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KANTTEEKENINGEN MEDEDEELI NGEN Nog , de vergunningen Sedert maanden, om niet te zeggen ·sedert 

jaren, sprak iedereen over beroepsorgani.sa- D 
1 

Men kan zich nu volgende vraag stellen. De reeders-visschers en de verzenders heb-
tie, maar tot nog tOe bleek daarvan weinig e ~arnaa vangst Wordt wel alles dat gevangen wordt door ben reeds. allen hun vergunning ontvangen. 
fu huis te ZiJ"n gekomen. &1 

Nu JS. het de be .... d · d d 

d S h ld 
den visscher afgeleverd? Wij gelooven van- u. " aan e mvoer ers, e 

Dat was evenwel maar schijn, want er werd op e c e e neen, alhoewe~ wij persoonlijk niets abnor- verdeelers en de kleinhandelaars. Aan deze 
belangrijk voorbereidend werk geleverd in rnaals hebben gezien. onderhoorigen vragen wij' nog wat geduld te. 
den schoot van den sector« Handel en Dis- V:ischlhandelaars yroegen .ons waa,r al de Er is immers, kaf onder aUe kot1en, zoo ook oefenen, want er blijven nog enkele princi-
tributie >> en van de hoofdgroepeering. Se· garnaal bleef die op de Schelde wordt ge- h · k pieele vragen op te lossen. 
dert enkele weken reeds werd er een aanvang 
gemaakt met de practische verwezenlijkin
gen. Er werden vergaderingen gehouden :iri 
de voornaamste centra van het land; zoo in 
iVlaanderen als in Wallonië, en o. m. te 
Brussel, Namen, Gent, Brugge, Oostende, 
Antwerpen, Luik; Bergen en Charleroi. An
dere steden zullen volgen. Op deze bijeen
komsten werden het · belang en de HOO<Ü:a- · 
kelijkheid van een samenhangmde beroeps
organisatie in het licht gesteieL 

bij de vissc ers e:t;~ . de aanlo kende hooge 
vangen en waarom zij er nooit toebedeeld verdiensten aan smokkelwaar steken ook 
krijgen. sommigen onder hen de oogen uit. En de 
Wij heoben ons zelf willen vergewissen van cçntröle? zult u vragen. Wel deze is zoo 
de opbrengst dezer vischvangst. goed als onmogelijk. Waarom dan? Men zou Mosselvleesch 

öm er zich rekem;chap . von te geven, vol
staat het er aan te herinneren dat deze 
groepeeringen, warmeer zij éénmaal gx>ed 
zullen georganiseerd zijn, adviseerende orga
nen zullen zijn. Dit beteekent dat de hoofd· 

bestendig per boot toezicht mqeten kunnen 
houden,. maar. daarvoor is veel brandstof 
noudig. en .voor wie· V{eet· hoe schaarsch deze Onder de controle van de hoofdgroepeering 
wordt toegemeten is deze controle uitge- hebben de i:rnportateurs van mossels met 
sloten. 
Maar zelfs indien deze controle toch gedaan 
werd, zouden de visschers die visch willen 
achterhouden de · controleurs nog te slim 
zijn, daar zij de· ac~tergehouden waar ge
makkelijk in het water kutmen verbergen 
_om ze er op het gunstige oogenblik weer 
uit· te voorschijn te halen. 

Denemarken een overeenkomst gesloten met 

groepeering in dé inate van het mogelijk" U z.iet dat de. quaestie moeilijk op te los-
hmi advies zal inwinnen vóórdat zij maat- Een hulpbron voor onze voedselvoorziening. 

Een nieuwe vischberetdin(J. 

het oog op den invoer van mosselvleesch .Jy~ 

réii-élerÎ 'treft .. Óp het gebi.èd '~ 'cie ni~d~t~ Op ~k~f:~~~~~n ~;-·~ij uit Antwerpen ~: ~~~- 3~ publiceeren wij statistieken over 
ordening. · vertrokken aan boord van den «Afhaalboot» de. opbrengst van de Schelde-vischvangst ge
Dank zij de Beroepsgroepeeringen, zullen. de naar dèn Ouden· Doel- aan de Hollandsche durende h~t afgeloopen. jaàr en tijdens de 
kleinhandelaars dus niet meer, evenals in grens - waar de visscherssloepen zich ver- negen verloopen maanden van 1943. · Deze 

stemd voor het inleggen. 
toonen aan dat ondanks al de tekortkomin-het verleden, vóór voldongen feiten worden zamelen om hun vangsten af te leveren. 

gesteld. Onderweg, ter hoogte van Lilloo, kwamen 
Daarenboven zullen de kleinhandelaars in ons reeds enkele sloepen - groote roeiboa
de toekomst een duidelijker b(:)grip hebben ten - tegemoet, om hun waar af te staan. 
van de noodzaklelijkheid van rekere a:rde- De weinige kilo's garnaàl, spiering en krab
ningsmaatregelen. ben werden gewogen en onmiddellijk be-

. De: hoofdgroepeering: en d.e kleinhandelaars taald. . 
zUllen elkander beter begrijpen, in het voor-

. deel van beide partijen. 
·De .aanstelling van de plaatselijke en pro
vinciale afgevaardigden is insgelijks van be
lang. Zoo .dient men, wat meer in het bij
. zonder de ·provinciale · afgevaardigden be
treft, niet uit het oog te verliezen dat ZlJ, 
op het nationaal plan, den aan den voorzit
ter van de Beroepsgroepeering der klein
handelaars toegevoegden raad zullen moe-

Deze roeibooten hebben drie man aan boord 
die een gansche week op het water door
brengen en vernachten in de enge voorste
ven van hun sloep. Er is een kleine kOOk" 
ketel om de garnaal te koken. 
Aan den Oudén Doel kwamen « Aaken » en 
« Hengsten », zwierige visscherssloepen met 
zeilen en motor voorzien, ons toegevaren 
en ditmaal zagen wij groote kisten en man
den vol met versche rozige garnaal en zak-

ten vormen. oe aanstelling van deze afge- ken vol met krabben, op onze boot overla-
vaardigden zal waars0hijnlijk lldnnen de den. • 
e. k. weken geschieden. De. visschers namen kolen en zout În voor
Na afloop van de vergadering'en die tot nog raad waarna de rekening werd ver.effend. 

· toe · plaalS hadden, werden zekere candida- Bij · Gl.e terugreis hadden wij 906.5 kg. gar
turen voorgedragen. naai, 135 kg. krabben en 33 kg. spiering in 
Om daadwerkelijk te zijn, moet de aanstel- de groote kisten di>e op. het dek waDen op
ling . natuurlijk worden beki'achtigd door gestapeld. De groote opbrengsten vàn de 
den sector « Handel en Distributie », de visschersloepen war:en respectievelijk 182, 
hoofdgroepeering « Visch en Visscherijpro- 115 en 111 kg. garnaal. Dit voor één dag. De 
iducten >> en den . Leider der Corporatie. prijs aan den schipper bedraagt 7 of 9 fr. 
Vóór hun definitieve aanstelling, zullen de- voor de garnaal, naa:nge1ang haar grootte 
ze personen niet ge:q~.achtigd zijn de belan- 20 fr. voor. den spiering en 3 of 5 fr. voor 
gen van. de kleinhandelaars te verdedigen: de krabben. De detailprijzen zijn respectie
Wij zullen overigens breedvorig op deze velijk 14 ·of 16 fr., 32 en 11 of 15 fr. 
quaesties terugkomen. Onze bootsman zei ons dat de vangst goed 
Wij willen er ;terloops den na,druk op leg- was geweest dien dag want dat ze anders 
gen dat met de oprichting van de beroeps- slechts tusschen de 700 en 800 kg. bedraagt. 
organisatie een nieuwen weg open ligt voor Men zal reeds onmiddellijk de gevolgtrek
ad degenen die bij den vischhandel zijn be- king hebben gemaakt dat deze vangsten te 
trokken en dat het in de toekolll&t van hun gerfng zijn om een gansche stadsbevolking 
bere1dwilligheid, hun begrip van de proble- in visch te bevoorraden. Om wille van het 
men die u1et de ontwikkeling van hun han- gebrek aan verkeersmogelijkheden en het 
del en beroep iri verband staan, den pJan- spoedige bederven van de waar, worden deze 
matigen uitbouw en de welvaart van hun vangsten dan ook uitsluitend aan Antwer
bedrijf, afha.ngt, pen en het Land van Waas voorbehoude.n., 

gen de. Schelde-vischvangst toch haar deel Het gaat hier om een product, dat onder de 
heeft bi~gedragen in onze gebrekkige voed- de contróle van de Hoofdgroepeering volgens 

een nieuwe wijze wordt bereid. De vol,gens 
die wijze bereide monsters schonken. ten 

!lelv<jorziening., 

De vischpastei · 
werd goed onthaald 

Wij hebben . medegedeeld dat er 600,00() 
blikjes visohpastei uit Nederland zouden 
worden ingevoerd, bestemd om te Brusse: 
te worden verdeeld. 

De vischhandelaars uit de hoofdstad die in 
den beginne wantrouwig stonden tegenove= 
deze waar, veranderden spoedig van mee-
ning wanneer zij vaststelden dat de klanten 
gretig de doosjes kochten. 
De qualiteit dier vischpa.stei is inderdaad 
zeer goed. 

volle voldoening. 

Het is de èerste maal dat onze importateurs 
mossels uit Denemarken invoeren om ze in 
België te bereiden. Zoo ontstaan tusschen 
oeide landen handelsbetrekkingen, die na 
den oorlog zullen kunnen voortgezet worden. 
Wij zijn er van overtuigd dat dit nieuw pro
duct in den smaak van het publiek zal val
len, vooral daar het, althans tijdelijk, . zon
,der zegels zal verkocht worden. 

De invoer van mosselen 
Tot nu toe werden . er te Brussel voor onge •. De overeenkomst die Holland met de hoofd
veer 70 t. h. van het totaal der · ingeschre~ groepeering heeft gesloten; geeft ons rtog 
ven klanten, doosjes van de vischcentrale recht op 500,000 kg. mosselen. Maar vóór zij 
afgenomen. deze hoeveelheid leveren, eischen de .Hol

De doosjes worden gretig gewild. 

Het is niet uitgesloten dat de · vischpastei 
ook te Luik zal worden verkocht. 
De prijs beqraagt fr. 7.25 per doosje met een 
netto gewioht van 90 gram. 

landsche overheden dat België hun vooraf-. 
gaandelijk mosselzaad leveét, dat in ruil 
voor de mosselen voorzien wordt. 

375,000 Oesters 
Gedurende het eerste halfjaar van: 1943, • 
kon Holland ons geen oesters zenden, da.a:r 
het zelf over geen toereikend contingent_~ 
schikte. Maar de hoofdgroepeering . wàs ::~e-o · 
lukkiger voor het tweede. halfjaar, en ~(\If 
land heeft ons een hoeveelhe1d yan ~1~,9,ijti 
dezer kostbare weekdieren toegestaàn,. D~ · 
modaliteiten· van de leveringen zullen eèr~ 
lang worden vastgesteld. 
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BEROEPSDOCUMENTAllE 
nieuwe ontwikkellng van het dtepvrtes
procédé . en In het. verwerll:éri van VIS CU 
en voornamelljll: van vtscnarval. 
Bij. het snel-. or Cllepvrtesprocédé wo relt 
de versene ·vtsch tot veerttg gTaeten on
der nul tngeyroren, waarna ellt pro
duct wordt bewaard-m de Jroelhlllzen 
bij een tempèratuur van ctrça twintig 
graden onder nul. Ooll: In Nederland 
zijn de laatste jaren reeds vorderingen 
g-emaall:t met dit procédé en diverse 
groote onderneming-en IlOUden zicll 
Uiermedè tlians bezig. Het voordeel 
van het diepvriesprocédé ts, dat de 
vlsch lang bewaard Iran worden en 
bovendten over een gTooten arstand Iran 
woreten vervoerd, zonder dat dit schade 
toebrengt aan-.de qual!telt. Hieretoor Jran 
de v'isct1 a.h.w. tn versenen staat bij de 
consumenten worden gebracnt zèlrs tn 
verafgelegen gebieden, 11etg-een voor-
11een niet mogelijll: was. De arzet van 
de Nederlandsene zeevtscn Iran hier
door dus een belangrijKe Uitbreiding 
onderg-aan. Men is-tnans zoover met dit 
procédé gevorderd, dat dit mans in de 
commercieele sreer ts gell:omen. van 
bèlang voor de toell:omst ziJn voorts de 
·pogingen, die worden aang-ewend om 
het teveel aan vlsch .en den vtscnarval 
c11emtsch te verwerll:en, ·zulll:s tn be
lan!'-'rljll: sterll:ere mate dan dit tot dus
verre plaats vond. voorneen beperll:te 
men zich Immers voornnmelljll: tot net 
verwerken van de goedll:oope visch en 
van den vlscharv:il tot v!schmeel voor 
pluimvee en bemesting. Onder den 
drang der omstandigheden neert men 
thans gezocht n·aar nieuwe aanwen
dingsmogelljkheden van deze vtscnpro
ducten, ten einde er uit te halen wat 
er uit te nalen ts en niets verloren te 
laten gaan. 

DE VISCHAANVOIER 
IN SEPTEMIH!R 

In een vorige 'bijdra.ge handelen wij breedvoerig over de 
organisatie van . den v~schhándel in 't algemeen en over 
de noodzakelijkheid het vischverbrum op te voeren. Thàlls 
komt de beroepsorganisatie aan de beurt die den detail-

handel in visch moet ten goede komen. 

Indien het uit de vorige uiteenzet
ting moet blijken dat zoowel in de 
productie, nijverheid of handel, nog 
veel te doen valt dan is dat nog veel 
meer waar voor de vóóroorlogsche 
beroepsorganisatie. Wij gaan zelfs 
verder en zeggen dat de gebrekkige 
structuur der beroepsorganisatie de 
bron was van het voortduren van 
vèel misverstanden in de productie, 
handel en nijverheid. Inderdaad, de 
meeste rèeders, handelaars en in
dustrieelen met een weinig ontwik
keling, wisten zeer goed dat er mis
toestanden waren. Zij kenden die, 
doch zij konden ze meestal niet op
lossen, omdat er geen vakgroepee
ring bestond die machtig genoeg 
was en voldoende uitgebouwd om 
aan de bevoegde instanties een con
creet plan van reorgan:satie voor te 
leggen. 
Er bestonden wel vrije beroepsveree
nigingen doch deze beantwoordden 
niet meer aan de eischen van een 
moderne beroepsorganisatie. 
Wij zullen niet overgaan tot een op
somming van de vroeger bestaande 
vrije beroepsorganisaties, dit heeft 
maar weinig nut. Wij willen echter 
het karakter er van ontleden. 
Om maar één voorbeeld aan te ha
len: 
De groothandelaars-verzenders der 
kust, zouden logisch gesproken maar 

zijn. Deze groepeering zal bijdragen 
tot een vermindering der onkosten, 
die tenslotte den kostprijs zal beïn
vloeden. De ordening in de produc
tie zal ook aanleiding geven tot re
gularisatie van den aanvoer, welke 
zich moet aanpassen, aan de werke
lijke behoeften. 
De productieordening moet gevolgd 
worden door een organisatie van 
handel en industrie. 
De handel moet den afzet uitbrei
den. Hij moet zich aanpassen aan 
de· eischen eener moderne manipu
latie. Koel- en vriesinstellingen moe
ten bij massale aanvoeren het te 
veel wegnemen. 
De kleinhandelaars moeten zich spe
cialiseeren. Zonder gespecialiseer
den kleinhandelstak zal men tot 
geen werkelijke grootere consumptie 
komen. 
'oe afzet' kan nog verhoogd worden 
als de industrie in staat zal zijn 
grootere hoeveelheden van den iBel-_ 
gisc:hen aanvoer te verwerken. 
Dit zàl echter niet gaan indien de 
productie zich niet toelegt op den 
àanvoer van soorten, welke voor de 
bewerking geschikt zijn (vollé ha
ring en drijfnetharing). Doch dit 
resultaat zaf wederom enkel bereikt 

worden na een reorganisatie der'" 
productie. 
Aangezien wij niet over voldoende 
gegevens beschikken wat de naoor
logsche periode betreft, zoo is .het 
onmogelijk nu reeds definitieve
richtlijnen vast te leggen voor een 
beslissende saneeringsmethode in de 
visscherij. 
Nochtans ·dient in het ka.der van 
de oorlogsceconomie ook het vissche
rijbedrijf in zijn beperkte mogelijk
heden maximaal uitgebaat. 
Alhoewel de sedert 1940 getroffen 
maatregelen hoofdzakelijk werden 
ingesteld om te voorzien in de voed
selvoorziening van het land, belet
ten die evenwel niet dat reeds in
grijpende ceconorriische en sociale 
maatregelen werden getroffen die de 
visschèrs en de vele personen die 
bij de visscherij, de vischindustrie 
én den vischhàndel betrokken zijn, 
ten goede kwamen. 
Dat in het visscherijprobleem de 
voeding van ons volk primeerend 
was, is vanzelfsprekend: Het belang 
van de stijging van den vischaan
voer gedurende de oorlogsjaren 
heeft vooral in den jongsten winter 
·iedereen aan den lijve ondervon
den; de rijke haringtoevoer heeft de 
voedselvoorziening rijkelijk in de 
hand gewerkt. De in 1905~ 'in de 
Ra.edt's studie « Over Vla.amsche 
Volkskracht »verschenen àanklacht 
over de . desinteresse van hooger
hand voor de visscherij, is in feite 
historisch geworden; deze keer is 
wel degelijk het groote belang van 
deze bedrijvigheid naar waarde ge
schat, wat de ruimschoots rendee
rende en vruchtbare resultaten die 
behaald werden bewijzen. 

over één vakgroepeering moeten be- CECONOMISCHE QUAESTIES. 
schikken met verschillende afdeelin
gen voor versche visch, haring en 
sprot, en garnaal. Dit scheen toen TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 

VOOR DE VISCHCONSERVEN-INDUSTRIE 
IN NED:f~1RlAND 

De vischconserven-industrie in Nederland had voor den oorlog 
met de o·nzc· veel gclijl<enis a!llmns wat de mogelijl<lteid van 
haat• uitbreiding betreft. 'Wij toonen hieronder aan· wat de Ne
derlanders sedert 1940 O!J dit nellied bchhen geJlrcstecrd met 
de hedoelin!J dat de bedrijven in ons land er zcl<ere richtlijnen 
zouden uHJlulten voor de uit breiding van bun activiteit. 

. lang niet voldoe~1de. Aldus vonden 
wij een « Syndikale Kamer der 
Vischhandelaars », daarnevens een 
bond der. « Zeeviseh-groothande
laars }). Dit scheen nog niet vol
(loende. Een « Belgische Vischhan
delskamer » kwam de reeks aanVl.)l: 
len. Kortom, deze bestaande vrije 
beroepsvereenigingen <waaronder 
er natuurlijk een paar ernstige wa
ren) steunden zich meestal niet op 
een verschillend beroep. Zij dienden 
niet om éénzelfde beroepsbelang te oe Nederlandsene vtscnconserven- voer ten deele niet noortig ts. Ten 
verdedigen. z:j waren alleen een of- tnètustrie, ene voor den oorlog wetntg ·deele, ornaat de sardines utt Frankrijk 
ficieuse concretsatie van de be- Jevensvatbaariieid scl1een te hebben, en Portugal, dal een product van noo
staande twistende groepjes onder neert door de veranderde omstandig- gere qualiteit ts, niet door de Neder
vorm van een vrije vereeniging. be heeten. een sterRen stimtllans onder- lanctsc11e visscllec·tj en vtschcons·erven
onderlinge twisten die op de kaai g-aan. ·De beetrljven·, die .voor eten oorlog industrie Iran woreten g-e1everc1. Een 
of in de mijnen tusschen- concurree- slecnts wetrug visch verwerll:ten, 11eb- eerste etsch voor een goeetll:oope pro-

ben sindsellen een aanmerll:elljke ult- auctie is, dat deze op groote sc11aa1 
rende firma's werden gevoerd, wer- breiding oneterg·aan, terwijl etaarnaast en wel machinaal plaats vindt. Het 

·den voortgezet in een of ander lo- diverse nieuwe bedrijven op dit ge- nandwerll:, dat teg·enwoord18' sterK 
kaal. bieet Zijn opg·ertcht. In totaal werll:en overwegend is, zal dus plaats moeten 
Een uitzondering op dezen regel er thans ong·eveer 25 rabriell:en met malren voor de macntnale bewerll:lng. 
maakte de vischindustrie. Hier be- welll: woord deze bedrijven over net Het dient derhalve een massaproduct 
stonden' er werkelijk ernstige groe- aJg·emeen overigens te g-rootscn worden te worden, dat zooaanig- wordt ne
pen, die feitelijk het doel en het betiteld. op een enll:el, belangrtjll:, on- werll:t, dat de arzet niet alleen in Ne
nut van een beroepsorgan'satie be- derdeel nà is immers alles nog hand" derland plaats heert maar dat dlt pro
grepen. Ook de productie bezat en- werk bij de Nederlanelscl1 vtsct1conser- duet ooll: Iran worden uitgevoerd. 
kele ernstige vereenigingen. veninetustrie. Het sc!Joonmall:en en net WHien de bedrijven, die zich ooll: na 
In den kleinhandel bestond er snijden van Cle vtscn en net tn bllll:jes den oorlog weten te nandhaven, de 
ongeveer niets. Nochtans was de verpa!{ken gesc111ectt alles met de llano. productie reg·elmatig op groote senaal 
nood aan beroepsorganisaties ju!st Alleen l1et sluiten van de bllll:jes !leert ll:mmen voortzetten, dan dienen ztj 
daar het grootst. De kleinhan-. ten deele mac111naa1 plaat$ met eep. uiteraard verzell:erd te zijn van een re
d 1 · · h . · felsmacl1ine. De etgenlijll:e ranrteR be- g·etmatigen toevoer van versene zee-

e à,n VISC was weln:g gespeciali- staat sleetlts uit een autoclaar, een Re- vtscn. De aanvoer van zeev1sc11 ts een
seer · In groe'nten- en kruideniers- tel, waarin het verpall:te product verc ter aan groote scnommellng-en onder
winkels verkocht ·men visch en de llit en gesteriliseerd wàrdt. hevig, verband noudende met de 
verbruiker zal ondervonden hebben Sinds Juni 194'1 is een verg·unntng noo- weersomstandig·Jiedeiî, ~·setzoens- en 
in welke voorwaarden dit ge- dig om een nieuwe vtscnconserven- zeeinvloeden, enz. Bij een vrije prtjs-

,schiedde. rallriell: op té -richten. Vele aanvragen vorming· aan den arstag zal, in normale 
Er zijn in Be:gië grosso-modo een kwamen btm\en, maar veetal Iron g-een tijden, een groote viscnaanvoer een 
drieduizend vischwinkels. Het nut verg·unning- worden verleend, gezt'en de prtJSdallng tot gevolg· nebben~ Treden 
eener beroepsorganisatie is hier dan scllaarsetlte aan blill: en bet onvol- dan de vtscnconservenrallriell:en als 
ook zeel; groot. doende aan!Jöd. van vtsciL De oorzaall: gToote Roopers op, aan za1 de pr!jsda
Een beroepsorganisatie zou deze van eten gTooten opbloei van deze be- !lng van germg·eren omvang· zijn. Haar 

, 3.000 vischw;nkeliers groepeeren, arijrstall: ts gelegen in !let relt, dat de optreden ts dus van nivelleerenden m
styleeren, onderrichtingen geven invoer van viscnconserven, die in 193ti vloed op de prijzen, netg-een voor de 
aangaande de manipulatie," het be- circa f 1.2 millioen bee!roeg (in 1939 zeevisscllerij van groot nelang ts. De 

d 
. circa r 1.4 millloen) or 4 1/2 mllliüen versene vtscn ts aB wodanig ntet te 

waren en e Uitstalling van .de waar. Ju!OgTam bruto, tnans vrijwel ts ver- newaren. 
Men zbu. er tenslotte een gespeciali- vallen. LJe invoer bestond o.a. mt g-oed-
seerden kleinhandel op na houden, K:oope pilcllarcJs en zalm uit JapaJ;~, De conservenrabrtell:en Runnen deze 
wat absoluut noodzakelijk is wil Amcrill:a en canaaa en sardines uit eenter opslaan in de koelhuizen, waar
men tot een grooter vi..<>chverbruik Frankrijk en Portugal. voor dan eveneens een nieuw gebruik 
komen. Het hoeft geen verder be- Bij de huielig·e uitbreiding van ete ra- zal Zijn weg,g·eleg'd. Bij g-ertng·en aan-
t 

voer en noogere prijzen zullen de ra
oog· dat de beroepsorganisatie de brieKen is net ete vraag or hiervan nog brieken dan kunnen putten uit de vtscn, 

basis 1s van elke saneering in het wat Iran overblijven na den oorlog·, die In de koellmizen is opgeslagen. 
visscherijbedrijf. · m.a.w. or deze fabrieKen levensvat-
Het zal er dus na den oorlog voor- baarn.eid zullen nèbben voor de to.e- Niet alleen zijn de rabrtell:en op deze 
namelijk op aankomen de co.nsump- komst. manter voorzien van een reg-elmatigen 
tie van visch te verhoogen. In bevoegde Jrrtng·en deelde men op toevoer, maar teveris hebben ztj dan 
Dit zal echter door een prijsverla- deze vi·a.ag meete, dat er zell:er wat door!Oopens de llesct1ill:ll:ing over goed
ging m. oeten voorafgegaan worden. in dit proetuct zit voor de toell:omst. koope viscn, zooetat de concurrenttemo-

Men zal ztcn dan echter moeten toe ge!ijll:lleld teg-enover het buttenland 
Men zal tot geen prijsverlaging ko- leggen op net conserveeren van g-oeet-. grooter wordt. voor de Nederlandsene 
men zonder reorganisatie der pro- ll:oopè viscri, m de eerste plaats Jromt : ·visscnertj en de vtscnconservenfabrte
ductie. narmg, maRreel en Jroolvlscn m aan- ken ztjn nog- ·meer mogelijkheden weg
Een groepeering van alle reeders en merktng. gelegd voor de toell:omst. Henaive tn 
visschers-reeders, onder één gezag; Het komt er op aan een goed en goed- het conserveeren van viscn Jian men 
bli ·kt hiervoor de beste oplossing te !roop product te leveren zoodat 'de tn· ;oeRomstmoge!IJkDeden zten tn lle 

De aanvoer is in September bijzonder 
gunstig- geweest aan de kust. Zoo be
droeg de totale kustproductie bijna het 
dubhel van de vorige maand. Toch dient 
er aangestipt te worden dat er in de 
garnaalvangst een felle achteruig:ang 
vast te stellen was.; slechts 5,500 kg 
garnaal werden aangevoerd, wat slechts 
de helft ·is van de vangsten geeluremie 
de vorige maand .. De vischaanvoer is 
echter merkelijk gesteg-en en was enkel 
in April belangTijker. Noteeren wij nog 
dat er 20,000 kg mosselen g-etrokt:en 
werden, bijna uitsluitend te Oostende. 

De vischvangst aan de kust 
Wat de verschillende havens betreft, 
spant Zeebrug-ge nog- steeds de kro;m en 
bracht eleze haven meer dan· 50 t.h. van 
de totale kustproductie aan. 

-Voor de eerste· máal sinds Mei werd 
er te Heist uitgevaren : 1,200 kg g-arnaal 
"·erelen hier aangevoerd, wat Heist op 
de tweede plaats brengt· voor de gar
naaJvangst. Ook de· andere havens zijn 
in vooruitg-ang, vooral Nieuwpoort waar· 
de opbrengst van Augustus vertien
elubbeld werd. 

Genoemde vtschproducten tracht men 
vrij te malren van efwltten en ros
raten; bovendten tracht men er. de olle 
uit te halen. De verll:regen eiwitten en 
rosraten kunnen weer voor diverse 
doeleinden gebruill:t worden o.a. voor 
pharmaceuten en voor de banketball:
K.erijen. In de vooroorlog-sjaren voerde 
Nederland nog veel eiwit en eigeel uit 
net nuttenland tn. In 1939 nertröeg de 
waarde van den invoer van bevroren 
eiwit· en eigeel r. 93000, waarvan voor 
r. 3.4.000 uit Chtna arll:omstlg was en 
voor r. 59.000 uit Groot-Brittannië. Aan 
ander eigeel en. etw!t werd in 1939 voor 
een beetrag van r. 550.000 lngevoerd· 
waarvàn voor f. 422.000 uit cmna. Men 
meent door het winnen van eiwitten utt 
visch en viscnafval e8n groot gecteelte 
van den vroegeren import te ll:unnATJ 
uitscl1àkelen, zpodat op dit gebled voor 
de bedrijven, dte annexe zijn met de 
visscher!j, nog toell:omstmogelljkneden 
bestaan. 
Voorts woreten er pogmg·en tn 11et werll: 
gesteld om uit viscn en vtscllafval cel
wol te produèeeren. In Dult.sctlland 
blijll:t men reeels vrij ver gevorderd ·te 
zijn met het verwérken van viscl1 door 
de drie genoemde doeleinden.· Nu Is 
het ongetwijfeld een open vraag·, or 
deze verwerking·sprocéelé's, waartoe 
men onder den elrang der omstandig·
heetcn zijn toevinent neert genomen, 
ook in meer normale jaren, als er In 
overvloedtg-er mate natuur!ljke grond
storren aanwezig zijn, bestendig·et ztiuen 
kunnen worden. Op zeker gebied kan 
men missenten tot een nteuw product 
Romen, dat ztcl1 later Iran nandhaven. 
Ook na den vortgen oorlog- ts ~bewe
zen, dat een synthetiscll product !Jet 
natuurlijll: product kan vervangen or 
zelfs verdringen. 
wat er na net chemisch verwerken van 
de goedll:oope viscn en den vtscharval 
nog overblljrt, traent ·men voor vtscn
meel en kunstmest te verwerll:en. 
Al verReeren versch11lende van de boo
veng·enoemete onderzoekingen nog In 
èen beg!nstaclium, toch mag men er 
nieuwe industrieele mogelijkheden voor 
Nederland voor de toekomst in zien. 
Het slag-en hiervan zou van groote be
teekenis zijn VC'Or de Nederlandsche 
zeevisscherij. 
Tenslotte ll:nnnen de vtschhuiden ver
werll:t worden met lootstolTen tot vtscn
led.er, welke voor bepaalde doeleinden 
etul's, e.d.) zijn te g·enruill:en. In net 
verleden neert men IJlervan al werll: ·g·e
maakt en tn • de toell:omst noopt men 
de aanwencl1ng-smog·eJijk!1eden ntervan 
nog te Runnen uitbreiden. 
was nierboven nog- mtslultend sprall:e 
van de zeevtssc11er1J, ooll: op de zoet .. 
watervtsscllerij zijn de nutelig-e omstan
digDeden ntet zonder lnv!Oed gebleven, 
al fs het mideel van deze vtscn, dat zij 
over net alg·emeen veel graten neert, 
Vroeger was er ee.n groote uitvoer van 
zoetwatervisch. Den Iaatsten tijd ver
werkt men deze soort vtscn eveneens 
meer tot conserven en men maa!{t er 
een -small:elljll: product. Het lletrert 
ondanks de vrtj gebrell:ll:ig-e lluJpmid
delen, · waarover men Iran bescnikll:en, 
nter allerlet soprten goeetkoope v1sct1, 
dle uttstell:end geconserveerd Jrunrîen 
worden, netgeen . voor dezen tall: van 
vissc!Ier!j een utüwmst Kan ziJn voor 
na den oorlog. Ooll: de rookcrijen en 
inleg-gerijen nebnen tijdens eten. oorlog 
een expansie ondergaan, netgeen vooral 
te danRen ts aan de eenvoudige wijze 
van .tiewerking, die nterbtj wordt toe
gepast. 

De vischvangst in de Schelde 
De Scheldeproductie is normaal te noe-
men. 
De garnaalvangst is er in vooruitgang; 
ook de vangsten van krabben .en visch 
zijn gestègen. Mosselen en haantjes, 
vC'Oral laatstgenoemden zijn minder 
aangevoerd. , 
De totale aanvoer is echter de beste van 
het jaar voor Antwerpen. Voor Boek
boute is ·een merkelijke vermindering 
yast te stellen, wat vooral te wijten is 
aan de geringe opbreng·st van de 
haantjes. 
Laat ons er echter op wijzen dat Bo-ek~ 
houte meer clan den helft van de gar
naalvangst (kust inbegrepen) op zijn 
actief heeft. · 

Totale aanvoer 
In totaal zoowel voor de klist als voor 
de, Schelde, bedraagt de opbrengst in 
Septèmber _: garnaal : 59,174 kg; tisch : 
234,884 kg; mosselen : 58,730 kg; krab
ben : 11,420 kg; haantjes·: 38,100 kg-; 
spuitvisch : 1,535 l{g. 

De verdeeling 
Over de verdeeling valt niets bijzon.der 
te melden. De meeste centra werden 
normaal bedeeld. Alleen in de provin
cies Limburg en Namen en verder in 
enkele \Vaalsche centra en in Tienen 
en Poperinge; werd geen versche •:isch 
verdeeld. 

MOSS1ELEN ° 

UIT NEDERLAND 
INGEVOERD 

/ 

zooals men weet werden te Brussel, 
Antwerpen, Gend en Luik, mosselen af· 
komstig uit Nederland verdeeld. 
De vischl1andelaars zal het VOOI'zeker 
interesseeren hoe de verdeeling er .van 
werd georganiseerd. 
De mvoer werd verzekerd door de er
kende mosselinvoerders die er Iitoesten 
voor zorgen· dat de mosselen recht
streeks aan de betrokken centra wer
den afgeieverd. 
voor elk centrum werd er een verant
woordelijk persoon aangeduid die met 
de respectieve marktleiders de noodig·e 
·schikkingen trof in zake verdeeling. 
De prijzen die tO'epasselijk waren op 
dezen invoer verschilden van centrum 
tot centrum· en werden door het Com
missariaat voor Prijzen en Loonen vast
gesteld. De detailprijzen waren :respec
tievelijk : Brussel rr. 2.70; Antwerpen 
oof Gent fr. 2.65; Luik fr. 3.00. De prijzen 
waren verschillend om reden van de 
vervoerkosten. 
Door de marktleiders werden aan de 
invoerders de lijsten der detailharde
laars overgemaakt waaraan de mossele 
moesteil worden overgemaakt. Voort 
namen zij de marktordenende maatre
g-elen ten eincle de verd.~ling en nor
maal verloop te geven. 
Men mag zeggen dat de verdeeling vlot 
van ·s.tapel is geloopen en dat de 11oo.fd· 
groepeering zich bijzonder met dit 
heeft ingespannen. Er waren 
allerlei moeilijkheden die · natnnrlii~ 
niet te voorkomen zijn bij 
verhandelingen. Maar op geen . 
oogenblik hebben d,eze gesèhaad aan: 
spoedig-e en biY!ijke verdeeliilg. 

14 0 

Wet1 
ser ; 
L'Es~ 
Viscl 
kom• 
aan. 
been 
leng I 
elk al 

naar 
deze 
tot af 

Hi. 
· tingE 
'·m.idè 

bewo 
Euro 
Zwa1 
zee 
gen 
sleep 
voor 

He 

WeteJ 
Hare1 
Hare1 
Wij I 
dien· 
duren 
stroor 
EVeru 
de SIP 
klêinE 
voor' 
in· de 
slokd> 
de stt 
:l:ijn v 
vorm€ 
ten. I 



1943. 

ER 

ader 
be
het 

U ent 
1 ele 
s·ang 
'· kg 
>chts 
ende 
r is 
nkel 
nog 

{]{en 
:Ie. 

re ft, 
n en 
van 

;verd 
·naai 
t op 
gar
zijn 

waar· 
tien-

noe-

:ahg; 
;is eh 
ltjes, 
1nder 

~van 

loek
oring 
~n IS 

de 

IG-ek
gar
zijn 

isch: 
lrrab

kg; 

Jncler 
erden 

· OCTOBE"R 1943. 

LIJST VAN DE VISS·CHEN 
di;e door onze vissch,ers in de havens 

wo:rden aangevoe·rd 
De Steur vangst met sleepnetten moeilijk is. 

. . . De haring, die overal op prijs wordt 
Wet~cJ:IappellJke naam: Acczpen: gesteld, wordt versch, gezouten, ge
ser Shzrza L. - In het Fransch ,. rookt of in den azijn bewaard ge
L'Esturgeon. commun. geten Zijn UR)Onomiseh belang is 
Visch met een heel bijzonder voor- groot· 
komen, gemakkelijk te herkenn~n · 
aan. de vijf rijen groote gekielde 
beenderachtige platen, die in de 
lengte .loopen. Deze platen, welke in 
elkander grijpen, vormen een soort 
aan de buitenzijde llggenden sche
del. De muil is klein, rond, is on
deraan den kop . gelegen en kan 
:p.aar voren gebracht worden (als 
deze vari de haaien). De kaken zijn 
totaal van tanden beroofd. 

Hij bereikt tamelijk groote afme
tingen, tot 5 en 6 m., maar de ge
middelde lengte bedraagt 2 m. Hij 
bewoont de kusten en rivieren van 
Europa, van Skandinavië tot de 
Zwarte Zee. Hij wordt in de Noord
zee tamelijk onregelmatig gevan
gen door de visschers die met het 
sleepnet werken. Hij komt zelden 
voor in de Schelde. 

Het zijn d~ eieren van dezen 

De Sprot 
Wetenschappelijke naam : Clupea 
Sprothus L. - In het Fransch : 
Esprot. 
De sprot gelijkt op den haring, 
maar in het klein. Zij is slechts 10 
à 12 cm. lang. Haar rug is helder
groen of blauw. De buitenhuid van 
den buik is dunner dan deze van 
den haring. Zij is voorzien van uit
wassen voor en achteraan de 
buikvinnen. De sprot heeft vlotten
de eieren. In Februari-Maart reeds, 
verschijnen de jongen in massa bij 
de kusten. Later, in September, wor
den belangrijke hoeveelheden sprot 
langs de· kusten gevischt. Deze 
vangst duurt tot in J.anuari. · De 
garnaalvisschers vervangen daartoe. 
het sleepnet door het groote sprot
net, stroopnet · genaamd. 

DE ANSJOVIS · 

die den echten caviar vormen. 
dat zeer oP prijs wordt 

op dat van het kalf. 

meenen dat het ónnoodig is 
visch, waarmee .onze markt ge

het vorig seizoen over
werd, te beschrijven. 
de makereel, de sardijn en 

voedt de haring zich met 
wezens die met het 

ademhaling dienende water 
mond dringen, en in den 

worden weerhouden door 
waarvan de kiem.bogen 

voor.den welke een soort teems 
die çle kiernaspleten · afslui

De eierei1 van den haring drij
niet op het water, maar zijn 

in pakken die aan vaste 
op den bodem zijn vast

De eieren worden gelegd 
steenen bodems, · waar de 

De sprot, die zeer op pnJs wordt 
gesteld, wordt gebakken, maar voor
al gerookt gegeten. Een zekere. hoec· 
veelheid wordt} aan de sardijnenfa
brieken geleverd. waar zij in blik
jes worden gelegd. 

De Sardijn 
Wetenschappelijke naàm : Clupea 
pilchardus W. - In het Fransch : 
Sardine. 
De sardijn is grooter dan de sprot, 
daar zij een lengte van 20 cm. kan 
bereiken, maar de jonge sardijn, die 
slechts 12 à 15 cm. groot is, is veel 
beter gekend. Zij kan van de sprot 
onderscheiden worden door straal
vormige strepingen op het kieuw
deksel, door haar ietwat grooter 
schubben en door haar zwakker 
tanden, die uitsluitend op de kaken 
voorkomen. · Zij is daarenboven 
groenachtig. 
Deze visch bewoont zuldelijker zeeën 
dan de sprot. Hij dringt ni~t tot de 
Noordzee door en hij verschijnt 
slechj:s af en toe op onze kusten. 
De ~rdijn is overv.~oedig .in het ka-, 

DE VISCHHANDEL 

na,al, waar zij het voorwerp van verwant, heeft nochtans een duide
een belangrijke vangst uitmaakt. lijk verschillend uitzicht : het li
Haar vleesch is beter dan dit van chaam· is hooger en de buik dikker. 
de sprot. In . ons land kenhen wij Bovendien vertoont. het kieuwdek
vooral de sardijnen in blikjes. sel strepingen. De meivisch is niet 

grooter dan 50 cm. Aan zijn zijde 
De Ansjovis· vertoont hij 6 of 7 zwarte op één 

Wetenschappelijke naam : Engrau- lijn liggende vlekken (zie teeke
Zis Eucrassicholus•. _ In het Fransch: ning), die men zelfs aantreft bij de 
A·nchois. jongste dezer visschers waarvan de 
Zij heeft de grootte van de sprot of huid nog slechts weinig is gekleurd. 
is .iets kleiner. Zij kan van dezen Door deze eigenschap kan men ze 
visch onderscheiden worden door onderscheiden van de andere jonge 
het ontbreken. van uitwassen op de visschen die in de buurt van onze 
huid van den buik. en door de on- kust worden aangetroffen. 
derste lip die korter is dan de bo- De Meivisch leeft in zee en voedt 
venste, zoodat de muil scherper is. zich met kleine schaaldieren. Men 
Haar rug is grijsachtig groen. Aan kent slechts zeer weinig. vim zijri 
haar zijde is de ansjovis van een levenswijze. In het voorjaar; begeeft 
zilverachtigen band voorzien. ,zij hij zich· in de stroomen, maar 
wordt aangetroffen in de Middel- dringt nooit tot de kleine water
landshe Zee, langsheen de kusten loopen door. ' 
van den Atlantisohen Oceaan tot_ in Zijn voortplanting geschiedt in het 
Noorwegen, evenals in de Ijsland- zoetwater. In het voorjaar vischt 
zee. · men hem met netten in de Schelde, 
Deze visch maakt het voorwerp uit de Rupel en de Durme. Het schijnt 
van een belangrijke vangst in· de dat de Meivisch sedert enkele ja
Zuiderzee en in de beneden-Ooster- ren een neiging vertoont om uit te 
schèlde .. Men exporteert groote hoej sterven. · 
veelheden in veel :zout bewaarde Zijn fijn vleesch is zeer vet en vol 
ansjovis. Zij wordt meer beschouwd graten. 
als een zeer prikkelende toespijs 
dan aJs een eigenlijk voedingsmid
del. 
Zij wordt toevallig in onze havens 
aangevoerd door de garnaalvis
schers, die ze, in Juli-October, met 
het .vierkant net in de voorha,ven 
vangen. 

De Elft of groote Meivisch 

Wetenschappelijke naam : 'Alosa 
Vulgaris. - In het Fransch : Alose 
ou grande Alose, 
Hij verschilt van den Meivisch door 
het ontbreken van vlekken op de 

De Meivisch zijde en door zijn minder slanken 
vorm. Hij is krachtiger gebouwd. 

Wetenschappelijke naam· AZOsa Zekere exemplaren bereiken een 
Finta. - In het Fransch : Alose lengte van 1 m. Zijn vleesch, dat 
jinte ou poisson ·de mai. zeer op prijs wordt gesteld, is min
De Meivisch, die met den haring is der vet dan dat vari den Meivisch. 

PLAATS VAN DE VISCHVANGST 
IN. DE VOEDSELVOORZIENING 

Volge.nd artikel werd over.geno men uit een vaktijdsebrirt van 
vöör den oorlog en belteist inlerressanle gegevens over bet 
belang van de visscberij in de voedselvoorziening in vredestijd. 

Het eetbare deel van de vtsch verwekt 
één calorie. ·ar iets meer per gram. 
Wanneer men de statistieken van de 
vischvangst nag·aat, kan men dan ook 
leeren welke plaats door de visch in de 
voedselvoorziening wordt ingenomen. 
Deze raming, all1oewel onvolmaakt, daar 
er geen rel<;ening- worclt gehouden met 
cle qualiteit van het voedsel met het oog
op het voldoen van de bijzondere be
hoeften aan aminezuren, vitaminen, 
ions, enz., is nochtans rationeeler en 
gemakkelijker dan cle vergelijking van 
d~ valuta, clie onbruikhaar zijn ge
worden sedert de munten groote schom
meling·en onclerg·aan. 
Als men rekening houdt met het reit 
dat de dageli}ksche bellüefte·n van een 
mensch ong-eveer 75 gram vetstoffen en 
evenveel stikstofhoudende stoffen be
dragen, zou men nog de hoeveelheclen 
kunnen bepalén welke nooclig zijn voor 
de voedselvoorziening van het land. 
Men mag aanhemen dat de zeeviseh
vangst v66r den oorlog ongeveer de 
waarde van tien dagen vleesch par jaar 
opleverde. 
Men zou. de ceconomische opbrengst van 
de viscbvangst kunnen ramen, wanneer 
men. haar uitslagen verg·elijkt met de 
door haar gebruikte arbeidskracht. Deze 
is minder belangrijk dan in de land
bouwbedrijven. 
Men kan de gegevens· .. betreffende de 
landen . van noordelijk en westelijk 
Europa vinden in de statistische Pnbli
caties van den permanenten internatio
nalen Raad voor zeeonderzoek, te Ko
penhag·en. 
.Wat België betreft,. zijn de naar hun 
belang gerangschikte zones voor de 
vischvang·st : de Noordzee, het Bristol
kanaal, Ijslancl, Spanje en Portugal, het 
'westen van Schotland, het Moray Firth, 
het zuiden van Ierland, ket Kanaal, zon
der dan nog de B·elg-ische viscllwateren 
mee te rekenen. 
De drie vijfde van 'cte gevangen visch 
zijn afkomstig uit de Noordzee. 
In den loop van de jongste jaren, heeft 
de viscllVangst belangTijke wijziging·en 
ondergaan, inzonclerheicl onder den in
vloed van het machinisme. 
Vroeg·er droeg de vischvang·st een uit
sluitend ambachtelijk . en familiaal leen
merk. Deze vorm van becli;ijvigheid 
blijft steeds voortbestaan in de kleine 
havens van het kustgebied : De Panne, 
Nieuwpoort, Zeebrugge, Blankenberg·e. 
De eerste stoomtreilers deden hun ver
schijning omstreeks 1880. In 1913, ge
bruikten de ·reederijen van Oostende er 
reeds een dertigtàl. 

Na den oorlog, werclen de treilers op 
een ruime schaal gebruikt. 
Weldra werden de zeilsloepen op bun 
beurt met mowren uitgerust, en cle 
z.eilsloepen verdwenen snel van .het too
neel. Zelfs de kleine sloepen voor de 
garnaalvangst werden met motoren uit
gerust. 
De met stookolie werlcende motorbooten 
waren· vóór 10 Mei 1940 de talrijkste. 
Zij kuimen gemakkelijk worclen g·ehan
teercl en hun exploitatiekosten zijn 
minder hoog dan deze van de stoom
treilers. 
Op 1 Januari 1939, omvatte de vissellers
vloot 576 bedekte eenlieden met een ge
zamelijke tonnenmaat van ongeveer 
7,000 ton, en die heel en al gemotori
seerd waren, .terwijl er nog. 24 booten 
met halve dekken of zonder dekken 
waren. 
De matrozen-vissellers verzaken steeds 
meer aan de oude stoomtreilers ten 
gunste van de eenlleclen met motoren, 
waarop het leven minder hard. is en 
die korter reizen mogelijk maken. 
Bovenellen is de vangst van de stoom
treilers minder versch en de visch Is 
minder fijn, zooclat zij wordt verkocht 
teg-en prijzen die slechts half zooveel 
bedragen als deze van cle door de mo
torsloepen gevang·en visch. ' 
Het Be.lgisch visscherijbedrijf legde zich 
voornamelijk toe. op de vangst van 
versche visch en .op de garnaalvangst. 
Er werd· niet overgegaan tû't de be
reiding en het zouten ·aan boord. De 
haring werd met het sleepnet ge
vang·en, bij het einde van den zomer en 
bij het begin van !Îet najaar in zekere 
verwijderde deelen van de Noordzee en 
van den Atlantisellen Oceaan, door de 
groote eenheden van de vloot. Gedu- · 
rencle de wintermaanden leverele de kust
vloot zich over aan de vangst van de 
haring die gepaaid heeft en die de 
Vlaamsche kust aandoet. Al deze pro
ducten werden versch geleverd en be
stemd voor het verbruik or voo•r het 
bereiden van conserves· in de speciale 
inrichtingen van binnen- en buitenland. 
Het is ook bij den aanvang van !let 
koude .en mistige seizoen dat de sprot
vangst door de kustvloot wordt ingezet. 
De sprot wordt op dezelfde manier be
handeld als de haring. 
Tot de garnaalvangst woTdt zooveel 
mogelijk gedurende heel het jaar, maar 
voornamelijk in het voorjaar en in den 
zomer overgegaan. Zij. nam lleel cle 
kustvloot in beslag. De opbrengst werd 
in versehen toestand verbruikt, hetzij 
in hèt land, hetzij in den vr.eemde. 
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Al deze vangsten droegen bij tot.de be
drijvigheid van· een g-root aantar be· 
.:rijven die langs de kust en over heel 
het lancl zijn· g-evestig·d, als daar · zijn 
de centra voor verkcop en zeevïsch~ 
handel van de ku,;t en in de steden, de 
haring- en sprotconservenfabriekeil.. de 
lnrichtinge:l voor het pcl]en· van de 
garnaal, de koelstapelplaatsen, de wer
ven ·voor het bouwen en herstellen van 
visséhersbooten, van motoren en van 
toerustingen, cle stapelplaatsen voor 
brandstof, enz. 
De gewoonte om visch te eten ZGU in 
ruime mate moeten verspreiel worden 
in het gTootste deel van Belg·ië. Het 
jaarlijkscll zeevischverbrtlik over
schrijdt, in normalen tijcl, 4 kg. per 
inwoner niet; lwt vormt een nadeel! ge 
teg·enstelling met de gemiddelde hoe
veelheden die in al d.e buurlanden 
worden .bereikt, onafg·ezien van de 
irlschconserven waarvan de voedend.> 
wam·cie welbekend is. 
Zoo was cle toestanel vó.ór den huldigen 
oorlog. Er valt niet aan te twijfelen· 
dat er na de g·ebeurtenissen weer een 
groote. plaats zal worelen ing·eruimd 
voor het Belgisch vissc!Jerijbedrijf. 

DE OPBRENGST DER 
SCHELDEVISSCHERIJ 
Gedurende de oorlogsjaren 1914-1918 
werd er op de Schelde betrekkelijk veel 
visch gevangen. Nadien wei'Cl echter het 
water door ele nijverheid vervuild, zoo· 
dat de vischvang·st tot voQr 1940 bijna 
volledig stilgeleg·d werd. Uitzonelering 
echter maakten enkele garnaalvisschers, 
die een vergunning bezaten om in cle 
Neclerlandsche wateren te visschen. 
Deze garnaal werd mees tal afgenomen 
door leurders. Nochtans was het ber'oép 
van visseller . en lem·cler niet loonend, 
daar de garnaalvisscherij in een gewel
dige vervalperiode was. Na 10 Mei 1940 
begonnen ele oude visschers; die reeds 
jaren !let bedrijf stilgelegd lladclen, op
nieuw te vissc11en. Marielcerlce g·ar hier 
het voorbeeld. De , eerste aanvoer was. 
dail GQk van deze vissellers afkomstig. 
Bij het ontstaan der 'JjcQfclgroepeering 
• Viscll en Visscllerijproducten » waren 
reeels eeh 80-tal vissellers terug op de 
Scllelele, de meeste om g·arnaal, dÓch 
sommigen ook om paling en spièring 
te vangen. De productie werd op de 
Visehmijn te Antwerpen verpacht teg·en 
ongeoorloc-fcle prijzen, zoo bv. 40 tot 50 
.frank per kilo voor spiering, en, 60 rr. 
per kilo voor paling. 
Door samenwerking· met cle controleurs 
van « Prijzen en Loonen " werd 20 rr. 
per kilo af visseller vastgestelel voo·r 
spiering (4 x de prijs van· voor 10 Mei 
1940) en 7 fr. voor garnaal (2,5 x de 
prijs van voor 10 Mei 1940). 
1941 bracht zeer veel moeilijkheden mee 
0111 cle visselle-rs ·te vereenig·en, en om 
het hun eluiclelijk te makenelat ele hoofd
groepeering niet g·esticllt was om het 
llun moeilijk te maken, docll om hun 
belang·en, evenals die van cle verb.rui· 
kers, te behartigen. Na harden str]jd 
werd het vertrouwen van cle vissellers 
gewonnen, en van dit oog-enblik ar. be
gun de toestand te verbeteren .. Om het 
den visseller zoo gemakkelijk mogelijk 
te maken, werd Gr een, afhaaldienst ge~ 
org·aniseerd, cl ie eiken dag· van uit Ant- · 
werpen vertrekt, en de ·productie van . 
de visschArs (Belgische wateren) ar
neemt. De grootste visschers, die in het 
Neclerlandsclle. op vang-st .uitgaan,. w<rr
den aan de grens opgewacht, waar· ze 
hun productjé te .mirJ.clen der Schelde 
kunnen afleveren aan . de :afllaalboot. In 
1,942 werd er dagelijks 4 t6>t 5,000 kg. 
gaarnaai afgeleverd, cloch nu slechts .on
geveer 1,000 kg. per dag, cl aar . er. dit 
jaar weinig garnaal te vangen is. 
De Schelde, die voor 10 Mei 1940 voor 
de VlSCllVangst dOOd Was, 'iS dUS llU op
nieuw van beteekenis .geworden. De gar~ 
naai van de Schelde is kleiner dan de 
kustgarnà.al, doch malscher, en wordt 
in sommige wijken graag g·ewild. 
Hierna . volgen cij rers en opbrengsten 
van de Sclwldevisscherij gedurende 1942 
en in het eerste halfjaar 1943. 
In 1942 leverde de schelclevischvangs: In 
totaal 481,040 }{g. op, als volgt 01lder
verdeeld : 
Garnaal ................... ...... ...... 311 ;966 kg. 
Visch ................................. 139,910 kg. 
Krabben .............................. 26,814 kg. 
Mosselen .............................. 2,550 Jeg. 
Voor het eerste semester van· 1943, wer~ 
den 1,069 reizen onelernomen en het to
taal der verhan<lelil).ge)l bedraagt ong·e· 
veer 440,000 fr. · 
Anderzijds Ievèrde de vlschvangst te 
Boekboute die meerendeels voor Gent 
wordt voorbehouden ongeveer 1,695,000 
rrank op voor de 8 eerste maanden van 
1943. 
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Voor een betere organisatie van den handel toestand denken; het is immers taalde prijs van den verkoop er· te
klaar, dat dergelijke praetijken al- rugvorderen. 
tijd worden :ingehaald door het ver- De verkooper is zelfs aansprakelijk 
lies der klanten. voor de gebreken waarvan hijzelf 
De onbekwaamheid en het gebrek onkundig was. Onwetendheid is 
aan beroepsvorming van zekere geen excuus als eigenaar of door 
handelaars worden hun ook dik- het uitoefenen van zijn beroep had 
wijls aangewreven. Het is fataal hij de gelegenheid te baat moeten 
dat in de kolossale massa hande-· nemen om zijn zaak door en door 

Wij :hameren steeds op de noodzakelijkheid van een betere 
organisatie van den handel omdat wij van meening zijn 
dat er aldus nieuwe mogelijkheden kunnen gevonden wor
den ten bate van alle detaililante. Uit het blad << De 
Grossier " lichten wij onderstaand artikel waaruit de 

beenhouders ook nut kunnen haJen. 
Iedereen is er van overtuigd, dat de procent deliquentent opleverden, laars er een zeker deel outwetenden · te Ieer~n .. kennen 
halldel een nieuwe organisatie noo- vooraJ indien men rekening houdt rondloopt vooral :indien men niet Oneerlij"ke mededinging 
d.ig heeft. Maar onder voorwendsel met het feit, dat de handelaar bij vergeet, dat de vorming van de 
de handelsfunctie te rationalisee- klaren dage opereert in zijn win- handelaars i.n den lande verwaar~ van den verkooper 
ren, haar een betere organisatie te kei, en ·voortdurend blootgesteld is loosd werd.<)ok dit argument recht-
verschàffen dient men daarom nog aan het bezoek van de controleurs ·vaardigt niet P-eil eventueele uit- Oneerlijke mededinging van den 
niet woals sommigen geneigd zelfs :in zijn privé vertrekken. schakeling van de onathankeliJ.i{e verkooper .. 
zijn te beweren - àan de eenheid De dossiers van de administratieve handelaren. De verkooper waarborgt aan · den 
van den handel te tornen door de rechtsmacht toonden aan· dat de Het eenige besluit, dat men hieruit kooper het rustig genot van het 
on~fhankelijke hafl:~elaa;r.:s te dis- sluikhandel vooral wordt: georgani- 'moet trekken is, dat men knappe fonds, hij mag hem in zijn exploi
crediteeren en tegeliJkertiJd aan de seerd door niet-handelaren. Natuur-· handelaren moet vormen. Daartoe tatie niet storen noch hem in zijn 
groote· . verdeelingsorganismen ver- lijk hebben de handelaren er hun besloot de Sector « Handel en Dis- zaken verontrusten; Hij• moet zich 
dienSten toe te kennen, welke zij deel in, maar ·dit deel is gelukkig tributie » door de oprichting van eveneens onthouden aan zijn op
niet bezitten. Een dergelijke hou- beperkt. vakscholen voor detaillanten. Dit is volger schad en nadeel te herok
ding zou den handel in zijn geheel Absoluut niets laat toe tè beweren heel wat beter dan de verdwijning kenen en elke daact van oneerlijke 
en de goede verstandhouding, wel- dat een of àndere vorm van de ver~ van de vrije handelaar te wenschen mededinging vermijden. 
ke er moet heerschen, schaden. deeling meer of minder schuldig of te voorspellen. In den kleinhandel vormt de cliën
In den laatsten tijd trachtte men zou zijn dan de andere. Overal zijn Ten andere, dergelijke prophetieën teele het voornaamste bestanddeel 
de twee. soorten van handelaars - er sluikhandelaars; men moet de zijn nutteloos. Het is nu weldra een van de overname. Welnu met de 
de onafhankelijken en de groote eenen niet betichten om de anderen halve eeuw, dat men voorspelt dat afstand van het handelsfonds ge
verdeelingsorganisrtien -- verdiensten vrij te ·spreken. de kleine handelaars zullen ver- schiedt tezelfdertijd de ov!')rdracht 
toe te kennen, welke zij niet bezit- Ook zijn er handelaars, die van den dwijnen en... in werkelijkheid za- van de clienteele. de verkooper 
.ten. . toestand misbruik maken tegen- gen wij hun aantal immer stijgen. heeft er absoluut geen recht meer 
Men traohtte ook de twee soorten' over hun klanten. Maar het spreekt Waarschijnlijk zal dit verschijnsel op en hij mag ze niet afwenden van 
van l}andelaars - de ónafhankelij- van zelf dat het ·hier alleen kan blijven. Ook de onafhankelijke gros- het overgelaten fonds onder gelijk 
ken en de groóte verdeelingsorga- gaan om weinig knappe handelaars, si ers :in het bijzonder kunnen zioh welk voorwendsel. . Het, verbod op-
nismen.- tegen elkaar in het har- die niet aan den. na-oorlogschen hierom alleen verheugen. gelegd aan den verkooper heeft 
ras te jagen, door uit het feit van niet voor doel deze laatste te be-
den sluikhandel munt te slaan letten handel te drijven. het wil 
waarvan de onafhankelijke hande- hem enkel beletten· zijn oude ·cUën-

~rsw~~t~~~~~~~:~ ~:;~~~~a~r;~ Afstand en inbezitneming van het handelsfonds t;;~ opnieuw naar zich toe te. trek-
:Rèeds .vóór twee jaar antwoordden Wat hier voorafgaat moet niet 
Wij op dit argument, toen men in De verkooper moet de zaak die in bezit te nemen· : de verkooper noodzakelijk uitdrukkelijk· vermeld 
de pers de handelaars poogde in hij overgelaten heeft ter beschik- heeft dezelfde rechten als de koo- staan in de akte van overname; dit 
discrediet te brengen. Toen publi- king stellen van den kooper. Hij per in het voorgaande geval. is in elke overeenkomts onderver-
~rden wij cijfers ontleend aan moet dit echter niet doen wanneer · staan. Soms wordt zelfs het tegen-
de hoogere administratieve rechts- de kooper intusschen in failliet ver- De verborgen gebreken overgestelde in de overeenkomst 
macht, welke . .,aantoonden dat in klaard werd or in staat van ken- De verkooper staat in voor het overgenomen namelijk dat de ver
:;~ake rantsoeüeering, voorraden en nelijk onvermogen verkeert. handelsfonds. Hij waarborgt niet kooper zien het. recht voorbehoudt 
prijzen de handelaars een zeer laag De afstand van het handelsfonds alleen den kooper tegen de verbor- in de nabijheid van den kooper een 
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geschiedt door de afgifte van de. gen gebreken maar hlJ. · verzekert andere gelijkaardige zaak te stich
sleutels, van de handelsboeken. van hem het rustig genot ervan. Blijft ten.' De nietigheid van het verbod 
de papieren en doeunienten die op hij bv. eigenaar van de lokalen opgelegd aan den verkooper k::in 
de handelsexploitatie betrekking waarin handel gedreven· wordt dan ook voortvloeien uit het· feit dat· de 
hebben, van de overdracht van de mag hij de exploitatie van zijn op- opvolger gedurende jaren geen be
pacht. de patenten, de inschrijving volger niet verstoren door het doen zwaren heeft ingebracht tegen de 
in het handelsregister, de brevet- uitvoeren van zware herstellings- heroprichting van een handels
ten, enz. werken. Als eigenaar van het ge. fonds door den verkooper. Dit 
De kooper neemt het fonds in bezit. bouw blijft hij eigenaar van het neemt niet weg dat hij geen recht 
Van dat oogenblik af vallen alle uithangbord zooda~ hij het, wan- heeft om tusschen de twee zaken 
risico's te zijnen laste. Het publiek neer daaromtrent niets in de over- verwarring te stichen Iw. door re
wordt van de verandering van eige- eenkomst voorzien is. kan doen weg- clame. aankondigingen of rond
naar opc de hoogte gesteld bij mid- nemen of doen vernietigen Degene schrijven waarin hij haar verwittigd 
del van plakbrieven. aankondigin- echter die een zaa__ overlaat met dat de bestellingen voortaan te 
gen in dagbladen of door een rond- inbegrip van een uithangbord dat doen zijn onder zijn naam en op 
schrijven gericht tot de cliënteele. hem niet toebehoort stelt er zicl:l zijn nieuw adres of dat hij aan den 
Aan de gewoonten van .deze laatste aan bloot hiervoor door den kooper kooper van zijn eerste zaak zijn 
wordt zoo weinig mogelijk veran- ter verantwoording te worden ge- cliënteele mag ontfutselen. 
derd. Uithangbord en handelsnaam roepen; de waarborg van den ver-
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Hier stelt zich dan geheel het 
vraagstuk van oneerlijke mededin
ging en van alle sluiksche en zijde
lingsche handelingen onder conctirl>l 
renten. 

HOUD UW· 
PAPIEREN CEREED 

VOOR DE TELLINC t 

De kantonsecretarissen van 
den « Sector « Handel en 

·:.;.:. 

Distributie » bieden zich ~ · 
weer bij de handelaars aan P . 
ten einde de fiches over de 11 telling bij te houden. . · 

De handelaars worden ver- . I! : •• ·.·.· ~.· 
zocht alles in het werk te · 
stellen opdat. de kantonSe
cretarissen zich zoo" vlug 
mogelijk van hun ~k 
zouden kunnen kwijten. 
Derhalve gelleven zij' van 
heden af ·volgende stukken 
gereed te houden : 
1. IdentLteitskaart &f trouw
boekje; 

2. Copie van de ·, .. , ·.JJ'ij-

ving in het Ha,rii<~~fegis
ter (basis- inschr~iè'<ilg en 
eventueele wijzÏg'lÏif~) ; 
3. Belastingbiljçi .. ovbr het 
vo1ig jaar of "' huiircoii-
tract; · · 

,if . 
4. Lidmaatschapskaa>tlco)bij 
den SeBtor << Handti> en 
Distributie 11 ; :i 
5. Al de door de hoofdgroe
peerlogen toegestane. ver-
gunningen. · 

Wij rekenen oP-r.dft1 ,p·:è·~; 
werking en den'·'!9;~~'>·fl'I~!'Jiiil 
der handelaars opdat zoo
wel voor de afgevaardig
den van den Secto~,1 .als 
voor de handelaars zelf dit 
werk in den kortst moge
lijken tijd van stapel zou 
loop en. 

blijven behouden, enkel de vermei- kooper aan den kooper slaat zoowel 
ding « opvolger » wordt hieraan op op het handelsfonds in zijn geheel 
facturen en prospectussen toege- aJs op elk van zijn bestanddeelen. 
voegd. Soms blijft de verkooper nog Door verborgen gebreken verstaat 
een tijdje bij ~~n kooper om hem in men de gebreken · die bestaan op 
d~ zaak te WIJden. en _om het pu- het oogenblik van de overname en 
bliek . aan de verandermg te wen- . 4ie door den kooper niet gekend 
nen .. D~ verko~per. kan tevens de zijn ; bv. de pacht zal om de een 
verriChtmg~:, d1e h1j voor ~-over- of andere reden niet kunnen her
name aal?gmg en waan:?or ZIJn op- nieuwd worden of er is een actmi
volger met aansprakeliJk kan ge- nistratieve toelating noodig om 
steld worden. afhandelen. Sterft de handel te drijven.· 

Twee jaar geleidê Landbouw- en Voedingsmconomie 
in België 
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verkooper die ~.ich bij contract ver- De verborge· gebreken moeten van 
~nden J:Iau ZlJn OP~?lger nog een dien aard zijn dat de exploitatie 
t~~dlang m de zaak blJ. te :Staan dan onmogelijk wordt of zoodanig aan 
z!~n de erfgenamen. mdien moge- belang verliest dat de kooper het 
liJk, verplicht deze overeenkomst fonds niet zou ·overgenomen heb
na te leven. _ . ben óf er zoo geen prijs zou voor 
Vooral de ~everanCiers dienen van betaald hebben ware hij ervan op 
!len afst_an van het handelsfonds de hoogte geweest._ Deze gebreken 
1~ kennis gestelc' te worden. Het komen gewoonlijk aan den dag na 
met op _de hoogte brengen van d10 de overname; er staat den kooper 
leveranCiers kan voor den v~rkoo- niets anders te. doen dan een prijs
per ~en gevaar opleveren. BliJft hij vermindering" te eischen in evenre
b::. m hetzelfde huls wo~en als digheid me~ het geleden verlies. In 
ZIJn opvol~e~, dan kun?en m geval erge gevallen mag hij van de over
van ~;Jetwistmg de mets vermoe- name afzien en de daarvoor be
<lende. leveranciers hem verplichten 
tot algeheele of gedeeltelijke beta-
ling van de aan .zijn opvolger ge-
dane leveringen 

De Dienst voci'!' .Pers en Propaganda 
van de N.L.V.C. heeft zoo pas een be
langrijk werk uitgegeven, gewijd aan 
de activiteit van de Corporatie van 1940 
tot 1942, onder den titel • Twee jaar 
gelelde Landbouw- en Voedlngsoocono
mie in België."· 
Het is een boek van 250 bladzijden, 
groot formaat, overvloedig geïllustreerd, 
en dat bijzonder is verzorgd, zoo naar 
het uiterlijk als naar den inhoud. 
Oi> het inleidend artikel van den h. Wil
lem Melis, Directeur-Generaal van den 
Dienst voor Pers en Propaganda, volgt 
een uiteenzetting van den h. Secretaris
Generaal De Winter over de redenen 
waarom de N.L·.V.C. werd opgericht en 
de tot nog toe verrichte taak. De leider 

·Het fonds moet geleverd worden in 
den staat waarin het zich op het 
oogenblik van de overeenkomst be
vond. Wanneer er ietS aan ont
breekt of wanneer. het beschadigd 
is heeft de overnemer recht op 
prijsvermindering.· 

BOMBARDEMENT 
VAN BRUSSE~ 
LANDGENOOTEN, 

STELT UW SOLIDARITEITSDAAD TEGENOVER DE 
GETEISTERDE LANDGENOOTEN NIET. UIT TOT 

Wanneer de verkooper zijn zaak 
op den vastgestelden tijd niet af
staat heeft de kooper de keus : of
wel eischt hij de uitvoering van de 

L.----~~~ipa.,-..:.:=~1' overeenkomst door de· afstand van' 
"' het fonds met de verplichting van 

MORGEN. 
STORT ONMIDDELLI/K UW BI/DRAGE OP DE POST· 
RE[\ENING N;. 2I4.22 VAN • ·.HET NATIONAAL 
STEUNFONDS VOOR DE GETEISTÈRDEN ..... ARRON· 

'Men kan deze boek,es besteilen door 
stortin!J der overeenkomende som op 
postrekenin!J· 911.91 van den Dienst voor 
Pers en Propa!Janda va11 de N.L.v.c. 

de betaling van een zekere som per 
dag · vertraging <deze ·som wordt 
vastgesteld door de rechtbank> of
wel verbreekt hij zijn contract. In 
beide gevallen heeft hij recht op 
schadevergoeding. 

DISS~MENTSCOMITE BRUSSEL». . 

Ook het omgekeerde kan zich voor-· 
doen; de kooper weigert het fonds lliïiiiïiïiïiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiïiiiïiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiïiiiiiiiiiïiiiiiliiiïiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiia;l 

van de corporatie, de h. Meuwtssen, 
schrijft vcrvolgens de organisatie en 
roeping van de N.L.V.C. 
In dit lijvig werk treft men ook een 
reeks studiën aan over de verschillende 
vraagstukkeil welke In. ons land op
rijzen, zoowat betr.ert de' graangewassen i 
of de aardappelen, het.,,frult or de·. 
groenten, als de . melk, het vleescti or. 
de vetstoffen. Talrijke bladzijden zijn • 
ook gewijd aan het visscherljbedrijf,, 
aan het b·ler, aan het zaaizaad, aan de · 
industrieere culturen, aan de coloniale 
producten. In verschillende artikels 
wG•rdt de actie van ieder der hoordgroe• 
peeringen alsmede van den Sector 
« Handel en Distributie » behandeld. In 
een bijzondere studie worden ook nut· 
tige geg·evens verstrekt over de scheidS• . · 
rechterlijke commissies. · } 
Het gaat !lier dus om een werk waar- L· 

van terecht kan worden gezegd dat het 
een nauwkeurig overzicht bevat van de' 
.verwezenlijking·en van de Corporatie, èn· 
waarvan de lezer met belangstèllif\g' 
kennis zal nemen. Wij aarzelen. zeirs 
niet te schrijven dat de lezer genoegen 
zàl smaken bij het lezen er van, gezien · 

·de overvloedige grafische documentaite 
en de voortreffelijke- verzc'l'ging. f 
Het werk wordt tegen 150 fr. vèrkocllt , 
op den Dienst voor Pers en Propaganda 
van de N.L.V.C., Nieuwstraat, 50, Brns
sel. (Postrekenl~g : \!11,91.) 

Pe ~.era~t~. ··_qi~g~~e.~. ,!t 
Willom Mehs, · 

,Nieuwstraat. 50, Brussel, 

'I. V. IMIFI. 
·H. ~. ~371 • O.C. P. 395 

Hopsuaa~. 4Z. Brussel. 
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