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.KANTTEEKENINGEN MEDEDEELINGEN 
Drang naar vrijheid van handelen en bewe-
gen is ons volk ingeboren. Gi] hoeft niet bi "f d • h ') neer de visch uit de zee, de waterloopen of 
eens een witgebaard, te midden van z'n fo- Waar iJ t e VISC I de vijvers wordt opgevischt, blijft het water 
lfo's en perkamenten verdroogd historievor- een voorname factor dien men niet kan ont-
llroher te wezen om daarvan overtuigd te zijn. l1, beren met het oog op de bewaring of de 
•;Het is voldoende in uw eigen omgeving rond ~ toebereiding van de visschen. 
,te kijken. De vischhandelaars weten dat zij over groote 
Maar in ·tijden zooals nu moet het alge- De vraag wordt ons gesteld : « Hoe komt het hoeveelheden water bij het voeren .van hun 

• dat er in het binnenLand zoo weinig visch . meene belang primeeren boven het privaat handel moe~n kunnen besohikken. Maar 
te zien is? Gaan de vissehers dan niet meer 

belang. Geen enk.el gezonddenkend mensoh op zee of rusten zij zich thans uit na het hebben zij reeds gedaclJ.t aan het gebruik dat 
!kan loochenen dat het voor iedereen ·dure rendeerend haringseizoen dat, naar men bij de toebereiding van de vischoonserves van 
pliclht is, vóór alles, te zorgen dat het ons beweert, veel nieuwe mi!llionnairs gemaakt het water wordt gemaakt ? Wij laten hier
volk niet aan het allernoodzakelijkste ont- heeft? » onder een beknopt overzicht volgen van de 
ibreke opdat het kunne leven. Wie dàt loo- Wij kunnen daarop antwoorden dat er aan tien bewerkingen waarbij .in dit uitgebreid 
'chenen durft is geen domoor, geen zelfzuch- de kust niet meer visclJ. aan te treffen is bedrijf gebruik worót gemaakt van water. 
tig mensoh,. maar kortweg een booswioht. dan in het binnenland en dat de garnaal De visch wordt verzonden hetzij in koel· 
Opdat nu ieder in de gelegenheid zij, op de slecht· geluinld sc!.Ïijnt en zich niet laat zien. wagens, hetzij in kisten voorzien van een 
Plaats die hem is aangewezen, te ijveren vOQr De oorzaken hiervan? Meri moet met vissche~s boven- en een onderÜslaag. Bij de aankomst 
dat doel, m:oet er van hoogerhand ingegre- ter bestemming, hebben de tien bedoelde be~ 
pen worden : · er is een reglementeering, een werkingen in volgende orde plaats : 
marktordening noodig. Die marktordening is 1. Dadelijk na de aankomst wordt de ver-
er niet om U, handelaar, den duivel aan te sche visch in het volle water gewasschen; 
doen. Hoe kan iemand toclh zoo naïef en zoo 2. De visschen worden onder een krachtigen 
dwaas zijn zich dat in te beèlden! De markt- waterstraal machinaal ontschubd; 
~rdening is er alleen omwille van een dubbel 3. De koppen worden afgesneden en de gra-
doel : een rechtvaardige verdeel:ing mogelijk ten worden uit de visch gehaald bij middel 
maken bij waarborging van de onbetwisthare van een zeer vernuftig . uitgedachte ma-

. reoh.tèi van producenten, be- en verwerkers 
chine, die slechts kan werken door . het in-

.en verdeelers. De marktordening beschermt · · ·spuite.ti van water ·dat overvloedig stroomt 
<lus én verbruikers én handelaars. Hoe moet rond elk toestel da.t in bedoelde machine een 

Een treiler met gasgenerator 
~ 

Na de auto's en de vrachtwagens, worden nu 
ook zekere visschersbooten met gasgenera
tors uitgerust. 
Zoo lezen wij in de Fransche technische pu-
blicatie « L'Usine » dat men zoo pas een 
treiler heeft uitgerust met. een .gasgene.t"l:lotor; 
die reeds dadelijk de grootste voldoening 
heeft geschonken. 

Een nieuw propulsesysteem ! 

De « Pescadou » is een nederig vaartuig met 

een bruto scheepsruimte van 34 T. Zij is dus uw houding te zijn tegenover die markit- f · ht 
onderdeel van het werk heet te vernc en; iets meer dan 17 meter lang en ongeveer Qrdehing? Met èén woord gezegd : loyaal. Of 

nog : tuchtvoL Tucht is hier het passend 4· De visch wordt vervolgens in het water 5 meter breed voor een hol van 2 m. 55, 
woord, tucht, niet dressuur. Tucht is een be- verzorgd; 
g>riJp waarover vele nuttelooze theorieën ver- 5. Na deze· bewerking, ondergaat hij ·een 
k h rd 1 wetenschappelijke behandeling, waarbij hij oe t wo en. Laat ons vooreerst elk gevoe Er wordt op stormweer gewacht... · 
~an vrees of afkeer tegenover de tuoht afleg- van de vrije eiwitstof wordt ontdaan en in 
gen. Tuoht is geen straf, waartoe men ver- spreken om er over ingelioht te zijn. Oude een wateroplossing van andere voedingsmidc 

zeebonken beweren dat het hier. een jaar- delen vatbaar voor bewaring wordt ge
oordeeld wordt. Tucht wordt vrijelijk aan- liJ'ksclJ. verSCihiJ'nsel ge1dt. In dèze periode 
vaard· omdat ieder het zijne moet bijdragen 'maakt; 

van het jaar is er nimmer veel visch aan te 6. Wanneer de visch in doozen of bokalen is ter· verwezenlijking van een algemeene orde, treffen in de wateren die o:p het oogenblik 
die iedereen ten goede komt. Het tuchtvol. kunnen bevischt worden. Dat zal nog een· gelegd, giet men er een saus over bestaande 
2Jijn ~an een handelaar bestaat .dus in paar weken duren, verklaren de ingewijden. uit water, azijn en andere producten; 
het eerlijk en in geweten naleven van de Van de grunaal k:all hetzelfde gezegct 7. Even later wordt tot de "sterilisatie van 
marktordenende vooroohriften, niet met te- worden. de doozen overgegaan onder het waterpeil 
genzin, uit vrees voor gebeurlijke sancties, .- Wat er zou moeten komen, vertrouwt van een sterilisatiebak; · 
m.aar uit. weloverwogen overtuiging. Een ons een visscher toe, is een zware storm die 
. de zee omwoelt. De visch en garnaal zou 8. Na de sterilisatie, komen de ·doozen in, een 

marktordening heeft alleen zin en komt al- wel te voorschijn komen. machine terecht waar zij onder den water-
leen dan volledig tot hoor recht als alle men- Een grootere aanbrengst? Dat hangt a.f van druk worden gereinigd; 
sêihen, die erbij betrokken zijn, haar voor- talrijke factoren, o.a. de afstand waarop mag 
sohrif1ten eerbiedigen. Iedere- visohhandelaar uitgeva.ren worden. Vroeger ging men de 
in het bijzonder moet zichzelf :!'lien als scha- visch opzoeken waar zij te vinden was. 

:·ikèl, als onmisbarenschakel, in de.ketting die Thans is de vrijheid, tengevolge van de oor
•Jli'et raderwerk van de marktordening voort- logsomstandigheden, eenigzins aan banden 
~.rijft. Het·wordt eindelijk eens hoog tijd dat gelegd en moet men er zich bij bepalen in 
hij verder leert zien dan z'n oogenblikkelijk de kustwateren te visclJ.e'n die nu juist niet 

aangeduid zijn als de rijkste vischgronden ... 
belatig als handelaar en. als zakenman. Zijn verder kan ook niet iedere .dag uitgevaren 
aanzien en, kortweg, ook z'n toekomst han- worden. Men beschikt slechts over een be
gen grootendeels af van het besef dat hij perkte .hoeveelheid motorbrandstof en voor 
heeft of krijgt van de rol die hij te spelen dat eenieder bedeeld ~ blijft' er niet veel 
heeft in de vqlksgemeenschap. over om meerdere vangsten te plegen. 
Dat begu-ip '-- wij weten het - is gr~iende Verder moet men rekening houden met de 
onder. onze visdhihandelaars. Toch zijn er natuur- en oorlogselementen. Men vaart niet 
steeds, die meen en « slimmer » te moeten uit . aJs het djm vissçhers past. Mistig weer 

· · h ~n • is een beletsel en het spreekt van zelf dat 
ZIJn dan un oonfra;...irs. ,zij zoeken en speu- schietOefeningen eveneens een nadèeligen in-
ren steects naar. middelen om de reglementen v-loed hebben. · · 
en de voorschriften zooniet te mitduiken, dan 
tooh op de, voor hen persoonlijk, voordeelig'
ste wij>re uit te leggen. 
Waar het gaat om de levensbelangen van de 
gemeensohap ten oveJ.:Staan ~n de egoïsti
.sime uilting van een enkeing kan de straf 
nooilt te zwaar zijn. 
We meenen de zaken hooger eens klaar en 
d.uiuelijk geformuleerd te hebben. Het. kan 
nooit kwaad naar den grond zelf van een 

De ·rol van het , water · 
in het visebbedrijf 

~. 
.probleem te tasten. Ten andere is. het altijd Het water is de natuurlijke levenskring van 
~e~ dat <ie eene pavtij juist weet wat .zij dan visch. Hij wordt in het. water geboren 

· aan de andere heeft. . en brengt er zijn leven in door; Maa~ wan-

Levend of dood, visch heeft water· noodig 

9. De sterilisatie en de reiniging geschieden 
bij hooge temperaturen; de iloodige warmte 
wordt weer door water verwekt, dat in den 
ketel op Qe vereischte temperatuur wordt 
gebracht; ' 
10. Ten slotte worden in de fabrieken van 
vischconserves over groote hoeveelheden wa
ter gebruikt voor het onderhoud en het 
reinigen van de toestellen en de lokalen. 
Uit deze enkele gegevens blijkt dat l:let wa
ter niet slechts in het ·leven van den visch, • 
maar ook nog n!j, zijn dóod een belangrijke 
rol speelt. 

Zij werdin 1941 gebouwd voor rekening van · 
een reèder uit Parijs, en speciaal qpgevat 
om met een gasgenerator te worden tóè
gerust. 
De drijfmotor is een Eauduin-Diesel van 
75-90 PK, waarvan de perskracht. werd ver
minderd om een gemengde Diesel-gaswerking 
mogelijk te maken, maar deze wijziging, 
waartoe op een vernuftjge manier werd over. 
gegaan, vermindert in liet geheel de kracht 
van den motor niet, zooals werd be'Yezèn 
bij het herhaalde uitvaren van de « · pe,g. 
cadou >>. 

Topprestatie~ 
van de Spaanscha visschors 

~ 
In 1942 heeft de Spa·ansche visscherij met 
444.000 t een record-opbrengst bereikt. In 
1935 werden 3187.800 t visclJ.. gevangen,· in·l939 • 
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370.000 W in 1940 439.600 t. in 1941 430.800 t. 
De algeroeene duurte heeft met zich ge
braçlht, dat de stijging naar waarde nog veel 
aanzienlijker is dan die naar de hoeveelheid. 
Zoo de vischaanvoerèn in 1935 een waarde 
hadoen van 207,3 millioen peseta's, dan .. be
rèikte deze in de jaren na den burgeroorlog 
volgende cijfers : 1939 : 563,7 millioen pese
ta's; 1940 : 733,3 inillioen; 1941 : 979,7 mil
lloen; 1942: 994,1 millioen. 

Goede schollenvangst 
in Denemarken 

Jl·· 
Met 8.000 t leverde de schollenvangst in de 
Deensche wateren in April j.l. een goe resulc 
taat orp, terwijl de haringvisscherij van wei
nig· belang was. Ook· de kabeljauw- en ma
kreel vangst liep verder· terug. De mosselen
va"rigst wint ~teeds aan beteekènis. In de ver
slagmaand haalde men 8.000 t boven, tegen 
slechts 1.400 t in April 1942. 

Vischvangst in NoorwegBn 
4l 

DE VIpCHHANDEL 

De vissêherij-industrie 
iD Italië 

De beroepsorganisatie van de kleinhandelaars in visch 
~ 

Jl De beroe}lsorgani~tie staat aan de onle- van den dag in de voedings-

Bij het intreden van den oorlog bezat Italië 
1,700 meerendeels lcleine ondernemingen, die 

beckijven. Wij geven hièronder een kort overzicht van de organi
satie die vemwedelijk ten grondslag Va-n ·den visehhandel zal liggen. 

zich met de verwerking van visch beZig hieiL "'"aar n. onze lezers weten, was één van de 
den. De vissCib.erij beperkte zich niet tot de eerste taken die de Sector « Handel en Dis
Middellandsche Zee, doch vond ook op de tributie ll zicll voorstelde de oprichting, voor 
kusten van IJsrand en New..Foundland p:aats. eiken tàk van· den handel in voedingswaren, 
De vangsten waren ruim 200,000 ton. De con- van een beroepsorganisatie die al de bande
servenindustrie bestond uit 151 fabrieken, laars, welke van dezen tak deel uitmaakten, 
waarvan 70 visCib. in . olie . conserveerden, 6(i zou gro(:!peeren en va.St vereenigen. 

rieën zouden )VOrden ingedeeld, naar gelang 
zij als kleinhandelaarS in visch of winkeliers 
dienen beschouwd. 

Bij de geographische &nderverdeeling wordt 
anderzijds de oprichting voorzien van gewes
telijke centra· en van aan deze centra ver· 
bonden plaatseli~ke. afdeelingen. 

visoh inzoutten en een Stal visch droogden, De verwezenlijking van deze taak is b~gon- Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende 
en 7 die de viscll marineerden. De productie nen wàt dè kleinhandelaars in viscll bètreft. (<!it wil zeggen de kust), Bergen, Charleroi;' 

bedroeg jaarliJks 120,000 ton viscll in olie ge- Men heeft, inderdaad, zoo pas den H. Blaret Namen en Luik zouden de gewestelijke een·' 
conserveerd, 6,000 ton sardines, 2,000 ton als candidaat-voozittér voor dit beroep voor'... tra t'ijn. , .;·.d 
visch in het zuur en 6,000 ton s!okorati. De. gedragen. ne plaatselijke afdeelingen, die van deze ceri~;\ 
uitvoer had één waarde van 40 mililioen lire. tra zouden afhangen, zouden als volgt wor· : 

Ook de bij. de visoovangst betrokken indus- @::!... den vastgesteld : 
trie (olie, meel, netten en vischtuig) heeft Brussel: Assche, Nijvel, Waver, Leuven, Ti~. 
veel be]ang bij een toenemenden bloei der Laten wij er daaromtrent op wijzen dat de nen. 
visscherii. h. Blaret in 1938.reeds voorzitter was van de 

J3eroepsunie van d!:! Kleinhandelaars in Visch, Antwerpen : Sint-Niklaas, Lokèren, Meehe
De bij de visscherij betrokken bevolking is in te Brussel, die de in 1933 opgericllte Beroeps- len, Herentals, Turnhout, Haselt; Lier. 

Gent : Aalst, ·Eekloo, Dendermonde;·; Ronse, 
Oudenaarde, Geeraardsbergen. 

Italië bijzonder groot; na Japan en Rusland unie van de ViScihhandelaarshad opgevolgd. 
zoU: het grootste aantal visschers in Italië Dat waren syndical~ verêenigi:Ó&"en weikè 
worden aangetroffen; maar de · jàarlijksche toentertijd vooc doel hadden hun leden bij 
vangst per man is gering en bedraagt sleehts te staan voor al de quaesties die verband Brugge: Maldegem, Tielt, Roeselaere, Yper,· 
1,6 ton tegen 21 ton in Groot-Brittariië, 14,6 hielden met hun beroep, mede te werken aan . Kortrijk. 
ton in de Vereenigde Staten en 14,2 ton in de propaganda ten gunste van het·,vischver-

~ 1938 bedroeg de zeeviscllvangst; 1,065,000 Duitschiland. .bruik en de beroepsbelangen 11an de klein- Oostende : NieuWPQOr<t, Blankenberge, Knok .. 
tOn met een waarde· van 95 mvmoen kronen. handelaars in viscll in .alle Ollllstandigheden ke. 
· · · ·· · · · ·· · · · Het opvoeren van dit bedrag in Italië zoü 

In zweden werd voor de iri ·1938 124,000 ton te verdedigen. Bergen:. Zinnik, La Louvière, .Doornik. 
gevangen visch 32 mhllioen kr. betaald, het~ allereerst een vraagstuk zijn van. kapitaal. 

geen een driemaal betere betaJing van de De motoriseering van de vissehersvloot moet 
zweédshe visSChers beteekent, t.o.v. hun verderen voortgang vmden. Men zal zich exop 

Dat waren ook, in groote trekken, de doelein
den van de verschillende gelijkaardige groe
peeringen welke in andere steden van het 
land nog bestonden. Deze verschillende 
vereenigingen traden evenWel slechts bij ge
legenheid met elkaar in voeling en waren 
niet in een federatie ~eengesloten. 

Charleroi : Thuin. 

Noorsche collega's. Ook in Denemarken is de 
verdienste der vissehers veel beter; zoo werd 
voor de 88,000 ton visch in 1938 . gevan
gen, 43 milHoen Jt,r. betaald. In Duitschland 
wordt de visoh 3 à 4 maal zoo duur betaald. 
Poor verlaging der. vangstkosten (rationa.li
::;atie der vangstmethodes en het gebruik 
van gunstiger scheepstypen en betere vloei
bare brandstof) en· verhooging.der vischprij
r;o:en zal aan dezen toestand een einde worden 

gemaakt. 

HOUDUWPAPIEREN 
GEREED 

VO~OR DE TELLI NC ! 
De kantonsecretariSSen van den 
Sector « Handel en Distributie ll 

bieden zich weer bij de handelaars 
aan ten einde de fiCib.es over de 
telling .)ij te houden. 
De handelaars worden verzocht 
alles in het werk te stellen opdat 
de kantonsecretarissen zich zoo 
vlug mogelijk van hun taak zouden 
kunnen k.wijten. 
Derhalve gelieven zij van heden af 
volgende stukken gereed te .hou
den: 
1. Identiteitskaart of trouwboekje; 
z. Copie van de in,scbrijving in bet 
Bandelsrf'gister (basis - inschrijving 
en eventueele wijzigingen); 
3. Belastingbiljet over bet vorig 
jaar of huurcontract; 
4. Lidmaatschapskaart bij den Sec
tor '' Handel en Dist!ibutie n: 
5. Al de door de hoofdgroepecringen 
toegestane vergunningen. 
Wij rekenen op de medewerking en 
den goeden wL. der handelaars 
opdat Zoowel vo de àfgevaardig
den va.n den Sector als voor de · 
ha.ndela.a.rs zelf di: werk in den 
kortst· mogelijken tijd van stapel 
zou Ioopen. 

moeten voorbereiden na den oorlog een ge-
zonde basiS te leggen voor een sterke ont.. 
plooiïrig van viscllvangst en visscherijiildmr-

trie. 

' Namen : Gembloers, Andenne.· 

Luik : Verviers, Hoei. 

Een van de eerstvolgende taken zal bestaan 
in het vereenigen van de kleinhandeaars in Eerlang zullen vergaderingen worden gehOU· 
visch in 'ééri enkele beroepsorganisatie, daar 
de aaneensluiting van allen natuurlijk de 
onontbeerlijke voorwaarde is voor een nutti
gen en .vruchtbaren arbeid. 

den om de plaatselijke en gewestelijke afge.. 
vaardigden aan te stellen. Al de vischhande
laars zullen natuurlijk worden uitgenoodigd 
op deze vergaderingen, welke bij voorkeur in 
de gewestelijke centra, maar soms ook in. 

De h. Blaret, dien ·wij daaromtrent hebben den zetel van de plaatselijke afdeelingen zul· 
In een brochurè « Erziehung zum FisCib.vex- ondervraagd, heeft er in toegestemd ons zijn 
braueh ll wordt het vraagstuk behandeld, hoe plannen uiteeri te zetten en ons te zeggen len plaats hebben. Wij hopen dat de hande:-

Vischverbruik in Duitschland 
~ 

men na den oorlog grootere kringen der be- wat er met de beroepsorganisatie van de laars talrijk zullen zijn op die bijeenkomsten, 

Volki·ng 
1
·n de cons·um.pti·e van vi·sch· kan be- waar zij in aanvoeling zullen kunnen treden kleinhandelaars in visch wordt bedoeld. 

trekken. Tot nog toe concentreerde het visch- met hun collega's en deelnemen aan het tot· 
verbruik zich J:y>ofdzakeli.ik in de koelere _ Wij hebben steeds geleden onder het ge- stand brengen van deze Nationale Federatie, 
Jaargetijden. Verder kwamen in het atlgemeen brek aan onderling verband. Daar de om- die voor taak heeft hen in den scihoot van 
sJeChts gemeenten met meer dan 20,000 in- standigheden geschikt bleken voor de verèe- éénzelfde beroepsorgaan te vereenigen. 
woners in aanmerking. Genoemde gemeen- niging van onze collega's, steunen wij de be-
ten maken echter slechts 43 t.h. van de totale Dat alles maakt het voorafgaand werkplan 

weging waarvan de impuls uitgaat van de ·t D -• h t · l""k t' 1 n ~ bevolking uit. Het vischverbruik is het m . aarna z""" e eigen IJ e ac 1ep a wo.• 
Hoofdgroepeering en ve.n den Sector « Han- kt 

grootst in de kustgebieden; hoe verder van den aangepa . 
_ç D del en Distributie». Wij verzoeken de viseh-de kust, hoe meer het verbruik .w.neemt, e _ Dit actieplan, verklaart de h. Blaret, zal 

d. htsbe 'kte b. d 1· · echt J·u·st handelaars zorider tegenzin te doen wat een 1c · vo. ge 1e en Iggen er I lenig genoeg worden opgevat om bij de ver·· 
niet bij de vissehershavens. Voor het grootste verplichting. zou kunnen worden, opdat zij schillende vereiSchten en gewesten te kun-. 
deel van de bevolking. moet dus in de toe- na den oorlog over een vast aaneengesloten 
komst de mogelijkheid worden geschapen re- . organisatie zouden bèscllikiken. nen aangepast worden. He.t :Is ·onmogelijk: 
gelmatig visch te kunnen betrekken. De beste zich nu reeds bij al te strakke formules .te' 
propaganda voor een toeneming van het ~ beperken. Maar wat er ook van zij, "ij blij.. 
vischverbruik zal zijn een verbetering van ven op het zuiver beroepsterrein. Zoo blijfli' 
qualiteit. De verkoop van vischfilet in plaats de marktordening, bijvoorbeeld, de taak van .. 
van heele viSschen versCib.aft niet ar een een •- Mogen "ij U vragen hoe U de taak, die U de Hoofdgroepeering. Maar wij zullen kun
hoogwaardig, gemakkeli.ik te bereiden pro- werd opgedragen, practisch opvat? nen optreden bij de Hoofdgroepeering, als bil 
duet, doch tegelijkertiJd kan er mede worden - Om ons doel te bereiken, nemen wij ons de verschillende bevoegde instanties;; wat alle 
bereikt,· dat de behoefte der vischmeelfabrie- d ed be voor ons op e re s bestaande . roepsorga- quaesties betreft waarvan mocl:).t blijken dat 
ken rationeeler kan worden gedekt, terwijl ts 
ook een aanzienlijke vracht- en kostell!bespa-

nisaties te steunen, en aan deze laa te te zij onze belangen in.· het gedrang brengen 
vragen de candidaten aan te duiden welke _ als daar ziJ'n de contingenteeringen, de 

ring kan worden verkregen. Verder dient een 
uitgebreid net van koelinstaJuaties van de zij gaarne als gewestelijke en plaatselijke vergunningstaxen, de prijzen, de betrekkin• 
vanggebieden tot den detailhandel te worden leiders zouden zien voordragen. In de mate ~gen met de grossiers, zelfs de eigenlijke visch• • 
georganiseerd. van het mogelijke, zullen deze personen door vangst en andere vraagstukken die OIP ellC 
Omtrent het Duitsche vischverbruik in 1938 ons aan de goedkeuring van de Groepee- oogenblik kunnen oprijzen ... 
geeft de schrijver de volgende cijfers: ring VIII en van den Sector worden onder- "t<-~ d t · ~-'"ta · _,_ n 

0 
t . . . De Voorzi ·vers oe ons n""". ns opme.l\,e 

Door de vangst op de Noord- en os zee worpen. WIJ zouden zoo een nuddenbestu~r dat dit nog niet als het actieplan van de 
zoowel als door invoer waren 852,658 t. visch kunnen samenstellen, waarvan de voorzit- . . . . ·. 
beschikbaar voor menschelijk verbruik. On- te d tel""ik t d 1 d meuwe orgamsatie d1ent besch. ouwel, daar dl~ rs van e gewes lJ e een ra ee zou en . · . 
danks allerlei propagandamaatregelen bie- . . . plan vooral nog met kan· worden vastgesteld. 
ven hiervan 74,500 t. onverkoopbaar. Pex mtmaken. Aan dlt mlddenbestuur zou een Maar hij heeft ons voldoende inlichtingen 
hoofd der bevolking werd in genoemd Jaar algemeen secretaris toegevoegd worden. , . st kt ~r~ t . . ek ~~-" k Het werkplan, d111t reeds het voorwerp heeft ver re ' 0 """a WlJ ons r e • ...,..,..ap unnen 
ongeveer 9,8 kg visoh verbruikt of 188 gr per uitgemaakt van zeer gevorderde studiën, geven dat de beroepsorganisatie der klein• 
week, met. inbègrip van gerookte visch, visch- handelaars in viscll opschiet en dat het voor• 
conserven, enz. biedt twee uitzichten : een administratief- en . . . naamste doel van: deze laatste, zooals 'het 
Daar de visCib.industrie alleen reeds 321,508 t. een beroepsuitzicht. trouwens. hoort, de verdediging in de' beste 
zeevisch heeft verwerkt, bedroeg het werke-
lijke viseliverbruik per week en per hoofd Er wordt een interne omlervenleeling voor~ voorwaarden van de beroepsbelangen. van·' 
slechts rond een kwart pond. · zien, waàrbij de handela~US in twee catego. haar leden is. 
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KENNJS VAN HET PRODUCT 

DE SARDIJN 

wijl. het sardijnennet wordt uitgeworpen; 
komt men tot. de vaststeLling dat de sardij-. 
nep_sloohtS in het water bij de "oppervls.iüé;; 
Ve!l'lioJ.iif houden Wantleer de warmtegraM 
van dit laatste 12° à 13° ~ntigráci~ bediaagît; 
Zij verdwijnen heel. en al, indien de . te!l;np~, 
ratuur beneden 10° daalt. Zoo ook il,l dt;l]l. 
Zomer, wanneer de tempera-tuur van het 

· water 21o à 22° overschrijdt, vluchten de -sar ... • 
dijnen naar een grootere diepte waao: zij 
een ideale temperatuur vinden. 

Zij die de sardijne~ slechts kennen zooals ,zij, onthoofd, in een blikje met olie baden, weten nièts af van 
dÏit visehje, zooals het leeft in dè zee waaruit het wordt opgeviseht. Hebelfde geldt voor deze_n welke de heele 
sàrdi.inen in de uitstallingen van de handelaars hebben zien liggen, onder een laag zout welke ze voor een te 
snelle ·ontbinding .. moet vrijwaren.- of in het ijs, of nog in vaten geperst. Wij laten hieronder een en ander De sai:dijn is niet sleèhts .gevoelig voor de 

temperatuur; maar ook voor de•zeestroomen, 
Uit de practiik van de vischvangst blijkt dat 
de sardijn vóoral te voorschi-jn komt en over. 
vloedig wordt wanneer de stroom de kust 
nadert. Deze stroom is afhankelijk van den 
grooten kringloop, waarbij het lauwe' water 
van de oostelijke Midde!Jandsche zee terug
gevoerd wordt naar ·de westelijke Middel- . 
landSCihe zee, vóór het langs de· Gibraltar
.engte in den Atlantisohen Ocea,an terecht 
komt. De sardiinen zwen1men met de lauw~ 
waterlagen mee en leven er in. In de werke
lijkheid, zijn de . sardi.lnen . stroom wezen$, 
evenals tal ·van groote en kleine . vlottende 
dieren, waarva:n zij omgeven zijn en waar- · 

volgen_ om tot de dooiunentatie van onze lezers bij te dragen. 

om te weten wat de sa-rdijnen werkelijk ziJn, 
. moet men ze 'bekijken wanneer zij- m het net 
uit het water worden opgehaadd. _De visseller 
grijpt ze, gooit ze en stapelt ze op. in. zijn 
sloep. Men k!J.ll dan de schitterende sOO.a,. 
keringen van deze vischjes nagaan. 
Hun· kleuren zijn nochtans .niet tafu:Î.lk, noch 
bieden zij een groote verScheidenheid. -Als 
men ze aandachtig bekijk!t, zal men slechts 

Hetl~ngenet.wordt loodrecht in het water 
gespannen. Het is voorzien van trossen met 
boeien, waardoor zij op verschillendil diepten 
ondergedompeld kunnen worden. Wanneer de 
sardiJnen 'bij de opperviakte zwemmen, 
werpt men het net op hun hoogte uit. Als 
zij dieper zwemmen, kan men het net ook 
dieper uitwevpen. om snelile!l' met de vangst 
gedaan te maJken, :wooPt de vissober het aas 

TYPE VAN GEWONE SARDIJN 

heel den Zomer, totdat het weer koeler 
wordt en de naja;arswinden opdagen . 
Het gebied van de sardijnenvangst wordt 
dan weer beperkter en loopt terug in de 
-richting van Nizza, van waarmt het ziCh in 
het _vooriaar had uitgebreid. De vangst wordt 
geleidelijk minder ·winstgevend en minder 
overvloedig. 
Uit deze opvo1ging van gunstige en minder 
gunstige. tijdperken . schijnt men te moeten 
afleiden dat de sardijnen zich achtereenvol
gens in twee richtingen langs; de kusten van 
dé Provence verplaatsen. Er zóu dus een dub_ 
hele trek zijn wa.ar te nemen: van het oos,. 
ten naar het westen en omgekeerd, met eep. 
steeds terugkeeren naar .het vertrekpunt. 
Dit vertrekpunt is in de buurt van .Nizza ge
<Iegen~ De wateren aldaar zijn dicht met sar
diJnen bevolkt, zoodat zij als een ·centrum 
dienen beschouwd van waaruit deze vissc.hen 
naar andere streken trekken. Op vaste tijd
st:ippen, zouden de vissc.hen regelrnatig hun 
plaats van afkómst verlaten om hiln reis te 
ondernemen, en dan, na afloop van.deze reis, 

mee. zij zich .. voeden. 

In tegenselling met -wat de visschers mee.. 
nen, hebben zil geen vaste · verblijfplàä.ts, 
niet ver van den oever, maar verplaatsen zij 
zich standv~tig. 
'Bij warm en kalm zomerweer, levert de sar
dijnenvangst goede uitslagen op, terwijl, d~. 
uitslag te wensc.hen overlaat wanneêr · de 

naar deze plaats tertigkeeren. Zomer regenachtig is. met koele winden en twee kleuren ontdekken : het àzuurblauw en rond zich, dat is samengesteld uit gepekelde 
· De· Catalaansche visschets en dezen van de woelige zeeën bij tusschenpoozen. het paarlemoer-wit. De ll'ug en het bovenge- kabeljauweieren of uit lijnmeel. Hij werpt 

deelte van de zijpe zijn eentonig blauw. Deze het nu eens links en <tan weer rechts van, Belearen vissc.hen soins in vohlen Winter 
kleur vertoont enkele gulden tonen bij den zijn sloep, zoodat de sardijnen van de ééne sardijnen die het vangen waard zi.ïn. En 
kop en de kaken. Heel de rest is wit. ziide naar de andere zwemmen en zoo in de naarmate het mooie jaargetijde vordert, 

De sardilnen welke naar de havens worden 

Wanneer de visscher, die ziin net uit het mazen van het net terecht komen. vischt men geleidelijk steeds meer sardiinen 

gebracht, worden verkocht aan de fabrieken 
waar zij de noodige bewerkingen en behan
delingen ondergaan met het oog op het· be.. 
waren in blikjes. · in het noorden. water haalt, de- sardijnen, welke als l!:ristal- •Wan·n· eer het ·a·antal -l·n -de·· -mazen vers•·ri'kt• . , . . . 

" ''De sardijn is zeer gevoelig voor de ·tempe-len armkroonhangers tussohen de mazen 'geraakte.satdiJ"nen· b. elangn··J·k w· o:v"'t en het 
· d Ie d b gt '"' ratuur. Wanneer men met den thermometer vastzitten, on er het hel aglicht ren · ' net zwaar begint te wegen, haalt de vissch_er 

h ft d · d k d t · · d d de temperaturen vai::r het water ópneemt ter __ ee men en m ru a ZIJ geen °0 ge- het boven, hijseht het in zijn sloep, haalt er 

Wij zuJlen in ~en volgend artikel over dè 
bijzonderheden van deze fa;bricatie uitwei
den. 

wone visschen zijn; maar veeleer schitteren-
de visschen uit, werpt het net opnieuw uit 

de kleinooden. Dèze indruk is toe te schrij- en zet zijn vàngst voort. Na de vangt hijscht 
. ven aan flluweelachtige spel van het licht op hii weer het zeil en. vaart hij naar de haven 
. de sardijnen, dat. men elders vruchteloos .zou 

teru~. Die terugkeer van b,eel de. vioot ~rzoeken. 
dijnensloepen, in het purperen licht van de 

De sárdijn (wetenscha,ppeliik: « Gardina phl- ondergande zon, is één van de. meest schil• 
ohardus Wallbaum ») bewoont de maJtige wa

deraohtigeschouwspelen·die door den oceaan teren van westelijk Europa, maar vertoont worden geboden. 
een voorkeur voor ·de warme en kalme 
streken._ Er wordt gedurende bijna_ heel het jaar, met 

enkele ondel"brekingen in dell Winter, over.: 
gegaan tot de sardijnenv,angst lal,lgs de kUS
. ten van de Provence, van de Languedoc, van 

Evenals de haring, behoort zij tot de familie Spanje, van Itaàië en van Noord-.Afri]{a. In 
van de Clupeïden. Van terzijde gezien, ver- deze . gebieden, :waar ·het :.zeewater niet zoo 
toont de buik een meer uitgesproken boog koud is als in Bretanje, maakt men geen ge
dan de rug. Het oog van. de sardi.in · is groot; bruik van aas, want de sardiJnen, die er ta;l-_ 
zij heeft een zeer gespleten staart en haar rijker zijn, blijven meer en langer bij de OP
lichaam is met groote schubben bedekt. perv1akte. Zij dienen hier niet- aangelokt. 
De sardiinen zwemmen in reusachtige ban- Zij komen vanzelf. De vissc.her hoeft Sllecihts 
ken, die min of meer in zwermen zijn ver- ziJn netten uit te. wev.pen. 
deeld'. Deze banken hebben den . vorm van De vangst in de Middellandsche Zee is te 
làhge smadle stroken, die zich in evenwijdige 

verkiezen, daar haar wateren meest altijd loopende richtingen verplaatsen. Zij volgen 
rustiger zijn en aan de opperVIlakte door de 

het plankton . waarmee de sardijnen zich 
voeden. ·zon verwarmd worden, zelfs in den Winter.: 

De sardijnèn vinden er bij ·hun verplaatsinElken ochtend, áJs de zee kailm is en zoodra 
gen een rekelmatigheid en een eenvormig

de dag giloort, verlaten een menigte sloepen heid, die de woe.Stei·é oeeaan, welke boven-· 
• de ·havens. De bemanning van • é1k sloep je · 
:telt twee of drie vissohers. De sloepen ver-
: trekken. in· een rij, de een na de andere. ZiJ 
varen op een toenemendne afstand van el
kaar naarmate zij zicih op zee verwijderen en 
verspreiden zioh op enkele kNonieter van de 

·kust. 
'De schippers zoeken de plaatsen. op waar. de 

dien_ kouder is, __ niet kan bieden: 

Langs de kusten bÎJ Nizza wordit heeJ. _het 
jaar de ~ardi,ï'nenva~t g-epleegfl. Zelfs in 
den vo1len Winter, tijdens de màanden De-

·vangst de vorige dagen het meest heeft opge_ cember en Januari, :worden aldaar sardijnen 
leverd. Wanneer zij de meest geschikte gevischt, die in de straten van Nizza, opge.. 

·plaats hebben uitgekozen, halen zij het zei:J. stapeld in groote manden, te koop worden 
·in, .hoUden halt en werpen zij hun net uit; aangeboden: Daartoe ~olstaat een pèriode 
oot in het ~auw is geverfd opdat het minder van enkele. dagen kalmt'é en zacht weer, wat 
zichtbaar zou ziln. De rechte of afdrijvende in dit klimaat geen l\leldzaa;m feit is. 
netten, ook sardijnennetten geheeten, zijn :Bij het naderen van het voorjaar, .breidt de· 

. 40 meter lang bij 10 meter . breed. Het zijn • sardijnenvangst zich naar het weisten, tot 
deze blauwe netten, welke na de vischvangst 'in de buurt vän Toulon, uit. Enkelen tiid . in de. In.a:Sten rt;e ctrogen .~ordën ge!hanien, ct~ :nadien, worden sardijnen gevischt in de Golf 

. de bewonder.ing wekken van de toeristeri; van M;a,rseUU.e en)ater bij Sète. De sardij-: 
wannee!l' ·zij te Douarnenez of te Concameau nenvangst ts ·cta,n··volöp aa.n· den garigiangs 

. aankomen. ' . néël "de kUst Vàri "de Prövéicë.'· zl.f dui:ti.it ' 

LIJST VAN DE VISSCHEN 
die onze vissc:hers 

naar on.ze havens meebrengen. 
Wij publicee~:en hieronder, ten behoeve van onze olezers, de volledige lijst-van~ 
de visschen die onze ·vissehers aan boord van hun sloepen meebrengen. De 
vischhandelaars weten ongetwijfeld dat er, naast de vissehen die zï;i, althans 
in ge:wone tUden, aan den man brengen, ontelbare andere visschen beStaan 
waarvan zij niet steeds de namen, en minder nog de eigenschappen kennen. 
Tal van deze visschen zijn eetbaar en _de meeste hebben duidelijke kenmer
ken, die de specialist hoeft te kennen. Nadat wij deze verschillende visschen 
zoUJen hebben opgesomd, zullen wij van elk een bondige beschrijving geven,:· 
die naar onze meening tot de documentatie van onze lezers kan bUdragen. 
De onderhavige lijst werd op een systematische wijze opgemaakt: wij geven 
eerst de rondbekken op, die niet tairijk zijn; vervolgens de eigenlijke vis~ . 
schen die in drie groepen zijn verdeeld (de kraakbeenvisschen, de holocepllala. 
en de beenvisschen), die, _zooals wifhierria z,ull.en zien, zelf onderverdeeld 
en de beenvisscbe:n), die zelf onderverdeeld worden in families of ondergroe
pen. WU geven telkens drie verschillende namen : eerst den Neder~and
schen naam, vervolgens den wetenscliappelijken en tén sl6tfu "áen Franschèri,; -.. 

i. Rondbekken 
of Groote né- Petromyzon marinus L. La grande lamproie. 

·genoog. .. 
Prik of Kleine· zeenegen-

oog. 

A. KRAAKBEENVISSCHEN 

Blauwe haai. 
SteenhaaL 

Zandhaai. · 
VoshaaJ.. 
Reuzenhaa,i. 
La tour. 
Zeeho_nd . 
zeehond. 
Doornl:iaaï. 
Speelman . 

/"•l,,"·.: I 

Petromyzo'l.!: fluvialis L. 

11 • . Dè visschen 

Carcharias glaucus R. 
Gazeus canis ou Eugateus 

(laleus. 
Mustely~ . iJulgaris J._ M. 
Alopecias vulpes. 
Selar:;he maxima. 

. J.,amna cornubièa. 
scynium .catazus. L, 
Scyllium' canicula L. 
Acanthias vulgáris Risso. 

· Rhina· squatina ou Squa
•·tina 'sqUatina:· · .·.·' __ ., 

La petité iainproie~ 

Le . grand requin bleu. 
Le milaiidre. 

L'émiS~ole; 

Le squale renard. 
Le squale pélerin. 
La lamie . 
La grande roussette, . 
La petite roussette. 
L'aiguillat. · · . 
l.'an.g~ de mer, 

··~ 



Elektrieke rog, 
Ruige rog. 
Kéilrog. 
Óladde rog. 

Sèhàte. 
Zandrog. 
Pijlstaart. 

N• 6 •. 

8; HOLOCEPHALA 

Zeerat. 

c; BEENVISSCHEN 

Siéur;' 

·:Haring. 
Sprot. 
·sardijn. 
·.Ansjovis. 
· Elft of groote meivisch. 

Meivisch, 

Zalm., 
Zee forel. 
Spiering. 
H()uting. 

pal.iilg of. Aai: 
· KQ,nger of Zëei)à,ling. 

Torpedo nobiliana Bo. 
Raja clavata L. 
. Ra1a radiata. 
Raja maculata M. 

Raja batis L. 
Raja circularis c. 
Trygon pastinaca L. 

I Chimera monstrosa L. 

l Accipenser sturie L. 

I 

Çlupea harengus L. 
Clupea sprattus L. · 
Clupea pilchardus w. 
Engruulis encrassicholus L. 
Alosa vulgaris C. 
Alosa finta. 

Salmo salar L. 
Salmo trutta L. 
Osmerus eperlanus · L. 
Coreg(JnUs oxyrhynchUs L. 

Anguilla vulgaris Cuv. 
Conger vUlgaris Cuv. 

La torpillè. · 
La raie bouclée. 
La rme radiée. 
La raie dot:ice ou raie 

steilée. 
La flotte. 
La raie circulaire. 
La pastenague ou raie 

armée. 

l· c~~~!~~ ou rol des ha-

Esturgeon. 

Hareng. 
Esprot. 
Sardine. 
Anchois. 
Alose ou grande alose. 
Alose finte ou poisson de 

Mil. i. 

Saumon: 
Trtiite de mer. 
Eperlan. 
Hautin oo corégone. 

L'anguille. 
Congre ou anguille de mer. 

Geep. 
Makereelgeep 

'geep. 
Of klleilï~ ·i 

Belone vulgaris F. · 
Scomberesox saurus W. 

Orphie ou la Belone. 
Orphie maquereau. 

Smelt. 

Hel'der. 
Schrapper of Noordsohe 

spiering. 

Ammodytes lanceolatus L. 

I
. Mugil chezo· C. 

Atherina presbyter C. 

Le lancon. 

Muge. 
Le prête. 

s~::.lbaars of paddeste- • ·I· 
. Zee pa~esteker. 

Gasterosteus aculeatus· 

Spinachia vulgaris · C • 

Epinoche. 

Epinoctie de mer: .. 

Anguille de mer ou · syli
gnathè. 

Zeenaald. 

Zeepaard. 

Zeekarpel. 
z~.~9rasem. 
Zeebrasem. 

Klipvisch. 

Baas. 
Zee bars. 

Onze Lieve Vrouw visch. 

Makreel. 
Thonijn. 
Zwaardvisch. 

Peer. 

Zonnevisch. 

Zeever ken. 

Koningsvisch. 

Botskop. 
Oude vent. 
Gewapende knorhaan. 
Knorhaan. 
Roodbaard. 
Engelsche soldaat. 
Gestreepte knorhaan. 
Lierknor haan. 

Kleine govie of zoete
mondje. 

Aibschauea- of police vent. 

Arend of piet·erman. 
Pukkel. 

Zeewolf. 
Botervisch. 
Puitaal. 

Snotdolf ot Stronwreter. 
Zeeslak of zuiger. 

Syngnathus acus t.. 

Hippocampus antiqueruni 
L. 

Sebastes norvegicus C. 

Perca fluviatilis L. 
Labrax lupus. 

Sciaena aquilá. 

Scomber scombrus L. 
Thynnus vulgaris C. 
Xiphias gladius L. 

caranx trachurus L. 

Zeus jaber L. 

Capres aper L. 

· I. Mullus surmu~etus L. 

Cottus scorpius L. 
Agonus cataphractus L. 
Peristhetus cataphractum. 
Trigla gurnardus L. 
Trigla hirundo B. 
Trigla cucullus L. 
Trigla lineata L. 
Trigla lyra L. 

I Gobius minutus L. 

I 
I 

Callionymus lyra L. 

Trachinus draco L. 
Trachinus vipera C. 

Hippocampe oo cheval· má
rin .. 

Brême de mer. 
Le rousseau. 
Le pagel. 

Le sébaste. 

La perche. 
Le bar. 

1 Le maigre. 

I 

I 
I 
I 

Le maquereau. 
Le thon. 
L'espadon. 

Le scaurel oo maquereau 
bàtard. 

La dorée ou poisson Saint-

Le sanglier. 

Le mulet ou rouget de la 
Méditerranée. 

Le cotte ou chaboisseau. 
L'aspidophore. 
Le malarmat. 
Le grondin.· 
Le rouget trigle ou perlon. 
Le rondin rouge. 
Le rougét camard. 
La lyre ou rouget-lyre. 

La gobie oo la buhotte. 

Le doucet, Ie comard, Ie 
callionyme. 

La grande vive. 

I 
Anarrhichas lupus L, 
Centronotus gunnelus 
Zourees viviparus L. 

L. l 
Le Ioup de mer. 
La gonnelle. 
La Qlennie vivipare. 

t Cepola robeseens L. 

·f Cyclopterus ·lumpus L •. 
Liparis uulgaris . F, 

I Le lierpent de .Dier roug~; 

.. ·'.I ·Le cycloptère, , .· 
Le BUcet,oU:r~ac&< de·m~ •. •' 

ZeEduiVel of roggeweter. 

Lepg. 

Lomp. 
Lomrpje. 

Mooimeisje. 
Steen post. 
Kabeljauw. 
Schelviseh. 
Koolvisch. 
Wittilig.' 
Vlaswitting. 
I . . . 

Toisk i:>t Lóm. 

Tarbot. 
Griet. 

.... 

Dunne scharretong. 
Schol, pladijs, plaat. 
Schar. 
Steensèihol of tongschar. 

Bot. 
Hondstong. 
Heillbot, 
Vervloekte tong. 

. Schotsche schol. 

Tong. 
· Fransche tong.· 

Miimvisch. 

Labrus bergylta A. 

Lophius piscatorius L. 

Lota molva L. 

Lota uulgaris c. 
Motella mustela L, 

Merlucius ·. vulgaris F. 
Gadus luscus L. 
Gadus 'morrhua L; 
Gadus aeglefinus L. 
Gadus virens L. 
Merlanilus VUZ{Jaris c. 
M erlangus pollaéhiu8 L.' 
Merlarigus pootassou R.· 
Rlinièeps raninu8'L • .•. · 

· Brosmius brosme. 

RhomlJus maximus L. 
Rhombus laevi.s . L. 

. ,Rhombus megastomus. D .. 
· Pleuronectes platessa. 
Pleuronectes. limanda L. 
·Pleuronectes microcepha-

lus D. 
f'leuronect.es. fl~ L. 

·Pleuronectes cyn,oglossus L. 
HifYIJoglossus vulgaris F. 
4,rnoglossus laterna W"· 

.•·· .. 
DrepanQPsetta platessoïdes 

Solea vulgari$ c. 
Solea variegata. 

Balistes capriscus L, 

Qrthagoriscus · mola L. 

La vieille ou 
mun . 

f. La baudroie. 

La morve · Iongue 
lingue. 

La lotte oU la barbotte. 
La mustele, loche de nier 

OU motellè a 5 ba:tbillOns. 
Le merlu ou ·la merltièhe. 
Le tacaud. 
Le cabillaud oU morutl'. 
L'églefin. 
Le . cÓlin OU charbónnier, . 
Le nierla:tl. · 
Le ineilan· .jàune· ou~'lieii'' 
Le·, poutassou. 
Lè trideht. 
Le brosrne. 

Le turbot. 
. La barbue. 

La cardine . 
·La .plie ou carrelet. 
La limande. 
La sole Iimande. 

Le flet. 
La· plie · 'èynoglosse. 
Le fletan. · · 
L'arn()glosse OU ·sol~ ma u-

di te. · 
~· . . ' . ' .. 

Là fosse sole OU ,sole 
d'.E<:osse. 

La sole. 
. LÎt sole panacbée. 

Le · baliste caprisque. 

: te poisson lune ou inole. 

KLEIN WOORDENBOEK VAN 
DE VISSCHEN DIE ONZE VISSCHERS 
NAAR ONZ'E HAVENS MEEBR.ENCEN 

Vó6r wij aanvangen met de beséhrijving van 
de verschillende visschen waarvan wij_ an
derzijds de lijst publiceeren, zullen wij de 
. Rondbekken behandelen. 
Deze Rondbekken, Prikvisschen of Cyclo
stomoi zijn • zeer laagstaande werveldieren 
die door Téieuli;en ademen. zooals wij hebben 
uiteengezet . in . het. artikel over 'de ademha
ling (zie n• 4 van s: October 1942), zijn de 
kieuwen roode plaatjes· die langs de wanden 
van· de spleten der neuskeelholte zijn be
vestigd '· en tusschen dewelke het water. 
stroomt, waarvan zij de zuurstof door osmose 

·opnemen. 

De Prik of kleine Zeenegènoog 

w-etenschappelijke naam : Petrwwzon. tlu
Vialis L. __,. In het Fransch : Petiie lamproie 
de mer. 

Ze~lamprei. 
Hun skelet is zeer weinig ontwikkeld en 
kraakbeenig; gezien het gemis van ledema-
ten, den eigenáardigen vorm van den mond Hij is kleiner dan de vorige. Hij. is niet 

langer dan 40 centimeter. Zijn rug is niet 
en het ontbreken van schubben, worden zij marmerkleurig. Hij heeft dezelfde gewoonten 
door de specialisten niet meer als visschen 
beschouwd. Bij den eersten aanblik, zou men als de Zeelamprei. Onre gamaalvisschers 

vangen er veel, maar werpen ze. mees.tal 
ze voor palingen nemen. Om elke vergissing 
te vermijden, volstaat het een' oogslag op den weer in zee. 
mond te werpen. Deze staat wijd open, iJs 
cirkelvormig en niet van kaken· voorzien, 
terwijl de mond. bij al de andere wervel-
dieriJn een van kaken voorziene . dwarslig
gende spleet is. 
De ronde bek van de prikvisschen is in 
feite een zuigschijf, bezet met concentrische 
rijen hoornachtige tandjes. Deze zijn schub
ben van hetzelfde type als de huidschubben. 

De visschen 

De Visschen worden in zekere groepen .en 
families verdeeld, die wij zullen. nagaan Û!. • 
de ordre welke door àe dierkundigen werd 
bepaald. 

A. DE KRAAKBEENVISSCHEN 

Deze onderklasse omvat de haaien en de 
De Zeelamprei of roggen. Hun skelet is heel en al kraakbeenig 
groote Negenoog en het bestaat nooit uit werkelijke beende• 

Wete eh l 
.. k P t ren, alhoewel het soms wordt versterkt door 

ns appe lJ e naam : e romyzon ma
rinus L. _ In het Fransch : Grande Lam• het opnemen van kalkstoffen. De kieuwsple· 

ten zijn van buiten af zichtbaar, m.a.w. zij 
proie. zijn van geen kieuwdeksel voorzien. Deze 
60 à 70 centimeter lang. Weegt 1 à 11/2 kg. spleten zijn ten getalle van 5 à 7 en bevinden. 
Hij is de grootste soort van zijn groep. De zich aan weerszijden van den kop. 
rug heeft een gemarmerde kleur. Het groot
ste deel van het jaar brengt hij in zee bij Bovendien heejt de haai. geen zwemblaas, 
de kust door. In. het V()Orj~r . tr~kt hij ech- een orgaan dat bij de beenvisschen aanwezig 
ter de groote rivierèn op om hi zoet water is. De h'UÏd vèrlóont~een/ruweioppérvlakte, 
te .paaien. Zijn • eetbar. vleesch wordt in ze• tengevolge van de aanwezigheid van kleine 
kere lan~en· bij het bereiden van conserves in ~huine rijen liggende schtib~~n~· , , . . ·. 
gebruikt. , De mannelijke beenvisschen beschikken;O'I)er.~ 
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een ,z~derling orgaa,__n, een roedevormig aan-
. hangsel aan de buikvin, dat men bij de 
beenvisiehen niet aantreft~ In tegenstelling 
met wat zich bij deze laatste voordoet, wor
den de eieren van haaien en roggen inwen
dig bevruèht, precies als bij de hoogere dier

. soorten.. Hr;JOgerbedoelà roedevormig aan-
hangsel van het mannetje is een gewijzigd 
qeel vaJ~, ·de buikvin, dat dient om het zaad
vocht in het _lichaam van het wijfje te bren
gen. 
De mond die zich" aan het benedendeel van 
den kop bevindt, is voorzien van tanden die 
standvastig vernieuwd worden. De jonge tan
den worden achteraan den rriond aangetrot
/en, terwijl de oudste bij den rand groeien. 
Als deze laatste versleten zijn en worden 
uitgeworpen, komen. de andere naar vor~m 
en nemen hun plaq,ts. . i72. 

Er zijn veel minder verschillende types 
kraakbeenvisschen dan beenvisschen. In 
tegenstelling met wat het geval is .. voor de 
beenvisschen, kan men slechts weinig ·kraak
beenvisschen aanwijzen die eenig nut voor 
den mensch opleveren. Enkele kleine haaien 
en roggen komen voor de voeding in aan
. !J!WTking. In zekere Oostersche Zanden 
wordt handel gedreven in haaivinnen; waar
van men een soèp maakt die in zekere lan
den zeer wordt Op prijs gesteld .. De vinnen 
worden· van het lichaam gesneden, bestrooid 
met een mengsel van warme houtasch en 
van zout of kalk, daarna in de zon ·of Op 

het vuur gedroogd; naar gelang de weer
gelfteltenis. Het afgewerkte product, dat 
broos, knappend en bleekblauwgrijs is, wordt 
dan gesorteerd, verpakt en naar de markten 
van China gezonden. · 
De ruwe huW wordt· gebrUikt bij de schrijn
werkerij . en door . verschillende ambachts
lieden. De geverfde en bewerkte huiden Ze-

. veren een zeer sterke ledersbort, die zeer 
gevraagd wo11dt in het marokijnbedrijf. 
Men treft hc,taien en .roggen ·aan in bijna 
alle zeeën en op alle diepten . . Zekere s.oor
ten trekken de,, lftr:oo711e"lt op_ ,l.!n andere 1peer 

Blauwe haai. 

worden nog slechts in zoet-waterloopen aan-
getrotten (in den Amazonestroom, bijvoor
beeld). 

De blauwe haai 
Wetenschappelijke naam : Carch.arias glau
cus R. - In het Fransch : Grand Requin 
.b.leu. 

Kari een lengte van 7 m. 50 bereiken, maar 
de gemiddelde lengte bedraagt 5 à 6 m. 

. Hij wor.dt in bijna al de tropische en sub
tropische zeeën aangetroffen. In de zomer
maanden bezoekt . hij de · kusten van Enge
land en den ingang van het Kanaal. Hij 
vertoont zich bij voorkeur in de buurt van 
de zeilbooten en van de lichtschepen, en 
vooral op warme en kalme dagen. Hij zwemt 
lui bij de oppervlakte, den staart en de uit
einden van de rugvinnen buiten het water.· 

Het zijn deze haaien wèlke in het zog van 
.de schepen zwemmen. Zij zijn zeer wild en 
de visschers moeten zeer voorzichtig zijn 
als zij één dezer visschen, welke in hun 
netten gevangen werd, aan boord hijschen, 
wànt een slag van zijn krachtige ·kaken of 
van hun staart kan veel schade veroorzaken. 
Hun wit en vast vleesch is taai, maar dat 
heeft weinig belang .daär onze visschers zel
den. blàuwe haaien vangelf:. 

gelijkt op. den blauwen haai en wo:rdt ,'Qij
na in alle zeeën aangetroffen. Komt veel 
voor op ZE;lkere plaatsen langsheen de Brit
sche kusten. Is aan den bovenkant bruin
achtig of donkergrijs gekleurd en wordt 
bleeker naar onder. De gemiddelde grootte 
bedraagt l meter, maar zekere exemplaren 
bereiken 2 meter. De steenhaaien zijn zeer 
wild en vraatzuchtig. Zij worden door de 
visschers gevreesd. Gezien zij het aas van 
de lijnen bijten en zelden in de netten ver
ward geraken, mag men besluiten dat zij 
zich gewoonlijk bijna op den zeebodem op
.houden w:aar zij zich voeden met kleine 
visschen, scha.aldieren en weekdiere.ll .. De 
jonge stee:illiaaien worden tusschen Juni en 
September ter wereld gebracht. De dracht 
kan uit 20 à 30 ·jonge haaien bestaan. Het 
vleesch van · den steenhaai is niet Ièkkèr, 
maar het wordt in zekere Fransche streken 

zaiulhlUli . 

toch gegeten. De huid wordt als de gelooide 
ezelshuid bewerkt. Uit den lever haalt men 
een ruwe, maar bruik'Qare olie; ' 

De zandhaai 

Wetenschappelijke naam : Mustelus vulga, 
ris J. -- In het Fransch ; Emissble.: 

Heeft een lengte van 1 m. en is de eenige 
haai die dicht bij het strand wordt gevischt. 

Zijn grijsachtige huid is bleeker aan de 
bj.ükzijde. Hij komt vrij veel voor langsheen 
heel de kust. Hij verspreidt een geweldigen 
s~nk wanneer <J,e · puikholteccwm;dt openge-
snedèn. Zijn vleesch is eetbàai:. . 

De vosbaài 

Wetenschappelijke naim : AlopiáS vulpes; 
- rn het Fransch : Squalè rendrd· 6u tlêaü. 

De grootste aller haaien bereikt een lengte reuzenha:ai, blijkt tot wat <Ut orgaan dient. 
van 12 meter en. zelfs meer. Hij is grijsblauw Hij . voedt ziéh slechts bet kleinè schaaldier
of bruingrijs gekleurd. De kleur is bleeker tjes en ándere diertjes die het plankton vor-· 
aàn de onderdeelen., Dèze reusachtige haai mèn. De reuzenhaai zwemt met open mond
is lui en hee: en al onscb,adelijk. Hij heeft· doorheen het planktonmassa, zwelgt het. wà
dè gewoonte zich bewegingloos aan de opper- ter in met al de levende wezens die het 
vlakte van de zee te laten drijven, alsof .bij bevat... Het · wa.ter vindt dan een uitweg. · 
zich in de zon koesterde. Hij vlucht voor de langs de kieuwspleten, terwijl het voedSel ·· 
stoomschepen, maar laat Zich door de zeil- ,aan de binnenwanden van de keel blijft '!tie- ' 
schepen · benaderen. Een merkwaardige ei- ven, zoodat de haai het rustig kan inzwelgen. 
genschap van den reuzenhaai is de aanwè- Het water dat langs de kieuwen een uitweg 
zigheid in den mond van de kieuwfranjes, vindt, voert de voor het bloed noo(iige zuur
die aan de baardfranjes van den walvisch stof aan, ZOQdat er voor de voeding en de 
herinneren. ademhaling van den reuzenhaai feitelijk 

Deze 15 centimeterlange kie1,1wfranjes staan 
zeer dicht bij elkaar en vormen een soort· 
teems. Bij (ie studie van de voeding van den 

maar één bewerking noodig is. 
Het vleesch van den reuzenhaai is niet lek
ker. Uit zijn reusachtigen lever worden 351) 
tot 900 liter , olie gew()nnen. · 

DE BERElDINC VAN. STOKVISCH 
EN 'KLIPVISCH 

In Noorwegen worden de kabeljauw, scllel
visch, hake en koolvisoh verwerkt tot stok- ' 
V:isoh en kliprvisch. Dit al zeer oude bedrijf, 

De klipvischbereiding der 
Yslanders 

voorheen ook: in Schotla11d -en Denemarken Volgens Dr B. Saemundson, van Reykjavik; 
bekend, wordt thans nog in hoofdzaak toege- is de klijvischbewerking op IJsland van oudS · 
·past aan .<ie noordkust van Noorwegen en geweest een bedrijf van grooten omvang: Bij 
aan de IJslandsche zuidkust. Stroomtrawlers de oude Visséherij waren de vangsten,· omd'áit · 
voeren veel kabeljauw aan die voor de dro- nog vlak onder de kust met open roeibooten 
gerij bestemd is. In hoofdzaak zijn het ech- . moest. worden gevisciht, Wel niet ,ZOO groot, en 
ter de Noren en' IJslanders die op groote ook waren de handelaa.rs toen nog niet Ni~
$chaal deze conserveermethode toepassen. steld op de. verwerking van groote va-ngsten, 

maar in de . wintermaanden nam toclL de. , 
klipvischbereidin~ een zeer groote pl~a~ in 
he·t IJslandsohe bedrijfsleven in. · 

Noorwegen, dat bij een gering volksaantal, 
over een lange kust met vele door fjorden 
besohutte viscllgronden besc:hikt, is altijd 
aangewezen land geweest om de visoh op deze Bij de oude bewèrking werd de voor de klip. 
wijze te bereiden. Begunstigd door een bac- visch bestemde viscll niet gezouten. Dit kon 
teriënarme lucht en frissehen wind waardoor -zonder bezwaar gedaan worden, omdat nièn 
de zoo licht tot bederf overgaande visch spoe- de gedroogde yisch voor eigen gebruik be
dig van alle vochten wordt bevrijd, zijn de stemde en het bij de bevolking gewoonte wa11 
Noorsche kusten als het ware geëigend voor om de visch paç te zouten, wanneer ze ge
deze wijze van conserveeren ; • ook worden bruikt moest wo'rd.en. Toèn men echter -de 
deze vischsoÛrten vlak' K: ·de kust gevangen kliprvisch begon uit te voeren naar zuidelijker. 
&n in levenden staat .. aangevoerd, een _kant gelegen landen, moest men wel gaan zouten 

omdat anders de waar spoedig zou bederven. van het vraagstuk, welke. blij alle conserveer-
methodes in de. open. lucht noodzak.elijl>, is. In den tegenwoordigen tijd - wij spreken 

nóg van 1939 - is de óude bewerking als het 
·:De uitliPraak der Noorsclle deskundigen hier- ware opgegeven; men zout de visch nu voor
over is dan ook deze, dat bij de bereiding van af, nu het grootste deel voor uitvoer b€-
stokvisoh het noodzakelijk ·is dat men prima stemd is. ·. '· 
visch krijgt te verwerken en dat viscih welke Schreven de oude gebruiken voor o~ 'bif~ët 
al eenigen tijd dood is, -een slecht en zeer r. drogen der V:isch, van lavasteeneri opgetrok-

Men kan hem gemakkelijk--herkennen .door matig product oplevert. ken hutten (byrgi), die met zeilen konden 
de zeer groote bovenlob van. ztjn staartvin, De Noorsche vischerijinspecteur Ca.rl Bjoer- worden afgedekt, te gebruiken, later kwam 
die soms langer is dart heel het overige deel .naer, van Kristiaansund, zègt over de stok- men er toe om de te. drogenvischop de stee<· 
van het lichaam, Hij is 4 m. 50 lang· en kan visch van Nooa·wegen het volgende : ·« De in nen in Q.e open .lucht te laten liggen of te 
450 kg. wegen. Hij is. donkerbruin, bijna ons land geconserveerde stvkvischlproducten laten drogen in groote houten drooghuizen . 
zwart, op den rug. Deze donkere kleur .gaat kunnen tot de beste qualiteiten der wereld (hjallur). Men was wel genoodzaakt om CÏit 
plots naar het wit over aan de onderzijde. gerekend worden, omdat bij de bewerking de te doen. want in de lente- en zomermaanden 

meest versche viscbsooi-ten gebruikt worden in het klimaat op IJsland zeer vochtig. Toen 
Er bestaat waarschijnlijk maar één soort en omdat ons land dit voordeel heft boven echter het bedrijf door de aanvoeren van 
voshaai ·die in de tropische en gematigde alle andere landen, dat alle voorwaarden stroomtrawlers grooten omvang kreeg, kon 
zeeë_n, voornamelijk in de MiddèlanQ.sche . voor het drogen ruimschoots aanwezig zijn. het niet meer volstaan met de oude droog.. 

Zee en in den Atlantischen Oceaan, wordt methode en moest men er toe overgaan om 
Als het dan ook mag voorkomen dat dooit' de kabeljauw kunstrnatig te drogen. 

aangetroffen. Het is een van de grootste en· den handel slechte waren geleverd worden is 
het tuesst voorkomende haaien van de Brit- ,dit grootendeels toe te scihrijven aan onkunde 
sche kusten. De voshaai, die reusachtig en onverschilligheid ten aanzien van het te 
schijnt, doet geen kwaad aan den mensch, yerhimdelen pr~l.J.Ct. » 
maar hij berokkent· veel schade aan de vis
schers, daar hij hun netten vernietigd. Hij 
voedt zich met haring, sardijnen, elften; ma
kreel en sprot, die hij doodt door in het 

VoshlUli. 

water met zijn langen staart te slaan. Hij 
laat zich vangen door afdrijvende netten en 
soms door sleepnetten .. Eetbaar. 

De reuzenhaai 

Hij beklaagt er zicih over, dat, nu de vissche
rij meer en meer wordt ingesteld op massa
productie, men niet de moeite neemt om de 
te drogen visch goed te pekelen, op tijd te 
keeren en behoqrlijke ter.reinen voor het dro
gen uit te zoeken, Vele handelaren, zegt hij, 
nemen de pekels te zwak en hebben lang 
niet de zorg.en voor hun visch, die voorgan
gers hadden. Hij aciht het dan ook noodza
keHjk, dat hierin verandering komt. Noodig 
is, !lleent hij, dat de ~isch direct na de 
vangst geslacht wordt. Blijft. zij liggen en 
krijgt het bloed geen gelegenheid om weg te 
vlieden, dan is dit het . gevolg, dat de mooie 
blanke huid een bl'lJingele kleur krijgt. Visch, 
die langen tijd voor de bewerking is blijven 
liggen, scheidt een sUjmachtige vochtigheid 
af. Woi:dt dit Sllijm niet goed weggewasschen, 

Men is nu, wat voorheen een geregelden 
handel in den weg stond, niet meer in die 
mate als vroeger afhankelijk van het weer. 
IJsland is nu meer dan 1.000 drogerijen voor 
het kunstmatig drogen der vangsten rijk; ()()k .• 

zijn bij deze bedrijven z.n. klijvisohmachines 
in gebru-ik. 

Men droogt nu op twee manieren maar in 
tijden van groote aanvoeren geschiedt· het 
drogen in de drogerijen voor het kunstmatig 
drogen. 
De klein,vischbewfrking neemt nog steedil m 
omvang toe en zal, als hierin geen stagnatie 
met den handèl komt, nog wel meer uitbrei
ding behoeven. .In 1925 was reeds ·de klllip. 
viscl:!Jproductie tot 80 millioen kg per jaar 
gèstegen. 

De kunstmatige klipviseh
bereiding 

Wetënscháppeli.lke naam : Gazeus canis ot Wetenschappelijke naam : selache ma:tïma 
Eugaleus galeus. - .in het Fransch :: Mi- of •Cetorhinus ma:cimus. -- In het Fransch ·: 

dan blijft het op de huid zitten. Het is daar- Wordt m Noorwegen de k!lipvisch in de bui~ 
om van heit groowte belang, dat men de ten luclht gedroogd, omdat de friscihe lucht 
Visch. goed ~:terl.uitlJiloeden en goed scihoon~ daar aJ.s heit .ware bacteriënvrij is, in landen , 
maakt, voor men ze in de pekels doet. Goed gel~n op lager breedten kan dit niet en 
gereinigde visch blijft· in den pékel mooi moet men dan QOk trachten dit kunst:matiJ··. 

lanäTe • . · .· . -· .· SquaZe :pèlerin Of requ.ln /Zäneur. j)Iank,:en-neem.1i vóOraildirectJ)ekel ap. ··te .doen. 
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:in :Diiitsclilari.d waar men begoh)len is dit kelders ondergebracht en met droog·zout be
kunstmatig te doen, heeft men in den loop dekt, of in vaten gelegd, die met sterke pe
der jaren gunstige resultaten bereikt. De kels gevuld mjn. Deze laatste methode, zegt 

· -l{.uristinatig in Duitsohland aangemaakte de Fransche vissoherijdeskundige Boury,. is 
.klipvisch lmn, zoo zegt de Duitsohe Visch- zeer aan te bevelen. . . 
handel, voor wat de bewerking betreft, met De in het zout gelegde visoh wordt later af
de Noorsohe eh IJslaridsche producten con- geborsteld; de in vaten liggende laat men af
curreeren en is in alle opZichten aan deze druipen. Daarna verpakt men beide met 
gelijk. nieuw droog zout in vaten. Men verkrijgt op 
·:Bij het kunstmatig drogen komt men ecllter deze wijze een product, dat het ongeveer een 
:vele moeilijkheden tegen, die men in de noor- drietal maanden kan uithouden ; ook kan 
.delijker gelegen landen. niet kent. Deze om- men uit dit product zeer fijne kabeljauwfi
vatten . allemaal de inwerking 'der rottings- Iets zonder graten maken, als men de vÜjeh 
bacteriën, welke in ons klimaat door de in stukken snijdt en van de groote graten en 
warmte en vochtige lucht ontstaat. Het is huid ontdoet. In dezen vorm worden zij in 
daarom vereisebt om de visoh hygiënisch te. gep.arafineerde kleine kartcris verpa~ en 
behandelen. AUe kleine verzuimen laten op krijgen daardoor een houdbaarheid van on
het bewerkte product sporen na. Bij het. rei- geveer :'eerüen dagen. 

beneden dat van de Noren stond, is men er soep, die bèst kan worden vergelekèn b1l de 
de la&tste jaren toe overgegaan om de visch vermaarde doorgeSlagen kree!ftell.'?oep. Als 
Imnstmatig te drogen. Gebruiken de DUit- versiersel van kÓude gerechten, voornamelijk 
schers bij het kunstmatig drogen draaibare van viSohgerechten, werd de garna&l ook zeer 
opstanden en ventilatoren, die in groote op prijs gesteld door den kok, die er op een 
droogkamers zijn opgesteld bij de Fransehen kunstzinnige wijze een kouden zailm of een 
maakt men gebruik van luchttunnels. De te tarbotje onder een laag mayonnaisegelei mee 
droge waren· worden aan de staarteinden OP- belegde. 
gehangen aan verplaatsbare fràmes en in de 
25 meter lange, 3 meter breede en 2 meter 
hooge luchttunnel gezet. In deze turinels laa.t 
men door ventilators een luchtstroom van 
over de 35o C. gaan. De duur der droging va
rieert hierbij tussohen drie en aCih.t en veer
tig uren. Bij het verlaten van de tunnel is 
de visch geschikt voor de verzending. 

De op deze wijze. gedroogde. visch werd voor 
ongeveer de helft geëxporteerd naar de lan
den aan de Middellandsche Zee, de Fransclle 
Koloniën en de Republieken van Midden- en 
Zuid-Amerika. 

De garnaal was tenslotte een geschenk, dat 
wel niet duurza&m was, maar toch steeds 
goed werd onthaald. Men zond ze naar de 
familieleden en vrienden, die thuis moesten 
blijven terwijl men zich aan. zee bevond. 
Indien men de statistiek moest opmaken van 
de paketten garnaau die Jaarlijks per spoor 
werden vervoerd, zou men tot een ontzag
lijke som komen, de paketten die men bij 
den terugkeer naar huis meenam dan nog 
niet meegeteld. Jligen dezer visch zorgde men er voor, dat dit In Frankrijk, waar men voorheen de kabel

~r zorgVuldig geschiede; ook moet het wa- jauw in de buitenlucht droogde, maar waar
ter dat hierbij gebruikt wordt, gezuiverd zijn. bij men altijd een product kreeg, dat ver 
Het schoonmaken en reinigen mag niet ·in. 
handenarbeid geschieden, maar moet men ~!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11~~~!'!"'11~!'!"'11~!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11~!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11~!'!"'11!'!"'11!'!"'11!'!"'11~ 

Dit onooglijke diertje heeft het bestaan van 
heel wat gezinnen, aan de kust alS in.· de 
stad, verzekerd; want overall waren er· ·gar
naal.handelaars, die er met stootwagentje doen met behulp van z.g.n kl~pvisohmachi- · · 

nes. Deze machines reinigen de visch. ont- KEUKENPRAATJE 
graten: ze, snijden de koppen uit en zouten 
i~ d.aàrnà. De snijmachines zijn zoo inge-
i'ioht, dat visschen van verschillende grootten · 

DE GARNAAL 
op uit trokken of die zich in een winkel had
den gevestigd. Allen· verkochten· zij groote 

: hoeveelheden garnaal en · precies als· met 

tegelijk behandeld kunnen worden; au torn~ Er is geen land waar de garnaal zoo op prijs heele garnalen die hier en daar in de mayon" 
tisch stelt de machine zich bij elke visch om. wordt gesteld als in België. Dit mooie schaal- naise of rond schijfJes van hardgekookte 
Na het beëindigen van de zouting - dit kan diert.le is niet slechts een zeer gewaardeerd eieren lagen verspreid. 

vele andere. artikelen was het niet steeds de 
voortbrenger, in onderhavig · geval de . vis
sober, die het leeuwenaandeel van· de Winst 
opstreek. 

sams enkele weken duren - wordt het over- voedsel, maar ook een lekkernij voor de lief- De k1ant, aangetrokken door al dat lekkers, 
tollige zout, dat nog aan de visch kleeft, door hebbers van voorgerechten als voor de bier- bewonderde, berekende wat het voordeeligst 
licht kloppen en borstelen en met gebruik- drinkers die, aan· een caféterras gezeten, on- scheen en trad den winkel binnen, waar hij 
making van zuiver water verwijderd. verpoosd, en soms een heelen avond, ga;rnaal een of zelfs verschillende dier· zoo moot aan
Hierdoor worden de · overtollige vetten der pelden. Zij kochten de· garnaal van de leur~ geboden gerechten uitkoos. 

Voor de huismoeder is de garnaal een kost
baar produçt. Zij is een extravoedsel dat de 
kr3!Chten herstelt en gelijkgesteld kan wor
den met elke andere voedende toespijs. De 
.garnaa.J. wordt in zekere landen het gezond
heictsvoedsel geheeten, omdat zij wordt be-huid, die l&ter bij het drogen leelijk uitziende ders, die, vooral op Zondag, met hun stoot- Ook de beroepskoks maakten een dankbaar 

'piekken zouden veroorzàken; weggewerkt. wagentje a;l~e wijken doorkruisten. Deze leur- gebruik van de garnaal. Tijdens het badsei- schouwd als een uiterst geschikt voedsel voor 
Men legt, na deze bewèrking, de visch een ders vestigden de aandacht van het publiek zoen, had men de gewoonte op zaterdag- herstellenden of voor personen die aan uit
tijdje in de frissohe lucht, om ze daarna op op zich door bekende kreten, als de zoo po- avond garnaal als eersten schotel op te die- putting lijden. Lémery zegt dat het vlèe8ch 
groote stapels in bacteriënvrije ruimten op pulaire « Gerri.oot en kraoben ... » in het nen. Dit vergemakkelijkte den dienst, want van de garnaaJ. tot het versterken van de 
te slaan (stapelen). De nog aanwezige voch- Brusselsche. tot laat in den avond brachten de talrijke longen en van het heele gestel bijdraagt, en 
ten worden door den uruk der stapels verwij- Den Maandagochtend kon men zich reken- treinen die de kUst aandeden steeds nieuwe dat het bovendien zeer gernakkeliik wordt 
derd; maar mochten er nog partijen zijn, die schap geven van de drukte die 's Zondags in kustbezoekers en vacantiegangers aan. Men verteerd. In dez~ moeilijke tijden, kan de 
daardoor niet vochtvrij komen, dan legt men een café of zelfs in een volksherberg had moest steeds klaar zijn om al die roehsohen garnaa.l met aardappelen of groentensla wor
deze onder speciaal voor dit doel g-emaakte geheerscht, wanneer men· dè hoopjes gar~ van een à_vohdtnaar··te·voorzien,· en daar hèt den gegeten. Zij kan op allerlei niet te dure 
persen. naa1pe1Jen in aanmerking nam die vóór den: een heel tiidJ·e aanJien vóór de gasten hun. -· d b "d di . . "' WIJZen. wor en . ere1 , ·e ons zullen herin• 
De droging van de visch, die daàrop volgt, is dageliikschen schoonmaak het terras bevuiil- hoopje garnaaJ hadden gepéld, kon men in-. neren aan de vermaarde garnaalcroque:tjes, 
echter het moeilijkste. Voor het drogen heeft den. tusschen een biefstuk of de traditioneele waarop de. fiinproevers zoo verzot waren .. 
mim groote droogkamers, die goed kunnen In de uitstallingen van de vischhandelaars, kalfsectelet klaar maken. 
worden afgesloten en \\'aarin draaibare instal- waren de meest smakelijke voorgerechten In alle restaurants kon men de garnaal op In een .·volgend artikel, zullen wij uitweiden 
laties zijn opgesteld waaraan de te drogen dezé welke .met gepelde gàrnaaJ waren be- allerlei manieren opdisschen: eenvoudig ge- over de verschillende bereidingerf waarvoor 
waar kan worden opgehangen. In deze droog- reid. Met garnaal belegde tomatèn:, kropsla kookt op in a11èrlei béreidmgen, 1/oorgerech~ de garnaal in aanmèrking kan komen, n'u en 
Jl:amers zijn vele ventilators aangebracht, die of groentensila, vischsla, haringreepjes met ten, eierkoeken, geklutste eieren, hapjes, cro- in normal.E'! tijden. En wij zullen voorail de 

. warme droge lUCiht aanvoeren en door draai- een dikke en heerliJke ni-ayonnaise, soms quetjes, saus~n vóór viscJ:lgerechten, gelei- soep niet vergeten, die, zooals wij het reeds 
__ ba .. re ins .. t::tllaties bl::tzep. Bij het drogen .. dien.t I. z. el.fs ée·n· prachtlg.e V. is.ch1noót~ dit alles was klompjes, énz. ~ De g-'arnàalscnaleri werden deden opmerken, niet hoeft onder te doen 
• men er op te wakeu, .diat de toegevoegde versierd met g&.rnaalstaartjes .of zelfs met zelfs gebruikt .bi.) het k~k~n van een fijne voorc de kreeftensoep. 

,luCih.t niet heet flf!. Door :n te groote hitte·.·!!'!· l!!'!·:l!!'!.·ll!!llllllllll!!'!~ll!!'!l'!·:l!!'!.·.l!!'!.l!. !!'!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~!'!!!!'!!!lllllll!!'!!!l!!'!!!!!!i~!!!!!!!'!!!~i!!!!!~!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!~!!!!!!l!!'!"~!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!l'~!!'!!!!!'!!!~!!!!!!l'!!'!!!lllllll!!'!!!'!!!"""'!!'!!!'!!!!!'!!!~!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!~!'!!lll!! 
verha.rdt de. visch aan den binnenkant wat = 
tot gevolg heeft, dat de binnenste deelen 
nooit droog zullen worden. Het drogen_ moet ·.··. 
d!RIJ. o.ok langzaam in zijn werk gaan en mag 

.. nooit geforceerd worden, Men laät de waar 
;nu net zoo ~ang drogen tot de geheele P!:\l:'tij 

. visch hard is en er mooi blank uitziet. 
De op deze wijze behandelde visch wordt 

.·. 

Uit het « Staatsblad » 
daarna in kisten verpakt en geborgen in « Staatsblad '' van 6 Mei : 
.droge. opslagplaatsen. Verordening betreffende de aàngifte en den 

verkoop van groentezaaizaden van inland
ln den tegenwoordigen -tijd, m.w.z. in 1939, .sche herkomst. 
!WOrden de groote stoomtrawlers bestemd voor 

·de visscherij in de Barentszee, met klipviseh- * cc Staatsblad » van 9 Mei :. · 
:mactrtnes uitgerust. De · reederijen .jn Moer- Rondschrijven aan de Provinciale directiès 

'''·:m~nsh schenen zichhierop·toe te-leggen. ·en aan de gemeentediensten voor de bevoor-
:Het voordeel hiervan is, dat de visch zeer rading en de rantsoeneering. 
VJersoh is en dus een prima gedroogd product '· 

* opl-evert. 
·cc Staatsblad 11 van 10 en 11 Mei : 

Dè werkWijze aan bOord dezer ~epen was, Ujst van àfwijkingen en t>Iijsvaststellillgen 
dan ook zoo, dat men aan boord de visch ·t<>ègestaän: door •· het Colimlissariaat voor 
!reil:tigde; ontgraatte en zoutte; hierbij werd Prijzen en Loonen. ' 
'de vischafval ·in een aparte visêhmeeliustal- z * . 
ltàtie tot visohmeel verwerkt. Zoodra de sche- ,, Staatsblad " van 12 Mèi : • 

'!(>en aari land kwamen, werden de vooi: het Benefit "betreffende ·den: .geldigheidsduur en 
drogen bestemde rpartijen in de vrije natuur het opmaken va:n machtigingen tot bevoor
·te drogeh gèlegd en op dezelfdé wijze behari- -rading A voor de ~egels nr 1 verkochte pro_-. 
~dèid àls de kHpvisch der NOten. ducten. 

* De behandeling van de door de 
Fr a nsche ·· visschers aangevoerde 

kabeljauw 

u Staatsblad " van 13· Mei: 
ScheidsrechJerlijke ·commissie 
V.O. --,, Benoemingen·. 

* De bij de g!'ootJvissoherij gevangen kabel-. "staatsblad 
11 

van 14 Mei: 

bij de N.L. 

dauw, die aan boord gesneden, gel'einigd en 
"gezouten is, komt in dez.en VQrm als « mo- Besluit van U) April 1943 betreffende de beo 

' ·ru~ vertes ». aan }and; zij wordt .àan naar voorr~inir van d:è 8clûppers. Errata. - , 
drie grootten gesorteerd en in pakettén"van ... ·· ., . " . . .. . * . '. : , .. . .. 
:gelijk . geWicht. aan . de zOuteriJen: en droge" " Staatsblàd 11 van 15 Mei: 
rijen afgeleverd. Hier worden zij .. in .grÓote Besiuit ~aarbij de prijsaf~ijking n. 5;D/lós 

·i 

RE Gl EM EN lEER I N·G e ... 

- - : 

vari het CommiSsariaat voor Prijzen en Loo.: naars van dieren welke recht hebben op be-o 
nen wordt vernietigd. voorrading <voor de maand Juni 1943> .• 
Besluit van 10 April 1943, houdende land~ en * 
cumbouwtelling op 15 Mei 1943 ·Erratwp. "sta.atsblad 11 van 23 Mei 1943: 
Officieere prijzen voor groenten en fruit van Bericht aan de maalders, bakkers en meel• 
Maandag 17 Mei 1943 tot Zondag 23 Mei handelaars. 
l943 voor de voortbrengers·. eh de groothà:n- Officieele prijzen voor -groenten en frtiit<~an 
delaars, en van Maandag-nûddag .17 Mei 1943 Maandag 24 Mèi •1943 tot Zoridag 3() Mèi ·'i943 
.rot Maandag-middag 24 Mei 1943 voor de voor de voortbrengers en de groothandelaiixs, 
kleinhandelaars. en van Maandag-middag 24 Mei 1943 to& 

I * . Máaridag-nlïddag 31 Mei 1943 voor dé kl$1-
((StaatsobJad"· van 19 1Wei~ . 
Suiker (mààrid Aprrl 1943>. · 

handelaars. .. *. 
" Staatsblad·". van 24-25 Mèi: 

." Staats.blad " van .. 20 ·Mei: Rantsoenering: der eet~aren: 
Beslilit houdende v~tsteHing der ma:1timmn- BilSluit betreffende de gemiddelde prijzen 
prilzen van groente-plantgoed. . der huisdjeren van 1 AugustuS: 1940 af; * "Staatsblad 11 van· 26 Mei: 
"Staatsblad 11 van 21 Mei: Omzendbrief aan de heeren burgèmeci;têmi 
Musschen. Verdelging. betreUende het malen- van de voeding~eser .. 
Rondschrijven n. 113 aàti de provinciale di- ve der landbouwers~ <JaarliJksche sluiting 
recties en aan de gemeentedrensten voor de der loonmolens.) · 
bevoórrading en de rantSóenèering; * * · · " Staatsblad » van 27 Mei: 
.< Staatsblad" van 22 Mei 1943! .. Besluit vàn 10 Mei 1943 strekkende tot de 
Begrooting van het Ministerie van Land- ordening der varkensmarkt, 
oouw- en Voedselvoorziening voor het dienst- Erra-tum. Rantsoenenzegels voor leden der 
jaar 1943. Duitsohe « Wehrmacht » en Duitsche bur-
Examen .. voor . c.andidaten-vOQr.drachtgevers gers. _ 
o;ve~ . biJen~eeit; plitrnivëe:t~elt-. ~ii kpn.ijn,en- ver.ordening nt:~!3J43 ;t<Jtr'wijzti4lig van bUla
t~~!t·:·~átiOlliJ:le, f.:andbo~w- .e,:\1 yqe.ciïngsc()rë g~ .I yan. ~et pes~uit van 18 Decem~r lR40 
porat1e Hoofdgroepeering « Graangewass~n betre.ffende het slach~en en çten verkqop V:al1 
en Veevóeders'»~ Mededeeling -aan dè ·eigê_ . slachtvee en vleeséh. . . . . .. 

10 

~ 
te 
j.e1 
~al 

icl 
VOl 

WE 
PH 
!lH 

te 
lllC 
p.U 
loo 
we 
bàl 

Op 
ele 
~~ 

uit 
r;e: 
ge1 
r;ijJ 
111{ 
lil~ 

Sl{ 
sle 
de: 
val 
u 
Br 
wa 
tlE 
bn 

Do 
ho 
ge1 
na 
de 
ICl 
trc 
aà: 

J~ 
011 

In"~ 

He 
tei 



-.; 

ond. 
van 

poor 
;zag
lbiJ 
nog 

van 
1.· de 
gar
ntje 
tJ.ad. 
·oote 
met 
s de 
vis. 

rinst 

•ost
t de 
wor-
De 

md-
be

voor 
uit
~sch 

de 
, en 
Jrdt 

de 
IVOr
luit'e 
rtn'" 
;jes, 

den 
•oor 
i en 

de 
!edS 
oen 

eet~ 

~an 
1>43 
U's, 
tot 
!in. 

~en 

de 

!er. 
lr• 

la-
1~0 

# 

DE VISCHHANDEL 

Lees vakl>oeken 

DE VISCHHANDELAAR ALS "VERKOOPER 
~ 

De viscllhandelaar, die vooruit wH, moot zich 
wapenen met grondige vakkennis .. De beste 

· uitslagen bekomt gij door uw werk in de 
juiste volgorde aan· te pakken. Aan de laag
ste trede van de trap beginnen en trede na 
trede opklimmen tot de gewenschte hoogte 
bereikt is. Het heeft geen zin met twee, d·tie 

~ het in den vioohhandel tot welstand 
te brengen, m<>et men het vak in zijn geheel 
~ennen en liefhebben. Zondeit' dit heilig vuur 
~al de grens der middelmatigheid nooit over
icln'eden kunnen worden. De wetten van 
vooruitgang stellen eischen, waaraan nie-

Studeer I 

p1and ontsnappen kan. Een energiek mensch 
draait niet om den pot. Hij pakt het werlt 
Itrachtdadig aan. Halfslachtigheid heeft nooit 
j.emand vooruitgebracht : de liefde voor het 

. vak geeft hem die kracht. 

Werklust 
. - I 

Werken is aangenaam en licht als men het 
p:tet genoegen doet. Elk vooruitstrevend 
inensch stelt er genoegen in moeilijkheden 

. te bevechten en te overwinnen. Zwarigheden, 
p:toeilijkheden en onmogelijkheden bestaan 
~Heen in het brein van hem, die bang, luste
loos en gemakzuchtig is. Hij die tegen moeite, 
werken en moeilijkheden opziet, moet geen 
bartketbakker worden of blijven. 

Optimisme en enthousiasme 
Opgeruimdheid, moed en wilskracht zijn drie 
elementen waarmede gij een stevig en duur
raam bondgenootschap ·moet sluiten; Bevecht 
uit al uw krachten hetgeen u neerhalen kan. 
f;elfbek:lag, droefheid, lusteloosheid, slapheid, 
gemakzucht, moedeloosheid, uitstel en sleur 
zijn doodsvijanden voor elk vooruitstrevend 
mensch. Bekamp ze niet alleen bij u zelf 
lilaar ook bij al die u omringen. 

Initiatief 
Sleur is doodend. Breek dus radikaal af met 
sleur en slenter. Sleur is gemakkelijk, doch 
deze haalt u onvermijdelijk neer in een poel 
. van stilstand en achteruitgang. Niets steunt 
u daartegen meer dan scheppingskracht. 
Breng afwisseling en leven in uw werk. Maak 
wat nieuws. Alles, waarin leven, beweging en 
kleur zitten, trekt onweerstaanbaar aan. Ge
l>ruik uw hersens mèer! Denk na! 

Nauwkeurigheid 
Doe uw werk stipt en nauwkeurig. Niets ver
hoogt meer uw persoonlijkheidsgevoel, uw 
gevoel van eigenwaarde dan netheid, orde en 
nauwkeurigheid. Nauwkeurigheid is trouwens 
cle grootste winstaanbrenger. Een drieman
IChap dat vertrouwen schenkt, vaste en 
trouwe klanten werft, en het werk vlot en 
aangenaam laat · verloopen. Dus minder. ge
Jaagdheid, geen zenuwaèhtigheid nog wán
orde, drie zaken die een goede, winstgevende 
productie in den weg stan. 

. ·. St,ïjdvaardigheid. 
Het leven is niets anders dan vechten, vech
ten en .nog· eens vechten. Zaken doen,· voort-

treden tegelijk te nemen om zich nadien 
brengen, is: striJden, niets anders dan strij. even snel iangs de leuning te laten afglijden. 
den, altijd en opnieuw aan het geweer staan Neem den metselaar als voorbeeld. De bouw
tegen elementen die ons wilJen neerhalen, kundige gaf hem een zeer nauwkeurig plan, 
ons onze winst ontnemen. waarin niets aan het toeval is overgelaten. 

De metselaar graaft totdat hij stevigen grond 
Vechten tegen negatieve gevoelens in ons. onder de voeten heeft. Dan pas begint hij 
Denk en handel opbouwend. Niet kankeren, zijn gro1;1dvesten steen voor steen. Steeds 
niet zaniken, niet zeuren, niet kniezen, niet heeft hij lat, meter en · schietlood . bij de 
vloeken noch jammeren, noch klagen, noch hand. Hij contróleert zichzelf voortdurend. 
kermen. Dat helpt u geen stap verder. Een Wees de spreuk indachtig : « Meet tweemaal 
vroolijk liedje, een lustig woord, een kwink- eer gij snijdrt! ». Dat voorkomt misrekening 
slag zijn on weerstaanbaar in dt)n aan val. . en verloren arbeid. 

Het probleem van het sociale verantwoordelijkheidsgevoel 
bij den ondernemer 

.4l 
In de .laatste jaren wint. meer en meer het inzicht veld, dat de taak 
van den ondernemer slechts schijnbaar beperkt is tot het dienen van 
de aan zijn· zorgen . toever:trouwde onderneming, doch dat hij in we
zen de verantwoordelijkheid draagt voor hert tot steeds grootere wel-
vaart en tot grootere bestaanszekerheid brengen van de geheele maat
schappij en dat hij den. achteruitgang van de maatschappelijke pro
duotie moet voelen als een rechstreeksche aanslag op zijn levenswerk. 

Het moreel aspect van de taak van den send kan zijn voor. de conomische functie. 
bedrijfsonderoemer wordt bizonder onder- die het <:economisch subject verricht. Indien 
streept in twee publicaties die zoo juist in bijvoorbeeld ·de belooning van een Onderne
Nederland zijn verschenen en die worden het gemiddelde der tantièmes van de laatste 
besproken door L.-J. Zimmerman in een ar- tien jaar), verandert daardoor niet aan zijn 
tikel van « Economisch-statistische Berich- pndernemerschap, gelijk ook een arbeider ar
ten », van Rotterdam <3-3-1943>. De twee beider blijft; of hij op tijd- dan wel op stuk
publicaties, die aanleiding hebben gegeven loon werkt. Met andere woorçien, ook het 
tat deze interessante bespreking, zijn « De inkomenrisico is niet essentieel voor het uit
ondernemer in de gebonden volkshuishou- oefenen van de ondernemersfunctie. 
ding » door Dr A. L.S. P. Stallaert <proef- Het moreele risico is het risico, dat de on
schrift aan de R. K. Economische Hooge- dernemer als gevolg van zijn ondernemers
school), en « De ondernemer en zijn sociaal- functie moet dragen; het is het persoonlijke 
economische problemen >>, door Ir. H.I. Keus, risico als gevolg van het uitoefenen van die 
een der direèteuren van « Heemaf ». . Specifieke functie. H€t is het risico van te 
Het lijkt ons interessant de aandacht te vra-.1 mislukken als leider van het bedrijf, door 
gen voor de gedachten die in dit artikel naar 1 welke mislukking men als zoodanig heeft af
voren zijn gebracht. gedaan, met andere .woorden het risico van 
De auteur tracht eerst te definieeren. van ·de mislukte carrière. 
wetenschappelijk <:economisch standpunt uit, mer, die gedurende tal van jaren alleen uit 
wat moet verstaan worden door een onder- tantièmes bestand. plotseling wordt omgezet 
nemer. Met het oog op de aspecten die hier I in een vast salaris (bijvoorbeeld gelijk aan 
ter sprake zijn gebracht, kunnim wij ons 
vereenigen. met de definitie die uiteindelijk 
wordt voorgesteld : een ondernemer ls hij, 
die belast is met de dagelijksche leiding van 
het bedrijf en die de risico's. aan dat leiden 
verbonden, draagt. 

Welke risico's draagt 
de ondernemer? 

De sociale functie 
van den ondernemer 

De. ondernemer als leider van de onderne· 
ming moet, aldus meent Dr Stallaert. naar 
onbeperkte w1nst streven, omdat het de ob
jectieve voorwaarde is voor de verzekering 
van het bestaan en het voo.rtbestaan van de 
onderneming. Hierbij wordu dus stilzwijgend 

De auteur definieert deze- als volgt: vermo- aangenomen, dat dit onbeperkte winststre
gen-, inkomen- en moreel risico. Ziehier hoe ven het bestaan en voortbestaan van de on
hij ze toelicht. derneming garandeert. Langen tijd werd 
Het vermogenrisioo is het risico het onder- door de cecoqomisten ook algemeen aan
nemend vermogen te verliezen, bij het niet vaard. dat het algemeen belang hèt meest 
slagen van den opzet. Uit het feit, dat wij gediend zou zijn met het streven naar een 
financieren en .leiden van het productiepro- maximeering van de individueele winst, doch 
ces· hebben gescheiden houden, volgt. dat de meer en meer wordt door de theorecici lnge-
ondernemer als zoodanig geen vermogen- zien. dat het niet houdbaar is. · 
risico loopt, Dit risico loopt. de kapitalist, 1 Ir. Keus deelt insgelijks deze meenlng ver
hocwel de ondernemer natuurlijk wel als mits hij schrijft. dat het in de toekomst, uit
kapitalist, dus als aandeelhouder. bij de gesloten moet zijn, dit goedkoopere voort4 

onderneming geïnteresseerd kan zijn. wat brenging de totaliteit niet ten goede komt 
geenszins noodzakelijk is. · en aanleiding geeft tot even wiehtsversta
Het inkomenrisico is het risioo, dat men 1 ringen. 
loopt, doordat men het inkomen direct af- De ondernemer, zoo tezen wij bij hem verder. 
hankelijk stelt van de uitkomsten van een zal zich in de toekomst meer en meer een 
speciaal productieproces. Dit risico draagt onmisbaar « deel » van het « geheel » moe
de kapitalist, doch normaliter loopt de on- ten gaan gevoelen en moeten inZien, dat aan 
dernemer in onze maat.schappij ook een in- zijn leiding hoogere eischen zullen wordèn 
k~menrisico, da~ zijn inkomen meestal, ook gesteld dan aan het intuïtieve leiderschap 
bij de N.V., waar het immers grootendeels van weleer. De maatstaven der beoordeeling 
uit tantièmes bestaat. direct afhankelijk is zuilen daarbij een wijziging moeten onder
vaÎ{de bedrijfsresultaten. HierbiJ zij er ech- gaan. De belangrtjkheid der onderneming 
ter:op geW"ezen, dat de speciale wijze, waar- moet niet langer worden getoetst aan den 
op"Ju~t ~t>JlleDJVOrq:t beta~ld,. nooit bes~ . groei van de onderneming in. een bepaald 
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tijdvak, maar aan de geringere veranderlijk .. 
heid in de werkgelegenheid in twee oP:eèn
volgende periodes van op- en neergang: De 
taak van den ondernemer in de toekomst zal 
zijn het vermijden van sterke wisselingen in 
de fabrieksbézetting. 

De ondernemer en de overheid 
Dr L.-J. Zimmermàn merkt hierbij terecht 
op, dat de beslissingen van den ondernemer, 
op gebied van den kostprijs bv. niet zullen 
moeten gebaseerd zijn op de te verwachten 
gevolgen op den korten termijn, doch op diê 
welke op den langen termijn vermoedelijk 
zullen optreden. Dit is het continuïteitsprin
cipe. Dit principe zal ook een onverbrekelijke 
band tusschen het . eigen bedrijf van den 
indernemer en de volkshuishouding, als g~ 
heel gezien, legg€n. De ondernemer, aldus 
Ir. ·Keus, zal het door hem geleide · bedrijf 
moeten synchroniseeren met het overige ba. 
drijfsleven en naar een goede parallelwer. 
king hebben te streven om het uit den tred 
vallen en de daaruit voortvloeiende even
wiehtsverstoringen te voorkomen. 
De ondernemers moeten zich in de toekomsf 
bewust worden, me1·kt dhr L:-J. Zimmerman 
op, dat zij .niet alleen de verantwoordeliJk· 
heid dragen voor de leiding van hun eigen 
bedrijf, doch zij zullen zich ook mede aan• 
sprakelijk dienen te voelen voor den gang 
van zaken in de geheele volkshuishouding. 
Indien zij meer doordrongen geraken van 
gemeenschapszin. zullen zij ook . inzien dat 
het streven naar een -maximale winst voor 
het eigen bedrijf, waar dat ten koste van de 
gemeenschap· zou gaan, sociaal gezien niet 
verantwoord is en daa.rom dient te worden 
nagelat;en. .. . 
Slechts indien de. ondernemer zich verant
woordelijk . gaat voelen voor de algemeène 
maatschappelijke welstand, zal hij zijn tuite
tie .naar bèhooren kunnen vervullen. Het rl· 
sico, dat hij hierbij zal loopen - en dat ·beo 
staat in. het niet slagen van deze doelstel· 
ling - is van een geheel andere orde ovan 
grootte dan het inkomen- en vermogenriSico, 
doch het zou een vooroordeel zijn te mee
nen, dat het moreele risico. omdat net niet 
in geld kan worden uitgedrukt, okleiner zou 
zijn dan de twee overige. 
Dhr. L.-J. Z1mmerman stelt dan de vraag: 
« Zal er, indien deze nieuwe mentaliÎ:eit meer 
algemeen wordt: nog pUtats zijn voor het 
particulier bedrijf of· zal de invloed van de 
overheid steeds verder toenemen? » 
De auteur is de meening toegedaan, da.t'oln• 
dien het verantwoordelijkheidsgevoel bi} ·de 
leiders der private bedrijfshuishoudingen · 
toeneemt, een bepaalde « vrije sector » in 
het maatschappelijk productieproces zal kun• 
nen blijven voortbestaan. Ook in dezen 
vrijen sector zal wei is. waar de Overheid de. 
bevoegdheden moeten bezitten noodzakelijk 
voor het leiden van den oeconomischen 
stroom, dooh daarbinnen zal den particulie
ren ondernemer ook de vrijheid worden ge
laten, die h:ij noodig heeft om zich te ont
plooien. 
Hiernaast zal de invloed van den «gebonden 
sector», zonder twijfel in beteekenis toene. 
men, een tenderuz; die reeds .sinds langen tijd 
viel woo.r te nemen. Niet alleen, aldus 
Dr Stallaert, dat de OVerheid als onderne
mer optrad in die bedrijven, die vanwege het 
algemeen belang het beste in handen van . 
den staat gevoerd konden worden, doch om
streeks 1900 beStond reeds de gemengd-pu· 
blieke onderneming, waarbij de Overheid ais 
aandeelhouder optll'ad en dus tevens in de 
winsten participeerde. 
De deelneming van het Rijk in gemengd-pU• 
blieke ondernemingen is sinds den oorlog toe
genomen en heeft in de publieke onderne
mingin privaatrechterlijken vorm aan betee
kenis gewonnen. 
Dhr. L.-J. Zimmerman teekent hierbij nog 
aan da-t, "'anneer het sociale verantwoorde-
lijkeidsgevoel zal toenemen, ook meer dyna
misch ingestelde personen zich tot den over• 
heictsdienst zullen voelen aangetrokken. lm• 
meo:s juist tot de ondernemers in overheids
dienst, in een staatsbedrijf, zullen in staat 
zijn hun behoefte oo.n het tot stand brengen 
van nieuwe combinaties, hun zin tot vormge
ving, te syncibroniseeren met hun streven om 
het algemeen belang ·te dienen, Dat in de 
laatste jaren tendenzen in de-re riCihting wijoo 
zen, stellllt hoopvol. voor .de toekomst. 



•~· .. · Wie kan een handelsfonds 
exploiteeren ? 

~ 
111. - De gerant 

Men kan aan het hoofd staan van een win
ttel zonder daarom eigenaar te zijn ·van dien 
winkel Wanneer een winkelier verhinderd ls 
nog langer winkel te houden en zich uit zijn 
zaken· terugtrekt, verkoopt hij hem gewoon
lijk. 

S~ms; wil hij echter het fonds behouden 
:VÓór een familielid, ·een· minderjarigen zoon 
bijvoorbeeld. In afwachting dat déze de zaak 
kunne overnemen, belast hij iemand anders 
met de uitbating of hij verpacht ze, hetZij 
tegen · een pèriodische vergoeding; - een 
anaandelijksche of jaarlijksche huur, - het
~j tegen deelneming in de winsten of een 
l)îircent op het zakencijfer. 
De eigenaar van het fonds heeft de keuze. 
~j:kan het doen uitbaten door een lastheb
li~r. een gerant. Deze beheert het in den 
J}aam en in de plaats van den eigenaar. Rij 
iS zelf geen handelaar, aangezien hij 1n oP
d\li.acht en voor rekening werkt van· een án
dere; hij is èen strooman, een figurant, een 
·:man aan wie de zaak_ werd opgedragen we
se:ns zijli qualiteiten van verkooper. Hij 
draagt geen risico's en alle verantwoordelijk-
heideberust op den lastgever. · 
OfWel kan de eigenàar in zijn zaak éen af
~:t:aardigde bediende aanstellen, die hij mèt 
het dagelijksche beheer belast, maar die · 
:voor alle verrichtingen onder zijn toezicht 
staat: De eigenaar koopt de \>aren van de 
leveranciers, de bediende verkoopt ze en geeft 
elke dag of elke ·week tekening van zijn be
leid. Zijn rechten en plichten worden opge
geven in een bedienden-contract. 
!Deze twee stelsels worden in de practijk 
doorgaans gemengd aaii.getrofftm. 

De eigenaar kan zich geheel van zijn verant
woordelijkheid ontlast~n door zijn zaak te 
:verhuren tegen een voorop bepaalden huur
prijs. 
De huurder is noch gerant, noch bediende. 
Hij houdt winkel voor zijn eigen, exploiteert 
de zaak onder zijn naam en op zijn risico. 
Hij moet steeds. denzelfden handel voortzet
ten· en evenmin als de vruchtgebruiker; mag 
lifj hem wijzigen. Eén kruidenierswinkel moet 
eèn kruidenierswinkel blijven. Hij mag rliet 
näar goeddunken over een of meer ondet
dèelen van het fonds beschikken. 
:Brengt hij in het fonds een nieuw element, 
.een· uithangbord bijvoorbeeld, dan wordt dit 
element onafscheidbaar aan het fonds ver

. bOnden, en het kan niet meer worden wegge
nomen, zonder de voorafgaande toelating van 
den verhuurder. Verhoogt door zijn .toedoen 
de. waarde van het fonds, dan wordt hem 
d,aarvoor geen vergoeding toegekend. 
IHfj moet de zaak bewaren en er over waken. 
Gevallen van oneerlijke concurrentie, di.ent 
liij onmiddellijk aan den verhuurder bekend 
te maken. Hij mag het fonds niet aan iemand 
anders afstaan, noch onderverhuren. 
Van zijn kant, mag de verhuurder geen con
currentie doen aan den huurder : hij mag 
dus in de nab)jheid geen gelijksoortige han
del uitoefenen. 
Voor de rest, vertoonen de rechten en plich
ten van den huurder en den verhuurder veel 
gelijkenis met deze van den vruchtgebruiker 
en den blooten eigenaar. -
!De verhuring van de.klandizie en andere on
lichamelijke elemèilten geeft aanleiding tot 
zeer gr,oote bezwaren. In 't algemeen, wordt 
hunne waarde geschat. Bij de opzegging van 

·de huur wordt ze herschat en het verschil 
wordt door de partijen geregeld. De opzeg-

'"gli1g' .ge$Chiedt trouwens uitzonderlijk daar 
de winkel meestal gehuurd wordt met het 
vooruitzioht hem later te koopen. 

DE V~SCHHANDEL 

DE BIJDRAGE. 1943 AAN DE N~ L. V. C. 
In den loop der maand Juni, zal deN. L. V. C. overgaa.n tot de inning der bijdragen 
welke door de Jèdc:n, kleinhande,laars. verdeelers . iil' voedingswaren voor het jaar 
1943 verschuldigd zijn. 
De verordening nr. 9/42 van I Juli I942 (Staatsblad van 5 Augustus) stdt deze 
bijdrage vast als volgt : 

, I. - HANDELAARS VERDEELE~S 
a) Kleinhandelaars, tusschenpersonen en leurders. 

I) Ondernemingen welke 5 personnen of mind« in dienst hebben: Fr. xoo,-; 
2) Ondernemingen welke meer dan 5 personnen in dienst hebben : Fr. 200,

(bezoldigd en onbezoldigd personeel). 
Wij herii1Deren hierna aan de betalingsmodaliteiten : 

BETALING ZONDER KOSTEN 

Ieder handelaar ontvangt per aangeteekend schrijven· een waarschuwings-uittreksel. 
De handelaar beschikt vanaf ontvangst van dit bericht over een tijdsverloop van 
30 dagen om zijn bijdrage te betalen. zonder kosten. Een stortingsbulletijn ·is aan het 
waarschuwings-nittreksel gehecht. 
Indien de storting niet door middel van dit bulletijn gedaan wordt, zal de handelaar 
er zorg voor dragen. op de keerzijde van het overschrijvingsformulier zijn stam· 
nummer van de N. L. V. C. en de mededeeling « Bijdrage 1943 » te vermelden. 
Alle stortingen welke betrekking hebben op de bijdrage moeten gedaan worden op 
postrekening nr. 94·35 van de N. L. V. C. te Brussel.. 

BETALING AAN DEN POSTBODE 

Indien. de bijdrage niet betaald is. binnen de 30 dagen zal de kwijting VERHOOGD 
MET EEN SOM VAN FR. io,- voor iqningskosten, door den postbode aangeboden 
worden. Ieder handelaar heelt er dus belang bij deze aanbieding niet af te wachten 
en zoo spoedig mogelijk te betalen. · 

NfET-BETALING BINNEN DE VASTGESTELDE TERMIJNEN _, 
Indien bij de aanbieding door de post 'de. bijdrage niet betaald wordt, beschik_t de 
handelaar over 14 dagen tijd om deze, VERHOOGD MET DE KOSTEN, door middel 
van een postcheck te betalen. De hierboven gegeven onderrichtingen nopens de 
overschrijvingen moeten in ditj;èvat in. acht genomen worden. Er zal geen tweede 
aanbieding langs de post geda'an worden. 
INDIEN DE CORPORATIE DE STORTING BINNEN HET TIJDSVERLOOP DEZER 
VEERTIEN DAGEN NIET HEEFT ONTVANGEN, ZAL DE BIJDRAGE VER· 
DUBBELD. WORDEN. 
DE HANDELAARS .ZIJN VERZOCHT HUN BIJDRAGEN NIET TE BETALEN 
VOOR ZIJ HET WAARSCHUWINGS-UITTRfKSEL ONTVANGEN HEBBEN. 

BEZWAREN 

Het feit dat een bezwaar of verhaal wgediend werd is geen beletsel dat de bijdrage 
niet .meer moge geëischt worden. 
Welke ook de reden van het uitstel weze, zal de bijdrage verdubbeld worden wann.eer 
ze niet binnen ·den vereischtèn termijn betaald is. Alle klachten. worden onderzocht 
en de ten onrechte gestorte sommen zullen terugbetaald worden. 

BRIEFWISSELING 

Alle briefwisseling aangaauide de bijdrage moet aan den Tellirigsdienst vim den 
Sector " Handel en Distributie >>, Sint-Miehielstraat 28, te Brussel,. gezonden. worden. 

OM DEZE BROCHURES TB • VOLSTAAT HET 
DB OVEREENKOMENDE SOM TB STORTEN OP POST• 
REKENING N' 911 .• 91, DIENST. VOOR PERS EN . PROPA
GANDA VAN DE N. L. V. C. VERGEET NIET OP DB 
STROOK DE REDEN VAN UW STORTING TB VERMELDEN. 

~ 

Hebt U reeds uw 
belastingsbiljet ingezonden 

Jl 
Volgens artikel 53. van de samengeordende, 
:wetten moet ieder inwoner v>an het rijk elk 
jaar. zijn belastingbiljet met aangifte van 
zijn inkomsten, bij het Beheer der Direc~ 
Belastingen, inleveren. Deze verklaring wordt 
gedaan door middel van een formulier dat 
door hoogervernoemde administratie aan de 
belanghebmomden wordt verzonden; dezen 
zijn gehouden dit formulier, degeli.j'lt inge
vuld en ond.ertéèkend, in te leveren bij den 
ambtenaar of deli dienst waaa-van het afkom
stig is. 
:Öe belastingscl'l:uldigen die geen soortge
lijk fermulier zouden hebben ontvangen, -
kunnen zich niet op deze nalatigiheid ber()fl,. 
pen om zich .aan de verplichting van de ver
klaring te onttrekken; desgevallend moetep. 
·zij een formulier vragen aan den Dienst van 
Taxatie waarvan zij afhangen en het dege
lijk ingevuld en onderteekend, vóór 1. J.uni 
van het jaar dat Zlijn naam geeft aan ·het 
belastingsboekjaar, verzenden. (i Juni 1943 

voor de inkomsten va11- 1942.) 
Zoo dit nog niet gedaan werd. hebt U er alle 
belang bij V ~oo spöedig ~ogelijk i,n,,r~el te 
stel!1en, zoonièt' loOpt u kans van ambtswege 
getaxeerd· te worden met daarbij verhooging . 
en boeten. 
Alleen de personen die om reden van hun 
geringe inkomsten niet aan de aanvullende 
personeele belasting zijn onderworpen, wor
den ervan vrljgesteJld jaarlijks hun v'érkla,; 
ring te hernieuwen. 
I>it is doorgaans het geval ·wanneer het ro. 
taai der immobilaire bélastingen, de inkom
sten der mobilaire kapitalen en de netto be
drijd'sinkomsten ten beloope van 85 %,. dat 
12.500 fr in de gemeenten van minder dan 
5.000 inwoners; 15.000 fr in de gemeenteri'van 
5.000 tot 30.000 inwoner; 20.oo0 fr in de ge
meenten van 30.000 en meer, overschrijdt. 
Deze personen worden er evnwel aan gehou:. 
den vóór 11> Januari van het jaar iedere Wi)
ziging in hun burgerlijken toestand of in'hun 
gezinsverplichtingen ingetreden, aan den 
controleur bekend te maken. 
Er moet steeds een eerste VeJ:Iklaring aan
wezig zijn, die als basis kan. dienen voor de 
vaststelling der belasting. 

Aardappelteelt 
en- aar«~ppelcontracten · 

4\ 
De Hoofdgroepeering a Aardappelen » heeft 
een brochure uitgegeven over a Aardappel.:. 
teelt en Aardapp(llcontracten ». J?aarin vindt· 
de belanghebbende alle gewensc.b,te docu· 
mentatle over. dit zoo belangrijk onderwerp, 
en namelijk : 
den omzendbrief aan de burgemeesters. p~ 
treffende de teelt en de contracten af te slW· 
ten tusschen particulieren of gemeensph!J.P.: 
pen eenerzijds. en landbouwers, anderzijds; 
de afbakening der landbouwstreken van Bel
gië en de forfaitaire opbrengst van · aardap
pelen, die voor ieder dezer streken werd fast- · 
gesteld : verder practische inlichtingen en 
mededeelingen. · 
Deze brochure, die. van de hand is van den 
heer Van Limburg, kan worden aangevraagd 
bij de Hoofdgroepeering · « Aardappelen », 
Zaterdagplein 1, Brussel, of besteld mits stor
ting van 3 frank op postrekening 911,91 v>an 
den Dienst voor Pers en Propaganda van de 
N.L.V.C. te Brussel. 
Er valt op te merken dat de einddatum'voor 
het indienen d.er contracten verschoven 
wordt tot op 10 Juni 1943. 

De verantw. altgever 1 
Wlllem Mella, 

Nleawsuaat.: . 50, BraNeL. 

N. v. :IMIPI. ' ' 

Hopauaat. .fl. Bf1inel. 
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