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KANTTEEKENINGEN 
'De haringcampagne is buitengewoon· ge
slaagd geweest. Volgens offici:eele cijfers 
Wf:lrd niet minder dan zeven en veertig mil
·lioen kilos haring, het dubbel van vorig jaar, 
a!\ngevoerd. 
De vi.schdetaillanten hebben ruimschoots 
:tum aandeel in de winst gehad; Zij hebben 
allen gedurende de drie maanden dat. het 
_i;iar:ingseizoen geduurd heeft, goed zeer goed 
bun brood verdien~. Vele detailh,andelaars 
hebben hun tevredenheid uitgedrukt tegen
Q~~:r de Hoofdgroepeerig voor het vlot ver
lóöp vail de toebedeeling~n, wat hun toege
Î~ten.heeft in den korst mogelijken ·tijd de 

MEDEDEELINGEN 
0 

Zal er veel garnaal zijn ? 
~ 

Deze haring eet niet en zal dus zeker de gar
nalen niet veel kwaad berokkend hebben. 
Wanneer de hariÓg zich .hersteld voelt en 
zijn eetlust opkomt, trekt hij weg; de schO
len gaan uiteen, rij:ke « voedingsweiden >f op
zoeken, voor hun jaarlijkwh festijn van drie 

Sommigen drukten de vrees uit dàt de dichte maanden. 
haring.scholen op onze kust misschien wel al 
de garnaal zouden kunnen opgegeten heb
'ben. Dit kan echter. geen reden zijn van een 
mogelijk slecht garnaalseizoen, want de ha-

Wij zuneri geen goed garnaalseizoen voor
spellen, voorspellen ·is te gevaarlijk, maar 
het goede haringseizoo!i belet geenszins dat 
ook het · garnaalseizoen zou kunnen goed 

ring eet geen garnaal, maar voedt. zioh met zijn. 

Deze regeling zou toelaten dat•een categorie 
visschers, die anders werkloos moest blijven, 
aan den kost zullen komen. Verder is er 
onze voedselvoorziening mee gebaat. 

Nieuwe laarzen . 
voor onze visschers 

Vóór den oorlog was het typisch onze visdierlijk plankton; vooral kleine, slechts en
itcht bederfhare waa.r aan duizenden ver- kele millimeter groote .schaaldiertjes a.1s aas-

~~ers te "!:~r~en. · garnaaltjes, roeisprietkreeftjoes,. met zeeslak
'Niêt alleen de grootse· steden werden met ke.n, wormen en vischereiën. Om te eten 
en<>~me hoeveelheden haring bedacht, maar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sellers op de kaden gade te slaan in hun 

ook><Îe gemeenten van ti~IJ,.à yijf én twintig. zuig.t hij water in, en stoot het. vervolgens 
Iàngs de kieuwen weer naar buiten; de kleine duizend inwoners en minder kregen, niette~ 
wezentjes, die het ~la~~t~m vor}llèn,.J~liJVEln genstaande het verv~rv,r~gstl.i.lc zioh . h,ier 
in de zeef van zijn kieuwen hangen, vanwaar 

Haringvangst met roeibooten 
-,~, 

~ bijzÓnder .scherp stelde, quantums haring die 
toelieten nagenoeg in dezelfde mate de zegels 
dér vischkaar·ten van de· gemeentebewoners 
als deze der stadsbewoners te honoreerén. 

zij naar de maag gezogen worden, . . 
M:aar. de ijle haring of « .schêe », welke deze · Weten onze handelaars· dat de visschers-roei
Winter onze .kust aandeden, eten zelfs dat booten groote hoeveelheden harmg hebben 

Het is een krachÏitoer geweest . waarvan 
alleen degenen di.e zich· met de ingew1k::. 
kelde problemen van allen .aard, die iederen 
dig wàren · op\e lossen. heb~en ingelaten, 
zich thans ten .volle rekenschap geven. 
Zoowel in het binnenland als aan de kust 

. heeft iedereen zich beijverd om de hoogst 
mogelijke rendeering in zake vangst en ver-
deeling tè verwezenlijken van een waar, die 
een welgekomen aanvulling is geweest van. 
ons gewoon rantsoen. 

niet; · ~j ;eten heelemaal niets. 
Het wring.ia!lor -'niet.. van. m~enstap.Q. •.. 
punt uitg~zien,. maar ·voor den haring. 2'ielt :;_ 
verloopt ongeveer z~: Eerst. l!:ent de ha~ing 
zijn mestingsperiode, hij zOekt de wateren 
op waar veel dierlijk planktQti in drijft en 
eet er naar hartelust drie tot vier. maanden 
aan een stuk. Na dat groot festijn neemt 
zijn eetlust af (begrijpelijk) en begint zijn 
rijpingsperiode, die zes tot zeven maanden 
duurt en waarin hij wel eenigS2lins voortgaat 

· · < · met eten, maar met langzaam afnemenden Het kwam ons ter oore dat zeker~ detai.lhan-
., . · eetlust, terwijl de geslachtsorganen rijpen 
deliiars, wiJ geven grif toe dat het er slechts 

onder reductie .van vet. Dan vangt de derde enkelen zijn, r·eeds beginnen te klagen omdat 
periode aan, waarin de haring geen .voedsel 

aangevoerd en dat ze op sommige plaatsen 

-~ 

75,000 kiitogram in en wook tijd ... 

« jum·per;:; » en hooge witte laarzen. 

Maar na. drie jaar oorlog ·zün de .llj;arzen '\ler~ 
sleten en zijn de werkkielen op den dra:;;.:d 
versleten ger.aakt. 

ThanS ziet men opnieuw aan. onZe kust . tal
rijke vi.ssohers met splinternieuwe J.a.arzen 
aan. Zij gaan er zeer prat op opnieuw fat
soenlijk gelaarsd ·te zijn: De nieuwe laarren 
werden hun door de afdeèling Zeevïssch.er:Ü 
van de Hoof<igroepeering Verkeer,- tégen een 
r~elijken prijs bezorgd. Dè gelukkige e~e
.~rs .z;ijn er dan ook zeer. i'll_l,i.uli sahik niee. 
·onze vissob.ers rekenen er nu ook stellig oi» 
dat de groepeering-reeders zal zorgen voor 
nieuwe werkkleedij die ze ook dringend noo
dig hebben. 

zij geen veroohe visch meer ontvangen. Wij 
meer opneemt ende voortplantingsdrift al- In Noorwegen wordt uit fijnkorrelig gedroogd 

kunnen dit eeni"'ermate begriJ"pen als men 1·n e·én week tr·J·d 7·= 000 kg aan wal brach "' ·les averheersoht. In groote «scholen» verza- · "· · - vischmeel, dat met een vetproduct, groente-
b. 'iidenkt dat ze in het haringseizoen tot twee~ t Zood a d ;~~he t d 1 h'll ct ·o d k d b · · · melen ze en trekken naar de paaiplaatsen. en. r e v~v. rs en noor en van mee en verse 1 en e g e sma en e e.. 
à driemaal per week bediend ·werden en ze Als ze daa.r hun kuit geschoten hebben blij- Oostende, die over geen sloepen beschikten, 
óp het oogènblik slechts met haring in àzijn 

ven ze nog ell!kelen tiid een herstellingspe- wisten waar zioh ._de harin~ball!k nestelde, 
riode doormaken, zonder 
hun laatste vet. 
Het is haring in deze 

voedsel terend op laden zij hun roeibooten op tramwagons, om 
aan de wonderbare vischvangst deel te ne-

herstellingsperiode men, 

en af er toe met wat pladijs bedacht wórden. 
Er 21Ul1en altijd ontevredenen en azijnbrou
wers zijn hoe goed men ook; hun belangen 
heeft waargenomen. Onze belangstelling gaat 

welke onze kusten aandoet. De haring welke Sommige dezer roeibooten brachten op één ov·erigens niet naar deze categ~rie van han-
in volle 2lee .komt paaien in de wateren tus- dag 2,000 à 2,SOO kg in hun netten mee. Men delaars maar wel naar degenen die een open 

oag hebben voor de voortdurende moellijkhe
dèn waarmee deg-enen onder ons die actief 
.mèewerken aan de ravitailleering, hebben te 
kilmpen. 
Wij kunnen natuurlijk niet voorspellen wat. 
<l~ vangstsen in de komende dagen zullen op-
1~\tieren. Een. zaàk is zeker dat wij er dit jaar 
~~~1 beter voorstaan dan verleden jaar het 
$.~'val was daar er meer booten in de vaart 
wèr<i.en gebracht. 
f6e volksmond zegt .: « Veel haring, .veel 
:Vi~ »; laat ons hopen dat het waar is en 
a!ldus zullen vinschhandelaars als verbrui
.~ers er goed mee .varen. 
Wij ·kunnen niet nalaten er den nadruk op 
te 1-eg!:'én dat de meeste v.ischhandelaars er 
,zi(;h stJi.Iaa.n va.n bewust worden dat markt• 
plxlffiing in ·dezen tijd meer dan noodzake
ÜJk is en dat de Corporatie, inzonderheid 
·~fo Hoofdgroè~ring veel heeft bljg€4ragen 

· ·~fu den vischhandel in dezen benarden tijd 
.ie:Vez:r,smogelijkheid te geven. 
Dit is bemoedigend. 

De haring is Toteskeurig, hij lust 
geen garna,CIAl. 

sdhen de Theems en het Nàuw van Kales, 
zwemt, of bèter. laat zich uitgeput naar 
naar de ku.Stwatèren tusschen Cap (friz~Nez 
en de Belgische kust drijven· voor herstel
Llg. Dit jaar kwam hij per uitzondering op 
u.e Belgische kust. 

geeft zich aldus reke!J.SOhap van de taaie 
wilskracht dezer k.Jeine visschers die alleen 
met de kraoht hunner arinen deze zware 
vrachten moesten voorttrekken. Dè roeiboot
vissohers zullen ook deel nemen aan de gar~ 
naalvangst. 

Er is nochtans .een moeilijkheid. Hoe de gar
naal kooken ? Aan boord van een roeÏJboot 
is er geen plaats voor een fornuis, averigens 
is de opbrengst ontoereikend om de installa
tie van een kooktoestel toe te laten. 

Wij vernemen dat er eeri overeenkomst werd 
getroffen tussohen de roeibooteigenaars/en 
de aankoopvereeniging. Dè garnaal ~ on
gekookt afgeleverd worden. Er · zal een ge
wichtv.erlies van ongeveer 20 t. h. toegepast 
worden, terw'i.il er een vergoeding vàn 0.60 f:r. 
à 0.6S fr. per kilo zal gevraagd worden vodr 
het kooken. 

De Nooren hebben er wat cxpgevonden. ·•. 

standdeelen is vermengd, een « vischchoco
lade » gefabriceerd, weJke in normale eh~ 
coladé verpakkingn wordt verkocht. Deze 
chocolade .schijnt v-eel succes te hebben en 
de vraag er naar is ongemeen groot. 

De kleur van den zalm 

Verder zal er geoorgd worden voor zout, In ons jongste nummer; in de monograpbie 
waarmee bedoelde visschers hun aas kunnen over den zalm, sc.breven wij dat deze fijn& 
-bewerke11 .biJ het visschen m.et den hallk, .· visoh zi,JIIJ. mooie ro.Seachti~e kl{lur <d,è be.,. 



·kende zalmkleur) verschuldigd was aan het 
feit dat hij zich bijna uitsluitend met gar
naal voedde. 
Een onzer lezers, dien wi.i om zi.in critischen 
zin gelukwenschen, doet ons daaromtrent op.;. 
merken dat de kleur van den zalm niet aan 
zijn voeding kan te wijten zijn, daar de 
levende garnaal grijsachtig, en niet rose is. 
«Tenzij, voegt er onze vroolijke correspon
dent aan toe, de zalm er voor zorgt de gar
naal te laten koken, vóór hi.i ze oppeuzelt!» 
Läten wij reeds dadelijk zeggen dat deze 
brief ons een groot genoegen heeft gedaan. 
Hij beteekent allereerst dat onze lezers ons 
blad met aandacht lezen, en hij schenkt ons 
vervolgens de gelegenheid dit natuurhisto
risch vraagstukje nauwkeuriger te bepalen. 
Wij zijn het Qus volledig met onzen corres" 
pondent eens wat betreft de kleur «in vivo·>> 
van de garnaal. Maar hij ·schijnt uit het oog 
te hebben ver:oren dat de grijsachtige kleur 
van de garnaal is toe te schrijven aan· een 
kleurstof' die onder den invloed van het 
koken gescheiden woi·dt in protéïne en an
dere stotfen. Het is de bevrijde protéïne, die 
de prachtige rose kleur aan het. ruggeschild 
van de· garnaal en 'de kreeften schenkt. 
Om terug te keèren tot de roseachtige kleur 
van ·onzen zalm, laten wij er op wijzen dat 
de scheiding van de kleurstof in haar tre
standdeelen niet slechts bi.i het koken, maar 
ook onder den invloed van de spijsvertering_ 
sappen plaats heeft. Deze sappen bevrijden 
insgelijks de proteïne. Het volstaat dus dat 
de zalm rauwe garnaal eet en verteert, om 
een rose kleur te verkrijgen. 

Verschil tusschen zeebliek 
en sprot 
~ 

Wat is zeebliek eigPnlijk? Sol:nmigen ve
reenzelvigen haar kortweg met sardijn of 
sprot dat is onjuist.· Zeebliek ia jonge ha
ring 
Zij is - wat den vorm betreft - VePl 
slarik~r dan sprot. Het buikje van de zee
bliek is nagenoeg glad ; dat van de sprot 
scherp. Wie even den vinger erlangs strijkt, 
:merkt het verschil direct. Sprot is over 
het algemeen vet en zeeblirk mager .. Soms 
wil· zeebliek weleens vrij vet zijn,' maar Ook 
d~n.· is· .•zil·aanmerkeilljk magerdCII" dan 
sprok - ·. 
Vandaar dat wanneer men kiezen kan, 
:me%:Jm~n,;P,,~t~:r1};lo('!t..sprqt ,te,.nemen. · ·• ,. 
Dit,,i~.!U" .zal ,er weinig keus zijn. Het vorige 
seizoen gaf groote sprotvangst.en, maar 
naar het zich 1aat aanZlen, wordt het sei
zoen i942-1943 lang zoo ruim niet. Er wordt 
echter wel veel zePbliek gevangen en bij 
gebrek aan sport, is het zeker raadzaan dit 
vischje te eten: want zeebliek bevat vele 
~langrijke eiwitrijke voedzame bestanó
deelen. 
Zeewel in het zuur, alsin het zout . smaken 
zij het best. 

Insuline 
uit noorscha schelvisch 

4\ 
.Aan het Noorsche Instituut voor vissche
rijonderzoek in Bergen werd de opdracht 
gegeven proeven te nemen om insuline· te
produceeren. Aan het instituut werden voor 
dit doel de noodige ge:den ter beschikking 
gesteld. wij hebben reeds voor ernigen tijd 
vermeld, dat irisuline een waardevol product 
.vón de Lofötenvisscherij zou kunnen zijn. 
:Iet z.f!. voederinsuUne, dat uit. schelvischaf" 
val gewonnen kan· worden, komt uiteen 
huls, die zich als een hoedje . boven de gal
blaas bevindt en voor het grootste gedeelte 
uit de kostbare insuline bestaat. Algemeen 
wordt het op deze wijze gewonnen voeder
insuline gelijkwaardig geacht met de op 
andere wijze · gewonnen insuline; ove1igens 
ziin ook Canadeesche onderzoekers, die zich 
met het onderzoek van de schelvisch bezig
gehouden hebben, tot .dezelfde conclusie ge
komen. MPn heeft berekend, dat alleen de 
Lofotenvisscherij meer insuline zou kunnen 
leveren dan heèl Noorwegen noodig ·:heeft. 
Bij verwerking van alle schelvischa:fvallen 
zou zelfs voor Noorwegen een nieuw waar-

DE VISCHHANDEL 

devol exportartikel ontstaan. Het Noorsche. 
Pharmaceutische Genootschap heeft zich 
ook reeds beziggehouden . met het vraagstuk 
.van het productief maken van de ingewan
den van de schelvisch. Technisch is het 
reeds mogelijk deze' afvallen te verwerken 
tot vischneel. Het bnutten van de geweldige 
hoeveelheden afvallen bij de Lofatenvangst 
is echter niet geheel en al mogelijk, aange
zien de groote fabrieken voor dergelijk werk 
slechts 8 weken per jaar . in bedrijf zouden 
kunnen zijn. ReedS in den komenden win
ter za] men probeeren mit schelvisohmelk 
bouillonblokjes samen te stellen, die bo'uil
lonblokj'<S van vleeschextract in smaak ge
lijkwaardig zouden zijn. Ook de productie 
vari ·insuline zal in verhoogde mate ter hand 
genomen worden. Het orgaan, dat de insu
line bevat, is aan de .galblaas van de schel
visch bevestigd in· den vorm van. een klier en: 
is' dus gemakkelijk te winnen. 

De.· walvischvloot 
·J4 

Ongetwijfeld heeft de walvischvloot tijdens 
den huidigen oorlog zware verliezen geleden 
doordat de speciale uitgeruste schepen -
sommige dezer schepen zijn drijvende fabrie
ken - voor deze vischvangst gemakkelijk 
tot tankschepen kunnen omgebouwd worden, 
Inderdaad zi.in deze schepen zeer goed ge
sohikt voor het vervoer van aardoliepro
ducten 
Blijkens de internationale waivischvangst
statistiek bedroeg de totale walvischvloot in 
1938-39, 304 schepen. met. meer dan 775,000 
br. reg. ton. Daarbi.i waren inbegrepen 
34 drijvende kokerijen en 270 walvischstoom
scheperi. Iri hetZelfde jaar was de uitkomst 
van de walvischvang~t voor Noorwegen 
'11,871, voor Engeland 11,336, voor Japan 7,546 
en voor Duitschland 5,066 walvisschen. Df' 
rest is verdeeld over de Vereenigde Staten. 
Argentinië, Panama, Portugal, enz. Duitseh
land stond dus op de 4e plaats, terwijl het in 
1936-37 slechts dP. Se plaats kon bezetten. De 
oorlog heen de DuitSChe walvischvangst on
derbroken. Andere. landen hebben in 1939-40 
de walvischvangst nog uitgeoefend met twee 
landstations. Daartoe behooren ook 10 Brit
sche kokeri.ien en 87 Britsche stoomwalvisch
vaarders. 
De verliezen aan deze•.SChépen zullen sterk 
hun uitwerking hebben, . wanheer .. de wal
vischvangst .wèer gereg~ld·'zal kunnen wor
den uitgeoefend. Er'is. geen twijfel aan mo
gelijk, .of juist· dè wálvischvangst, zal voor 
het Europeesche continent van bijzondere 
beteekenis zijn. 

Pieterman 
~ 

De pieterman (Trachinus draco), ook wel 
door onze visschers « weever l> genoemd, is 
een vischsoort die voorkomt aan de West
kust van Europa. Noord-Afika, in de Middel~ 
lansche Zee en Zwarte Zee. Hij heeft van 
voor op den rug een vingiftstekel en wordt 
daarom, van zoodra hij tusschen de andere 
visch llgt, verwijderd. 
Onze visschers .zijn - en dit steunt op de 
ervaring - zeer voorzichtig met hem, omdl!.t 
ze weten dat een stePk van een. pieterman 
allesbehalve plezierig is. Gelukkig is hij 
tusschen de and~re visch, om zijn bruine en 
blauwe kleur, gauw te herkennen. Vroeger, 
toen de kottervloot in hoofdzaaak onze kust-. 
strook bevischte, werd hij meer aangevoerd 
dan thans. Nu zijn het voor het meerendeel 
de stoomtrawler$ die hem aanvoeren .. Deze 
aanvoeren zijn· maar klein. Hoofdzakelijk 
wordt· de aangevoe~de pieterman. gevangen 
in de zuidellingerbank en de Borkumglat. 
De . pieterman die hier. wordt aangevoerd is 
dorgaans nog in een zeer goeden ·sóaat. Het 
vischvl:!esc:1 is stevig en veerkrachtig. Maar 
omdat hij gewoonlijk niet gestript wordt, 
gaat hij snel bederven. 
De · exemolaren die gestript tuschen ijs 
bewaard worden kunnen. geruimen tijd mee, 
maar moeten, als z.e eenigzins gaan .ruiken, 
uit de partij waartusschen zij zitten, ver
. wijderd worden. Gewoonlijk zijn de ont
bindingsverschijnselen van gestripte pieter
man te zoeken in het nog. aanwezige bloed. 
In de Zuidelijke Noorçlzee 'vangt men ·in 
den ·voorzOmer v.eei }tleiné pieterman. Som-

mige visschers zijn van meening, dat dit 
jonge pietermannen zijn, maàr dit is onjuist, 
Wij fi'ebben hier te doen met een andere 
soort die niet veel grooter wordt. Deze pie
terman (Trachinus vipèra) wordt niet veél 
langer dan 15 cm: Ook heeft dèze visch een 
giftstekel die gevaarlijk is. 
De kleine pieterman heeft ge!"n waarde voor 

de visschers en wordt daarom door hen be
schouwd· als het onkruid der zee. 
Als men door een pieterman gestoken wordt, 
is het raadzaam zegt Prof. Eherenbaum, oni 
de wond te behandelen met ammoniak, 
ondat het gif een zure reactie heeft. Deze 
cosniopoliete visch wordt overvloedig aan 
onze kust aangetoffen. 

OPRICHTING, BEVOEGDHEID EN TAAK 
der Hoofdgroepeering « Visch- en Visscherijproducten » 

.4\ 
@ 

1. Het besluit d.d. 12 Augustus 1940; waarbij 
het Departement van Landbouw en VoedseL 
voorziening werd opgericht (« staatsblad » 
van 14 Aug. 1940) .. 

2. Het besluit d.d. 27 Augustus 1940, houden
de oprichting van de Nationale Landbouw
en Voedingscorporatie (<< Staatsbl&d » van 
30 Augustus 1940). 

3. De verordening d.d. 25 April 1941 tot vast
stelling der s,atuten der Hoofdgroepeerin
gen van de N. L. V. c. (« Staatsblad » van 
30 April 1941, en waarbij orider andere de 
Hoofdgroepeering « Visch en Visscherijpro
ducten » werd opgericht, 

Daarenboven ~alt art. !U der zelfde ver.. 
ordening, dat de voorzitter der Hoofdgroe 
peering: 

« 1. gewone bijdragen kan heffen· ten laste '' 
val). de tot zijn bev9t!gdheid behoorende be' 
dr:ijven ;. 

» 2. compensatiebijdragen kan opleggen ; 

» 3. vergoedingen kan innen. » 

Dit artikel werd gewijzigd door verorderimg··· ·· 
Nr 13/42 (« Sta&tsblad » d.d. 13 Novem~r 
1942). waarbij aan de Hoofdgroepeeringen dè ·· '" 
macht wordt gegeven van compensatiebij 
dragen .e neffen ten Jaste ha.ret onderhoorl 

. gen die ceconomische voordeelen trekken•uit . ''·' 
geven de breedste bevoegdheid aan het Mi-' de algemeene of bijzondere reglemei:.teerin 
nisterie van Landbouw en Voedselvoorzie- gen, door de Corporatite Of een harer Hoofd 
ning, de N. L. V. C. en hare Hoofdgroepee- gröepeeringen getroffen. 

ringen. / Uit al deze teksten moet blijken : 
Het Besluit d.d. 12 Augustus 1940 bepaalt im
mers bij art. 2 : 

« Het Departement van Landbol.l!W en Voed.: 
selvoorziening is bevoegd voor alle land-, 
tuin- en boschbouwvraagstukken. Zijn be
voegdheid strekt zich . uit tot de productie, 
dep. binnen- en buitenlandsehen handel, de 
verwerking, de fabricatie, de verdeeling.en de 
rantsoeneering van alle landbouwproducten 
en voedingswaren. » 

Het besluit d.d. 27 Augustus 1940 bepaalt 
bij. art. Z: 

« De Nationale Landlbouw~ eri Voedingscorpo_ 
ratie omvat alle, vP het Belgisch grondgebied 
gevestigde, bedrijven van productie, beWer
king, verwerking en handel in landbouwpr<>" 
·ducten en voedingswaren. » 

Art. i.O van ditzelfde besluit bepaalt : 

« De taak der Nationale Landbouw- èn Voe
dingscorporatie . is de marktordening. 

» Deze omvat onder meer : 

» 1. De macht. cj.e productie en de fabricatie 
tè regelen; 

» 2. De Groepeeringen bijeen te roepen, te 
schorsen, samen te smelten, af te schaffen 
of het lidmaatchsap verpliohtend te maken. 
» 3. CEconomisch overbodige bedrijven te 
.scihorseh of stil te ]eggen. 

» 4. De verpakking .en presentatie der 
te regelen. 
». 5. Hoedanigheden .te bepalen. 

waar 

» 6. Het yerbruik te bevorderen of te leiden. 

» 7. Bijdragen te heffen. 
» 8. Verdelgingsbela.Stingen (taxes compensa
toiresl en boeten op te leggen. 

De bijzonderste taak der N. L .. V. c; is dus 
de markLordening. Deze bevoegdheid werd 
door verordening d.d. 25 April 1941 aan de 
Hoofdgroepeeringen overgemaakt. Art. 18 
luidt inderdaad : · 

« De Hoofdgroepeeri.ng heeft als opdraCht de 
marktordening van de producten ~n waren 
bedoeld in art. 3. · (d,w.z. voor de Hoofdgroe
peering « Visèli en Visscherijproducteh », de 
visch en visscherijproducten. 
» Binnen het kader van deze opdracht kan 
zij onder meer : 
» 1. Voor de tot haar bevoegdhèid bèhooren
de. bedrijven : de voortbrengst, de fabrica.tie, 
de bèwerking; de verwerking, de vèrdeeling 
en het stockeeren regelen van de producten 
die het Voorwerp van hun werkzaamheid 
uitmaken.» 

- dat al de Hóofdgroepeeringen genoemd in 
de/verordening d.d. 25 April 1941, met de N 
L. V. C. slechts een geheel uitmaken, alhoe_ 
wel ieder hoofdgroepeering de rechtspersoon 
lijkheid bezit ; 
-.dat de bijzondere taak van de N. L. V. C 
en van de Hoofdgroepeeringen ·de markto:rde 
ning is, welke zich uitstrekt vana.! en met 
de productie tot aan de verdeeling. 
De Hoofdgroepeering heeft daarenboven de 
bevoegdheid om compensatiebijdragen te hef 
fen. 

.~· 

Het is immers duidelijk dat het doorvoeren' 
van sommige marktordende principes, 'voor"''·' 
bepaalde ondernemingen nadeelig kan zijn;· ,,. 
Door het compensatiesysteem wordt het na
deel dat deze ondernemingen opgeloopen heb., 
beri vergoed. 

Deze teksten doen dus onder meer duidelijk 
uitkomen dat de visscherij, zijnde een pre- · 
ductie van voedingswaren, onder de bevoegd- .. ,,., 
heid valt vall: het Ministerie van Landbouw 
en Voedselvoorziening, de Nationale Land
bouw_ en Voedingscorporatie en dat ze, .a~ 
prOductiè van visch en visscherijproducten, 
onder de uitsluitende bevoegdheid valt van 
de Hoofdgroepeering « Visch en Visscherij 
producten ». Hier moet er natuurlijk uttzon
dering gemaakt worden waar het gaat om 
de zeevaardigheid der schepen en de zee.. 
•vaartpolitie. 

.,•,,.,: 

Deze quaesties. vallen onder te ·bevoegdli~id 
van het Ministerie v·an Verkeerswezen, .m~ar 
telkens he.t gaat om marktordening, blijft~e 
Hoofdgràepeering « Viscb. en .visscherijQJ;P;:.,,, ., 
ducten '» alléén bèvoegd. Dit blijkt niet· .ál 
leen uit de wetteksten, inaar ook tie practij~:.:·, 
leert ons dat het niet anders kan, want in-. 
dien de Hoofdgroepeering « Visch en Vissch~:··" ·' 
rijproducten » de marktordening als bijzon~'·'·''· 
derste taak heeft dan moet_ hare bevoeg~~_-:/.··; 
heid zich n~kelijkerwijze uitstrekkèri':~ ,; 
vanaf en met de productie tot· aan de ver- . , 
deeling. Het product moet door haar kunll:en, 
gevolgd worden over den gansehen cecon?:' . 
misehen cyclus. De productie, de verzendin~, .. 
de bewerking en de verdeeling hangen na~:W · 
srunèn. Een maatregel in een dezer takken ,, 
afz(inàerlijk- geriomen dOet zich im~ers oy~r~:i·! \: 
al voel~n. Deze takken. maken een geheel m.:K::. ; 
en wil Îlien het· proctuét logisch volgen; dan 
moet de bevoegdheid zich ook over deri hee-' . 
len cyclus uitstrekken. 
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s·E R 0 EP S 0 Q:C U M EN· T ATlE 

DE .FOREL 
KONINGIN VAN DE ZOETW ATERVISSCH EN 
~Is. wiJ op~olge~dlijk bijdragen Hebben g~wijd ~n de kr~~ de baring, de paling, d,e mossel, de Iab
beida.a.n, de tonijn, de tQg, de, :~;alm, sébrijvenwij thans over de forel. Wifmeenen dat' .onze lezers be

iang zuilen stellen in de zeden ~ eigeruÎ.Il.r~igheden van clëZen viseli~ d~ lievelingschotel der lekkerbekken~ 

' Dè•fotel (« salma· trutta )) of « trutta fa· graties vancdé forellóén .bij;- die zich'verplaa~ 
,riO »j zàl:wel niet uitvoerig dienen .. besch.re... $en,naat zonès wàat het ·zuurstofgehalte van 
vèn.i'{laàr zij door iedèr ]s:gekend; Ièdereen het water het hoogst i& · 
hêeÎt . teeds· forèlleri gegeten. Het· vissehen 
van forellèn is minder eenvoudig... De ~evruëhting 
H~··:~vendeei'··vari het·~Hèhà~m· ts g!ïJ~ch~· ·.: .. , · 

, De paaitijd van de . forellen . valt van einde 
tig, groen .of fleschgroen, dat mln of . D:leer October tot Januari, iD de rivieren met snel
zwartbevlèkt is. De.kóp en de zijkàJ;lteri zijn ien stroom. De forellen leggen 1.5oo à. 2.000 
geelverguld· met roode vlekken. De rugvin is eieren per kilogram gewicht. Dat schijnt 
roo4Wlvlekt; de staart .ook. màar miJlder ·~norm voor hen dieniet' op de hoogte zijn 
zic.qtpa,ar. van de vruchtbaarheid der visschen. Indet
'Iri hun eerste levensjaar, loopen ctonkeré daad, dat is feitelijk zeer weinig : 50 à 100 
baonden _van·den rug naar het_ lage deel van· maal. minder dan de karper. De normale 
de 'ZLjkanten van. de forellen. Naar gelang eieren hebben een doorsnede van 4 à 5,5 mm. 
(ien···min of meer snellen groei, gaan de Zij worden op het kiezelzand gelegd; in een 
~rste kleu~en van de jonge forelrEm min of voor welke het wijfje met haar staart graaft. 
~~r sne. l naar deze van . de volwassen vis-' · · · · De mannetjes, die deze ,eieren . bevruchten, 
s~hen over, in den loop. van hun tweede le- leggen daarbij een zekere voorzichtigheid 
vensjaf!,r. De ®hakeeringen van de huid 'Yis~ a~n den dag. Zij drágen er zorg voor bUiten 
selen in zeer groote.mate af naar gelang het bereik: van de kaken der wijfjes te blij
den· looftijd en. de bewool)de wateren; Zoo - · ven. 
zijn, bijvoorbeeld, de forellen van de -koude 
wateren bijná zwart, terwijl deze van de De duux van den broeitijd verschilt met de 
warme . wateren veel helkleuriger zijn. temperatuut van' het water. Hij kan zes ·we

ken bedragen \n water dat een temperatuur 
V oor, de oningewijden, zijn er twee soorten van meer dan lOó J heêft, ell tweemaal zoo-
fórellen: de roode forel met rose vleesch veel in. water van 5o _Centigraad~ D.e jqnge 
dat op dit van den zalm gelijkt, en de witte pootvisch, voorzien van het zaadblaasje, is 
forel. De .rode forel, in tegenstelling met zonder verdediging zoolang dit laatste niet 
wat men geneigd is aan te nemen, is niet is verdwenen. De· opslorping van het .zaad
ontsUtan uit een kruising van de forel en blaasje vereisebt 30 à 50 dagen. Het is ge-
den zalm, maar is eenvoudig een. forelsoort ·durende dit tijdsverloop dat de meerderheid 
waarvan het vleesch l:lBn rose kleur ver- van de jonge diertjes verslonden worden 
krijgt daar zij zich bijna. uitsluitend met door versChillende vijanden,. en zelfs door de 
zoet-watergarnaal voedt. ouders, die .zoo nauw .niet kijken. 
Wat de Amerikaansche regenboogforel(« sal-
mo::î~idicus ») betreft, wier huid donkerder De oorzaken van vernietiging zijn zoo tal-

. · · · · · · · rijk,. dat een rivier, waar normaal wordt ge-
is el1 allerlei schitterende schakeeringen ver- vischt, aan verarming wordt blootgesteld in
toont,_ zij is afkomstig uit oalifornia. dien haar bevolking niet regelmatig en me-

Cewicht en volume van de forel .,.., .... 

De arroetingen van de. fQtel verschillen naar 
het . ·~woonde water .. Er zijn waterloopen' 
waar de forel zelden het half pond overtreft, 
IP.:· andere bereikt zij de grootte · van een 
zalm,, Laten wij daar onmiddellijk aan too
voegen dat deze afmetingen niet worden t>è
reil!:t in ons land, niaar in den Rhöne, bij 
het Gerifermeer, waar men niet zelden exem
plaren visebt wclk:e vijftien pond wegen. 

thodisch wordt aangevuld dqor jonge poo)'
visch, door ,forell~tjes welke in een laborato
rium worden uitgebroeid en tot een zeker 

een hinderpa,at Zij blijven er ()P l()~r liggen. 
Zij verwijderen zich sleçhts' wîumeer er tal; 
rijke ééndagsvliegèn uit;gebrooid worden .. dié 
zljaan dè oppervlakte van het water gaan 
oppikken; Maar zij keerén ge\voonlijk naar 
hun. schuilplaat terug. Al de vi$5Chers heir. 
ben .. opgemerkt . dat er zoo .. plaat-sen zijn, 
waar zich steeds _een forel bevindt: wanneer 
deze. zich laat. v~ngen, komt een andere. die 
hetzelfde gewicht heeft, in haar plaats. 

Het zijn vooral de çiikke forellen die zoo een 
schuilplaats uitkieien. en zij wàken streng 
over de rust van hun tehuis! Elk vischje, 
dat de onvoorzichtigheiçi begaat in de buurt 
van deze. schuilplaats te zwemmen, wordt 
verjaagd of verslonden. Wanneer de. rivier 
een booht maakt, zal de stroom. die tegen 
den holronden oErveri~poel~~ o.pd.ér~~J:l d~n 
peyer, g!!<ten uitl,l()~ten., ;:wel!Fe . oqvermijdelijk 
door forèllen z.ullen worden .bezet. ": . ' · 

Men .heeft opgen1erkt dat de forellen zich 
stroomopvaarts van de bocht ophielden wàn
neer het. weder drukkend was en de insecten 
uitbroeiden, en stroomafwaarts bij mooi 
weer, wanneer de· oppervlakte v;1n het wàter 
kalm wàs. 

Wat de forelle" eten 
De forel is een vleeschetend dier, dat verlek
kerd is op levende of schijnbaar levende 
prooien. Het blijkt ook dat een zeker jagers
eh heerschersinstinct er haar soms toe aan
zet te bijten· wanneer. zij geen honger heeft. 
ne leyende prooien, welke de: forel in een 
heldere, koele en snelstroomende z:ivier kan 
vinden, zijn talrijk. 
Allereerst de visschen : In de koele rivieren 
met hoog zuursto~ehalte, ontmoet zij, naast 
de rampzalige paling die slechts 's nachts 
jaagd en een groot. gevaar voor de eieren en 
de pootvisch van de forellen vertegenwoor-

Waar vèrblijven de forell-en 'I 
De ibrel verblijft in dè koele, zuivere en .ver
luchte'. wateren. Er. werd geconstateerd . da.t 
d~ 't~rel :Zich moeilijk _aanpast in wateren 
waarvin d~ temperàttiur 15o à l'Zo Centigraad 
~vefselliijdt, en dat zij ten slot~ geheel uit . SPECIMEN VAN FOREL 

dezè· .Wateren verdwi:jnt. . . 
. ; 'Cii · · ' . . ·.· .. • . 

Laten wü er a;1n toevoegen d.at men elder~ 
dan''i:Îl bergstreke:o. zeer koele waterlpopen stadium van hun groei wotden geteeld. Dat digt, maar twee soorten visschen: den ellE'r-

, ; · · loslaten van jonge. pootiiisch geschiedt ge- ling en de rivierdonderpad. De ellerling, een 
a:an\;i'e!t. Wij wijzen namelijk ·op de bè- woonlijk bij het einde van. den winter, wan~ kleine karpérvisch, bevindt zich in overvloed 

. bo'sÇ:ilte rivieren die oyer een krijtachtig bed 
· · neer de pootvissc.hen hun zaadblaasje heb- ,n sommige rivieren, waar zalmvisschen !e-

stróo!llen. Er dient opgemerkt dat de plan- be 1 t . t . . ven.· en waar hiJ' voor een groot deel biJ·-ten en struiken, die het rivierbed vormen, n opges orp en m staa ZlJn te zwemmen 
en actl.ef hun voedsel •- zoeken (biJ. het draagt tot de voeding van de vl_eescheters, veel ~ijdragen tot het koel houden van hèt · · · V'? · · · · · · 

watêr; De verluchting van het water wordt einde van Februari). h:~~~e~!n~ klein, dat dit geen groot ver-
tewe'~ggebr·acht door de watervallen, de ver-
snelde stroomingen en de watermolens. Het De forellen hebben hun woning De rivierdonderpad is minder gekend, daar 
val( niet te bet;w,isten dat de goed.e levens.: men ze minder ziet wanneer men het water 

· vo()rwaà.rden vän de :èoreilen d.oo~ het zuur- Wanneer zij m vrijheid le:ven, zoeken de fo- bekijkt bij het kuieren langsheen de rivier; 
stofg~hiite.'van hët water worden bepaald; rellen bij voorkeur _een lente- en wmerkwàr- zij verbergt zich bij voorkeur onder de bos
dat'"!S. vooral . merkwaardig bij het . naderen •· tier uit : een gat in den Oever; den rand .. van . jes waterplanten. De . wildstroopers kennen 
Vari "de paaitijd : men w00nt. dail ware ml~ een graskant, den draaistroorii verwekt door ze goed en gelWuiken ze als 'aas VOOr de 

·BLADZ. :1,. 

vischsnoeren, die zij onder . wat-er. a;anbr~n·. 
gen met het oog op de forellenvangst (èe:Ji· 
tie.ntal ~~itimeter lang met eeri uitsprin· . 
gende stekel achteraan elke kaak>. 

De nuttelooze en rampzalige stekelbaars. die 
dank zij • zijn harde stekels tegen cie vraat
zucht van de vle<escheters beschut is. !mmfl 
gelukkig .niet al te overvloedig vóór in de, 
door zalmvisschen bevolkte rivieren. 

Na regenachtige nachten of wanneer de wel· 
den, bij zonsopgang, ,met dauw bedekt zijn, 
glijden eeh groot aantal aardwormen vari de··. 

Jonge pootvisch in zijn eerste groeistadtum, 
tijd,ens opslorping van het zaadblaasje, wat 

;dertig à vijftig dagen auwri. 

oevers af en vallen zij m het water. waar de 
forellen ze verslinden: Er valt niet aan te 
twijfelen dat de forellen veel van aardwor-'; ·' 
men houden, en de visschers weteri het goed; 
want na •een regenva-l; wanneer het water' 
troebel is, vangeil zij dè forel bij middel Vifu-- : 
aardwormen. · · 

De forellen zijn ook tuk op al de insecten 
die bij toeval in het water terecht komen; 

Maar zij voeden zich bij uitstek met watet"·. 
insecten. Velen weten nietdat de bodem èler 
rivieren naar verhouding dichter beVolkt ~: 
dan .de oppervlakte van een weide. Indien 
gij met een pot een weinig zandachtige 
mQdder uit h.et hed van een rivier ophaalt 
en gij ze op een fij,ne teems wascht. zult 
gij er onvermoede hoeveelheden larven van 
de meest verschillende insectensoorten in 
ontdekken. 

Hoe men ze vischt 

De verscheidenheid der' wijzen waarop . men 
de forel kan vangen, is een der reilenen v~n 
de bijval der· forellenvangst~ · · · 

Men· vischt met snoeren voorzien van aard• 
wormen (weinig sportief), van doode ener~ 

lingen · (de. kleine. visch wa~J,rover wij · hièr~ . 
ven hèbben uitgewijd). van echte of. nag&, 
maakte inSecten of nog van draaiend kunSt
aas; 

.Dit laatste is van metaal en maakt door zijn 
vorm en zijn snel-draaiende bewegingen den. 
indruk van een zwemmend vischje. Het heeft 
den vorm van een spil, die .iet dikker is aan 
het boveneinde, hetwelk is voorzien vari·'tweé 
tegenover· ~lkáar geplaatste ·vleugeltjes. Deze 
veroorzaken de sneldraaiende en tegelmatigè 
beweging. · · " · 

Het draaiend kunstaas is voorzien van drie. 
dubbele haken, waarmee de fórel, . welke er 
op toeschiet, zeker wordt gevangen. 
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KEUKENPRAATJE 

VERSCHILLENDE BEREIDINGEN 
DER FORt:L 

()nàanks haar vraatzucht, die met deze !ijker te werk_. Wanneer zij uit het· water 
van den snoek is te vergelijken, wordt is gehaald, wordt de forel met een hamer
.de forel zer;'r op prij<\ gesteld door de slag op den kop gedood en langs de kieu
lijnproevers a:s door de visschers, die zeer wen gereinigd;' om den buik niet te bescl;la
in hun schi::t zijn wanneer een dezei· mooie digen. Men maakt nochtans een kleine 'in
visschen met het slanke goudgroengekleurde sn{jding in den buik om het verwijderen 

.leder zeer groot terwÜ:i! de prijzen voor.soort
gelijkè schoenen ongeveer dezelfde zijn als 
voor de lederschoenen, alhoewel er een weel
detaxe van 25 % aàngerekend wordt voor de 
vischlederschoenen. 
Er bestaan twintig verzamelcentrales voor 
de grond&toffen die over_ gansch Noorwegen 
verspreid liggen. De meeste nochtans bevin
den zich in Noord-Noorwegen. De beste Ie-: 
veranciers van grond&toffen zijn de fabrie
ken die zi~h spèCialiseeren in vischfiletS en 
vi&chconserven. 

.· 8 ··APRIL ":19!13. · 

pen moet worden onderworpffi aan een gQ:ed.
keuring vàn den Staats&ecretaris van de Oor-
logsana,rine. · 

Spanje 
V.ischlevex .is buitengewoon rijk aaJ:l vttär
mienen. Op voorstel van het Syndikaat voor 
Chemische Producten heeft de regeering be
sloten da;t de v:isèh- en conservefabriekea 
voortaan al de visebievers zullen moetea 
afleveren aan aangeduide laboratoria. ··,die 
ze dan zullen verwerken. .·.: 

· lichaam er in toestemt zich te laten ' beet- van de ingewanden te vergemakkelijken. BiJ 
·nemen aan 'de lijn welke behendig werd middel van een .naaici en een zeer fijn 
uitgcworpe~ door een virtuoos van de stille touwtje, bindt men den kop l;l.an den staart, 
sport. De forel is zeer gulzig, want zij schiet zoodat. de visch een soort ring vormt. Men 
toê op alles wat in haar bereik komt, inscc- giet azijn met een lepel ovèr heel: den vi&eh 
ten, vleesch, enz., maar die gulzigheid wordt ,en.draagt er zorg voor• dat alle.deelen .met 
haar gaarne:.vergeven; dank zij haar lekker den azijn i'n aanraking komen~ Men raakt 
vlcesch en haar mooi• voorkomen. Maar toch den visch niet met de vingeren aan en legt 
is zij schuchter eri zeer vreesachtig, want hem op een rooster iÏ1 een tanièlijk diepen 
}let kleinste gerucht en het minste gebaar schotel, zoodat hij ondergedompeld wordt 
Jagen haar sehrik aan. Visschers hebben in het gekooktè water met zout, goeden azijn 
mij verteld dat zij tijdens een onweer, forel- en goeden wi~ten wiJn die ·er over gegoten 
len met de hand hadden gevischt. De vis-. wordt .. .Het water moet nauwelijks een centi
schen waren- .. feitelijk gehypnotizeerd door meter boven de forel reiken. Men laat gedu
een donderslag. Ik heb niet nagegaan of dat rende vijftien minuten zacht koken .. Daar
verhaal waar was. Il laat U de zorg over na wordt de vis.ch uit het water genomen, 
het te doen. op een schotèl, bedekt met een servet, gelegd 

Portugaal ., _,:: 
Frankrijk Niettegenstaande de oorlogsomstandiglieq~a 

heeft men in Portugal besloten dat oo~. Äli 
De Fransche :Regeering heeft besloten na de jaar de k'abeljati:Wvangst zöu gepleeg<'i\Vür-
birinenschippexs ook .. dè visschers de aan- den aan de kusten·. van 1'-l'ewfoundland. 't>e 

· shllà.ffmg vàri ga.SgeneratOren v~n .· staats- vangst zal gescrueden met 50 zeilvaartti~~n.: wegè te vergeri1ähelijken. Een dezer dagim ,, 
gepubliceerde wet stelt onvermogende viS- Vereenigde Staté-n 
s.chers in de. gelegenheid een vergoeding .. te De Amerikaansche p.l-ijscontrölediensten-heb
olllt'va;ngen van 50 t. , h. van de verbou~ ben besloten dat, met het oog op de ylees~h:
willgskosten aan hun vaartuigen beSte;'ld. rantsoeneering, ook· den verkoop · van· · visch. 
De regeering eis.cht dat qe verbouwde vàar- en vischoonserven zal diènen geregeld te 
tuigen tenminste drie jaar aan de vangst worden. Daarmede werd een aanvang cge- · 
zullen deelnemen. De verkoop van deze sche- ' .•. t -'~·· 

DE .VISCHBEHANDELINC AAN BOORD.· 
' . . . ·. . ' 

en omringd. met peterselie. Hij wordt opge
Laten wij bij onze keuken blijven: De hoe- diend naast e~n sauspan met gesmolten bo-
èanigheden van een versche' én met &eh ui- ter. Zoo gaat men te. werk in de bergen van 
mimde en geurige boter bereide forel woi·- het Zwarte Woud op de oevers van den 

VAN DE VISS·CHERSVAARTUICEN 
-~· 

·den niet· betwist. De talrijke liefhebbers zul- ' · 
Rijn, -van de Rhöne en. van de Zwitsersche 

len op elke betwisting daaromtrent ant- en Italiaansche meren. ·:De forel is dan zacht-
woordèn dat « de forel een góddelfjk brok}~ blauw gekleurd en u1tert fijn van smaak. 
·i\f'·>1,~Ik voeg er· aan toe : « Op voorwaa.rde Ik wensch u dat u dergelijke lekkernij zoo 
dat zij zeer versch is' >>;·'want; ik verkies· e('n dikwijls mogelijk mag eten. 

·-gemeen en « boestring » boven. een forel dié Men laat de· .forel meestal braden in boter 
•reeds te lang het water heeft.veriaten vöM die men daarna op den v'isch giet welke op 
zij in de pan terechtkomt. een goed verwarmden schotel wordt gelegd, 
De liefhebbers leggen bij het bereiden van Men giet er ook citroensap en stro~it er 
de forel heel wat wreedheid aan den dag, peterselie over. Maar hoe. zij ook wordt be
om toch zeker te zijn dat zij den visch reid. de forel moet altijd zeer versch zijn~ 
versch zulleh eten. Die bereiding heet in De kenners ·beweren bovendien dat een forel 
het Fransch « la truite au bleu », uitdruk- uit een teeltvijver moet onderdoen voor een 

' king die wij zoudèn kunnen vertalim door forel die in stroomend water heeft. geleefd,: 
« forel in het· blauw ». Men heeft daarvoor en dus in een rivier werd gevischt. De forel 
slechts een kookpot, water, zout, azijn uit heeft dus heel wat hoedanigheden. Zij is ook 
wijn bereid of niet zoeten wijn, een· weinig de duurste visch, wat bezwaarlijk als een 

. 'kluiden, tijm, laurierbladeren en peper- hoedanigheid kan worden beschouwd. Zij 
·bollen noodig. Men laat .het water koken kan ook zeer moeilijk wot·den bewaard. Om 
met al de hierboven opgesomde toespijzen. haar te bewaren, doet meri best haar in 

' Wanneer het kookt, wordt de 'veroordèèlde, versche kruiden te wikkelen die men op ijs 
·met andere woorden de forel, zooals zij uit legt, waarbij men er zorg voor draagt ~t 
·<rè!l vfseh'vijver komt- levend dus- in dat de visch met dit laatste niet in· aanrakmg 
·g'évvèig vocht gedompeld. Hèt slil:i' waarmee komt. Als besluit, betuig ik mijn instem
' zij bedekt is verandert dadelijk van kleur ming met den Fransehen dichter Charles 
·onàer den invloed van het zuur van den Monselet, die in een van zijn aan de goede 
.azijn. De forel verkrijgt een mooie blauwe keuken gewijde gedichten .~schreef dat het 
kleur, tot g~·oote voldoening van de onge- verschijnen van de forel tijdens een heer
duldige fijnproevers. lijk en degelijk samengesteld maal als een 
Een beroepsmensch gaat evenwel mensche- blijde gebeurtenis dient beschouwd. ._ 

HET ZEEVISS·CHERIJBEDRIJF 
IN HET BUITENLAND 

In het buitenland heeft mE>n voor wat be
tréft het .sneLle bederven van vis.ch, vele 
onderzoekingen gedaan. In. de eerste plaats 
waren het de_ Engelsehen die zich op dit 
terrein zeer verdienstelijk hC~bben gemaakt. 
dan volgen de Fransehen en Dui:tscihers. 
Uit deze 'OnderzoekJngen blijkt het volgen
de : het vischvleêsch van levende visch 
(zeevi&ch) is wijwel steri:él:; de inhoud van 
de maag, het darmkanaal en de, opper
huid echter niet. Wil men dus een aantas
ting van het vischvleesch voorkomen. dan 
moeten dadelijk na de vangst de ingewan
den verwijderd worden. 
Alle onderzo~kets zijn eenparig van mèe
riing, dat het strippen van de visch rorgvul
dig moet· geschieden. Uit hun onderzoekin
gen is komen vast tè staan, dat achterge
bleven resten·· van ingewanden en slijm 
inlfectiehaardén vormen. 
Na het strippen moeten de visschen zorg
vuldig worden gewasschen. Hiermee berejkt 
rrierl dat meri het bloed f'n slijm kwijt
raakt. Het schoonspoelen' van kleine viSc.h 
op de manier zooals riu plaats vindt, is Üit 
den booze. Noodig is, dat men deze visch een 
behandeling geeft zooals vroeger. De groote 
visch moet stuk voor stuk onder de water-
straal gewasschen worden ; · voorts dient 
men er in wa:rme .streken voor te zorgen 
de visch met gekoeld water te wassOO.en. 

Het verkoelen kan eventueel iJll een bak 
met gekoeld . water plaats vinden, maar 
behoeft allen bij hooge temperaturen . toe
gepast te worden. 

Bij het opbergen van de visch ln ijs dient 
men er op te letten, dat riiet van buiten af 
bacteriën bij de· Visch komen, Zoowel de man-

Denemarken Men rriaakt onderscheid tusschen de groote den, waarin de visch aan böord gesorteerd 
ZeevlSS. ·cherl·J· e·n· de kustvisscherij. De eerste d 1s he. t · eh. 1 · ·dige van het In Denemarken is een nieu.w type visscher- wor t a g ee e mwen · 
is uitstekend georganiseerd te Vigo, Cadix, VlS. chr'uim, moeten zoo .. veel mogelijk vrij van kotter in bedrijf genomen. De proefvaart is 

· PasaJ· os, La co. runa en enkele andere havens. bes tttn g""'ouden worden· ·gunstig uitgév_ allen. De kotter is derwijze ge- me · .... g c.u · . • 
De kustvisschexij levert· voornamelijk to- d t d bouwd dat het gevaar van kenteren sterk is Men is het er algemeen over eens, a e 
riiJ·n en bocarde op. De sardijn daarentegen, d d m· verminderd doordat de motor lager dan ge- vi&eh het beste bewaar kan wor en J een 
was slechts matig vertegenwoordigd maar · · ht' woonliJ'k ligt en de steven hooger is. De sta- · constante lage temperatuur in een voc 1ge 
toch voldoende om de vi&chconserveindustrie · · 

1 
b ·biliteit is verder nog verbeterd door een atmósfèer . zoodat ze niet uitdroogt, n et e-

voldoende werkgeiegenhèid te verschaffen. ' · · · · t ·t gewijzigde constil'Uctie. vrièst en nièt door overvloedig wa er u1 -
De s.chaarschte aan brandstoffen voor de geloogd wordt., Beschadigingen door druk-

Span je motoren, speciaal voor de kleine vaartuigen ken of stoóten benadeelt de qualiteit. Het 
welke met benzine of stookolie worden . ge- · · · · . h In 1941 be<l•oeg de waarde v;-.n d.e Spaansche is daarom wênschelijk, dat rrien de v1sc 
dreven werkte remmend op de resultaten der · · · d t vis.chvangst 988,3• millioen pesetas; wat .d.e · ' · niet hoog opstapellt. Aanbeveling ver ien , 

. , 'vischvangst. Ook liet de. bevoorrading van · . . · · . ,."".. · ti"' d d•·e h. öog.ste opbrengst is welke dit land sinds jà- hèt óppakkèli fu kis~...., een me uo e • 
de visscherij . in ijs veel te 'wèn5chen over. . . d .ren heeft geboekt. Naar gewicht was · het bij on~Ze .snurrevaardvisschers is mgevoer . 
De minde·re quaHteit van de kolen leverde 

j;;ta.r 1941 met 434.823 ton iets minder g~n- ook een moeilijkheid op zoodat de schepen Dè resultaten hiermede ber~ikt zijn zeel 
stig dan het voorgaande jaar met 439.600 T. hun vangsttij(l moesten verkorten. goed en doen ons denken aan het systeem 
I:rl vergelijking met de resultaten in de ja- Bellefon-Folllot dat op· de Fransèhe .stoom-
~en. d1'e den burgeroorlog voorafgingen valt · t. """' d · schepe·n 
.. Noorwe·gen trawlers word.t toegepas . ~jJ . eze 
er een aanmerkelijke stijging in de vangstr k' . lsch wordt cie vi&eh zorguldig gewasschen en ge-
resultaten vast te stellen, welke resultaten In Noorwegen neemt de bewer mgvan v - . . dt 

led. er· meer en m.eer uitbreiding. Reeds acht koeld in zeewater van -2oC, daarna wor thans b.iJ·na het dubbel bedragen van die in ·· · · ·t 1 '-'~ten, dl. van te voren 
.. bedriJ·ven . houden zich hiermede bezig. De zij verpakt m Ille a en """' · e de J·aren 1927 tot 1934 toen de vangsten '"'-"'t ··· "ood de loeistof be-
·vraag naar vischled. er is zoo groo_ t da.t de met een """" enen-... en . v .. .SChommelden tusschen 230.646 en 387.801 ton ' 11' t 50 k 'soh 
leveranciers· met ·moeite de. aanvragers kun-.. handeld . zijn. Na ·vu .mg me g, Vl 

zeewater de kisten omspoelt. Deze kisten' 
zijn conisch gevormd opdat ze beter i11 
elkander gestapeld kunnen worden; Ze wor
den bij voorkeur zonder openen aan ':den 
wal direct in ijswagens geplaatst en' door 
het binnenland getransporteerd. Door ·'het· 
ontbreken .van ijs; duá ook- van• smeltwàter. 
wordt het viSc.hvleesch niet uitgeloogd en 
vllrliest het niets' aart sniaa.k. 'Voor, de 
marktwaarde is het van belang, dat·· (ie vol,;; 
gens dit proees bewaarde vi&eh, noch 'in ' 
uiterlijk, noch in structuur Oif siriaàk' van 
het vleesch, verschilt van zeer v§rsche' zoo
genaamde · krimpvisch. · De · bewaarduur 
schijnt 20-25 dagén, maximaal zelfs· 30 (!à
gen te kunnen bedr~en, terwi.i<l: !Ie: kosten 
van de installaties gering zijn, · 

Enkele Fransche trawlers hf'bben eeri .instil.l· 
latie. volgens Belle(on-Folliot :ian . 'boor~ 
waarmede 10 ton visch, dus 200 kisten van . 
50 kg. iD. 18 uur verwerkt kunne,n wordelÎ, 
zelfs bij 'een luchttemperatuur' van 40° C. 
en een· zeewatertemperatuur van 2öO 'C. Het; 
energiève11bruik van de kûelmachirie is dan 
nog slechts 15. · F. K: 

HOUD UW.PAPIEREN 
GEREED 

VOOIR DE TELLING 1 
De. katlltonsooretari&sen va.n dein 
Sector « Imndel en Distriibutie >> 
bieden zich weea- bij de handelaarS' 
aan ten eiruie de ficiheg over de 
telling bdjte houden. 
De handela.rurs worden verzooht , , 
aJ1es in het w&k te stenen Q}idat . 
de ka.nrbonseca-etarissen ZÏK}h zoo , . , 
vlug mogelijk van hun taak Z<J1U9-en , . 
kunnen kwijten. 
Delrhalve gelieven zij va;n heden .af. 
wigende stukken gereed te hou7. . 
den: 
1. Identiteitskaart of. trouwboèkje; 
2. Copie van de inschrijVing in he* ., , 
Handelsregister · ( tmsis- inschriJving , .~ , 
en eventueele wijzigingen); . •,.,:. ,, 
3. Belastingbiljet , over het vorig: , 11 · 
jaar of huurcon~ract; . ·. , . :: ' 
4. Lidmaatschapskaart . bij den Sec.. ") I · . 
tor " Handel en Distributie »; - "' 

. 5. AI de door de hoofdgroepecringen 
toegestane 'vergunningen. 
Wij rekenen op de medewerking en., ' .. 
den goedel!i wil der bande~:'·' 
opdrut zoowèi vo. de a.fgeva&'ddg
den 'van ' den ~ als voor de , ., 
handeiaáa-8 zelf ·dit werk til dcil " , 
kortst moge)jjken tijd van stalPe},, , 
-~-~-' '' ·_,, 

;per jaar. . nen't·evreden ·.stellen. Di.t leder wordt. vooral sluit .men de kisten .luchtdiclht a.f en: ze.t voor 1942 voorziet men dat de resultaten · · · hru. ar een 
gebr-u-ik. ·t in ·de .. schoenn;.ïverheid.-Naaf ver- ze• in .rekken.· in het VISC ml, ma L~~;:::~:;:~~5::::~=::===~lJ zoowel naar waarde als ·naar gewicht deze • ....., tot 

2
nn gekoeld . , 

1",1·d-t·. •- , het weerstandsvermogen van dit voortdurende regen van . - ·v · van 1941 zullen overtll'effen.· '" ..., 
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·'·i~V:A.KONDÊRW:IJS· 

DE OPLEIDING; 
VAN DE JONGE VISS·CHERS 

··(t{) Het. ko~inklijk we·rk « Ibis » overging. tot de stichtiilg van het werk 
den « Ibis ». 

·;;':In ·vorige bijdragen hebben wij reeds aange- Het was kort na een bijzonder tragische 
,:;,toond dat ZOO in zake opleidmg van den viS- reeks van rampen op zee dat' Prins Albert 
cNscher a:nes nie~. in .. orde was, er toch vol- besloot een inStelling te stichten waarin de 

<lom1<le vàkschole:tÎ waren. waarvan het on- , weezen van slachtoffers van scheepsrampen 
d-erw:ijs,. spijtig g~nQeg, . in.iSt aan. ~nheid zouden opgenomen worden. Zoo ontstond de 
~odàit sleèhÎi; een paàr inrichtingen Jettè~ ,,,,,,, ... ," , . ·: ..... , ...... , ......... , , " ", ,., _, , school der .visscherijpupillen en het Konink-

.Jijk; in aanmerkjng kQm~n àan d~ klJSt als lijk werk.« Ibis ». 

men op den leeftijd van 11 .jaar. Rond 14 à 
15 ··.jaar worden zij ontslaan :en . aan· boord 
van schepèn geplà,a;tst. · 

Practische opleiding 
Aan boord van het vaartuig. voor practi.Sche 
opleiding werkt de pupil nu eens in de mo
torkamer dan weer op het dek. Wij hebben 
het hier natuurlijk oveT de opleiding in. nor
male tijden vermits de school thans van 
Oostende ilalld' het b:i:nllenland vkrhuisd is. 
De jongen wordt .vertrouwd gemaakt zooWel 
met de werking alS, het onderhoud va:n de 
maehine of motor als met den uitkijk, het 
roel,', het uitwerken en inhalen van 'de visch-

tuigen, het behandelen van· de vlsch en de
zes stouwitig Ïil de ijskamers áan boord, het 
o'ntsëhepeh van visch, enz. Ieder op zijn 
)leurt ne~t aan boord den dienst van kok 
waar. Aàn iedereen wordt de bedienig van 
de toestellen voor draadlooze . telegrafie of 
telefonie, van de radiopetlers, de echoloodirig
toestel.len, aangeleerd. 
Practisch gesproken werden de werking van 
« Ibis » lamgelegd door de huidige ge
beurtenissen maar zoodra de vredesklokken 
over öns land .zullen luiden zal de weliroep 
zijn {( alle hariden aan dek >l en recht 
doór zeé, ter . hèropbetiiirig van ons , zeevis-
scherijbedreef. · 

, . '·'~ijnde hlgeri~ht pm een ~ellaste oplt~@~ te Buiten alle politiek opgevat heeft net .Werk 
. ·~even ~ap, <ms jong visScher6volk:, . · .. _: ·.,. ·de Broe{jerlijkhèid tot basis. en de_ Liefdà~ 
:;t,;~têzï wij(we~ ttirugblikken in de 'gescJ:lied,e-- <iÎgheid · tot principe. :tioe1 is .ti.oofdzake''iiili· : , ' · ... · .. , ... ·.· , . . ', ·• ·. · .. · ··.· lijk de visscherswe~kinderen .op te nemen 
Op.!! J:uni 1!!28 verschee;n in het_ «, Brugsch ,en ~. do()r l.iefdèvolle middelen, gepaard. 

. -~andelsbla;d, », on~er. hand~kemng van ·_Ed. ·gaa"niie mët een kundig á1ieffiéeti- en V!J.ko~
' b_aJ,l':\VE)l'S, 'een., art,ikel :W!tRtJU Q, Ill· ~ezegd dèfwijs/ bekwame Vis'schers Van .te ma~eti 

D·~ GEHOORZIN BIJ DE VlSS·CH.EN 

<J,~ ~ , . ·.. . . . .. , . ·.· .· . . . •. : •. . die de zee zuilen uèfhebben. zOOalS hun Va~ , 
,f< .Welïswaar hadden 'wil.vrçeger, eiJ. hebben der vóór heil. · · · · 

Het :geboot is 'zeeï< ontwikkeld 'bij . de .visschèil. Deze hooren niet slechts 
~et htïn oórlm, 'mair'OOk met. de órganen .van de (( zijlijn ''· waarover 

wij. fu oriderirll:vig artikel· u,Îtwijden. 

<WlL:nog, een, Sta;a,tschool voor. sche~jon-
ge~· maar . zelfs .. lle vObrstandèrs. V~IJ. deze 
~:lnSte~ möeten bektmnen dat zij sû;chts 

Meer · u~itbreiding 
beschikken over twee iloorten · lige cellen, welke'' gelijken op dè gehoorcèli 

zintuigen wat het gehó'or betreft : allereerst len van de hoogere werveldieren. 

téfi'goede komt aan den stáatszeeval!l'tèlienst Het . Koninklijk Werk « fbi.S », dat bij 
en niet aàn . de visschérsvföot. . den aanvang .enkel ten doel had het lot. der 
» Jiüst ' al.Sóf llet niet tevr€den · was met dit visschètsbèvoÜting te verbeteren door aan de 
vool:zeèht, ,doet het StaaÎi;zeewen zijn opper- weezen onderwijs,.· opvoedi:P,g .en vakkennis 
8€ .. best' de meest bekwame visschèrs, deze te verschàffen, zou een snelle uitbreiding 
pnl.cp.tm::nsohen van het Noordzeestrand, in nemen ~- bij het nastreven van zijn doel 

..• ~ij:q ne.~t-en te vangen. Onze ylsschers wor- zou het weldra, door aanschaffing van. op
·Àt'n des te gemakkelijker naar de Marine ge- leidingsvaa.rtuigen, er .. toe .gebracht worden 
-lç.;~;:t daar z•ij er .als beambten behandel<i 1n België den weg van den voortlitgang in 

hun ooren, vervolgens de organen van de De zijlijn is 'ten 'slotte êén vereenvoudig(~ 
zijlijn; gehoortuig. In de plaats van zièh bij een 
De ooren schijnen nooit te ontJbreken, Zij gehoororgaan irt den kop te beperken, breidt 
zijn. klemer en minder omvangrijk dan deze dit zintuig zich over heel de romp ván 
-van de hoogere werveldieren. Zij worden op den visch, aan beide zijden van dezen laat
de gewone plaats aangetroffen en. bevinden •ste uit. Het is dus prachtig gelegen .om de 
zich heel en al.binnen de ztj.wanden van.den trillingen, die het water aandoen; op ~e 
schedel. Zij bestaan slechts •uit een samen- vangen en waar te .nemen, çlaar dl3 vele 
s:tel van hal:f-cirkelvormige kanalen, die :ge- .buisjes.een talrijke reeks hoortoestellen vor.;. 

~mrden en er een veel beter statuut hebben zake zeevissèherij ·open te stellen door ver
dan , degen aan J:>oord Vl:lJ1 de vischbooten betering van materieel en .uitrusting, doer 
waar zilj, a1ttjd een on.~Z;ek~\ en gevaarlijk .beo toep:;tSSing van.de groote ui·tvmdiJ:igen en van 
~~aan. leid,en, de vorderiil.gen der· techniek op gebied vari 
. .>~ Na den oorlog (1914~1918) hébben Wij kun- sçheepsbouw. 
;neh::v~tellfcn dat kapiteins van vischtrei- Er werd een ligschip (training ship) aange
],ers. ll~un wérkgever in <l.en streek lieten op kocht en later enkele tr~ilers. Men stichtte 
p-r,t 09genblik dat zij"' het meest geld ver-~ de « I,bis >> reederij, met een kapitaal ·van 
:die.nden en een vaster bestaan zochten aan 500.000 fr. grootendeels onderschreven door 
boord van de Staat.~:paketbooten als eenvou- de bemanningen van de schepen zelf die 
.ig mRt.!'OOS. » · · · 'llleestetH;leels zelf « Ibisga,sten » w,aren. . 
. ·.,, . , , . Tot aan <,ien vooravond van den wereldoor-

Geen scheepsjo:rige,ns meer log k:onden reeds oo door de ~tèlling opge-
~lfs vóór 1914 was de. toestaiJ.d. vrij ernstig. nomen jonge lieden, na een tijd practisch 
~- }900 was het zoover. gekomen dat er onded'richt, aan boord van de opleidingsvaar
ge~n· ~heepsjongens meeT te vinden waren tuigen en treilers ingescheept worden en 
-~i~jl i:k>ord ván de vischbooten. Er moest ab- vormden zij de kern van een nieuwe vis
Eül.uut. miegrepen worden, Men kende pre-: schersg.eneratie. 
mies·toe .. aande jonge viS,SchersoiiJ. hen a!Ul De oorlog zou echter, gedurende' enkeie'jà-

. te. mÓedigen he<j; bedrijf vap, l).un vader. VO(}rt ren de Werking. onderbreken. maar,. dadelijk 
te zetten maar niets kon baten en het.beroep na 1918, hervatte het Werk zijn strevën. Er 
teerde uit bij gemis aan jonge krachten. werd een pràchtïie fandschool ingericht. De 
,Er. moest een middel gevonden worden om Koninklijke Commissie voor dè zeevisscherij 
: <Vde•'Vissèher bij den visch te houden >i. Er drong sterk aan in dien zin. Het zou eeri 
<;Jiioest aan de jongens een behoorlijk onder- school worden waarin andere kinderen dan 
. Wijs . gegeven worden om er vakmannen vàn weezen van. visschers zouden opgenomen wor
' te maken. Vóór 1914 waren de meesten on- "den, namelijk oorlogsweezen, kinderen van 
: *r visschers ongeletterd. .vissèhers en van zeelieden van lageren rang, 
, In. alle andere nijverheidstakken werd er van binnenschippers, kleine martelaars, ver-
v~el belang· gehecht aan het vakonderwijs. laten kinderen of andere jeugdige verstoote

•· Het. visscherijbedrijf bleef aan . kant liggen. 1ingen. Een gxoot recupeTatieveld lag open 
. Óa;ar~ werd thans grootendeels verholpen voor het visscherij.bedrijf. 
:én kan nog veel verbeterd worden. Dit deed in 1924 de gedachte ontstaan van 

een samenwerking tusschen de algemeene 
directie van het zeewezen en de Koninklijke. Een netelig vraagstuk 

Spec.imen va.n ()toJ;~t~ wel/Jee. men m M ooren 
l/Un de meeste visschen aa,ntrett. 

lijken op deze welke in al de ooren worden 
aangetrofff'n. Zij stemmen dus overeen met 
wat men bij de werveldieren het « interne 
oor » noemt. Daar zij heel en al ingesloten 
en intern zijn, is gren enkel deel zichtbaar 
aan de buitenzijde van den· kop van den 
visch. · 
Deze ooren beva.tten. gewoonlijk kalk- of ge
hoorsteentjes de otolithen, waarvan het na
gaan vaak noodzakelijk is bij de studiën 
betre!l'fende den groei en den leeftijd · der 
visschen. Inderdaad, zooals wij h,et ·reeds 
hebben gezien bij onze monograpbie over. de 
paling, groeien deze steentjes regelmatig aan 
met vaak jaarlijksche concentrische lagen. 
Wanneer men deze lagen .telt, kan men dus 
bij benadering den leeftijd van den visch 
bepalen. 
Gezien de ligging ert de samenstelling van 
deze interne ooren, schijnt hun rol niet deze 
van een eigenlijk gehoororgaan, een oriën
telll'ings- en evenwichtsorgaan te zijn. Zij 
zouden dus niet gevoelig zijn voor de ge
luidsgolven. De waarneming van deze laat
ste geschiedt langs de zijUjn. 

·Maar, benevens het hoofdvraagstiJk van op- Instelling; de « ibis » zou ~!tl bijzondere af~ 
'leiding en onderwijs, stelde er zich een deëling vlirmen met uit voormelde elementen 
tweede, namelijk dit der weezen van onze genomen scheepsjo'ngens en deze op kosten 
~ers .. Onze visSchers · wo;rcten maar al te van uèn staat opvoeden en ®leiden. 
«Ï:ik.wijls het slachtoffer van de zee die zij De zijlijn 

''li'eîhebben en die·hun.een béstaan moet ·ver- Re.sultaten De organen van de ·zijlijn he.bben dus eer• 
; ;~~eren. Gewoon.H,j'k zijnhetkroostrijke ge-- Spij.tig gènoeg is het ons onmogelijk cijf~rs functie die uitsluitend gericht is op de waar. 

zinnar die hiervMJ. het slaChtoffer worden: vóór te leggen voor de jaren die den hui- neming van de geluidstrillingen welke . de 
:~e wees}~ llloesten aJsdarl opgenomen _wor-. digen .oorlog onmiddellijk voorafgingen" Wij massa van het water aandoen. Zij bestaan 
1~~n. door familieleden die zelf alle moeite wensche~ et noc:h,ta.ns op te wÜzen dat; v~n uit zeer kleine buisjes,· welke het een na 

. ~~r wereld hàddèri om de. twee eirid)ci; aan Augustus 1900 tot Augustus 1936, . 497 pupil- het andere, in lijnvormige reeksen àan elk 
:'~1kaär re Iilloopèri. Van openbare liefdadig- len tot de instelling toegelaten werden en, vàn beide zijden van den visch liggen, van 
;~eid wou de v~e:r niét weten; daarvoor is op het einde vari dtt laat&te. Saa.r., . teld~ cte het begin van de romp tot bij den aanvang 
}*j te fier i:iJ. zijrt ruw uiterlijk; . . .· . .school 68 leer1~en. Het ái,mtiU kostleerlln- van den staart. Alle samen makendeze buis
i:ljfet kind dat alzoo opgenomen wordt ih eel1 gen kon, <iesnooils, tot 120 opgevoerd worden. jes den indruk van een smalle en regelma-

, L~jde'nde. familie, krijgt een afkeer van Dë groote meerderheid dezer kinderen werd, tige puntjeslijn, die met het. bloote oog over 
f4~. zee wa&van h. et het slachtoffer geworden. door to:edoen van het Werk, op schepen ge- heel de lengte van <:len visch zichtbaar is. f*- .Het' zal, latti:r, pogen een ander bedrijf plaatst .en zijn <ie visscherij .getrouw g~bl~ Vandaàr haar naam : « zijlijn ». 
::Ult te oefenen. . . . , , ven. Een honderdtal anderen, door :wijdere Elk . van de nauwe buisjes waaruit zij be~ 
iZo'o•gingen vele elementen voor het bedrj,jf horizonten aangètrok:ken, zijn hetzij naar staat, ~ondt bij de oppervlakte van de huid 
:.~~rloren. .. . . de koopvaardij, hetzij i:iJ. dienst va~r de Kol9- door een opening ui~ en is nàar binnen ver-
; i! . . Er ~Oiflt reac:tie nie overgegaan. Slechts één vljfde der oude- bonden met een in de lengte liggend kanll.al 
.~ot Ül l!)oo iiet deze toeStand onze bevol- ren van <:}en Ibis hebi>en het beroep, waar- onder de huid, waarin. een groo~e zenuw 
[J!iirig' 'volkom,en' onvèrschillig• .De tOestand voor zij opgeleid wei'den, verlaten. wordt aangetroffen. 
i: Werd Me lil.llg~ hoe erns~.f.. tOt ?P het De kinderen wm"i.len ();p zevenjarigen leeftijd De omvang van deze zenuw levert het bewijs 
:.~el).})I.ik dat, op 6 .Juni. 1900; Prins All>el1, t9f'"gel!Vten wannee,;: het wee2len van Belgirehe v~tn. het- belang .va:n. dit zintuig; De wanden 
' ~e ~ter over ons laiJ,d zou regeeren, . zich visschers zijn. De andere pupil-len, die ten van die buisjes en van het kanaal onder de 
: öm het lot van dèn visscher bekommerde en -laste van <l,en Staat vallen, worden aangeno-, huid .zijn bij plaatsen -yoorzien van gevoe-

men, waarvan •·· de .respectieyeli.ill:e · waarne
rningen.,_get9taliseerd worden •. 

.Dit zintuig·is uiterst gevoelig. bij de. meeste 
viSschen; , Het· stelt deze· ·laatste . in ·staat·.· te 
hooren en de meeste <trillmgen, zelfs de licht
ste, waar te nemen, die het water rond hrn 
in beweging ·brengen: De visschen · geven 
zich ·zoo rekenschap van ·het drilven van 
een voorwerp op een . zekeren, afstand, van 
den algemeenen vorm van dit voorWerp in
dien het beweeglijk is, van de :i-ièhting van 
de stroombeweginge~. · Zelfs in troebel ën 
donker water, kan de visch herkennen wat 
hem omringt, en zich ori~ntèeren. 
Om dit beter te begrijpen, is het voldoende 
te denken aan de blinden, die hun blindlJ:eid 
verhelpen door hun gevoeligheid voor de 
miDste verplaatsingen welke zij. rond :zich 
waarnemen. Het verschijns€')1 is vrijwei ya~ 
denzelifden aard .. Zooals wij het zooeven heb
ben uiteengezet, hooren de visscne!l. ~~r 
zij hooreri anders dan' wij. De organé!l ·~~n 
de zijlijn vangen bij voorkeur de lagere en 
de hoogere geruchten op, die wij niet of 
slechts heel verward waarnemen. 
Het beperkte soortelijk gewicht van hun li-:
chaam, dat weinig verschilt van dat van 
het water waarin zij zich bevinden, maakt 
hen uiterst gevoelig voor de minste wijzi
gingen. Zij luisteren dus naar al dè trillin
gen die hun bereiken, zij regelen op elk 
oogenblik hun gedrag naar de triliingen die 
zij doorheen het waté~ waarnemen. Na·ar 

De zijolijn dA,e men h,.ierr zie.t ern iti;e. zich lan~ · 
de twee zijden bevindt, laat de visschen tfJ#J 

de {lellwilden en triblingen OIP te va.ngen. 

gelang de gevallen, schieten zij toe, verwij •. · 
deren zij zich, vermijden een• ·voorwerp· of 
nemen .de vlucht. . . · 
Vel.e misrekeningen i>ij de vischvangst md 
de lijn moeten worden . toegeschreven aan . 
een zoo . nau•wkeurig zintuig, waardoor het 
wantrouwen van den visèh wordt gewekt 
jegens de minste bewegingen. Zelfs het op
stellen van de_ lijnen . brengt o:irgewone, zij 
het dan nog zoo zwakke, bewegiÎlgen in het 
:water teweeg, De goede visseners verlheiJ)en ·· 
dat nadeel door het gebruik. van « gevoelige 
lijnen », met andere woorden van· lijtien die 
ZO()<ianig opgesteld ·worden dat elke bèwil
ging, die.· van aard is de vissohen te. ver.. 
schrikken, tot . het uiterste beperkt wordt. 
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b) Een andere oplossing ware dan: de< men:.' 
schen meer · daii éénmaal · Pér week doen 
visch eten. Aldus zi>u de vraag voor de 
tweede vischconsumptiedag regelmatig over 
de week zijn verspreid. Doch de ondervin
ding leert; dat daar ook niets van terecht 
zal 'komen, daar het Belgische volk in nor
male'tijden zelfs niet éénmaal per week vi.Scb 
consumeerde. Voorloopig zien wij dus geeD. 
oplossing aan .dit vraagstuk. · 

Wij nemen ons voor een volledig overzicht te geven van den Belgischen 
Vischhandel zooals deze vóór het uit breken van den oorlog was ingericht. 
Onze lezers zullen aldus in het bezit zijn van een volledige documentatie 
betreffende deze quaestie, wánneer, na de huidige moerlemeie,. de reor
ganisatie van geheel den vischhandel z3J ttm JJerde gebracht worden, 

Statistische berekeningen op den aanvoer._ 
waarvan wij hier de technische zijde onbe
sproken laten - bewijzen duidelijk dat ·de 
vischaanvoer onderhevig is aan groote 
schommelingen. Als' algemeene regel kan 
nochtans gelden dat de wintèrperiode (vanaf 
September tot Maart) de belangrijkstè iS, 
doch zelfs gedutende deze periode is er maar 
weinig stabitlteit. 

Voor· de algèmeene schommelingen 
Wat is nu de oorzaak dezer onregelmatig-

·,1. Ondernemingsvorm en kapitaal ringkader gesloten!) Die constgnatie-'heid? · in den aanvoer. 
''lil den vischhandel maakt de firma de bij- h a n d e 1 nu, die bijzonderlijk plaats greep l. Voor deze ,die htin oorzaak vinden· ih .· h~i 

te Brussel en te Antwerpen, V.'' er·,"' te 1. Er zijn oorzaken die wortelen in het ge- gebrek aan organisatiè biJ. ·de VlSS .. ~h· er·i·.l',.:;,.;;; 
·• Zónderste ondernemingsvorm uit. Benevens ' "' ~ "... . meestal met vreemde visch welke brek aan interne organisatie in de visSoherij .in het. gemis aan aann ...... fng aa·n ·de· ·wer·:k:;..:_. 
de firma komt het eigen bedrijf ook wel · .,....", ~~ in zeer groote hoeveelheden werd m· g'evoerd. zelf. waardoor de onregelmatigheid in den lijke behoefte và.n de niärkt, daar· •·a·n· .... n'"c..•·· 

~ vóór. Kortom, wij staan hier meestar vóór "' ..,... 
'personenvennootschappen. Deze visoh werd echter door de consig~ati- aanvoer.nog meer wordt in .de hand g~ tuurlij_k aan veranderd worden door ·het in:. 

. rissen n,·fet tegen v·aste.pn·J·""""' ver•~o· cht. Men' werkt. ·.voeren van· een 'stevige organisatie: ... ,, 
Voor dezen handel immers, zijn geen groow ",.,.. "' 
kapitalen noodig voor gebouwen en diturza- verkocht zoo goed men kon en traChtte de 2· Er zijn ook natuurkundige oorzaken: men 2. Voor deze die hUU oorzaak vinden in na;. 
me productiemiddelen. Men iS bijna nooit hoogst mogelijke prijs te bekomen. Als er kan niet op een bepaalde vtSscherij uitga·an tuurkundige factoren : · 
bezN:.er van de pakhuizen en bureaux waar echter reeds een groote aanvoer was, of als ~ls men wit Veel vischsoorten ~wegen zi~h Men is er op uit geweest om met vuegtûigea 
men handel drijft. Het gebruik daarvan ver- de vraag per toeval niet groot was. dan ver:: m « scholen ». Deze scholen ZlJn 80ll1S m de aanwezigheid van zekere soorten vi.Scll op 
~erft men door pachtovereenkomst ; men kochten dèze consignatarissen hun vlsch te- b~paalde zeestreke!). aan., te treffen, soms I bepaalde v. ischgronden vast te stellen.· Dezè 

,betaalt. een ze.kere tmurpri.1s aan de stede- . gen echte SPQtprijzen, daar zij voor de met. Alles hangt dus at van· _de kans. . vliegtUigen stonden in verbill~ing i · · · 
Ujke instanties. Machines zijn er niet. noodig, groote hqe. veelhede. n ingevoerde visch geen Wat nu de .schommelingen in den loop der 

1 
schip dat zich d · · · t · . d. ·- me een · week betreft: • . l.!'ec op e aangewezen 

.koelinstallaties , natuurlijk wel, alSOOk weeg- Uitweg meer zagen. · plaats begaf en or~ers gaf aan andere s(lhe;;. 
installaties, verpakkingen, ~amionagedien- De. groote nadeelen van deze consignatie De aanvoer geschiedde bijna uitslUitend in pen. Doch deze pogingen werden hier op·~ 

.sten, enz., maar dit slorpt doorgaans geen zijn duidelijk voor den handel Zij stoort de eerste helft der week, want de visch moest kleine schaal aangewend om concrete resur~ 
groot deel van het belegde kapitaal op. zeer de markten, en oefent soms een gewe.L- ter bestemming zijn vóór 's Vrijdags. In de taten op te lèveren ; het bleef immer bij 

;Maar er iS een groot bedrijfskapitaal noodig. dige druk op. de prijzen. Tengevolge val} die tweede helft van de week was de visch dan een paar pogingen en de vliegtUigen wetden 
,De post debiet is hier vaak zeer groot. lage prijzen en van de groot-e inVoerquanta ook gewoonlijk goedkooper. Deze toestand ons niet steecf.o:; in voldoende àantal ter hè;. 
.. daar betaling gewoonlijk slechts geschiedt dezer consîgnatievisch, gebeurde het maar al heèft groote eischen gesteld aan het vervoer schikking gesteld. · · 
een zekere tijd na levering. Deze tijd is .te dikwijls dat onze visschers ,die soms meer van visch per spoor, want biJna al de aan~ Wil dit daarom zeggen dat er .in de toekomst· 
:dikwijls heel lang. Daarentegen is de beta- dan. veertien dagen op zee hadden gewerkt, gevoerde visch 'werd verzonden in twee da- veei van dit procède te verhopen· valt? 
.Iingstijd door de credit-euren toegestaan, hun visch tegen spotprijzen moesten afgeven. gen tijd. Daar het hier een bederfelijke waai· Als' men zich richt naar wat in andete:Jàlb 
·gewoonlijk korter '(8 tot 10 dagen>. De prijs der coiisignatieVisch beïnvloedde na- betreft, moest het vervoer niet alleen snel, den uit gelijkaardige proefnemingen te Jee,. 
ÖOk, heeft men hier te doen met een handel .tuurlijk, geweldigde vischprijzen op de. kust- maar ook·.~ hygiënische condities gebeuren. ren valt, dan moeten wij. zeggen dat die 

. . Doch dezè'toestand biedt. nog een ander na- manier van visch·opsporen, heel beperkt zal. 
;:wmir het initiatief en de persoonlijke 'ken~ markten. Alle persoonlijk initiatief bleef deel: · bl" 
.nis· de'r leiders het grootste belang zijn voor aldus achterw~e. wáJit dé'handelaaars had- IJVen en wel om volgende redenen : · · 
het welslagen der onderneming: dus is de den nooit ieê~ vadt,;;''~ask ~oor hun prljS- Vaartuigen die bv:' op ·èen Vrijdageén groote 10 .Enkel voor visch die' zich tamelijk die~ 
.personenvennootschap aangewezen. vorming. Een groote dienst werd aan den vangSt deden bleven tot 's Maandags in zeé bij de oppervlakte bevindt; 

h d 1 b · · om voordeeliger pfijzen te bek. omen, gezien · 
Pe grootvischhanctel is tamelijk eenig in zijn an e ewezen door deze consignatiehandel 2o Voor vischsoorten die zich in klare waterS 

te b · k D · 1932 dè vraag. in het begin der week v. eel gr .. oo.ter be 
aard. Er wordt geen waar aangeboden tegen " eJer en. aar er na ook vèel min- wegen. 

d · h d 'was. Dat dit natuurlijk nàdeeiig ·werkte op 
·vaste prijzen, maar in « a:fslag ». Ook is de er VISC op e Brusselsche markt aan- Zoo werd.en gedurende vier weken pogingen 

gedaan op de visohgronden van Moray-Firth 
(voor de haringvangst). De conclusie 'waS 
dat het onmogelijk was, zich met behulp van 
watervliegtuigen een idee te vormen van de 
beweging der visschen; daar ze zioh te · dieiJ 
bewogen en de kleur der zee ongunstig was, 
Alnerika behaalt met dit procédé de bèstë 
resultaten op de. sardijnenvangst en Franlt: 
rijk op de tonijnvangst. Dit 1s uit te leggeli 
doordat• voornoemde soorten visch zich door· . 
gaans niet te diep bewegen en in .tamelijk· 
klare waters . 

. · · · de qualite'it en de verschheidsgraad hoeft 
hoeveelheid die verkocht wordt meestal on- wezJ.g was (de consignatieviseh-was ingevoer-. d · wel. niet gezegd. En heel dezen toestand heeft 
.bepaald en berust ze op de schatting van de e VJSCh en de invoer was sedert 1933 fel be-
koopers. perkt). kochten veel vischwinkeliers hun één oorzaak: het feit dat in België de dag 

· h d' · va.n vleeschderving door de kerkeli.ike over-
Om een priJ·saane:ifte bij de klanten te kun. VISC Irect aan de kust met het gevolg dat . ~ d d 1· · heid bepaald is op den Vrijdag: Moest de 
nen doen - en dit wordt mee/tal· g·ed.aan e na ee Ige priJsdrukking wegviel en met-s dag niet zijn vastgey>teld, dltn zou deze toe,. 
vooraleer de visch feitelijk werd aangekocht een ook de onzekerheid die er op de kust-markt,en .heerschte! stand verdwijnen, want .dan zou de vraag 

.;;,:.:.: moet men dus een schatting doèn: zich regelmatig over de heele week versprei-
. , . · . Theoretisch was de consigriatievisch uit het 
~>~an de eigen aanvoer. volgens het aantal' kader der contingenteering gesloten. Elke le- den. 
c .. verwachte schepen voor een bepaalden , vering moest voortaan vergezeld zijn van Hoe .zou .. men. nu deze onregelmatigheid. in 

·ctag· . · den aanvoer,.die.de prijzen zeer doet'dalen 
· een factuur. De conSJ·gn·anten zonden dus of stijgen, kunnen Uit den weg ruimen ? . 

:!. Van de qualiteit en de quantiteit der een faktuur, doch de consignataris verko~ht 
. waar die in de mijn verkocht wordt; aan een ptijs welke veel lager was dan de Wat de sèhommelingen 

:3. ·Van de pri.1svorming in den vreemde. faktuurprijst De consignatie was dus eiikel i.n den loop der week betreft. 
.Persoonlijke kennis en routine zijn hier dUs in schi.1Ii onmogelijk; in feite bleef ze be-- a) Er werden voetstappen aa~gewend bi.i den 
onmisbare eigenschappen voor de hande- staan, maar op een veel kleiner schaal dan Kardinaal om te bekomen dat voortaan 
laars. Veel hangt af vail de wijze waarop de vroeger het geval was.· Inderdaad Wle meest visch zou mogen gegeten worden wanneer 
klanten worden bezocht en de mogelijke af- invoerde werd natuurlijk ook het meest door men wil en daarom niet noodzakelijk 's VriJ
Zetgebieden bewerkt, dat een groot deel van de invoerbeperking getroffen en zoo ver- dags. Het resllltaat zou dus ziJn: verplichte 
~tgebieden bewerkt. Het is du.S natuurlijk dween dan ook de consignatiehandel; wel vleeschderving, éénmaal in de week, doch op. 
én beantwoordend aan d , eischen, d.a.t hier niet ge~el,. maar toch voor een aanzienlijk gelijk welken dag. Dit voorstel werd. van de 
""e personenvennootschap werd verkozen en deel, wat. voor den handel in het algemeen hand gewezen, om redenen, die wij hier met 
:woornamelijk de firma. een zeer groot voordeel was. 1 verder hoeven te ontwikkelen. 

11~ Algemee11e. handelstoestand 
Terugslag van de collltingenteeriqgs

tnaatregëlèn ·op den .handel~ 
R-E 6 LEMENTEERING 

:ln _een vorig artikel hebben wij reects verdui
delijkt dat de toeStand der visscherij in 1931, 
ver van schitterend was. De oorzaak daarvan 

Uit . het << Staatsblad » 
hebben wij vroeger uiteengezet. Hoe gunstig i 
de.contingenteeringsmaatregelen voor de Vis- Van 19 tot 31 Maart j Staatsblad van 28 Maart : 
sclierij. zijn geweest hebben wii eveneens I Besluit houdende w1jz1ging·. van ·het besluit 
vroeger verduidelijkt. Staatsblad van 19 Maart : d.d. 22 September 1942, betreffende de. be-

Gaan wij echter de uitvoer na, dan zien Wij / Bericht betreffende den verkoop van vleesch- nuttiging van den handet in planta~J,rdappe. 
dat deze van 25 millîoen kg, m 1931 gevallen I conserven. len van den oogst 1942 - Besluit betreffen-
is op 7 millioen kg., ten gevolge der contin- * dt;de tienuttiging der inhtndsche plantaard-
genteeringen door andere landen getroffen. ap}Jelen van den oogst 19:43 

ohze invoer is ook met 30 t.h. verminderd. I Staatsblad van 21 Maart * 
Dl.t heeft natuurlijk een terugslag op het I Mededeeli:ng aan de eigenaars van dieren 

Dat er dus in ons land, langs die zijde; Jets' 
belangrijks te ·verwezenlijken valt, is sterk' 
te betwijfelen, daar, indi.en sommige schole1l 
zich tamelijk dicht bi.i de oppervlakte bewe
gen. de kleur onzer zee, beïnvl~ door öU.,: 
zen bewoikten hemel, weinig. geschikt lB om 
goede resultaten op te leveren ; 
De enregelmatigheid · welke haar oorza.aJc: 
Vindt in natuut:kundige factoren, zal naai 
onze meeni.ng practisch nooit uttgeschakèUi .. 
worden. 

Regeling der vischmarkt 
In het « Stallltsblacb> d.d. 1 April 11. ver.;;: 
scheen volgend erratum bij de verordenili"'~ 
tot regelipg der markt van visch, schaal- e;, 
weekdieren, gepubliceerd in het . « stä'ii't&-' 
blad » d.d. 25 -Juni 1942. · .. v' 

In hoofdstuk III over den handel moete.n J~1 
groothandelaars-verdeelers naast .de al~;: 
meene voorwaarden die verreisebt wordètl;. 
van alle handelaars om een vergunning w~: 
uitoefening van hun bedrijf ~og volgendei 
bijkomende voorwaarden vermelden : omz~tcijfet der vischhandelaars. Langs deze welke recht hebben op· bevoorrading tvoor Staatsblad van 2!t en 30 Maart : 

· kint gez{en, zou men kunnen zeggen dat de April 1943). Berkhit betreffende de geldig- Besluit houdende vaststeling der maximum- - Gedurende één der jaren 19::17 -38 of :.as· 
gevolgen der contingenteeriilg zich eenzijdig heid van coupon nr 3 van de potaschkaart. prijzen geldend voor provisieaardappelen een minimum-verkoop in plaats van een~~> 
gunstig voor de vissoherij hebben get()ond! ' vanaf 1' April. ! ~iddelde verkoop aan den kleinhandel h~~·t 
Eulke bewering echter is ver van juist,' want * * . ben gedaan van : vierhonderd duizend frrul.ë 
de contingenteering bracht zoornet de af- St-'latsblad van :u Maatt voor versche visch of honderdduizend.fr!W~. 
schaffing, dan toch een groote beperking der Staatsblad van 25 Maart l<~naLuro b1j de verordening van.· 10 JUni voor garnaal of honderd duizend kilogram:; 
cOnsignatiehandel met ·zich mede! (De con- Speciale verdeeling · .~tan bereide vleesch~ 1942. tot regeling der markt van visch; voor mosselen ·of . vijf en twintig duizend· 
s%natiehandel werd uit het contingentee- war~m, · schaal- en weekdieren. frank voor -bèwerkte visscherij producten. :/ '. 
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Wie kan. het handelsfonds exploitoeren ? 
~ 

Een vorige bijdrage handelde over de bekwaamheidsvoorwaarden die 
moeten worden vervuld om een !undelsfonds te· mogen exploiteeren 
en over de wettelijke gemet>nsehap :bij de uitbating van bt"t tonds, 
Thans nemen wij enkele andere steto;els van exploitatie in oogenscbouw. 

• net net verlies van de ltlandizie en het 
fonds zou aldus te niet gaan 
De vruchtgebruiker mag net fonds niet 
beschadigen hij moet de waarde van net 
fonds behouden. het in goeden staat bewa
ren en er over waken als een goede nuisva· 
der. Hij moet de versleten of nutteloos ge· 
worden geree'i&chap'pen vervangen de on 
uerhoudskosten patenten belastingen en 

N• 4 . BLADZ; 7. 

Oprichting van een dienst 
voor beroepsvorming 

~ 
puo!!cneJtsuitgaven oetalen ue groote uit-

Andere stelsels 1eeftijd van 18 .iaat bereikt neooen en ertoe gaven. deze welke niet rechtstreeks in ver· Wij vermeldden vroeger in ons blad dat er 
In de gemeenschap op aanwmsten. worden gemachtigl zijn door ZiJn vadet ot tndien oand staan met de bestaande uitbating - te Brussel reeds sedert meer dan één jaaJ:' 
~.roerende goederen van elk der echtgenoo deze in df' onmogelijkheid verkeen ZIJn het aankoopen van een brevet - en grove .een eerste opvoedingscentrum ten bate van 
t~p. zoowel oeze waarovet ntJ· op den .ctag toestemming te geven door zijn moeder 01 herstellingen ... vallen ten laste van den bloo· de toekomstige kleinhandelaars tunetion-

door den tamJiieraaa De verklaring wordt 
Y!'l:.P h'et ouwelijk oescnutt ttl:< aeze welkt afgelegd ·öör den vrf'derechter ot vóór een ten eigenaar. neert, nl. de Beroepsschool voor Kleinhande-
p.~dien verkregen worden. buiten de gemeen· Indien de vruchtgebruiker door nalatigheid laars in Algemeene Voeaingswaren. Me on-

notaris en overgeschreven m een bijzonder · · · 1· ht' 
s~nap gesloten of slechten wil aan ZIJD verp IC mgen te derwijst er boekhouding, leert er aan de 
Het handelsfond.s Qlijft oen eigendom van registet op de gnffif van de handelsrecht· kort schfet. of indien hij voor het voortzet-

Dank knepen van de publiciteit, doceert er ware!l-
een der ecntgenooten wanneet ne1 <>P ne1 ten van den nandel ongeschikt is. dan mo-

De gemachtigde mmderJange mag alle da- kennis. de wettelijke vereisenten in zake het oogenblik van den echt aan hem behoorde gen de werkelijke eigenaars de opheffing 
den ver·r!chten die betrekking nebben op vt·agen. handelsfonds. huurcontract. en de qualitei-of wanneer nij net verkrijgt door s.-nenkmg 

of erfenis tijdens net nuweli.ik Wordt r-et zijn handel. maar voor de rechtsi>.undige De reenter beslist Wordt het vruchtgebruik ten van den handelaar. de fiscaliteit. de· cor
door één der echtgenooten aangekocht met nandelmgen die zajn pr~vaat teven °1 net afgenomer. dan dient de zaak teruggegeven respondentie en vreemde· talen; met één 
gelden voortkomende Hl.•· ·'t::L verltoup van bescnikkmgsrecht over zijn vermogen oetret- en opnieuw ter beschikking gesteld van de woord men beoogt de kennis van den ban
voorwerpen die nem uitsluitend toebellooren fen moet hi.i de toelating bekomen van. een rechthebbende!• delaar te verrijken niet op een schoolsene 

manier maar door practlsche kennis te g~ 
ven welke een onmiddellijk nut oplevert. 

dan valt het evenmin in gemeenschap en curator Hij r:nag Dijvoorbeeld de huishuur --."! teruggave geschiedt volgens inventarif 
blijft het zijn persoonlijk eigendom van zijn huizen opstrijken. maar hij mag De waarde van de goederen die verkocht 
De man beheert het fonct.s tenzij er in net ziJn nmzen eigenmachtig niet verkoopen werden en van de ontbrekende voorwerpen 
huwelijkscontract anders werd over oeslist. De toelating nm nanaeJ te drijven ltaJ op die bij net opmaken van net inventaris wet- De NatJonale Landbouw •. en Voedmgscorpo
De winsten en de verliezen vaHen m de e:e- zienzelve niet worden ingetrokken. maar rlç.n geschat. moet terugbetaald wordf'" raue heeft zooeven een algemeen plan op. 
m-eenschap, ook wanneer de vrouw net fonds aeze intrekking ltan onrechtstreeks geschie- Opheffing van net vruch ,.eormK van een gemaakt en in den senoot van den Sector 
uitbaat met de toestemming van naai man. den door de herroepmg van de ontvoogding. handelsfonds geschiedt zelden vooraJ wan- « Handel en Distributie u een D1e:ost voor 

De vader of de moeder kl.innen hun minder- · Onder het stelsel van de scheiding van goe- neer van den vruchtgebruiker een oorgstel- Beroepsvormmg opgencht. 
deren. behoudt elke echtgenoot den eigen- jarig kind niet machtigen een handelsfanCis Jing werd geëischt 

De overlevenae echtgenoote wordt meestal 
van deze borgstelling in de overeenkomst die 
qem net vruchtgebruik toewijst. JUtslagen 

,-. ,.;! 

dom; het beheer en he.t genot van zijn han- uit te baten waarvan. ze zelf· aan net hoofd 
del.sfonds. Dt> vrouw moet zooals altijd de blijven staan want man en vrouw eener
toelating bekomen van haar man om handel zi.ids. ouders en minderJarige Kinderen. ,m

te· drijven. ze kan echter naar ihan er mede derzijds. mogen geen maatschappiJ vormen 
belasten in zijn naam, maar voor hare reke- De niet ontvoogde minder.iarige mag geen 
ning het fonds te exploiteeren. Beiden zijn handel drijven Hij kan nochtans onrecht
alsdan verantwoordelijk streeks aan aet hoofd komen te staan van 
Stelt de man zijne activiteit en zijne onder- een winkelhandelsfond.s. namelijk wanneer 
vinding ten dienste van net handelsfonds zijn ouder overlijden en hij van nen een 
van zijn vrouw. dan worden de Ui'.zonder- winkel erft. Opdat de zaak niet zou teniet 
lijke winsten die daardoor verwezenlijkt gaan. mag <..e familieraad de voogd ma<;h
worden, verdeeld tus.Schen den man en de tigen den handeJ voort te zetten. totdat Je 
vrouw. erfgenaam ontvoogd ot. meerqenang .. wez~ 
We zullen. ons hier niet ophouden met de De toelating van den familieraad moet door 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~d Deze afdeeling heeft tot taak vier beroep.!k 
scholen als aeze te Brussel op te r1chten·: 
te Antwerpen. Charleroi, Gent en LUJk. Lee. 
raren, Oij voorkeur gekozen onder de vak
mensenen zullen er onderneut geven in 
boekhouding. nandelsrekenen. talen, aan
koops- en verkoopstechmek publiClteit, han
delsrecht uitstalkunst. en warenkenms ; zij 
zullen steunen op de sedert meer dan één· 
jaar opgedane ondervlDding van nun Brus,. 
selsche collega s Deze methode bezit heli 
groote voordeel het onderncht e •. 1Vormig te 
maken Ten 1-ndere. ae teeraars van één. 
zelfde orancne zullen elkaar raadplegen, hun 
opgedane mdrukken Ultwisse1en en zooveel 
mogelijk . hun onderwijs practiSCh make~ 
d.w.z. maer en meer aanpassen aan 4fl 1be-

Studiedag voor 
kleinhandelaars te· Mechelen 

~ 
Studie . van net handelsfonds in de overige den vrederechter oekrachtigd worden. Dezer dagen had te Mechelen voor de twee-

de maal een arrondJSsementeele studiedag huwelijksstelsels, omdat ze in den kleinban-
De Vruchtgebru·. '1ker plàats voor klèinhandelaars m algemee 1e 

del niet veel voorkomen. · · .·· · · voedingswaren. Soortgelijke vergaderingen 
In ·net ·algemeen, moeten we de tmndacht Na het over!ijden van èetl der ecntgenoo- kunnen overigens door alle handelaars in 
vestigen op het feit· dat de handelaar zijn ten. wordt c'e winkel soms m vruchtgebruik voed!ngswaren bijgenoemd. worden. 
huwelijkscontract openbaar moet maken. toebedeeld aan den overlevende. De wettige De meer dan .honderd mensenen op den 
Poet hij het niet. dan mogen derde oerso- , erfgenamen, kinderen o! andere. worden ili eersten studiedag, die uit alle deelen van het 
nen, die. met hem nandel drijven. nem te- werkelijkheid eigenaar, van het hätldels .. arrondissement waren opgekomen, blijken de 
recht beschouwen. als zijnde gehuwd omler fonds. maar de overlevende echtgenoot' oe- kern te zijn voor het heropleven van een 
het . stelsel der wettelijke goederengemeen- .houdt de vruchten die net afwerpt: de nu::'i- schoonen degelijken kruideniersStand in het 
Sllhap. huur. het pachtgeld en allerhande winsten gewest. Want even talrijk zijn ze opgekomen· 

· De voorbopige beheerder voortkomende van de exploitatie. voor dezen tweden studiedag; met recht mag 
Tijdens het huwelijk is de man het hoofd De eerste verkrijgen den bloaten eigendom. men verhopen, dat zij niet zullen versagen 
van 'net gezin; hij beschikt als heet en de tweede behoudt het vruchtgebruik van de en deze beroepssolidariteit ·.en -fierheid 

noeften van de klanten. · · · 

zaak die hij gemeenschappelijk met ,den 11 
meester over het gemeenschappelijke han- steeds in daden zu en weten om te zetten talrijke grossiers in voedingswaren mets af.. 
dèlsfonds, Maar bij de ontbinding van net eerstoverledene bezat. Hij krijgt het reent om dit vooropgesteld doel te bereiken. weten van de artikelen die Zij VPrkoopen. 
l1uwelijk houdt zijne macht.op. Wat gebeurt om van den winkel, die nu aan iemand an- De arrondissementssecretaris zegde dan ook 

Van den anderen kant neeft de ondervin. 
ding geleerd, dat de vertegenwoordigers van 

er dan met het fonds? ders toebehoort te genieten. De wijze waarop bij den aanvang van de vergadering zijn Ook zij nochtans Zijn geroepen om de de
Ge.durende de periode die de echtscheiQ.ing hij zijn rechten mag uitoefenen. wordt ge- groote vreugde over het welslagen van dit taillanten te nelpén DiJ net verkoopen van 
of'de scheiding van tafel en bed voorafgaat, woonlijk· vastgesteld in een overeenkomst. initiatief dat als voorbeeld mag wor<;len ge- de producten en nun in te lichten over de 
behoudt ,de man voorloopig het beheer over een huwelijkscontract, een schenking onder steld ·aan. de studiecomité's van andere ar- manier waarop zij deze net best kunnen 
de gemeenschap en dus ook over het han- levenden of een testament. Zoo niet .. wordt rondissementen. voorstellen. Voortaan zal het nun mogelijk 

ze· bepaald door de wét. Op de voormiddagvergadering werd in de al-
delsfonds. Wanneer de vrouw bijzonder De vruchtgebruiker heeft het genot van de Iereerste plaats het woord gevoerd door den worden lessen te volgen dle hen in het bij.. 
geschikt is om den handel voort te zetten zaak. hetzij rechtstreeks, hetzij onrecht- heer Seysmans. een kruidenier uit Antwer- zonder aanbelangen : warenkennis. verdee
of wanneer hare belangen het eischen. mag streeks. Hij mag de winkel in eigen naam pen. die aan zijn collega's uit het Mechei- ling der goederen. publiciteit en Ultstal-
de rechter haar het beheer toevertrouwen. sche. over ziJ'n verkoopsmetbodes en practi- kunst. 
W voortzetten ot de u~tbating wevertr0T-"··~l1 

ordt onder andere het gemeenschappelijk sche ervaringen bij het uitoefenen van zijn 
fonds door de nalatigheid vap den man in aan iemand anders, op voorwaarde de recn- beroep een en ander kwam vertellen. Tenslotte rekent de Dienst voor Beroepsvor.; · 

h ten van d2 bloote eigenaars niet in gevaar d' d kb t · gevaar gebrac t, dan kan de exploitatie WiJ' hoorden nadien· den heer direct-eur mmg · ·er op stu 1e a gen, spree · eur en en · · te brengen. 
e,rv.an · overgelaten worden aan een: . derden der « Union Margarinière Belge Solo ». 

b h Hij kan de winkel verpachten en net pacht-
persoon. Dat e .eer valt ten laste van de die een kranige uiteenzetting hield over be-geld opstrijken. maar de pacht mag, voor 
&en1eenschap. roepsvaà.rdigheid en over enkele "'rondprin-
w~ ·'' 1- k bo wat de b!oote eigenaar betreft. de 9 jaren "' ordt het nuwe 1j, ont nden door sterf- cipes vàn den modernen gewiektsten hànde. · niet overschrijden. 
geval van één der f.ciltgenooten, dan wordt Moest dit wch zoo zijn, dan zouden vrucht- laar. 
dè uitbating van het fonds, tot. op den d.!:!.g Een gezellig mlddagmaai heeft er nadien 
d · gebruiker en huurder den overeengekomen er verdeeling. door den ov~rlevenden vvort- · erg vee! toe bijdragen om de verschillende 

termijn moe);en eerbiedigen, maar de oloote gezet. In beide gevallen <verzoek om echt- handelaars; die er aan deelnamen. dichter bij 
eigenaar. in geval van overlijden van den SCheiding en onverdeeldheid> 1$ er een voor- elkaar te b-rengen. zoodat het eén echt ver-
vruchtgebruiker bijvoorbeeld, zou slechts lf>opige beheerder van net fonds. Heeft hij broecteringsmaal werd, waar kruideniers el-

recht op de winsten en draagt hij de vérlie- verbonden zijn voor de periode van 9 jaar. ·kaar beter leerden kennen. waardeeren en 
in dewelke .inen zi.ch op het oogenblik van zen? De vraag is zeer betwist. In 't algemeen hoogachten, 

wordt aangenomen dat hij een vergoeding den dooa van den vruchtgebruiker bevindt. De namiddag kwam dan dezen studiedag 
ID!tg eisenen voor zijn . arbeid. Hij handelt De vruchtgebruiker mag van de zaak genie- besluiten met twee lezingen van de neeren 
immers niet meer als eigenaar, maar wel ten naar zijn gading, maar de aard van de Halsberghe en Harrewijn. die respectievelijk 
aJs een lasthebber. De vergoeding wordt zaak, har? bestemming, mag niet gewijzigd handelden over « Hoe succesvol verkoopen » 
geschat volgens de omstandigheden. worden. Een kruidenierswinkel mag niet en « Organismen van Samenaankoop ». 

worden omgevormd tot een bakkerij. Wel Het was een geslaagde vergaderir. en de le-
De minderiarige mag de wirikel, met het oog op grootere den vall net studiecomité zien rPeds met be-

Opdat een minderjarige bandel moge drij- winst, worden uitgebreid, maar hij mag niet langstelling uit.· naar .. de volgende &tudieda
ven, inoet hij ontvoogd zijn,' ten volle den gesloten worden. De sluiting zou gelijk. staan gen in '!let Mecnelsche. 

geleict<:' bezoeken te prgamseeren. daar waar 
de opnchting van tJe:il senooi te kostbaar . 
Ultvallen of door plaatselijke omstand~ghe. 
den onmogelijk Zijn zou. 

Heden ten dage telt het onderwijs twee stu. 
diejaren.; er wordt een voorbereidend jaar 
voorzien voor de mindei begaafden ten f'in- · 
de memand nit ue sluiten van n · t nut van 
de beroepsvormmg. Aan net einde van het .. 
twl;lede jaar zullen de leerlingen met ·het 
oog op een bekwaamheidsdlploma een ·prac
tische stage moeten doen bij een ~leinhan- .. 
delaar. Het behe~r be~a.st er zich mee .werk •. 
middens· te vinden waar .·Zij hun opgedane 
schoolkennis in de practijk . zullen kunne~· 
omzetten 
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De beroepsorganisatie in een ander stadium 
~ 

DE VISCHHANDEL 8 APRIL 1943. 

Wil antwoorden ... 
4l 

Vóór drie maanden berichtten wij, dat de beroepsorganisatie in een vol
gende phase zou treden en het voorbereidend werk, dat een aanvang ge
nomen bad met de stichting van studiecomité's voor de detaillauten in 

Vooraf hield de heer Schepens eèn kern
achtige toespraak waarin hij het doel dér 
. Beroepsorganisatie uiteenzette : · De maat
schappelijke versteviging van de positie van 
den handelaar en den eerbiec;l van het be-

roep vestigen. Wat de problemen betreft die :~,:: ~·;r:!a?~en heb ik als teiirder te vervuti~~ 
de detailhandelaars aanbelangen moet de om een vergunning voor verkoop van visch •tei 
vakmensch zelf over de oplossing ervan be- bekomen? : " 

De leuçhandel van deur tot deur en op den open.;; 
slissen. · algemeene voedingsWaren, zou worden hervat. Zooeven is de Sector 

<< Handel en Distributie " bij wijze van. proefneming ~ sommige kan
tons en arrondissementen overgegaan tot de aanduiding van candida
ten-afgevaardigden van de kleinhandelaars in algemeene voedingswaren. 

baren weg Is verboden, voor wat de voedingswaré.-1 
Doordat het bestaande Vrije verbond van betreft .. Daarom is het uitgesloten dat u een v~r.l\ 

gunni.ng io'u worden toegestaan als leurder. !)~ 
Winkeliers in Voedingswaren, dat onlangs in 
het arrondissemeil>t Roeselare werd opge-

voornaamste voorwaarden, vereisebt om aangeti,i>.:O. 
men te worden door de Hoofdgroepeering « Vi~JJè 
en Visscherijproducten », zijn de volgènde : o;Jei 

Aan,d.,.iding van kandidaat-afgevaardigden détaillanten 

richt, om zeggens 100 % zijn steun aan den een geschikt verkoopslokaal beschikken, in liet 
Sector verleent en aldus toont begrip te Ha!!delsregister ingeschreven zijn als vï'schhan4~.: 

' o I laar, de kleinhandel in visch gedreven hebben vóbr' 

Deze aanduidillgen hadden piaats in 9 ar- Cantannaal secretaris voor Roeselaere; Ghe
rondi&\ementen, één per provincie : Leuven kiere, Cantannaal secretaris voor Zingem en 
.vQOr Brabant, Mech:elen voor Antwerpen. Ardooie; Van Acker, Provinciaal gedele

hebben voor het pogen van den Sector Om 10 Mei 1940, de verplichte bijdrage aan de N. 'L;' 
de detaillauten in voedingswaren te orgi:mi- V: C. betalen. Op uw aanvraag, zal ·bovengenoentlte: 

. · Hoofdgroepee'ring, Wetstràat, 163, te Brussel, 'u 
seeren ter beschermmg • hunner beroepsbe- een Iormulier « Aanvraag tot vergunning • to~-

langen, wordt de Beroepsorganisatie alhier sturen. , 

Hoei :voor Luik, Aarlen voor Luxemburg, Has- geerde bij de Beroepsorganisatie. fel vergemakkelijkt. P. P. P., te G. 
Niettegenstaande het antwoord dat u o~der dezelfde 
initiale.n pubtieeerde in n• I· van 14 Januti~î ll~. 
weigert mijn grossier-verd·eeler mijn contingent 
visch thuis te bezorgen. 

selt voor .Limburg, Doornik voor Henegou- Een .veertigtal afgevaardigden door de de- De tien candidaat-afgevaardigden bij den 
wén, Dinant voor Namen, Roeselare voor tamanten der vier kantons aangeduid; na- Arrondisesmenteelen Raad wer<l.en bil alge-
West-VIaanderen en Aalst voor Oost-VIaan- men· aan de bespreking deel. . meerrheid van stemmen verkozen. 

deren. 

·-i' 
1\[f.ID ging als volgt te werk : Al de klein
handelaars in algemeene voedingswaren . uit 
een kanton werden samengeroepen op een 
vergadering in. de hoofdplaats. Naar gèlang 
van de streek en de ve'rbindingsmogelijkhe
den hebben veertig à zestig ten honderd de
~n oproep beantwoord. Men heeft hun ge-
:·l.~.r~~·t-:r_~ ;:,:,y(;.•·: 1•: . , .-,· -i• , 1<):." ",:;_'· ., > ... ,. ~ 

vráagd onder hen tien candld:àtênC:afg~vaar-
äJgd.èn.' kn te dtiidén. Dez~ aànduiding g~ 
schieddè met. opgeh~ven hand. zooä1s z'li:lks 
g~oo~ii],k: in . béroepsmiliêu's gàat. 
_. ' ~-
~etzelfde gebeurde 1 • al de kantons van de Al de 
:iÏegen bovengenoemde arrondissementen. 

kteinnaruttitaa.rs _za. a,g~'""""~ uuedtngswaren van een eanton worden samenge
roepem v:m tien <xtrndid;aten-ajgemwrrdtg.den te kiezen. De cantannale afgevaardigden van 
een arrondissement duiden onder elkaar tien arrondissementsa/gevaardigden aan. Ter 
vereenvoudiging van de teekening _werden slechts 2 cantons aangeduid, alhoewel een 

Dè verschillende. in elk arrondissement aan
geduide candidaten-afgevaardigden werden 
vervolgens op een bijeenkomst sainengeroe~ 
~n .. die plaats had in de hoofdplaats van 

arrondissement ' 7 tot 8 oanto:ns 1oatn v:m·!Xl!bten~ 

het· arrondiSSf'n:ient · en waarop de arrondis- y • I 
sèmentscandidaten~afgevaardïgden . werden . ervangmg van gesto en waren 
Mngeduia KI. 
(>p dezelfde mai:üer 2:a1 men overgaan tot ~-
d.d·áanciufding .van' de provinCie:.afgev~ardig-· Herhaaldelijk reeds zijn moeilijkheden gé~ 
êlèh ~n tenslotte ook van de- nationale afgé- rezen in zake het i>r<it;J.leè:il der vervangi.1g 
~~f<ii~d~~:/ vóoi het oogenblik g~a1/Ïiet ~1- van bij liapdélaars' gestolen yvaren. Maar 
... , . . . . ten aanzien van het feit dat bij de steeds 
Ïee_· n om . een proafneming en beperkt men talrijker wordende :diefstallen, van · voedings-
zich bij het arrondissement. waren herhaaldelijk de aL of niet opzette
Zoowel in het kanton al,s in het arrondisse- lijke medeplichtigheid der bestolenen werd 
ment stond men er op tien afgevaardigden vastgesteld heeft de [)ienst voor de Verdee-

ling en de Voorraden van het Ministerie 
a'!!-n te duidan. Waarom 10? Omdat er tien van Landbouw en Voedselvoorziening zich 
hoofdgroepeeringen bïj de N.L.v~c. bestaan verplicht gezien in zake de toepassing van 
en derhalve de rol van ieder van deze af- · de schikkingen voorzien in liet ·maande
gévaardig-den er in zal bestaan de belangen lijksch rondschrijven d.d. 12 April 1941 
~- vertegenwoordigen van zijn collega's bij <«Staatsblad» van 20 April 1941), betref
de hoofdgroepeering. Ieder van deze afge- fende de ontvreemding van gerantsoenee de 

waren, zeer strenge schikkingen te treffen. 
vaardigden wero gekozen als handelaar in Slechts dan kan een gunstig gêvolg aan de 
algemeene voedingswaren, g€SIJecialiseerd in aanvragen tot vervanging van de ontvreemde 
de producten waarvan de markt wordt geor- waren worden voorbehouden, wanneer het 
d(l~d door de hoofdgroepeering of wiens spe- goed gekenmerkte en met inbraak gepaarde 

jiefstallen geldt, die daarenboven nog h"!t 
ciale kennis van deze producten bekend is. voorwerp hebben uitgemaakt van· een :vast-
Dit alles werd verwezenlUkt in . toepassing stelling door . de politie. 
van een beroepsorganisatieplan, waarover Daaruit blijkt dat gevallen van ontvreem
wij in een volgend nu~er breedvoeriger ding gepleegd met behulp van valsche sleu-
llullen uitweiden. tels niet ontvankelijk zijn. 

De beroepsorganisatie der detail
fanten in het Arrondissement 

Roeselare 

Te Roeselare vergaderden iR de bovenzaal 
va11 het Stadhuis de afgevaardigden der vier 
c:antons : Roeselare, Ardooie, Hooglede en 
Zingem, ten einde over .te gaan tot de. aan
!duiding der provinciale afgevaardigden bij 
'dê Beroepsorganisatie. 
Van den Sector waren aanwezig de hh. 

: . . 
Schèpens, Provinciaal secretaris; Van de 
J>oèJ, · Arrondissementssecr~taris; · v'roman; 

De Sector Handel en Distributie heeft het 
nuttig en noodig gemeend de aandacht van 
den heer Secretans-Generaal van het De
partement van Landbouw en Voedselvoor
ziening te moeten vestigen op de betreu
renswaardige gevolgen welke de strep.gé toe
passing van de bepalingen in quaestie, . in 
sommige gevallen na zich kunnen sleepen. 
In een brief d d. 26 Februari 1943 he.eft de 
Heer Druwé onder meer een paar voorbeel
den aangehaald van diefstallen waar er 
tenminste sporen .. van inbraa!f. ·waren door 
vernietiging van rekere voorwèrpen of af
knipping van telefoon- of electrische dra
den. Nochtans waren deze gevalle~' door 
den Dienst voor de · Verdeeling en de · V Oot" 
raden afgewezen. 
Welnu, zoo schreef de Heer Druwé aan Se-

cretaris-C:nmèraal De Wrnter, in .geva,l_ het 
den dièÏlSt VOor dè Verct,eelirig èn cle cVMr
raden voor· zekere.·diefStalieri ~iet' mog~Jijk 
is met kennis van zaken een billijke beslis
sing te treffen, ware het wellicht wensche
lijk dat beroep zou gedaan worden op de 
buitendiensten van den Sector Handel en 
Distributie Oil1 ter plaat.se hiervoor een 
grondig onderzoek. in te stèllen. 
Op 4 Maart 1943 heeft de Heer Secretaris
Generaal De Winter daarop geantwoord 
«Dat gesloten waren enkel worden vervan
gen in geval van werkelijken bewezen 
diefstal en er geen twijfel kan bestaan no
pens de eventJueele medeplichtigheid van 
den bestolene. 
« Deze medeplichtigheid onderstelt niet al
leen de daadwerkelijke tusschenkomst maar 
ook iedere nalatigheid welke den diefstal 
zou toelaten of vergemakkelijken .. Daarom 
worden de in lokalen gepleegde diefstallen 
slechts in aanmerJ,d.ng genomen indien ze 
géschieden met effectieve inbraak, in acht 
genomen dat de eigenaars der waren ver
plicht . zijn deze te bewaren in behoorlijke 
en stevig gesloten lokalen. 
« Ik ben derhalve van oordeel, dat het geen 
practisch nut zou opleveren, btlroep te doen 
op de medewerking uwer buitendienstèn, te 
meer daar, in uitzonderlijke gevallen, steeds 
toevlucht wordt genomen tot officieele 
beëedigde ambtenaren zooals rijkswachte~s. 

politiebedienden en beambten vàn de con
. trólediensten ». 
Wij hebben gemeend dat liet noodzakelijk 
was de aandacht van alle' handelaars hierop 
nogmaals te vestigen vanwege de rampzalige 
gevolgen die nalatigheid te dezer za#:e voor 
hen kan hebben: Zij gelieven zich dan ook 
naar de desbetreffende onderrichtingen te 
gedragen èn . er steeds voor te zorgen dat 
en de gerantsoeneerde waren én de zegels.. en 
machtigingen ten 'hunnent steeds Z<>rgvÛÎdig 
achter slot en grendel Üggén geborgen, 

Uw grossier is verplicht de vlsch thuis te bezoi'gen. 
in een straal van 15 km. Ingeval technische m<;>~,i,, 
lijkheden zich zouden voordoen, Is hij verplicht 
u een vergbeding vari 15 ct. per kilo toe te keriiien 
voor het afhalen van den visch bij kern thuis~ 
Indien hij weigert zulks te doen, dien . dan" .een 
klacht in bii ·de Hoofdgroepeering « Visch en ·vis
scherijproducten », Wetstraat, 163, Brll.ssel. 

M. M.,te L. 
Te L. zijn drie gross(ers in visdr ·: een voor.• de 
mosselen in vaten. Waar moet ik me .. ·wènden"om .. · 
grondstoffen te bekomen om· deze mosselen »in ~t~ 
leggen? _. ...... , .. 
Dien een aanvraag in bij den . Centraten Dienst 
voor Scheikundige Stoffen, Kapitein Crèspetstraat, 
35; te Brussel. · 

M. D., .te L. - 5300. 
Te. L. zijn drie grqssier~ . Ûr. vis eh : een .. voor d~ 
versche visch en de twee anderen voor vis~cf!-~~i{• 
producte'1· Zij weigeren mij de visch. thuis te leve
ren, niettegenstaande ik hun reeds een brief liet 

·geworden met bede mij de reden te lq,ten . kennen 
waarom .ik de eenige vischhandelaar in lle stad 
ben die dè vi;ch niet thuis besteld. kri(g; in .194Z 
heb ik voor transport alleen 3:000 tr. betaald. 
D·e grossier . is verplicht een vergoeding .van 15 .ct. 
te betalen per kilo aan den kleinhandelaar die 
zelf de visch afhaalt. . . 

Mw. Wwe C., te Gr. Br. - 5263. 
ln /Jegin..ter maand M?i ,1942,. werd bJj mij inge
broken en een ze.kere .hoeveelf1eid,, rants~e'\f!Çr,fng;;_
zegels. ontvreemd. Een onderzoek werd ingesteld 
door de RijkSwacht ei; door een aangesteld contra~ 
leur. Tot ·dp heden werd hieraan nog geen gevolg 
gegeven•·' 
Bij· toepassing van ·het maandelijksch rondschr.ijveR 
d.d: 12 ·April 1941, « ·staatsblad >> van 10 dito, 
wordt bij ontvreem<,ling ·van gerantsoeneer<!e ware~j, 
geen gevolg gegeven aan de aanv.ragen tot veFvan•' 
ging de'r verdwenen voorraden dan wanneer>' het· 
goed gekenmerkte diefstallen geldt, gepaard met 
inbraak en het voorwerp uitmakende van een 
vaststelling door de Politie. 

Vischhandelaàrs, wanneer ge · ons sclîri;it:t, 
vergeet niet in uw brieven op duidelijk Ie~ 
bare wijze uw naam, adreS en inschrijvingsi 
nummer bij de N.L.V.C. te. vermelden. Ó11s 
.adres luidt: ,. ·;., .. 

Blad « De Vischhandel ''• 
47, Hopstlraat, 47, 

BRUSSEL. 

Adresveranderin« 
DE HANDELAARS UiT HET EEK-· 
WOSCHE WORDEN VERZOCHT TE ·.•· 
NOTEEREN, DAT HET ARRONDISSE
IJENTSKANTOOR VAN DEN SECTOR ,: 
• HANDEL EN DISTRIBUTIE e p:J •. 
TULARIS Hr. BOLLINGIER), VOOR
f.IEEN STATIESTRAAT, OVERGE
BRACHT WERD NAAR DE LINNEN-

DRAAIERSSTRAAT, EEKLÓO. 
.\' 

De verantw. altgeve& 1 

Willelil Mella. 
Nleuwstràác. 50. BrusaeL: 

tó. V. IMIPL , .. ·,, 

Hopstraalo t7 •. Bruuel. -, 

.H.R. 3371 ~O.C. p. m: 
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