaartuigen, 
Bladz. 8. - Uw boekhouc:Jing. I metende 1611 ton met 45 visschers, terwijl het 

I en vetstoffen aantal nU tot 10 geslonken iS. 

c~~~~~l 
Voor ·allen ligt hierin een les beSloten:. uw 
plicht tegenover uw ~ndernemin?, uw plicht 
tegenover de uwen gebiedt U, U in \[W beroep 
te bekwamen, en te lezen, zoodat u het mid
del-bezit om door uw kennis beter te slagen. 
Bij dien eersten plicht komt er nog een 
tweede. Uw vakblad is daar niet alleen om u 
te helpen slagen doch om u den weg te hel
pen aanduiden. 

I . 
Alles wijst er op dat de huidige narin,; vang t Eiwitten zijn zeer oe.angrljke voedme:~stot-
jleze van verleden j·aar za,J ovenrenen fen die ons met alleen kra-cht ge"en maar 
Links en rechts hebhen wij zeKere de.all- ook een voorname rol vervullen m net aan· 
handelaars hooren k.agen over net- felt dat 
ze te veel haring in èen maal omvingen brengen van oouwmatenaaJ voor de weef-
D;t komt doordat de vervoermidd:o-len ontoe: seis van ons lichaam Er zal steeà.• ·m ~et 

Een handelaar 
die niet leest -is verloren 

@ 
Een handelaar, die gedurende dezen tijd 

re.kend zijn om mee~dere achtereenvo gönd.; voedsel een mm1mum e1w11 moeten aanweztg Allen kent u een of ander confrater áte zich van gecompliceerde r~glementeering, zijn 

te lezen, verwaarloost toebedeelmgen te waarbwrgen Zljn voor den opoouw van ons celweefsel op een bijna: wonderbaarlijke manier door; vakblad verwaarloost 

Het ovenge wordt dan in ·uacht omgez~t 'het leven heeft geslagen. Va--n niets vertrok-l•ook zijn belangen. Wanneer men weet dat een ,s]Joorwagon 
s,echts zes uren in het statwn vail bes.tem
ming mag vertoeven, in plaats van 24 Ulen 
als verleden jaar. zal men begrijp:n dat N 

niet mag getalmd worden bij de toebedee
ing. De detailhandelaars die in dit geval 

verkeeren moeten er zich in schlkkt;. .,n 
den verkoop er naa:· reg3len. Wei schreven 
reeds ·herhaaldelijk hoe men het aan homo 
moet leggen om het aanschuiven, voorna· 
roelijk in het nu;d1ge ruwe weder, te voor
komen. Maak dag en uur bekend op een 
bord ih uw uitstalraam; waarop de klanten 
van n. 1 tot 2{)0 bv zullen bediend worden. 

· Derwijze zult u het minder Jastig helfPen en 
zul-len de klanten u voor deze vriendelijke 
attentie dankbáar z1jn 

Wat 1S e1wit ., Wij gaan nierover geen ~e

leerae uiteenzettlng geven De naam komt 

voort van de aanwezigheid van deze grond

stof in . het e1 van kippen Dat wil niet zeg

gen dat alleen de eieren eiwit bevatten De 

geleerden· spreken van de biolog1sche waarae 

der .eiwitten Indien men. aldus Or J De 

Wandel. als biologische waarde voor melk
eiwit 100 anneemt. dan kan men de overige 

eiwitten· op volgende wijze rangschikken : 
vleesch- en vischeiwlt 90. aardappel- en rij~tr 

eiwit 80. erwtene1wit 55. tarwe-e1w1t 50, rogge 

BEROEPSORGANISATIE 
'VI/ 

D-e beroepsorganisatie opnieuw alfl'l de. orde van den dag. • 
T effing; van de bestaande vereenrgiingen. - De studie
comité~s sullen eerlang opnieuw hun' werk F,egihnen. · 

Er z1jn detailhandelaars die ontevreden zijn 
over de vèrplichte insch~ijving. Zij zijn nlet 
tegen den verkoop 'met zegëls, maar verkla
ren dat de keuze van verkooper aan den 
klant moet overgelaten worden. Alzoo kan 
deze koopen waar hij het best en het vrien
delijkst Wordt bediend. 

eitwit 45. zoo weten we meteen waárin we Het is een openbaar gefleim,. dat mf!:n: op· o-rgantSátie willen verwezenlijken met dP me
het meest eiwlt vinden: m vleesch. visch. nieuw ernstig gaat spreken over- de oeroe-ps- derwerking van de reeds bestaande organis, 

organisatie, d.w.z dat er weer ern.sttg sor<tke 
is het gebouw te voltooien, begonnen toen 
men den Sector Handel en Distributie b:eeît 

kaas. melk en zetmeelhoudende vruchten 

Men merke op. dat de biOlogische waarde van 

men. zonder nochtans te schipperen aan net 
prfm~fpe van <il'e syndicaie eenheid, d.1 één 
groepeermg en: ook maar één per ooroep. 

het dierlijk eiwit veel grooter iS. dan deze opgericht. 
'Een niel,l!W' bewijs daarvoor werd door den 

Men kent het doel van de beroepsorganisa- Sëculr .geleverd door de telling van de pro
tie Het gaat er om den handel een offi- fe:;sionneele en interprofessionneele groepee" 
cieele vertegenwoordiging te geven Deze ring en van àen· handel in voedingswaren. 

van ·net plantaardige. waarmè<1e men vooral 
--De detailhandelaars mooten weten dat de- in deze noodtijden· r"ekemng d1eri.t te nouden 
genen die met de regeling der toebedeeling . 
gelast zijn,• over al deze zaken fangen tijd, Naast de e1w1tten heelt ons lrcnaam veLStol-
hebben r:geprakiseerd. Naar verluidt worèt fen noodig. Hlervan zijn Wlj ons thans maar 
een nieuwe regeling van den vischverkoop . al te goed oewust De vetstoffen zijn uit-
in het vooruitzicht gesteld althans in het j .. · 

Brusselsche; die een soepe'er bedeeling zal zonderlLJke energiedragers. 
toe'aten: Een gram vet geeft meer dan net dut>oe1e 

vertegenwoordiging bij de officieele mstan-1 _ . 
ties. heeft tot doel medezeggingschap te heb- Over geheel het land hebben zijn afgevaar
ben aan de reglementeering, de toelatings- digden voeling gehad met de vertegenv;oor
voorwaarden tot net tieroep te bepalen in digers van. de bestaand'e vereenigmgen, ten 

WaL er ook van zij, er is haring, veel haring, 
en het voornaamste is dc1t hiJ !?.r.gó den 
normalen weg bij deü verbr :-ik er k• mt Een 
ste:sel uitdenken dat aan iedereen bevred;
ging gee·ft is onmogelijk daarbl.i mag niet 
uit het oog verloren. worden dat_ <'Ie vervoer
middelen waarover Wlj beschikken zöö be
perkt zijn dat de detallhandelaars er zinh 
mogen om verheugen de visch thuis te krij
gen. Dat is toch hoofdzaak. 

energie van 1 gram eiwit nf koolhydraten. de beroepsformatie van jonge handelaars te 
einde nauwkeurige mlichtingen in te win
nen over den juridischen vorm, net doe!. de 

Gedeeltelijk moeten de vetstollen ook dlenen voorz1en, de verschillende problemen dit:! net 
tel aanvulling van net in en om de men- berq-ep aanbelangen,jn te stucteeren en ten 

statuten. het aantal aangeslotenen, enz van 
al deze vereenigingen. Dit Is een aanz1erJ.ijk 
werk. dat natuurliJk niet zou worden onder
nomen door een organisme. dat een beroeps
statuut zou willen opdringen of doen op
dringen. dat korte metten zou willen rnal'en 
met de ·vrije vereenigingen. 

schelijke organen te toor gegane vet, slotte aan de hoogere overheid de oplossing 

Het is wellicht niet noodig te zegge!\. dat net van al deze problemen, zooals den arbeids
duur en de openingsuren, te suggereeren. 

vooral te vinden is m boter màrl!:arme "J 
tafelolie. Andere voedihgsmiddelen zijn er Doch net is vooral naar doel de beroeps

zeer rijk aan: vet. spek. vooroorlogsene bloed

worst, varkensvleesch. vette visch (ZOoals na-
ring). vischtraan e1eren. melkroom, kaas. 

chocolade. npten. amandelen. enz 

solidariteit aan te wakkeren van allen die 
van hetzelfde beroep leven, de geest van 
confraterniteit te ontwikkelen. de onderlinge 
volmaking van de handelaars te beVorderen, 
met één woord net moreele peil van de bè-

Onze vischinvoer 
vtfir den oorlog 

(Ó) 

Dat het vetprobleem voor de voedlng tn roepen te doen stijgen Dal is bet essen- Naast het tot een goed einde voeren van de 
oorlogstijd een zeer hachelijk vraagstuk :s. tieele doel van de beroepsorganisatie. telling der beroepsvereemgmgen. toom nog 
werd meer- dan eens t>etoogd De teelt van een ander feit aan. in welke richting Je be

Onze visseners en viscllhandelaars beklaag~ 
nen er zich vroeger dikwijls over dat de Bel
gen geen .vischeters waren en dat de viseh
verkoop te gering was. 

koolzaad wordt als rectmlàdel vooropgesteld 

De bevolking 
van onze visschersscholen 

((Ó) 
Niettegenstaande dit feit werden nog groote 
hoeveelheden vischsoorten uit het buiten- Als gevolg op de twee mededeelingen die wij 

publiceerden betreffende het visscherijonder-
land ingevoerd. _ 

Het Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevis
scherij vermeldt dat er in 1939 voor 11 mil
Hoen 931,g:29.70 fr. visch werd ingevoerd. 

w;js in ons land. deelt men ons thans de 
cijfers mede van de bevolking van deze 
scholen in de jaren die den ooTlog vooraf
gingen. In 1934 werden de scholen van Kok
sijde en Oostduinkerke afgeschaft. 

Ziehier hoe deze invoer zich onder de ver- 1921: 221 leerlingen; 1922: 281 leer!.; 1923: 
293 Jeerl.; 1924: 318 l~rl.; 1925: 377 leer!.; 

schillende landen verdeelde: 1926: 387 JeerL; 192'7: 394 leer!.; 1928: 436 

Denemarken. 2,316.635 fr~. voornamelijk ka- leer!.; 1929; 372 leerl.; 1930: 477 leer!.; 1931: 
b lj- ··--"-1 d 7 f 429 leer!.; 1932: 504 leer!.; 1933: 457 leerl.; 

e auw; Du1""''.u an , ~. 50 r .. voomarnel 11934: 571 le~rl.; 1935: 713 leer!.; 1936: 674 
rog; Engeland, 1,484,!1176 fr. 80, voomandijk leer!.; 1937: 694 leerl.; 1938: 679 leerl.; 1939: 
sprot; Frankrijk, 937,453 fr. 15, voorname- 757 leerl. 

roepsorganisatie wordt gevoerd De Studie-
comité's voor den kleinhandel in voedmgs
waren zullen hun werk hervatten. Sedert 

Men vreest soms, dat de beroepsorganisatie Juni - de verlofperiode - was hun activi
voorwendt versteening van de beroepen, teit ingedommeld, alhoewel er moet worden 
staatsinmenging op nun werking, dood van gezegd dat verscheidene ·comitè's nooit na-
de vrije vereenigfugen wat ·ook haar be
lang, haar ouderdom, naar diensten zijn, 
die zij hety>en bewezen en: het ontZag 
waarmede de handelaren haar omrihgen In 
werke!ijkheid·ts daarvan .niets te vreeze01 De 
N L. V. C. en de sector « Handel en Distri-

lieten hun leden bijeen te roepen ten einde 
het contact met de diensten van den Sector 
niet te verbreken. Nadat een heele reeks 
vraagstukken van onmiddellijk belang - fis
cale vereenvoudiging, billijke verdeeling der 
belastingen, overdrachttaxes bij de bron, ge-

butie » hebben nooit in zake beroepsorgani- wiehtsverlies van de voedingswaren, sluitings
satie een meening voorgestaan. die kcmaf uren der winkels - waarop de handel sedert 
zou maken met gevestigde en goede meenin· tientallen jaren wachtte, werden tngestu-
gen, aangenomen situaties. die net echte 
belang van de gemeenschap en de psycholo
gie van ons volk zouden miskennen. H•!!'in
neren wij er aan. dat de Nationale Corpo
ratie en de Sector reeds oewezen nehben, 
meer ih het bijzonder toen het er om ging 
de organisatiebasis van de koffiehuishouders 
en de hotelliers te leggen, dat zij de beroeps-

deel'd; na de noodige elementen aan de, noo
gere overheid voor documentatie te tlebben 
doorgegeven en zelfs na tot gewisse verwe
zenlijkingen. als net sluitingsuur en het ge
wichtsverlies, te zijn gekomen. gaan n.; de 
studiecomités .tot een nieuwe_ re.f!k:s v;w. wer
ken over. Hierover meer in ons volgend num
mer. 
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<J<:ENNIS VAN HET PRODUCT 

DE ROCVIss-cHEN 
Voor de meeste stervelingen, zijn de rogvisschen zéer pl~tte visschen,-waarvan h~t. 
lichaam den vorm van een afgeron4e of vierkantige schijf hee~t. waa,ruit een 
gedrongen staärt le voorschijn komt. In werkelijkheid vera·ndert de vorm van .de 
rogvisschen, naar gelang· de soort waa.rtoé zij behooren. Sommige vertoonen een 
sprekende gelijkenis met de haaien, terwijl andere zeer verwijderd zijn van hun 
voorouders de haaien. Onderstaand artikel hál1delt over de verschillende soorten. 

Cewone rog - Giftige pijlstaartrog - Electrische rogvisch. 

'·"· Cewone I'Og romp en de zeer vergroote rugvinnen een 1 Het aantal rogvischsoört~n is tamelijk 
h"ll t h d .afgeplatte ruitvormige schijf vormen .. <ile 1 groot. Men treft ze in de gematigde zeeën 

De . voornaamste verse 1 en uscl en ke duidelijk afgescheiden is van den tamelijk aan. maar zij komen overvloediger in de 
haaren en de roggen hel:>l>en voora betre - . .. . . . · 

. . . . . d 
1 

.j langen en zwaren staart en langs weerSZlJ- ze een van het zuideliJk halfrond voor. Het 
·.::'~kmg op een __ wiJZiging van e evenswi ze. den met een plooi is afgeboord. Aan l!elke zijn in meerderheid niet slechts koud-wa-

De roggen _ZIJn, _met ander~ ~oo~de~, l>e:n- zijde bij het uiteinde van den staart bevin- tervisschen, maar zij begeven zich nader 
voudlg haaren dre __ een speera 15atJe e . ~m den .zich gewoonlijk twee kleine rugvinnen bij de noordelijke en zuidelijke ijszeegebie
verkregen welke_ ~IJ hu~ meuwe le~enswiJZe en sÓms éen staartvin. den dan gelijk welke gelijkaardige visschen. 
aangepast is. ZIJ verolijven Uitsimtend op De duidelijk afgescheiden borstvinnen strek- Een zeer groot aantal soorten gelijken zeer 
den bodem van de zee. Van dat sta,ndpunt ken zich naar voren bijna tot bij den muil goed op elkaar en zelfs de deskundigen 
uit, hebben de wijziging van den ~orm der uit. kunnen ze so~ moeilijk uit elkaar her-
borstvinnen en de plaats van de Uitwendige De oogen puilen uit en l>iedt!n een tamelijk kennen. . 
kieuwspleten een bepaalde beteekenis. Bij de 

zonderlinge eigenaardigheid. Men merkt op De eigenlijke rogvisschen zijn. prachtig'· aan
rogvisschen, zijn de borstvinnen breeder ge-
worden en strekken zij zich niet slechts 
naar voren uit, maar zijn zij ook min of 
meer ·sàmengesmolten· met d(7"l!:ijkanten van 
het lichaam of van den kop. Het lichaam 

.. is :;~eer. _afgeplat van onder naar boven (ken
merk van de wezèns die-op den zeebodem 
leven). De bovenste rand van de oogen is 
:nooit vrij, m.a.w. de bedekking van den 
oogbal wordt met het vel van dEm kop voort
gezet. 
De rugvinnen zijn zeer. naar achter ge
plaatst. De buikvinnen zijn meestal zeer 
klein en kunnen zelfs ontbreken. De rog
visschen hel>l:>en nooit een anaalvin. 
De spuitgaten, overblijfsels van vroegere 
.kieuwspleten, zijn zeer groot en doorgaans 
achter de oogen, op de bovenste vlakte van 
den kop, geplaatst. Bij de rogvisschen heb
ben de spuitgaten een heel nieuwe functie 
te vervullen, die noodzakèlijk is geworden 
tengevolge van de nieuwe levenswijze. 
Als een visch adem haalt, zwelgt hij water 
langs den mond in en stoot hij het uit iangs 
de kieuwspleten. Als een rog zwemt of eet, 
kan hij op · dezelfde manier ademhalen, 

·maar als hij op den zeebodem rust, loopt hij 
gevaar zand en slijk in te zwelgen en 
zoo zijn l>rooze kieuwspleten te verstoppen. 
Om die moeilijkheid te keeren, zuigt de rog, 
wanneer hij te rusten ligt, het water langs 
de spuitgaten op, die voorzien zijn van be
weeglijke klapvliezen, ongeveer in den vorm 

· · .. van kleppen, die voor doel hebben den wa-

GEWONE ROGVISCH 
Links: bovenzijde wa,ar men de oogen ziet; rechts: buikzijde met muil, kieuwspl"!ten 

en anus. 
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lichaam en zijn virmen .. om het ten· slotte 
tusschen zijn kaken te grij~n. Die handelr 
wijze is het gevolg van het feit dat de lig-' 
ging van .zijn mond den rog niet in staat 
stelt zi.in prooi onmiddellijk te grijpen De 
rogvisschen houden van een groote ver
scheidenheid. Zij voeden zich met aJ de 
vormen van het dierlijke leven welke men 
op den zeebodem aantreft. 

GIFTIGl!. J!YLSTAARTROG. 
Op den rug van den staart. links, ziet men 

de twee angels. 

In tegenstelling met wat zich bij ::ie 
meeste beenige visschen voordoet, worden 
de rogeieren in het lichaam van het wijfje 
beyrucht, zooals bij de hoogere diersoor•en; 
er is dus werkelijk paring van de geslaeh
te~. De l~der van het mannetje is een ge
wijzigd deel van de buikwinnen en hij heeft 
é 1 zeer ingewikkelde' inwendig!' structuur. 
.Hij dient om het zaad in het lichaam van 
het wijfje te brengen. 
Het verschil tusschen de geslachten is min 
of meer duidelijk afgeteekend. zomier dan 
nog van den lader gewr.g te maken die het 
zekerste middel aan de hand doet om het 
geslacht ·te bepalen, met uitzondering van 
de zeer ·kleine exemplaren. Bij zekere soor
ten zijn de verschillen tusschen de geslach
ten zoo uitgesproken, dat het mannetje en 
het wijfje als twee verschillende soorten 
werden beschouwd. De wijfjes zijn meestal 
één derde deel ongeveer grooter dan de 
mannetjes. De vorm van de schijf.· het af~n
tal en de plaatsing van de doornen aan het 
vlak van deze schijf verschillen ook naar 
gelang de geslachten. 
Al de volwassen mannetjes hebben een 
bosje omgebogen doornen bij den rand van 
elke borstvin, terwijl de wijfjes er · in het 
geheel geen hebben. Die doornen dienen als 
wapens bij de gevechten die de concurree
rende mannetjes met elkaar leveren. 
Wij hebben hierboven vermeld dat de rog
visschen · tegen hun vijanden worden oe
schel'md' door het feit d:àt hun kleur bij 
deze van het milieu aangepast is. Maar als 
dat beschermmiddel ontbreek~, beschikken 
zij er over. andere . .In de eerste. plaats heeft 

tervloed te regelen die in de kiemen stroomt. men de doornen waarvan dè schijf is voor-
Zooals l>ij een groot aantal dieren welke op dat het bovenste deel van den oogappel l>e- gei)ast bij een bestaan dat zich bijna ge- zien en die .. ook tot ontwikkeling zijn ge:ll:o
den bodem leven, is de kleur van het bo- dekt is met een dicht en donkergekleurd heel op den zeebodem voltrekt. Zij zijn niet men op. den kop. de schouders. langs het 

'· .. venste viak der rogvisschen in harmonie waas, dat de visch vrij kan uitzetten of slechts beschermd tegen de aanvallen. maar middendeel van den rug, evenals op den 
.met deze van den bo.dem waarop zij leven, samentrekken, zoodat de hoeveelheid licht. daar zij onoeweeglijk liggen of als spook- staart. Als zij bedreigd worden, buigen zij 
terwijl het onderste vlak dofwit is. De huid dat op den oogappel valt, kan gecontröleerd achtige wezens glijden, kun1;1en zij dicht bij de muil en de basis van den staart naar 
.van het bovenste vlak is. meestal versterkt worden. Deze schikking is van groot nut om hun prooi ~omèn>,zonder opgemerkt te wor- elkaar toe, wodat de bovenste zi!jde van den 

· door de aanwezigheid van talrijke .lobben die de toenemende actie van het licht te ma ei- de11. Hier is de staart niet he' voornaamste· staart .oprondt. De rog slaat naar alle zij
. . vaak den vorm hebben van scherpe doornen, gen àls de rog naar de oppervlakte van het O!'gaan van de beweging, gezie '>ij oeperkt den met dezen van. doornen voorzienen 
· . t~;rwijl deze van het onderste vlak heel en water opstijgt, hetzij om van de st;reeling is bij een eenvoudig aanhan6 sei dat voor- staart. SOmmige soorten, die over zeer lánge 
:·;:.%1 glad is. . . . . . der zonnestralen te genieten, hetzij om een namelijk als roer dient. De groote borst- doornen beschikken, rollen zich tot een bol 
·,;:·;De rogvisschen kunnen w01:den bescho11wd prooj te volgen die naar deze oppervlakte vinnen spelen den voornaamsten rol Door op. evenals .de egels. De eigenlijke i'ogvrs-
•·· ,.,als betrekkelijk modern.e afstammelingen opstijgt. een reeks golfvormige beweging·en van deze schen zijn ook voorzien yan electrische .or· 

van de haaien. I:Tet zijn vadsige, eerdèi' on- vinnen, slaagt de rog er in een tamelijk gane11, die zich aan weerszijden van het uit-
·: '):iehendige dieren, welk~ zich, op enkele. uü- Zijn mond js een min 9f meer rechte spleet, groote snelheid te bereiken. einde van den staart bevinden, en alhoewel 
'?:i'z'.··o' ·nderinge .. n n .. a, ln .. d. e. ondie·,.;". · w·ateren. b. 1·.J· ·lik d · d · k · 1 H. · · t d b. r· "ft d hun krac.ht- zeer h~perkt 15. 1·n erg '1· "ki ""y we' e ()n eraa11. en op JS ge egen ... lJ 15.\ In gewon en toes an , · IJ . e rog bewe~ . . .. vc . ..· v e, J ng 
, dekusten ophouden; .enkele leven nochtans voorzien van verschillende reeksen kleine' gingloos half. in het zand of het slijk be- met de ingewikkelde organen van de Sidder- . 
;j'/'ÓÎi behoorlijke diepten en een klein aantal tanden, die als een plaveisel vormen. Deze dolven liggen. Men .zou denken dat hij rogvissob.en, waarover :wij verder zullen ui.~. 
}1H6Ve~- tamelijk .dicht bij dè zee-oppervlakte. tanden, .. welke .een puntig uiteinde kunnen slaapt. Maar dat zou een ;ergissirtg zijn, wijden, bieden zij waarschijnlijk eèmge .<.: 
!-<~"- ,· >. ··-- . . hebbéD1··-zUÎ1- Diéestal afgeplat. dçor ·.het· slij- want ZOodl~a. een. vis~je. een .schaa~~<.iier~je bescp.ermi.ng. , ·-, 

De eigenlijke rogvisschen ten. De huid. van het bovenste vlak is min of eenig andere kleinlevend wezen binnen Al de soorten planten zich door eieren voo1;t: , 
Ra ja-soort · of meer ruw; deze ruwheid is . .toe te schnj- zijn oereik komt. werpt de rog zich. met één D" eiei·en zijn gj:ö()t en bevatten,.een ~a.;· 

~;:~~~~a;~~.~~~.~~~~~;Ä~~~~a;i!:v:r~; .::~,aan de aanwezigheid van kleine door~ ":;l~~e~ggs:~·~::.Y~~ti~~~e~l~~~:~f:~~~),;~~;:_ ~:~s~:~~~~~~e~~:"nd:~v~i~~~e~n ~:n:~ s .. 
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waardoor de eierstok met de opening aan 
de buitenzijde wordt verbonden). Terwijl 
het ei in den eileider afglijdt, wordt het 
omringd door een hoornachtig, ·zeer sterk 
blaasje, waarin zich ook een halfvloeibare 
eiwitstof bevindt, welke op het wit van een 
!kippenei gelijkt. Deze blaasjes worden al
~een of paarsge,:V.ijs gèlegd. Zij zijn lang~ 
werpig, zwartachtig of donkergroen, en elke 
hoek is voorzien van een min of meer stijf 
puntig hoorntje. Die blaasjes, waarvan de 
afmetingen tusschen 8 en 16 cm. schomme
len, naar de soorten, worden op het strand 
aangetroffen, vooral na een storm. Zij wor
den doorgaans « matrozenbeusjes », « sire
nenbeursjes » of nog «' uitwerpseis van rog
visschen » geheeten. Zij werden door de 
wijfjes op de slijkachtige of zandachtige 
diepten gelegd en de meest ronde kant van 
het blaasje, die kleverig is, is voorzien van 
steentjes en wieren welke het vastleggen 
v.an dit blaasje in de hand werken. 
De hoorntjes van het blaasje zijn hol en 
voorzien van spleetjes waardoor het water 
naar den kiem toevloeit. De jonge rog .leeft 
daar 4 tot 15 maand en voedt zich met den 
dooier, t?tdat hij zich een weg baant door 
een spleet aan het uiteinde van zijn gevan
genis. 

Er was een tijd toen het oeconomisch belang 
van de rogvisschen niet heel groot was. Op 
de Britsche eilanden worden zij nu op een 
groote schaal voor dè voeding aangewend. 
De Eng·elsche booten· lossen er jaarlijks niet 
:minder dan 280.000 centenaar. De rog is 
smakelijk en voedzaa.m, maar de smaak van 
de gro.ote rogvissohen is niet aangenaam. 
De smaak hangt ook -grootendeels van de 
bereiding af en de rog me·t gebruinde boter 
wordt zeer gewaardeerd. 

De rogvissèhen worden wowel met sleep
netten als met van aas voorziene lijnen ge
vangen. Men gebruikt slechts de « vleugels », 
die afgesneden worden, terwijl het overige 
wordt weggegooid of als meststof wordt aan
gewend. De gewone. rog wordt soms met een 
visscherslijn gèviScht. Deze sport wordt 
vooràl beoefend op d.e Iersche kusten, waar 
deze soort :vischvangst zeer vaak voOJ·komt. 
Deze sport is evenwel niet zeer winstgevend. 
want als' men d~h rog beet heeft, laat de.ze 
zioh dadelijk' op den· zeebodem vallen en 
blijft er liggen. Het is moeilijk, of zelfs on
mogelijk, een groot exemplaar naar boven 
te halen zonder de lijn te'' breken, maar als 
men d.en k()'P. voldoende kan optillen, gaat 
de rog als een vlieger de 'hoogte in. 

De giftige pijlstaartroggen 
Het voornaamste kenmerk van deze vis
schen, waaraan zij hun volksnaa.m te dan
ken hebben, is de aanwezigheid van een 
sterken angel rJkt als een zaag uitgesneden 
randen op den rug van den staart. Als deze 
angel versleten is, wordt hij vervangen door 
een nieuwe welke achter den eerste groeit, 
zoodat men pijlstaartroggen met twee of 
zelfs drie angels vindt. Die angel is een 
geweldig wapen en als de rog er woedend 
mee over en weer slaat, is hij in staat 
een zeer pijnlijke wonde te veroorzaken. 
Hij schijnt doorgaans een verdedigingswa'
pen te zijn, maa.r men heeft pijlstaartroggen 
gezien die hun staart rond hun prooi sloe
gen en deze met hun angel doorstaken. Aan 
elke zijde van den angel bevindt zich een 
nauwe groef welke een klierachtig weefsel 
bevat, dat een zeer giftig vocht afscheidt. 
Als de cellen welke dat gift bevatten, dit 
laten ontsnappen, loopt het lan~s de groe
'Ven in de wonde. De uitwerking van het gift 
voor den mensch verandert met de soort, 
met de grootte van den visch en naar gelang 
de omvang van de wonde. Men heeft na het 
toebrengen van een wonde met die angels 
tal van erge kwalen opgemerkt, zooals het 
koudvuur en de tetanos. 
De breedte van de schijf van enkele der 
groote soorten pijlstaartroggen bedraagt lm5o 
tot 2 meter. Er bestaan. ongeveer dertig. 
~orten pijlstaartroggen, waaronder wij dè 
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volgende aanstippen: de gemeene pijlstaart- ! ljl"escheiden zijn d9or wanden in. vezelachtige 
rog (Trygon pastinaca) van de Middelland-I ~eefsels. Die buizen zijn zeer talrijk en men 
sche Zee en van het oostelijk deel van den heeft er tot 470 in elk orgaan geteld. 
Atlantischen oceaan;,de rog met den waa!-3r- Elke kolom is gevuld met een heldere en 
vormigen staart (Trygon sepib.en) in ·den lijnstofachtige stof en is ingedeeld in tal
Indischen en in den Stillen Oceaan. rijke afdeelingen, waarvan elk een platte 
De eerste soort verschijnt elk jaar, in den electrische plaat bevat. Elke plaat is door 
Herfst, op de Britsche kusten, waar men er ft.jne zenuwdraden verbonden met de voor
exemplaren heeft gevangen welke to~l me- naaf!lste zenuw, welke bij het electrische 
ter lang waren en 25 kg wogen. Hun kleur. orgaan uitmondt. Dit 'raatste is op zijn 
is ver.gnderlijk. beurt met een bijzondere lob aan de hersens 

In Britsch Guyanna bestaat een pijlstaart- verbo?.den. . 
rog die in het zoet water leeft en vèrant- D: ZIJde van de ~l.ectnsche plaat . :vaaraan 
woordelijk is voor den dood in geweldige de zenuwranken ZIJn . verbonden z1~~ nega
stuipen van talrijke colanisten en inlanders. tief, zoo als ~erd mtgeweze~. , WIJ zulle? 
Het inspuiten van enkele druppels van een daar evenwel met _verder op 1ngaan om d1t 

1 · 5 ar ta h r anganaat za· 1 1 artikel met mgew1kkeld te maken. De an-op ossmg van ,o po se pe m · . . . . . . 
d .. t"ll h t e vo rkoman dere ZIJde 1s positief en de stroom gaat van .e piJn s 1 ·en en e verzw ren o ~ . . . . . 
Die pÜlstaartroggen hebben geen enke: e de bovenste of positieve ZIJde var: heel_ ~et 

d:· d d . _, k van hun orgaan naar de onderste of negatieve ZIJde. voe mgswaar e, aar ue smaa . . . 
vleesch doorgaans uitgesproken en onaange- Het lS van groot bel~ng zwh rek~ns~hap 
naam is. 

te geven van de mamer waarop d1e mge-
wikkelde organen werden verworven. Bij al 
de dieren gaat, de samentrekking van een 
spier gepaard met het voortbrengen van 
een kleine hoeveelheid electriciteit, en de 
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komst van een of . andere geleidend lichaam; 
Men heeft vastgesteld dat een zeer sterk · 
gevoel van verdeoving kan worden·· verkre• 
gen door tusschenkomst van een water
stroom. met andere woorden door het wer..: 
pen van water op den levenden visch. Het 
herhaald gebruik van de electrische orga.rten · 
verzwakt hun kracht en er is een periode 
van rust en voeding noodig voordat de visch 
volledig hersteld is en in staat om nieuwe 
electrische ontladingen te verwekken. Bene- · 
vens voor de bescherming tegen hun vijan
den, dienen die electrische ontladingen ook 
çm de prooi te dooden en te verdooven. De 
kracht van den electrischen schok hangt 
waarschijnlijk voor een zeker deel ·af · van: 
het aantal electrische platen, welke in den 
stroomkring voorkomen, en zij verandert 
ook .naar de grootte, de kracht en de alge
meene voorwaarden van den visch. 
Zij kan voldoende zijn om een volwassen 
man omver te werpen, als hij toevallig op 
een sidderrog trapt die in het zand is verbor
gen. De sidderroggen zijn eigenlijk vadsige 
'wezens. Zij brengen het grootste deel van 
hun tijd door bedolven in het zand of het· 

Destijds werden de staarten op Ceylan ge
d:roogd en, na een behandeling met olie met 
het oog op het schenken van meer buig
zaamheid; gebruikt als zweepen om de mis
dadigers te straffen; maar heden is het ge
bruik van deze zweepen verboden. 

electrischè organen van de Sidderroggen slijk, loerend op het naderen· van een be~ 
.hebben zich door een wijziging van het hoorlijke prooi. Zij voeden zich met visschen, 
spierweefsel ontwikkeld. Men staat hier dus schaaldieren, weekdieren en andere wezens 
slechts voor de productie van de electrische die in de diepten van het water leven. · · 
eig'enschappen welke in al de spieren aan- De jongen worden steeds levend ter wereld . 
wezig zijn, en die hier sterker tot uiting gebracht. 

De eledrische rogvisschen 
Deze rogvisschen behaoren tot de familie 
va.n de Torpedinidae .. en worden in . al de 
warme zeeën. vooral bij de kusten, aange
troffen. Alleen de electrische rogvisschen 
gekend onder den naam Tril- of Sidderrog
gen (soort Torpedo) bereiken een eerbied
waardige afmeting. 

DE ELl!.C'l'RISCHE ROGVISCH. 

De tril- of sidderroggen zijn electrische 
roggen voorzien van een zeer breede schijf 
en een korten staart. De twee augvinnen en 
de staartvin zijn goed ontwikkeld. De builcc-

zijn gekomen ten .nadeele van de mecha- De Sidderroggen hebben geen oeconomische · 
nische eigenschappèn. ' waarde. Zij zijn smakeloos en hun vleesch 
De electrische ontla.ding kan worden veroor- is flets en waterachtig. 
zaakt als I'esultaat van een eenvoudige re- Naar· de uitlatingen van talrijke schrijvers 
flex.-actie, ofwel misschien onder de bewuste zou deze · visch geneesktmdige eigenschap
controle. van den visch. Zij veroorzaakt a-1 pen bezitten tegen verschillende mensche
de gewone gevolgen van een electrische ont- lijke ziekten, zooals jicht, hoofdpijn, enz ... 
lading. Om den vollen schok te verkrijgen, Naar het schijnt zou een electrische ont
is het noodzakelijk den str·oomkring te slui- lading zelfs de pijnen van ·den zieke ver
ten door den visch op twee punten aan te lichten ... maar dat is van het gebied der 
raken, hetzij direct, hetzij door de tusscl:Ien- kwakzalverij ..• 

KEUKENPRAATJE; 

DE ROG IN <DE: KEUKEN 
Tijdens rnijn verblijf· in Egypte, ibracht men liest inderdaad al haar ~oede eigei:lsçhappen 
mij een partij visch, waarànjier tal v.an en' beyat aó:oleïne, een vergif waardoor de 
mooie kleinéroggeh. Ik liet deze dadelijk}op rnaàg1atlg~lk,rri n;raar zeker WOl;dt J::ie'dorven. 
de spijskaart schrijven en de Belgen/ die· De nadèeJige lütwerking Vän de gebruinde 
zich· onder de k:Hmtén van het restaurarit boter wordt' nàg ·1terliöogd' door het :toevoe
bevonden, bewezeri veel eer. aan·. d.àt in htlli gen van een · groote htievèelheid azijn, zoo
land zoo gekend gerecht. Maar · de · Muiel- als men à1 te vaak dàet. Als gij een rog in 

,ml;men en Engelschen, die insgelijks deel de boter, wenscht ·te bakken. zorg er dan 
uitmaakten và:n de klandlzie, weigerden er voor dat. deze delicate vetstof ten hoogste 
van te proevèn .. Ik vernam toen dat de dè lichtbruine kleur van een geroosterd azel
godsdienst van i:le eenen het eten van dien nootJe verki"Îjgt: Men moet de boter niet 
visch verbood, terwijl de anderen de rog langer laten braden dan noodig is om deze 
onwaardig beschouwd€,tl om op hun tafel te nootjeskleur te verkrijgen. 
verschijnen. 's Anderendaags lieten onze Voor het koken van den rog, moet men 
landgenooten zich dan ook den rog goed eerst een hoeveelheid water laten koken 
smaken, dien ik in gelei had ingelegd. in verhouding tot de hoeveelheid visch. Aan 

In onze streken, heeft men geen afkeer van 
een schotel rog met de gebruikelijke ge
bruinde boter of op gelijk welke andere 
wijze bereid. De geleerden, die zich met de 
voeding bezig houden, hebben trouwens er
kend dat de rog, op voorwaarde dat hij goed 
versch wordt gegeten, een prima voedsel is, 
dat bij gelijk gewicht evenveel stikstofhou
dende stoffen bevat als vleesch, zoodat zijn 
voedingswaarde. zeer groot is 

het water dient zout toegevoegd, en een 
stra\i!Jtje azijn dat een licht zuren smaak 
aan den visch schenkt zonder hem na hèt 
koken zijn mooie bla.nkheid te doen verlie
zen. Een weinig tijm en laurierbladeren 
schenken een uitstekenden smaak, evenals· 
trouwens enkele peperbolletjes, maar laten 
wij liefst van de afwezigen zwijgen. 

Ik laat aan meer bevoegden d.an ikzelf de 
De tanden zijn klein .en vormen een dicht zorg over om de zeden van den rog te be-
plaveisel. schrijven en om al de soorten van deze 
De grootste soort bereikt 1 tot 2 m. en zelfs visschen op te sommen. 

vinnen zijn groot en heel en al van elkan
der gescheiden. De kleur- van het bovenste 
vlak gaat van het bleekbruingele tot het 
bijna zwarte. Zij ka.n eenvormig zijn, hetzij 
op verschillende wijzen gespikkeld of ge
vlekt. 

Als het zoo gekruide water enkele minuten 
heeft gekookt, legt men er de stukken visch 
in, die eerst gedurende ten minste één uur 
in het versch water hebben gelegen. Op 
het kookpunt brengen, de pot op zij van 
den kachel plaatsen en gedurende een twin· 
tigtal minuten laten gaar worden zonder 
te laten koken. Op die wijze bereid, is de 
rog fijn, malsch en uitstekend van smaak. 
Men kan hem dan opwerken met de toe
spijzen die men verlangt, lichtgebruinde 
boter, saus met fijne kruiden, tomatensaus, 
enz. ]\{[en kam hem ook met gelei bereiden. 
Men laat den visch goed uitdruppen en men 
schept met een lepel het bovenste deel van 
het water waarip. hij heeft gekookt, en 
waarop een zekere hoeveelheid vet drijft. 
Het water laten koken. Nadat men het wit. 
van één of twee eieren (één ei voor een 
liter volstaat) heeft geklutst met een wek 
nig water en een soeplepel azijn met dra;.; 
gon, giet men dit mengsel in het water 
waarin den rog heeft geikookt. Men. klutst dit' 
mengsel terzelfder' tijd om het"A,vtt van het 

meer, en een gewicht van 100 kg. Maar het valt in mijn bevoegdheid na. te 
Er bestaat een vrij groot aantal soorten, gaan hoe men den rog in de keuken be
ma.ar de volgende soorten bereiken een eer- reidt. Het is, meen ik, nutteloos u over den 
biedwaardige grootte: met gebruinde boter bereiden rog te spre
De krampvisch: Torpedo occidentalis van ken, om verschillende redenen, en eerst en 
de Atlantische kust der Vereenigde-Staten; I vooral wegens de voorname plaats welke 
de zwarte Trilrog: Torpedo nibiliana van de door de boter bij het maken va.n de saus 
Middellandsche Zee en van de aangrenzende wordt ingenomen, en men weet dat het 
deelen van den Atlantischen Oceaan, en die onze huishoudsters niet gema.kkelijk valt 
niet zeldzaam is in de Britsche wa.teren. zich deze waar aan te schaffen. Anderzijds 
De gemarmerde of Middellancische Sidder- is de zoogenaamde bruine boter, welke men 
rog (Torpedo marmorata) : komt in dezelfde over den rog giet, een soort zware olie die 
gebieden voor, en Je Californische Sidder- ten hoogste voor het smeren van karrewie
rog (Torpedo Californica). len in aanmerking zou moeten komen. Het 
Het meest werkwaardige van die roggen opdienen van rog met gebruinde boter kan 
ZlJll natuurlijk hun electrische organen. dan ook als het beste middel worden be
Ieder van deze laatste bestaat uit een om- schouwd om zich langzaam maar zeker te 
vangrijk en plat lichaam, samengesteld uit outmaken van eèn persoon die men gaarne 
een groot a.auta.l zeskantige buizen of. lo.od- zou zien verdwijnen. De boter die op een 
rechte kolommen, die de eeh van de ándere te hooge temperatuur wordt gebracht, ver~ 
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ei goed· in ~anraking te brengen met al het 
vocht; die het verzuivert wanneer het tot 
stremming-komt eu.al (j,e .OD.:Iiu\verheden ge
vangen houdt. Steeds roerend, opnieuw la
ten koken, daarna op den zijkant van d~ 
·kachel schuiven, een tiental minuten laten 
staan, maar ditmaal zonder te roeren, en 
vervolgens alles uitgieten op een stuk lin
nen dat men in warm water heeft gespoeld 
en: op een aarden schotel met platten bo
dem· heeft uitgespreid. Men brengt de vier 
hoeken van het stuk linnen bij elkaar en 
men.-bindt ze met een stukje koord samen. 
Meri hangt dit pakje boven den schotel en 
lillen laat de gelei langzaam uitdruppen. 
Als: men wil, kan men ze kleuren in rose of 
in licht donker of eenvoudig zoo laten. 
Men .legt .de stukken rog 'in een diepen 
schotel en men versiert met schijfjes ajuin 
of met ajuintjes in den azijn, angurksne
den, geschilde citroensneden, peterselie, dra
gonbladeren, ja, zelfs met tomaten in schij-

DE VISCHHANDEL N• I. BLADZ. 5. 

.ven, .maar die m~n goed heeft gepeld. Men 
is natuurlijk niet verplicht al die versiersels 
te gebruiken .. ME(!l kiest uit wat men ver
-kiest.~ Men giet· de· gelei over dat alles en 
laat goed afkoelen. . 
De kleine roggen, evenals de groore, zijn 
uitstekend als men ze in het vet bakt. Men 
kan ze bakken in het volle vet, wat op dit 
oogenblik niet aan te raden valt, of een
voudig in een pan met een weinig vet, men 
verwarmt goed de pan met het vet, men legt 
er de gekruide en ,,goed gedroogde stukken 
rog in en men ba~t ·deze als een stuk 
vleesch. Men keert ze om als zij goed door
bakken zijn_ en de verlangde kleur is ver
kregen. Men legt vervolgens de stukken op 
een schotel, men giet er het sap van een 
citroen of een straal azijn over en boven 
dat alles giet men licht tot een nootjeskleur 
gebruinde boter. 
Die uitstekende bereiding zal in den smaak 
van eenieder vallen. 

DE BELGISCHE ZEEVISSCHERIJ 
VÓÓR 1940 . 

Haar structuur en belantt 
Al de handelaars zullen voorzeker belang stellen in de studie di(j wij 
hieronder afdrukken. 'Benevens de cijfers die klaar den toestand be
lichten, vinden . zij er de redenen in waarom de viwhproductie en be
voorrading in ons land op empirieke wijze was ingericht, derwijze da.t 
er op een gegeven oogenblik een teveel was aan gewone visch tegen 
spotprijzen, terwijl de handelaars niet over de andere vischsoorten 

waarnaar noc11tans groote vraag was, konden beschikken. 

De structuur der productie 
In het beginstadium, vond men bijna uitslui
tend kapitaal en arbeid vereenigd : men be
zat een schip, voer er mede uit, en verkocht 
de lading voor eigen rekening. Naarmate het 
bedrijf zicht uitbreidde,· en bijzonderlijk se
dert de opkomst van stoom als drijfkracht, 
liepen de functies meer uiteen. Men kwam 
tot meer verwikkelingen. Het noodige kapi-

Nota : Sedert 1937 
is er geen vreemde 

B = Belgische vangst. 
V = Vreemde vangst. 
T = Totaal vangst. 
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AR DE. VA. N HAR I N C taal werd grooter. Voor één persoon was DE VOED I NCSW A · · . het dikwijls onmogelijk 'het kapitaal a;]leen 1929 ·B 
V 

I 
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'32,M5,000 82,956,000 

I kk · li... "d l bijeen te brengen. De geldsc.hieters moesten De verschillende manieren van hem e er te uerem en I zich ook meer met de exploitatie bezig 
T 

B 
V 

I. 99.000 

!33,014,000 

306,000 

83•,262,000 2.52 
Onder al de waren waaraan sommige lan
den hun rijkdom hebben te danken, komt 
dEl. haring ongetwijfeld vooraan. De produc
tie moet aan den zucht naar weelde en aan 
tal van grillen voldoen. Maar het voldoen 
va11.de behoeften· der menschen zonder meer 
vergt nog heel wat meer inspanning van 
haar. 

De baringvangst en de industrie die er mee 
in ;erband staat, zijn feitelijk een onuitput
telijke bron van rijkdom. Een. massa men
schen leven van dien ,visch, welke het 
vleesch van den arme wordt geheeten, maar 
dien heel wat rijken zich ook laten smaken. 
De haring da:bkt 'zdn bijval in de eerste 
plaats aan zijn overvloed, die voor gevolg 
beeft dat hij tegen eer1 làgen pi'ijs kan 
worden verkocht, enóok àart zijn hoedanig
hedeh, < welke door. dè liefhebbers worden 
gewaardeerd in dez:elfde mate als de vis
Scbeu ·die in de. luxe-t.iategoi'ie worden (5€-
ran:gsèhikt. · · · . . ' · · · 
Dè }?evoegde personen beweren cta,t, op hon
derd deelen, de haring 2 deelen stikstof, 
18 deelen koolstof, . 'I deé~en . vetstof en 
70:dee1en. water bevat;' zoodat men zou kun
neri he.sluiten dat: hi} fu~nder voedzaam is 
da!l de verwante . vischsoorten, de makreel, 
de rog,_ d~ zeeaal, de snoe~ en .andere bewo~ 
ners van zout of zoet water. 
Maar dat is de · meeriing niet van de lief
hebbers van gezouten, gerookten en versehen 
haririg, die - en dat geld voornamelijk voor 
de .. Brusselaars - met een ziehtbaar genot 
een goeden vetten boestring, een gesmoor
den. haring of eenvoudig een geroosterden 
hàring, opgediend me't. aardappelen «met de 
pellen », verorberen. De haring is zeer ver
teerbaar als hij versch is, geroosterd, in den 
oven gebraden of in « .papillot » zooals de 
aardewerkers hem bereiden, die den. haring 
in en stuk papier wikkelen en hem op den 
heeten asfalt leggen, waar hij voortreffelijk 
braadt. Op al die wijzen bereid, is de haring 
smakelijk. Die bereidingen. vergen geen 
hooge kosten. De gezouten of gerookte ha
ring valt wat zwaar op de maag. Men moet 
hem dus goed kauwen, wat trouwens het 
genoegen bij het eten verhoogt. 

,Sommigen ZlJll. van oordeel dat er te veel 
graten in den haring zijn. Maar dit kleine 
euvel wordt ruimschoots vergoed door den 
lekkeren smaak van dezen visch. Een be
nendige huishoudster slaagt er uitstekend 
in. die graten te vermijderen. Als de haring 
dan onder den vorm van reepjes wordt op
gediend, kan hij met gelijk. welken anderen 
visch vergeleken worden. 
:Het is niet moeilijk reepjes te maken van 
dien mooien verzilverden• visch. Beproef het 
:maar eens als volgt : leg de haring plat op 
een,.plank, snijd met een scherp mes bij den 
){op,.en keer dit laatste daarbij naar de 
noogte . .Draai het mes naar het lijf toe en 
laat het langsheen de<middengraat glijden. 
Laat. het da,arbü q:veren.. weet: ga~m-. -~ .. gij 

bij den staart zijt gekomen, zal het eerste houden. Men stelde. vakmenschen aan om 
reepje losgema'àkt zijn. Keer den haring om, met de schepen mt te . varen. Zoo ver
herhaal dezelfde bewerking en gij zult in viel stilaan de explo1tat1e m vorm van faml
I;J.et bezit van twee heele reepjes zijn. Leg liebedrijf, en kwam men eindelijk tot de nor
de reepjes weer plat op de .plank, het vel male evolutie : slechts de kleme schepen kon
naar onder en glijd met het lemmer van ·den het bezit ûjn van één map., daar
het mes over het vleesch. Draai daarbij het nevens echter, kwam men tot een defini
mes naar de borst toe en ontdoe de borst tieve scheiding van kapitaal en arbeid en 
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33,507,000 

309,000 

33,897,000 

41,207,000 
888,000 

42,09'5,QOO 

91,8015,&00 
830,000 

92,635,000 2.73 

76,360,000 
820,000 

77,180,000 1.83 
van den haring van de lange graten door daar het noodige kapitaal dikwijls hoog OP ' 
een over en weer gaande beweging. Er blijft liep, was de vorm der V.N. of der camman
u nog slechts over het vel vast te nemen ditaire vennootschap, dan ook aangewezen. 
met den nagel of met het lemmer van een De structuur der _productie onderging aldus 
klein mes langs den kant van den kop. en een belangrijke wijziging, met het gévolg 
het over de heele lengte van het reepje af nochtans dat men in tamelijk verwarde toe
te rukken. Men kan op die wijze te werk standen verkeerde. Die evolutie geschiedde 
gaan voor de gezouten, gerookte of versche slechts langzaam. ·Met de jaren stegen de 
haringen. Voor dezé laatste is het onnoödig grootbedrijven ui ·aantal; ·ctoch daarnevens 
het vel af te ·rukken, als zij bestemd zijn bleven de: àndere kleine uitbatingen bestaan. 
om gebakken te worden .. Men kan ze dan Dit was ':hu een ke:hmerk der Belgische zee· 
roosteren, in een pan laten braden of een- visscllèrÜ, dat een groot aantal kleine b.e
voudig in den oien bakken. Zoo opgediend, drijven .steeds bleven _bestaan. Deze tóestand 
zal de haring uitstekend zijn, daar hij .!'let bracht het niet te onderschatten nadeel.met 
nadeel van de vele graten niet !neer zal zich dat heel het bedrijf <moverzichtelijk 
opleveren. Hij kan zonder eenig gevaar aan werd; dat de belangen tèveel uiteenliepen 
een kind worden gegeven, voor wie hij een om een ·degelijke coordinatie toe te laten en 
voortreffelijk gerecht vertegenwoordigt. aldus' heeft de productie zich nÓoit ·op doel
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28.032.000 
341,000 

28,373,000 

27,142 OOJ 
27,A2,000 

28,534,0ÓO · 
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69,927,000 
410,000 

70,337,000 2.49 

75,844,00C 
7'5,844,00•0 2.79 

77,982,000 
128,000 

~ 

78,Ü(),OOO 2'.72 

1(}1,642,000 
. . 9;000 I 

10'1,65~;0()0 2.06 

t2o,52s,óoo 
•' 26,000 ,, 

12o,5M,ooo 2.98 

De reepjes van. de versche hatingen kunnen 
's winters verschillende dagen worden be~ 

waard. Het v~lsta~t daartoeeen dunp.e laag 
zout op den bodem van een porceleinen pot, 
op deze laag zout een laag reepjes, weer 
een laag zout en weer een laag reepjes te 
leggen. Men kan verschillende lagen vormen, 
naar gelang het aantal reepjes waarover 
men beschikt. De smaak van die pekelreep
jes kan nog opgewerkt worden met een 
weinig tijm en laurierbladeren. Als men de 
reepjes wil gebruiken, moet men ze in versch 
wàter ontzouten, nadat men ze goed heeft 
gewasschen. Enkele uren in het water laten 
liggen en vervolgens in deri azijn leggen. 
Schijfjes ajuin, die door schij~jes porei kun
nen vervangen worden, een takje . tijm, een 
half laurierblad en azijn, waarbij water 
dient gemengd als hij te zuur is, ziedaar 
alles wat noodig is om de haringreepjes in 
te leggen. men spreidt een laag reepjes. uit 
in een slabak of in een anderen porceleinen 
of platelen pot, men legt er een laag ajuin
of poreischijfjes, een weinig tijm en lau
rierbladeren op. Men vormt het aantal la
gen vereischt· door het aantal reepjes waar
over men beschikt en giet er de vereischte 
hoeveelheid azijn over. Na vier en twintig 
uren, kunnen deze uitstekende reepjes ge
geten worden, hetzij zonder belegsel, hetzij 
met een sla van aardappelen, kropselder, 
raapkolen, enz. Men kan op dezelfde wijze 
te werk gaan voor de gezouten of gerookte 
haringen. De gezouten haringen moeten na
tuurlijk ontzouten worden vöör zij worden 
ingelegd. De gerpgk_te haringen kunnen in
gelegd worden of ee':nvoudig zoo . worden ge-
geten. .. 
Een volgende maal zullen ·wij het over ee
nige goede gerechten hebben, die men met 
den biefstuk van .. den arme kan bereiden. 

matige wijze·· aari de eischen van de m~rkt 
. ', '·' . . . 

kunnen. aanpassen. 
Deze· aanpassing was nochtans dringend noo
dig .. Het· algemeen 'l>elang vraagt, immers dat 
de aanvoer in quantiteit en 9-ualiteit met de 
vereiselite der behoefte zou overeenkomen 
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1938 .. 

1939 

'I' > 38:907,0(}(} 11&,429,000 3·.10 

T 39;135,000 124,379;000 3.17 

'I' 39,860,000 ns,2'53,'0oo 
I 

3.02 

Doch ·juist omdat er zooveel Iqeinéreederijen Wij zien hier twee' duidelijk afgelijnde bewe. 
bleven· bestaan met elk' huri eigen. belang, is gingen : 
die aanpassing steeds achterwege gebleven ''de eerste van af 1929 tot 193·1; 
De kleine onafhankelijke reeders vaarden op de tweede van af 19:J.l tot op. hed••n. 
deze vischsoorten uit, die voor hen het meest Tot in 1931 gaan de zak_eil ove:r het algemeen 
opleverden. goed. Doch van af dit jaar korrit er een to 
Was op een zeker tijdstip de prijs van een tale ommekeer in de bedrijvigheid. In 1931 
be.paal'de vischsoort loonend geworden, dan is de aanvoer nog 42 millioen kg. In 1932 v::JJ,t 
vaarden alle kleine reeders op deze soort uit hij op 28 millioèn kg. De toestand wordt d~r~ 
Als gevolg d.aarvan waren· de aanvoeren de- halve zeer nadeelig voor de visscherij. Wij 
zer vischsoorten veel te groot, de prijzen zullen nu de factoren onderzoeken die ons 
daalden, en men verliet deze visschèrij. On- naar dezen toestand hebben geleid 
dertusschen waren de prijzen voor anderat Een eerste factor is het gebrek aan personeel 
vischsoorten heel hoog, daar ze bijna niet dat zich bij de stoomvloot scherp liet voe
werden aangevoerd. Aldus leeden :roowei len. Dit bestond reeds een paar jaren, doch 
visscherij wls handel groote verliezen. De in 1931 bereikte het een ongekenden om 
visscherij bekwam spotprijzen voor de visch- vang, juist op het oogenblik dat een aanzien 
soorten welke ze massaal aanvoerde, en de lijk aantal groote motorvaartuigen in de 
handel kori een deel van zijn cliënteele (!ie vaart werden gebracht. 
apdere vischsoorten wensc'hte dan deze d1e De belangrijkste factor is echter het prijs
in groote hoeveelheden werden aangevoerd, aeven van den gouden standaard in het jaar 
niet bedienen. ~931. Sedert 1926, het jaar der werkstaking 
Een aangepaste aanvoer eischt dus een lo- in de Engelsche kolenindustrie, speclaliseer
gische verdeeling der verschillende visch- den onze stoomvaartuigen zich op den recht
gronden onder de reeders, om op regelma- streekschen aanvoer in de Engelsche havens. 
tige en in voldoende mate, de vraag naar Iri 1930 bedroegen deze rechtstreeksche aan
verschillende vischsoorten te verzekeren voeren ongeveer 4 millioen kg. In 1931 be
Doch zulk een overeenkomst is vöör den droegen ze· nog amper 2 'millioen kg. Deze 
ool'log, gezien de uiteenloopende stuctuur daling van 50 % is te wijten aan het feit dat 
der visscherij, steeds achterwege gebleven. Engeland in 1 93,1 den gouden standaard 
Het had dan ook een nadeeligen invloed op verliet. 

het verbruik. De Belgische stoomschepen die rechtstreeks 

Productie - Capa-citeit 
TABEL I. - Totale aanvoer sinds 1929 

(invoer niet inbegrepen). 
Bron : u Armuairé Stlttistlque, Beige !1. 

• ,,1 ·:. ·.. • . ·' . - ., . • 

hun vi.Sch in ED.geland aanvoerden, zagen 
daar nu van af, daar deze operatie maar wei
p.ig voordeelen meer opleverde. Aldus ve~ 
grootte de aanvoer in België op gevoe~ 
wijze en daalden de prijzen~ 



BLADZ. 6: N• 1. DE VISCHHA.NDEL 14 JANUARI 1943, 

DE SLUITINGSUREN Dàál'bij komt nog dat Frankrijk, na den val ongeveer 30 %. Vóór de contingenteering lag de vischsoorten van min dan 40 cm., de wer
vari den goudén standaard, zijn toevlucht het grootste deel van onze visscherij op Ys- kelijke redding onzer visscherij zijn gew~~t. 
neemt tot het beperken van ·den invoer van land s~il: ~a de co:ntii:lgenteerlng•herneemt De ~aken gaan dan over''hêt algeine~n-:~ WÎj volgejl met aandacht alles wat betrek
zeèvisch. Teng·evolge daarvan staan de an- de act1v1te1t weer m groote mate. tot m 1937. king, heeft op de Zondagrust en op de s1ui
dere exporteerende lànden ook met een · Sedert 1933 was het ook ver-boden visch van Gedurende dit jaar moet men afrekenen met tlngsuren van de handelsmagazijnen. 
overproductie en voeren zi,j insgelijks de min -dan 40 cm. in te voerèn. Daaronder valt twee ongustige factoren : De heer Gouverneur van Antwerpen heeft 
·con tingen teering in. 1) De t· · · 1 ·t t· k t · h t er· een- heele categorie ( zooals schuilen, wij- s lJgmg der exp 01 a 1e os -en m e tot alle burgemeesters een circulaire ge-

. ·:·Daardoor zijn de meeste landen van den uit- 1 · ting, knorhaan, rqüdbaard). Deze vischsoor- a gemeen (met 40 %) en der mazout met richt, waarbij hun wordt aangeraden een 

,J ~· . ; • 

voer afgesneden. Enkel België laat den in- ten werden vroeger heel veel aangebracht en 90 %; besluit te treff-en, in de provincie van Ja-
voer vriJ .. Alle landen haasten zich dan ook- nuar1· af· de regelm· g van de verp'l"chte sim· waren van groot belang voor de opbrengsten. 2) De daling der vischprijzen. Deze prijsda- · ·• -
om ·hun. surplus in België af te zetten. De tingsuren door t.e' voeren. Tengevolge van de buitenlandsche concurren- ling vond één harer ·-oorzaken in de daling 
gevolgen blijven niet lang uit : de prijzen w'· h . Ik ds 1 tie lag er ook een groot deel dezer visscherij der Fransrhe munt. De verzendingen naar IJ ermneren er aan. dat zu s ree p.sats 
dalen·geweldig (van fr. 2.73 tot fr. 1.83) en vond in Oost- en We.5t-Vlaanderen .. :,en 111 
onze visscherij, ·die haar kosten niet meer Limburg. In deze. prcVinClën is voorzie)) dat 
kan dekken, komt in een neteoige positie alle kleinhandelsondernemingen ~s.oten 

'·te staan. moeten zijn van 12..'30 u. tot 13.3-0 u. en van 
Zoo erg is het, dat er in 1932, 50 % van de 20 uur tot 5 uur op de werkdagen 'ên van 
stoomvaartuigen worden afgetuigd. De toe- 12.30 u. tot 5 uur den Zondag. ·· · 
.stand blijkt duidelijk uit volgende cijfers : Ter inlichting voegen wij er aan toe dat lU 

Zwitserland in verscheidene cantóûs de 
1931: Invoer, 25,724,1(}0 kg.; 

Aanvoer, 42,095,000 kg. wihkels eén namiddag per week moeten ge
sloten zijn. Reden: de rantsDeneering vergt 

1932 : Invoer, 22,876,3{)0 kg.; van den handelaar van langsom meer t>ijko-
Aanvoer, 28,37',300 kg. mend werk: bonnen plakken, de goederén 

iin 1932 was de aanvDer nauwelijks grooter <~ontroleeren, de voorraden naz1en. enz,. wer~ 
dan den invoer, doch een paar andere facto- dat anders 's avonds of den Zoncttt~ moet 
ren kwamen den toestand nog verergeren : worden gedaan, omdat pas dan de winkelier 
De .standvastige verbeoging der ~nne-maat ovel den noodigen tijd en over de nog rc.,eer 
der motoren, bijvoorbeeld die van 4,644 T. in noodige geestesconcentratie beschikt om 1ie 

1927 
~eklo""'~e 

15
· tot 

6 
84

6 
T · 1931 « karweitjes » tot een goed emcte te bren-

·. ' 15 . u"'u n ' . m gen. 
(-31}, %) , kan _men natuurlijk geen wijze poli
tiek noemen, als men weet dat· er toen een 
groot geb1:ek was aan geschoold personeeL 

Men gaf daarbij crediet aan kleinere exploi-
tanten. zonder zich rekenscll.ap te geven van 
de nadeelige gevolgen die deze politiek kDn 
meebrengen m tijden van tekort aan ge. 
schoolde arbeidskrachten. 
'volgende tabel geeft oils een duidelijk be~ld 
van den tOestand in die jaréh': 

1930 193llndex. 

Een gezicht op de Oosten'dsche vischmijn vóór den oorlog. 

!;til. Als deze soorten niet _meer mogen inge- Frankrijk waren steeds een steun voor de 
Tonnemaat · ................. 5,426 6.846 l30 .voerd worden is het vanzelfsprekend, dat de marktprijzen. Door dé devaluatie der Fran-
Aantal r-eederijen ......... 360 414 115 Belgische vischers weerom op deze vischsoor- sche munt, dalen nu de prijzen der uitge-

·Aantal vaartuigen ··•··•··· 381 433 114 ,~n ).ütgaan.. -voerde' vischsoorten. Doch -aan deze on-
Personeel . ... .. . . . .. .. . .. ..•.. 2,011 2,165 iM' Als 1 d . · t· f t k st d gevo g van eze contingenteering ZIJn de guns 1ge ac oren on men nog weer an . 
Daarbij komt dan nog de totale mislukking aanvoeren sedert 1933 (27,142,000 kg.) voort- bieden, en men zette de bedrijvigheden 
van de haringvisscherij waarvan de opbrengst 
van fr. 1.58 per kg. tot fr. 0.77 daalde. Ookdurendd ges::egen {tot in

1
1
83
936f (4~.471293.oo1o kg.). normaal voort geduren~e het jaar 1938. De 

En - e pn]zen van . , r m naar J toestand bleef trouwens nagenoeg onge-
het .lS algemeen bekend dat de opbrengst 317 f . 1938) H t k d . t · tk d · · · d t t 10 M · 194o 

dezer visscherij soms beslissend is voor den ' . r m ' . ~ an ~lS ~e on.--~ . WIJZig o DP . el ' toen een zeer 
uitslag van het heele boek:'aar . i worden dat de contmgenteermg m Belg~e. m-j groot deel onzer vloot Bèlgië·verliet om in 

_. J . gevoerd van af 1933, en het inv<ierverbod van ; vreemde wateren te gaan schuilen. 

11 . HERNIEUWIN~--.": l 
i i DER ABON J EM ENT~,N' 
' * ·. ''·" 

De lezers van ons olad, die er be
lang in, stellen en die het niet ont
vangen als ;Onderhoorigen van den 
Sector te Handel en Distributie n, 
k.unnen hun .àbonnement voor 1943 
hernieuwèn door zich ·rechtstreeks 
te wenden tot hun postkantoor. 
De prijs van het abonnement be-
draagt 31 fr. per iaar. ' 

MEN KAN INSCHRIJVEN OP ALLE 
POSTKANTOREN VAN HET LAND. 

Er ZlJn dus meerdere factoren die de crisis · F. J. 
uitleg~en, 1naar de val vanden gouden stan- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~!!~!!~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

· daard blijft de hoofdoorzaak. Daardoor im
mers gaan de meeste landen tot de contin
genteel'ing over, totdat tenslotte België ook REGL,.JMENTEERING 

. ,den invoer .moet beperken, wilde inen de vis
scnerij tengevolge van den vreemden invoer 
niet Zien ten onder gaan. België contingen
leerde de invoer in het. najaar van ,1932. Wij 
laten nu de bepalingen dezer contingent-ee-

Uit het « Staatsblad » Verordening n• 12/42 betreffende net loon
malen van voedergraan van den oogst 1942. 
Verordening nr 12/42. waarbij aan de .groen
tekweekers een teeltprogramma wordt· opge
legd voor het jaar 1943. ring volgen : · 

1) Voor diepzwemmend-e visch ; 
Tong, tarbot, rog en sohaat worden tot bli

Van 13 · December 1942 
tot 9 Ja·nu•ari 1~43 

loop van 50 % uitgesloten. De groote rond- " staatsbla.d ,, van 13 December: 
vlsch wordt uitgesloten tot beloop van 25 % Besluit betreff-ende de bestraffing van valsoh-

... (in 1939 tót beloop van 35 %). De aandeelen ,heiden van zekere andere llli.Sdrijven i!l zake 
'~'~>werden op voet der bestaande ham<lelsd~:>etH ravitailleeringszegels én andere ravitaillee. 

·meuten, per soort en ·kwartaal vastgesteld. ringstite!S 
Als basisjaar nam men het gemiddelde der Besluit tot wijziging van net mmtsterieel 
jaren 1930-31.. Visch .van "min den 40 cm. besluit van 28 October 1938, betreffende den 
· · uitvoer van witloof met een andere oestero
lengte _mocht niet me_ er wo_ rden i_ng __ e_ vo. erd. m.ing dan l.let Groot-Hertogdom Luxemburg 

· 2) Garnaal (later in zwang gekomen): Ve~ordening betreffende inlichtingen te 
België beschikte over een invoerquanturn uit ,verstrekken d.oor de personen die nan<iel 
Nèderland. van 450,000 kg gewone, en van levende bloemen.-of sier'planten 
100,000 kg gepelde garnaal De contingente:t:l ter uitvoering van bet. besluit 
werden als volgt verdeeld : 50 % volgens a,an- 1942. · betreffei1de de otdenillg 

. koop~n a'an de kust; 1)0 % yolgens inVQer Y!tn van groenteil en fruit. 
h>tSisjafl,r,, pe.ze laJ.tst-e. 50 %. :wot-derr elk betreffende. de prOduétie 

!net e~n. vijfde verminderd: Na 5~ . . 

(( staatsblad ., van 19 December : 
Besluit hoUdende wijziging van het 

* d.<i 1 October 1940 betreffende de faJ)ri<:atile. 
en den verkoop van margarine (c Staatsblad >> van 26-27-ZS en 29 Decéïnber : . _ * BestUit houdende verlenging tot 31 Decem-
" staatsblad ., van zo December : ' ber 1943 van den termijn voor het vaststel-
Machtiging tot het vervaardigen van de koe- len ·van de inkomsten-belastingen. van de 
ken geheeten « Kerstkoek » CBûche de Noë!) nationale crisisbelasting en van de biJzon
en « Nieuwjaarskoek » {gäteau de Nouvel dere en tijdelijke belasting op de uitzonder-
All> lijke winsten aver het dienstjaar 1940, wat 
Bericht betref.ende de speciale venriootschappen en andere schatplichti., 
van bereide vleeschwaren. 

* ;, Staatsblad )) van Zl en 22 December : 
Omzendbrief aan . de gemeêntkbesturen 
treffende de afgifte van bijzondere · 
nr•1, 3 en 1(l van ee~ nieuw type (type E). 

Staatsblad n van 23. December:· ' 
Bericht oetreU:ende de 111aaitijden &pgediend 

. in spijshUiZen · · 

g-en betreft, _vallende onder toepassing 
de wet van :u. Juni 1927. 
Besluit tot vaststelling der bij~agen 
het dienstjaar .i942, te betalen door de 
drijfshoofden aan de wet van 24- il'uli 
betr-effende d-e schadelooSstèlling i.il zake 
roepsziekten, onderworpen . . 
Verordelling ... nr 13-/42 betJ;effende de 
gîftè van. voor den· h~ctel gesti>d{ee!'d .· 

den oogst 1942. · · · · · · 



I 1943. 

I 
etrek
~ s1ui-

heeft 
e ge
l een 
.n Ja,
~ Slui· 

p!sats 
en ID 
o dat 
s.oten 
n van 
n van 

dat m 
lS de 
en ·ge-
vergt 
'bijk!l-
~deren 

. wer& 
moet 

lkelier 
r<.<eer 

m 1ie 
bren-

Je
nt
I en 
n, 

143 
~ks 

Je-

LE 
m. 

-
~ 

!Oon
; 1942. 
groen
opge. 

ober: 
fecem
ststel
m de 
fl.lZOn
)nder
l, wat 
lichti-
g van 

VOOl:_ 

ie be-
1927, 

~e be. 

". 

14 ·JANUARI '1943. 

0 

HET HANDELSFONDS 

Wij hebben gezien wat WIJ moeten verstaan onder bandelsfonds ( (( De 
Vischhandel » nr 6 van 10 December). Hoe zal men er de waarde 
van bepalen? Wat zegt de wet llierover? Hierover iets in dit arti}i.et. 

' kelde wetten beheerscht. Het handelsf11nds. 
daarentegen. is roerend aangeZien net ult 

De waarde van het fonds tn Zijn geheel is roerende goederen beStaat. 
'hooger dan de som der bijzondere waarden 
van de verschillende factoren die het fonds 

11. Zijn waarde 

uitmaken en die het zijn harmonischen sa-
menhang verzekeren. Zij verschilt neeiernaai 
van de to1lale waarde der· afzonderlijke· be
standdeel en . 
Bij de overname van een winkel ts het de 
waarde van dit handelsfonds die in aanmer
king genomen wordt. 
Zij komt tot ste.nd. vooral in pas opgericht-e 
zaken. door de vlijt en de kennis. van den 
winkelier. zijn durvenden ondernemingsgeest 

· en zijn knappe behendigheid. 
De reclame. de uitgebreide bevoorrading, de 
verkoop van specialiteiten. het vertrouwen. 
de gerieflijkb.eid van bet .huis. dat alles 
brengt de klandizie aan - de drempel wordt 
plat geloopen zeggen de menschen - en 
meteen. stijgt de waarde van net fonds. De 
organisatiegeest van den winkelier geeft den 
eersten spoorslag. Maar de goede reputatie 
van het nuis verdrijft stilaan dë persoonlijk
heid van den handelaar. Het leven dat eens 
aan de zaak werd ingeblazen houdt aan; d:e 
prikkel, de spoorslag werkt na. 

.& 

Wij nebben hier niet tot doel de verhande
lingen van . het handelsfonds te bespreKen 
maar wij willen toch terloops wijzen op de 
moeilijkheden. die zich op dit gebied ter zaKe 
van den verkoop van materieel en gereed-~ 
scb.appen kunnen voordoeli · Zoo kan het ge
beuren dat de toonbank, die terzelfdertijd als 
het huis gebouwd werd, als onroerend goed 
beschouwd word·t ·en niet tot het handels
fondS wordt gerekend. I;lij gedwongen ver
koop van het gebouw wordt de toonban& 
mede verkocht. wat dan aanleiding geeft tot 
geschillen met den winkelier 

De waarde van het toncts wordt nog bepaald 
dOQr velerlei andere omstandigheden. d1e met 
de handelszaak zelve mets te zien nebben. 
De huizen van zekere buurten stljgen of :IIi
len plotseling in waarae tengevolge van zekere 
gebeurtenissen - het aanleggen ot net stoP
zetten van het tramverkeer, het Uitbreken 
van een ceconomlSCbe crlSJS. Ooit' met de wil 
zigingen lll den smaak en de gewoonten van 
het publiek moet afgerekend worden. Zelfs 
de mode, het type of het model van den wtn
kel beïnvloeden de schatting 

De winst bepa.alt de waarde van het fonds Het fonds heeft een ergen waarde en &an. 

die nandelsda.cten verricht en er zijn "ewoon 
beroep van maakt. 
Sedert de Fra,nsche revolutie van 1789 staat 
het iedereen vrij gelijk welken handel v! be-' 
:roep naar goeddimken uit te oefenen Dlt 
principe werd bèperkt door zekere voorwaar
den van bekwaamheid afhankelijk van den 
staat der personen <mmderjangen gehuwde 
vrouwen. krahkZinnigen, enz.J en door net 
bekleeden van een tletrekkil;lg. die strijdig 
was. met :teze van handelaar : staatsambte
naar. geneesneer. advocaat en over het alge
meen alle ambten waarvoor een diploma ver
eisent werd. Voor deze laatste categone per
sonen werd de beperking uitgebreid tot nun 
echtgenoote. 

Nochtans zijn de handelsdaden verrlcb.t door 
mensenen aan wie het verboden iS handel te 
drijven, geldig; Zij kunnen ·niet verbroken 
worden. De · gelègenhèldsb.andelaars stell~n 

zicb. enkel bloot a.an tuchtstraffen; zoo kan 
een sta.atl;ibediende. die onrechtmatig handel 
drijft. mt ·den staatsdienst ontslagen wotaen 
De op_richting van een handelsfonds was to
taal vrij. De b.andelaar koos de plaats die 
hem net best geschikt bleek en dreef handel 
in wat nij wilde. De groot,handelaars had' 
den het recht in het klein te verkoopen. In 
zeer vele gevallen werden de kleinhandelaars 
dan ook door net terneerdrukken der prijzen 
uitgeschakeld. De onderlinge- mededinging 
bracht de kleinen ten 'val. 
De vrijheid moest ingekort worden. 

BLADZ~ 7. 

~Çlein f?<>k. . is ·er een verschll. Hun noeda
rugheid van harul.elaar blijkt uit het uithang
bord. de prijslijsten. de reclame. het nummèr 
ván hun handelsregister kortom uit al de 
elementen. die het nandelsfonds u.itma.ken, 
Het handelsrecht . maakt geen onderscheid 
tussc'llen groot- en· kleinhandelaars· nego
eiamen en fabrikanten; de h.andel ls één en 
gedoogt geen. rangorde. Tot voor kort meende 
de rechtsmacht echter dat ·t nanae!srecnt op 
de ~deinhandelaars niet strikt Kon. wegepast 
worden, gelet op hun beperKte bedrlJVIgheid. 
Het scheen practisch onmogelijk en net ns.à 
geen belang nim aan net nanctelsrecnt t.e 
onderwerpen Daardoor waren ziJ vnJgesteld 
van de verplichtingen. Maar onlangs ts hier·. 
in een &entermg gekomen De besluiten op 
het b.andelsreg1ster werden vooral voor hen 
uitgevaardigd. Aan den anderen kant tracht 
de administratie. met het oog op de oeta.Jlng 
van de belastJ.ngen. zooveel personen moge
lljk als handelaar te doen doorgaan 
De handelaars Kunnen met altija ,;eu nun 
handelsverrichtingen tot een goed emde bren
gen. 'fij hebben de hulp noodig van make
laars. comm.ss,ionnarlSsen handelsvertegen• 
woordigers. ' 

De klemb.anàelaar wordt J;D.edegeholpen door 

zijn vrouw en zijn rammeleden In tl<'Iang
rijke winkels wordt de winkelier oi_igestaaa 
door een of meer verkoopers. De groote ma
gaziJnen beschikken over arbeiders. bedien
den en handelsreizigers. Hun bijhuizen wor
den beheerd door ·geranten. die voor hen 
handel <Mi.fven. 

De tusschenptrsonen onderschelden zleh van 
De bedrijVIgheid der gevaarlijke. ongezonde de handelaars. doordat zij over geen rondS 
en hmderlijke tnnchtingen werd aan banden ·beschikken; zij staan in dienst van Iemand 
gelegd. Voorbehoedmiddelen werden getroflen anders. 
om het bedrog ·bij· de vervaardiging en den Alle fondsen Zijn met bl.izonder. voor!Jenou
verkoop van de waar te verhmderen en om den aan de nandelaa.rs oe personen. die 
de rechtschapenheid van den. handel te ver- vrije beroepen Uitoefenen. de ambachtslui en 

k 
. . d zekeren De handel m voorwerpen. die str1j· de landbouwers net>ben rnsg·ell.J.ks een ton'"~ 

handel maakt men geen onderscheid rus- an m pan gegeven worden. Men &an net ~ 
k 

. . dig zijn met de openba.re orde en de goede "e' zoogenaamde ourgerll·J·k ton"~ 

Zij hangt in hoofdzaak af van den omvang net als om het even welk handelsgoed net 
van de klandlzle. Hoe meer klanten hoe. groo- · voorwerp uitmaken van b.andelsverrichtm
ter verkoop, en hoe hooger de wlnst. gen. Het is een kapitaal waarmede men kan 
Door klandizie of cliënteele (in den k:lein- werken, het _is een crediet.lUlddel want 'het 

sche deze twee begrippen. verstaat men het. ver oopen of in huur geven, het exploiteeren u. ~ '-"" - zeden. werd verboden. Sommige wart;n wer-
publ!ek, de personen. die in den wrnkel k()U- a.ls zaa&waarnemer of als vruchtgebruiker .. den buiten den b.andel gesteld ; net wild na Tand~rtsen. a:~otni:kers. oouwmeesters. enz., 

. pen. De vaste klanten zijn zij die door den Men kan er over beschikken door schenking · de sluiting van de jacht. het vleesch van af- hebdben eenhtclienteele. een hacablDet. een reell1i 
winkelier gekend zijn en geregeld weerkee- hetzij onder levenden. hetzij door testament. . . op e pac soms een uit ngbOro Oe am-

v ]
.. k 

1 1 
. · Z" llin d · gekeurde o~ onge&eurde dieren AnderZIJdS b ,.. 1.ed . · 

ren. e e win es even nochtans van reizl- IJn samenste. g war t gewoonlijk vastge- moest de verbruiker besChermd woraen Pro- ' ac.uts 1 en en m zekere mate de tand- en. 
g~rs. toeJ;isten. schouwburgbezoekers en an- steld in een contract. Kooper· en verkooper · tuinbouwers eveneens Het burgerlijk • fonds vinciale en gemeentelijke reglementen waaK- '\;5 
dere bijzondere koopers. Deze. cliënteele van bepalen de elementen waarmt· net nan- is, evenals het handelsfon<is. een groepe.,rillg ten op den verkoop van eetwaar. de quaU-
voorbijgangers heeft msgelijks een zekere oe- deisfonds bestaat; hun overeenkomst geldt van allerlel dingen welke in betrekltlng teit van zekere product,en werd nagegaan. 
stendigheid die het gevolg iS van de geschikte als • wet en dient strikt riagëleefd Bij gebreR staan met het uitgeoefende oeroep Waarlil openings- en sluitinguren koride!1 worden 
ligging van den winkel. aan een contract omvat het fonds alleen de vàstgesteld. enz. lig-t dan het verschil? Het onderscheid iS van 
Bij de waardeschatting .van. het fonds wordt · oe.standdeelen. ·die noodig zijn tot. de explm- groot belang : ten be'!N'ljze. de verplichtingen· 
rekening gehouden met de werkelijke en met tatie van het bedrijf. Toch bleef de toestand zooals hij was. nau- opgeleid aan de nartderaars aán klemnan- · 

. welijks .kon eenige verbetering vastgesteld 
de. mogelijke cliënteele. De scbulden en schuldvorderingen van. den d delaars Iran bOvenetien crecnet toegestaan 
In d• kleinhandel maakt de klandiZie om eigenaar. net in casso eri gebeurlijk de nan- wo~ en . . . worden onder toezicht van de regeermg. 
zoo te zeggen het eenige en het ware voor-· d 1 f · · . . ,.Het getal klemhandelaars was bUiten elke Een na·ndelsfonds lS. '"'et fonds van· ~ ·nM'-. · . e se feeten komen daarvoor nïet m a.anmer" . . . . ·~ ç~.. ..... 
werp uit van de verhandelingen; men be- king. evenmm als ·Qe- waren en àe vt>rbru.ik-, verhoudu~g aange~eld, :et was al wmkel delaar. net. burgerlijk fancts dat van een m~ 
ta,alt voor den dorpel. Aldus wordt klandiZie bare goederen.. · dat men .:J.oorde of zag en e goeden moesten handelaar. Het komt er dus op aan te onder-
synoniem van handelsfonds. Men spreekt van · het natuurl.lpk met de slechten belwopen. scheiden wie al dan met Ó.andel drijft, 

. een goedbeklante winkel zooals men rou spre- De dienstcontracten van net personèel war- Er dien<J..e ïets te veranderen.. De gelelde oeco.. d.t wie handelsdaden verricht Lilt · be
ken van een gezonden mensch; het getal den bij de verhandeling van het f.ondS door- . nomie met de daarblj gepa.atd gaande qrga- roepsgewoome De ambachtsman voert m 
klanten bepaalt de hoedanigheid van het gaans verbroken. nîsatie der corporaties bracht. een reglemen- net algemeen het. werk uit dat nero door 
fonds. teéring tot stand. die vol!edig van de vóór- . den klant beSteld wordt. Hi.i maa~t en ll1J: 
De klandizie veronderstelt nOChtans een _&,.. oorlogsche toestanden afwijkt; onderlinge sar herstelt. 'Hij hangt niet af van een patroon 
heele boel dingen Om haar grepeert Zich De rechten van zekere bestanddeelen van het menwerking en solidariteit worden de hoofd-, en hij zelf bepaalt zijn loon vo!gen:s den 
de exploitatie en de organiSatie die den eige- ·gedachten der· nieuwe stroommg ' arbeid dien hij verricht .Ll!'!eft De hanctenl.ar 

fonds worden door speciale wetten geregeld, naar toelaten zijn klanten te behoUden en De hande!aars. Zijn a:an zekere verplichtingen . ïntegendeel rekent zijn arbeid niet. ntJ ~Pe· 
Somnuge worden gestraJt · met. lijfstratfen. · · · 
zooals de namallüng van hJindelsmerken; voor onderworpen ZiJ moeten een 1ournaaL een culeert op de winst. die hij bij den ver&oop er nieuwe te Winnen. Zij ts dus veeleer .het 

resultaat, de opbrengst, het gevolg van het 
fonds. Zij is de vrucht van de persoonlijke 

· copl_·eooek en =n inven .. taris houden ZJJ. m~ zal •·erwezenliJ"ken 
oneerlijke concurrentie worot een .burgerlijKe "~ · v • ten nun huweH,!.kSregrme openbaar maken 
sanct.ie {schad.evergaedlngl voorzZPn. wanneer hij reed\; handelaar iSophetoogen-

Er bestaat nog een anctere soort van cnenteele. De wetgeVing op het handelsfonds 1n Zijn blik het l1: w '"k """....,.t. " t 1 
géheel beschouwd 'N n"" zeer <""vo•-a~"'"' . van u e""" , .""~"'. u.e no ar s voor 

namelijk deze van de leveranciers. zij· wordt .., "" "'"" ...... ._.. de bekendmaking van het huwelijkscontract. · Het onderscheid is soms zeer moeilijk aan te 

waarde van den winkelier. 

niet beschouwd als een element. van het han- , Alleen de inpandge-ving werd tot nog toe Is deze niet g_esctûed dan m<Jgen derden · geven. omdat de vaklui naam hun werke!ljk 
delsfonds. alhoewel zij voor ·dat fonds tocll· gereglementeerd Alle andere verrichtingen terecht veronderstellen dat de handelaar ; ambacht ook nande.lsdaden verrichten Een 

worden door de argemeene rechtprmèm:res be gehuwd is onder het stelsel der wettelijke . schoenmaker maakt en herstelt schoel'!ieD. 
gem.eenschap. maar zeer dikwijls heeft hij een Winkd 

De handelaars .moeten t>ovendlen een m- ' waarin hi.i: van te: voren. ~emaakte ot ge. 
senrijving bekoÎnen 'op het nandelsregister. kochte schoene..; tentoonstelt om ze r.e ver
De b.andelsverrichtmgen verg~n van de han- koopen. In dit geval Is hij ook handelaar. 
delaars een zekere handelsopleiding. Waren Hetzelfde geldt voor bakkers en slager& 
koopen met het doel deze te verkoopen 1s De waren. die z1 verkoopen. worden met · 
ontegensprekelijk een handelsdaact. Maar een· door bepaalde klanten besteld. ze llggea 
leurder of een venter oî een voddenkooper. ten to.vn in de uitstalramen. iedereen kan ze 
die van 's morgens tot ·s avonds niets an~ zi.ch blj hen aanscb.aifen. 

van zeer groot belang kan zijn. vooral. wan
neer er in den winkel specialiteiten verkOCht heerscht. 

. worden die men Zich elders niet of zeer moei- Wij zijn nog ver van de voUechge autonomie 

.liik kan aanschaffen. De ~Iiënteele der leve- van. het ilandelsfoncts. waamaa:r handelaars 
ranciers mag niet worden verwaarloosd. Im- . en juriSten streven. Onder dit stelsef Zou het 
mers koopen is een kunst en het iS beter een fonds onafhankelijk worden van den persoon 
goede kooper te zijn dan een slechte ver- die het beheert. De verantwoordelijkheid van 
kooper. tlen eigenaar zou zich. beperken tot deze van 
De lokalen waarin winkel gehouden wordt een zaakwaarnemer of van een bediende. De 
behooren meestal niet bij het handelsfonds schuldeischei·s kunnen tháns t>ëslag leggen 
alhoewel ze er niet van kunnen gescheiden op geheel -tiet vermogen van den handelaar. 
worden. zonder waardeverlies. Het gebouw en in voormeld ste!sel zou alleen het handels
het handelsfonds vormen twee verschillende fonds hun gemeenschappelijk pand vormen 
eigendonunen met een eigen waarde en die' Het fonds zou een eigen vermogen hebben. 
elk het voorwerp kunnen uitmakeu.van een afgescheiden van bet vermogen van den 
verschillend contract. eigenaar. 
Het gebouw is u:rimers êen onroerend goed Een handelsfonds wordt geëxploiteerd door 
en wordt door bijzondere en zeer ingewik- een handelaar, dat wil zeggen door 1emand. 

ders doet dan koopen om te verkoopen, en Land- en tuinbouwers zijn geen llandelaai"&.· 
die er dus zrjn gewoon beroe:p van maakt, is Door un arbeid halen zij de producten tll& 
daarom nog geen handelaar. Zijn organisa- . den grond~. de prii& die zi.i er. voor ki:ijge~ 
tie is zoo eenvO'Udig dat Zij deze hoedanig- vertegenwoordigt.c,veel meer een "salarls van 
heid niet rechtvaardigt. Meestal ~ hij de door nen geleverde prestaties.· Evenmin 
niet in staat bOeken te houden en aan han- de personendie een vrü ller~p_ uit<J#enen; 

(delscoriespondentie en aan facturen denkt deze leven van . hun geestelijken arbeid. ~n 
hiî zelfs niet. Voor de k:leinhandelaars, !loe ze ontvangen een honorarium of vergoeding. 
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om u te gedragen naar de wettelijke voor-: 
achrtften moet u ten mlllSte bijhouden: een· 
journaal dat dag per dag de verrichtingen 
van uw handel vermeldt. en een tnventartS
boek." waa,rtn 1aarUjks uw lilventarts onder 
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Wil allfwoorden •.• 
w UW BOEKHOUDING 

@ 
onderhandsche acte over uw omoerende en D. B. R., te B. St. P. - 3812. 

In dit artik~J wordt den handeliars met slaande argumenten aangetoond, 
waarom zij mbeten bOekhoudim en er hun voordeel uittrekkeiL 

roerende goederen, uw activa en passiVa 11 ben verplicht mijn .handel tijdelijk te schorsen. 
wordt Ingeschreven. Kan ik na den oor./og-··mijn zaak overlaten aan één 

mijner kinderen en te dien einde mijn inschrijving 

Onder de problemen die de a berufsfähtge » U vindt. dat de contróleur ov~rdrijft, maar 
handelaars. diE' de toekomst met gerust ge- hij. bij gebreke aan zeiere elementen vreest 
moed willen t.egemott Zien. interesseeren. IS de dupe te zijn en IS er op uit zooveel mo
de boekhmidmg van groot oelang. gelijk de basis van uw taxeerbare inkomsten 
In verscheidenE' artikels neoben we reeds de te verhoogen Bekent dat de spel weinig 
voordeeren van een regelmatige ooeltllouding ernstig 1s en dat hij; sterk in fiscale wet
doen uitschi.inen Gelet op n~i .groote oelang terij, dikwijls net laatste woord heeft. Bij 
van dit vraagstUk Immen Wlj er andermaa.. gelegenheid van net excerpeei'en van net 
op terug door den Sector gedane ·onderzoek nebben 

Waarom moet gij boekhouden? 
wij kunnen . constateeren dat bij gelijke om
zetcijfers het gemiddelde der tli;xeerbare in
komsten van handelaars zonder hoekhonn;,.,g 

Daar de verrichtingen In den kleinhandel 
vooral netto-cassa (in- en Uitgaven) get>P.u
ren. zal net "·ettelijk journaal tiet Journaa: 
- kasboek zijn. dat zal inlichten over al de 
operaties der in- en uitgaven. ·met ~tolom
men .d1e toelaten de eerste te classeeren vol-
gens naar oorsprong en de tweede per càte
gorle van uitgaven of kosten De maande
lijksehe totalen zUllen worden geboekt in net 
tournaal - kasboek en aan net elnde Va.Il 

het. jaar. na de herhaling over de 12 maan
den te hebben opgemaakt, zal men deze ner-

1° Omdat u voor alles nandetaar en otjgevolg heel wat nooger ·was dan d!è van. hen die baling met cten InventariS samenorengen; 
onderworpen zijt aan de handelswetgeving wel een regelmatige ooeltllouding neooen dit zal u toelaten uw bruto- en netto-resw-
(artikel 16). Gevolg: 10 à 20 %~ te veel oelas~mgen te taat te oepa!en. 

·· · t>etalenl 2<> om· u fiscaal te kunnen verdedigen door Dat 1s net principe waarop onze methOde 
alzoo uw verklaarde m.K.omsten te rechtvàar. Dat komt omdat het toegepaste percentage steunt; u zult er uit afleiden dat deze me
digen en een ar01tra1re taxaue te vermr,luen. or. ct,e wtnst nooger was dan 1e WP.rtteHJke thode eenvoudig 18 en door tederen nande
So óm u te lelden OIJ het oeneer van uw zaaK coëfficient en dat de oeroepslasten; van de laar kali worden titjgehouden. Velen hebben 
U zult wellicht opwerpen. dat û tot lllertoe oruto-inkomsten afgehouden 1ager war~'l ons inlichtingen over bbeltllouuen en cte 
hebt · kunnen werken zonder b0eltlloud1ng ·en dan net werkelijk gemiddelde. adressen der firma's. waar zil ztcn ooeken 
dat vöör u uw ouders netzelfde hebben konden aanschaffen welke mln ot meer aan 
gedaan U zult mtsschten zeggen. dat indien u een we 

boeltllouding bezit. ·de Administratie. naar hun zaak aangepast waren. gevraaga 
hebben. nun alti.id geantwoord 1n de mate Is he.t omdat deze laatsten petroleumver- niet zal aanvaarden. öat ts een vergiSSing. 

lichting hactdP-n en te voet reisden. dat u hen Indien u een wetteli,ike en regelmatige ·ooe.k~ ván net mogelijke. doch nooit nebben WIJ 
1n den ooèkhandel de a.ctèquate registers nog mo~t naapen? Men 'Kan ;neb niet . .>er. houding oezit moet ~ .worden ;ta,ngenomen 

groote ondernemmg. een groot magaziJn In- om uw oelasungen te oeti!üen . :ren andE!re. K:u:finen vmd,~n 
denken zonoer ooekhouding; waarom dan in een volgend art1kèJ zullen w11 even bn- ·Dè' uitvoerige uiteenzetting van .onze me
wel een kiemen nandel? derzoeken. wat men onder regeunatige bO~k- ·thode.maakt het voorwerp Uit van een oro-

.houding verstaat. " bh~rè 'dle met. de aangepaste ooe){en: Jo:ll'-Heden ten dage gaat de evolutie zoo ·vlug. 
dat men z1cn moet aanoassen op net gevaar 
af 1n verval tfe··(\'era.ken là te verdWIJnen 
Hoe Wilt gij u aanoassen aan oe toèstanaen. 
tndien u niet oeschtkt over de fundamenteele 
bases van lederen nandel: 

to maandelijksehen en jaa'rUjkschen omzet : 
2° het oectrag der algemeezie kosten en naar 
O<>ëfficient met betrekking tot den omzet; 
3<> de ··orutö en 'netto gemiddelde winStmar
ges; 

. 4o"f>ruto- en netto-wmst ; 

5° den coëfficient van den omloop van uw : 
ivoorraM ' 

l;Iet zijn niet alleen die elementen die oe-I 
:táng. hebben ctooJ:l, ook n un áfwiSSeling over i 
een .Periode var verscheidene jaren. Welk i 
een rijkdom aan inlichtingen 

Deze gegevens !tWl,ifelt er niet aan!) zijn 
nu re~ds noodzakelijk ~n zullen onmlSoaar 
zijn voor de ~a-oortogsche perwde; 

Iiuierdaact u leeft neden ten dage tn. een 
overgangssta.i:!lum. 11aarm de concurrentie 
OJll zoO te zeggen 1S verdwenen waärm cte I 
~delaar koning 1S over. ziJn ~lartten, deze 1 

tijd zal niet eeuw1g duren Wanneer er weer 1 

overvloed 1s zal . er een zekere. concurrentie·' 
~órl;ien tierooren: tawel een gezondere dan 
de~. welke u voorheen neot gekend en dit 
dal:lk Zlj een oetere marktordenmg doch .<;!ie 
van uw kant studie en oordeel ·zal· vergèn 
De eeuw van oppervlakkige geleide zaken 1s 
voorbij en zal nooit terugkomen, integen
deel, het zullen de sterksten zijn en bi.ige.
vo1g de overwinnaars. die J:,tet pe!l van aun 
kieirih!uidel zullen nébberi verhoOgd en die 
:t;t:rzelfdertijd de moderne methodes zul.Jen. 
tOepassen. welke dOOi!' ·de groote verkoopor-
gaJ:lismen in practijk worden g~steid. . 

Wat wilt u doen zonder .instrument · zonoer 
dezen lantaarn die wij ooeltllouding noemen? 
Profiteert van de Kalmte der t>èpel'kte vef
koopen die u kent om uw ooekhoudmg in te 
richten ':- u ·.nebt er alles biJ te winnen Stelt 
dit niet uit tot morgen. wam morgen nebt 

. w;andere problemen "OP' te tossen Velen oe. 
klagen zich nu reeds over . hun oetrekkmgen 
m~t het. ~heer der. Belasti.J:J.gen dat ze over 
geen t.>oekb.ouding .. tieséliikken. · · · 

:De d.i.Sct!Ssie~ over de . winstmarges. de oe
roepslasten met den contröltlUr eindigen niet 
altijd in het belang van ·den oetalingsplich-

Hoe boekhouden; 
wefb. ~éthodes lfolgen? 

. .. :na: ,.;.;;;; kasbóek en mventarissenbOek weed 
uitgegeven t>ij a L'Avenir ». Jamblinne· 
plein 34-35: Brussel Allen die zich niervoor 
interesseeren kunnen Zlch reehstreeks .tot 
den uitgever wenden. 

Indien ze zich oepaalt t>tl net verstrekken 
van eenvoudige 1n1ichtin~en zooals Wij zoo
even. nebben uiteengezet. wordt ze uitsluitend 
een classeermg vàn tn- t-J:l ·uitgaven. 

en 

Men heeft gepoogo een gemakkeli.ike 
thode te uwer beschikking te stellen 
u er profijt uit te na1en. 

t de gezondheid 
d wordt door 

~u , . in . zonvee 

de handelaars .. zic 
van. di eg· enen, die 1 

. '1 
het allernoodza ·· 

me. 
aan 

:t~è; indien.deze geen forineele:béW!j.ien kari "', ,,,-; 
toónen. · ·. ~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~±~~~ 

in het Handelsregister behouden? 
Wann·eer u vrijwillig uw handeiSactiviteit stopzet, 
zijt u gehouden u binnen de twee maand/ daarna 
uit het Handelsregister te laten schrappen, Wanneer 
u door reconomis.che maatregelen gedwongen zijt te 
sluiten, kunt u uw inschriJving in het Handels
register behouden, zoolang de teconomische maat
regelen op uw bedrijf toepasselijk .zi.in: Zulks is 
echter biJ u het geval niet. U sluit vrijwillig, 
u kunt heropenen wanneer het u belieft. De Sector 
Handel en ·Distributie is de nieenig toegedaan da't 
u lid bli.ift van dezen Sector zoolang u uw inschrif• 
ving in het Handelsregister behoudt en bijgevolg de 
bijdrage verschuldigd zijt. Eens dat u bijdrage
plichtig zijt, ontvangt u automatisch het blad 
« Handel en Distributie ». 

J. D., te Fl." - 3951. 

Ik heb drie kinderen. Vóór den oorlog deed ik leur
handel per vrachtwagen en mijn vrouw hield zich 
bezig met den handel ter plaatse, . die betrekkelijk 
gering was. Vermits de leurhandel bij de wet 
verboden is, kan ik mij11 zaken niet meer voeren? 
Welke formaliteiten moet ik vervullen om mijn han
del ter plaatse op naam mijner vrouw over te 
brengen, teneinde eventueel een andere bediening 
te kunnen aanvaarden? 
U moet vooraf uw echtgenoote machtigen .handels
verhandelingen te doen; deie machtiging geschiedt 
bij verklaring voor den Vrederechter van uw canton 
of voor de griffie van de Handelsrechtbank van uw 
rechtsgebied. Uw echtgenoote kan dan bij eenvoudige 
overdrachtakte uw handelszaak overnemen. Zij moet 
een aanvraag tot inschrijving in het Handelsregister 
Tichten tot het Ministerie vati Economische Zaken. 
Indien u vóór 10 Mei 1940 in het Hande.Jsregister 
ingeschreven waart, kan uw echtgenoote haar· aan
vraag richten tot de griffie der Handelsrechtbank 
van uw rechtsgebied. 

V.M., te Brussel.- 3976. 

Ik heb een appartement verhuurd aan een handelaar 
om er zijl! voorraad in onder te bre11gen. Op 13 Oc
tober 1942 heb ik hem mond.eling opzeg gegeven en 
dit per aangeleekend schrijven herhaald op 30 Octo
ber.· Hii heeft het aangeleekend schrijven geweigerd. 
T_ijdens het onderhoud dat ik met hem gehad heb, 
beweerde hij dat ik het recht niet had hem opzeg 
te geyen. 
Het besluit van I November 1942 voorZiet dat de 
huurders verlengi_ng va_n. hun huurcqntracJ ropgen 
aanvragen aan den Vrederechter. Zoo dit besluit de 
mogelijkheid instelt, veronderstelt het ook ·de ver
plichting. Zoo uw huurder de tusschenkomst van 
het gerecht negeert, zal de opzeg geldig worpen 
zoodra ·de vergoedingstermijn voorbij is. · 
Vermits hem opzeg. gegeven werd voor het in zwang 
treden van het besluit d.d. 18 November, is de 
vergoedingstermijn, gewoonlijk 14 dagen, verloopen. 
Om uw huurder uwe localen te · doen ontruimen, 
zult un een uitvoeringstitel moeten aanvragen, die 
u zult bekomen door uw huurder voor het Vrede
gerecht van uw cantoR te dagvaarden. 

M. G., te P. - 3921. 

Kan ik gestraf(.· worden voor het feit dat zekere 
artikels tentoongesteld werdea zonder prijslijst, 
ddar waar de prijzen op. de verpakking' van het 
artikel . voorkomen? 
Indien de prijzen op zichtbare wijze op de ver
pakking voorkomen, zB" u niet verplicht ze zelf 
nog aan te plakken. e prijzen moeten nochtans 
zichtbaar zijn voor het. pub !lek. Zoo dit uw geval 
is, zul~ u. niet yeçoordeeld wotd.en door ·ct.e .. ~dm i-' 
nistralive rechtsmacht. "Indien .een proces-vl!rbaal 
wordt opgemaakt, moet u uw verdediging· opmaken 
zooals hierboven. · 

M. V" à ~ - 4223. 
Schrijft ons : « Ik ben kortgeleden teiltggekeerd 
uit krijgsevangenschap. Gezien de ·sclwarschti a<'n. 
waren,. heb ik de handel;~ die ik .voor 10 Mei 1940, 
uitbaatte, niet meer voortgezet. Bestaat er. moge-, 
lijkheld de vergunning « Kleinhandel ·,, voor den 
verkoop van .vtsch en visclzconserven te bekomen. >> 
Om de vergunning « Kleinhandel >> te bekomen 
moet U : 
a) voor 10 Mei 1940 handel in visch, .schaal- en 
weekQieren gedreven hebben; ·' 
b) als dusdanig in het Handelsregister ingeschre
ven zîjn; · · 
c) stipt alle voorschriften der Hoofdgroepeèring 
navolgen; . . . ·. 
d) u.itsluitend aankoopen bij grossiers en visschers, 
-houders van een vergunning, die . U door det:t 
marktleider der Hoofdgroepeering zullen aange
duid worden; 
e) over een geschikt lokaal. beschikken, waar uit-· . 
sluitend of te.n minste voornamelijk, visch en vis
scherijproductert zullen verhandeld worden; 
f) ·.zich. kwijten van de bijdragen aan de N. L. 
V. C .. en de. Hoofdgroepeering << Visch- el! Vis
scher-ijproducten >>, Wetstraat, 163, Brussel. 
Indien U aan al deze· voorwaarden voldoet, niopgt 
U een aanvraag indienen bij hoogergenoemde 
Hoofdgroepeering. . 
Wif vestigen Uwe aandacht op het ,.feit dat alleen 
·de· . gemeenten · van 25,000 inwoners en meer in 
aanmerk\ng kunnen komen voor :.een bedeeliryg 
gedurènde · gansch het jaar. Tijdens een tijdperk 
van grooten aanvoer, staat de Hoofdgroepeering 
toe dat gemeenten van 10,000 inw. en in uitzon
derlijke gevallen, deze van 5,000 inwoners ván een: 
bedeeling geniet~!!· - --

Vischhandelaars, wanneer u ons 
schrijft, . vergeet niet in uw brieven op du~1' 
delijk leesbare wijze uw naam, adres en in-· 
scluijvingsnummer bij de N. L. V. C. te: 
vennelden. Ons adxes luidt: 

~ 
z 

·o 

" DIE VISCHHAND-EL "• 
Hopstraat 47, Brps.sel • 

Dè veraniw. uitgevel ). 

. ~ Willem Mèlis, 
~ Nieuwstraat. so; Brussel. 

.... 2! : '--------~ 
. : a N. V. IMIFI. 
· • C cS:v"" ~:~ ~o,""Ol::f.!' ':;,> ',lj~ji>-'f~~&t,c 41.' Brussel. 
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