
MAANDELIJKBCH TIJDSCHRIFT. VERSCHI.JNT DEN TWEEDEN DONDERDAG VAN 

IEDERE MAAND, ~~GAAN VAN DEN SECTOR " HANDEL EN. DISTRIBUTIE .• BIJ 

.PE NATIONALE. LANDBOUW• EN VO.EDINGSCORPORATIE, GERICHT TOT AL DE 

YICHHANDELAARS EN TOT DE GROSSIERS IN VISCH EN VISSCHERIJPRODUC• 

TEN, LEDEN VAN DIE NATIONALE LANDBOUW• EN VOEDINGSCORPORÀTIE • 

DiRECTIE: D' WILLEM MELIS EN D' IVAN DENIS. BEHEER EN REDACTIE:) 

HoPsTRÁAT, 47~ BRusSe:L.· PÓSTREKENING: NATIONALE "LÀ.Noaouw- EN 
VOEDINGSÇ"ORPORATIE, PERS• EN PROPAGANDAOIENST, Nr 911.91. ASONNE• 

·.~E;~TSPRIJS: To:r EINDE 1943: 31 Ï='R. DRUKK~R. IMIFI, HOPSTRAAT, 47• 

~~U.S~~.L. CLICHEERDER• HUYGHENS, ONDERWiJSSTRAAT, ·57, ANDERLECHT. 

. KANTTEEKENLVGÈN 
. Vele handelaars denken nog altijd dat het 

einde va.n den oorlog opnieuw de toestanden 
van vc)ór den oo:~:log uit den dood zal ver
,wekiken, zij het dan ook na een periode van 
aanpassing. Alles wijst er op, dat zutirs niet 

. waar zal zijn; onze plicht gebiedt het oo zeg~ 

M.,E,DE DEEL t··N GEN Onderhoud van de koelkast 

gen. Inderdaad, de ordening heeft een te 
groote uitlbreiding genomen dan dat re plot
seling zou verdwijnen na het o]lhouden van 
de omstandigheden, die haar in het leven 
riepen. 
Spijt de talrijke ' toepassingsmoeilijkheden, 
voortspruitend uit de abnormale toestanden 
van tegenwoordig, is ze den staten te nuttig 
om een dergelijk middel ter handhaving van 
de. orde zoo maar los te laten. Van den an
(l:eren kant weten wij uit de redevoeringen 
van de invloedrijke poli!tici en reconomici uit 
ai de landen, dat zij vast besloten zijn niet 
meer te hervallen in de vroegere fouten en 
niet meer van gedachte zijn den g'el<lschom
mel en de beursspecülatie, welke naar de al
geheele ontreddering leiden, toe te . laten. 
De overgangsperiode, welke op den· oorlog 
zal volgen, zal niet kort zijn. Men voorziet 
over •t algemeen tweè jaren om de oorlogs
reconomie geleidelijk te doen overgaan naar 
de normale productie. Daarenboven mogen 
wij niet vergeten, dat de goede gang der 
zaken een tijdlang za:l belemmerd worden 
door het gelbrek aan de noodige vervoermid
delen. 
Natuurlijk zal het onmogelijk zijn gedurende 
deze periode aari den handel een onbeperkte 
vrijheid te laten. 
ET is ook het feit da.t men zoowel in Duitseh
land als in de Angelsaksisclle la~den aan na
oorlogsche reconomische ontwerpen werkt, 
meer in het bizonder aan geldprojecten. Al 
deze. projecten hebben een geldblocus gemeen 
met bv. toezicht op de balansel).. dea.- betalin
gen. Wij geven toe, dat niets er op wÜst dat 
deze projecten in. al hun scherpte zullen 

.worden toegepast, doch wij mogen ook niet 
vergeten, dat niets inlichtingen verschaft 
over de toekomst: 
Wat nog de mogelijkheid aanduidt om een 
reoonolnische ordening te behouden, is het feit 
dat in belde kampen projecten worden bestu
de~rd om al de arbeidskrachten te gebruiken 
met het oog op de onderdrukking van de 
werkloÓSheid .. Het staat zoo goed als vast, 
dat de Staat tusschen zal komen in de privé 
bedrijven en .wel voor een tijd die vea.- de 
overganggperiode zal overschrijden. Dit zal 
gebeuren met het oog op de álgeheele opslor· 
ping van de werkloosheid. Dit interventio
nisme zal bepaald worden door het succes, 
da:t het privé initiatief, de onderlinge be
roepsmedewerking te beurt zullen vallen bij 
de oplossing van het vraagstuk van het doel
matig gebruik van den handarbeid. 
Nu zoowel als in de toekomst zal de staats-

De kabeljauwvangst 
·~ 

De kaibeljauwvangst was iJn de voTige eeuw 
zeet voorspoedig op einze Vloomsche ku8t. 
Reeds sedert Î·atllg :is de:?le vangst weinrg 
;rendeerend. Men heeft naar de \redenen 
daarvan gezocht en men kwam tot .de vast-

Komen de zeilschepen nog eens weer'! 

stelling dat sedert d~ opkomst der stoom
treilers de kabeljauwvangsten sterk hebben 
afgenomen. Eertijds bezi!gde men voor de 
kabeljauwvangst zeilschepen zooals dit ove
rigens nog in Frankrijk het ·geval is geou
tilleerd met diepzeenetten. Zeilschepen 
varen traag terwijl stoomtreilers een groote 
snelheid hebben. Da,a11bij komt il11Qg dat 
andere netten gebezigd worden. Het is 
missChien daaraan te wijten dat de kabel
jauwvangst. maar weinig meer oplevert daar 
de kabeljauw een diepzeevisch is. 
Wat er ook v.an zij, sedert de opikomst der 
motorschepen,. die meteen de reizen op lange 
vaart uitschàkelden, zie>; men onze schepen 
niet meer Z~Waar 'bevracht met ingezouten 
en gedroogde ~kabeljauw terugkeeren. · Men 
ma,g zi;ch · bijgevo1g de vmag stellen of op 
dit .gebied de voomitgang niet illiadeelilg is 
geweest en of meh er ze'kleren · dag niet oo,l 
moeten toe besluiten de trage majesta
tische zeilschepen opnieww. in de V<aart te. 
brengen ten einde lWOO'te hoeveelheden ka
beljauw .aan te voeren. 

Uitreiking der getuigschriften 
van de vakschool 
voor detailhandel 

~ 
Op het einde van het schooljaar is de 
Va~hool voor Detailhand~l in Voedingswa
ren op 26 Juli ll. overgegaan tot' de plechtige 
uitreiking der getuigschriften en de afkondi
ging der resultaten in de stemmige· zaal van 
de Bnisselsche Kamer van Koophandel, in 
aanwezigheid der leerlingen en van hun 
ouders. 
De vergadering werd voorgezeten door den 
heer DI]lwé, voorzitter van den Sector « Han
del en Distributie >>, en de heer Piet Meuwis
sen, Corporatieleider, had er aangehouden 
aanwezig te zijn aldus het belang toonend 
dat de Corporatie aan ·den detailhandel 
hecht. 

tusschenkomst omgekeerd evenredig zijn aan Nadat de Voorzitter de aanweZige persona
den geest van initiatief, het wederzijdsch liteiten had verwelkomd· en de leerlingen 

voor de gedane krachtinspanningen had ge-
~-.... -~~_!!1~~!1 __ €)!!_~~- ~~pstucht. _!~g~!~~!~d~_!()(l~II1e_erde de heer Guillaume 

·-·-
Van Den Broeck, Directeur der school, de 
resultaten die wij op blZ. 2 publiceeren. De 
laureaten ontvingen hun diploma van den 
heer Corporatieleider. 
De heer Meuw:issén sprak vervolgens over 
het belang van hèt vakonderwijs in den de
tailhándel voor voedingswarèn · dewelke een 
zoo groóte plaats. in ons leven inneemt. 
Meer en meer zal de noodzakélijkheid zich 
doen gevoelen goed onderlegde l:iándelaars' te 
. bezitten die met volledige kennis van zaken 
hun beroep uitoefenen. 
Verder drong de heer Corporatieleider aa:t: 
op de noodwendigheid van de beroepsorgani
satie die de handelaars in de verschillende 
branches va!l"den voedingshandel moet groe
peeren. Het is nochtans geen nieuwigheid 
daar reeds vóór den oorlog op. de beroepsor
ganisatie aangestuurd werd; de huidige om
standigheden hebben de noodwendigheid der 
beroepsorganisatie nog meer op het voorplan 
geschoven zoodat haar verwezenlijking niet 
kan verdaagd worden. 
In zijn hoedanigheid van voorzitter der 
hoofdgroepeering i< Coloniale Waren » ver
klaarde de heer Druwé dat hij een gunstig 
advies zou uitbrengen op elke· aanvraag tot 
het verkrijgen van een inschrijving in het 
handelsregister, die ingestuurd wordt door 
een 1èerling qie net. eindgetuigschrift. van 
een der vakscholen v~n den Secfor zou heb-
beu' 6êháaid. < : · · · · · .· · .· · • 

Voorrangkaarten 
~ 

Verscheidene lezers vragen ons hen te doeu
meuteeren nopens de voorrangkaárten : Be
staan er verschillende soorten? Welk is hun 
geldigheidsduur? Wie kan ze krijgen? Wie 
levert ze af? ... 

Uit den weg voor de ouderlingen! 

De voorrangkaarten worden deti grijsaards, 
die niemand' hebben om hen te helpen en 
om hun zegels en hun levensmiddelen ter 
plaatse te halen, door den politie-commissa
ris afgeleverd. Deze laatste ·onderzoekt het 
geval en levert een voorrangkaart af, Vl~elke 
voorrang geeft bij het afhalen van de zegels 
op den ravitailleeringsdienst en van de le
vensmiddelen in den winkel. 
Daarenboven verstrekken de geneesheer~n 

aan de toekomstige moeders en voedsters 
een kaart, waarop de politie-commissaris het 
gemeentezegel slaat: deze kaart geeft insge_.
Iijks recht op voorrang in de rijen. 
De kaart voor groote mvalieden van 60 % af, 
afgeleverd door het Nationaal Wèrk der In
valieden, moet ook door den politie-commis
saris geldig worden .verklaard 

-~---~ 

~ . . 

In talrijke winkels van ·voedingswaren .wor• 
den koelkasten gebruikt om·.de gemakkelijk 
bederfbare waren zoolang te bewaren · tot 
wanneer zij aan den man . \\-orden gebracht • 
Ook in slagers- maar vooral· in charcuterie
winkels, treft men kleine · electrieke koèl• 
kasten aan. 
Het onderhoud van deze koelkasten is ~an 
groot belang niet àlleen voor de doelmatig;. 
heid V"U de bewaring maar tevens om ai te 
vlugge sleet in het apparaat te voorkomen. 
Daar koekasten ~.eer duur kosten raden- wij 

· Reinheid is geboden I 

aan ze bestendig te onderhouden ten einde 
er het maximum nut uit te halen. 
Ziehier enkele nuttige wenken : het ont
dooien en schoonmaken gebeurt het best eens 
per week. Hierbij wordt de stroom uitgescha
keld. De wanden en roosters worden daarna 
in lauw soda- of Imiwater afgewasschen en . 
tenslotte met azijnwater nagespoeld. 
Het gebruik van zeep is niet aan te bevelen, 
omdat ze in de koelkast een onaangenaam 
geur achterlaat. Bizonder goed moet de ver· 
damper worden schoongemaakt. Is de kast 
van binnen gereinigd, dan laat men haar 
met open deur nog een uurtje lpchten: onder
tusschen kan men haar van buiten afwas
schen. Dan worden de schalen voor de ijs
blokjes met versch water gevuld, de stroom 
ingeschakeld en de kast is weer klaar voo~ 
het gebruik. · 
Natuurlijk mag men de koelkast niet ver
warren met de ijskasten, die in de vischhan .. 
deis worden g~bruikit en waarmrer Wij het iitl. 
blad · reeds hadden. Dat zijn . gewoonlijk 
g.roote bakken met onderscheidene verdeelin· 
gen, waarin de viscll zo11gvuldig en soort bij 
soort wordt bewaard. Het spreekt ya,n.zelf da.U 
ook daar de grootste ruiverheid wordt ver .. 
eischt ... 

De haringopbrengst 
verleden Winter 

~ 
Reeds herhaaldelijk werden statistieken ge
pU'blicee:t:d over de opbrengst van dJe l:taring
va!l!gst verleden Winter, welke bilj gebrek 
aan officieele cijfers de 'bedoeling hadden 
de globale productie te schatten. Thans zijn 
wij in de gelegenheid juiste cijfers te ver
melden. De totale aarwoer lbedroeg 45 mil
loen 671,308 kg. en wolXl.t per haven al$ 
volgt onderverdeeld: Oostende, 7,6'1'4,957.; 
NieuWipOOrt, 26,061,120; Duinkerke, 10,082,050; 



' :BLADZ. 2. ·-

Zeebruglge, 596,3Q'8; De Panne, 864,583; 
, Blankenlberge, 124,000; Qost.iOuinkeT'ke, 
9,423; Koksijde, 58,060; Heist, 2,462; Middel
kerke, 197,396. 

DE VISCHHANDEL 

behOIUidt, zouden w]j voor ihet seizoen 1943-
44 een sterke afname van de ~·moe- -
ten voorzien. 
Elchter waren -~de uitermate .rijke vamgsten 
der tWlee laatste· ih.aringoom~ eerder te 
danken aan de o.nderbrelcing van de groote 

··Mosselen 
voor de groote agglomeraties 

12 AUGUSTUS 1943 

STAGEDOENDE 
HANDELAARS 

Wat brengt ons 
het volgende haringseizoen? 

Jl 

,_ vissciherijen · op . de HerfsthariJ:lg van dè 
Noordtzee en ihet Ell!gelsch Kanaal dan aan 
den rijkdom der jaarklassen die er in aan
wezig waren. Inderdaad zijn het deze ha
ringroholen die het doel dier herfstvissche
rij mtma.ken, welke ons in den winter den 
ijlen-ihaling leveren. Het was dan ook in 
normalen tijd· natuurlijk dat zij vooraleer Ze 
ons hier toekwamen, reeds merkelijk gedund 

Jl 
De Hoofdgroepeering « Vlisch en VisscheriJ
producten » deelt mede dat één miljoen kg 
mosselen uit. Nederland konden ingevoerd 
worden. Deze mosselen zullen in den loop 
der volgende weken verdeeld worden in de 
agglomeraties' Brussel, Luik, Antwerpen en 
Gent aan 1/2 kg per persoon. 

TOT ONS GENOÈGEN HEBBEN TAL
RIJKE lONGELIEDEN UIT DE PRO
VINCIE, DIE DE LESSEN AAN DE 
DOOR DEN SECTOR « HANDEL EN 
DISTRIBUTIE " GESTICHTE VAK
SCHOOL VOOR DET AlLHANDEL 

·WILLEN VOLGEN, GEHOOR GEGE-
VEN AAN ONZEN OPROEP VER
SCHENEN IN ONS VORIG NUMMER. 

VOOR DEN TOEVLOED VAN DEZE 
AANVRAGEN DOEN Wlf BEROEP OP 
DE HANDELAARS UIT .HET BRUS
SELSCHE, DOOR HUN TE VRAGEN 
EEN DEZER /ONGEL!EDEN ALS STA
GEDOENDE HANDELAAR TE AAN
VAARDEN. MEN GELIEVE ZICH 
DRINGEND TE WENDEN TOT .DE 

lf)e h!3er Gilis, visscheri-jteclmicus bij den 
rdienst voor zeevisscherij, heef.t. bij een alge
meen onderzoek van de harin.gc:unpagne 
21 harmgmonsters van 25 haringen ontleed, 

wat betreft hun lengte, hun gewicht, hun 
geslacht, de ontwikkelingsstadia der ge
,slachtspa:oducten, het V€t, den ouderdom, het 
.aantal ruggewerv~ls en den inhoud der 
magen. 
Wat den ouderdom betreft heeft · hij 
.kunnen v-aststellen dat de 30.3% ervan 
6 j:aar en 26 % 4 jaar oud zijn. Dit betee
kent dat meer dan de helft van de gevan
gen haringen in 1006 Of 1938 geboren wer
den; anders gezegd dat de jaarklassen 36 
en :wl voor meer dan de heift in de hitring
concentratie van 1942-1943 voorkomen. 
Daaruit besluit de heer Gilis als volgt : 
De concentratie 1942-43 is gekenmerkt door: 
1) Twee goede jaarklassen 1933 en ·193;6, dus 
vier en zesjarige individuen; zij verteger.
woordi:gen te zam.en 56.7 % van de sam•on
:ste1ling; 
2) Twee middelm<ttige jaarklassen 1935 en 
19•34, 't zij zeven 'en achtjartge haringen die 
-voor 25 % in de concentratie aanrwezig 
waren; 
3) Twe;; a>rme jaarklassen 1939 en 1937, dus 
jonge kl.assen met drie en vijfjarige indi
viduen die met 13 % verreweg de minder
illeid vormden. 

wa;ren en deze vooraflichting, die meer dan 
100 millioen kgr. bedioeg, de ijle-haring
concentratie zeer zwaar belastte. 
Zoolang de vischg'ronden op afstand van 
de kusten buiten het bereik van de vis
schers blijven en de har.ilngscholen ons hier 
bijgevolg ongedeerd toekomen, mogen we 
ons dan ook aan goed ijl-haringseizoenen 
verwachten. 

Garnaalvisscherij ln verband 
met overbevissching 

~ 
BESTAAT ER MERKELIJK GEVAAR? 

De Visscherijtechnicus C. Gi1is, van het Be-
heer van Zeewezen, laat zl'ch als volgt uit 
over de garnaalvisscherij. 
In 1942 bedroeg de garnaalaanvoer 533.375 kg 
of 39 % minder dan in 1941. Deze geweldige 
inzinking vindt gedeeltelijk haar uitleg in de 
aanz;ienlijke uitbreiddng van de treilvisscherij 
op bodemvisschen, waardoor de jacht op gar-

Déze mosselen konden wordim ingevoerd 
tegen ruilievering van 700,000 kg mosselen
zaad. 

Waarom er weinig sprot is 
Jl 

DE HARING DRAAGT ET SCHULD AAN 

Sedert den oo.rlog blijft de opbrengst der 
sprotvisscherij onder het gemiddelde. Deze 
poovere ui.tslag is grootendeels te wijten aan 
de beperkte vrijheid waarover de visscher in 
~e huidige omstandigheden beschikt, bij het 
opzoeken der vischgronden. 
Volgens bevoegdheden zijn de rijke haring
vangsten ook niet vreemd aan het geringe 
rendement van de twee laatste sprotseizoe-
nen. -
Spijtig g.enoeg is het den Vissc'iierijtechnicus 
C, Gilis, gezien de moeilijke omstandigheden 
en het gebrek aan personeel, niet mogeLijk 
geweest een biologisch onderzoek omtrent de 
sr>rotconcentraties, zooals dit voor. den haring 
geschiedde, in te stellen. 

DIREC'I"IE VAN DE VAKSCHOOL 
VOOR DETAILHANDEL 
StoMPstraat 13, Brussel.· 

Bij gelegenheid van de eerste winning van 
olie uit koolzaad, had op Vrijdag 23 Juli 1.1., 
in een der grootste olieslagerijen van ons 
land een korte ·plechtigheid plaats. waarop 
benevens de heeren De Winter, secretaris
generaal bij het Ministèrie van LandbouW 
en. Voedselvoorziening, Piet Meu'~>:issen, lei· 
der van de Nationale Landbouw- en Voe• 
dingscorporatie, en Schobrens, leider van den 
·Productieslag, afgevaardigden van de land· 
bouwers, de hoofdgroepeering « Zuivel, Vet
ten en Eieren » en ·de pers er aan gehouden 
hadden aanwezig te zijn: 
In zijn rede herinnerde de heer De Winter 
o.a. aan de ontzaglijke moeilijkheden waar· 
mede b,ij te kampen had en heeft om in onza 
voedselvoorziening te voorzien in 't algemeen 
en onze vetvoorziening in 't bizonder. 

De eerstkomende cOncentratie 
bijgevo1g enkel door : 

1943-44, zal naal in sterke mate afnam. Het aantal gar- Het zeevisscherijbedrijf 
·in Portugal 

« Alleen het koolzaad kon de redding bren· 
gen, verklaarde de secretaris-generaal, en zoo 
hebben wij het vorig jaar aan pnze boeren 
gevraagd, dat zij uit den bodem.zouden win
nen wat zij ons over koeien en varkens on
mogelijk geven konden. 

1) twee rijke klassen gesptjsd worden, waar
van de nume1ieke sterkte zal afnemen 2) 
twee oude klaSSJ;;n die tot . nog toe. tame
lij>k sterk in de vangsten aanwezig waren, 
maar gezien hun hoogen ouderdom wellicht 
totaal uit de vangsten zullen verdrwiJnen, 
en 3) twee jonge, maa.r slechte klassen d.ite 
zich van den beginne als zeer arm aangemeld 
hebtben en in de toekomst ook maar een 
bescheiden rol zullen spelen. 
Ons eniD~l steunende op de samenstelling 
van de concentratie 1942-43, ten O'PZichte 
van de oudeTdomsklassen, en afgezien van 
hetgeen de « coming elass ·.)> 1940 ons voor-

DE VAKSCHOlEN 
VOOR DETAILLANTEN 

IN ALCEMEENE 
VOEDINGSWAREN 

De leergangen hervatten in October 

Met· het oog op het hervatten der 
lessen van de vakscholen van den 
.Sector « Handel en Distributie » 
worden de inschrijvingen der leer
lingen op de hieronder volgende 
adressen aangenomen : 

1 

-Antwerpen: waar een nieuwe school 
wordt geopend, provinciaal secre
tariaatvan den sector: Van Eyck
lei 2; 

Brussel : in de scb,ool zelf, van 
. 18 Augustils af tusschen 14 en 
16 uren; 

Gent_ : waar oók een school. wordt 
geopend. provinciaal secretariaat 
van den Sector : Oude Schaap
markt 8 <elken Woensdag); 

Luik : provinciaal- secretariaat van 
den Sector. rue Vinave-d'Ile 25. 

De studiën loopen ovèr twee jaren. 
doch er wordt een voorbereidend 
jaar voorzien voor hen, die met net 
oog op de te volgen cursussen, niet 

· een voldoende algeroeene ontwikke
ling bezitten. 
Om aangenomen te worden moet 
men ten minste 15 jaar oud z1jn. 
Eentoegangsexamen beslist er over.·.· 
of de leerling het eerste of het voor
bereidend jàar mag volge!Ï. · 

naaivangsten slonk inderdaad van 12.831 tot 
9.200, hetzij 3.619 vangsten minder dan in 1941. 

Daat het gemiddelde vangvermogen bij de 
garnaalqkorders-: lichtjes · vermeer,derde kan 
er ook geen spraak zijn van overbevisschirig. 
57 % van de garnaalVisclljes behoorden tot 4l 
de oorteering « klein ». Dit procerit staat 
mertke1ijk lager dan dat door Professor Gil- De scheepsoou:v kent een periroe van voor

spOed in Portugal. In dim lOOp van dezen son in 1932-33 vastgesteld, wanneer het, naar 

» Ik ben blij hier te kunnen getuigen,. dat 
onze oproep niet op de doovemanspoort van 
het onbegrip en van den onwil is afgebotSt. 
Duizenden boeren hebben vrijwillig en. zon• 
der de minste verplichting aan onzen oproep. 
gehoor gegeven en hebben het heilbrengende 
koolzaad in veie· voren gezaaid. » 

gelang de vischsoort, tusschen 65 en 95 . % 
schommelde. Dit verschijnsel mag _als. zeer 
bevredigend beschouwd worden en duidt aan 

zomer :1\'erden veertien motorschepen voor Met klem verzekerde hiJ. dat dank zij de 
de ka.beljauwvangst, mat een waterverplaat- koolzaadteelt op groote schaal dè vei:hooging 
sing_ van L5oo i<>n. elk, op $f;apel gezet. Deze van de vetstofrantsoeneering gedurende deze 
schepen zouden volgend jaar reeds in de zomermaanden mogelijk is geworden. 

dat de/ garnahlkorders de te kleine vischjes vaart kO!inen. En vèrder : 
terug over •boord werpen. . . . « De margarinedistributie, die wij dezen win· 
De garnaalvisschers blijven niettemin groote Elk schip heeft eene be:mannmg van 60 kop-_ ter zullen kunnen verzekeren, zal het klaar-

pen. De nieuwe vloot zal het tekort aan stok- ste en het duidelijkste antwoord brengen aan 
verdelgers van ondermaatscihen visch en zoo- viscih in Portugal verminderen. Vóór de om- den kwaadwilligen laster en het onveránt
dra de vrede terug Zal ingetreden ziJ"n zal d u·k k · ·1 ct· n, d·e in wente1ing van 1926 kon Portugal slecihts 12 % woor e J e ge WlJ van legene · 1 
men onmiddellijk tot regiementeering van van Z'ijn stokvisclhverbruik door de binnen- onze koolzaadcampagne iets anders hebben 
deze visscheri.j dienen over te gaan. willen zien. dan. ~en poging om onze eigen 

Motoren 
v.oor de visschorsvaartuigen . 

4\ 

landsche . Vlissciherij dekken. . .. Belgische bevolking van den honger te vrij-
Thans. bevinden zich de grootste motorzeil- waren. 
sè:hepen der Pol"tugeesche visschermloot op J> Toen ik mij na de meidagen van 1940 als 

secretariscgeneraal van het Departement; van 
Landbouw vóór de zware taak geplaatst·iag 
in te staan voor de voedselvoorziening. ·Van 
onze bevolking, heb ik mij terdege reken
schap gegeven van de onoverkomelijke moei• 
lijkheden die ik in de vervulling van mijn 
taak zou te overwinnen hebbe~ .. Gebondert 
door de wetten van ons land, heb ik geen 
daad van burgerlijke desertatie willen stel· 

de v:ischgronden van N ew- Fou:hdland en 
Groenland. Zij vangen daar uitsluitend ka
beljauw welke in gf!.droogden toestand als 
stokvüSch. één van de voornaamste levens-
middelen der Portugeezen VQl'Illt. 
Vóór den oorlog .werd het grootste gedeelte 
van de behoefteaan stokvis()'h uit het bu1ten-
land, vooral uilit Noorwegen en Engeland, be- len, ten einde mîj aan de moeilijkheden te 

De Afdeeling ZeervissCherij, Hoofdgroepeerïng trokkert. Nadàt ctèzè leveranciers voor Por- onttrekken. • Door gee11 .a11der .motie~. gedre-
Verkeer, deelt mède: tugal veriorén wdrén g~gaan; heeft de Portu-; ven dan het uitsluitend belang van ons eigen 
« Uit ontvangen onderrichtingen blijkt, dàt volk, heb ik deze taak zonder< ·verpoozen 

geesohe Regeering înet ·alle middelen de bin-. h in de toekomst geen SQheepsmotoren voor voortgezet. wel wetende dat ik daarbij• noc 
nieuwbouw meer. zullen vrijgegeven worden. nenlandsche groote zeevisscherij bevorderd op dankba!J,rheid noch op instemming zou 
» Maar al te veel reeders verkeeren. in den en de vloot;isterk uitgebreid. moeten rekenen. -. · 
waan, . dat. het voldoende. is . een ·toelating •. tot » In al mijn· gedragingen heb ik· mij moeten 
inbouw van motor te verkrijgen van het verlaten op wat. ik voor mij zelf in geweten 
Beheer van Zeewezen om, door dit feit zelve, al& vaderlandsehen plicht heb beschouwd. 
levering te kunnen nemen van hun motor De koolza· adolt"e·t"s ·e·r ··' )) In het licht van ditzelfde geweten wil ik 
» Nog andere, omzeggens onoverbrugbare 'dan ook openbaar verklaren, dat' onze kool-
formaliteiten zijn te verVullen. zaadboeren in volle waarachtigheid .een daad 
·» Het staat vast, dat er voor nieuwbouw, in ,h hebben . gesteld van- echte vaderlandsliefde 
principe, geen scheepsmotoren vrijgegeven ~ omdat zij het. heil der riatie niet hebben ge-
worden en wel allerminst voor motoren va:n zocht in de uithongering·im derhalve in den 
meer dan 80 P.K. Wij herinneren ons nog altijd den twijfel, ondergang van het land. » 
» Wij ra-den dus de reeders aan, vooraleèr ·om niet te zeggen den spot, waarmede:velen De hr De Winter besloot zijn redevoering 
met den bouw van ·een schip aa.n te vangen, -in den lande de campagne voor de koolzaad- met er op te wijzen, dat zéer zeker het rri~xi
zioh te vergewissen d·a.t hun motor zal vr.j- teelt met het oog op de verhooging van ons mum van ons vetrantsoen ·nog niet is be
gesteld worden. Daarvoor wende men zich vetrantsoen hebben onthaald. ·reikt en de koolzaadteelt derhalve nog· moet 
tot dè btii:eelen van de Afdeeling zeevissche- Doch het koolzaad is er, omdat onze land- worden verhoogd, waarna hij de oliewinning 
rij, Hoofdgroepee-ring verkeer, 3, ss. Petrus bouwers en niet minder onze graanhande- door koolzaad als begonmin verklaarde. ·· 
en Paulusplein; Oostende; Kaai, 18, Nieuw- laars _hun plicht, hun vollen plicht hebben Een geleidfl rondgang door de fabriek besloot 
poort;"- en 11, Vlamingstraat, Heist~aán-Zêe. » ,gekWeten;· deze korte.doch,beÜ~ekenisvoUe-.plechtigheid. 
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mannetje zijri winteerkwartier op. in:.een don
ker hol, ww·het talrijke gezellen terugvindt, 
In den ·vollem winter verlaten dè rivierkreef •. 
'ten nooit hun hol, indien de vorst aanhoudt. 
Bij dit lange vasten verliezen zij één vijfde. 
van hun gewicht. 

De rivierkreeft (!1 Astaeus fluviatillis ))) komtl noga;} voor in Midden- el), vooral in 
Hoog-België, waar men ze in de beken en rivieren met kalkhoudend water aan
treft. Onze lezers kennen ~ kleine schaaldiler, da.t een .voorname plaats inneemt 
in den vischhandel. Wij Zijn er ' van overtuigd dat zij met be'langstelling ke~nis 
zullen 11emen van. onderhavig artikel, waarin enkele bijzonderheden. voorkomen over· 
de gedragingen. van de rilvierkreeft . in den . ·ioop van een betrekkelijk lang 
leven, ·daar zij; ~ar vOllen waSd.oin slechtS op ·40 à 5Ó~jarlgen leeftijd ·bereikt. 

In den zomer gaat de :kreeft- op zoek naar 
voedsel, bij vool'keur 's avonds en bij het 
invallen van de duisternis wanneer de lucht 
betrokken is. Als het hard regent, zwem• 
zij dadelJjk naar haar hol terug. 

,-

Hoe men de rivierkreeft vischt . . . . . - ' . .. ·. -

In den winter is het feitelijk onmogelijk 
kreeften, te vangen, te~zij mèn ,ze uit haar 
holen gaat graven, want reeds bij ,de eerste 

; Beschrijving van de rivierkreeft 
·.• a:eel het lichaam, dat blauw getint en met 
. donkere vleKken gemarmerd is, wordt be
. schermd door een .SChild best!iiande uit on-

. · buigbare stukken, welke het ééne over het 
. ·.andere glijden dank zij soepele vliezen. 
. liet lichaam bestaat -uit drie deelen : den 
· ·kop, de borstkas en ·het achterlij{ Deze drie 
· deelen, welke aan de buikzijde gemakkèlijk 
te. onderscheiden zijn, schijnen aan de rug-

.- :;ijde tot twee dee~en beperkt, tengevolge van 
ile aanwezigheid van een groot schild dat de 
· twee voorste deelen (kopborststuk) bedekt. 
- Het vrije aoliterlijf is in duidelijk te onder-

scheiden leden verdeeld. Het schild is uit 
"kalkachtige stoffen samengesteld. Het kop

borststuk wordt naar voren verlengd· door 
den driehoekigen snavel, waarin zich, rechts 
en Links, een uitholling voor de oogen bè
vindt. Een hersenspleet verdeelt het schild 
in twee <l.eelen. 

·'Vooraan het schild, ·en van on<l.er, heeft men 
. van on<l.er naar boven : den mond die een in 
de lengte loopende spleet vormt, . ruin de 
voelhorens en de voelhorentjes, en ten slotte 
'de oogen. 
De beweeglijke oogen zijn samengesteld uit 
facetten, m. a. w. zij bestaan uit houderde 

·•":vlakjes ·die naar alle richÜngen· uitstralen. 
Elk f·acet dat aàn de opperVlakte van het sa
mengestelde oog wordt opgemerkt, is feite
]ijk een volledig oog, 

. Het achterlijf is geringd, het wordt be-
oohermd door een schild bestaande uit zes 

· dwarsliggende plaatjes, en aan het einde 
· heeft men een onpaar en · in liet midden 
' liggend aanhangsel, ·de « telson· », aan. de 
buikzijde wàarvan zich de aars bevindt. H~t 

. is bij het afrukken van dit deel, dat men 
. het ingewand wegneemt, tijdens h{\t schoon
. maken van de rivierkreeft, vóoc het koken. 

Aari de benedenzijde van het kopborststuk 
· bevinden zich acht paar :pooten. De eerste 

drie paar (gnathopodes) dragen er toe bij 
: •het voedsel nàar den mond te brengen, de 

volgende vijf (periopodes) zijn grooter en 
. _dienen bij het loopen. Het achterlijf is van 

zes paar pooten (pleopodes) voorzien, die 
· meest alle klein zijn. Het laatste paar poo

t,en is plat; het zijn feitelijk zwemplaten. 

leven van de rivierkreeft 
De rivierkreeft is pas volwassen op vijfja
rigen leeftijd. Zij weegt dan 20 à 25 gram 
en is, na'ar gelang van de soort, gemiddeld 
50 millimeter lang. Zij groeit langzaam daar 
het aantal vervelperiodes geleidelijk afneemt 

· met het ouder worden. Om een gewicht van 
160 g en een lengte van ioo mm te bereiken, 

· moet de- rivierkrèeft dan ook 40 à 50 jaar 
· oud zijn. · · 

Wanneer het dier zeer jong is, zijn de ver-
. velperiodes talrijk. De rivierkreeft vervelt 

1\Terschillende malen per jaar, en dat duurt 
totdat het dier volwassen is. Vóór zij volwas
sen is, moet de rivierkreeft ongeveer 20 maal 
vervellen. Tusschen twee vervelperiodes jn, 
wast zij binnen haar schild en dringt zich 
daarbij ineen. Het scllild scheurt open aan 
de rugzijde, van den kop tot aan den staart. 
Het platte en weeke dier verLaat het. Het 
haalt de :pooten uit hun scheede en kruipt 

· uit het schild. Nauwelijks bevrijd, rekt he( 
weeke lichaam zich uit en groeit het plots.· 

·· Op dat · oogenblik is· de rivierkreeft . een: gi 

makkelljkè prooi voor de vÎeescheters die in 
het water leven. Gelukkig is deze overgangs
tijd sloohts van k9rlen duur,.· want de· huid 
waarmee de wèeke kreeft is bedekt, scheidt 
een nieuwe opperhuid af. Den tweeden dag 
kan de kreeft reeds zwemmen en vluchten, 
maar met de vorming van het schil!! is onge-
veer één week gemoeid. · · 

Hoe de rivierkreeften zich. 
vermènigvuldigeri 

Het is in den loop van October dat de man
netjes de wijfjes .opzoeken. Deze laatste 
vluchten voor de eerste, die haar erge ver
wondingen toebrengen, soms' döoden. en zèlfs 
verslinden. De paring geschiedt buik tegen 

koude séhijnen deze dieren allen eetlust te 
heid bewust zijn, blijven in de onmiddellijke verliezen· en tt·ekken zij zich in hun schuil• 
nabijheid van hun. moeder, die ze na korten plaatsen terug. Wij deelen hieronder de ver
tijd aan hun lot overlaat, om haar gewoon schillende manieren mee waarop men kreet
leven te hervatten, Nadat. zij enkelen. tjjd in ten vischt . 
groep hebben geleefd en zich met infusie- .,1) Het visschen met. de lijn, dat feitelijk een 
diertjes hebben· gev~ en na verschillende tijdverdrijf is, daar het niet veel oplevert. 
-vervellingen, zoeken de jongen .ellt een eigen 2) Het visschen met· de hànd, dàt verboden 
schuilplaats op. ' is, maar waartoe men .op drie verschillende 

;_C[Jj.· 

Waar de rivierkreeft leeft en hoe 
:r;ij :&ich ,voedt 

manieren overgaat : 
a) Bij de eerste dezer manieren,. treedt men 
in het ondiepe water van de beken, men l.icht 
de steenen den één na den andere op en 
men doorzoekt de uitl:J.olligen langs den oever 
of de "wortels onder in. het water. warmeer 

Het :hol· waarin dè rivierkreeft zich schuil men een rivierkreeft ontdekt, ·grijpt men 
houdt, wordt bij middel van de twee paar. zachtjes met de hand toe, van achter naar 
achterpooten gegraven. Dit hol is ongeveer voor (want de kreeft vlucht steeds achter
tweemaal zoo lang als het lichaam. In gewo- waarts). en neemt men het dier bij het bo
nen tijd, liggen àlleen de voelhorens buiten venlijf vast. Men kan deze wijze van han-

delen verbeteren door gebruik te maken <Van 
een schepnet. Deze methode kan gevaar op
leveren, want de hand kan gegrepen wor.ct.en 
door de schaar van de kreeft. Men moet ook 
op zijn hoede zijn voor de wonden -toege
bracht door een toebijtende rat, die steeds 
gevaarlijk zijn. Bovendien is het ba<l.en in 
:jskoud water ·niet steeds heilzaam voor de 
gezondheid. 
b) ;ziJ die van de wildstrooperij.èen beroep 
maken, "'Sluiten eenvoudig het bed van de 
rivier af. Het water stroomt langs beide zij- · 
den van den hinderpaal, totdat het enkele 
houderde meter stroomafwaarts zijn..norma
len loop herneemt. Alles wat zich in het' 
drooggelegde deel van de beek bevindt, ligt 
in het bereik van den wildstrooper. 

. GEWOON TYPE VAN DE ZEEKREEFT 

cl De laatste methode van visschen met de 
hand levert veruit het meest op. Zij wordt 
de « methode met de lamp » geheeten. Bij 
het vallen v•an den avond, wanneer de kreef
ten hun schuilplaatsen .verlaten om hun 
voedsel te zoeken,. volstaat het een electri
sche lamp aan te steken,, waarvan de klaarte 
de dieren verblindt ... De. kreeften laten zich. 
~oo gemakkéijk, .· zond~r eeil:igen weerstand, 
vangen .. 

buik en de bevruchtende stof van hèt man
netje komt op het borstschild, tuschen de 
achterpooten van het wijfje terecht. Deze 
stof verhardt na enkele minuten en gelijkt 
op een gipsvlek. De strijd bij het paren is 
zoo wild dat het wijfje vaak slechts den vol
g_enden dag de kracht vindt om zijn hol terug 
te zoeken. Het mannetje paart niet meer dan 
drie- of viermaal in den loop van het seizoen. 
Het wijfje legt de eieren één maand later, 
in November. De eieren worden bevrucht bij 
het verlaten van het lichaam van het wijfje, 
op het oogen:blik dat zij in aanraking komen 
met het :?Jaad van het mannetje. Zij hebben 
een harde schaal e'ii blijven samenkleven 
rond de pooten· aan het achterlijf van het 
wijfje. Het is vooral 's avonds dat de eieren 
worden gelegd. Het leggen duurt drie of vier 
dagen. De eieren, dfe een dikken tros vormen, 
zijn 'het ééne van het andere afgezonderd en 
hangen aan een draad. Het wijfje schudt 
standvastig met den staart en doet zoo het 
watertusschen de eieren in stroomen. Nadat 
het de eieren heeft gelegd, keert het wijfje 
naar zijn hol terug, waar het beschermd is 
tegen het slijk en het vuil water, die niet 
geschikt zijn voot de eieren. Elke tros be
staat gemiddeld uit 250 eieren, waarvan er 
nochtans niet meer dan honderd worden uit
gebroed. De broeitijd duurt 6 weken. In 
dien tijd krijgen de eieren, die eerst donker 
waren, geleidelijk een helroode aalbessen
kleur, De jonge kreeften, die zich hun zwak-

het hol en stellen het dier in staat zich 
rekenschap te geven van wat er buiten 
gaande is. Elk levend wezen dat in de nabij
heid komt, wordt gegrepen, doodgedrukt en 
opgegeten, tenzij het sterker is dan de kreeft 
en de schaar van deze laatste . meeneemt, 
want het lichaam ván ·de kreeft is om zoo te 
zeggen één met het hol. Maar· gelukkig voor 
de kreeft, kan deze tegen het verbrijzelen 
of het afrukken van een schaar of va.n een 
poot, die weldra door een andere worden ver
vangen, welke zonder . eenige schade voor de 
eigenarea groeien op de plaats van het ver
brijzelde of afgerukte lichaamsdeel. Hetzelfde 
geldt voor de verschillende deelen van het 
hoofd of van den staart. Deze hernieuwing 
kan slechts tijdens het vervellen geschieden. 
Wanneer een oude kreeft aan een of ander 
lichaamsdeel schade ondervindt, zal er steeds 
een verscllil bestaan tusschen het nieuwe 
deel en het oude, wegens het feit dat de ver
vellingen steeds minder vaak plaats hebben. 
Wanneer een kreeft in het bed van een beek 
wordt opgejaagd of opgeschrikt, zwemt zij 
tamelijk snel achterwaarts, waarbij zij den 
staart snel over en. weer beweegt, maar het 
is verkeerd te beweren dat zij zich steeds 
achterwaarts beweegt; in gewonen tijd, als 
zij voedsel zoekt, zwemt zij voorwaarts. 
Het wijfje blijft zijn leven lang alleen in 
zijn eigen hol, in tegenstelling met het IJ:),an
netje dat op een zekeren leeftijd van gezel
schap hollldt. ·BiJ de eerste vorst, zoekt het 

3) Het visschen met het schepnet : Men 
gebruikt een zakvormig schepnet met fijne 
mazen, waarvan de basis op een houten 
boog is gespannen. Men houdt dat schepnet 

Een schepnet. . 
met de rechterhand vast. In d~ ·linkerhall<l 
heeft men een stok waarmee' men de onef
fenheden· en elk gat, waarin de kreeften zÛ:h 
mochten schuilhouden, doorzoekt. pe vis
scher staat in het water en doet ook met zijn, 
voeten de steenen, planten en wortelen 0]) 

den bodem van de beek bewegen. 
Tengevolge van de beweging en hèt gerucht,; 
vluchten de kreeften en de visschen en ka;. 
men terecht in het schepnet, dat onzièhtbaar 
is wegens het troebel water. Het net wordti 
als een stramien gebruikt. Op die manier kaai 
men niet slechts kreeften, maar ook · eeD 
massa visscihen vangen. 
4) Het vilssehen met den takkenbos : Men 
maakt een takkenbos en men,legt er het·aaa 
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middenin. De grootte van den takkenbos 
wordt bepaald door het waterpeil. Men legt 
er steenen in, optlat hij op den bodem van 
.den waterloop zou blijven rusten. De kreef-

lansen hebben een· diameter van ongeveer 
3Q cm. 

ten, aangetroffen door het aas en door de Vervoer en bewaring 
schuilplaats, die de bos van dooreengestren-
gelde takken schijnt te bieden, dr'Ïngen tot van de rivierkreeften 

De rivierkreeft kan verscheidene dageh buideze laatste door en verolijven er een min 
of meer geruimen tijd. Na enkele uren, of ten het water leven. Wanneer men ze uit het 
:zelfs na enkele dagen, haalt men den tak- water ophaalt, neemt zij een ·kleinen wat.er" 
kerrhos. met een koord of met een hooivork voorraad mee onder de korst van het boven
op. Deze methode wordt heden ten dage wei- deel van het schild van het kopborststuk. De 

lucht kan dus tusschen haar kieuwen blijnig gebruikt, want zij levert betrekkelijk wei-
ven doordringen, daar . deze steeds vochtig nig cp in verhouding tot het werk dat. zij 

vergt. · blijyen. Men moet evenwel vermijden dat de 
kreeften te vochtig zijn, want· als er een te 

5) Het visschen met de val : .Men gebruikt groot aantal kreeften bij elimar zijn in eeri 
daar'bij vallen gevlochten uit gegalvaniseer- slecht verluchten bak, verwekt de vochtig
·den ijzerdraad. Het zijn een soort cirkelvor- heid de verhitting en sterven de kreeften 
i!llige fuiken. Zij .worden v:an aas voorzien en sriel. 

Een balans voor het Visschen 
op rivierlr:ree[&. ' 

tin een gunstig .hoekje neergelaten, waar men 
ze' verschiüdene dagen laat iiggen. Dé 'kreef~ 
ten, aange'ttÓkkeri door het vleesch, dringen 
!in de fuik,' maar kÛrinen deze n:iet meer ver
laten. Men heeft deze methode bijna geheel 
opgegeven; want bedoelde 'vallen zijn koste
lijk, zij drijven vaak af en zij leveren niet 
veel op. 
6) Het visschen met vergift : Zekere welnig 
aanbevelenswaardige kerels vangen den visch. 
:met vergift. Zij vernietigen op deZl11fde ma
nier de schaaldieren.. Dat. is één van de meest 
:verwerpelijke wijzen van visschen. d' 

Indien men de kreeften lang wenscht te be
waren 'volstaat het ze gedurende vier en 
twinti~ uur op eeri behoorlijk drogen vloer 
te leggen of ze met een stuk droog linnen af 
te drogen.'. Men moet in de manden geen 
stroo of versch gras leggen, die een behoor
lijke verluchting beletten of te veel vochtig
heid zouden verwekken. In den winter, die
nen de wanden van de manden met stroo 
of werk belegd. 
De rivierkreeften kunnen langer. bewaard 
worden ult h~t "·aterdan in. wàter' dat te 
weinig· zuurstof pevat. Als . gij over een kei~ 
der be,schikt, hang de kreeften in een zak
v~nnig net aan de zoldering op. Zoo kunnen 
zij een tientai dagen bewaard worden. Indien 
gij ze nog ,la~ger wen~ht te bew:1,ren, kunt 
gij ze in een vischvijver onderbrengen. Bij 
het te water .laten, dient gij ·zeer langzaam 
te werk te ·gaan, want het water, dat ziLch 
onder het schild van de kreeft bevond, werd 
langzamerhand door lucht vervangen. Een 
te Slllel te water laten zou dan ook de ver
stikking voor gevolg hebben. Plaats de kreef
ten op den waterboord en zij zullen vanzelf 
den weg naar het water vinden. Gij kunt ze 
ook op een mat leggen die half op het water 
drijft. Op die manier kunnen de· dieren ge
leidelijk met het water in aanraking komen, 
zoodat de lucht zal verwijderd zijn vóór zij 
heel en al ondergedoken zij'n. · 

Schommelingen· in den· a;utvoer· 
De ~nvo'er is ondèrhevig aan seizoenschom
melingen (lb. v. haring a1leen in den Winter) 
en schommelingen in de week (!b. v. de Bel
gische bevolking eet meestal slechts één
maal i'll de week visch en wei op den Vrij-
dag): " 

Ook een organis~torische factor . !beïnvloedt 
dez.e schommelingen. Wij hebben reeds ver
duidelijkt dat er weinig ordening was in de 
productie, zoodanig dat de aanvoer van be-

Berekènld op 8 millioen ·inwoners. was de con
Sum[)tie van versche viscih in 1939 : 5,8 kg 
per hoofd (± 100 gr, per week). In Duitseh
land was de consumptie van versohen visch 
11,5 kg per hoofd en. in Engeland 14 kg. 
Indien wij insgelijks gedroogde; gerookte 
en geconserveerde visoh in de cijfers op
nemen dan komen wij op 12 kg per hoofd en 
per jaar-. Deze cijfers volstaan om in te zien 
dat de vischconsumpti:e in België Qelachelijk 
kllein was. 

paalde soorten zich soms massaal voordeed Bijzonderste oorzaken van de geringe 
ën somtijds ook totaal ontbrak. Dit heeft vischconsumptie in België 
natuUrlijk ook een invloed op de onregelma-
tigheid in den aanvoer. WB1k-e waren nu de bijzonderste oorzaken 

Met een betere organisatie zou men deze van d-e geringe vischconsumptie in België? 
1° Om in den sma3ik te vallen moet de visch schommelingen gedeeltelijk kunnen elimi-

neeren. Moest men er andBrzijds kunnen versch zijn. Dit was iheel dikwijls niet het 
toe komen de bevolking tweemaal per geval : 
week visch te doen eten, dan zou de vraag a) wegens de slechte bewaring aan boord 
zich regelmatig over heel de week versprei- van het schip (dit was bijzonder waar 
den ·en de aanvoer ook. De mvtuurkundige voor de. stoomschepen); 
factoren zullen echter blijven bestaan. Een b) omdat ,sommige handelaars hun verzen~ 
wisselvaJigheid 1n d-en aanvoer zal dus nooit dingen niet verzorgden. Vooral mèt h:et zoo
heelemaal kunnen uitgeschakeld worden. genoemd abonnement Of collisysteem (Wa{l<l'~ 

bij een verbruiker rechtstreeks zijn vil!ch 
Nochtans ook daartegen is er een middel : a:ánkocht bij een groothandelaaJ: der ku,st), 
de uitJbreiding van het bevriezingssysteem. hebben zij Óp diLt gebied arme prestatiès''l~e~ 
De wiesinstellingen zouden het surplus kun-. leverd~ De verzendingen waren niet vei:ÜÎ:riid. 
nen;~afnemen in Ujden van massalen aan- Zelden bekwam men de werlrelijk rn;stêlde 
vOèr: ·· naardoor zou de vraag ::;ti~gen en de irisc_,l:isoort_ , enz" ... , · . . , . ·. , 
prijZen zouden niet zoo vlug CiS,len. Wan- c) gezien de slechte inrichtïilg vàn' som.riiliige 
neer de aanvoor dezer soorten géiing wordt, verkoophallen. Ook . het laden van. de Vkch 
zou de · Jjevroren visch ku±men verkocht · · · · · ·· · · · · , · 

ih de kuststations geschiedde . niet iri. id~ 
worden tegen loonende prijzen; Op dit· ge- condities. · · ·· · 
bied echter was men vóór Mei 1940 nog niet · · , ·• 

. · 2° Sommige soorten rondvisoh <Voor de volks-
ver gevorderd. . consumptie bestemd) ontJbraken s<>ms op de 

.a» 
Het verbru·ik van versche visch 

in ons land 

Drire f-actoren beïnvloeden o. a. het verbruik; 
a) aanvoor; 
b) import;. 
c) export. 

markt.· · · · 
3° De pl-ijien van viseh waren dikwijiJs heel 
'hoog, wat •· gecoinbiiteerd ' m€t çW:n. htgen 
verschheidsgraad, de mensch:en er toe aan~ 

· zette vléesch of eieren te consumeeren: 
4o Een zeker gebrek aan initiatief vanwege 
de groothandelaars, die aan de eiscl;J.en, yan 
een moderne conditionneering van de waar 
niet .konden voldoon. 

De aanvoer werd reeds voldoende toogelicht. 5° Een ontoereikende. reelame. en ee;n., een~ 
Thans zullen wij zeer kort :ïmrport en export zijdige propaganda. 
'behandelen. cd> ') Het visschen. met de baJans : Deze me

.tihode levert het meest op. De balansen, die 
ook hoepels worden geheeten, zijn van tweër
lei aard : de ééne worden vervaardigd met 
een cirkel van dikken ijzerdraad (zie teeke
ning hierl}.aast), de andere met twee boven 
elkaar liggende cirkels. De enkelvoudige ba-

De bodem van den vischvijver dient dikwijls , Totale invoer 
opgerakeld, om de ophooging van het slijk te : 1931 : 25.724.100 kg 

1932 : 22.876.300 kg 
1933 17.577.100 kg 
1936 : 17.901.300 kg 
1939 : 13.370.300 kg 

Middelen om het verbruik op te voeren 

Wij hebben zoo juist .een paar factoren aan• 
geduid die een g~·ootere vischconsum;ptie .te~ 

genwerken. Kan er nu aan dezen stand van 
zaken verholpen worden? 

voorkomen. Meri kan dat Wierk vermijden 
door in den vijver ook enkele zeelten onder 
te brengen, die met hun vinnen en staart 
het noodige ztillen doen. 

DE BElGISCHE ZEEVISS·CHERIJ, 
VISCHHANDEL EN -NIJVERHEID 

Ondernemingsvorm 
e~ bandelstoestand 

tief van den ondernemer een eerste vereischte 
wordt. Daar dit hier het geval is, hoeft het 
ons dus niet te verwonderen dat de groot

De ibelangrjJkste ondernemingen namen den handel in visch uitgebaat wordt door per
vorm aan van handelsvennootschap in ge- sonenvennootscllappen en meer speciaal 
meenscha;ppelijken, naam. De min be1ang- door vennootschappen in gemeenscha;ppelij
:rijke groothandelaars beschikken over een. ken naam. 

De invloed der contingenteering na 1932 is 
dus goed nierkobaar. 
De invoer van sprot en haring maakt 50 t.h. 
'Van deri totalen import uit. Voor den gewo-' 
ne diepzwemmende .visch bestaat meer dan 
de helft van den 1nvoer u~t kabeljauw en 
schelvisch.Als men het verbruik in ons land 
wil opvoeren moet men natuurlijk met deze 
volkssoorten beginnen en het zijn juist deze 
soorten welke op onze markt het meest ont
breken. 

Het zal dus de taak zijn ,van onze visscherij 
te zorgen voor een grooteren aanvoer dezer 
soorten. 

éénmanszaak. ·Wij stonden dus meestal voor 
personenvennootschap pen. 
Daar men niet hoefde te beschikken over 
~een· aanzienlijk vast kapi~l, liep dit in 

Wij hebben reeds verduildelijk,t dat de con- Nederland was onze voornaamste leveran
tingenteeringsmaWtregelen de redding g-e- cier (voor 30 t. ih.). Ook Denemarken en 
weest zijn van de visscherij. Noorwegen leverden ons aanzienlijke hoe

deze vennootschappen in 't algemeen niet Door deze maatregelen daalde de invoer 
hoog op. • met ao t.h., de uitvoer viel van 25 op 7 mil
Het bedrijfskapitaal daarentegen moest re- lioon kg. De Belgische aanvoeren · stegen, 
delijk ~oot zijn, De post « debiteuren » was doch niet in die mate om het verHes van 
gewoonlij-k aanzienlijk daar de klanten in- en uitvoer te compenseeren. Dit had een 
sleclhts een zekeren tijd na leV"ering betaal- terugslag op het totaal zakencijfer van dre 
deri. DaarentBgên ·. was de · betalingstijd ~r groothandelaars. 
de crediteuren tO'egestaan, gewoonlijk kort 
:<8 dagen). Aan dezen kant b€zien, blijken de contingen-
Dat hier de personenvennootschap werd ver- teeringsmaatregelen eerder eenzi1dig gun
kozen is trouwens natuurlijk. De voorspoed stig voor de visscherij, Bij nadere ontleding 
e'ener groothandelszaak in visch, hangt blijken ze echter ook voor den handel heiil
meestaJ. af van het initi:ath~f en de persoon- zaam g-eweest te zijn, want dé invoerbeper
~ijke kennis der leiders. king bracht, zooniet de totale afschaffing, 
Daar de . visoh m <c afslag » verkocht werd . 'dan toch een groote beperking van den con
.(.dus zonder vaste prijsvorming) berustte signatiehandel met zich. 
alles practisch op de sohatting van de ·koe- Dqor dez.e beperking waren d<l handelaars 
pers. De verkoop hing verder ook af van de meer en meer vel'!Plicht aan de kust te koe
manier waarop de klanten en afzetgebieden pen. Daardoor verviel dan de pl'ijsdrukking 
W·erden bezocht en bewerkt. en meteen ook de onzekerheid die er op de 
De personenvennootschapp;en komen nu kustmarkten heerschte,. wat voor den handel 
~\lis't tot stand, waar het persoonlijk îrii.tia- Ïin het algemeen een zeer ga-oot voordeel was. 

veelheden. 

De export bedroeg : 1931 : 25.480.000 kg 
19(32 10.376.500 kg 
1933 : 7.712.30Q kg 
1936 : 11.341.900 kg 
1939 ': 7.620.100 kg 

De uitvoer is dus van 25 op 7 millioen kg 
gevallen. De hoofdreden daarvan is wellicht 
de toepassing door de ons omringende. lan
den van een steeds scherpere contingentee
ring door· een stelsel van licenten 
(Frankrijk) of van een deviezenreglemen
teering (Duitschland). 

De ijle haring en de diepzwemmende viseh
soorten zijn onze bijzonderste uitvoerposten . 
Dui.tschland nam het grootste deel van on
zen aanvoer van ijlen haring af, bewerkte 
hem en soms kwam hij dan als :ingelegd 
product op onze markt terug. FITankrijk 
was bijzonder een afnemer van fijne visch
soor.ten, waarvoor België trouwens bekend 
stond._ 

1o De slechte verzorging bij productie en 
handel kan zeker tegengewerkt. worden: 
Een betere koeltechniek aan boord der sohe
pen zal het mogelijk maken de visch in 
puiken toestand aan te brengen. Ook kan 
men de hygiënische inrichting van sommige 
vischhaJ.len verbeteren. In de kuststations 
zouden de ladingskaaien moeten overdekt 
worden en beschut· zijn tegen dB zon. 
2o Moeilijker is het vraagstuk der voorzie
ning in bepaalde soorten rondvisch voor 
volksconsumptie. Sommige factoren zuillèn 
hier Steeds . blijven gelden. Het is nu een
maal een feit dat de beste kabeljauw' (de 
volksvisch bij uitstek) in de Skandinavische 
wateren gevangen wordt (de zoogenaamde 
witte kabeljauw). Deze soort moet ingevoerd 
worden doch sed-er.t 1932 was de invoer er van 
beperkt geworden. onze visBChers 
deze soort nooit aan, eerst en 
de reis zeer lang duurde, doch hö>Of~iz!lke:lij:t: 
omdat ze nooit zeker waren van 
kabeljauw te vangen, eens dat 
ondernomen hadden. Kwam er 
een onweer op,· dan kon er in 
zeeën niet gevischt worden. 'Bij 
wordt deze visseherij door de 
sche visschBrs uitgeoefend in de knst."'".t.P-1 
en in de fjords, . waar onze schepen niet 
gen ·binnendringen. Met wat tegenslag 
deze reis voor onze' visBchers op 
strophe uitloopen. Op IJsland 
kabeljauwsoort van mindere 
gevangen wordt) is men echter mBestal 
ker een redelijke vangst te doen. 
De consument g-eeft echter aan de « 
krubeljaUJW de . voorkeur, bijzonder 
het feit dat de IJslandsch:e ·kabeljauw 
p.i.g versch is. Gelijk wij reeds gezegd 
ben; zijn onze stoomschepen die hem 
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, voeroen 'daartoe te oud, te traag, en niet m<J'. 
'· dern g·enoeg ingericht. Moes,t de aangevoerde 

IJslancjsche visch, versch zijn dan zou men 
nogal licht over het feitelijk qualiteitsver
schil heenstapp·en. Doch· daartoe zal de vJoot 
die de visscherij , op IJsland uitoefent, moe
rten verjongd worden en gemoderniseerd. 
3° De hoog.e prijzen zetten den consument 
ertoe aan vleesch of eieren te verbruiken; 
dat is trouwens een normaal ceconomisch 
verschijnsel, dat ieer juist geillustreerd 
wordt door Marsha1l's bekende « law of sub
stitution ». 
V1eesch, visoh en eieren zijn producten die 
weinig in voedingswaarde verschillen. De 
kelize van een dezer producten komt dan ook 
practisch neer op een prijsquaestie. 
Ook bewijzen de statistieken dat er een 
;nauw verband bestaat tusschen vleesch en 
viseh-consumptie eenerzijds, en de prijs der 
eieren en het vischvei:bruik anderzijds. Het 
.viscihverbruik daalt als de consumptie van 
vleesch stijgt en omgekeerd. 

Jaren 
1932 
1934 

'1936 

Vischverbruik 
40.872.800 
36.138.700 
47.031.400 

Vleeschverbruik 
328.112.000 
340.568.000 
328.953.000 

fltijgt de prijs der eieren en blijft deze van 
\tisch constant, dan stijgt de 'Vischconsumptie. 

.·.Vergeleken met ·de groothand,elaars van de 
,.,àndere landen stonden de onze er ver.bij 
ten achter. Eerst en vooral', kwamen zij te 
kort aan de ~ischen van een moderne condi

. 'tionn~rmg der waar. Zoo zou b. v. de hall
' delaar er kunnen voor zorg.en dat bij de be

'• .~eiding van de visch de vePbruiker den min-
.. ,sten J:ast heeft. , 

Ook OiP het gebied « bewaring van de viscih », 
legden onze hande'Jaa,rs maar weinig initia
tief aan den dag. H~t opstapelen Val). ~an
iienlijke hoeveelheden visoh in tijd van groo
ter aanvoer kon niet gedaan worden bij ge
brek aan aangepaste vri€sinste11ingen. 
Door een uitbreioing van . de vriesinstellin
gen en door een grootere activiteit der rooke-

, rijen, inleggerijen en conservenfabrieken zou 
in tijd van grooten aanvoer veel visch kun

" nen opg:ekooht worderi, 'welke làtër bij gei:in
gen aanvoer op de markt' zou gebracht wor
den. 

De aa•rd de.r reclame 
die wij hier moeten voeren volgt uit den 
aaPd der toestanden. Het gaat er om, de 
oonsumptie van visch op te. voeren, bijzon
der bij de lagere klassen van de bevolking. 
Men moet dus den ouden afke~r voor visch
vePbruik uit den weg ruimen. Men moet aan
toonen dat visch even gezond en voedzaam 
is als vleesch, eieren en ;1ndere voedingsstof
fen. ln 't kort : het komt er op aan een 
oude gewoonte te wijzigen! Het ligt dus voox
de hand dat hier slechts één reclamevorm 

. past, namelijk de cc collectieve reclame ». Dit 
js een reclame gevoero door al wie belang 
heeft in een grootere consumptie, dus door 
;reeders, handelaars, nijveraars, vischwinke
lier.s, enz ... 
Collectieve reclame is hier noodig om twee 
redenen. 

, Het spreekt van zelf dat deze propaganda 
· die een oud gebruik moet doen verdmjnen 

. , veel geldmiddelen opslorpt. Dus moeten deze 
. jtosten die te groot zijn voor een paar onder

ne)lllingen, door alle geïnteresseerden samen 
·worden gedragen. Eerst dan zullen de .. mid
(;lelen groot genoeg zijn O!!ll een aangepaste 
reclame te voeren. 
iWij hebben hier te doen met een concurren
tie-reclante, namelijk ·tegen concU:ITeerende 
voedingsmiddelen als : vleesch, eieren, enz. 
!Het zal er op aankomen de reclame aldus op 
tè stellen dat de voordeelen welke viscih bo
ven vleesch en eieren biedt, duidelijk uit-

. komen. AJs dit ondersteund is door alle geïn
teresseerden, zal het ook meer bidruk laten. 

Richting en taak der Propag·anda · 
Ook is het ontegensprekelijk dat de meeste 
B,elgische huisvrouwen geen de minste notie 
hebben van de manier waarop zij viscih moe-

DE VISCHHANDEL 

ten bereiden. Kooklessen werden speciaal te 
dien einde ingericht door de propaganda
commissie voo;r zeevischverhruik, en deze 
kooklessèn hebben reeds gunstige resultaten 
afgeworpen. 

Maar het is niet voJ,doende propaganda te 
voeren bij den verbruiker, ten voordeele van 
een grooter vischverbruik. Propaganda dient 
ook bijzonder gevoerd te worden bij den 
kleinhandelaar. In vele viscllwinkels zag het 
uitstalraam er maar weinig aantrekkelijk uit. 

De vischhandelaar moet zijn vak beter lee
ren kennen en geschoolde elementen moeten 
gevormd worden. Daarenboven is· er ook een 
eisch aan visscherij en handel gesteld! En 
deze edsch is waarborg der verschheid van de 
visch! 
Een uitstekend propag.andamiddel is dit der 
vischrestaurants. Het. gaat hier natuurlijk 
niet om de luxe-.restaurants, maar wel om 
deze die ;regelmatig door· het doorsnee-pu-

bliek worden bezocht, zooals het in Engeland 
het geval is, de « fried fishshops >>. · Deze 
propaganda zou moeten geschieden met elk 
restaurateur die ervoor in· aanmerking zou 
komen in 't bijzonder, te bewerken, door zijn 
taak in 't begin te vergem~kkelijken, en hem 
zeer versche leveringen te bezorgoen tegen 
voordeelige prijzen. 
In 't kort gezegd, om het verbruik van visch 
te verhoogen : 
1° moet de. waar beter verzorgd worden zoo
wel bij den producent als bij den handelaar; 
2o moet er meer rond'Visch aangevoerd wor
den. Deze visch moet in versehen staat afge
leverd worden; 
3o de kostprijs moet omlaag gedrukt worden; 
4o de groothandelaars moeten voor . een mo
derne conditionneering van de waar zorgen; 
5° een collectie'Ve reclame en een progaganda 
gericht niet alleen tot den verbruiker maar 
ook tot den kleinhandelaar dient gevoerd te 
woroen. 

KLEINE LIJST VAN DE VISS·CHEN 
DIE IN ONZE HAVENS 

WORDEN AANGEVOERD 
Wi:i zetten hieronder de beknopte beschrijving voort van de visschim 
waarvan wij de lilist in Óns nu:nlmer van 2o Juli jt hebben medege
deeld; Het betreft talrijke en ge'W.riëerde sóorten, die de visschers in 
gewonen 'tijd op onze kaaiën losSen. Al deze visschen woiden daarOilll niet 
noodzakelijk langs onze kust aangetroffen, maar de meeste worden uit 
verschillende dooien van den Oceaan aangevoerd door onie visschers
schepen en komen vo~r, het meerendeel bij de handelaars terecht. 

De roggen 
(ROGVISSCHEN) 

In. tengenstelling met de haaiVisschen, eerste 
groep van de . kraakbeenvisschen, is het li
chaam van de rogv.isschen breed, tengevolge 
van de enorme ontwikkeling ,van de borst-
vinnen. De kieuwopeningen bevinden zich 
aan de buikzijde, terwijl de luchtpijp zich 
steeds aan de rugzijde beyindt. 
De roggen zijn feitelijk ha:aien die zich heb
ben aangepast bij hun nieuwe levenswijze op 
den bodem van de zee, want zij houden zich 
uitsluitend op .den zeebodem op. 

De electrieke rog. 

(N. B. __, Raadpleeg ons ee~e nummer· van 
diit jaar - 14 Januari - voor de aanvul
lende inlichtingen over het leven van de 
roggen.) 

waal"Uit een korte en gedrongen· staart te 
voorschijn komt die meestal voorzien is van 
een aan weerszijden kielvormige plooi. De 
huid is glad, lichtgrijsbruin, min of meer 
gemarmerd. Deze rog is één meter lang, maar 
sommige. exemplaren bereiken een lengte van 
2 meter en wegen. 10~ kg. 
De electrieke rog beschikt O'Ver twee omvang
rijke eleetrische organen in den vorm van 
platen; ·welke heel de dikte van het lichaam, 
vooraan de borstvin, beslaan. Deze organen 
bestaan' uit prisma's die een ingewikkelde 
structuur heblben en van krachtige zenuwen 
zijn voorzien. De rugzijde van het orgaan is 
positief, de buikzijde negatief. Wanneer men 
de rugzijde bij de buikzijde brengt, maakt 
men een stroomketen. Het volstaat het dier 
te prikkelen om stroom te verkrijgen. Indien 
men het lichaam aanraakt van éen pas ge" 
vangen electrieken i·og of van een electriekei). 
rog die in gevangenschap leeft, zal men een 
schok voelen, die tot in het midden van den 
arm kan worden waargenomen. Maar het 
electrische orgaan is tamelijk snel uitgeput. 
Het is dank zij deze ontladingen da;t de 
visch ziCh tegen zijn vijanden verdedigt en 
zijn prooien verdooft. 
Het vleesch van dezen rog is eetbaar, alhoe
wel week en waterachtig. Ili zekere landen 
wordt het beschouwd als een middel tegen 
tal van kwalen. Onze trawlers vangen er soms 
in het Kanaal en langs de S[)aansche kusten. 
De gemarmerde of Middellandsche electrieke 
rog (T. marmorate> worqt ook a-angevoero, 
maar minder vaak. 
Algemeene opmerking : 
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In ons Iand wordt hun vleesch op prijs ge~ 
steJd. De rog is een van de zeldzame visschen 
die niet dadelijk moeten opgegeten worden. 
daar die zelfs beter WOl'den na enkele dagen 
bewaring; 

De ruige rog 
Wetenschappelijke naam: Raja Clavata. 
In het Fransch : la Raie bouclée. 
Deze rog is Om80 lang. Zijn rug is bruin en 
gemarmerd, zijn buik witachtig. Zijn huid 
is ruw. 

De" ruige rog. 

Hij komt veel vóór in volle zee, maar de 
jonge ruige roggen' worden bij de kust in 
grooten getale gevangen iri de netten van 
de garna,alvisscher,o:;. ., . , . 
Zijn vleesch wordt op prijs gesteld. 

@::t 

De keilrog 
Wetenschappelijke naam : .. Rata .. iiaaûita. 
In het Fransch · : ia Raie radiée. . 
Heeft eenlengtevan 60 cm. Het lichà.am en 
de staart zijn bedekt metplaten voorzien van 
stek~ls en die een verbreede basis· hebben. 
Hij wordt zelden in de Noordzee gevischt. H:i,J 
dient als een noordelijke soort beschquwd. 

~ 

De gladde rog 
Wetenschappelijke naam : Raja maculata. 
In het Fransch : la Raie àouce ou Raie. 
steUée. 
Bereikt dezelfde grootte als de keilrog: 60 cm, 
m!llar zijn huid is 'glad, met slechts enkele 
stekels. De rug is lichtbruin met zwartachtige 
vlekken. Zijn vieesch wo.rd·t zeer op prijs ge-; 
steld. 

De vleet 
Wetenschappelijke naam :Raja Batis. 
In het Fransch : la Flotte. 
De vleet, ook gemeene rog genaamd, is 4~ 
grootste van onze roggen, daar hij 2 metel' 
breed en meer dau lni.50 lang is. 

De electrieke rog 
Wetenschappelijke naam:Torpedo nobiliana . 
In het Fra.nsch: la Torpille. 
De kop, de romp en de borstv!nnen. van de
zen rog . vormen één ronde, platte schijf, 

De eigenlijke roggen omvatten een zeker aan, 1 

tal soorten die vaak moeilijk te bepalen zijn, 
daar de verschillen te weinig uitgesproken 
en de variàties in dezelfde soort talrijk zijn. 

Aan de Handelaars van de provincie Limbu·rg 

BIJI)RACE 1943 
De termijn voor de minnelijke betaling der bijdrage is verstreken. 
Aan al di~15enen welke het bedrag hunner bijdrage nog niet h.~bben gestort zaLlangs 
de post tiJdens de week van 23 tot 28 Augustus een kwijting-ontvangkaart van 
wo frank, vermeerderd met IO frank voor onkosten, aangeboden worden. Wij 
verzoeken u deze goed onthaal voor te behouden. Gelieve dus het bezoek van den 
postbode af te wachten en geen enkele storting meer te doen. Voor aUe inlichtingen 
gelieve u ·zich rechtstreeks. tot onze arrondissementssecretariaten te wenden. Wij 
herinneren \1 nogmaals aan de adressen : , 

Arrondissement Hasselt.: Maestrichtersteenweg, 39, Hasselt. 
» Tongeren : Elisabethlaan, 19, Tongeren. 
» Maaseik : Markt, 18, Maaseik. 

De glaàde.·rog. 

De rug is vuilgrijs en de buik witachtig )nefl 
zwarte vlekken. De huid is glad en op 'den 
staart bevindt zich een rij stekels. Deze rog~ 
komt tamelijk veel voor, maar niet onmid
dellijk in de buurt van de. kust. Men treft 
hem langs de kusten van. West-Europa en in 
Zuid-Afrika aan. Zijn vleesch is vezelachtig, 
zoodat hij minder op prijs. worot gesteld dan 
de andere roggen. 

De landrog 
Wetenschappelijke naam : Raia circularis C. 
In het Fransch : la Raie circulaire. 
Deze' rog komt niet vaak· voor en wordt nl:eti 
zeer op prijs gesteld. De geelachtig bruine 
rug is voorzien van een groot aantal kleine 

.doornen. Benevens .de .bo'Venvermelde 11:1eur, 
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, vertoont de rug in het midden een groote 
, - zwarte vlek met aàn elke zijde gele vlekken. 

Deze vlek ontbreekt soms. Het vleesch van 
dezen visch wor,dt niet zeer op prijs gesteld. 
Vóór wij 'overgaan tot den pijlsta'<l.rt, wen
schen wij nog even de anderè eigenlijke rog
gen te vermelden, die bij toeval door onze 
stoomtrawlers worden aangevoerd ~ 
« Raja alba L » of witte rog; 
« Raja fullonica L >>; -
« Raja macrorhynchus Raf »: 
« Raja oxyrhynchus L >>; 

-« Raja microèellata M »: 
· iiC Raja blanda H ». 

De pijlstaart 
Wete:rischappelijke naam : Brygon pastina
ca L. 
In het Fransch : la Pastenague commtfne 
ou Raie armée. 
De gemeene Pijlstaart, dien men gewoonlijk 
in de Middellandsche Zee en in het oostelijk 
deel van den Atlantisohen Oceaan aantreft, 
is één van de 30 soorten Pijlstaartroggen 
welke over de verschillende zeeën van de 
wereld verspreid zijn. 
Het lichaam is bijna vierkantig, leigrijs en 
zwartachtig getint. De huid is glad, behou
dens enkele zeldzame stekel.9 op de middel-

, il.ijn van den rug 

De 'Pi1~staart. 

J)eze wort rog worq.t overal gekenmerkt door 
· de specialisatie van den staart die_ voorzien 
. is van een scherpen angel met weerhaakjes. 

Deze angel bevindt zich aan de rugzijde van 
den staart en kan een lengte van 40 cm be
reiken, alhoewel de gemiddelde lengte 10 à 
.30 cm bedraagt. Soms beschikt eenzelfde 
visch over 2 en zelfs 3 angels, die achter el
kaar liggen. De rog gebruikt zijn angel als 
verdedigingsmiddel en verwekt er zeer pijn
lijke wonden-mee. :oe visschers vreezen hem 
riog meer dan de pietermannen,_ want zij 
werpen hem opnieuw in zee zoodra zij hem 
hebben gevischt .. Zij vatten hem daartoe bij 
het uiteinde van zijn staart. Zekere pijlstaar
ten wegen tot 25 kg en zijn 1 à lm50 lang, 
den staart inbegrepen. 
De garnaalvisschers vangen kleine pijlstaar
ten tot bij het strand. 
Ret roodachtige vleesch van dezen rog is niet 
tetbaar. De olie van zijn lever wordt ge
bruikt bij het bereiden van populaire genees
middel-tjes, die heel en al onschadelijk zijn. 

HOOFDCRO·EPEERINC 
<c VISCH- EN VISSCHERIJ

PRODUCTEN » 

NIEUW ADRES : 

KOOLSTRAAT, 58c6o 
BRUSSEL 

ONTV ANCSTUREN 

IJe f. 'er BAUWENS, voorzitter: 
uitsluitend op afspraak; schriftelijk 
aan te vragen met aanduiding van 
het doel van het onderhoud; 

'Je heer Dr. P. WILLEMS, directeur a. i.: 
's Woensdags en 's Vrijdags van 9 
tot 12 uur, op afspraak; 

De heer /. W. RENARD, adjunct-direct.; 
's Woensdags en 's Vrijdags van 9 
tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. 

,DE VISCHHANDEL 

DE VISCHBEHANDELINC AAN BOORD 
VAN DE VISS·CHERSVAARTUICEN 

In n• 4 .van cc De Visschhandel 11 gaven wij bijzonderheden over de 
volgens de technici beste manier om visch op de visschersvaartuigen 
voor spoedig bederf te vrijwaren. Wij meenen het· nuttig hieraan 
volgende beschouwingen van documentaire waarde toe te voegen. 

Werd bij de oude vásscherij de vangst, alS 
het mogelijk was, levend aangevoerd en het 
deel dat tijdens de reis doodging, ·gelubd, 
zooals de oude benaming luidde, toen de 
stoomtrawlers in gebruàk kwamen (1892), 
werd van stonde af aan de visch die men 
met deze sèhepen ving, gestript. De stoom
trawlers waren er niet op ingePioht orll de 
vangsten levend op te bergen en daarom 
werd aan boord dezer sohepen de visch van 
ingewanden ontdaan en in vischruimen tus
schen ijs opgeborgen. Deze werkwijze was af
komstig van de visscllers van Shields, Scar
borough, Hullen Grimsby, en werd zoo Iang
zamerJ;land ingevoerd !(Oen de zeilschepen. 
plaats moesten maken voor de mechallÏSche 
schepen die ·grooter vischladingen aanbrach
ten· dan de oude zeilvaartuigen en daardoor 
wel moesten afzien van de vischbunnen. 

was meestal verre van schoon. Resten van 
ingewanden en slijm bleven in de visch zit
ten en g-ingen later mee het vlschrmm in.
_Werd er ten aanzien van de kleine visch bij 
het spoelen onhygiënisch gewerkt, het mate
riaal, zooals de manden, de schotten van den 
vischlast en de beplanking in de vischkeeën 
waren soms v>erre van steriel. In de wanden 
der manden koekten gewoonlijk verdroogde 
resten van ingewanden en slijm vast, en de 
planken vàn den last en die der vischkeeën 
waren soms lang niet schoon. 

Door A. I..umley, van Hull, zijn indertijd op 
instigatie van de« Food !nvestigation Board » 
proeven genomen aanboord vari een tweetal 
stoomtrawlers. Dit waren de"« Ben Meidie » 
en « Peter Carey ». 
In' een, ra;pport, gettteld « 'I'he Hà:p.dling and 
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Het slachten der visch werd onder de Engel
sche visschers genoemd strippen, en deze be
naming is toen door onzè trawlervisschers 
overgenomen. De definitie van dtt Engelsohe 
woor'<i beduidde echter : afstroopen, villen, 
uitkleeden, en was er dus. precies zoo naast 
als de benaming lubben welke onze visschers 
plachten te gebruiken en welke in onze taal 
beteekende : castreeren. Slachten, de bena
ming door de Duitsche trawlervisschers ge
geven aan deze handeling, was juister. In 
den tegenwoordigen tijd spreken de Engel
sche visschers niet meer van strippen, maar 
va:u gutted. 

Stowage of White F,ish at Sea », dat werd dienen te worden .. Bij vele visschers,geldt dit 
samengesteld door A. Lumley, J,, J. Paqué parool: dat wat men niet zien kan, er oole 
e:p. G-. A. Reay, werd een .en ander betref- niet is. De pogingen den menschen bij te 
fende deze proefnemingen medegedeeld. In brengen dat, zoo men de visch uiterst zorg. 
hun conclusie komen dèze auteurs tot deze vuldig bewerkt, men daardoor het produ-ct 
uitspraak «_dat er, wat betieft de visch- langer kan goedhouden, lijden meestal schip
verzorging aan boord der stoomtrawlers, veel breuk. Dat bacteriën, zeer kleine wezens, die 
te verbeteren va1t ». Wanneer men dan ook slechts met een microscoop te zien zijn, de 
van uit het gezichtspunt der hygiënische be.- verwekkers van 't. bederf zijn, wil er bij de 
handeling de tegenwoordige situatie bekijkt, . meeste visschers niet in. Hun oridersoheiding 
dan valt er dit van te zeggen dat wij thans is slec'hts : slechte visch, rotzooi, bagger, enz., 
zeer achterop zijn bij wat voorheen doorging en over de oorzaak daarvan maken zij zich 
voor goede .bedrijfsgebruiken. in het geheel geen voorstelling. Dat sen 

Het striwen had ten doeQ de visschen 
van de ingewanden ta ontdoen omdat ·.de 
ingewanden, vooral maag en darm, sterke 
enZijrnenvormende sappen bevatten die zoo-
dra de vischdÓOd iS, het visc:hvleesoh zullen 
aantasten. Gestri:pte visch, gelegd ttisschen 
gruisijs in goed isoleerende vischruimen, dit 
had de ervaring geleerd, kon . ge:ruimet\ tij!i, 
zonder vrees voor bederf, mee en daarom 
richtte de .vischhandel zich op den duur 
naar dezP. werkwijze in. . . 

Wel beschouwd was het strippen van de visch 
een g.roote verbetering, want de kans; dat de 
consumenten rottende dichte visch -.vooral 
in het warme jaargetijde -.in . hun keukens 
zouden krijgen, werd daardoor zeer vermin
derd. Bij de oude werkwijze, waarbij men 

De weteri~ap, dat het bacteriën zijn, die 
de visclh snel doen bederven, en de proefne
mingen die aantoonden dat door lage tempe
raturen dit proces kon worden vertraagd, 
hebben de Fransche, Duitsche, Engelsche en 
Amertkaansdhe belanghebbenden er toe aan
gezet, om .middelen te beramen waarbij de 
aanwezige bacteriën zouden zijn te vernieti
gen door desinfecteerende bijvoegsels in het 
ijs, waarbij de gewone werkwijze aan boord 
kon worden aangehouden. Proeven in die 
richting hebben latex aanget<>Qnd, dat, zoo 
de desinfectie doeltreffend is, de concen
tratie van het afweermiddel zoo sterk moet 
zijn, dat het vischvleesch daardoor wordt 
aangetast. 

-langs de klanten leurde met didfite visch, Men heeft in het buiJtenland speciale ijs
« ·die altijd .pas dood was » en die door .som~ soorten gefalbriceerd vàn gede.sinfecteel'd wa
mige artistiek aangelegde . v~ters weJ eens ter. van geozoniseerd wa.ter of van met zil
met analineverf in de kieuwen werd opge- ver geacti'Veerd water en van water met bij
kleurd of met pijpesteeltjes werd opgeblazen, mengsels in zwakke concentraties van cal
kwam de klant vaak bedrogen uit, met het cium hypochloriet (dit waren Duitsche 
gevolg, dart; hij er later feestelijk voor be- proefnemingen) of natrium hy:pochloHet (dit 
dànkte om .visch te k:oopen. waren Fransche en Engelsche proefneroin
Aan bool'd van de eerste stoomtrawlers werd gen). Door de handelaars werd later ozon:ijs, 
naast het strippen zeer veel zorg gedragen Ak<tivinijs en Katadinijs in den handel ge
voor het reinigen van de visch. Men gebruikte bracht, maar deze. ijssoorten bleken weinig 
voor dit doel groote met zeewater gevulde. of ,geen bactericide werking te hebben, ter
balies waarin de gestripte visoh werd gewor- wij1 de sterk oxideerende bijmengsels, zooals 
pen ên die van tijd tot tijd werden bijgevuld caporit en bleekwater, wel bacteriën dood
met de dekslang. De in deze balies geworpen .den, maar het vischvleescJ;l aantastten en 
visch werd in de buikholte zoowel als aan :onsmàkelijk maakten. e 

den buttenkant grondig gereinigd. Na deze . De bewerking der visch aan boord van de 
manipulaties werden zij in vischmanden ge- trawlerschepen is, dit is de algeroeene opinie, 
daari. Wa.s de visch .daarna voldoende uitge- en. dit geldt ook voor mis land, niet best. 
lekt, dan ging zij in het vischruim en En een geluk voor onzen handel is· het- iuder
werd daar tusschen ijs in de vischkeeën op- daad, dat de trawlvloot hier de vangsten 
geborgen. Dit waren de gebruiken - en nog grootendeels ihaalt uit de zuidelijke Noord
wel zeer loffelijke - van de eerste stoom- zee, een gebied dat kort bij de aanvöePha
trawlervisscherij. Toen echter het stoomtraw- vens ligt en daarom snel te bereiken is. 
Ierbedrijf grooter omvang begon te nemen, Moest de visch, die hier door Nederlandsche 
_sleten ongemePkt deze hygiënische gebruiken trawlschepen wordt aangevoerd, van de 
weg. Alles moest later gauw gauw gaan en verre vischgronden komen, dan zou al ter
daarom zette -men bij kleine visch de dek- stond blijken, dat de werkwijze en bewaring 
slang _op de mand waarin de gestrtpte visch te kort schoot en het viscbrproduct allesbe
was gewol"[>en. De matroos die. de mand vast- halve presentalbel was. 
hield, schudde dan den inhoud zoo 'n beetje !Bij onze visschers ontmoeten wij, en schier 
door elkJaar .en de matroos die de dekslang overal, een gemis aan begrip voor de hygië
vastihield, spoot daal1bij op de visch, De op nisChe maatregelen, die met het oog op de 
deze . slordige wijze schoongemaakte .. visch. houdbaarheid . van de visch, geëerbiedigd! 

slechte behandeling zooals : in de zon laten 
liggen, met smerige laarzen door de part~j 
v.isch loopen, gebruik maken van vuile man· 
den en -slecht spoelen, enz., de visch• sneL 
•tot bederf voert, schi.,Jlt men niet te. begrij• 
pen, ooik denkt men er niet aan dat men ,d,en 
besmettingshaard vergroot telkens als men 
de visc!hruimen schoon spoelt met het water 
uit de visschershave:hs. 

Ditl'leifde euvel tref-t men ook aan Op de 
visschersplaatsen. De pogingen inderdaad ge
daan door de autoriteiten OII1 op de Vischaf· 
slagen èen meer hygiënisclle werkwijze in te 
voeren, werden botweg door. de vischhande
Iaren en hun personeel gesaboteerd; Van de 
o.ude gebruilken ~ilde men onder geen beding 
afstand doen. 

De grond van dit alles is. de. on~<fe. Men 
sc:bijnt, en dat is jammer, met zijn geest 
nog in vervlogen tijden te leven en alle betere 
inzichten te beschouwen als ballast die door 
« de. met;~sCihen van den wal » op de schou
ders van het bedrijf worden gelegd. 

Dat een meer ihygiënische werkwijze hetpro
duct zal verbeteren, zal ieder moeten beamen, 
die zich wat meer verdiept ih.eeft in de fines-
ses van dit vraagstuk. Ge!Jukkig is de· zee
visch over het algemeen maar· zeer matig 
besmet met ziektekiemen en zijn het alleen 
de perioden, waarin zij aan de voortplan
ting deelnemen, die de constitutie' der dieren 
'belangrijk doen wijzigen. StOnd men er met 
de zéevisch echter zoo vooir als met de bin· 
nenvisch, de contröie zou veel sche~r diè
nen te zijn. 

Voor den ceconomischen kant van het vraag
stuk ge:ldt echter dit, dat hoe beter de visch 
aan •boord verzorgd · wol'dt, hoe langer zij 

mee kan. Visch, die enkele dagen langer be
waard kan woroen moet ongetwijfeld stijgen 
in handelswaarde, want het percentage, dat 
afgekeurd dient te worden, zal veel kleiner 
zijn; voorts lläet goed. bewerkte visch er veel 
'beter uit. Van groot belang iS het daarom 
dat Mn boord van onze vissclhersschepen 
met de grootste accuratesse de visch bewerlkt 
wordt; 



.12 .AUGUSTUS 1943. ·DE VISCHHANDEL N• 8. BLADZ. 7. 

<ECONOMISCHE QUA~STIES 

De vischvangst in Noorwegen 
Jl 

j~en 193Q.-1939 van 230:000 tonnen. Tellen wij c 
daarbij op de· opbrengst van de haringvis.- · 
S,Cherij. en de rondviscb;visscherij, dan geeft, 
1941 voor Noorwegen een totale vangstop
brengst.van 819.000 tonnen. 

Tot eiken producent, 1ndustrtee.l en nan
delaar, m.a.w de landbouw- en groente
teeltbedrijven. pachthoeven. melkerijen, 
werkplaatsen. fabrieken. winkels. kramen 
en gelijk welke plaatsen waar producten. 
levensmiddelen of koopwaren worden ge-
prOduceerd. verwerkt of verhandeld· 

In ons vorig nummer gaven wij een algemeen overzicht van de 
Deensche visseherij; ,thans geven wij enkele beschouwingen over 
de visseherij in Noorwegen waar nielltegenstaande de oorlogsom
standigheden de vischaanvoer nog merkelijk ils toegenomen. 

De vangstopbrengsten van het jaar 1940 moe
ten, om deze beschouwing volledig te maken, 
op zichzelf beschouwd worden. 1940 was voor 
de Nooroohe haringrvissclherij in den goeden 
zin des woords een abnormaal jaar, dat met 
geen ander jaar· kan vergeleken worden, noch 

In dezen tijd is het na,liuurlijke:rWijze uiterst naar de Westfjord, waar zich jaarlijks itn met 1941, noch met de vredesjaren daaraan 
moeîlijk nauwkeurige statistieken te citeeren de twee maanden van het seizoen ruim 20.000 voorafgaande, 1940 was·voor de haringvangst 
over de uitkomsten in bepaalde oedrijfssecto- visschers en 5.000 v~herijarbeiders ophou- een recordjaar met 439.000 tonnen winterha
ren ·daar- reeds in vredestijd een vrij den, aan wien de kabeljauw een onderhoud ring en 361.000 tonnen kleine haring en 
lange te!'m!jn moest verstreken zijn alvo- bezorgt. « Fettheringe », hetgeen een totaalopbrengst 
rens m"' ' :o.on cijferoverzicht kon raadplegen De overige rondvisch-visscherij (dus zonder van de haringvisscherij oplevert van 800.obo 
over deze of geene branche van de ceconoÏni- die van de Lofoten) is verdeeld over uÜ;ge- tonnen, dus 50 % meer dan gemiddeld . pet 
sthe bedr:jvigheid. strekJte gebieden en vindt het geheele jaar jaar gevangen werd. Daarentegen waren iri 
In onderhavig artikel moesten wij ons be- door plaats. In het jaar 1941 gaf de rond- 1940 de vangstresultaten van de rondviseh
periren tot het vermelden van cijfers .die· in- visch-visscherij zonder de Lofaten een on- visscherij normaal, daar, zooals reeds werd 

· middels mogelijk nog licht werden gewijzigd, brengst van meer dan 84.000 tonnen. Van opgemerkt, de kabeljauw een stabiele vangst 
<>Ver de uitkomsten der :Noorsche vischvangst. midden April tot einde Juni duurt de z.g. oplevert, terwijl de haringvangsten wisselen. 
\lllij meenen nochtans dat zij zeer sprekend FinnmarkenvissOOerij op de ·« loddedorsch » De Lofotenvissclherij braclht in 1940, 106.000 
zijn voor de ontwikkeling der visscherijon- een jeugdvorm van de geslachtsrijpe Lofoten- tonnen en de rondv.ischvisscherij 123.000 ton
dernemingen in een land waar de vischvangst kabeljauw. De jonge ka;be!jauw volgt een nen op, samen derhalve 22'9.000 tonnen met 
reeds vroeger hoog op prijs werd gesteld. zaJmachtige visclh, de « lodde » (zalmspie- andere woorden het gemiddelde resultaat 
In 1941 was de vangst in No{trwegen van ring), die hem tot voedsel dient, in de Noor- van de jaren 1930-1939. 

d Tot alle olaatsen waar zich dieren of pro-
ctuctei vmcten. die het voorwerJ) van 
een te!lmg uitmaken; 

e rot de lokalen en besloten ruimten gren. 
zend aan bovenbedoelde plaatsen en in• 
richtingen 

Worde:ç~ namelijk beschouwd als aiuigren .. 
zende woongelegeiiheden, tokalen of besloten 
rurmten, elk lokaal of besloten ruimte gele-
gen hetzij in hetzelfde gebouw'. hetzij 1n Pet
zelfde landbouw- industrieel at commeé-
CieeJ bedrijf 
2 Huiszoekingen in de particuliere vertrek· 

ken van bepaalde personen of onderne--
mingen. ,. 

Het recht van bedoelde agenten om ztch al• 
teen en op gelijk welk oogenblik toegang te 
verschaffen tot bOvenbedoelde plaatsen en 
personen wordt nochtans eemgsztns beperkt, 
wanneer het huiszoekingen m de. partrèuliere 
vertrekken van diezelfde personen of inrich
tingen geldt 

klei!le haringen en « Fettheringe » het deliJ'ke fJ'orden van Noorv;egen. Begin Juli . Tenslotte dient nog te worden opgemerkt, 
grootst. De 3Q6.000 tonnen beteekenen dat begint de zomervissCiheriJ' nn koolvisch. De Bij het besluit wordt meterdaad duidelijk be-

~..- · dat in Noorwegen de trawlvisscherij, welke 
het gemiddelde resultaat van 1930-1939 dat vangstpla81tsen bevinden zich tusschen Ves- paald dat : « Tot de hUiszoekingen 1n de door wettelijke maatregelen aan banden is 
184.000 tonnen bedroeg, verdubbeld werd. Ba- teraaien en de Finsche grens. Als vangstap- gelegd, ·nooit vasten voet heeft kunnen krij- particuliere vertrekken tegelijkertijd dOOI! 
vendien is de visscherij op « Fettheringe » paraat voor deze koolvisscherij is sedert de ten minste twee agenten dient overgegaan ». 
tame1ijk onregelmatig in haar opbrengst. zij laatste jare.!l snel ingeburgerd de z.g. « Snur- gen. Alhoewel het in den tekst niet uitdrukkelijk; 
begirlt ongeveer in den nazomer en duurt tot penot », de ringzegen die een massavangst Over de vischc81mpagne 1942-43 zijn nog geen wordt verklaard. spreekt het van zelf dar. het 
ongeveer het einde van het jaar. De voor- tot 50.000 kg toelaat. Uitgesproken seizoen- betrouwbare statistieken voorhanden, maar hier gaat om de particuliere vertrekken van 
naamste_ vangstgebieden daarvoor zijn de visscherijen zijn de v3tngsten van sprot en zooals Uit perslberiCihten bldjkt was deze cam- de ondernemingen en personen bedoeld bij 
kustwateren te:ri Noorden van Drontheim · de ma;kreel. In totaal bedroeg de jaaropbrengst pagne uiterst geslaagd te noemen en wer- § 2, artikel 7. van het besluit d.d a7 Octobe.t' 
eenzame fjorden van FYlke Troms en N~rd- over 1941 van de rondvisscherij in het N(J{){l'- den voor zekere vischsoorten de aanbreng- 1939. aangevuld door het besluit d.d 18 Au~ 
land leveren de rijkste vangsten van deze den van Noorwegen 184.000 tonnen. Dit was sten met 5Q % verhoogd in verhouding tot gustus 1941 
vischsoort op. Hetzelfde geldt ook voor de niet veel minder dan het gemiddelde van de het vorige jaar. De huiszoekingen in de privévertrekken van 
vangst van kleine haringen, welke in de de particulieren worden inderdaad bij een 
laatste vier maanden van het jaar plaats anctere alinea geregeld. 

Vindt. De vangst van winterharing bedroeg Machten der control\·leurs Dat is trouwens de verklaring van de !ldmt-
. in 1941 ongeveer .230.000 ·tonnen tegenover . · nistratieve circUlaire nr 12, d.d 21 " J-a... 

385.000 als gemiddelde in de jaren 193Q.-1939. nuari 1942, van de centrale administratie 
De vangsttijd begint hier bij de jaarwisse- Jh. de.r Contrölediensten, die e.r zorg voor draagt 

· liiig en· duurt tot einde Maart: vangstgebied ~ nauwkeurig te bepalen ·· dat beide agenten 

is de heele Noorsche westkust van Egersund Controleurs der Diensten van de Corporatie samen tot de huiszoeking dienen over te 
tot de Drontheimfjord. Daarbij moet tüs- . gaan. daar hun aanweZigheid een waarborg 
schen de groote-haringvissclheriLen de voor- en van de Administratie der Controlediensten vertegenwoordigt, die tijdens heel den duur 
jaarsharingvissCiherij onderscheid worden ge- De machten der controleurs worden bepaald de hoofdgroepeeringen, op te sporen en re van de uitvoering der be'Verkingen dient ge• 
maakt. Noorsche visscherijonderzoekers heb- bij artikel '1 van de besluitwet d.d. 27 Oct....,_ constateeren. handhaafd 
Qen ,vastgesteld, dat de achter elkaar in ber 1939, gewijzigd bij het besluit d.d. 18 Au- .Bij de uitoefening van hun functies, beschik- Men leest in Oedoelde ctrculalre da~ 
g.roote schÓlen naar de kust trekkende ha- gustus 1941. ken zij over de machten opgesomd bij· arti- het dus. bijvoorbeeld, niet volstaat dat bei• 
ringscholen tot twee. verschiliende raSsen be- Het besluit d.d. a7 Augustus 1940, waarbij d.e kei 7 van bovenvermelde besluit-wet d d. de agenten zich terzelfdertijd 1n ée · par-, 
hooren. De groote haring is wel uitgegroeid, Corporatie wordt ingesteld, voorziet dat de 27 October 1939. De door hen opgemaakte ticuliere vertrekken bevinden. de éénè am 
doch nog niet gesloohtsrijp. Het hoofdvangst- niet-nalevrog van de reglementen of contr5le- proces-verbalen zijn rechtsgeldig zoolang net zich aan de huiszoeking over te levereri, de 
~ebied ligt van Bergen tot Moe. De voorjaars- maatregelen uitgaande van de N.L. v .0. of tegendeel niet wordt bewezen.. andere om zich van ·andere plichten te; kwij
haring daarentegen is geslaclhtsrijrp en paart van haar hoofdgroepeeringen zal gestraft Deze machten zijn van velerlei aard. De be- ten. Om regelmatig tè zijn moet t"t de neele 

. hoofdzakelijk in de wateren om Hauges.und. worden. langrijkste . betrefien de huisbezoeken. de huiszoeking zelf door beide agenten. die ilr 
'Met' 536.00{) tonnen voor de haringvisscherij Nu, eenerdeels kunnen de bij de besluitwet controle over het vervoer, de onmiddellijke samenwerking handelen, worden overgegaan. 
· (winterhar.ing, kleine haring en « Fettherin- d.d. 27 oCtober 1939 bedoelde agenten niet inhechtenisneming en het in beslag nemen. Het recht van huiszoeking in deze. particu
ge 'i> geZ81inenlijk) blijft de vangst in 1941 ingrijpen, daar het besluit d.d. 27 Augustus 1. Huisbezoeken liere vertrekken wordt eenvoudig geregeld 
slechts heel weinig achter het gemiddelde 1940 niet in uitvoering van deze besluitwet 1. Op zekere bepaalde plaatsen en bij zekere wat het aantal en geenszins wat den tijd 
van,de jaren 1930-1939 met 569.000 tonnen. werd genomen. Anderdeels had de Corpora- categorieën van personen. betreft. Bijgevolg mogen de agenten op elk! 
liet is moeilijk de vraag te beantwoorden, tie aanvankelijk de macht niet gekregen con- De agenten hebben het recht zich a 11 een uur van den dag en van den nacht zich In, 
welke visch, de kabeljauw ü·ondvisch) of. de tröle uit te oefenen over de reglementen uit:. en oP e 1 k uur toegang te verschaffen deze vertrekken, als ln de lokalen, waarvan 
haring, voor NoorWegen van de grootste be~ gaande van haar hoofdgroepeeringen. Het tot de plaatsen en bij de personen bedoeld zij afhangen. begeven. . . 

. tee.kening is. Wel· stond de rond".'-~"'err·J· 'tot 3 HuiS· ---•·• b'- d t' t· •==• was dus noodig beroep te doen op agent.en bij artikel 7, § 2 en 1o, alinea's a> tot ·e>, dl. · ...,."...ngen 1J e PlU' Icu Ieren. 
de haringVîsscherij naar de hoeveelheid als met ruime bevoegdheid <ofiicieren van ie a. Tot de openbare gelegenheden en alle « De opzoekingen in de niet bij de voor~ 
1:3, doch daarentegenover staat, dat de rond- gerechtelijke politie, bv.}. Dit . vraagstuk alle ulaatsen toegankelijk voor het pu- gaande alinéa's bedoelde particuliere ver-
visch door. haar qualiteit.veel hoogere prij- werd evenwel opgelos);. · bliek. ' trekken mogen slechts van 5 uur tot 21 uur 
zen bereikt en bovendien $t81bielere vangsten Inderdaad, bij het besluit d.d. a'i Juni 1942 worden namelijk als openbare gelegenheden plaats hebben; zij zullen worden gedaan door 
oplevert. Het is een biologisch geheim, waar- . werd de bevoegdheid om de inbreuken voor- beschouwd : de openbare markten, hallen en ten minste ·· twee agenten, waa:an · er één 
om in het eene jaar- 1940 was nl. een ge- :<~ièn bij de artikels 5, 8 en 9, alinea 3, van verkoopzalen, vischmijnen en warenbeurze:ri, hUlpofficier van de gerechtelijke politie van 
luksjaar voor de haringvischers -de haring de besluitwet d.d. 27 October 1939 op te S?O- ,de plaatsen waar tentoonstellingen. kermis- den procureur des k9nings zal zijn. • >> . 
in ongekend grooten getale op de kust vóor- t t te k d d sen, braderijen, publieke liefdadigheidsf. ees- Zijn bevoegd om als hulpofficieren van .. ·• de 
komt, terwijl irl het andere J'aär, h. oewel er ren en e cons a eren toege en .. aan e 

· met smart op gewacht wordt, na. ar verhou .. - agenten van de N.L~V.C.; die sf)eciaal daar- ten en sportmanifestaties worden ingericht; gerechtelijke politie van den Procureur des 
. toe opdraJCht . hadden gekregen van den de drankslijterijen, restaurants en hotels. de Konings op te treden bij bedoelde huiszoe~ 

ding slechts kleine scholen voorkomen. secretai-is'-(3-eneraal van het MiniSterie van ihriChtingen voor ·verkoop in .het· groot en kingen, de gendarmerie-officieren. de door 
De beroemdste vangplaats va!l rondviséh zijn Landbouw en Voedselvoorziening. in het klein. . . hen afgevaardigde burgemeesters en schepe-
de Lofoten. Tegen begin Februari en midden Bij het besluit d;d. 1 Maart 1941 wordt ba- . Volgens den heer Frans GHYSELS dienen nen, de politie-commissarissen, de a;djurlct
April . wordt in de naar. verhouding slechts vendien bepaald dat de controleurs, aange: deze opsommingen, evenals de volgende trou- I>Qlitie-commissarissen, de gerechtelijke ofil
kleille ruimte van de Westfjord aan de bin- duid door den Leider van ·de Corporatie of wens, niet als beperkend beschouwd, maar eieren bij de parketten, de gerechtelijke 
nenzijde van de Lofaten jaarlijkS gemiddeld de voorzitters van de hoofdgroepeeringen, moeten zij slechts als voorbeelden worden hoofdagenten bij de parkettien en ten slotte 
85.000 tonnen kabeljauw gevangen. Dit ge- en als zoodanig aangenomen door den se- opgevat. Het is dan ook zeer waarschi.inlijk de gendarmerie die het bevel voeren ov~ 
middelde werd in 1941 nog overtroffen met cretaris-Generaal van het Ministerie van dat andere plaatsen Zich m een gelijkaarcti- een brigade of die den graad ·van hOofd~ 

. het geweldige resultaat van r.ond 100.000 ton= Landbouw en Voedselvoorziening, gemach- gen toestand zullen. bevinden, zoodat de be- wachtmeester of een hoogeren graad he).?b:en~ 
.· .. nen. In de Noorsche litexátuur speelt de tigd zijn om zelfs individueel en door mid· voegde agenten er dus tot huiszoekingen zul- (Besluit d.d. 6 December 1939). 
· vangst bij de Lofaten geen kLeinere rol dan 

in de· ceconomie, waardoor men haar als de 
· .. · slagader van het Noorden van Noo~eg.en 

k!lh aanduklen. Jaarlijks trekken van de Lo-. 
· foten volksverhuizingen ·van vissche;rs en vis
scherijarbeiders, vischpakkers en handelaren 

del van e.en proces-verbaal de inb!euken voor· 
zien in het hoofdstuk II1 van de beslUitwet 
d.d. 27 October 1939, alsmede de inbre,Jkèn 
op !ie verordeningen gepubliceerd door den 
Leid.er ,van de Nationale· Landbouw- en Yàe
dingscOJ:poratie en door de Voorzitters van 

Jen mogen overgaan. 
b. Tot alle plaatsen waarvan zij gerech.tigd 

zijn te veronderstellen dat er producten, 
voedingsmiddelèn of koopwaren zijn te 
vinden met het oog op ·commercieele of 

.speculatieve doeleinden; 

Het is met het oog op het voorkomen van 
misbruiken. dat bij ·§ 2 van artikel 7 word!} 
geëischt, dat van de twee agenten belast met 
de huiszoeking in de plivé vertrekken van 
een particulier er één officier van de gerecb
tel~jke politie zij. 
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« Bij !:let voorschrijven .va,n deze formaliteit, treders. 1n • hechtenis te· nemen wier identi- leend bij'''imkele besluiten, waarvan .het. voor
weusohen de ontwerpers van het besluit te teit niet dadelijk kan worden vastgesteld· of werp van meer bijzonderen aard is. 
verwijzen naar het oordeel van dezen laatste die geen.regelnlatig verblijf in· het land heb- 2. ·Eigenlijke rechten van aaJihl}\ldiDg, 
omtrent de opportuniteit van de huiszoe- ben. Zij mogen bovendiim eiken persaon, die bin
king. Hij is het dus die dient te beslissen. Hun rol zal ·vervolgens beperkt · blijvèn bij nen de perken van hun bevoegdheid op hee
Hij is geen eenvoudige getuige, want het be- het brengen van deze overtreders vóór den terdaad wordt· betrapt, aahhouden en onmid
siuit verlaat zich op zijn ervaring en op zijn burgemeestèr, den commissaris van politie dellijk voor den procureur des konings 
voorzichti~heid <bovengenoemde circu- of den brigadecommandant der gendarme- brengen. Die macht wordt hun verleend : 
ilaire). » rie. Deze ambtenaar gaat hun id.entiteit na a. Bij hét besluit d.d. 16 Auglli;tus 1941, strek· 
Elk onderzoek door een'agent dient trouwens en stelt hen, op zijn beurt, ter beschikking kende tot het verzwaren van de straffen 
gerechtvaardigd te zijn, m.a.w. hij moet re- ven den procureur des konings. voor zekere overtred.ingeri van de wette-
denen hebben om te veronderstellen dat het Indien de overtreder een vreemdeling zon- lijke bepillngen tietreffende de rantsoè-
hem zaL helpen een misd.rijf te ontdekken der regelmatig verblijf In.. het la,nd is, kan neering en de ravitailleering in graan-
dat bin11en zijn bevoegdheld valt. een aanhoud.ingsbevel te zijnen laste worden . soorten · gebruikit bij de broodbereiding, 
Bij àrtikel 7 van het besluit d.d.· 27 Octo- afgeleverd. zelfs wanneer de overtreding aardappelen, droge groenten en (krach-
ber 1939 werden voor elk onderzoek in par- wordt bestraft met minder dan drie maan- tens het besluit van 30 Juli 1942, die dit 
ticuliere vertrekken aanvankelijk de vooraf- den gevangenis~ De invrijheidst;ell1ng is af- van 16 Augustlis aanvult> in zuivelpro-
gaande toelating van den vrederechter c.p hankelijk van de verplichting om een borg- ducteni ' 
de opdracht tot huiszoeking van den onder- som te storten. b) Bij artikel 9, § i: van het besluit d.d. 
zoeksrechter voorzien. Bij de nièuwe redactie Er wordt hun 1n zekere nauwkeurig" be- 2Q Juni 1942 ter' oèt~ilgeÜng van het on-

~:~ :~7!:a~~:~:.~e::~:~rg:Sa~~~ :.p!!!!aa!!!!l!!!!d!!!!e!!!!g~e!!!!v~a!!!!l!!!!le!!!!n~e!!!!èn!!!!· !!!!w!!!!·!!!!t~ge~b!!!!r!!!!e!!!!id!!!!er!!!!.~m!!!!a!!!!c!!!!h~t~ver~-~~w!!!!e!!!!t!!!!te!!!!l!!!!ij~k~sl!!!!ac~h!!!!te!!!!n.~~~~~~~~~~ 
besluiten da-t zij niet meer nood1g zijn. Het ::: 
is · dus de hulpofficier van de gerechtelijke 
politie van den procureur des konings die 
heeft te oordeelen over de opportuniteit om 
over te gaan tot elke huiszoeking welke bin• 
nen zijn bevoegdheid valt 

Uitslagen der examen van de Vakschool voor Detaillauten 
~· 

4. Bijzondere bepalingen. 
Op de eerste bladzijde ·vermelden wi1. dat de 

a.. Er kan ook tot opzoekingen in de particu- Vakschooi .voor Detailhandel in Voedingsw(L
l1ere vertrekken worden overgegaan krach- ren op 27 Juli ll. de get'{kigschritten heeft 
tens een bevel met opgave van redenen uitgereikt aan de leerlingen die in hun exa.
gepubliceerd in het « StaatSblad » en uit- men geslaagd zijn. ·Ziehier de lijst der. lau
gaande van den Secretaris-Generaal van reaten: 
Landbouw en Voedselvoorziening of' van NEDERLANDSCHE AFDEELING 
den Secretaris-G€neraal van het Ministe· 1 ste jaar. - Jongeren 
rie van Econo~che Zaken, en waarbij 1. Mej. :óora Verbist, 
voor een beperkten tijd eèn duidelijk be- grootste onderscheiding: 445,5 p. op 500 
paalde opdracht wordt gegeven· met net 2. De h. Philippe De Smedt, 
oog op het zoeken 'naar de voorraden. In onderscheiding: 371,5 » » & 

dat geval zal door twee agenten terzelf- 3. Mèj. Angèle Olemans. 
dertijd tot de huiszoeking moeten over- onderscheiding: 339,5 » » » 
gegaan warde~; 4. Mej. Nelly Van Hertenrijk, 

b. De hierboven mteengezette oepailngen zijn onderscheiding: 329,5 » » » 
niet toepasselijk wanneer agenten tot de 5. De heer Pieter Vanherck, 
vervolging overgaan van een persoon die onderscheidin6: 329,5 » » » 
verdacht wordt van zich over te leveren 6. Mej. Lo\lÏSa Félix, 
aan het vervoer van dieren, producten, Ie- voldoening: 323 » » » 
vensmiddelen of koopwaren ·welke ·het _ pte jaar. - Volwassenen 
voorwerp van een misdrijf ui-tmaken. ·Zij 1. De heer Polydoor Tnch, 
kunnen zich ook op elk uur tOegang ver- groote. onderscheiding: 380,5 p. op 500 
schaffen tot alle openbare of particuliere 2. De heer Louis Verbeke, 
gelegenheden waar deze persoon zich IJ'!'k. ·· · onderscheiding: 362,5. » » » 
vindt; de agent die zich met de vervolgirlg, 3'.))e heer Coosemans. 
belast, kan in elk geval alleen tot de huis- ·.; onderscheiding: 349,5 » » » 
zoeking ovèrgaan 14 :De h. Eugeen Vertongen, 

onderscheiding: 334 » » » 
IJ. Rechten tot aanhouding 5. De heer Joris Vanhoutte, 

il. Rechten om zekere overtreders in hechte- onderscheiding: 328 » » » 
nis te nemen. 6. De h. ·M. De Kempeneer, 

De agenten hebben het recht om de over- voldoening: 323 » » » 

2• jaar 
1. Mej. ;Mariette Hendrickx, 

gfootSte onderscheiding: 573,5 p. ap 600 
2. Mej. R. Van Waerenbergh, 

. grootste onderscheiding: . 548,5 » » » 
3. De h. Albert Van Dessel, 

grootste onderscheiding: 491,5 » » » 
4. De heeT Ladewijk Vaes, 

groote onderscheiding: 481,5 » » » 
5. Mej. Jeanne Ruwet, 

groote onderscheiding: 478,5 » » » 
6. De heer Constant Buelens, 

groote onderscheiding: 468 » » » 
7. De heer Emile Leuridan, 

groote onderscheiding: 46:5 » » » 
8. Mej. Renée Herregodts, 

groote onderscheiding: 460 » »· » 
9. De h. Et. Van der Sypt, 

groote onderscheiding: 453,3 » » " 
10. De heer Alfons Wijns, 

onderscheiding: 443 » » » 
11. Mej. Gilberte Nuitten. 

onderscheiding: 437 » » » 
12. De heer Firi:nin Boeykens, 

onderscheiding: 424,5 » » » 
13. De heer Pieter Luypaert, 

onderscheiding: 419 » » » 
14. De h. Robrecht Verboven, 

onderscheiding: 418 » » » 
15. De heer Achille Jacobs, 

onderscheid.ing: 398 » » » 
16. Mej. Mariette Ryckaert, 

onderscheiding: 397,5 » » 1 » 

. Model van de·· vergunnings- en erkenningskaarten 
voor den_ vischhandel 

1. a) N·aam en voornaam.: ...... 
b) Na-~m der vennoots-ch-ap : ••• · 

·-. ; vi7~~eg:: der; v:en_noÇ)otscha.p .·: 
2. N·umm~r eenze~lvigh-ei-dskaa.rt : 
3. Adr·<.S of maatsch. zetel : 
4. Bedrijv.ighei<l : A. Groot 

V.erz.e 
V 

T ussc-hen,persoon : 

HandeJa.ar : •••••• 

In<IU:.tri....! : ...... 

van ui.treiki.ng : ••••••••• Nr -Bkhe ·: ...... . 

<FRANSCHE AFDEELING ·· 
)•te jaar. - Jongeren 

1. Pe· heer Franz Payt, 
groote onderscheid.ing : 409,5 p. op 500 

2. Mej .. Simone Verbaert, 
onderscheiding: 359,5 » 1 • 

• ste jaar. - Vol111faSsenen 
1. Mej: Jeanne Hèirman, 

grootste onderscheiding: 463,5 p. op 0011 
2. Mej. Germaine Langsberg, 

grootste onderscheiding: · 428,5 » a . I' · 
3. De h. Raymond Verrycken, 

groote onderscheiding: 399 » 1 I 
4. De heer Louis Mombaerts, 

onderscheiding: 365,5 » 1 • 
5. De heer August Smets, 

onderscheiding: 345 » »: J 
6. De heer Jozef Lamotte, 

ond.erschèiding: 340,5 »: », I 
7. De h. J. Van den Heede, 

onderscheiding: 328,5 » lt • 

8. Mej. Suzanne Verhoeven, 
onderscheiding: 326 » » • 

9. Mej. Alice Janssens, 
voldoening: 311,5 » )) a 

2• jaar 
1. Mej. Yvonne Trauwaen, 

groowte onderscheid.ing: 457", · p. op 600 
2. De hlir Theo Stupp, 

grootste onderscheiding: 447,5 » » 1 
3 De h. René vandeweyer, 

groote ondersçheiding: 417,5 » » I 
4. De heer Emile Libert, 

grootê onderscheiding: 397,5 il lf' », 
5. De h. J.Van Cauwenbergh, 

onderscheid.ing: 363,5 » », ~· 

6. Mevr. Hélène Engels, 
voldoening: 320 » » ll 

HEROPENING DER LEERGANGEN 
De lessen der vakschool hernemen op ·15 
September e.k. . 
:Eiet onderw1js loopt over drie jaar.· Het eeT• 
ste jaar is voorbèhouden voor de leerlingen 
die slechts lager onderwijs hebben genotP-n. 
De andere leerlingen worden van meet af 
aan in het tweede studiejaar toegelaten. 
Voor alle inlichtingen en inSChrijving wende 
men zioh tot de 

VAKSCHOOL VOOR DETAILHANDEL 
IN VOEDINGSWAREN 

Stormstraat 13, Brussel. Tel. 12.00.15, van 
23 Augustus e.k. af, alle Maandagen, Woens
dagen en Vrijdagen, van 14 tot 17 uur. 

De verantw. uitgever 

~ W!llem Mells. 
·m Nfeuwsttaat. 50 •. -Brussel, 
èl 

"' " N. V. IMIFI. 

· ·N. L.v.c. 

Tijdelijke- er 
voor Vis 

(Afgeleverd in uit 
OfdenMg van ·20 

blad van 
Geldi·g vani>f : 

g. 

kan te allen· tijde 
den; zonder dat dit 

fot s<Hade'loosswt
deze erkenning zijn · niet 

echten v-~rbotiden~ als deze 
erbonden zijn aan de ver-

VOOR- EN ACHTERZIJDE DER.. VERGUNNINGSKAART ll/4 van de normale ~<rootte!. VOOR- EN ACHTERZIJDE VAN DE ERKENNINGSKAART (1/4 van de normale grootte). 

tn ons laatste nummer heblben wij aan onze 
lezers medegedeeld dat de vergunningen en 
de erkenningen of toelatingen in 't kort zul
len uitgereikt<>worden. 
De Hoofdgroepeering is bij haar belofte niet 
blijven slapen en alles loopt vlug van stapel. 
De producenten hebben reeds hun vergun
ning of toelaiting ontvangen en in den loop 
van de·aanstaande week komen de vischaf
slagers en de groothandelaars-verzenders aan 
de beurt. 
iWij wijzen nogmaals op het verschil dat er 
tusschen vergunningen en tOelatingen of er
kennillgen bestaat. 

Een ver~ning is een toelating om een be
paalde Mtiviteit binnen de perken van de 
bestaande besluiten en reglementen uit te 
oefenen, welke gegeven wordt aan alle onder
nemingen die beantwoorden aan de voor
waarden voorzien door de verordening 1/42 
d.d. 20 Juni: 1942. 
De erkenning is een toelating om een be
paalde activiteit binnen de perken van de· 
bestaande reglementen uit te oefenen, welke 
gegeven wordt aan de ondernemingen. waar
van het optreden op het reconomisch of 
marktordenend gebied wenschelijk · is en die 
niet beantwoorden aan de voorwaarden voor-

men door de verordening d.d. 20 .Juni 1942 een toelating van producent of een erken•. 
of die niet voorzien worden door deze veror- ning van handelaar, be- of verwerker of tus-
dening. sQhenpersoon betreft. , 
Wij hebben er reeds op gewezen dat de kleur .. Hieronder vinden onze lezers een afdruk van 
ervan zal verschillen naar gelang dat het een een vergunning en van een erkenning van 
vergunning geldt van producent, hand.elaar, handelaar. 
be- of verwerker en tusschenpersoon. 
De producenten zullen een blauwe kaart be- De nutteloaze aanduidingen worden natuur~ · 
komen, de handelaars een groene, de be- of lijk· geschrapt. 
verwerkers een roode, de tusschenpersonen Geldt het een « groothandelaar-verdeeler », 
(o.a. viscl1afslagers) een gele kaart. dan worden vanzelfsprekend de WQOrden 
Al de erkenningen of toelatingen zullen wit « groothandelaar-verzender » en «invoerder» 
zijn, maar overdrukt met een blau'Wen, groe- en ook al lietgene .den kleinhandel betref·t 
nen, rooclen of gelen band naargelang het geschrapt. 
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