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-KAN TT EEKENINGEN MEDEDEELINGEN 
Dit is verkeerd. Indel'<iaad bepaadt artikel 12 
van de verordening d.d. 20 Juni 1942 dat 
uitzonderingen mogen gemaakt WOl'<ien om 
redenen van marktordenenden aard. Web:i.u 
om deze redenen werd de oeslissing door de 
Hoofdgroepeering getroffen. De visOO is er. 
De Hoof<lgroepeering . heeft het dan ook a1s 
haar pliciht aanzien het grootst mogelijk 
aantal inwoners van de bedeeling te laten 
genieten. Daarbij werd door deze regeling 
niet de minste schade berokkent aan de ge
wone vischverdeelers aangezien z(j in de 
hnn aangewezen streek de verdeeling blijven 
verzekeren. 

De me1Jhode van « liaat den boel maar 
draaien » of « 't zal onzen tijd wel duren » 
is moordend in elk bedrijf. We hebben rede
nen om te veronderstelilen dat slechts zeer 
weinigen onder onze vischhandelaars deze 
fatale « laisser aller » politiek aankleven. De 
mentaliteit van « mijn zaak marcheert flink, 
ik Zal dus maar stillekeus blijven voortdoen 
zooals ik bezig ben » kan evenwel een eerste 

Nieuwe vischkaarten 
~ 

Weldra zullen nieuwe visohkaarten uitge-
stadium worden van de « berustende » hou- reikt worden. 
dilig, welke geen enkel handelaar zich ver- De Hoofdgroepeering wenscll.t zooveel moge
oorloven mag· of kan. lijk eenvormigheid te bereiken in zak·e de 

De tegenwoordige tijd met :zlijn eerder be- :~=el;::Y~=~ieaa~t d~r~~~~i~an:e~c:i\~ 
perkte bedrijvigheid is als aangewezen om len, ten einde de marktordening te vereen
eens een klein « gewetensonderzoek » te 
doen. Henry 'Ford, die tooh zeker wel iets 
van het zakenleven moet afweten, heeft 
eens de:ren gulden ·.stelregell verkondigd : 
« Alles kan steeds beter gedaan worden dan 
het tot dusverre geschiedde ». Me!t andere 
woorden, in een handelszaak komt het nooit 

voudigen en de controle doelmatiger te ma
ken. Doch is dit niet zoo eenvoudig als op 
eerste zicht blijkt. Inderdaad moet men we
ten dat de. Hoofdgroepeering slecht beVoegd 
is maatregelen te treffen van marktordenen
den aard en dat de Gemeentediensten voor 
Rav:itailleering en Rantsoeneering de wijze 
regelen. waarnaar de detaillau ten de visch 

tot een eigenlijken rusttoestand. Een bedriJf aan de verbruikers moeten afleveren (ver
is geen dood ding, maar een aLtijd evoluee- plichte inschrij-ving, enz.). 
rend lichaam, waar immer iets te verbeteren, 
te veranderen, aan te passen, uit. te breiden 
of te beperken valt. Het is voor alles zaak 
.daar oog voor te hebben. De vischhandel 
vormt geen uitzondering, op den regel. 

Alleen .te Brussel en te Oostende is het sys
teem der verplichte inscihrijvingen .in zwang, 
overal elders mag de verbruiker de visch 
'koopen waar hij ze vindt. Het spreekt van
zelf dat een algeroeene regeling theoretisch 
gewensoht is, maar practisoh stuit zij op 
zeer ·>grOQte moeilijkheden. Iedere stad heeft 
haar particularistische zeden en gewoonten 
waarmee rekening dient te worden gehou
den. zoo komt het dat de visch..ltandelaars 
een voorliefde hel;>ben voor dit of. geen ver
deelingsysteem al naar gelang zij er voor
deel voor hun klanten en 7Cor zich zelf, bij 
·ondervinden. 

De quaestie maakt thans het voorwerp uit 
van een grondige studie van wege de Hoofd

den algeroeenen gang van zaken, zekere groepeering ten einde een· regeling te tref~ 
moeilijkheden in de boekhouding, zekere pe- fen die llekening houdt met ieders belangen. 
rio.d:ieke inzinkingen op te sparene Men ver- Over kort zullen wij desbetreffende meerdere 
gete niet dat het zeer gevaarlijk is uit ge-· inlichtingen kunnen verstrekken en het 
makzuciht alles zoo maar ·bij 't oude te laten. standpunt k~nnen . mededeelen dat de 
Men moet bedenken dat d 0 ·r:r ni a ti Hoofd,gu·o.epeermg zal mnemen, na de betrok-

. . · . . e · r",a 5 e ken personen te hebben geraadpleegd. 

Weet men dat zekere groote bedrijven spe
cbal iemand in dienst hebben om den gang 
van zaken steeds nauwkeurig na te gaan en 
a:an wiens bestudeerenden en bijna bespie
denden blik geen enkele mogelijkheid tot 
verbetering ontsnapt? Dat werk mo·et de 
visch!handelaa.r natuurlijk zel!f doen. Het .is 
aan hem om de oorzaken van zekere wrijvin
gen met de· klanten, zekere haperingen :in 

hoofdzaa;k 1S m een bedrlJf: Elke org:anisa-
torische, fout wreekt zich vroeg of laat: het 
allerbeste product, de modernste installatie, 
het. handigste personeel, kan die fout niet 
goedmaken. 

Het is bv. van het hoogst~ belang dat de 
rechte man op de rechte plaats staat : er 
zijn steillig dingen die gij beter en veiliger 
zelf verrici:Lt in plaats van ze aan "uw gast 
ov~r ·te laten en, omgekeerd, waarom uw gast 
niet di.e za;ken toevertrouwen welke hij best 
àlleen afkan, waardoor gij weer meer tijd 
beschikbaar krijgt, die gij best . gebrui- , 
ken kunt. Van groot belang is de men-! 
tàlitei•t van de verbruikers. Een volkszaak 
zal niet op dezelfde wijze aangepakt mogen 
worden ·als een zaak die haai klanten in 
hoofdzaak onder de z.g. betere standen re-' 
cruteeren moet. Da,t onderscheid komt ··in 
vele opzichten duidelijk naar vÓren : het al
gemeen uitzicht van de zaak, dèbmgar:ig mèt 
de klanten, de wijze van redlaalle, enz ... · 

Misschien wordt . wel eens meer, bij kwij-
- nende bedrijven, ten onroobite naar een stof-

. felijke oorzaak gezocht. Mer:i onderschatte, de 
moreele faotoren niet! Wie de ware stïèllief
de mist of ze liet teloorg.aan na het berei
ken van gemakkeO.ijke, maar a.l te vluchtige 
S"Uçcessen, staat altdjd _in het nadeel tegen
over· een beter gestemd concurrent van wie 
;«"Jets » uitgaat da!{; de klanten onweerstaan
baar aanlokt. 

Wat de nieuwe v'ischkaart betreft kunnen 
wij reeds van nu af mededeelen d&t er twee 
verschillende kaarten voorzien worden. De 
eene voor de groote .centra en de andere 
voor de gemeenten van 10 à 25,0{)0 inwoners. 
De kaart vormt een boekje van zes zegel
bladen. Elk zegel vertegenwoordigt een SYJil
bool, d.w.z. dat· aàn ·elk zegel een zekere 

De oude vischkaart heet~ weLdra afgedaan! 

soort van .visch en hoeveelheid kan toege
wezen worden, al naargelang de bevoorra
dingsmogelijkheden. De zègels van elk blad 
dragen de \etters van A tot F en zijn vän 
1 tot 16 genummerd. De voorste bladzijde 
van het boekje draagt den .stempel. der ge
meente en het volgrmmmfr ·en is. voorzien 
van een stJuok met naam, voornaam, nr der 
rantsoenkaart, straat en gemeente van den 
verbruiker, af te scheuren door den klein
handelaar ih geval de inschrijving van den 
verbruiker verplichtend wordt gemaakt. Op 
de· aohters~ bladztjde is eveneens een p1aa ts 

voor dezelfde inlichtingt'n voorbehouden en 
vier vakjes voor den stempel van den klein
handelaar, daar er voorzien wordt dat den 
verbruiker driemarul van kleinhandelaar kan 
veranderen. 

De wonderbare vischvangst 
~ 

Bij menschengeheugenis werd er nog nooit 
zooveel haring als nu aan onze kust gevan
gen. Men mag inderdaad spreken over een 
wonderbare vischvangst di:e juist in een pe
riode valt· waarin wij den haring best kun
nen gebru:ilken, om onzen gewonen kost te 
verbeteren. 

Ontelbare. haringen. 

De vraag wordt gesteld hoe het komt dàt de 
haring zoo talrijk voorkomt dit jaar. Sedert 
een drietal jaren werd omwille van de om
standigheden geen intensieve haringvangst 
meer gepleegd door: de landen die in norma
len tijd een uitgebreid haringbed.rijf bezaten. 
De haringscholen konden zich bijgevoLg 
in . de gunstigste omstandigheden · ontwik
kelen. 
Wat nu den duur betreft van het huidige 
haringseiz{)en kan niets met zekerheid. wor
den gezegd. Dit hangt af van de we·ergesteld
heid. Indien er geen stormen komen opzetten· 
bestaat er veel kans toe dat 'onze vissohers 
tot in Maart op haringvangst kunnen uitva
ren en ons nog zeer groote partijen viSoh 
zullen bezorgen. 

De verdeeling 
in de gemeenten ·van 5,000 

à 1 0,000 inwoners 
Jl 

Tengevolge van de groote ·opbrengsten van 
de haringvang'St besloot de HoÓfdgroepee
ring « Visch en Vissciherijproducten » dat de 
genieenten vàn vijf. èn -tien duizend inwoners 
eventueel in aanmerking konden .komen voor 
de bedeeling. Door de Hoofdgroepeering 
werd evenwel een dubbel voorbehoud ge
maakt : deze gemeenten moeten over het 
noodige vervoer besChikken en de verdeeling 
van den vioob. zelf kunnen regelen. 
Stippen wij terloops aan dat deze toelating 
alleen verleend werd aan bedoelde gemeen· 
ten van de beide Vlaanderen en deze in de 
onmiddellijke omgeving van de. groote cen
tra en niet van al de gemèenten van 5 à 
10,000 inwoners van het land, zooals velen 
me enen. 
Door sommige personen werd beweerd dat de 
Hoofdgroopeering het recht niet had voor de 
verdeeling 'in de gemeenten van 5 à 10,00{) in
woners de. visclwerdeelers over het lioofd te 
zien. 

Het spreekt van: zelf dat de burgemeesters 
van de betro~ken gemeenten van de. Hoofd- 1 

groepeering de lijsten. hebben ontvangen 
van de .personen die vóór den oorleg een 
vischihandel dreven in hun gemeente cm bij
gevolg door hun bemidde:ing de ve1'<ieeling 
te verzekeren. 
In de gemeenten waar geen viSchhandelaars 
zijn betalen de gemeenten rechtstreeks 
13 fr. per kg aan de Viscllcentrale. De:re 
stort la·ter de vervoerkosten aan· de gemeen
ten en een forfaitaire vergoed:ing aan de 
gelegenheidsverdeelers terug. · 
In de gemeenten rond de groote nijverheicts
agglomeraties waar veel detaillauten gevestigd 
zijn, wordt de haring in het centrum waar 
hij afgehaald wordt tegen 9,95 per kg gefac
tureerd, d.w.z. fr. 8,20, prijs aan de kust + 
fr. 1,75 voor kosten van vervoer en grootver
.deelers. De vervoerkosten van Uit het cen
trum waar de haring opgehaald ·wordt tot 
in de gemeente. waar hij veDkocht wordt, 
valt ten laste van de detaillanten. · 

Bakharing en gerookte haring 
~ 

De meeste verbruikers meeneri da;t zij den 
gerookte haring waarmee ze thans zóó mild 
worden bedeeld het best rauw eten zooails. 
zij dit vóör den oorlog .pleegden te doen. Dit 
is verkeerd. Daar wa.a.r vroeger alleen vette 
.b.aring gerookt werd vo}gens een procedé 
eigen aan iedere rookerij, wordt thans alleen 
« ijle » of magere. haring g'erookt, die op verre 

De dagschotel?. 

na dezel.fde eigenschappen en fijnen smaal!: 
van den vetten haring niet bezit. Thans , 
wordt de haring gerookt ten einde hem 
eenig·szins langer te bewaren· en hem een 
verschillenden smaak te geven. Deze ge-
rookte haring die bakharing wordt genoemd 
moet bijgevolg gebakken worden vooraleer 
met smaak te. worden genut. _Men doet goed 
niet te lang te wachten, hoogstens drie à 
vier dagen, om dezen haring te verbruiken, 
ten einde het bederven er van te voorkomen. 
Er werden ·tallijke klachten geuit over het 
feit dat de haring orivo1ldoende gerookt werd. 
De Hoofdgroepeering. heeft onmiddellijk de 
zaak aangevat en sancties getroffen tege'll
over de rookerijen die in gebreke waren 
gebleven. 
Zoo werd een rookerij met e.en boete van 
5.00ü fr g'eStraft. Thans wordt de marge van 
25. kg. op 100 kg. door de Hoofdgroopeer:ing 
toegestaan stipt gevolgd, en wordt algemeen 
de haring tussch.en 72 e'll 75 % gerookt. · 
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BLAI)Z. 2. N• 2. DE- VlSCBHANDEL 

De ·activiteit in de Hoofdgroepeering 
« VISCH- EN VISSCHERIJPRODUCTEN » 

~ 
De middelen waarover de Hoofdgroepeering thans beschikt. 

·Haar taak, haar methode, haar resultaten 

Nu de· haringcampagne volop aan gang is 
en de verbruikers vaststelJen dat zij regel
matig haring kunnen koopen, is het wel 
gepast zich even af te vragen hoe de Hoofd· 

· ~oepeering « Visch en Vissoherijproducten » 
er toe komt van de visch te verzenP.en, te 
verdeelen en· haar bij de kleinhandelaars te 
bestellen. Kortom, wij wenschen hier de ac
tiviteit der Hoofdgroepeering in groote trek
ken te' schetsen en tevens haar taak en haar 
methode van werken uiteen te zetten. 

I. -· De middelen waarover de 
Hoofgroepeering thans beschikt 
a) De Vloot. Thans beschikt de Hoofdgroe
peering niet meer over het derde der váng
·ca.pa.cite~t van vóór Mei 1940. 
bJ Da.arbij komt npg dat de weerom
standtgheden . thhns de mogelijkheden 
van uitvaart definitief beïnvloeden. Vóór 
Mei 1940 voer men. uit als men het goed 
vond 
c) Ook met de noodige brandstof moet er 
zuinig omgesprongen worden. 
d) Men beschikt enkel over een- beperkte 
biinnenlandsche vervoercapaciteit. 
Men lmn van nu af met een zekeren graad 
van jl.\istheid voorzien dat de haringaanvoer 
minstens 25.000.000 kg zal bedragen. Dit is 
meer dan 60 o/o van den totalen vooroorlo(l-
schen aanvoer. 

der 
11.- De taak 
Hoofdgroepeering 

trool organisme een tûgemeene contJróle moet 
kunnen uitoefenen over de gansclve activi
te-it van al haaJ' U:àen. 
Ze moet dus : 

1° Haar leden kennen; 
2<' Zij moet bepalen aan welke eischen ze 
moeten voldoen om te mogen werken. Alleen 
de Hoofdgroepeering kan oordeelen of een 
onderneming voldoet aan alle voorwaarden 
zonder dewelke het bedrijf niet op een ge
zonde reconomische basis kan uitgeoefend 
worden. Leegloop moet vermeden worden. 
De onderneming moet · met de hoogste ren
deering werken. Bij gebrek aan grondstoffen 
zal het onmogelijk zijn van alle ondE'Tnemin
gen aan het werk te houden. F;nkel die be
drijven waarvan de productie op allerlei ge
bied bevrediging geeft, ·zullen ingeschakeld 
worden. Deze methode ·zal den laagst moge
lijken kostprijs met zich brengen, dit is na
tuurlijkocwijze in het belang der gemeen
ooha.Jp. De Hoofdgroepeering staat daaren
boven in. Voor de saneering van het bedrijfs.. 
leven. 
3° Volgens de statuten heeft de Hoofdgroe
peering Visch en Visscherijproducten de pro-: 
ductie (dus ook de visschers), den handel, 
de be- en verwerking onder hare bevoegd
heid. Ze moet dus vaststellen van wie dè 
waar moet betrokken worden en aan wie ze 
moet worden afgeleverd. Zooniet wordt het 
haar· onmogelijk de waa.r langs heel den 
cyclus te volgen. 
Om al deze redenen is het duidelijk dat de 
ondernemingen die yiseh verhandelen door 
de Hoofdgroepee;·ing moeten erkend worden. 

II. De taak der Hoojdgroeveei'ing bestaat er Aldus kent ze hare leden en kan ze tevens 
in dit aanzienlijk quanturn visch ten dienste hun activiteit controleeren. 
te stellen van 's lands . bevoorrading. WÜ. hebben zoojuis,t verduidelijkt dat het in 
Als algemeen principe 'moet hierbij aange- tijden van gelJ;rek aan grondstoffen het 
nomen worden dat heel de bevolking op de- onmogelijk is van elk bedrij'f op gang te 
zelfde basis moet ·bevoorraad worden. houden. Er wordt dan meestal een zeker 
Enkel mag daarop uitzondering gemaakt omzetcijfer geeischt; indien men dit cijfer 
worden indien de vervoermoeilijkheden zulks niet bereikt dan wordt men van een zekere 
Qillmogelijk maken. (Dit is het geval in zake activiteit uitgesloten. 
d:e bevoorrading in visch der :>rovipcie Lu- Dit is de « Steen des aanstoots ». Deze maat-. 
xemburg.) · regel doet juist felle critiek losbarsten. De 
Anderzijds moet er eenigszins. rekiming ge- ·Haofdgroepeering weet dat zeer goed. Noch
houden worden met de structuur der beval- tans blijft ze in denzelfden zin voortwerken 
king die een differentiatie in de behoeften heel eenvoudig omdat ze niet anders kan. 
met zich brengt. Aldus zullen sommige ge- Dit heeft men overigens duidelijk aan de 
bieden moeten bevoordeeligd worden (bv. de belanghebbenden. aangetoond 
industrieele centra) omdat de behoeften Uit al deze voorafgaande beschouwingen 
<iaar grooter zijn. blijkt duidelijk dat de Hoofdgroepeering 

111.- Welke methode 
zal de Hoofgroepeering volgen ,? 

moet de· macht hebben van bepaalde onder
nemingen ui~ te schakelen. Daarom moet zij 
de respectievelijke belangrijkheid dezer on
dernemingen kennen en vaststellen wie aan 

A. Vrije concurrentie is thans· ongewenscht. de noodige vereischten voldoet. 
In de huidige omstandigheden zou de vrije Anderzijds moet er absoluut naar gestreefd 
concurrentie ons tot een· ware catastrophe worden' te beletten dat de vischhandel in 
leiden. · handen komt van personen voor wie het 
Eerst .en vooral mCileten de prijzen beperkt uitoefenen van dien handel maar een bij
worden zooniet zou de bevoorrading gesch;e- komende bron van inkomsten is. Om de 
den op basis der koopkracht van de bevol- zaken meer concreet voo.r te stellen wen
king. De reconomische · cyclus moet door- schen wij terug te komen op de gebrekkige 
loopen worden met een minimum van kas- structuur van den vischandel vóór Mei 1940. 
ten en het hoogst nuttig rendement. Wij be- Wat de groothandel betreft waren er ver
schikken over het vereischte quanturn visch schillende personen in de vischmijn werk
niet om toe te laten dat iedereen zou kun- zaam. die feitelijk dèn naam van grootban
nen blijven voortwerken op maximum delaar niet verdienden. Hoteliers, cafébazen 
kracht. Om totale werkloosheid te ver- en dergelijke personen kwamen af en toe 
mijden is het noodzakelijk van sommige ·een hoeveelheid visch koopen en dan nog 
bedrijven te . sluiten. Dit echter ver,.ischt meestal uit ·de tweede hand. 

ten verdwijnen. Ook met .dit doel moet de mede te deelen en snelle oplossingen aan )Je. 

H~I>èering de noodige maa.uegelen paalde vraagstukken te zien geven. dat ze 
kunnen treffen om den vischbandel alleen na den oorlog soortgelijk organisme niet 
in· handen' te.- geven van vischbandelaars meer zuMen kunnen miSSen. 
van berOep. . Het systeem zal waarschijnlinjk niet meer 
Sedert het doorvoeren der marktordening zoo sta.r zijn. De oorlogsomstan<ligb>edea 
w.erd heel het distributiestelsel gewijzigd. brengen juist deze starheid met zich. ' ' 
Men denlie niet da>t dit naar willekeur ge-
belll'de, dllit ddt volstrekt noodig was zal Doch men zal automatisch teruggevoerd wor-
liilijken uit volgende beschouwingen. Vóór. den naar gelijkaardige toestanden. De aan·, 
Mei 1940 was de vlschconsumptie sterk ver- passing zal trouwens vàru;elf geschieden. Dit 
·schillend al naar ""elang de streken. In de kUnnen wij ·reeds vaststellen aan de hand 

"" der werkelijke_ toestanden in ·de visscherij 
Waa1sdhe provîncies en·. in de Borinage zelf. · 
was de eonsumpttie heel laag; terwijl ze 
daarentegen in de andere gewe.t.en veel De analyse der ·vooroorlogscihe toestanden 
hooger was. Het ddstr;ibutie a.pparaat van heeft duidelijk bewezen dat de vischcon
Mei 1940 was dan ook op deze basis in- sumptie in België veel te laag was. Het zal 
gesteld. er dus op aankomen van het verbruik na 
Sedert Mei 1940 was het noodzakelijk· van den oorlog te verhoogen. · ' . 
d'e vischoonsumptie zooveel mogelijk te nivel- Dit zal noodzakelijkerwijze gepaard gaan 
leeren. over . gansch · het land. Doch daarom met een verboaging van het aantal klein
moest dan ook het bestaande distributiesys- handelaars, bijzonderlijk in de waàlsche 
teem radica.al gewijzigd worden. De distri- pi·ovincies; in deze streken waren er immers 
butie moet aan andere behoeften voldoen. veel te· weinig vischwinke'ls. · 

Verder wàs het· noodig van tot een speciali- van den. anderen kant zullen. de verdeelers 
satie over te gaan : zich automatisch in het proces inschakelen, 
1° Omdat deze, indien ze niet te ver gedre- en zullen zij zich per streek spe~ialiseeren. 
v·en wordt, voert tot een distributie De nood aan gespecialiseerde verdeelers zal 
met de kleinste kosten; zoo is het bv. zich scllerp laten gevoelen .. In het binnen-. 
duidelijk áat een verdeeler te Brussel ge- land zu!nen wij minder den groothandelaar
vestigd, zijn waar in zijn district zal verdee- verzendër aàn de kust, dan wel den verdee
len met veel minder kosten dan wanneer Ier zien optreden om de distributie waa.r te 
een groothandelaar-verzender der Kust daar- nemen, omdat deze laatsten (indien de klein
mede moest gelast worden, handelsza.ken .. zich meer zullen ver&p~iden), 
2" Omdat ze toelaat van een grooter con- de verdeeling zu.E.en waarnemen met «.lager 
tróle uit te oefenen en van de waar beter ddsllrtbutdekosten per product ». Hetzelfde 
te volgen in den loop van heel den cyclus, geldt voor qe verdeeling der belwerkte waar. 
van producènt tot consument. Aldus komen wij nagenoeg tot dezeifde prin· 

cilpes als deze die ons thans lei<ting geven 
voor de marktordening. Dodh de aanpaSSing 
zal automatisch geschieden. 

C. Het Compensatiesysteem. 

Wij hebben er kunnen op wijzen dat het om 
redenen van principieelen en reconomischen 
aard noodzakelijk was van sommige bedrij
ven uit de .productie te schakelen. 
Deze uitschakeling, hetzij ze wordt doorge
voerd wegens gebrek aan ·grondstoffen. o:Î'\yel 
om het bedrijf te safieeren, komt ten goede 
aan de ·gemeenschap in het algemeen, en 
aan voortwerkende ondernemingen irr het 
bijzonder. Nochtans is het evenzeeT duidelijk 
dat deze maatregel zeer schadelijk kan zijn 
voor diegenen die uitgesloten worden. 
Dit nadeel wordt geneutraliseerd door het 
compensatiesysteem. · 

Het kan dus voorkomen dat door een maat
regel van marktordenenden aard, sommige 
ondernemingen bevoordeeligd worden tegen
over andere, door het feit dat ze bv, in beter 
condities werken of bijzonderlijk omdat ze 
bleven producee~en terwijl andere onderne
mingen stilgelegd werden. 
Het compensatiesysteem beSl{aat er in 
dat de bevoordeeligde ondernemingen 
een zekere bijdrage betalen waarvan de op
brengst aangewend wordt <!hl de andere on
derneminger te vergoeden of om hun toe 
·te laten van zich aan de nieuwe toestanden 
aan .te passen. Dit is het hoofdprincipe. Na
tuurlijk kent de toepassing van dit systeem 
veel varianten en is bij nader onderzoek 
meer ingewikkeld dan men het op het 
ee-rste gezicht zou denken. Meer bijzonderhe
den desbetreffend zouden ons echter te ver 
leiden. 
Wij kunnen echter hieraan toevoegen drut 
het compensatiesysteem bij de Hoofdgroe
peering « Visch en Visscherijproducten » 
reeds verschillende toepassingen kent, en dat 
het in de toekomst stelselmatig zal aange
past worden .. 

IV. De Beroepsorganisatie 
VQör Mei 1940 was men op dit gebied niet. 
ver gevorderd. Uitzondering gemaakt voor de 
bewerkers . bestond de beroepsorganisatie 
praètisch niet. 
De Hoofdgroepeering heeft dezen toestand 
ingezien en alle middelen aangewend, om 
de beroepsorganisa.tie door te voeren. 
Dit werk moet echter zeer zorgvuldig voor
bereid worden. Vooraleer een bepaald. beroep 
te willen organiseeren, moet men het aantal 
leden kennen die dit bedrijf uitoefenen. Hun 
mentaliteit, respectievelijk, belang en ten
denz. Vooraleer men ·een persoon aanduidt 
om het voorzitterschap van een bepaalde 
beroepsvereeniging waar te nemen, moet 
men ztch er van vergewissen dat hij het ver· 
trouwen heeft van al zijn collega's en .bij· 
gevolg het noodige gezag om zijn taak tot 
een goed einde tè brengen. Men moet hier 
dus" heel tactvol te werk gaan. De uitbouw 
dJ"r beroepsorganisatie ll:an dan ook slechts 
langzaam geschieden. Nochtans kan men 
zich een idee vormen van het belang van 
de beroepsorganisatie indien men bedenkt 
da.t men aldus de drie duizend kleinhande
laars in visch zoodanig zou groepeeren, dat 
:men ze op elk oogenblik aanstonds zou kun
nen bereiken om een beiJG,ald vraagstuk · te 
bespreken of om zekere instructies te ge
ven, om hen voor. te li.èhten of te styleeren, 
Men zou hun kunnen zeggen hoe . ze · 
·hun uitstalling moeten opvatten ~ welke 
procedés bij voorkeU!l' moeten aangewend 
worden om dè visch te bewaren - Hoe de 
visch moet bereid worden - Hqe ze hun 
ciiënteele moeten bedienen, enz ... 

het noodige gezag en kan niet verwezenlijkt In den kleinhandel hadden wij nagenoeg 
worden door een toepassing der principes gelijkaardige toestanden. Er werd viSch ver-. 
der vrije mededinging. k;ocht in kruideniers en groentenwinkels 
B. Reglementeering en marletordening is de zonder dat er daarvoor een gescheiden will
eenige mogelijlee weg. kei of uitstalraam was .voorzien. De meest 
Daar de Hoohlgroepeering als voornaamste elementall-e eischen der hygiëne werden 
ópdràcht heeft . van de aangevoerde visch daarbij over. het hoofd gezien. 

D. Na deze uiteenzetting zou men 'kunnen 
de meening toegedaan zijn dat de huid.igè 
toepas<Sing eter TlWrktordening, dLe ee.n « 6or
logs'[Yrod1.1.Ct » is, tot&ctl iSml veTdwijne.n wa.n
ne•er nven tot de normale· toestanden zctl te
rugge'keerrd zijn. 

Wij hebben echter alle redenen om dit ten 
zeerste te betwijfelen. 
Wij kunnen , eerst vooropstellen dat de ver
schillende onderhoerigen der. Hoofdgroepee
ring zich zoodanig zullen getWennen aan een 
Centraal organisme . tot hetwelk ze zich 
steeds kunnen ricllten om ~un zienswijze 

Eerst dan zouden wij kunnen rekenen op de 
medewerking van een geschoolde kleinhan· 
delszaak, en dit zou de vischconsumptie ten 
zeerste ten goede komen. De dienst welke 
wij aldus aan de belanghebbenden Uit het · 
beroep, alsook aan de gemeenschap zouden 
bewijzen is inderdaad aanzienlijk. Ook hoopt 
de Hoofdgroepeering van in samenwerking 
met den Sector · « Handel en Distributie », 
deze taak tot een goed einde te brengen; 

Uit deze toelichting· moet wellicht blijken 
dat de Hoofdgroepeering bij het waarnemen 
hax'er taa.k, zich enkel Iaat lijden door :b,et 
algemeen belang. 

Deze houding zai ZIJ blijv~ aannemen .. ten evenredig over gansch de bevolking te ver- Het hoeft wellicht geen verder betoog, dat 
deelen, hoeft het geen betoog· dat ze a;ls oen- zulke toestanden zoo spoedig mogelijk· moe~ bate van iedereen. , '"'''·' 
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'B'!ZOEK AAN EE,N CONSERVENFABRIEK. 
De vischha.ndelaars zullen· voorzeker gaarne weten hoe van de pro- . · 
duoten va.n de vischvangst conserven gemaakt worden. Er 'begf;aan 
iln ons land enkele fabrieken waarva.n sommige vrij bela.ngrijke 
ondernemingen zijn .en wier producten kunnen wedijveren met deze 
v;~.n. de op da.t gebied meest gespecialiseerde landen. Wij geven 
hierootder een overzicht van wat deze fabrieken iln gewone tijden 
voortbrachten en va.n het werk waaraan zij zich tha.ns overleveren. 

Enkele dagen geleden hebben .wij een ··van 
'de beli:ngrijkste conservenfabrieken van het 
land bezocht. Onze lezers zullen niet ver
•W<l)lderd zijn te vernemen dat men er een 

. wagon haring loste, op het oogenbli.k toen 
.wij op de ruime binnenplaats ·aankwamen. 
-:Er. -is op dit oogenblik haring i'n overvloed. 
De visc:hlhandelaars hebben er ruim ·hun 
-~e~ van gekregen, zoodat zij,hun klandizie, 
die trouwens verrast is door die feestelijke 
bedeeling, overvloedig van haring kunnen 

hoeveel zorg aan de huidige bereidingen 
wordt besteed, konden wij er niet meer aan 
twijfelen dat de vóóroorlogsche producten 
inderdaad niets aan de bU:itenlands:che · me
dedinging ha;dden te benijden, Het spreekt 
vari zelf,. en eenieder zal het toegeven, dat 
elk land· zijn specialiteiten heeft. Niemand 
denkt er aan het monopoliurn. van die spe~ 
ciaJi.teiten_aan bedoelde landen te betwisten. 
Maar als het om gelijkaardige producten 
gaat, is de hoedanigheid even goed ten on
zent. Men spant zich zelfs in om ze nog te 
verbeteren. 

Hij wordt daari:<>e. in 'een. nûme cementen 
kuip gelegd, waarin eenn kracht.ige water
straal hem standvastig doet ronddraaien. 
Bij die wassching wrijven de .visschen steoos 
weer teg,e'n elkaar, roodat zij vanzelf hun 
schubben verliezen. Om die wrijving te ver
sterken, worden verticale groeven in de ku1p 
aangebracht; zooals men ziet op de teekening 
van figuur I. 

De tweede bewerking bestaat uit het afsnij
den van de koppen, uit het ópensnijden van 
.de ingewanden. Bijzonder' behendige arbeid
sters worden met dat werk belast, zoodanig 
dat de visch zeer ·netjes en ont-daan van alle 
onzuiverheden uit haar handen komt. Er 
dient hier vooral gewezen op de groote zorg 
voor de zuiverheid en .de hygiëne. die bij 
deze herwerking tot uiting komt. Het water 
stroomt overal in overvloed. De tafels zijn 
gla:ctgesahuurd en de resten van den visch 
worden dadelijk in groote tonm~i:J. gegooid, 
maar worden 1pch niet· we~·eworpen. 

Inderdaad wordt de afval aan een dicht 
nabij gelegen bbriek afgeleverd, waar men 

voorZien. Maar naast deze overvloedige en 
":herhaa.Jde leve.ringen aan de verbru,i:ker!l, be
houdt men nog een belangrijk deel van de 
hilidige vischvangst aan de conservenfabrie
_ken en rookerijen voor, zoodat wij zoolang 
mogelijk van de gelukkige gevolgen van deze 
~onderbaarlijke vischvangst zouden kunnen 

BERE !DING VAN HARING IN AZIJN 

• blijven genieten. Zoo had de fabriek. die wij 
bezocht hebben v()Or haar deel reeds 300.000 

'kilo;s {)ntvangen. 
l\ffiaaJ.' voor dat wij u zegg'en wat er vam deze 
haringen gewordt en op welke. manier ze 
behandeld wonie:q, zullen wij u in het bureau 
'van den directeur binnenleiden. 

De gewone bedrijvigheid 
van een Belgische 
conservenfabriek. I. De hanng wordt ll. De harinq wimdt geledigd 

gewasschen en ontschubd . . · en onthoofd. 
lil. De haring 

wordt licht gezoute.n~ 
''Zû&<h;a wij onze intréde doen in het bureau, 
waar wij onthaald worden door een aller
·vriendelijksten en uitstekend ingelichten in
dustrieel, wordt ons oog gevestigd op 
rekken waarop een indrukwekkende reeks 
conservenblikken zijn opgestapeld. Er zijn 
er· vim alle soo1-t€n; . met le'tendige en aan
trekkelijke kleuren, versierd met klein-e tee-
kéningen die de lekkerbekken zouden doen 
watertanden. Op een van deze blikken zien 

· ·wij sneden gerookten zalm die in de .olie 
"baden. Onze leidsman heeft begeerigheid in 
·onzen blik gelezen, want hij zegt: 
~ Laat u niet verleiden. Zij zijn leeg. Er 
zijn geen doozen met zalm meer. Dat zijn 
allè monsters van onze vóóroorlogsche pro-

'' ductiè. 

IV. De haring woràt 
in bokalen ingelegd. 

V. De haring wordt 
met een marinade overgoten. 

'Vl. De bokaal wordt 
mechanisch gesloten. 

]!;n zoo vernemen wij dat duizenden en zelfs 
millioenen dergelijke doozen haring in den 

, witten· wijn, makereelreepjes in de olijfolie, 

De hu,idige bedrijvigheid 
in de conservenfabrieken 

makèreelsneden of -staarten met madeira- Laten wij nu nagaan wat er op dit oogen
saus, haring in de gelei, rolmops, paling, hldk geproduceerd wordt ·in <Leze f•rubriek, die 
sardines en wat al niet meer hebben bevat. een córnpl.ex van zeer ruime gehouwen om
,.;_ Zooals gij ziet, fabriceerde de Belgische vat waarvan ieder aan een duidelijk bepaald 
oonservenindustrie, die onvoldoende gekend werk is voorbehouden. De fabriek is bij een 
iis, een groote versciheide'nheid aan produc- kanaal gelegen en rechtstreeks met een 
ten. Nochtans is deze industrie ten onzent spoorlijn verbonden. Zij bevindt zich in het 
bettèkkelijk jong, gezien zij eerst na den centrum van het land. Dank zij de boven-

er allerlei producten voor nijverheid en han
d-el uittrekt. 
Nadat de harmg gewasschen is, van zijn 
schubben ontdaan, onthoofd en geledigd is, 
wordt hij licht gezouten. Dit is de derde 
behandeling. 
Na deze verscll:illende vlugge en rationeele 
bewerkingen te hebben ondergaan, komt de 
haring bij een nieuwe ploeg arbeidsters te
recht, die hem 1n bokalen inlegt tot. beloop 

van . het reglementair gewicht .. ·De bokalen 
wotdert dari mét eèn ~rinade (azijn, water; 
kruiden, welke ~oorafgaá;delijk zorgvuldig' 
:werden gedq~erd) gév\lld;. die de haring 
bewàart, bij~ldien de voeqencte bestanddee~ 
len en den smaak behouden blijven. 
Te~1Slotte worden de bokalen mechanisch 
van deksels voorzien, in bakken geplaatst 
en in. de voorraadplaats opgestapeld. Wan
neer de Hoofdgroepeering toelating verleent 
worden ze naar de kleinhandelaars vèrzon-. 
den. 
Alzoo hebben wij stap voor stap de verschil
lende stadia van de bereiding van den ha
ring gevolgd en wij hebben kunn-en zi~n 

welke groote zorgen men aan den haring 
bij elke behandeling besteedt. · 
Het product in afgewerkten toestand is vol~ 
komen gezond en een krachtig voedsel: 
Zooals men weet, werden deze conserven
fabrieken ,door de ~oofdgroepeering aange
duid om reden van den omvang van htin 
omzetcijfer vóór 1940, wa.t wijst op de per
fecte outmeering dezer fabrieken en op hun 

·grondige vakkennis. 
Dit neemt niet weg dat zek·ere personen hun 
neus voor deze haringbokalen optrekken, 
waaraan :;;:ij voorzeker versche · visch na.ár 
·keuze verkiezen. 
Wij natuurlijk ook! Maar het is juist om 
versche visch die, zooals men weet, zeldzaam 
is, te vervangen, dat men deze conserven; 
die op verre na niet dezelfde hoedanigheid 
bezitten dan deze van vóór den oorlog, v~r

deeld. En waarom? Onze .zegsman licht ons 
nader in: 
-- Vergeet niet dat wij thans haring van 
miri<:lere qualiteit · verwerken. 
- WiJ onderbreken: 
- u gaat ons toch niet doen gelooven dat, 
er vredes- en oorlogshai:'ing is! 
- Toch niet. Maar men vergeèt maar al te 
gemakkelijk dat nu enkel « magere » haring 
gevischt wordt, die zich in de Noordzee ná 
de paa~periode kom.t herstellen. 
In normalen tijd wordt de-ze haring hiet 
geva.ngen. r;>eze haring. werd vroeger alleen 
gebruikt voor· zekere ·speciale bereidingen. 
Het is daarom dat de haring die men thans 
inlegt denzelfden lekkeren smaak niet heeft 
dan de gansche reeks van haringen die de
zelfde fabrieken in normale periode bewer
ken. 
Maar men mag er evenwel van overtuig'd 
zijn dat wat men thans inlegd niet beter 
kan worden verzorgd dan de huidige. midde
len dit toelaten. 
Daarvan hebben wij o11S ten volle kunnen 
overtuigen tijdens ons bezoek. 
Wij hebhen de fabriek waar niets dan orde 
en rei'nheid heerschen, verlaten, met de hoop 
uit te drukken dat deze meening zou worden 
gedeeld door de handelaars en dat zij op hun · 
beurt deze meening door hun klanten zou
den doen deelen. De eenen zooals de ande
ren moeten geduldig en moedig betere tijden 
a.fwachten waarin zij zich opnieuw aan lek-. 
kere conserven, die wij hier tèr herinnering 
brachten, zullen kunnen te goed doen, zon
der te willen vergeten dat onzé nijverheid 
geeutilleerd is om perfecte producten te. fa
briceeren die met de beste vreemde conser
ven kunnen wedijveren. 

·. 'Vorigen oorlag eenigen · omvamg heeft geno- vermelde verbindingswegen, komt de visch 
'men. Vroeger waren wij ongeveer uitsluitend er dus in een :volmaa;kt versehen toestand 
·Op het buitenland aangewezen. toe. 

ONBEZONNEN VERBRUIK VAN DRijfKRACHT 
· ~ De buitenlandSCihe concurrentie moet zooals wij het reeds zegden, bewerkt. men 
·noo~tai:J.s v~ij. groot zijn geb~ev~z:.? . er heden sleohts haring .. (Inderdaad, wij 

a, ~-a;t 1S voor een aanzl~nliJk deel toe zullen slechts terloops .herinneren aan de 
te scihrlJven aan de zo~derlmge opva~t~g ·kleine hoeveelheden gezouten en in het ijs 
van onze lan.dgenooten, d1e vaa;k een ne1gmg ocwaarde sprot, die uit lÎfoorwegen worden 
ve~toonen om hun voorkeur te schenken aan gezonden.) Voor het overige is er slechts 

., bmtenlamdsche merken h . · te . D h . · 
D h ed . h .d ·. h" ? 00 armg z1en .. eze armg zal gedurende 

· ·- e 0 amg; 81 miss~ len · wagen WlJ verschillende· maanden worden verkocht, als 
w. vragen. . . het seizoen van den versehen haring ten 

· ·,.- Neen, zeker met. En ik wensch u dat j;e . d 1 00 Hï rdt · b k 1 · 
bewijzen dooc het feit dat wij· zelf een deél em e ~~ ZtJn. J wo m 0 a. en mge-

. · . . .. legd. BlJ ge,brek aan grondstoffen, 1s het op 
van. onze, pr~uctu~ mtvoer~en; terwlJl de dit oogenblik. ónniog,elijk hèm in blikken te 
Belgen veel mgevoerde co11Serven verl:n-uik-
ten! En onze producten werden in andere 

'·' :Îanden zeer. op prijs gesteld, daar de VTaag 
steects toenam. · 
Men verschaft ons dam overvloedig b!jzon
del'lheden over de wij-ze waarop die conserven 
wetden bereid, 'en llMlat wij de fabrieken 
hadden bezooht en hadden geco11Stateerd 

bewaren. Maar. zooals men er zal kunnen 
over oord.eelen door wat wij er van zullen 
zeggen. moet de bereiding, zooals zij wordt 
verzorgd, een uitstekend product leveren dat 
onze voeding goed zal aanvullen~ 

De ha.ring wordt eerst en vÛOral in een over
vloed van water gewa.sschen en ont.schubd. 

Kolen e'n de daaruit gewonnen drijfkracht 
voorzien, na de voedingsproducten, in de be. 
langrijkste levensbehoeften. Het moet dan 
ook geen nader betoog behoeven, dat uit 
elke ton kolen, elke kilowattuur en elken 
kubieken meter gas het grootst mogelijke 
rendement dient te worden gehaald. Dit 
geldt zoowel voor de huishouding als voor 
het verkeer en het bedrijfsleven. 
De grootste vijand van een nuttige toepas
sing van gas en electriciteit is het onbe
zonnen verbruik, dat afbreuk doet aan ieder 
oeconomiscih belang. Dit onbezonnen ver
bruik doet zich overal voor, zoowel ziohtbaar 
als onzichtbaar, en zelfs nauwgezette men
schen worde'n er het slachtoffer van. Men 
is dikwijls zóó in zijn werk verdiept, dat 
men nauwelijks op het energieverbruik let, 
machines onbelast laat loopen of licht on
noodig laat branden. Overal en altijd zullev 

er oogenblikk:en zijn, waar<JiP onnoodig en-er
gie wordt verbruikt: Al moge het ·onbe
zonnen energieverbruik O!!> zichzelf· gering 
schijnen, in totaai komt het neer op ge
tallen, waarvan men zich nauwelijks een 
voorstelling kan maken. Men bedenke welke 
hoeveelheden energie men zelfs in een klein 
arbeidsgebied. kan :besparen, dOOl' slechts hel< 
.onbezonnen vèrbruik te weren. Deze hoeveel
heden berekend over het geheele bedrijf&
leven, te zam.en met het onnoodige verbruik: 
in de huishouding, toonen aa.n, welk groote 
hoeveelheid energie er thans nog in het alge
meen wordt verspild. Wat op een kantoor. of 
in een fabliek overbOdig door den meter 
vliegt, is zelfs zöö groot, dat een normallJ. 
gezin er voLdoende aan heeft om er een. 
maandlang van te genieten .. 
Strijdt daarom tegen de eitergie<Versoilliru!: :· 
ll.et is in uw eigen belang ! 



BLADZ. 4. 

HOE DE HARINGEN CÈROOKT WOROEN 
onze lezers weten dat thans de rookerijen 
in volle bedrijvigheid zijn. Van daar toch 
komen de talrijke gerookte haringen, die 
men tlhans verkoopt. 
Hier willlen wij wat vertellen over het rooken. 
Van zoodra de haringen in de rookerij toe
komen worden zij gezouten. Nadien wordenzij 
àan lange ijzerèn ·staven geregen, die door
heen de onderkaak van den haring wordt ge
stoken. ET wordt echter voor gezorgd dat er 

deze· ovens wordt gestookt. Buiten sommige 
bijwndere · houtsoorten, die verschillen van 
fabriek tot fabriek, naar gelang de fabrica
tieprocédé's, wordt gewoonlijk de afval ge
bruikt van het hout, dat wordt ~ebezigd in 
de kl0ll11Penmakerijen. Maar thans is het 
zeer moeilijk om aan het nodige hout te 
geraken. 
Als de haring voldoende gerookt is, wordt 
hij van de ijzeren staven afgetrokken en 
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den gezonden. Dat zijn ten andere, zooaJs die voor de haringvangst met een speciàal 
rneri weet, ' magere hari:rigen, d1e na den net wordit opgetuigd. De duur der slç~ 
paaitijd in de Noordzee worden gevangen. valt moeilijk te bepalen en hangt, aLvan 'de 
Deze haringen zijn wel gezond en zelfs zeer densiteit der. haringsciholen. De treil ·wordt 
smakelijk, maar toch lang niet zoo goed no<)it langer dan .het ve;rloop van een getijde 
als de voHe haringen, die veel grooter waren. buitenboord gezet ·en het gebeUirt dat na .een 
en veel rijker aan voedende . bestand.deelen, 
die we voor den oorlog rookten. Het iS om half uurtje visschen de kor reeds proppens-
deze redenen dat de gerookte haring, die vol is. Naar gelang de grootte van het ge
thans wOl'dt verkocht, niet hetzelfdè uitzicht bruikte vischtuig kan eèn, vangst 20 tot., 30 
noch de hoedanigheid hebben kan als de duizend kilogram haring bedragen. 
bakharing of bokking, die vroeger van de- · Wanneèr de sprotvisooherij niet meer ten
zelfde. rookcrijen kwam. deerend is, wordt de ijle haringvisscherij 
Zij kunnen ook lang niet zolang worden be- insgelijks door de kleinste visschersvaart,ui-

OPVOLGENDE BEWERKINGEN BIJ HET ROGKEN VAN HARING gen beoefend, overwegend door middel van 

' 

' 

~h 
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.• ' 

het « stroopnet ». 'Dit net is een passief 
vischtuig, dat van een aan-anker-liggend . 
oohilp in het. water wordt gevierd en. waatin de 
haring met de tijstrooming'teréèhtkomt. Het 
stroopnet wordt· gewoonlijk· na verloop vàn 
het getij binnengehaald tenware de V'isch . 
zoo overvloedig voorkwame, dat het net, door 
de kracht van den viscll zelf, naar de opper
vlakte steeg. In dit geval wordt het net 
aanstonds geledigd en indien de tij nog niet 
te ver is verloopen, wordt het on'middellijk 
terug buitenbooro gezet .. 

" De haring wordt gezouten. II. De haring wordt lil; De haring IV. De gerookte haring 
aan ijzeren staven geregen. in den rookoven. wordt in kistjes gelegd. 

Bij afwezigheid van onze diepzeevisschers
vloot, wordt hedendaags de ijle haringvis
scherij enkel door de kustvissohersv.loot be
oefend, ·samengesteld uit de kleinste vis
schersvaartuigen, die in den Zomer de ga.r
naalvissohertij en vanaf November de sprot
vissoherij, zoolang deze rendeerend is, uitoe
fenen. Deze vaáituigen zijn. voo,rzien van 
drijfkrachtmotoren die 5 tot 100 P.K: sterk 
zijn. 

tusschen de ha1ingen ten minste steeds een netjes in kistjes gerangschikt. Dan moet de waard. In principe dienen de tegenwoordig 
[paar centimeter plaats blijve opdat zij goed haring nog slechts worden... gegeten. gerookte haringen slechts enkele dagen be-
zouden doorrookt worden. De staven worden waard te worden. 
dan bij groote hoeveelheden in de rook- De rockers, die wij ó<ver deze aangelegen-
ovens opgehangen. Sommige dier ovens zijn heden gesproken hebben, lieten niet na onze Zij worden ook niet aangeboden als een 
buitengewoon groot. Het eigenlijke rooken aandacht· te vestigen op het feit dat we eerste-klasse~product maar toclh beteekenen 
duurt een tot twee dagen en soms zelfs lan- thans voor gansch uitzonderlijke toestanden zij een belangrijke factor in de bevoorrading 
ger, naar gelang de hoedanigheid en de staan ·en dus ook voor gelegenheidswerk. van het land en de verbruikers zijn wat blij 
dikte van de haringen en ook naar gelang Want in normalen tijd zijn de haringen, hun rantsoen te kunnen gaan ophalen. 
de soort van hout, die vvordt gebruikt. die worden gerookt, zeer verschillend van Hier ook dient men tevreden te zijn m~t 

Ong€'Veer 161 vaartuigen hebben de haring
campagne 1941-1942 medegemaakt. 

In de Belgische wateren werd de haring 
70 procent gevischt door middel van het 
stroopnet en 30 prQ!::ent door den haring
treü. In de Fransche wateren, op twee uit· 
zonderingen na, waren onze vaartuigen met 

Het is inderdaad houtvuu.r dat bestendig in diegene, diet hans naar de rookerijen wor- wat men heeft. 

DE HARINGCAMPAGNES 
TijDENS DE LAATSTE JAREN 

In onderstaand artikel geven wij een overzicht· van · de hariÎîgse'.isoenen 
en de geboektè resultwten, in de afgeloopen jaren. De cijfers die wij 
citeeren en de plaatsen van de vangst hebben dus beb-ekking rot de vroe
gere haringcampagnes .. Wat het· huidige seizoen betreft, dat àlle verwach
tingen overtred't, is ·het nog te vroeg om bijzonderheden te verstrekken. 

Het haringseisoen 
Jaarlijks komen van December tot Maart 
ontelbare haringscholen, in dichte drommen, 
de Fransche kustwateren van het· uiterst 
Zuidelijk gedee1te van de Noordzee en het 
Oostelijk gedeelte van het Nauw van, Kales 
bevolken. De jaren, dat deze haringscholen 
buitengewoon rijk mjn, dringen ze in de 
Belgische kustwateren, tot vóór Nieuwpoort, 
zelden of nooit. meer Oostwaarts (wat dit 
jaaJ: wel l;let geval iS). Alsdan vormen 
zij van af Nieuwpoort, via Kaap Gris
Nez, tot bij de monding van de sórru:lle, êen 
onafgebroken haringbank. 
Deze scholen zijn uitsluitelijk samengesteld 
utt ledige haringen die onlangs paaiden, d.w.z. 
kuit of hom afzetten en waardoor bijgevolg 
de geslachtsorganen ledig zijn. Vandaar de 
Nederlandsche benaming « ijle » haring. Op 
onze kust duidt men de ijle haring aan on
der den naam van « scheen ». 
In tegenstelling met den ijlen haring heb
ben wij: 

1) de maa;tjes- of vette haring, die in het be
gin van zijn mestingsperiade verkeert; 

2) de volle haring, met sterk ontwikkelde ge
slacJ:ltsol'ganen en 

3) de rijpe haring, waarvan de geslachtsor
ganen zoodanig rijp zijn, dat een lichte 
druk met de vingers, van vóór naar achter 
langsheen de buikzijde, een uitwerping 
van hom of kuit teweegbrengt, hetgeen be
teekent dat de haring op dat oogenbHk in 
volle paaiperiode verkeert. 

Na het werk der vooctplanting te hebben 
verricht is de haring afgemat, mager en zie
kelijk; dit vanwege de afzetting der ge-

slaclltsproducten die een geweldige kracht
inspanning vereischt.' Daarbij onthield het 
individu zich sinds een paar maanden van 
alle voedsel, terwijl het zijn opgedaan vet 
aan de ontwikkeling van zijn kuit of hom 
besteedde. 

De ijle haring die gedocende de Winter
maanden de BeLgische Westkust en de Fran
sche Noordkust aandoet, paait hoogstwaar
schijnlijk in de streken van de « Hinder », 
« Ruytingen », « Sandettie », en in het Oos
telijk gedeelte van het Kanaal, waar in No" 
verober en December honderden Engelsche, 
Hollandsche en Fransche stoomloggers, door 
middel van de vleet (drijfnett.en) - in min
dere ma;te met den treil - op deze paaiver
_zamelingen jacht ma;ken. 

Zoodra deze haring gepaaid heeft verlaat 
hij de paaigronden, en vooraleer zijn. voeder
weiden terug te vervoegen, zoekt hij dicht
bijgeleg·en kustwateren op, bij voorkeu;r de 
Fransche in de omge·ving van het Nauw van 
Kales, waar hij een rust- en herstellingspe
riode doorbrengt; Dit oponthoud duurt tot 
dat de haring terug op kracht komt en zijn 
eetlust herneemt. Alsdan verlaat hij de_ kust
zone en vangt de trek· naar de voederwei
den aan. 

Waar deze voederweiden gelegen .zijn, heeft 
de wetenschap totnogtoe niet weten te ach
terhalen. De ope;oekingen dienaangaande 
door middel yan de merkingsrnethode die bij 
de trekvisschen o.a. de kabeljauw, schelvisch, 
zalm, enz;, zulke leerrijke uitslagen ople
verde, bl€'Ven bij den haring vruchteloos, om 
reden dat van de duizende individuen die 
gemerkt· en tel'Ug werden vrij ge la ten, geen 
enkele terug werd gevangen, zoodat de ijle 

harmg bij het. verlaten oriier kustgebieden, 
spoorloos verdwijnt. Onze kennissen aan
gaande het trekken van den haring hebben 
we vooral·te danken a.an de welbekende va
riabiliteitsstatistiek van Dokter Heincke : de 
afstand van den punt van den snuit eener
zijds, tot het begin ván de rug;yin en van de 
aarswin anderzijds, werden in procenten van 

beide vischtuigen uitgerust. Bij springvloed 
werd bij voorkeur met het stroopnet gevischt 
en bij kranktij met den treil. Gezien het 
« dagelijksche reisblad » geen gewag ~akt 
.over het gebruikte viochtuig, was het . niet 
moge~ijk de vangsten, door middel van den 
treil of stroopnet, buitgemaa;kt afzonderlijk 
te tabuleeren. 

het geheele lichaam uitgedrukt, de bases van Vangstzones in de laaste jaren 
rug. en aarS/Vin werden gemeten, en hunne 
stralen, benevens die der borst- en buikvin- Vóór den oorlog waren de Belgische vis
nen geteld; verder telde hij het aantal kiel- schers, bij het najagen der haringscholen, 

meestal werkzaam o·p de Fransche kust, tusschubben aan de buákzijde, vóór en achter 
schen Grevelingen en BÜulogne. Het is in de buikvinnen, mat de lengte van den kop 

en stelde het gemiddeld. aantal rugwervels deze kustrone dat de dichtste Scholen ge
vast. Later kwam de berekening van den woonlijk worden aangetroffen, voornamelijk 
gang bij' den groei, de variabiliteitsstatistiek binnen de drie-mijlen-grens. Buiten deze 
aanvullen. Met beh'\llp van al zulke gegevens grens is de ijle haringvisscherij zelden ren-

. deerend en het is de reden waarom onze vis-is men er toegekomen te bewijzen, da;t de 
hierboven aangehaalde kenmerken biYeen ochers, niettegenstaande de zware straffen 
bepaalde groep van haring van de eene waaraan ze zich blootstelden, niet kmiden 
vindplaats zich rondom een ander. gemid- nalaten hun netten in de Frnnsohe wateren 
delde groepeerden dan bij haringen van an- te gaan spannen. 
dere plaatsen en in andere maanden gevan- Uit dat oogpunt waren de Belgische visschers 
gen; De « Olupea harengus » of gewone ha- gedurende het ijle haringseizoen 1941-1942 
ring bestaat dus feitelijk uit tal van parallel bevoordeeligd en een 40-tal Belgische vaar
loopende ondersoorten of rassen, dje elk hun tuigen kregen van de Duitsche Overheid· toe
eigen voederweiden en paaigronden hebben. lating om van utt Grevelingen t.er hafing
De paaitijd van deze verschillende onder- vangst uit te varen, en wij en vrank il1 de 
soorten valt, naar gelang de ligging der paai- omgeving van Grevelingen de Fransohe ter
plaatsen, .V!roeger of later in het jaar. ritoriale wateren te . bevisschen. Bij gebrek 
Dank aan deze afwijkende karakteristieken aan aanlegplaatsen konden niet meer scqe
is men er in geilukt de identiteit van den pen te Grevelingen. worden opgeno.men, 
ijlen haring, die lederen Winter in de onmid- maar van z-oohaa.St de haringvangst op de 
dellij.ke nabijheid van onze kust een conva- Belgis'Ghe kust niet meer rendeerend was, 
lescentieperiode komt doorbrengen; na te kregen Oostendsche en Nieuwpoortsche vis
gaan, waardoor het de Professoren Gilson en schers toelating om van uit eigen have1:1 de 
Le Gall, mogelijk werd vast te stellen dat Fransclhe wateren bij . Grevelingen te gaan 
we hier te doen hebben met « Bank- of bevisschen. 

Noordzeeharing » en « Kanaalharing ·». Gedurende het haringseizoen 1941-1942 be~ 
Beide haringgroepen paaien in dicht bij el-
kander gelegen zeegebieden en omtrent het- p§)l'kte het arbeidsveld onzer visschers. zich 

1) tot een strook die zich strekt van Nieuw-
zelfde tijdstip, poort tot vóór Mala-les-Bains <ten· Oosten 

Hoe mèn haring vangt 
Door de Belgische visschers wordt de ij.le ha
ringvisscherij in gewone tijden, meestal door 
middelmatige visscherssloepen, waarvan de 
P.K. strekte der drijfkrachtmotoren tusschen 
100. en 240 schommelt, uitgeoefend. Het 
vischtuig dezer vaartuigen is de bordentreil, 

van Duinkerke) en 2) tot een trook · geiegen . 
ten Oosten en ten Westen van Grevelihgen. 
Rijke vangsten werden gemaakt tot blj deri 
ingang van deze haven en het gebeurde dat 
na tien minuten vissohen, het stroopnet of 
de treil opgepropt was. Opgemerkt dat ten 
Oosten. van Nieuwpoort, de haring van onze 
kust verwijderd bleef. 
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(· De resulta-ten -· genwerd.gevisOOt, l>ereikte de a,anvoer het 
,_.Vóór den oorlog was Oostende, wat de ijle- koi0Sf>3,1e. cijfer van 10.006~791 kg. Indien 
'''ha-ringitoevoer betréft, de: belangrijkste ha~ onze vóóroorloggene visschersvlooi:., waarvan 
''veri van Europa. Gedurende- den Winter het vangstvermogen een. veelvoud van min-

1930-1931 werden er 18.360.596 kg. ijl-é haring stens 3 beteekent, deze campagne had mee
, gelaJJJ<i. Dit cijfer -wa.S verreweg· het hoogste gemaakt, dan ware het recordcijfer van 
· dat te Oostende werd geboekt. Het laagste 1930:.31 voorzeker ·bereikt, wellicht overtrof-

. aanvoercijfer werd in . 1937-38 vastgesteld : fen .geweest. . -. . 
- 007.428 kg. In den Winter 1940-41 kwam· er ,Gezien den ~oogen prlJS, 8 f.r._ het kilogram. 
van hèt ijle haringseizoen insgelijks weinig die verleden .~aar voor den hanng werd vast

. terecht en het 70-tal vaartuigen dat toen op gesteld, bereikte de opbrengst de fabela-ch-
. kust werkzaam was voerde slechts tige som van 80.054.328 fr. dat is verreweg 

~:~ kg. haring ter· markt.' de grootste besomm~r:g die een ijle-haring-
' Deze povere uitslag Iaat vermoeden, dat de seizoen opbracht. Voor den oorlog was het 

haringscholen in de Fransene wateren, ook in 1929-30 d3>t de grootste opb;rengst· w~ ge~ 
dungezaaid voorkwamen, en day het seizoen boekt: 16.998.7:54 fr.voor U.282.163 kg:•. t ZlJ 
:in gewone tijden, weindg loonend ware ge- f-r. 1,50 het ~logram, de hoogste . priJS die 
weest. Deze z~ijze wordt ten andere ge- voor den harmg werd aangeboden. De laag
staafd door het werk (( Les transgressions ste prijs werd vastgeste-ld in 1934~~5 wan-
:~céaniques -» van Dr Le Danois, waarin neer er slechts 3.856.044 fr. betaald werd 
schrUver, voor 1940, een 18-jarige tra-nsgres- voor 12.322.990 kg., 't zij Slechts fr; 0,32 .het 

' sie. of uitgebreide inbreuk van Atlantisch kilogram. 
water in de Noordelijke zeege:b~eden voor- Met het oog op bezuiniging der brandstoffen, 
spelt. Nu, zulke transgressie wordt door den werd verleden seizoen overwegend van uit 
haring vermeden en de jaren, wanneer de Nieuwpoort en Grevelingen ter haringvangst 
Noordzee en het Engelsch Kanaal door het gevaren, hetgeen uitlegt dat de haven van 
warmer en zouter Atlantisch water worden Oostende. waar nochtans het grootste aantal 
overrompeld, worden .altijd arme haring- vaartuigen zijn ingeschreven, op den derden 
vàngsten geboekt. rang komt te staan voor wa;t den aanvoer 
Het ijle-haringseizoen 1941-42 daarentegen; betreft. 
was een van de rijkste dat onze visschers Wat het hUidige haringseizoen betreft, waar
meemaakten. Niet alleen in de Fransche van de resultaten de optimistische verwach
maar. ook in de-Belgásche kustwateren, kwam tingen nog overtrèffen is het nog te vroeg 
de haring overvloedig vóór en niettegen- er cijfers en bijzonderheden over te ·ver
staande enkel door kleine visschersvaartui- strekken. 

VAN UIT DE ZEE OP DE TAFEL VAN DEN VERI?RUIKER 

HOE BEREIKT ONS DE VISCH 

DIE WIJ THANS VERB~UIKEN ? 

verliest in afwachting dat, ~ wordt af,ge~ 
leverd. 

Zoodra de visch gewogen is wordt een << ge
wichtbriefje » afgeleverd door de sorteer~ 
<iers-afslagers, briefje dat dan ingewisseld 
wordt tegen een definitief stuk van de Aan
koopvereeniging en waarop alle afhoudin2:en 
V€Timeld- worden. 

BLAD:l. ·5~ 

1941, degarnaalopbrengst deze van vóór den 
oor1%.oviirlrof, 'llll'l~r nadat deze hoeveelhe
den verd~ld zijn tusscllen de rèchthebbende 
blijft er niet veel over voor ieder verbruiker. 

Op weg met de visch 

Door de Aankoopvereeniging wordt de visch. 
Nadien wordt dit briefje vervangen, althans verzonden naar hèt binnenland op het adres 
te Oostende door een check, die de visschers van de verdeelers die door de Hoofdgroepee
in een bepaalde bankinstelling van de stad ring werden aangeduid en die een hoeveel
gaan inkasseeren. . heid visch ontvangen evenredig tot hun om-

Aanvoer 

De vischvangst is, in het algemeen, heel 
wisselvallig en het succes hangt grootendeels 
af van het regelmatig uitvaren. Ook de weer
omstandigheden hebben grooten invloed. 

De haringVangst is zeer goed te noemen. 
De haring « ligt vóór de deur », zooals de 
visschers zeggen. Veel brandstof moet er 
niet verstookt worden om de vischgronden 
te bereiken. 

zetcijfer in de drie · jaren die den oorlog 
voorafgingen. 

Deze verdeelers beschikken over een lijst van 
kleinhandelaars van hun gewest onder wien 
zij dan de aangebrachte waar verdeeJ"ln op 
zelfde basis als hierb-oven aangeduid. 

Tot voor enkéle maanden werd de leurhan
del aan de kust gedoogd, maru: thans is hiid 
eveneens verboden. De leurders ontvingen 
40 à 60 % van wat de gevestigde handelaars 
krijgen, dit wat garnaal betreft, daar de 
'V'isch uitsluitend aan de winkeliers en 
ma.rktkramea:s toekwam. 

Er wordt in groep uitgevaren. De sloepen Ook de verdeelers en kleinhandelaars 
worden door wachtbooten die zelf niet aan hebben verplichtingen. Daarhij komen nog 
de vangst mogen deelnemen, vergezeld. Daar- allerlei belastingen, zoodat de prijs die .ge
voor trekken deze booten een vergoeding be- vraag'Cl wordt aan den verbruiker, riameiijk 
rekend op basis van 8 tot 10 % van de vang- 16 fr. voor de garnaal bv. waarlijk niet o-ver
sten van de bewaakte schepen. dreven is. De verbruiker moet toch ook re-

kening houden met het rjsico dat de visscher 
Voor het uitvaren is een beurtregeling voor- _iederen dag loopt en met de schade die aan 
zien door het Waterschoutsambt en heeft de netten en korren ber_okkend wordt en 
voor doel, in de mate van het mogelijke, met de ?"Ware lasten van gewone~ en oorlogs
eenzelfde aantal vangstdagen te verzekeren verzekering. 
aan ieder vaartuig van iedere categorie, 

Onze vloot Er was critiek 

Onze vloot werd natuurlijk fel 
Naar aanleiding menwerkende Vennootschap. Deze Vereen!- vend door de ooi·logsgebéurtenisSen, maar 

· -. ging is gemandateerd door. de Hoo!dgroet}ee- ·er bestaat een groeten wedij~er In het 

ge ha- Het spreekt vanzelf dat de huidige Inrich
ting van de Aankoopvereeniging aanleiding 
heeft gegeven tot critiek, voornamelijk om
dat slechts een beperkt aantal vischkoopers 
toegelaten werden. Wij zullen hier niet han
-delen over de innerlijke organ-isatie van dit 
organisme, daarover moet de leiding van de 
Hoofdgroepeering zelf beslissen, maar ·wel 
over de gepastheid tot het stichten van dit 
licihaam. 

van de haringvángst- ring « Visch en Visscherijproducten » om bouwen van scheptm, zoodat het Beheer van 
Wemig menschen hebben zich, tot nog toe, aan de kust alle aankoopen van vlsch en Zeewezen zich verplicht heeft gezien heel 
de vraag gesteld welke weg de visch aflegt -garnaal te doen. streng op te treden en voorrang te verleenen 
vooraleer zij, van op het vaartuig tot bij den aan de geteisterde reeders en beroeps'Vis-De visch die van den visscher gekocht wordt 
verbruiker komt. Wij hebben van de huidige tegen vastgestelde prijzen, wordt, volgens een schers, daar ook in het vischbedrijf gebie-
activiteit In het bedrijf, naar aanleiding van vast plan, naar hèt binnenland verzonden ken is dat gelegenheidBreeders dreigden al
de haringvangst een onderzoek ingesteld in terwijl een gedeelte voor plaatselijk verbruik les te overrompelen. 
zake de . tegenwoordige organisatie van het afgehouden wordt. 
zeevisscherijbedrijf. 

·. De . basisreglementeering 
Aan de basis van de vischverdeeling en -be
de::ling bevindt zioh de. Hoofdgroepeering 
« Visch en Visscherijproducten » die, in 
principe, de regeling van de Productie, Han
del en ·Nijverheid op zich neemt. Sinds een 
zestal maanden heeft ook de Hoofdgroepee
ing « Verkeer » de zeevissoherij> in hare be
voegdheid en is ze van wal gestoken met een 
Afdeeling Zeevisscherij, die al· de reeders ter 
vissclierij groepeert en tot doel heeft de be
roepsbelangen van haar leden te vrijwaren. 

Daar wij hier voornamelijk handelen over 
de viscihverdeeling zullen wij ons beperken 
t@"t het bespreken van de werking van de 
Hoofdgroepeering « Visch en Visscherijpro
ducten » en de onder haar ressorteerende li
chamen. 

Maken van deze Aankoopvereeniging deel 
uit: de vischhandelaars die kunnen bewijzen 
dat zij, gedurende de drie vóóroorl~sche ja
ren, voor gemiddeld 400,000 fr. visch koch
ten. Wat beteekent dat een groot aantal han
delaars uitgesloten werden en nu aandringen 
opdat alle vischkoopers zouden toegelaten 
worden om alsdan de winst te verdeelen in 
evenredigheid tot hun omzetcijfers. 

De Aank-oopvereeniging telt drie afdeelin
gen, namelijk voor gamaal, ;visch, haring en 
sprot. 

Bij het 'verzenden en verdeelen onder de ste
den in het binnenland, moet de Vereeniging 
blijk g-even van initiatief en rekening hou
den met wat de onderviiiding heeft geleerd 

De visch wordt gel~st 

Deze kustvloot mag niet vergeleken worden 
met de vloot waarover wij vóór den oorlog 
beschikten. De groote treilers zijn uitgewe
ken naar het buitenland en hoeveel er van 
zullen wij nog terugzien? 

Juist daarom is het noodig dat nu reeds ge
werkt warde aan een plan tot wederopbouw 
van onze vloot, plan waarbij de belangen 

Toen toelating tot Uitvaren verleend werd 
aan de visschersvloot was dit uitsluitend 
met het oog op het algemeen belang. Van af 
de eersté dagen ·zag men de vischprijzen de 
hoogte ingaan. De Aankoopvereeniging moest 
in vrij ongunstige omstandigheden haar wer
'king beginnen en er moest een ernstige prijs
regeling ingevoerd worden. De vissellers wa-

van de visschers-reeders en ook van den ren daarmee niet in hun schik en verkozen 
Staat, en dit voornamelijk voor wat betreft den vrijen handel. Het algemeen belang 
d kredietverleening niet mogen uit het oog primeerde nochtans en ook onze visschers 
v~rlo,ren worden. ' - ' hebben er zich naar geschikt en vragen 

j slechts dat er' aan de vischprij~en ni.et .~eer 
Tal van de kleinere vaartuigen die nu nog J zou geraakt, en dat ~ geen meuwe biJdra
in de vaart zijn, zullen verdwijnen zoodra gen meer zouden gemt worden. 
de vredeskl-okken zullen luiden. Zoo deze 
vaartuigen de vischvangst kunnen plegen in 
groep, zullen zij uitgeschakeld worden. zoo
dra zij op eigen krachten ~n afzonderlijk 
ter vischvangst moeten. uitvaren. 

De toekomst 

In de Al'deeling, Productie wordt de kust- en 
hoogzeevischerij gerangschikt, terwijl de .Af- _ Làten wij een uurtje langs de kade rondkuie-

ren. De vaartuigen zijn zoo pas « versast » 
deeling Handel den afzet regelt van garnaal, geworden en de haring wordt gelost in « ben-

Men denke nu niet dat de ordening van 
Trouwens, vóór een paar maanden, heeft de het zeevisscherijbedrijf van voorbijgaanden 
overheid zich verplicht gezien een twaalftal aard is. Ook na den oorlog zal er ve€'1 moe
kleine vaartuigen uit de vaart t~ nemen ten gedaan worden: wederop,bouw van de 
daar zij ·geen waarborgen boden op gebied vloot; bescherming van de vischgronden; 
van zeewaardigheid en van opbrengst. vooruitgang van de techniek; opzoek~n van sprot, haring, oesters, kreeft, zeevisoh, zoet- nen )}, Somn::tige reeders beschikken over 

watervisch, mosselen, weekdieren, en verder 
:in- en uitvoer regelt. 

In de Afdeeling Nijverheid worden de kon
serven- en inlegfabrieken, de rookerijl'n, 
d;roogeriejn, zouterijen en koelhuizen gerang-

"schikt. 

. Bij deze drie Afdeelingen werden een Pro
pagandacomité en een Comité voor Beroeps
vorming met betrek tot de visscherij en den 
handel, toegevoegd. 

Aankoop 
Aan de kust bestaat er een officieele Aan
'toopvereeniging, onder vorm van een Sa-· 

eigen bennen maar. in de meeste gevallen, 
moeten- zij door de Aankoopvereeniging ter 
beschikking gesteld worden van de visschers. 
Ook hier is er groot tekort aan materiaal, 

Beperkte vangst 

wat soms de verhandelingen belemmert en De oorlog eisent ook zware offers aan de vis
het afleveren van de visch nog denzelfden · schers. Zij m~en niet zoo ver uitvaren als 
avond onmogelijk maakt, met het gevolg dat zij dit zouden willen. Een grens diende ge
de visscher ve'rplioht ll; nachtwakers aan te steld en spijtig . genoeg vallen de rijkste 
stellen om te voorkomen. dàt de visch wordt vischgronden buiten deze. grens. Men zou 
gestolen. bijna zeggen dat de haring medelijden heeft 

Maar alles wat aangevoerd wordt. beteekent 
geen zuivere winst voor den visscher. Hij 
moet immers een « toegewicht » afstaan dat, 
voor de haring, berekend is op 4 %, of 2 kg 
per korl van SO kg daar de visch gewicht 

gehad met onze vischers vermits hij thans 
dichtbij het strand komt zwemmen. 

Ni~tegenstaande de belemmeringen worden· 
er, wat garnaal en haring betreft, schoone 
uitslagen bereikt. Wij herinneren ons dat, in 

nieuwe afzetgebieden; onderwijs, en rtog tàl 
van ande:re vraagstukken die, naar het 
voorbeeld dàt ons in de laatste vooroorlogs
jaren g-egeven werd door naburige lamien. 
in een -geest van ordening zullen dienen 
opgelost te worden. 

Wij leven thans van andere landen die niet 
ten zelfden titel als wij in den oorlog 
betrokken zijn, afgesloten. In deze landen 
zal grooten vooruitgang verwezenliJkt zijn 
op zeevisscherijgebied. Met reuzenschreden 
zullèn wij ons daarvan moeten op de hoogte 
stellen om, zooals vroeger, een vooraan
staande plaats te ookleeden in de Euro
peesche vischvangst. 

.. 



DE :.vlSCHB:ANDEL 

DE VISCHSTAPELS 
Noordzee, w strekken en of hij niet, zooals 
na den vorigen oorlog, 1n enkele jaren zal 
verslonden zijri, · . ... ', .. 

i MOETEN BESCHERMD WORDEN Wel&e maatreg'elen dienen getroffen te
woraen? De h. Gilis· herinnert''~aan de ·samen~ 
komst van 193'1' te ·Londen, alwaar, en met 
uitzondering van de Fran5che delegatié, 
een overkomst werd getroffen in zake regie
menteering van het zeevissoherijbedrijf. Ten
gevc~ge van allerhande omstandigheden werd 

-Misschien denken vele onzer lezers dat de vischstapel,s van de Noordzee 
onuifiputtelijk zijn. Dit is niet zoo. De qua-estie bekomm€ir't de bevoegde 
diensten. Welke midd-elen kÛnnen aangewend worden om onze viseh-

stapels ongerept te laten? 

Naar de reglementeering 
van het visscherijbedrijf 

Van de hand van den h. Ch. Gilis, labora- · 
toriurnchef bij den Dienst· voor zeevisscherij 
yan het Beheer van Zeewezen. is een merk
wàardig verslag· verschenen onder den titel 
« De exploitatie van de vischstapels der 
'Noordzee en de Reglementeering van het 
Visscherijbedrijf ». 
Wij wenschen hier een en ander uit_di.t ver. 
slag aan te halen om de vernielénde werl{ing 
van den visscher op de· vischvoorraden -te 
doen uitschijnen. 

De Noordzee, bron 
van vischrijkdom 

meer toe hun bedrijf in de Noordzee winstge- zij nog niet overal toegepast en zelfs in 
vend te maken en steeds moesten zij naar de landen waar ze reeds in uitvoering was, 
nieuwe en verdere vischgronden op zoek geschorst tengevolge van het uit-breken 
gaan. Het arbeidsveld van de groot-belgische van den oorlog. 
treilers strekte zich uit van de kusten van Deze overeenkomst beoogt, in eerste plaats, 
Marokko tot aan het vastelandplateau van de bescherming van de ondermaatsehen 
het Bereneiland, da.t ongeveer 2,400 km van vklch en voorziet bepalingen inzake mini
de thuishavens is verwijderd. · maten '\_'an de netmazen en ook het verbod 

tot landen van visschen benedim bepaalde 
minimateh. Deze maat werd voor elke 
vischsoort afzonderHjk vastgesteld. 

Middelmatige en kleine vlsschersvaartuigen 
vonden iilsgelijks maar een karig bf'staan. 

Hoe daaraan verhelpen 
Uit dè proefnemingen in Engeland ge
daan is gebleken dat het verhoogen van 

De h. Gilis onderzoekt vervolgens de middè- de afmetingen van de netmazen eerder 
len die kunnen aangewend worden om ctaar- een verhooging v-an de handelswaarde van 
aan te verhe1pen. de vangst teweegbrengt. 
Er valt niet aan te twijfelen of de nieuwe en Deze maatregel kan natuurlijk niet toege-
J. arenlange onderbreking van elk visschers- past worden op de ·mazen der korren die

SCihar, bot, haring; $prot, rog, poor en.·róod-
baard · 
· :Reecte;.g ·en vissellers Slia:an heden ·op den 
VQIJil."a!Vond van een nieuwe periode in de 
gresèhiedenis van de visscherij, die onmid
dellijk na; den huidigen oorJ.og moet aan· 
vangen. 
Vóór den oorlög waren de vi-sschers de 
meest vrije mènschen die,· om het even welke 
netten Uitwierpen, bijna overal waaa- ze 
wilden. 
Na den oorlog zullen zij hun netten en hun 
vangsten te onderwerpen hebben aan een 
uitvoerige reglementatiè die aJles zal orde
nen voor het welzijn van hun bedrijf. De 
opgelegde beperkingen zijn immeli's :riiet 
tegen de visschers gericht maar alleen tegen 
een irrationeele exploitatie àer vischvoor
ràden waardoor de verworven vischrijkdom 
nogmaals, binnen afzienbaren tijd, zou ver
nietigd wordeJ:l. 
Het lijdt geen twijfeJ of het best geschikte 
oogenblik om de bewuste beperking in te 
voeren, zoowel bij de kust- als bij de diep. 
zeevissciherij, za'! dat zijn, waarop het onzen 
vMlscbers opnieuw zal toegelaten zijn dt> 
wijde zee te kiezen. Ieder uitstel. kan onher
stelbaar verlies beteekenen. 

De Noordzee, aldus de h. Gillis, is ten allen 
:tijde de rijkste vischkom onder al de zeeën 
van den Noordelijken At1antischen oceaan 
geweest. Ofschoon haar vischgronden, vroe
ger zoo buitengewoon· rijk, sind-s een halve 
~uw met uitputting bed'l'eigd schijnen, leve-

. *<lri. ze tot nog toe de helft van het Noord-

De overgangsperiode noodig voor het ver-
bedrij,f in de open ·Noordzee, moet een wel- . gebruikt worden bij de garnaalvisscherij. vangen der gewone, netten door nieuwe ·met 
doende inv-loed hebben op den aangroei van Het vergrooten van de mazen 'ZOU de totale grootere mazen zaJ, bijgevolg, op een vol
de vischscharen_ Van nu af mogen wij reke- afschaffing beteekenen van deze speciale en strekt minimum dienen gebracht te worden. 
ning houden met een kolossale opeenhoo.. zeer belangrijke lmstvisschetij. Alleen het zonder dralen zal er in alle landen die toe. 
ping van , vis-scherijproducten Er zal _nog verbod onermaatsche visch binnen te bren- gang hebben tot de Noor<Wee, moeten over
meer z~jn dan na 1918, daar .thans ook 1an- gen kan hier toegepast worden. gegaan worden tot een nieuwe ordening 
den, die in 1914-1918 in den .strijd niet be- Buiten de verboden soorten zijn e~ in onze der visscherij . 

. ;li}lf>roi>eèsch vischverbruik op -
VOór deri were'ld.ooJ:log, .·en ·ondanks de uit
breiding van de visschersvloten, gelukte men 
er_ niet meer in de gezamenlijke vischtoevoer 
urit de Noordzee op te voeren. Andere visch-

trokken waren, het lawaai hunner wapens wateren min-stens acht andere visschen In deze voorwaarden alleen zal de uitbating 
laten hooreri. . waarvan de landing aan geen regeling i.s va-n de Noordzee rendeerend ·blijven en de 
Men vraagt zich echter af hoelang de ver- onderworpen en waarvan vangst en · ver- bestendige welvaart van den Noordzeevis
worven rijkdom van de vischstapels dea- . koop totaal vrij blijft, te weten ; wijting, scher kunnen verzekerd worden. 

REGLEMENTEERING 
- gronden moesten· gezoèht · worden. Weten

lilchapsmenschen ·gaven zich rekenschap van 
!het gevaar ·en drongen aan op reglemèntèe
ring van de uitbating_ Reeders en vi&schers 
·-waren daarvoor niet te vind~n. Zij .dachten _!!!~~~~~~~~~~~11111111!~~~~~~~~~~~~~11111111!~""""'~~""""'~""""'""""'~~~~""""'~~~""""'~~~~""""'~""""'~~~~~ 
$lechts . aa,n het heden en niet aan de- toe
jromst. 
Noclltans staat het vast dat de vermindering 
-van den vischrijkdoni in de Noordzee indien 

Uit het « Staatsblad » 
gen die er aan werden aangebracht) ; hun 
ledenkaart van de N.L. V. C.; de verklaring 
van hun omzet aan den controleur der be
lastingen; hun aankaapfacturen van visch 
voor de jaren 1937-3849 (en gebeurlijk hun 
fa;cturen over den aankoop van andere pro
ducten) alsmede hun boekhouding, zoo zij 
er een bezitten. 

hiet totaal, toeh grootendeels toe te sdhrijven Van 11 Januari tot 6 Februari ' 
. :Is aan een i:rrátioneele exploitll..tie. Een spre- c< Staatsblad " van U en 12 Ja-nuari: , 
kellld voorbeeld vindt men daarvan bij .de Omzendbrief aan de burgemeesters. betref
herneming van het visschersbedrijf na den fende de bedragen der gemiddelde forfaitaire 
wei.-eldooriog_ De vischstapels van de Noord- opbrengsten die· zullen aanvaard worden 
zee; die een weinig rust hadden genoten, . voor den oogst 1943 voor de kleine explo1-
waren , zoodanig toegenomen dat· de visch tanten van minder dan 50 aren. 
Dl?-a1" te scheppen viel. Zelfs de . kustwateren 
waren overbevoJkt. De_ Noordzeevisschers ken
den, na 1918, een gulden tijd maar hij was 
':van korten duur want niets werd beproefd 
.de verworven vischrijkdom in stand ·te hou-

* cc Staatsbla.d- ,, van 13 Januari: 
Bericht betreffende de abonnementen op de 
officieele uitgaven. 

* 

welke recht hebben op bevoorrading <voor 
de maand Februari 1943) . 
Rondschrijven- aan de heereh burgemeesters. 
Speciale regels voor vleeSchwaren. 

* « Staatsblad n van 25 en 26 Januari; 
Rondzendbrief aan de gemeentediensten 
voor ravitaHleering • en rantsoeneering be
treffende de verdeeling van margarine voor 
het tijdperk van 28 December 1942 tot 26 Ja
nuari 1943. 

Met het oog op het vergemakkelijken van 
de·· taak der -secretarissen en den duur van 
hun onderzoek zoo mogelijk te verkorten, 
worden de vischhandelaars verzocht hün 
aankoopfacturen volgens datum te cllassee
ren. Wij danken er hen :bij voo11bàat voor. 

, den. Er werd kort spel gemaakt met dezen 
:rijkdom en weldra was het .er slechter mede 
gesteld dan in 1913. Dit bewij-st de h. Gilis 
duidelijk door statistieken die wij; spijtig ge. 
noeg, hier niet kunnen ci-teer-en. 

cc Staatsblad " van 16 Januari: * 
Telling van de groothandelaars· 

verdeelers en -verzenders 
van visch Besluit betreffende den handel in padde- c< Staatsblàd " van 4 Februári : 

stoelen. 

De toestand wordt slechter 
Pe toestand werd met den . tijd slechter. In 
de tijdspanne 1925/1939 onderging de Noord
:zeevisscherij een .geheele omwenteling. Vis
Bchersvloten en vang-stmethodes werden 
uiterst gemoderniseerd. Het zeil, als drijf-

* « Staatsblad n van 17 Januari: 
Besluit· betreffende de contröle over zekere 
producten bestemd of gebruikt voor de mèn. 
schenvoeding. 
RoDdzerulbrie1 aan dè gemeentediensten 
voor ravitailleering en rantsoeneering betref
fende de verdeeling van afgeroomde melk 
aan ouderlingen boven de 7Q jaar. 

* _kracht, verdween, en werd vervangen door cc Staatsblad " van 21 Janua-ri: 
·.krachtige motoren. Besluit houdende vaststelling van de maxi
Daarbij kwam nog het tot stand komen van mumprijzen van gedrÇJOgde voeder- en half
viséhmeelfabrieken in alle maritieme landen suikerbieten. 
waar de zeevisscherij van eenig belang iS. Lijst der afwijkin@8n en prijsvastseUingen 
De afval van de kust- en kleindiepzeevis- toege-staan door het CommisSariaat voor 
ooheriJ, grootendeek; samengesteld uft visch p-rijzen en loonen. 
die te klein is om als menschenvoedsel ver- * _koch't te worden, alsook uit allerlei andere cc staatsblad " van 23 Januári; 
~ervelde en . ongewervelde zeedieren, die Ra~&tsoeueering der eetwaren. Tabel. 
. het voedSel Van de nutNisschen uitmaken, 
vormt een belangrijk deel van de grondst:>f * 

, de.~r f,abri!)ken. Gedurende verscheidene ja- « Staatsblad " vrut 24 Januari: ~ 
. :ren waren de kustvisschers de bijzor:tderste Besluit betreffende het vervoer van haver en 

leVeranciers en al wat in de kor . terecht van . voeder- en halfsuikerbieten. 
kWam werd dan ook onmeedoogend aan de BeslUit tot wijziging van het besluit d.d. 
'zee ontrukt en voor wat. drinkgeld aan de 30 Juli 1941, houdende oprichting van 
VJSclUneelfabrieken afgestaan. Het kwam zoo- scheidsrechterlijke commiSsies bij de N. 
Yer d.i:tt .in vel"SChiÜende landen, voonirune- L. v. c. 
·lijk Nederland, op puf werd uitgevaren. ,Bericht bebreffende de speciale verdeeling 
. De ree werd lettei-lijk « uitgeput }>. I> groote ·van bereide vleescliwaren. 
4tQ mriddelma;tige tre11ers · kwamen er niet . Mededeeling aan de eigenaars van dieten 

Maandelijksche omzendbrief bébreffende de 
ioej:Jassing . der besluiten over de ravitamee- Teneinde de• Hoofdgroepeering 1n de moge-

1i.ikiheid te stellen een telling te doen van aJ. ring. 

* cc Staatsblad »_van 5 Februari: 
Besluit· houdelllde wijziging vari art.. 11 van 
het besluit d.d. 21 Dec. 1942, houdende toela
ting van oprichting v.an compen-satiesyste
men bij ondernemingen. 

* cc Staatsblad " van 6 Februari : 
Hestuit houdendè vaststelling van de maxi
maprijzen van chièoreisurrogaten. 

BERICHT 
aan de vischhandelaars 

de groo1Jhandelaars-verzenders alsook van aJ. 
de · groothandelaaJrS..verdeelers van de kust, 
worden de groothande1aaJ:S v:an de kust hier
bij verzocht, zoo spoedig mogelijk de vaa
gende inliootingen te verstre],tken. aan de 
Hoofdgroepeerlng « Visch en Visscherijpro
duoten », Wet-straat 163, Brussel: 
1. - Bedrarg. van de reclltsbreekSche aankoo
pen in veilingen aa-n de kust. gedurende de 
jaren resp. 1~7,' 1938 en 1939, met opgave 
van de aankoopen van versche visch. 
2._ --Bedrag van het verwezenlijkte omzet
cijfer van de aankoopen van versohe en be
werkte visoh buiten de roohtstreeksche . offi 
cieele aa-nkoopen. 
3. - Opgave van het rumdeisregister in Mei 
1940 (was de aangever : a) invoerder, 1:>) 

Van het begin der maand Maart af zullen groothandelaar-verzender, c) groo1Jhandelaal' 
de kantonnale secretarissen van den Sector verdeeler, dJ) kleinihandela.ax ? Nam hij één 
« Handel en Distrtbutie » bij de. vischhan- of verschi:llelllde van deze fUncties waar?) 
del:aars een onrd.erzoek instellen dat voor doel 4. - PaldJ,uizen waarover men beschikte op 
heeft bij de Hoofdgroepeering « Visch en 10 Mei 1940 (pakhuizen in het binnenland 
Verscherijproducten » een do..osier over hen aan de kust en in de stedelijke viscltmijn) 
aan te leggen. s. - Waa.r was de hoofdzetel v-an het bedl"ijf 
Te dien einde worden de klèinihandelaars 
verzocht van .nu a,f aan alle documenten gevestigd (kust of binnenland)? 
klaar re houden, die voor naziclht zullen De aangegeven cijfers moeten door de groot
moeten onderzooht, en namelijk hun vraag handelaars kunnen rechtv-aa.rdigd worden en 
« van commodo en incommodo »; afschrift dienen voor echt en waar onderteekend . 
van hun insçhrijving in het Handelsregister De personen die valSOhe aangiften zouden 
(gebe11J11lijk mert de wijz~ngen en aanvUJllin-- doen, stellen zich aan vervolgingen bloot 
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. DE FISCALE ONGELIJKHEID 

Zijn de belastingen voor de handelaars 
honger dan voor . de · gesalarieerden ? · 

·4\ 
De handelaars w~n wel, dat zij meer belas
tingen bet.alen dan de ançlere belastings
plichtigen en in het bijzonder · dan de gesa
larieerden. Het deel dat zij meer betalen ts 
veranderlijk en men l:l.eeft -soms over~even 
door alleen een deel en nä.et het geheeL van 
de directe belastingen te vergelijken. 
Indien wij objeétief w'.Jlen blijven. moeten 
wij op zij]] mipst onze berekeningsvergelij
kingen op de beroeps- en criSistaxes maken. 
Eerst enkele principes om onzen uitleg be
grtjpelijk te maken: 

1 .. Voor den gesalarieerde als voór den han· 
delaar is de afhouding bij de ·bron alleen 
een voorschot op de belastingen die· om net 
jaar door den controleur worden vastgesteld. 
Bijgevolg, indien de afhouding onvoldoende 
was, zal er moeten worden bijbetaald; In
dien zij te hoog was, zal men een terugbe·
taling ontvangen. 
2. De belastingbasis wordt bepaald voor de 
bruto-inkomsten verminderd van de beroeps
lasten. Voor de gesalarieerden, worden. bij 
gebrek aan overtuigende elementen. de be
roepslasten op 1/4 van het inkomen bepaald. 

indien de ··vergoedingen de 15.000 fr. ntet 
overschrijden en op 115 indien ze dit laatste 
cijfer wel overschrijden, met een minimum 
van 3.750' fr. 
3. Het Beheer der BelaStingen neeft àe ge
meenten in drie categorieën ingedeeld om 
de toeJ)asS'ing van den beroepstaxe-aanslag 
te bepalen: . 
Gemeenten i:net minder .dan 5.000 inwoners; 
gemeenten van 5.000 tot 30.000 inwoners eri 
gemeenten met meer d!jll 3{).00 mwoners. 
4. De familielasten komen ook voor de bere
kening der belastingen in aanmerking. 

Om onze vergelijking door .tie trekken zullen 
wij dus de netto-inkomsten bekijken om 
vergelijkingsbases te }+ebben; op deze ma
nier zullen wij b1j geUjke inkomsten. eener
zijcts voor den handelaar en anderzijds voor 
den gesalarieerde de te betalen som voor. 
belastingen aan beroeps- en criSi.Staxes bepa
len. Vöor onze berekeningen komt ook de 
gemeentetaxe op de vergoedingen en salariS
sen· in aanmerking, die voor de handelaars 
moet worden bijgevoegd bij de beroepstaxe. 
Hier volgen enkel~ pra.ctische gevallen : 

1. Gemeente van. meer dan 30.000 inwoners, belastingsplichtige gehuwd, met één kind 
ten laste. Netto-inkomsten: 24,000 frank. 

GESALARIEERDE 
Beroeps~xe volgens barema ........ . 
Gemoontetaxe op vergoedingen en 

salariSsen (maximum 40 % van 

HANDELAAR 
480.- Beroepstaxe volgens barema 

l/10 meer voor handelswinsten ... 
'480.-

48.-

N• 2. BLAD~. f. 

Ve!'SC!ill13.002 ~ 10.072 ""' 2.930 fr • 
2.930 x 100' 

hetZij ... 29 % meer voor den handelaar. 
10.072 

4. Gemeente van minder dan 5.000 inwoners, belastingspüchtige gehuwd zonder kinderell. 
Netto-inkomsten: 28.000 frink. · 

GE$ALARIEERDE 
Ber.;tepstaxe volgens ·barema ...... 
Gemèentetaxe op vergoedingen en 

salarissen Ünaximum 40 % op 

HANDELAAR 
594,- Beroepstaxe . volgens barema 594,-

59,-1110 voor handelswinsten .......... .. 

de b. t.) ................ , .............. .. 238.~ 

Nieuwe verboaging 20 % <besluit Crisistaxe (7,5 % min 7 % per 
kind in vermindering gebracht) · 1.659,- 12-5-42) .................................... .. 131,-

Bijvoegingen van proVincie en ge-
2.491.- meente 100 % ............. ~ ........... .. 

Crisistaxe 
653,-

1.659,-

·s.ooo.-
verschil: 3.096 - 2.491 = 605 fr. 

. 605 x 100 
hetzij---- = 24 % meer voor den handelaar. 

.2.491 

Om de zaak eenvoudig te· houden. hebben 
wij geen rekening gehouden met de verzach
tingen der aanslagvoeten. 
Wij col]Stateeren. dus. dat de handelaar ge
middeld 26. à 30 % meer belastingen betaalt 
op zijn beroepsinkomsten dan de gesala· 
rieerde belastingsplichtige. 
Indien meh de beroepstaxe niet In aanmer
king neemt, iS het klaar dat men In deze 
laatste de grootste. !osmakingen vindt en 
men verschillen kan berekenen die tot 75 o/~ 
beloopen ten nadeele· van de handelaars: 
nochtans dient te worden opgemerkt. dat de 
beroepstaxe niet altijd het voornaamste ele
ment is van de totale belasting, maar inte
gendeel, dat het dikwijls de cns1staxe is. 
We moeten er ook bijvoegen. dat er· een ge-

Zeker, het feit bestàat, maar in weerwraak 
zouden we "ook kunnen vragen. noeveel han
delaars te veel betaalden door hun onwe
tendheid nopens fiscale vraagstuklren en ·bij 
gebrek aan bewijzende elementen 
Men versterkt van langsóm meer dt maatre
gelen van de fiscale toezJChten; men .kan 
zeggen dat de mazen van het net nauwer 
worden en dat de fiscale stof . die den con
troleur ontsnapt, vermindert. 

Men kan dus wat meer gelijkheid e!schen. 
Van den anderen kant moeten de handelaar& 
een poging aanwenden om aan de co;ntröle 
der belastingen klaardere en nauwkeurigere 
staten te geven. · 

de b. t.) ............................... .. 
Crisistaxe (5,5 %) ........................ -~ 

192.-
1.320,- Nieuwe verboaging voor bande

__.__ . laars (besluit 12-5-42> 20 % •••. ,. 
1,992,- Bijvoegingen van provincie en ge-

meente (100 % > ....................... . 
Crisistaxe 5,5 % ...................... .. 

528.- · voelige verbetering in de fiscale ongelijkheld 
is getreden, toen net maximum del' pro-

106.- villeiale en gemeentelijke bijvoegingen op 
100 % is vastgesteld geworden. Nochtans 

528.- schijnt het besluit . d.d 12-5-42. houdende 
1.320.- verhooging van 20 % van de beroepstaxe op 

de handelsinkomsten. een .deel van dit voor-

Denk· niet,· dat verwarring. u l{an rectaen; dat 
is een grove verglSstng De flscus heeft on
dervinding en wnaer voldoenat "Wljs.leve
rmgen kunt u zich met verdedigen 
Een eenvoudig en goed_Koop . mlddel blijft 
nochtans te uwer oeschikkmg: het houden 
van een regelmatige boekhouding. 

Wij hebben een eenvoudig systeem voor . 
handelaars· uitgewerkt, systeem dat zij zelf 
kunnen nouden en bestaande uit de twee 
wettelijke boeken: journaal-kasboek en in
ventarissenboek alsmede een uitlegboekje. 
(Uitgave L'avemr. Jamblinne de Meuxplein, 
34~36. Brussel.) Wanneer alle handelaars de 
poging zu11en hebben aangewend die men . 
van hen mag vragen, meenen wij dat het 
zal gemakkelijk gaan. de belastingsgelljkheid 
te bekomen. 

2:482,....,. deel terug te nP.men. 
Verschil 2,482 - 1,992 = 4 0 fr. 

490 x 100 
hetzij --~- = 25 % meer voor . den handelaar. 

1.992 

2. Gemeente van meer dan 30.000 inwoners,. belastingsplichtige gehuwd, met twee kin
deren ten laste. Netto-inkomsten: 36,1.l00 fr. 

GESALARIEERDE 
· Beroepstaxe volgens barema .. ;." 

Gemoontetaxe op vergoedingen . en 
salarissen <maximum 40. % op 
de b. t.> ............................... .. 

Crisä.staxe (7,5 %> .................... . 

HANI>ELAP •. R 

1.092,-1 B~roepst~xe volgens -~-~~~ ...... 1.092.~ 
i L 10 mee, voor hando ••. ~. d •.• en ••• ---~09.-

437.-
2.700.- Nieuwe verl1oogi11g \'an 20 % tbe· 

sluit 12·5-42) .... · ........................ .. 
4.229,- Bijvoeg-.ngen vaD pr;}Vmcie en ge-

me,o;nt." · 100 %J ................... .. 
Crisis~:ax<: (5,5 %) 

1.201.-

240.-

1.201.-
2 .. 700.-

5.342.-
Verschil 5.342 ~ 4.229 

4.229 ' 1.131 fr. 

.hetzij ----- = 26.30 % meer voor dtm handelaar. 
1.113 x 100 

3. Gemeente van meer dan 30.000 inwoners, belastingsplichtige gehuwd zonder kinderen. 
Netto-inkomsten: 55.000 frank. 

GESALARIEERDE 
Beroepstaxe 55.000 x. 5 % ........... .. 
Vermindering voor .één I)ersoon 

ten laste 5 % .......................... . 

Vermeerdering 1110 (gehuwd zon
der .kinderen> (besluit 2-3-42} ~· .. 
2-342) ••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 

Gemoontetaxe op vergoedingen en 
salarissen ............................... .. 

_Crisistaxe 11 % ,.;,.,. ................ ; ... 

HANDELAAR 
2.750,- Beroepstaxe 55.000 x 5 % .......... .. 2.750.-

Vermindering voor één persoon 
138,- ten laste 5 % .......................... . 138,-

2;612.- 2.612.-
Vermeerdering 1!10 voor handels-

261.- winsten ..... ;.,,.,; ........................ ' '261,-
261,-. 

2.873.- Vermeerdering 1110, belas. gehuwa 
ronder kinderen (besluit 2-3-42) .. . 

1.149,- 2-3-42> .................................. .. 
6.050,-' 

10.672,- Nieuwe verh<>Og'ing 20 % (besluit 
12-5-42) .............. ' ..................... .. 

Bijvoegingen vàn provincie en ge-
meente 100 % .......................... . 

Crisistaxe 11 % ········•·~•·······•••••••• 

2.873.-

28~.-

2!l7.-

3.160.-

632,-

3.160.-
6.050.-

13.002.-

Waarom dezë ut'lt;'èlijkheld? Waarom moet 
de handelaar altijd de melkkoe van de ad
ministratie zijn? Zelden werd dat van dit 
standpunt uit verklaard. Men ~an wel oe-

I weren. dat de reden van cie ongelijkheid 

I gebaseerd was op het feit. dàt de handelaars 
niet. al hun beroepsinkomsten verklaarden. 
maar toch heeft men dat nooit klaar om-
schreven. 

Uitzonderingsbepatingen van tijdelijken aard 
in . zake huurovereenkomsten 

4l 
Wat .iS er nu eigenlijk met de wet over de huurovereenkomsten-? In een 
same!lva.t1md artikel volgen hieronder de voornaamste bepalingen. 

Overwegende dat de openbare orde en de 
oeconomische noodwendigheden van het land 
vergden, dat onverwijld maatregelen werden 
getroffen opdat de wetsbepa.lingen op de 
huurovereenkomsten aan de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden zouden. warden aan
gepast en opdat. inzonderheid de huurders 
niet verder zouden gehouden blijven pre
staties te leveren, waartoe zij thans. wegens 
oorlogsgebeurteniSsen of omst.a.ndlgheden 
van oeconomischen aard, , niet zouden bij 
machte zijn, werd op 20 September 1940 
een besluit uït,gevaard.igd in zake uitzon
deringsbepalingen bij huurovereenkomsten. 
De vöör 10 Mei 1940 gesloten huurovereen
komsten, welke ook het gebruik of de bestem
ming van de in huur gegeven perceelen 
zij, d'l,ls zoowel voór wat · betreft d~ woon
huizen als de handelshuizen met uitslUiting 
echter van de landpacht, en· niettegen
staande elke strijdige overeenkomst. van 
vöör 10 Mei 1940, kunnen het voorwerp uit
maken van aanvragen tot vermindering van 
den huurprijs O<.f tot verbreking van de 
huU:~:overeenkomst. 

Voor de huurovereenkomst dle na 10 Mei 
1940 werden aangegaan of hernieuwd, blij
ven de vro~r van kracht zijnde wetsbe
palingen geldèn. 

Aanvraag tot vermindering 
van den huurprijs 

De huurder kan vermindering van huur
prijs vragen indien ·hij niet in staat is de 
algeheelheid van den overeengekomen huur
prijs te betalen, tengevolge van de oecono. 
mische omstandigheden of van de uit den 
oorlog ontstane omstandigheden. 
Wanneer de ongelukkige toestand van 
den huurder te wijten is aan ziekte · bij
vooreeld, kan • hij geen verminderillg be
komen. De huurder moet het ·bewijs leve
ren dat zijn inkomsten tengevolge van 
oorlogs- of oeconomische omstandigheden in 
zulke mate verminderd zijn. dat hij de alge
heelheid van den huurprijs niet meer ka;n 
betalen 
Een handelaar bepaált zijn vroegere inkom
sten en vergelijkt ze met de huidige~ ~ 



.moet a.Ue noodige documenten voorleggen; 
:de rechter, bij wien de aanvraag is inge
diend, kan . een deskudig on~erzoek ge-

. lasten. Hij bepaalt den datum, waarop de 
verminderillg intreedt en stelt den duur 
.er van· vast. Hij kan uitstel verleen en voor 
de bE'taling van de . achterstallige huren. 

Aanvraag tot verklaring 
van de huurovereenkomsten 

;Deze aanvraag kan uitgaan hetzij van den 

\v~eer de. ve~~rek~ van de huurover
eenkoÎnst geëischt _ wordt door den verhuur
der,< heeft het vonnis waarbij de I:J.uurver
hreking wordt toegest.!J.an, enkel uitwerking 
ten aanzien van dè onderhuurders, indien 
deze in de zaak werden opgeroepen. Wer
den ze niet opgeroepen, dan worden ze 
zooals hooger gezegd. rechtstreeksche huur
ders van den ~igenaa.r. Deze laatSte mag, 
te hunnen opzichte, de huur .regelmati~ 

opzeggen. 

huizen en indien daartoe gronden zijn, I _ 
ofwel uitstel, ofwel een vergoecling, of ~lfs 
uitstel en teven,S vergoeding .. toekennen. 
Hij kan bijvoorbeid deil verhuUl'der Of den 
hoofdhuurder verpliéhtén d:ê .. verhilizirigs:. 
kosten van den ondervethl,lurd.er te be
talen. 

L. V. d. B. teN. 35834. 

t943. 

Alle geschhllen betreffende de hmiroveree:O:
koinsten 'behooren tot de bevoegdheid van 
den ~erechter van de plaats, waar net 
onroerend goed geleg~n is. Beroep kan aan
geteekend worden; wanneer het jaarlijksch 
bedrag van den huurprijs 2,500 frank over~ 

Beklaagt zich over het feit dat de gemeenschappen 
economateiz en pensioenen zich rechtstreeks m·oge~: 
bevoorraden bij· een grossier ·en vraagt of het .niet 
mogelijk is stappen aan te wenden bij de Hootd
groepeer{ng opdat de · vischbevoorrading dezer '· 
iristellingen geschiede door tusschenkomst det 
kleinhandelaars. huurder hetzij van den verhuurder. 

Op aanvraag. van den huurder : 
zoo de huurder bewijst dat hij uit hoofde 
van de ceconomiSche o:mstandigheden of de 
.oorlogsgebeurteni$en niet meer in staat is, 
zelfs. na een vermindering van den huur
prijs, den last te dragen clien de voo:rtzet
ting van de bewoning zou medebrengen, 
kàn de reohter de verbreking van de huur-

De rechter kan aan dè onderhuurders die 
tengevolge van de verbreking van de huur
overeentk:omst gedwongen worden te ver- schrijdt. 

, . 1 Wij hebben het genoegen u mede te· deelen dat, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ M~nooilipd~~nh~b~npdu~~Ho~~ 

overeenkomst uitspreken. . 
In geval de huurder overleden is kan de 
verbreking van de huurovereenkomst wor
den uitgesproken, op voorwaarde dat de dood 
te wijten is aan oorlogsgebeti.rteni.ssen en 
drat zijn erfgenamen of zijn echtgenoote 
niet meer bij machte zijn- den huurprijs te 
betalen of het gebruik van het gehuurde 
goed niet meer hebben. Er dient hier opge
m-erkt, dat de overlevende echtgenoot <e> 
met den overleden huurder moet samen
gewoond hebben. 
De verbrèking kan nog worden uitgesproken 
op verzoek van den huurder, indien deze 
·bewijst dat hij, wegens verwondingen of 
ziekten _ tengevolgè van oorlogsgebeurtenis
.sen opgeloopen, een merkelijke en. besten
dige vermindering zijner àrbeidsbekwaam
heid heeft ondergaan, zoodat hij verhinderd 
is het beroep uit te oefenen met het oog 

WAT IS EEN REGELMATIGE BOEKHOUDING 
4l 

? . 

Het is een_ feit dat ledere handelaar mOPt derzoek volgt, cta.t de· eischer tengevolge van 

boekho4den. Het hand~lsrecht schrijft het zijn verklaring een balans en een winSt- en 
voor , nochtans zijn zil die aan de7.en pllCI:lt verliesrekening heêft voorgelegd, waarvan ~e 
voldoen, zeer gering. Allen zijn er van over- cijfers overeenstemmen ; dat, van den an
tuigd, dat _er v~rdeelen uit voortvloeien. deren kant, hij een boekhouding ir dubbel 

doch ongelukkig wijken maar a1· r,e. velen te- houdt en dat de ontvangsten netto-ea.ss!l. dag 

rug voor de kleine moeite die wordt geëiscllt. voor dag in een notaboek werden geschrev~n 

Indien u het goede besluit' neemt or mede t.e en aan het einde van de maand ln een kas.. 

beginnen, juist nu, daar wij pas een nieuw boek werden overgedragen ; 

jaar zijn tegonnen, maak dan dat uw boelt- » overwegend dat de administratie den oe
houding regelmatig zij. lastingsplichtige· a.ueen verwijt iedere ver-

koopsverrichting niet afzonderlijk tt hebben 

ingeschreven doch wel globaal dag per dag; 

wat is çen regelmatige boekhoudmg? EeNt »Overwegend dat dit criterium niet zou .~tun
en vooral een wettelijke bOekhouding. d. w ;&, nen gegrond zijn tenzij de admtniStratJe be-

voorgeschreven door het handelsrecht en d'JS di'og of ten minste een door den eischer oe-
waarop- hij de huurovereenkomst had ge-
sloten omvattend een journaal en een inventaris' gane tout in het opstellen van zijn reKenm-

gen zou aantoonen doch dàt zij niet de 
Op aanvraag van den verhuurder : 

De verhuurder kan de verbreking van 
de huurovereenkomst eischen, indien de 
huurprijs voor een langeren termijn dan 

senboek, beide genummerd en geparapheerd 
door den ·burgemeester, schepen o1 rechter minste onnauwkeurigheid heeft. aangegeven; 

bij de handelSrechtbank. Dèze boeken moe- » Dat er van den· anderen kant met wero 

ten worden geho~den volgens datum, zonder ontkend. dat de boekhouding van <1en eischer 

blanéo's. gapingen noch bijvoegingen in de zou .>vereenstemmen met de noodzakelljkhe-

marge den en de mogelijkheden vàn zijn handel in 

gro,epeering besloten heeft de vischverdeeling aaa · 
deze instellingen te doenw gschieden doo'r tusscheoo 
kom'" der kleinhandelaars. 

F. S. 4047/7747. 
Schrijft ons : « Om . redenen gansch onafhankelijk 
van mijn handelstoestand; wensch ik mijn handel 
óver te maken en een andere za.ak over te nemett 
in de Brusselsche agglomeratie. Moet ik mfjtt 
inschrijving in het flandeisregister verkoopen· ·èn 
eventueel deze overnemen vaiz den persoon die mil 
zijn handel overlaat? » 
·oe Inschrijving in het Handelsregister mag. niet het 
voorwerp uitmaken van een verkoopacte. De 
inschrijving Is streng persoonlijk en kan niet overge
maakt worden. Door t•et overnemen van een han
delszaak bekomt u de toelating een inschrijving 
in het Handelsregister aan te vragen. De inschrij
ving in het Handelsregister komt slechts op de 
tweede plaats bij de overname. De persoon, di.e 
uw handel overneemt, mag een inschrifving aanvra
gen bij de Greffie van de Handelsrechtbank van 
Zijn woonplaats. U, die een handelsaak . van .eeD 
ancterghandelaar overneemt, 'zult uw inschrijving In 
het Handelregister kunnen behouden. Zij zal noch
tans overgebracht worden · in een ander rechtsge" 
~~ , 
V. N. L. 35835 te N. S. 
« De· gemeente die ik bewo.on telt slechts 4,000 
inwoners en komt bijgevolg niet in aanmerking voor 
de vischverdeeling. lk vestig nochtans Uwe aan
dacht op het feit dat in de omstreken onzer ge
meente vele groote ondernemingen gevestigd zijn. 
Zou dit feit in aanmerking kunnen komen om even
tueel aangenomen te worden voor de vischverdee
Ung en welke stappen moet men doen te diett 
einde? » 
Verzoek den burgmeester Uwer gemeente een offi
cieele aanvraag in ·te dienen bij de Hoofdgroepeerlog 
« Visch en Visscherijproducten », Wétstraaf, 163.
te Brussel._ Het is mogelijk dat, gezien den groo
ten aanvoer van visch, deze aanvraag een gunstig 
gevolg zal krijgen. 

· = maanden, met meer dan vijfttg t.en 
honderd is verminderd. In somm1gè geval
len mag de verhuurder slechts de verbre
king eischen wanneer het bèdrag van de 
;vermindering 60 tèn honderd bedraagt, nt 
:in de Brussel.sche agglomeratie en in de 
gemeenten met meer dan 100.000. inwoners, 
voor de woon- en handelshuizen met een 
~aarlijkschen huurprijs van minder dan 1.200 
lf!l'ank en voor de gedeelten van onroerende 
goederen met een jaarlijkSehen hUurprijS 
van minder dan 800 fr.; in de gemeenten 
met 50.000 tot 100.000 inwoners: voor de 
woon- en handelshuizen met een jaarliik
..schen huurprijs van minder dan 900 fr en 
voor gedeelten van onro.erende · goèderen 
waarvan de huurprijs niet meer da.n 600 fr. 
bedràagt. 

De fisca1e wetten verlaten zich op een r~el- breiguedartikelen en linnengoed in het klein . V. F. te E. 3655. 
ma.tl'ge "'~~'·"oudi'ng, maar geven geen "'"'"'".- en .z;ij dus geloofwaardig is tot hE>t bewijs ~· uv....,.- « Daar mijne zaak zich aanzienlijk uitbreidt wordt 

Jingen hierover. van net tegendeel ; ik sedert 1 januari 1942 geholpen door mijn doch
ter. Spijtig heb ik nagelaten. de beroepstaxe en de 

In de oractijk poogt. soms het Beheer <1P.T » Overwegend dat de admmistratle terecht nationale crisisbelasting :te betalen. Hoe kan ik 
mij uit dezen neteligen toestand redden? >> Belastingen de gegevens der boekhouding te een som van ......... frank heeft gewe1ge,.d 

verwerpen onder voorwendsel dat zij niet als beroepslast voor wat betreft de persolJU

regelmatig zouden z1jn. beter gezegd fiscaal lijke uitgaven van. den elScher en· vreemd 

regelmatig ; hierqmtrent ·beweerde het Be- aan de uitoefening van zijn beroep; 

heer van de Belastingen. dat de boeken van » Om deze redenen verklaart het Hof voor 

de detaillauten iederen verkoop net afgetee- juist, dat liet cijfer van de tieroepsinkom-

kend en niet door een globale boeking aan sten, die moeten dienen tot basis van den 

het einde van den dag zou. moeten opgeve!i. aanslag voor het boekjaar 1936. moet wordan 

Ons . inz1ens kan Zlj u1t de definitie 2'.elf van bepaald op ......... frank; beveelt teruggal'e 

U moet. een aansluitingsaanvraag indiene-n bij de 
Nationale Spaar- en·. Lijfrentkas, ten einde eett 
dienstnummer te bekortJen voor u zelf en een aän". 
sluitingsnumnier voor uw dochter, met het oor( op 
de ouderdomspensioenen. Alle mogelijke lnlichtii1gen 
zullen ·u door dit organisme verstrekt worden. Wat 
de werkongevallen betreft, wet d.d. 24-12-1903, vált 
het aan te raden een verzekering af te sluiten .m.et 
een erkende maatschappij. U moet een werkboekje 
houden dat u ziet! kunt aanschaffen in elke goeden 
papierhandel. Betreft .het. een familieondernemlrig, 
dan zijt u ontheven van 

:Hierdóoc heeft men .willen verhinde;en dat 
het besluit de uitdrijving va~ al de talrijke 
kleine huurders tot gevolg zou hebben. 

- werkhuisreglement; 
liet journaal dit niet vergen : « een boflk. van welkdanige som welke onbehoorlijk werd - betaald verlof; 

- gezinstoeslagen voor gesalarièerden, maal' 
onderworpen aan de gezinsvergoedingen voor niet
gesalarieerden. 

voor 
De gevolgen 
de onderhuurders 

dat dá,gelijks al de verrichtingen van den geïnd :oor belastingen boven dit cijfer met 

handel opgeeft .•. » Zoo hebben wii dit t€b de ged1.1rende het uitstel betaalde interes

andere, bij de uitwerkmg van ons· ooekhou. ten. » 
dingssysteem, verstaan. Dit vonnis omschrijft dus, dat :n het boven-

staande geval de boekhouding rege:matig is 

Wat de belastingen betreft, moet uwe dochter eeit 
fiscale verklaring afleggen voor het dienstjaar 1942, 
waar.in· zij het bedrag van het bij u ontvangen lo·ön 
moet vermelden. 

:Wanneer de verbreking van de huurover
eenlqlomst geëischt wordt door den . huurder 
en de onderhuurders in deze zaak werden 
opg·eroopen, dan wordt de toestand van 
laatstbedoelden geregeld door den rechter. 
Werden ze in de za.ak niet opgeroepen, dan 

en dientengevolge de rechtbilrik van den D; L. te Luik. 35836. 

bélastingsplichtige geen. aanslag aanvaardt 

Gelukkig heeft zooëven een beroep bij de op basis van de boekhoudingsgegevens. ten

rechtbank te Brussel de "quaestie ail.ngesbe- zij de f1sci.is de onjuistheid ervan kan bewij-' 

.äs de verbreking alleen van kr-acht I'Oor -den·; hieronder volgende essentieelste punten zen_ 

oden hoofdhuurder en den hoofdverhuurder. van dit vonnis-uittreksel uit het « Journal Dit vonnis is zeer belangrijk. voor iederen 
.De. onderverhuurders, ind. ien d-e onderver- prat1·qu a· u dr ·t f. 1 
.huring was toegelaten of geduld, kunnen e 01 · JSCa » : handelaar die een wettelijke en regelmatt;e 
... . ,. K Overwegend dat om de door den bela3- boekhoudmg, volgens. de voorschriften van 
~egen dezelfde VQOrwaarden· _de wóongele-
genheid blijven betrekken aJs reohstreek- tingspllchtige verklaarde cijfers goed te ma- het handelsrecht houdt, moet de fiscus de 
.sche huurders_ van .den eigenaar. ken voor de regelmg van het boeKjaar 1936. door deze boekhouding geleverde cijfers tot 
-.Indien de O:nderverhuri!lg niet' was toege- de administratie de winsten belastbaar heE>ft basis -~an den aanslagvoet nemen met zijn 

.. i!Jaten, moet de hoofdhuurder een minnelijke· verklaard ten opz1chte van de normale win- toevlucht tot schatting volgens de inkomsten 
. :schikking treffen met zijn onderhuurder of sten. van gelijkaardige belastingsscnU!digen · · · · 

.hen een regelmatigen opzeg d~en beteeke- van gelij_kaardigè béla.Stiiigsplichti.gen, tenzij 

.nen. Immers pij de verbreking van de )) Overwegend dat de bepalingen bij artikel' hij kon bewijzen, dat de boekhouding valsOh 

huurovereeqk:omst, moet hij het woonhuiS 28 der samengequndelqe wetten deze manier is ten gevolge van een ernstige onJuJStheid, 
.heelemaal ·ter beschikking- ~tenen van ·den van handel · t toe. -.1 t bij b k · .· · -' "' . en me a en ge re aan << De boekhouding van den kleinhandelaar >>. 
ej,gènaar. In zake· .verhuring van handels- ' "" . overtuigende elementen voorgedrag'ln hetzij_ uitgave « L'Avenir » JamblinDe de Me"·x· ~ 
iutuzen valt op .te merken dat de onder.ver- ' "' 
.ihuring altijd toegelaten is wanneer ze ge- door. de ~elallg'hebbenden. hetzij door de ad- plei~. ?4:35, Brussel geeft, indien zij gewe-

,paard goot met den afstand van het han- mlDlStratie : I tensvol wordt gehouden·, alle waa.rbOrgen 
4elsfond.s. 

1 
» Overwegend dat uit het actmmistrl!-k1ef on- aan den hàndelaar. 

« Een mijner vrienden is restauranthouder en vraagt 
mij of hij eventueel zou kunnen genieten van de 
vischverdeeling?>> · 
Raad uw vriend aan zich in verbinding te stelien 
met den ·vertegenwoordiger der Hoófdgroepeering 
<< Teerisme >>. Het is deze Hoofdgroepeerlog die 
gevolg aan zijn aanvraag zal geven. · 

vischhandelaa.rs, wallll1.001' U. ons 5chrijft, 
vergeet ni:et in uwe brileven op duiidelijk 
leesbare wijze uw naam, adres en insclujj
vlngsnummer bij de N.L.V.<J. te vernielde~ 
Ops adres luidt: 

Blad « De Vischhandel » 
Hopstraat, 47 

BRpSSEL 

De verantw. uitgever i 

W!llem Melis. 

N!euwstiaat, 50. Brussel. 

H, V,, IMIFI, 
Hopstraat. 47. Brussel. 

H. R. 3371 • 0, C. P. 395 
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