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Vischhandel », een tijdschrift voor 
de visscherij en den vischhandel. 
Tot nog toe bevatte dit blad bijd:t,"a-
gen ·die meer speciaal tot de han
d.elaars waren gericht. Van nu af 
zal het blad eveneens bestemd zijn 
voor de reeders en reeders-visschers. 
Op die wijze wordt « De Viseh
handel » de weerspiegeling van de 
activiteit van producent eri hande
laar. 
De re• ; en reeders-visSchers voe
ren visc: . .:tan, die dan door de 

;1 handeh ·.,rs· overgenomen wordt, om 
::)i i aldus h .. :l den bewerker of ,aan den 

verbruiker ~fgezet te worden. Daar~ 
uit volgt dat deze verschillende be
roepen van elkander afhangen en 
als '1et ware elk een schakel uit-
1maL . , · van een ketting. 
Voorspoed in een tak van het be
drijf brengt meestal voorspoed in 
andere takken. Ons vakblad moet 

.. 

dus zoowel de toestanden belichten 
die zich in de visscherij als in den 
handel voordoen. Het moet zich dus 
niet al?·:'';D richten tot de hande
laai, ~rL.t ook tot de reeders en 
reec~<':,; .. ~"::;.;ehers. Door hun afzon
dering aan de kust bestaat er wei
nig voeling tusschen hen en de 
hoofdgroepeering. Door dit vakblad 
even2;)ns te richten tot de vissèhers, 
denken wij.alctus de.noodige toena
dêi'mg • tE( kunnen oewerk.,;'telligèn; 
Om dezelfde reden zal de hoofd
groepeering steeds nauw in voeling 
blijven met de Vakgroepeering 
<< Reeders en Reeders-Visschers ». 
De hoofdgroepeering vraagt niet 
beter dan · bij de uitvoering van 
haar taak geholpen te worden door 
vakmenschen zelf. Zij zal dan ook, 
door de Vakgroepeering ingelicht, 
gezonde beslissingen kunnen ne
men. Het spreekt van zelf dat de 
gansche organisatie daàr baat zal 
bij vinden. · 
Aangezien een nieuwe groep onder
hoorigen van de hoofdgroepeering 
het blad zal ontvangen, moest den 
inhoud worden gewijzigd, ten einde 
deze aan te passen aan de behoef
ten van dezen nieuwen lezerskring. 
Het ligt dan ook in onze bedoeling 
het blad zoodanig op te vatten dat 
het de reeders en reeders-visschers 
zal inteiesseeren. 
In de "\•ogende nummers zullen 
o. m. beroepsaangelegenheden der 
reeders en reeders-visschers, fis
cale quaesties die hen aanbe
langen, nieuws over de vergun
ningen, mededeelin'gen der hoofd-
groèpeering « Visch en V:issèhêrij
producten » bestemd voor den vis-
scher, allerlei inlichtingen ''an 
rechtstreeksch bel~g in verband 
met zijn dagelijksche activiteit be
handeld worden. 
De hoofdgroepeering « Visch en 
Visscherijproducten » die de nauw
ste samenwerking met de Vak
groepeering « Reeders en Ree
ders-Visschers » wenscht, zal zich 
regelmatig met deze vakgroepeering 
in betrekking stellen om kennis te 
nemen van de inlichtingen welke de 
reeders en reeders-vissellers graag 
van de hoofdgroepeering zouden 
ontvangen en om hen in de mate 
van het mogelijke voor te lichten. 
Wetenschappelijke artikels welke 
de visscherij zoowel als den handel 
omvatten, nl. de beschrijving van 
de eigenschappen, den aard, de 
grondige kennis van de verschillen
de vischsoorten, zullen insgelijks 
verschijnen. .. 
Wij zijn er trouwens· van overtuigd 
dat het blaci gunstig door u zal wor
den onthaald. R. BAUWENS. 

Voorzitter der hoo fdgroepeering. 
« Visch en Visscherijproducten » 

MEDEDEELINGEN 

De radio in dienst 
der handelaars en verbruikers 
Sedert enkelen tijd reeds heeft Zender Brus
.sel geregelid, qp beipaa.lde dagen en uren, 
mededeeltngen uitgezonden, die Oiil2le bevoor
l'lading a1lJ:IIOOlangen en welke hem door de 
diensten va-n de Oorparatie werden overge~ 
maakt. 

Op den luister ! 

Het zal OIUZe lezers voorzeker genoegen doen 
te vernemen dat deze mededeelingen woroen 

:\litgez.onden, qp de Vlaarnsche golflengte
. elken · Dirisdag ~ · Dond~rd~ ·te 13.15 u. en 
op de Fransene goilflengte dagelijks te 

en Maldegem). Daarna zullen volgen : :e 
marktgëbieden Q.ent, Antwerpen, BrilsseO. "in 
de Waalsche provincies. 
Heel waarschijnlijk: zullen tegen r December 
het meerendeel der vergunningen en er
kenningen aan de kleinhandelaars uitgereikt 
worden. 

Vischpastei 
voor luik. en Antwerpen 

Antwerpen en Luik zijn ook aan de beurt 
gekomen voor de bedeeling van de lekkere 
doozen Holilandsche visohpastei. Te Antwer 
pen werden er 16 à 18,0(}0 karto:ns van lGO 
doo:l'len "Verdeeld. Te Luik werden er 1,000 
kartons aan de verschillende kleinhandelaars 
afgeleverd. Zoomis rnen weet, bevat e1k kar
ton 100 blikken. De prijs aan verbruiker 
blijft fr. 7.25. 

De invoer van oesters 
lin ons nummer van Octoiber hebben WIJ 

medegedeeld dat Hó~laiid ons een contin
g·ent van 375,()00 oesters neeft wegezegd. Tot 

7.55 u. •s morgens. op 5 November werden er reeds 146,700 stuks 
Het gaat hier om berichlten, die om onder- i!ng1evoertd. Het blijkt dat de. invoerders den 

scheidene redenen, zoowel de handelaars als 
de venbruikers zullen ~belangen. Het 
spreekt echter van zelf dat onze leiers die
zel-fde mededeeling.en ook verder ih hun vak-

vastgestelden prijs niet zouden navo!gen. In 
geval dit juist is, zal de hoofdgroepeering 
maatregelen treffen. Daarbij zullen in het ver
volg de marktleiders de vischhandelaars aan~ 

blooen zullen te lezen krijgen. Maar het duiden, die van de vevO:eeling geniJet .,n .. 

kan gebeuren dat er aAl eens dringend nieuws 
vaLt mède te <feelen, dat niet kan wachten 
op het verschijnen van het eerstvolgend 
nummer van het vakblad. 
Dat gebeurt heTihaaldelijk voor onze visch
handeilaars. Men zal gereedelijk inzien dat 
deze snelle manier van inliclhting groote 
diensten k:!m.· bewijzen aan dé verbruikers 

Versche zalm 
voor Antwerpen en Brussel 

en men denke hievbij slechts aan de moge- Te Brussel en Antwerpen w.erd een partij 
lijk:hooen, zoodra het hartngseizoe.n zal be- zalm verkocht. Spijtig genoeg ging het hier 

gonnen zijn. 

Vergunningen van de 
groothandelaars-verzenders 

Op 5 November 11. werden de laatSte ver
gunningen en erkenningen aan de groothan
delaars-verzenders uitgereikt. Het gaat hier 
om 65 groot-handelaar&.verzenders en 16 
klein verzenders. 

Vergunningen en erkenningen 
der kleinhandelaars 

Al de kleinhandelaars van de kust hebben 
reeds hun verguooring. onlivangen. Men is 

. reeds begQ[lnen met ·Brugge, Maldegem en 
TieLt. Komen daarna aan de beurt Kortrijk, 
ROeselare, enz. Eerst wil men het marktge
biled van Brugge afw:erken (het m~rktgebied 
Brugge bevat de provincie West-Vla;mcteren 

maar over een kleine hoeveelheid, 100 kgr 
per stad. Te Brussel gebeurde dè verdeeling 
door bemiddffiing van ~es visohhandelaars, 
één visclhhandelaar per distrièt. De zalm 
moest verkocht worden tegen afgifte van 
zegel Dl welke. recht gaf op 100 gram per 
persoon. Inschrijvingen kwamen niet in 

Een fijn hapje ! 

aanmerking: De winst werd aan , al de klein
handelaars van het distr:iJC·t o.p basis van het 
w_etrul inschrijvingen verdeeld. 

.............. -= 
Mosselpastei 

Na de visebipastei uit Holland ingevoerd, 
waarover wij in ons vorig nummer schreven 
dat zij zeer good onthaald was geworden, 

Een vÏ!Schbereiding uit Denemarken ... 

werd er een nieuw product, nl. de moSsel. 
pastei ingevoerd. Uit Denemarken kwam<>n 
ons 120,000 blikjes met een netto-gewicht vàn 
100 gram toe. Aan@ezièn he·t klein aantal en 
de onmogelijkheid ze onder al de verbrui
kers te vemeelen, werden deze doosjes aan 
instellin.gen verkocht. 

Een baringskaart 
Een haringkaart zal in zwang gebracht 
worden gedurende het aanstaande haring
seizoen. De gemeenten. van 10 à 25,000 iii
WOIIlers zullen deze· kaart ontvangen. Het 
gaat dus hier om de gemeenten ·welke niet 
van de wmer- ma.ar wel van de winterb<l~ 
dJeeling genieten. De bevoe~de ll:iarktleidëls 
hebben r:eeds schikkingen getroffen in over~ 
leg met de respectievelijke gemeentebesturen. 

Voor de gemeenten van 5 à 1(},000 inwoners, 
welke eventueel in aanmerking zouden kun
nen komen woroen gelijkaardige SCihikkin
gen getroffen. De haringskaart zal verstrekt · 
worden mits betaling van 15.cm. 

Wat betreft de winterbedeeling in· de ge
meenten van meer dan 25.000 inwoners ·waar 
geen vischboekje in omloop is, heeft·. qe 
hood'1dgroepeermg Visch en Vissoherijrproduc
ten reeds contact genomen m:et deze gemeen~ 
tebesturen ten einde aildaar ook het door de 
hoofdgroepeering uitgegeiV'.en vischboekje aan 
de bevolking te verstrekken mits betaling 
van 35 cm. 

Een belangrijke uitgave 
over deN. LV. C. 

Onder den titel : « Twee jaar geleide land
bouw- en voedingsreconomie » publiceert de 
N. L. V. C. een bolaugrijk werk over de Cor-
poratie van 1940 à 1942. 

Het gaat om een boek van 250 blz., groot 
formaat, overvloedig geïllustreerd en zeer 
verzorgd aangeboden. " 

Het boek heeft tot doel aan te toonen, dat 
de omstandigheden noopten tot oprichting 
van een organisme als de N. L. V. C. en dat 
de N. L. V. C België toeliet een bijna wan
hopigen toestand te boV>en te komen. Het 
boek staat vol inlichtingen en is alzoo een 
belangrijke domumentatie 

Op blz a· vermelden wij hierover uitvoeri· 
~er. 
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De zee eischt nieuwe 
slachtoffers -V t S S C H E R.l J N I E U W S 

Onze li:zers zullen zich herinneren .. 
~t wij reeds breedvoerig hebben 
mtgewe1d over deze quaestie nL m 
onzl) nummers van 11 Februari en 

:Alweer hebben wij het vergaan aanvang gemwakt. De reorganisàtie 
van twee visschersvaartuigen te be- van de vi.sschersvloot werd met 
treuren. Het gaat hier om de 0.117 steun van de regeering doorgevoerd. 
en de N.141, beide waartuigen zijn 
op een mijn geloopen. 
De 0.117 was het eigendom van 
reeder, den hee1· Albert Huys. 
Ziehier de namen van de verdwe
nen bemanning: de hh. Jozef Huys, 
J. :Qelahaye, Dequick, Van Houcke, 
Collyn. 
De N.l41 behoorde tot de reederij 
Weerbrouck en Fontignies. 
Onder de verongelukte· visschers be
v.nden zich de hh. Karel Maes, 
Ma;rc Vilain, Lodewijk" Tahon Al-
fans Calcoen. · ' 
Aan de zwaar beproefde famHies 
biedt de « Vischha;ndel » zijn innige 
de_elneming aan. 

Yan de Spaansche visscherijgebie
den is de Noordwestkust van de 
monding van de rivier de Mino tot 
de hoogte van BiJbadeo met de voor
naamste viSschershaven Frigo, het 
belangrijkste. Op de tweede plaats 
komt de cantabrisclle Kust met 
Pasajes als voornaamste visschers
haven. Op de derde plaats komt de 
Zuidelijke Middellandsche zeekilBt 
met de havens Malaga· en Alicante. 

Bovendien is nog de Zuidkust ge
legen aan den Atlantische Oceaan 
met Cadiz vàn beteekenis. De viwh
vangst van de overige gebieden staat 
zoowel quantitatief als qualitatief 
sterk ten achter bij deze vier hoofd
gebieden. 
Wat nu de totale vangstresultaten 
betreft door de Spaansche visschers, 
zijn deze als voigt voor de laatste 
jaren : 

--: 

De kabeljauwvangst·· 
te Zeebrugge 

op 28-10-43 werd er te ·zeebrugge 
et;n merkwaardige kabeljauwvangst 
b1nnengebracht. Er werd dien dag 
2,940 kg. groote en 2,546 middelslag 
kabejauw, aangevoerd. 
Dit· resultat is {les te meer opval
lend daar verleden jaar de aanvoer 
op dit tijdstip slechts een honderd
tal kilo's per dag beliep. 

Minimum 
vischvangstverplichting 

· in Estland 
Ten einde de bevoorrading van . het 
leger en de burgerlijke bevolking 
Jn v1sch en visscherijproducten te 
verkeren, heeft de Commissaris

De aanvoer en de verdeeling 
van vlsch gedurende Octoaer In 1927 : 230,646 tonnen voor een qeneraal ~n Reval een verordening 

DE AANVOER waarde van 223 milHoen pesetas; ultgevaardJgd, waarbij aan de 
In 1930 286,000 tonnen voor een viEscherijbedrijven m i n i m u m 

I Kilst: De totale aanvoer JS gedu- waarde van 296 millioen pesetas·, vangstverplichtingen worden opge-
rende de afgeloopen maand met .legd. De Estlandsche Visscherscen-
65 t;h. gestegen, dit dank zij de In 1939 370,000 tonnen voor een trale is verantwoordelijk voor het 
gro.;te aanvoer van lmstvisoh. waarde van [)64 millioen pesetas. uitvoeren van deze min i mum 
Inaerdaad de totale kustaanvoe;r is In 1940 440,000 tonnen voor een vangstverplichting. Daartoe kan zij 
ruim verdLllbbe d 1n veigeliJ·.~r;nN nret ,., 733 .11. t ·maatregelen treffen tegen de niet 

~..., waarue van mJ wen pese as; ·doelmatig ingerichte VJ·sscher·svaa·r·~ 
vorig·e maand, niettegenscaanu.e ue 
gar"taawangst van 5,500 kg, op. In 1941 431,000 .. tonnen voor een tuigen. 
l,;;oo kg. teruggeloopen 18 en ue waarde van 980 millioen pesetas. 
mosselen van 20 op 10 ton daalden. 

. De visch echter is van 234 op 542 De oorzaak voor den kleinen terug-
gestegen, wat de grootste maande- gang in het jaar 1941 is te wijten 
lij"-SShe ·Jpbrengst van zeevisch be- aan het feit dat de Spaansche vis
teekent ··sinds ·het begin van den scherijvloot zee::: te lijden had 

"oorlog. _ van gebJ'ek aan ko:en en benzine 

Vischconserven 
niet meer gerantsoeneerd 

in Zwedèn en verschillende diepzeegebied.en 
.Wil<~ de geringe garnMilvansgt pe.. door den zee-oorlog met onderzocht 
ti~it, dit is ui;t 'te leggen dóo.r het . . konden worden. Toch is het vangst-
felt dat de garnaalvangst dit .iaar resultaat met 430,000 ton toch De algemeen~. bevoorradingstoe-
omzeggens onbeduidend was en dat gunstig te noemen. stand op de Zweedsche Vischmarkt 
de oplxengst van garnaal ieder jaar is gedurende den laatsten tijd veel 
in October gevoelig daalt. Voor het jaar 1942, liggen nog geen verbeterd. Luidens 'berichten uit 

globale statistie~en voor, maar ge- Härnösand is de vangst van kleine 
11 Schelde: De Scheldeproduc,tie is deeltelijke resultaten wijzen er op haring aan. de Zweedsche oostkust 
in. da.ing. Voor Antwerpen is de dat het cijfer van 1941 benaderd of zeer groot geweest. Deze haringen 
p,oductie zelfs met 1!3 'verminderd, oversèhredi:m werd'. . . . ' hebben daarenboven een hooge voe-
n.ecte,;enstaande de vischo~brengst dingswaarde. De navraag was 
van 240 kg. op 440 kg. gesregen 1->. De stilging van de waarde is. het nochtans niet ai te groot, .daar de 
Garnaal en kra.b>ben ziin echter gevolg van doe algeroeene tendenz vleeschrantsoenen gedurende de 
minder taJrijk dan vorige maand, van het duurder wo;rden der goede- laatste · wekèn eveneens vermeer-
wat normaal is, gezien de daling ren. Aangezien de visscherij voor derd zijn. · 
van _de tem~ratuur. de volksvoeding van de grootste be- In verband met den beteren bevoor
UI ,BoeJihoute: Ook de totale . aan- teekenis is, zijn door de regeering radingstoestand zij;n van 1 Juni af, 
.voer voor Boukhoute is van 165 op bijzondere regelingen getroffen voor· de visconserven in Zweden niet 
14,. +~ di . de uitbreiding van den sclieeps- meer ger·antsoeneer" .. ,. :&·.""n terug gegaan; ·t is mtsn.L- u t bouw en de visschersvloot. De diep·· 

• . end • te·. wijten···aan de vermindering zeevis.sche'!'ij kon zich in de jaren 
'vah · het quanturn àangevoerde na den Spaansche burgeroorlog zeer 
haantjes (Van 88 OfP 59 ton). uitbJeiden en bracht veel nieuwe 
Anderzijds verhoogt de opbrengst . opdi ach ten voor den scheepsbouw 
va.1 spuitv.sch van 1,500 tot 9 500 kg. op dit gebied,· 29 diepzeevisscherij
terwljl de aanvoer van gal'naaJ, stoomers, die vooral voor de IJs
mosselen en ·krabben om zeggeliS landsche en Groenloodsche vangst 
gelijk blijft met dezen van vorige uitgerust zijn (Bacaladeros ) wer
maanà. den sedert dezen tijd op Spaansche 

DE, VERDEELING 
', 
Wat de verdeeling betl'eft werden 
de' garnaal en de mosselen van de 
kust' 'l)ijna uitsluitend ill de kust
st~ek verdeeld. Alleen .Moeskroen 
kieeg 163 kg. garnaal. De zeevisch 
ging echter naar alle streken van 
het land, vooral naar Brussel en 
Antwerpen. Van de Scheldeproduc·· 

werven gebOuwd. De regeering heeft 
in het afgeloo:pen jaar den bouw 
van 40 Vissch&sschepen V3ill. meer 
dan 70 brutoregisterton aanbesteed. 
Bovendien werd de bouw van 27 an
dere schepen met een toninhoud 
van 40 tot 70 brutoregisterton aan
besteed, zoodat bij een norma.len 
gang van zaken de visschersvloot 
jaarlijks met 96 eenheden toeneemt. 

tie genoot de provincie Oost-Vlaan- Volgens de laa•~te tat' t'~~". d d · . '!' s IS"""-•e ge-
eren eri e &teden Antwerpen en gevens is de visschersvloot over de 

Brussel; ook St-Truiden kreeg en- verschillende gebieden als volgt
kele honderden kilo's garnaal en verdeeld : 
krabben, ·afkomstig uit Antwerpen, 
ter~ijl bijna al de haantjes naar De vissche;rvloot omvat 30,005 sche-
de bewerkers gingen. pen van een bruto-tonnenmaat vam. 

,DE INVOER 159,889 en vertegenwoordigt een 
waarde van 255 millioenen pesetas. 

Buitengewone makreelvangst 
in· Zweden 

Uit Zweden wordt een buitengewo
ne makreelvangst gemeld. In de tal

. rijke havens worden dagelijks zul
ke groote hoeveelheden makreel 
aangevoerd dat de bedrijven die de 
makreel inzOuten, de visch niet re
gelmatig kunnen bewerken. Men is 
algemeen van meening dat de viseh
bevoorrading gedurende de volgen
de maanden veel gunstig·er zal zijn 
dan gedurende den. vorigen ·winter. 

Voordrachtenreeks 
voor visschers en reeders 

Op initiatief van het Beheer van 
Zeewezen wordèn dit jaar nogmaals 
in verschillende centra der kust; 
twee spreekbeurten gehouden, waar
in het vooral gaat over de exploi~ 
tatie der visscherijproducten. 

9 September 1943. 
scherijbèdrljf diende· gereglemen· Zich tot de reeders en visschers 
teerd te worden. nchtende voegde de heer Gilis er 
Reeders en visschers wilden echter aan we: gij staatheden op den voor· 
van geen reglementeering hoorcr~ avond van eene nieuwe p~riode in 
want voor hen beteekende zulks uit- de geschledenJS van de . visscherij 
sluitend beperking van vrijheid en die onmiddellijk na den oorlog moet 
vermindering van winst. Door mid- aanvangen; zonder dralen dient er 
del van enkele statistische gegevens overgegaa~ tot de nieuwe ordening 
werd duidelijk g·emaakt dat de ver- van het VIS~hetijbedrijf. De opge
arming, indien niet totàai, dan toch legde. beperking is niet tege:p. den 
overwegend aan overbevissching te vissc~er gericht maar alleen tegen 
wijten was. Een sprekend voorbeeid: een IlTatwneele exploitatie, en wel 
na den &rsten wereldoorlog, tijden~< om te voorkomen dat de verworven 
denwelken de krijg·sverrichtingen vischrijkdom nogmaals binnen af
op zee grootendeels de visscherij in. zienbaren tijd zou vernietigd wm·· 
de Noordzee ond~rbroken hadden. den. · ' 
was de vischstand zoodanig toege· In deze voorwaarden alleeri Z'al. de 
nomen, dat men op korten afstand Uitbating dei zee_ rendeerend blij· 
van de kust in een rekordtijd dP ven en de bestendige welvaárl: van 
netten ))ropensvol sleepte. Die gul- ·den Noordzeevisscher kunAeon 
den tijd was echter van korten zekerd wor<J"en .. · : / 
duur, want niets werd gedaan om Na de spreekbeurt werd d~ film 
den verworven vischrijkdom in << De visscherij op Ijsland. » .af ge
stand te houden. Na ·vijf jaar her- rold, met caminentaar door . den 
neming v~n liet bedrijf was het met E. H. Chielens, Directeur van de 
den vischtand der Noordzee .reeds Paster Pypeschool. 
slechter dan vöör 1914 gesteld. Het hoeft niet gezegd, dat ca\ISerie 
Ook het ht:udige jarenlange stilleg- en film een onverhoopte blllang·· 
gen van de visscherij in de Noord- stelling genoten en overal waren de 
zee moet nogmaals een kolossalen r~ers, visschers en bescheepte 
aangroei van den viselistapel in de viSSChersjongen talrijk opgekomen. 
open zee, voor gevolg hebben. Ook ontbrak het overal aan plaats 
Op de vraag : hoelang de verwor- en te Oostende, waar men ·over d~ 
ven viselirijkdom ditmaal zal strek- GemeenteraadZaal met ruim 200 
ken en of hij nogmaals in enkele zitplaatsen beschikte, moest een 
jaren zal verslonden worden, ant- aantal toehoorders blijv'é'n · recht-
woordde spreker, dat zulks zal af- staan. · · 
hangen van de manier waarop hiJ. In . een laatste causerie wordt gehan
na. den oorlog zal uitgebaat worden. deld over de <<Ijle haringkampagne 
Hij drukte de hoop uit dat men, in den winter 1942-43 » en over ge
zoodra de vrede terug intreedt. de volgtrekkingen in verband inet het 
uitbating niet meer onvoorwaarde- komende haringseizoeri. Na de eau
lijk zou vrij laten, doch wel volgens serie zaJ. de film << De visch van 
het accoord van Londen zou rege voortbrenger tot verbruiker » wol.'-
len. den afgerold. 

De IJselmeervisscherij in oorlogstijd 
Voor de talrijke visschers van de Zuiderzee,. eertijds een 
groote zee-inhall! met zout water, speelde de haringvangst . 

. ee..J. zeer belangrijke mi. Na 1918, werd. de:. Zujdei--,zee!:, 
afgedamd en werd ze door grootsche inpO>ldering!>wer
ken nog enkel een. binnenzee, u het IJselmeer » g.enoemd. · 

Bij het uitbreken van den oorlog sterk afhankelijk van de groote 
had de Ijselmeerfauna nog ste·~ds .van den <tanvoer, getuige _de daling 
geen evenwicht bereikt want de van den prijs van snoekbaars, die. 
zoetwatervisch breidt zich nog voort- van fr. 0.35 per kg. in 1938 daalde 
durend uit, terwtjJ. de OIVerige fa;'u- tot fr. 0.19 per kg. in 1939. Dit was 
na nog in een wordingsproces is. nu niet meer het geval, want sinds 
Hoewel dus de omvorming van het op 28 April 1941 maximum-prijzen" 
Ijselmeer tot binnenwater nog niet voor zoetwatervisch zijn vastge
voltooid is, komen wij toch voor de steld, ·!lijn deze ook altijd bereikt. 
eigenaardigheid te · staan, dat er Daardoor kan de prijs als het ware 
een binnenwater gevormd is, groo- als een vaste prijs worden 
ter dail alle overige Nederlandsche schouwden is de hoogte van de 
binnenwateren bij elkaar, waar bo- somming van den visscher 
vendien vischtuigèn word~n ge- hankelijk geworden van de 
bruikt, welke in die binnenwateren van de vangst. 
ver'boden of niet gebruikelijk zijn. De prijzen voor aal en paling 
Aangezien productiegegevens van -sterk gestegen. 
de andere binnenwareren ontbre- Deze sterke prijsstijging houdt 
ken, is vergelijking van den· visch- band met de sterk opgeloopen · 
aam.voer onmogelijk. Ook de aan- ten, den toestand van de. 
voercijfers over 1940 en 1941 zijn visscherij, die eenzelfden 
niet gepubliceerd, zoodat wij ons tot de Ijselmeerpalmg moet 
enkele algeroeene opmerkingen zul- niet· in het minst met het 
len moeren· bepalen. te juichen streven den "vi:sscher. 
De stijging van den aanvoer van behoorlijk levènsonderhoud 
snoekbaars heeft zich niet voortge- schaffen. 
zet, i.s integendeel zelfs sterk ach- Er. kan hier nog gewezen worden 
teruit gegaan in verband met de in~ het feit, dat inmiddels de pos, · 
tensieve viSscherij er op, en het in ke in Duitschland, vooral in de .. 
groote hoeveelheden wegvisschen vari QostelijkS! gebieden, reeds lang al$ 
onderriiaatsche visch, zoodat de. aal consumptievisch bekend was, ook 
en paling weer vrijwel het eenige in . Nederland con.sumptievisch i3 
hoofdbestanddeel van de h~Jidige1 geworden, waardoor de visschel', :die 
aanvoeren zijn geworden. Voorts vroeger fr. 0,0135 per kg. ontying. 
zijn de vangsten van groote spie" thans fr. 0.10 per kg. ontvangt zoo .. 
ring bedroevend klein geworden. dat zijn beso:mming aanmerkelijk 
Inmiddels is de inpoldering van wordt verhoogd. 
den Noord-Oostrpolder een feit ge- Thans js ook een verplichte ,:leve. 

Hoiland heeft ons 39,000 kg, viseh
pastei geleverd welke. in , de groote 
centra verdeeld werd. Oesters wer
den insgelijks ingevoerd. 
Uit Denemarken kwamen er ons 500 
kg. paling en 31,0610 kg. ·zoetwater" 
v=h toe. Daarenboven 8,064 kg. 
mosse;pastei welke aan gestichten, 
enz., verkocht werd. 

Het totale aantaJl van 30,005 v:its
sche;rsschepen is over 1,080 vissche
rijstoc:mers, 4,821 visscherijmotor
booten, 9,333 zeilschepen en 14,766 
roeibooten verdeeld. Op deze sche
pen · hebben volgens· de !Mitste 
ambtelijke gegevens in totaaJ. 
143,006 menschen hun werk. Telt 
men de vertegenwoordigers van an
(iere be·roepen;· die diréct of indi
rect met de visroberij same~'lan
gen (scheepswerven, netten repa
ratieinri·chtingeh, vischconserven
industrie, enz.J nog daarbij, dan 
krijgt men een totaal aantal van 
234,673 pe1·sonnen, diot beteekent dat 
1 t. h. van de totale bevolking van 
de visscherij leeft. Hierbij zijn de 
bij den v:itsschandei en bij het tran
sport bet;rokken personen nog niet 
eens inbegrepen. 

In de eerste causerie handelde <ie worden, waardoor de èelangrijke ring van visch. over de afslagen rond 
h~er Gilis, Visscherij-technicus bij voortplantingsgebieden van witvisch het Ijselmeer voorgeschreven; aan
het Beheer van Zeewezen, over van het Ijselmeer zijn afgesloten. gezien de maximum .. prijs vari·' alle 
de vernielende werking van den De Ijselmeervisscherij is weer toe- vischsoorten vrijwel zonder uitzon. 
zeevisscher en de naoorlogsche genomen, zoowel m omvang als in dering wordt behaald vindt een 
regl~~lenteering Vail het Visscherij- intensiteit, ook .al omdat i,p. 1940 een verdeeling van visch over de han• 
bedrlJf, vol~ens de overeenkomst, d!-e tijdlang met den uil is gevisch't door delaars plaats op basis van hun 
te Lon~en m 1937, door de aan ae schepen met zwaardere motoren en aankoopen in de periode 1939-40. · 
~?ord~oe palende landen. (Frank- het gebied, waar niet moèht wor-
rlJk m tgezondoerd) werd onderteP>- den gevischt, speciaal aan den 
kend. · zuidwal belangrijk is ingekr<iiDIPen. 
Wat' de verarnl.ing van de visch- Het jaar. 19ill is voor de Ijselmeer
gronden van de Noordzee betref·t, visschers een goed jaar geweest, 
wist spreker te zeggen, dat reeds omdat de palingvangsten behoor
meer dan vijftig jaar geleden, de lijk wa;rèn. · Doordat inmiddels een 
wetenscl!,apsmensch de geleidelijke schaarschtetoestand was ingetre
afname .. van den vischstap;:l voor- den, liepen . de prijzen voortdurend 
':>pelde en er op wees, dat het vis- op. Tot dan toe waren de prijzen 

De Spaansche visscherij 
De Spaansene zeevisscherij onder
vindt als de mee:;te landen, groote 
moeilij-kheden omwille van den oor-
log. · 
Pas enkele jaren voor het uitbreken 
'lan den oorlog werd in Spanje een 

ADRESWIJZICI·NG, .. 
De Dienst voor ~;>ers en·propagànd!l 
van de Nationale Landbouw-· en 
Voedingscorporatie is thans geves
tigd op het adres : Nieuwstraiit. 
Brussel. • Telefoon .nr 17.78:27 
17.78.49. 
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LIJST VAN DE VISSCHEN De Konger of zeepali•ng VIe tot de Middellaendsclne zee ver- lente, vooral vöör de Sc.helde en ijl 
spreid, en men treft haar in be- den stroom zelf. Daar Ztj eetbaar 

Wetenschappelijkè naam: Congef trekkeiijk groot aantal langs de is, treft men ze in vrij groote hoe
vulgatis. - In het Fransch : Le zuidelijke kusten van de Britsche veellieden op onze markten aan. 
Congre ou anguille. de mer. Eilanden aan. Laten wij een zeer merkwaardig 
De konger, die op de paling gelijkt, Het. zijn zeer bedrijvige visSchen, feit vermelden : de graten zijtt 
kan er door. de volgende kenmer- dit;, zich meest altijd aan de op~ groenachtig en blijven h;;t na het 
ken,. ge~elij~ Van ondersèh~i~ pervl.akte op .in· de bovenlag~;n ivah koken. Daarom weigeren zekerè 
den worden : de onderkaaK: is niet' de ·:zee ophouden.·· ZiJ.zwernmeri ge- personen deze visch te v~rbruiken. 
langer dan de bovenkaak, terwijr woonlijk in golvende bewegingen Wa1meer de geep geva11gen wordt. 
dit wel het geval is voor de paling. van hun lang lichaam, maar als waseint zij een st:rken en bijzon
Daarenboven strekt de rugvin zich zij opgeschrikt ~ördell, glijdeJ:l zij deren reuk uit, die bij het intreden 
zeer ver riaar·. dén kop uit, zoodat met ' een ' 'buitengewone . snelheili van den dood verdwijnt. 

die èloo,r · o·nze vi·ssche·rs i·n de havens 
'Word·en aa:ngevoeird 

Wij zetten hieronder de beknopte beschrijving voort van de 
v.erschillende·'vissehen die, in gewone tijden, door de visschcrs 
in onze haveQ.s worden uangevoei·d.c Ai deze visschen worden 
niet noodzakelijk bij·' onze kusten aang.clroffcn, maar-de meeste 
lilorden door 0nze vis~ehersloepcn uit verschillende decJen van 
den oceaan aangebraèht' en komen voor het meerendcel bij onze 
handelaars tcrec.ht. (Zie de numincrs 6, 7, 8 en 10 van ons blad.) zij zelfs het achterste uiterste van langs de oppervlakte van het wa· KI · C 

·De Zalm. 
Wetenschappelijke naam .: salmo 
'salar L. In het Fransch : Le,. 
Saumon. 
Zeevisch die het grootstil deel . van 
zijn leven in zee .doorbrengt, maar 
zich voortplant in zoet water, waar
heen hij zich lang vQör den paai
tijd begeeft. De jonge zalmen leven 
twee jaar in de rivieren vöör zij 
naar de zee afzakken. Nadat zij in 
.zee tot een zekere ontwikkeling zijn 
gekomen, trekkim zij. naar de rivi~ 
ren en gaan zij hun , eieren in de 
kleine waterloopen leggen.· Tijdens 
deze reis, nell)eh zij niet het minste 
voedsel, en zij. zakken uiterst ver
mager!i terug naar de zee af . 
De zalm "gelijkt op de zeeforel, 
vqotal als hij . jong is. De volwassen 
visch kan een · lengte van 1 meter 
bereiken. Zijn uitzicht v.etschilt. 
naar . gélang ziJn leeftijd, pre. 
cies als zijn voeding die niet de
zelfde is in de verschillende stadia 
vàn zijn leven. 
In het zoet watér, voedt het zalmp
je zich met ·kleine ééncellige we
zens, en later· met kleine schaal
dieren. Wanneer het in: de zee is te

i ruggekeerd, bestaat zijn voedsel uit 
allerlei vischsoorten die het ont
moet. Zijn vleesch is min of meer 
roodachtig, naar gelang het gè
h,alte van zijn weefsels aan een 
soort olie, waarin een roodachtige 
stof is opgelost die men in het li
chaam van de schaaldieren aantreft. 
De aanwèzegheid van deze stof be
wijst dat de zalm zich met schaal
dieren voedt. 
De zalm, die een .visch uit d.e noor
delijke streken is, zakt nooit bene
den 40 graden breedte af. Onze 
visschers voeren hem zelden aan. 
Onze markt wprdt door Holland en 
de•SkandinaaJsche landen van· zalm 
voorzien. 
Het vleesch van dezen laatste, dat 
zeer op prijs wordt gesteld, verliest 
veel van zijn hoedanigheden bij de 
bewaring in ijs. Het dient zoo 
versch mogelijk gegeten. Het wordt 
veel gerookt of in blikjes verkocht. 
De gezouten eieren van den zalm 
worden, evenals deze van den steur. 
onder iien naam van kaviaar ver-
kocht. · 

De Spiering 
.. Wetenschappelijke naam : Osme
rus eperlanus L.- In het Fransch: 
lc/Eperlan. 
De spiering is een kleine zalmach
tige visch, die een lengte van tçn 
hoogste een vijftiental centimeter 
bereikt. Hij is grijsgroenachtig met 
eeri zilverachtig.e streep op de zij
kanten. Zijn lichaam is min of 
m,~er doorschijnend. Zijn onderste 
.kaak is ietwat langer dan de bo
venste; daaraoor kan men hem on
derscheiden van de ansjovis, even
als trouwens door de tweede rugvin, 
die een bijzonder kenmerk van de 
zalmachtigen is. 
Deze ze.evisch, welke zich in de wa
terloopen beg~eft om te paaien, wa 

' semt een bijzonderen reuk uit. Men 
vischt. hem in de JJenl>den-Schelde, 
tot bij Dendermonde, ~ :in den Ru
pel, maar hij wordt steeds minder 
aàngetrofferi tèiigevolge van de 
scheepvaart en de bevuiling van het 
water door de fabrieken. Men vischt 
een· klein aantal spieringen in de 
haven van Oostende, bij . middel 
van het • vierkantig net en de lijn 
waarbij garnaaltjes als aas wor
den gebruikt. 
Deze zeer gewaardeerde visch wordt 
in groote hoeveelheden door onze 
Hollandsche buren gevangen. Men 
vischt hem ook in het Kanaal, de 
Noordzee en de Baltische Zee, tot 
in de FinSche Golf. 

De Paling of AaJ 
Wetenschappelijke naam : Anguil
·la vulgans L, - In het Fransch : 
L'angui!le. 
Het is onnoodig over te gaan tot de 
beschrijving van de paling, waar
omtrent een studie is verschenen in 
ons blad van 10 September 1942. 
Zooals werd bewezen door den bio-

de borstvin kan bereiken. Het ter heen. Men treft ze meestal in et•ne eep 
logist Schmidt, plant de paling zich lichaam is zwaarder dan bij de pa- I'!OIUS uitgestrekte bahken aan;: en Wetenschappelijke naam : scom
voort :in de Sargassozee, op .een Jing; De konger, die ze.er verspreid g~ur~nde de warme màan<ien Ie- bèresox saurus. - In het Fransen: 
diepte van ongeveer 1;000 meter. Dé is; bereikt vaak een lengtevan '2 me- ven zij bij de kUst én, om zich bij Orpliie maquereau. 
J·onge pasgeboren paling heeft den ter. Deze zeer·· vraatzuchtig·e visch, h d d · d et na eren van en wmter 111 e Zij is kleiner dan de gewone ·geç!J, 
vorm van een lint, dat doorschij- waarvan de muil vankrachtige tan- diepere wateren terug te trekken. en bereikt slechts een grootte van 
nend als glas is. Na enkele maan- den is voorzien, verslindt alles wat Zij zijn zeer vraatzuchtig. Zij voe- 25 à 40 cm. Zij onderscheidt er 

den zich bijna uitsluitend met vis- zich verder van door haar blauwer 
schen. kleur en door de losse lobben van 
Het paaien heeft van April tot de rug- en buikvinnen. Zij volgt 
Juni in de· ondiepe wateren plaats. de sardijnenb.anken. Onze visscher.s 
De vissellers vangen de geep in de treffen ze zelà.en aan. Eetbaar. 

ZALM. 

DE HOOFDCROEPEERING 
e.n de Aankoopveree"iging 

Het valt voor dat reeders en r{'.eders-visscher~ de « Aankoop
verecruging » verwarren met de Corporat-ie of de hoofdgroe
peer;ng, In feite is de Aankoü>pvereen,ging - ingeschakeld 
tusst>hen. de productie en de disiri·~'lltie - een organisme 
dat ressortisseerd onder de hoofdgroepeering ten zelf .. èn 
titel als de visschers, de he- en verwerke1s, de ei t,ibJieu en, 
De rol en de activiteit van de Aaukoopvereeniging wordt in 
onderstaand artikel, dat zich voornamelijk tot de v;sschers. 
richt, onderlijnd. Misverstanden worden alzoo opgeruimd 

SPIERING. De oorlogsomstandigheden hebben deelers. in ontvangst genomen. 
ons land gedwongen in ruime mate Daarna wordt de visch tusschen d~ 
zelf in zijn behoeften te voorzien. kleinhandelaars verdeeld om ver-, 
Van de 4 milliard kg. voedingspro- der, tegen afgifte van· zegels aan 
ducten welke jaarlijks Ol17..e havens C:en verbruiker verkocht te worden. 
binnenstroomden.kwam van 10 Mei Zooals men ziet, houdt de hoof!i-
1040 af niets meer in het land. gro~pee.iing van het ,,begin .. .af, toe
Teneinde ons volk van den hongéi· zicht op .de visch .en de visçh i ont
te redden, moesten alle voedings- gaat dit toezicht niet gedurende 
bronnen ten uiterste uitgebaat. de al:e fazen, totdat zij den ·verbrui~ 
.productie volledig gemobiliseerd en ker bereikt heeft. De achcereenvol
rechtvaardig aan al onze medebur- gende schakels van productie en 
gers verdeeld worden. verdeeling d.w.z. reeders of reeders
Te dien einde werd de Corporatie vissellers « Aankoopvereeniging », 
met haar hoofdgroepeeringen, enz., bewerkers, verdeelers en kleinhan
opgericht. delaars, zijn allen onderhoorigen , 
Om haat opdracht, mobilisatie en van de hoofdgroepeering; zij staan 
verdeeling van alle voedingsmidde- aHen OIP denzelfden voet, en moe~ 
!en doeltreffend te kunnen uitvoe- ten .zich allen in deze'fde maté aan 
ren, moest haar zetel te Brussel, de voorschriften van de hoofdgroe~ 
hoofstad en middelpunt van het peering onderworpen. 

PALINGKOP. 

KONGER,KOP. 

GEEP. · 

land, gevestigd zijn. Dit was ins- Men kan zich afvragen hoe het 
gelijks het gevaJ voor de hoofdgroe- komt dat de hoofdgmepeering wan
peeringen, dus ook voor de hoofd- neer het een reeder of reeder-vis
groepeering « Visch en Visscherij- scher een bewerker of een klein
producten ». · handèlaar geldt met dezen afzon
Maar wanneer dit voor de andere derlijk handelt, terwijl wanneer het 
voortbrengers d.w.z. in de eerste dé verzenaers betreft, zij Ultsluiteüd 
plaats vo9r de landbouwers. over met de « Aankoopvereeniging· » Itt 
gansch het land verspreid heel na- voeling treedt. Eén ·woorctje'ïiltleg 
tuurlijk voorkomt, brengt dit voor ware hier misSchien wènschUijk. 
onze viSsellers zekere moeilijkheden zooals hooger gezegd duidt het 
mee. Distributiebureau van de hoofdgroe
Om:e gansche vissçhèrij, met uit- peering de bestemmmg aan. .r"et 
zondering van de weinig belangrijke ware practisch onmogelijk het dis
Scheldevischvangst. is aan de tributieplan te doen uitvoeren door 
Noordzeekust gelocaliseerd. Het ont- een zeventigtal afzonc;terlijk optre~ 
staan van een « spergebied » dat de dende verzenders. Daarenboven moet 
verbinding . tusschen kust en bin- men thans een zuinlg gebruik maken 
nenland tot een minhnum herleidt. van de· ter heschikking staande vet
is bovendien niet van aard om de voermiddelen. Om hetzelfde werk te 

GEEP KOP. 

den, verandert deze larve, die lepto
ceph.a.'JliS wordt genaamd, in een 
tweeden larvevorm : het glasaaltj.e, 
dat op de paling gelijkt, maar nog 
geheel doorschijiJ.end ,is. Het zijn 
deze glasaaltjes welke de reis van 
de Sargassozee naar de Europeesche 
kusten ondernemen, waar ·zij tot in 
de waterloopen doordringen en de 
kleinste. rivieren en vijvers bevol
ken. Dit ver~ijnsel wordt het «op
zwemmen der palingen » geheeten. 
Nadat zij vele jarèn in onze vijvers 
en waterloopen hebben geleefd, on
df'rgaan de .palingen groor.e wijzi
gingen zooals een grootS! ontwikke .. 
ling van de oogen, het kleuren van 
de huid, op den rug en op de zij
den, terwijl de buik een metaaJ
achtige kleur krijgt. 
Q.ezë volwassen palingen zwemmen 
van de waterloopen naar de zee, 
waar zij op een groote diepte de 
paaiplaats opzoeken en na het 
paaien verdwijnen. Het volwassen 
wijfje van de paling kan 1; meter 
lang worden, terwijl< het mannetje 
slechts 60 cm. bereikt. Er bestaan 
verschillende variëteiten palingen. 
Deze visch is zeer· verspreid in heel 
West- en Midden-Europa, en maakt 
het voorwerp uit van belangrijke 
vangsten in Denemarken en in 
Duitschland. 
De paling, die zeer op prijs wordt 
gesteld, wordt versch, ingelegd of 
gerookt gegeten 

betreldöngen tusschen hoofdgroe- doen, zou men veel meer wagons en 
leeft : krabben, zeekreeften, vis- peering· en vissellers nauwer toe te camions moeten gebruikqn, . indien 
schen, enz: Onze vissellers voeren halen. Het is verstaanbaar dat in iedere ve1·zender afzonder~ijk o:p
hem zeer dikwijls aan, wanneer zij dergelijke omstandigheden zekere trad, dan. wel het geval is wa,nn~.;r 
lang·s de rotsachtige kuststreken organisaties zooals de « Aankoop- de verzönding geschiedt ó.oor een 
visschen. Men treft er soms bij h~t vereeniging>i, welke doodgewoon on- vereeniging die ·aJle verzenders groè~ 
staketsel te Oostende aan. ZIJn derlioorigen van de hoofdgroepee- peert; 
vleesch verschilt in groote mate van ring zijn, door de visschers ten on-
dat v~n de pa~~ng. Het wordt ge- rech,te met de Corporatie of de Daarom was het dat de hoofdgroe
woon.liJk op priJS g~teld en duur hoofdgroepeering worden vereen- peering om haar marktrege.ende 
verkocht. :ielvigd. . . taak te vervullen tieroep moest doen 

Teneinde alle misverstand daarom- op de·« Aaankoopvereeniging ». De 
trent uit den we<;( te ruimen ware hoofdgroepeer~ng controleert alle 
het misschien nuttig het mecanisme verhandelingen en duidt de be
V<l,U de vischverdeeling· eens bondig stemming aan van de waar, maar 
uiteen te zetten. De vissellers die alle commercieele operaties· nl. het 
in. het bezit zijn van een vergun- verzenden en het factul'eeren, blij
ninq; of een erkenning hen door de ven vanzelfsprekend in handen van 
hoofdgroepeering afgeleverd. zijn den verzende9r, d. w. z. der « Aan
in de mogelijkheid uit te varen koopvereeniging ». 

De Ceep 
Wetenschappelijke naam : Belone 
vztlgaris. In het Fransch . : 
L'Orphie ou la belont:. 
Zij wordt ook soms zeepaling ge
noemd. Zij kan gemakkelijk wor
den herkend aan den z;eer lang
werpigen vorm van haar lichaam 
en vooral aan haar langen en dun
nen bek, die heriimert aan dezen. 
van de· snip, maar van zeer puntige 
tandjes is voorzien~ De onderkaak 
is langer dan de bovenkaak. Haar 
kleur is meestal zeegroen of groen
blauw op den rug. Aan de zijden 
wordt zij bonter blauw en purper. 
De buik is zilverwit. De zijde ver
toont ook in het midden vaak een 
zilveren streep. Enkel van de groot
ste soorten bereiken anderhalven 
meter, en zelfs meer. Men kent "tn 
vijftigtal soorten, versp),'eid :in de 
warme zeeën. Soms zwemmen zij 
de rivieren op. 
De gemeene geep is langs al de 
kU&ten van Em-opa, van Skandinar 

Wanneer zij hun vangst aan wal Het is dus verkeerd de Aankoop
bren~en, wordt deze onmiddellijk vereeniging te verwarren met de 
gesorteerd en gewogen. Het wegen hoofdgroepeering. Alle maatregelen 
én sarteeren gebeurt in tegenwoor- en aile beslissingen worden enkel 
digheid van marktleider en vischaf- en alleen door de hoofdgr~peering 
slager. De waar wordt dan tegen den getroîfen. De Aankoopvereeniging 
vastgestelden prijs aan de « Aan- doet niets anders dan deze maatre
koopvereeniging » verkocht. con- gelen uitvoeren, wanneer haar hier
tant aan den visseller betaald, en toe door de hoofdgroepeering op-. 
naar Brugge gevoerd. Te Brugg·e dracht gegeven wordt. Verder gaat 
duidt het Distributiebureau van de haar bevoegdheid niet en zal zij 
hoof<igroepeering een bestemming ook nooit gaan. 
aan voor de waar ter'Vijl Cle factu- Wij meenen dat deze korte uiteen
ren aan den bestemmeling door de zetting gebeurlijke misverstanden 
« Aankoopvereeniging » opgemaakt welke zouden k1.men oprijzén, bij 
worden. In de verschillende centrá onze reeders en reeders-visschers 
wordt dan de. waar, onder toezicht definitief zal hebben uit den weg 
van .'lien marktleider, door .. de. ver: geruiU1g ... 
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GESCHIEDENIS VAN. ONZE 

VISSCH ERSVLOPT 
Ziehier een studie gewijd aan de verschillende vissehersbooten aan de 
Vlàamsch kust ingebruik van de XVle. tot op heden. Op de plaat ziet men 
de getrouwe weérgave der booten waarvan hier sprake. Het betreri hier noch
tans, W:ij -leggen er nadruk -OJ'> slechts een vluchtige studie. In onze volgende 
nummers zullen wij elk boottype zoo breedvoerig mogelijk behandelen. 

,: .'.· 

· c Flat debvoiFd.e vlscherl wederkeerde ;,, . hijsellen ze zich aan boord en maken 
D'eze bezwermg in oud Vlaamsen, welke hun vaartuig zeilklaar. Eerst· worden 
kan worden· uitgelegd als : • Dat het het grooizèil' en het toopzeil geheschen; 
den Hemel bellage dat O'llS den voor- bet gekilars der blokken mengt zicll 
spoed ooze visscherij warde terug- met het ' geroep der matrozen, dan, 
gegeven ., werd · vele achtereenvol- wanneer er genoeg diepgalig IS, hoort 
gende jaren in het ·register der stad men het geratel der windassen die 
oostemle· Ingeschreven tiJdens het tijd- het buitenanker ophalen, het walanker 
·t>erk van verslagenheld na de oorlogen wordt gelieht, met een nieuw geknars 
,van. 1!>60 tot 1604, oorlogen gevo1gd dQor der windassen wordt bet vo.orzeil . ge, 
onlusten welke onze zoo voorspoedige heschen, de ; sc.booten ' wo-rden aange· 
"visscllerijen ten gronde richtien. haald en dobberend .op de golveri . ver-

wijderen zich de senuiten afzo1Jderlijk 
Onze vloot telde in 't jaar. 140Ó 'tot of in groepèn. 
1JOO. eenheden. Wat waren deze · viil
schersböoten, · hun bemanningen, lÏ(ie Van. 1918 'tot ·.1940 bevonden zich, op' het 

· · · strand van De Panne eenige schuiten 
groot waren ze, hoe was hun, takelage: ? (fig. 5), Vlll) 4 tot 5,. en van 6 ·tot 7 . m. 

Iengtè, met half. dek, zonder de· ·min
ste stijl; . grof gebouwd. en in kotter 
getuigd; takelage bestaande uit groot-

De documenten welke ons zouden kun- zeil, stagfok en rok op boegspriet gaf
nen inlichten zijn vaag of niet voor- reit.opzeil. Het waren garnaalvissellers 
handen. Nochtans meenen wij te weten welke op·ereerden in het zicht der kust. 
dat er een of twee veralgemeende types NIEUWPOORT is een natuurlijke !laven 
bestG<ndel) van belangrijke- tonnenmaat ïn de uitmonding van den Ijzer; de 
met dek en getuigd met drie masten : vaargeul is heel lang; de ingang bij 
de «haringbuis» ·(XVIIe eeuw, ·ng. 1), onweder onbruikbaar. 
en de « hoeker » met twee masten (XV!e 
eeuw, fig. 2). Benevens deze moesten Tot in 1914' werd zij voornamelijk be
er n()g lichtere vaartuigen besta.~n, uit- zocht door de loggers van De Panne, 
sluitend voor de kustvaart, maar wij zooals reeds hooger werd gezegd. ·stil
bezitten geen . gegevens nopens nun aan zijn eenige grootere schuiten opge
vorm, takelage en afmetingen. Wij tuigd ·in .kits of dundee, het flotielje 
denken dat deze kleine vaartuigen be- .komen versterken; ze viscllten in volle 
hoorden tot het type der: · Heistsene zee en ··waren voorzien van een kaap
schui((XIV-Xle ,eeuw, ng: 3). ;"· stander mei motor d'e in het bovenste·· 

dèe.I itlgebouwd was (fig. 6). ze hactdeh 
Terugkeerend naar het vööroorlogsch een lengte van 15 tot 18 m. en waren 
tijdperk 1~14"18 en onze kust opgaandè getuigd m.et een groo-ten mast, een be" 
van zuid-west naar noord-oo-st, is· de zaan, voorzien van brigantijnzeilen, 
eerste vlsschersplaats De Panne. De stagfok, fok op boeg·spriet en gaffeltop
Panne bezat een belangrijke flotielje zeil. De groote mast was gevormd uit 
waarvan een veertigtal eenheden-in haar een mast met topmast; een bijzonder
water strandden, de andere kozen beid van deze bemasting is dat ze zeer 
Nieuwpoon als ontschepingsllaven en erg naar voren is aangehaald. 
niet haven waar de vaartuigen tiluis
hooren, daar allen de letter « p • droe- De laatste jaren welke 1914 voorafgin
gen en hun eigenaars en bemanning de gen werdel) te· ,Nieuwpoort evenals in 
dorp_en De Panne en· · Adinkerke be- De Panne ·eenige. loggersrompen opge
wooilden en· zelfs de kleine stad tuigd in kotter. enkel met groote mast 
veurne. -' ',, en ,.bezaan (fig. 7). Deze takelage ,gaf 

: ·-,~~, -m~schien eilkele voordeele~ van· :·ge-
De reede van De Panne Is indërdaàd een màjl:;'van hanteering, doch g·ing het ka
-;gèz~çhte vlsschersgelegeilheid;. ·ziJ Is rakte:t:. et bij verloren; Nieuwpoort 'was 
gevormd door de verlenging der reede ooli:. de '•, toevlucht van de sêt:tuiten van 
.van Duinkerken, goed beschut' door on~ De \P'ariiie wanneer voor een orkdan 
.. di~pten, de »ankep. vaf H.ills e'n Tràe- of ieni.pe~'st werd gevreesd. . . 
pegeer ili V()lle z~e en Broèrsb;lilk en Gedurenüè :.het. tijdperk 19ÜF40 werd dè 
Den Oever · ten noordoosten. Men kan vlscllvahgst gemotoriseerd en werden 

Gewoonlijk ging de, patroon, enkel ver
gezeld van eim ·helper, ter vischva.ngst. 
ZIJ aarzelden niet van het zeil gebruik 
te maken bij hoo•ge zee;· deze senuiten 
waren· uitstekende loopers. 

's zondag~. bleef gansch het rlotielje, 
goed J!:CJ.ijnd, in de haven en het viel 
op hO'~ · elke . eenheid zich In goeden 
staat• ·vim ouderiloud bevond; de dek
ken. geschuurd, de zeilen· góed gespan
nen,· al) es ·in orde.. Le takelage was 
.opvallend door. de zorgen ··en de ·kennis 
waarmede zij was vervaardigd eri O'll
de;rhÖuden. · 

Oostende kende -:· de stoomvischvangst 
van 1884. en 85 af, jaren waarin de drie 
eerste stoomtrawlers • de Prima "• 'áe 
« Secunda • er\ de • Tertia » uitge·
I'ust werden. Het waren schepen van 
cirèa 40 ton met machines van 27 à 30 
HP (fig 13). In 1888 waren de nieuwe 
types van 24 tot 27 m. lang met scheeps
ruimte van 50 à 70 ton. Rond 1900 komen 
wij pp 120 toon met machines van 300 
à 500 HP. Deze gradueele vermeedering 
van ruimte en . drijfkracht der trawlers 
is een gevolg der noodzakelijkheid de 
vischvangst in verder afgelegen waters 
te zoeken, wat de verplichting mee
brengt . meer ijs, kolen, mondvoorr;~ad, 
enz. mee te voeren. 

Ná. d~l\ oorlog 1914-18 werden de zeilers 
meer,' ~n meer voorzJen van hulpmoto·
ren, ,n\l;dien werden :>nieuwe typen ge
schap<\n·~ -mootorbooten,·-. deze maal· van 
hulpzeilen voorzien (fig. 14) De moto
ren zijn gewoonlijk van het type Diesel, 
van 75 à 150 HP. · ·' 

De groote trawlers met Dieselmotor 
werden in .deze laatste jaren gebouwd; 
ze zijn van een gansch modern type en 
hebben de beste uitslagen opgeleverd. 
Het zijn werkelijk prachtige booten, 
sterk en goed zeehoudend, tevens zwie
rig, der.wijze _dat de « John » (fig. 15) 
gebouwd door ingenieur der marine W. 
N. Childsky, toebehoorende. aan de ree
derij Brunet welke gelast ·werd in 1936 
de Engelsche chaWinger • Endeavour • 
over den Antlantisc!len Oceaan te slee
pen, te New-York. de. bewondering ar~ 
dwong der, · Amerikq.Î)eri· welke nochtans 
op gebiep .\<an scheepsbouw zeer knap 
zijn. ·· 

vo-or ·anker gaan, · zelfs bij zeer 
ongunstig weder. H_et ls· ver.moedeliJ'k de schuitentypes vereenvormd. De ta- BLANKENBERGE bezit een kleine, goed 

kelagen zijn · weggevallen en dragen 11 tt t 1 11 h i deze reede welke aan de plaats de be- gesc u e oev uc ts aven. z j had in 
naming. De Panne gaf. . slechts hulpzeilen welke meer zijn be"' 1940 een groote hoeveelheid vlsscher

stemd om het Slingeren te vermlnde- boMen van het zelfde type als deze 

twee ~fien w~ i!d e• smal, b}Jne 
voorzen biJna 
van deze sehulten was etna a m. 
4 m. 50 breedte; ziJ wa:relll 
van zijzwaarden (fig. UI). 

Later zagen de vissellers af van ~ 
scllilderaclltige takciages en wenie.n ~ 
vervangen door bet kottertuig. 

W1j betwijfelen or ziJ er Iets biJ wonnes 
met bet oog op het Ioopen or het zee. 
bonden; wij vermoeden, evenals de 
vissellers van De Panne, dat zij offerden 
aan de mode en 'aan hun vaartuig den 
vorm van een Engelsch yacht wilden 
geven (fig. 17). Dit liep op een misval 
uit en de folkloristische bekoring was 
gebrO'ken. 

Voortgaande ten oosten komen wiJ tn 
Holland en In' de Schelde welke wij op
varen en waar wij; vreemd toeval, een 
Belgisene haven in de Hollandsche wate
ren ontri:weten: de kleine vissellershaven 
Boekhoute. Hèt dorp raakt de grens en 
de haven bèvindt zich een paar hon
derd meter meer ten Noorden, In de 
diepte van de ~- Sloo », kleine baai van 
de Oostersebelde en, naar ons vermoe
den, oude ,•· uitmonding van het •Zwin · • 
In de Schelde. 

De booten, . een dertigtal, zijn allen 
• Hoogaards », .voornamelijk in zwang 
op de Schelde, met hun rechte en li!i"
gende · voorsteven en hun breed naar 
binnen vallend bergllout .. Zij hebben een 
platten bodem en smalle zijzwaarden. 
Er waren twee· types hoogaars (fig. 18); 
deze me~ spriettuig en de. meer nieuwe. 
getuigd (fig. 19) met het hoog brigan
tijnenzeil met gebogen gaffeltje. 

Deze booten waren ·niet voorzien van 
bunnen. én vischten op garnaal. Thans 
zijn de· meeste gemotoriseerd; men 
heeft van achteren he• vrijboord ver
hoogd, d~ mast ingekort, een deel van 
het zeil weggenomen, kortom, men 
heeft er. een soort monster van ge
maakt (fig. 20). 

Het· grensdorp Kieldrecllt·--.liezit insge
lijks zijn "•haven of schuilplaats. op de 
Schelde met een tiental h'logaarsen en 
hengsten. "Dit laatste tYPe iS'\ g·ansch 
ver§chilleni.f van de· Hoogaars, mili 
sierlijk en meer verouderd maar nieli 
miilder karaktêristiek. De vO'orsteven. 
ininder schuins dan deze . van de 
lloogaars, is vertikaal afgesneden in 
de hoogte (fig. 21). De flanken zijn 
binnengaande van af de waterlijn; de 
schuurlijst is niet goed geslaagd, zij 
bevindt zich van voTen in de hoogte 
en is gesneden vóór het zwaard om te 
hernemen dichtbij de waterlijn tot biJ 
de achtersteven waar ze niet is ver
lengd. De achtersteven, rec.llt van pro
fiel, is gezien op voorgrond; tamelijk 
puntig; p-latte J;lpdem. Zooals meeren
deels 'üe Hollariqsche boote'n, droeg de 
hengst oorsp~uakelijll: het spriettuig 
welke werd veryángen door het goed 
gekende zèiltuigi _inet g·ebogen gaffel
tje. Garnaal- en mosselschuiten. De 
twee voornoemde boot-en waren me$ 
V(\(>rdek ;~U• SOIDS m~.t achterdek · on~ 
der vorm van een kleine, lage kajuit. 
DlÏ kleine Hollandsèhe haven Batll 
voo-rbijgaande, komen wij terug in 
België en treffen er de schuilplaats 
zantvliet, de kleine haven Doel en de 
haven van Antwerpen. ren. De groote mast draagt het. sei· · d d ' h t Ifd ijd De booten van De Panne waren de • log- ge uren e e ze e t perk In gebruik 

gers • (fig. 4), allen eenvormig van nenstelsel voorgeschreven door het re- te Nieupoort; alle motorbooten met ~ 
11 lfd glement voor de zich op eigen kracht hulp ei! n · etze. e type : zware romp, rechte bewegende bootel}. z e ·· -~ 
steven en Yierkant gat; lengte. \'efSChil- · · DE HAVE'N VA·N.: A•NTWERPEN \.·beza'" !end ·van 8 m. 50 à 10 en 11 in.; gétulgd ~ Vóór 1914 kOn. men er nog de beraamde .. 
ni.et drie mastenmet iogger- of ~mmeré , Heystsche schuite)l Zien waarover Wij versebillende 'iipes visscllersbooteri. T~ -
zeilen; de gr()otè mast mê't groo'i-zeil verd~ spreken:.. evev iil :h!)t 'laatste kwart van de XIXe· 
en .fok op bOegspriet en·de'bezaai!. met OOSTENDE is een goede. haven mei. .Al·~· eeuw bestond e(\n reeks tamelijk-
driehoekig zeiltje.· · " · ·korte en . breede vaargeul. Vóór 191~ groote iiooten, met · kottertuig « Ant;_ 

eil zelfs nóg nadien" waren er drie goed- i·; . werps_èlie 'sloèp • (fig. 22) genoem'ii. 
Het uitvaren b(i hoo-gtil bood een on- gekenmerkte types vissellerschuiten : ·.ZEÉil~u6GE. Deze. reede, beschUl door WiJ vermeènen dat met 'sloep niet-
vergetelijk scbouwspel: De,·booten, op 1) de gro:ó-te· drindee 01" kits, (Fig. 8) met dexi ';'havendam gebouwd in de xxe • slo01) • werd bedoeld;: deze laatste · 
hun ankers vertuid, zijn gelijnd .in. de. rond gat 'yan 15 tot 1S m. lengte :ffie~ eeuw", omvat een dO'k voor visschersbOO• I~ een vaartuig met sleèJ'its één Stag
dlepte der: 1a11ge_ plasse,n; evenwijdig ietwat v.oli.e vormen,, voor vischvangst ten.~ immer hetzelfde: type van motOT- fok (als , wanner . de )i:o,trer e;r twee 
van de kust. De visschers· komen van in volle· zee tot Ijsland.·•· Er was ook de b_oot:. met hulpzeilim. h!')eft) ni.aar · 'e_en · .in .·:·:d.bn ·zin van· 
het dorp, de rugkorf, geladen met dundec (fig. 9) met overhang ·en spie- • schuit », Zij hadden· IIiderdaad dèn 
kleederen· en voorraad op den rug; an~ gel zooals deze van Nieuwpoort en Gedurende de jaren welke de twee oor.- vorm van een senuit met vierkant gat. 
deren duwen stootkarren met .takel- . wèlke men insgelijk;; in de Fransene logen scheiden, kon men er enkele ty- Deze booten gingen in zee visscheit. 
werk en vissellers gerief. Er zijn ook havens aantrof, ev,enals de Engelsche pes van Holl:andsche vissellersschepen op de Daggerbaank en tot In IJsland; 
karren met drie wielen, door ezels dundec (fig. 10), maar deze beide laat- zien : blazers, botters, hengsten en zij waren voorzien van een bun en 
voortgetrc~lten. ste kunnen Riet als typisch ,van de hoogaar sen. Maar. dit waren slechts en- liepen binnen,,.· .geladen met levende 

oo-stendsche haven worden beschouwd; kele • extras . •, aangekocht In Holland visch. · 
Iedere groep tiegeert zich naar een boot, 2) . de kotter met schuin spiegelgat en mln of meer vree~d In onze havèns De • !mots ~: (fig. 2a) was een boot met; 
manden en werktuigen worden aan « schlptje (fig, 11) genoemd, diepe en van de _Noordz(le. Hollanàs.che ·vormen,'platte bodem, nari--
boord ·gëlleschen.. De vloed heeft de breede schuit, hoog vo-oraan, 10 à ~ keu en uiteinden. afgerond~· voorzien 
plas bereikt en de golvea breken en .14 m. lang, getuigd met een mast en van zijzwaarden en oorsproilkel1jk ge-
overspoelen de zandbank; de schuitei). , topmast met sterke want en stag, ·mees- ·-. tuigd met· groot-zeil met lozen broek, 
ricllten zich op en krJJgen Weldra 1~" tal naar voren· aangehaald. ·zij droe- HEYSJ' ls alleen nog een badplaats sinds Ûip een grooten staanden gatfel beve'li
ven. Na enkele ·golfslagen 'Yillke. ze gen brigantijnen-grootzeil, stagfok en' de haven van' Zeebrugge werd ge- tigd, met stagfok, fok. op boegspriêl 
doen trillen tot In hun tuig, ,_stampen litl'Uwd, qtaàr. tot in de ·_;xxe_ eeuw ;1n- · · · 
en slingeren ze vrij, alllleri ·weerliou-. zeer groote fok op boegspriet, een drie-· ker<ièn er nog' vissche~sbooten juist en met tcopzèit De knots was met bim, 
den ·doeT hun bultenanker. · hoekig topzeil en gaffel-tO'PZeii. Dezé lijk in De Pànne. Nochtans was bet gebouwd. 

-.ov dit oogenplik beersent er een groo
:tli drukte op ,bet strand; . àndere vis" 
sellers, vlsscliersvrouwen, karren ezels, 
netten, enz... verscllljnen. De. beman
ningen aarzelen niet zicll In bet water 
te begeven om bun boot te vervoegen;. 

eerste typen waren geheel ovérbrugd type der boo~en geheel verschillend, De stroom meer oopvarend ontmoeten. 
met kleine luikgaten. Het waren mo.oie .me,· er v_er. Q_Ud_erd_ e.n. ;WIJ" kun_nen er .. bij- ·· d · M · "k' k. h j"I ·(rl · '). ·scJiépen; rllnk ·'zeehoildend. eri snelle- WIJ · e arm er ~c e 0 _g. 2,. •· 
loopers; · · voe_gen.dai d.e b_eri~ing • notendoppen • schuit van 5 m: 50 lengte; 'mèt ronde 

door de leken gebruikt om het even ·vormen en vQorzien van bun; van voor-.-
3) De garnaalschuit (fig. 12) van onge- welk vaartuig aan te duiden, volko- dek voorzien vlschte zij In de rivieren,. 
veer 7 m .. 50 lengte, voorzien van vier men overeenkomt met O'llze' Heystsche voornamelijk op ·paling welke zij ·naar/ 
paar riemen en . met loggerzeil op ge- schuiten. Kort, br.eed, hoog van boord den vro'egmarkt van Antwerpen bracb-o-

~:---------~---------1 manden en kleederen op het hoofd, tulgd. en met afgeronde vormen, getuigd met ten. 
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AFBAKENING . D'ER MARKTGEBIED·EN 
Eisden, Lanaken, Genk, Zonhoven, 
Hasselt, Diepenbeek, Alken, St-Trui
den, Tongeren; min de gemeente: 
se mes: 

18 N()YEM8ER l!Î43. 

.,Altijd meer. st~OGillOPWaarts, te. Baas
rode, gekend om zijn scheepswerven, 
'bevond zich tot vöör den oorlog 14-18 
'.èen flotie!Je van groote botters (rtg; 25), 
typeboóien van de. zuiderzèe en 't .was. 

·1n:. dezè zee ·.dat de botters' van Baas
·:rode paling gingen vang(m. Zij waren 
'·gebouwd met bun en sleepten tevens 

Teneinde aan de kleinhandelaars en lil VI 

D·E V'ERSCHI·LLENDE 
SOORTEN 

· :manden, gevuld met paling. De vlsch 
kwam alzoo levend en goed Uitgespuwd 
:tot op de marl>ten ·van Mariakerke .en 
Baasrode. Het was in 1896 dat Baasrode 
een vijftiental echte Zuiderzeesche bot-
1ers 1;1ankoéht; later werden zij ter 
:Plaats gebouwd. 

·'Dè hotter heeft een platte bodem 
maar bezit afgeronde flanken en uit

' einde, hooge voorsteven en lage achter
'steven, mast In het ·midden der lengte, 
draagt een smal groot-zeil en een on
Dletelijke fok welke aan het achterste 
· van den mast zit. De zwaarden zijn 
·smal. 

Vóór 1914 kon men overal In Holland 
en In de Belgische scheldewateren de 
«Schouw» (fig. 26) ontmoeten, boot welke 
een bodem bezit welke voor- en achter

. aan Is verheven en door dit feit van 
·voorsteven is ontbloot. Zij had de mast 
.:fel naar voren geplaatst; deze welke 
wij hebben gekend droegen de klas
sieke Hollandscbe takelage met het ge
bogen gaffeltje; maar de schouw Is 
:zeer oud· en zij werd ·vernoemd in het 
zeevaartreglement van het « Zwin ». 

Gezien het gaat om vlsschersbooten, 
mogen wij de eenvoudige vaartulgen 

·niet vergeten welke wij In alle hoeken 
van onze havens, kanalen en rivieren 
aantreffen : het punt met vierkantig net. 

En om te eindigen, een melding aan de 
. palingvissellers waarvan hèt drijvend 
materiaal alleen bestaat uit een regen
scherm.. Het tuig is open en rust in 
water; de visscher, gezeten dicht bij het 
water, houdt een stok vast waaraan een 

l!:oord is gehecht. Aan het einde der 
· koc.rd is een kluwen aardworm be
-vestigd weJl(e in het water wc.~dt. ge
<Iompèld. De· paling haakt zich met d~ 
tanden in 11et kluwen, wor1t vlug uit 
het water .geheschèn en in den op~n 

. regenscherm geworpen. Deze metnode 
· wan visschen wordt · q nachts toetnpast 

en wordt « peuren » genoemd. 

·Later sreven wij meer bijzonderheden 
fln teekeningen van de voornaamste vis
schersboot-types :waarvan melding In 
.onderhavig artikel. 

UIT WAT BESTAAT 
HET VLEESCH 
VAN VISCH? 

. ;Het v~!!esèh yan d€m visch, ontdaan 

. -van·zlJI_130 a 50 % afval, bevat 15 à 
20 %stikstofhoudende stoffen; naar 
de .tabel van Algnier, bevat de ka

.. belJauw er 16 %. de haring 17 de 

. makreel 19, de sardijn 22. ' 
Voorhet vet zijn de verschillen zeer 

' groot. De magere visschen zooàls de 
\ moek, de pollak, de wijting, de tong, 
, bevatten. minder dan 1 % vet; on~ 
der de vette visschen, bevat de ma-

.. kree~ ~ % V!!tstoffen, de zalm 10 %, 
.de nv1erpalrng 27 %. 

.Hinard d~ed opmerken dat het vet
gehalte m groote mate verschilt 
voor eenzelfde 1)oort vette· visschen. 
ZoO heeft hij de cijfers 8,84 en 
18.78 % gevonden in het vleesch 

· .. v~n haringen die op hetzelfde tijd
fStip werden gevischt (winter 1921). 
Over het algemeen blijkt het dat 
bij de, ~eevisschen, het vetgehalté 
~rooter 1S in den zomer. · .. 
:Evena,.ls voor het 'vleesch van de 
zoogdl!"ren, bestaat er een soort 
evenw1cht tusschen de verhouding 
.vet en. deze van het samenstellende 

.watE;r. Het water -vertegenwoordigt 
gemiddeld 80 % van J;l~t gewicht van 

·het vleesch van den visch maar 
voor een vetten visch als de makreel 
•bedraagt het watèrgehalte slechts 
111. %, terwijl de tong, die een ma
~ere visch is, 82 % water bevat .. Le
gendre en Farge hebben erkend dat 
·~e sardijn in de Lente 75 % water 
bevatte, en slechts 65 % bij het 
einde van den Zomer. 
De · stikstofhoudende l:iestanddeelen 
Si?~jnen. minder overv~!Jedig te zijn 
·-blJ de VJSSchen dan blJ het slacht~ 
:vee. 
pe koolwaterstoffen ontbreken. 

aan al de belanghebbenden toe te MARKTCE'BIED : CENT 
la, ten zich tot de bevoegde . instan- Marktleider:. Borrey Robert, Augtls.. 
ties te. wenden geven wij hieronder tijminkoaai, 5, 'Gent. 
een vol,ledige lijst van de verschil- Afbakening: Provincie Oost-Vlaan
Iende marktgebieden met naam en deren:· a) plUS de gemeenten:· Les-
adres van den marktlied~r. sen, Ath; b) min de gemeenten: LO-

l keren, Waa.Smunster, Zele, Hamme; 
MARKTGEBIED : KUST St-Niklaas, Temsche, Beveren, St-

Markteiders: Gillis-Waas, Melsele, Kruisbeke. 
te Oostende: Schreiber A., Kèrkstr., IV 
22, Oostende; . MARKTGEBIED: ANTWERPEN 
te Nieuwpoort:. Borrey Ed., Oosten- Marktleider: De Lathouwer Henri, 
destraat, 12, Nieuwpoort; st-Miohielskaai, 4, Antwerpen. 
te Blankenberge : Asaert P., de Atibakening: Provincie Antwerpen: 
Smet de Nayerlaan, 23. pLus de Limburgsche gemeenten: 
te Zeebrugge: Raes Al., Kustlaan,16. Lommel, overpelt, Neerpelt, LeG
Gemeenten : De Panne, Koksijde; poldsburg, Koersel, Heusden, Tes
Oostduinkerke, Nieuwpoort, Lom- senderloo; plus de Oost~Vlaamsche 
bardsijde, Westende, Mictdelkerke, gemeenten: Lokeren, Woaasmunster, 
Oostende, Breedene,. Wenduyne, Uit- Ze1e, Hamme, St-Niklaas, TelllSche, 
kerke,Blankenberghe, Heist, Knokke; Beveren, St-Gitlis-Waas, Melsele, 

11 Kru~beke. 

MARKTGEBIED : BRUGGE 
Marktleider: Dubois Joris, Ridder
straat, 22, Brugge 
Afbakening: ProvinCie West-Vlaaii
deren: a) plus de gemeente Malde
gem; b) min de gemeenten van het 
kustgebied. 

V 
MARKTGEBIED: LUIK 

Marktleider: Faniel, adres nog niet 
vastgesteld:. . 
Afbakening : PrQIVincie Luik, plus 
provincie Luxemburg; plus de Lim
bUl'gsohe gemeenten Bree, Maeseik, 

RECEPTEN 

MARKTGEBIED : CHARLEROI 
Marktleider: M. Jeitz, 20, l'Ue du 

,.,. ;'!:l 

GEROOKTE HARING 
Collège, Charleroi. . . , . . 
Afbakening: Provincie Namen, plus Er schijnt naàr aanleiding van den 
de Henegouwsche gemeenten: Zin- gerookten haring. een misverstand 
nik, 's Gravenbrakel, Ecaussinnes te zijn opgerezen· onder de kle~· 
·d'Enghien, ·Ecaussinnes - Lalaing; handelaars in visoh van elke centrá. 
groot La ·r;ouvière, groot Charleroi, van het land. 
Thuin, Anderlues, Leval-Trahegn:es, 
Binche, carnières, C!hapelle -lez- · Inderdaad, in zekere gewesten· 1 

Herlaimont; ·plus de Luiksche ge- blijft men vasthoud,en aan dt'reeds 
meen te Se~lles. zeer oude meening . dat de 'Q1ailke 

VIl 
MARKTCEBIE'D: BRUSSE·L 

Marktleider: Arys Joz., Vischmarkt, 
Brussel. 
Af·baltening; Porvincie Bra;bant. 

. VIII 

MARKTGEBlED: BERGEN 
Marktleider: Backaert Roger, 20,rue 
des .Compagnons, Bergen. 
Afbakening: Provincie Henegouwen, 
min de gemeenten: Zinnik, 's Gra
venbrakel, Ecaussinnes d'Enghien, 
Ecaussinnes-Lalaing, groot La Lou
vière, groot Charleroi, 'l1huin, An· 
derlues, Leval-Trahegriies, Binohe, 
Garnières, Cha;peUe-lez-Hel'laimont, 
Lessen, Ath. 

gerookte haring doorgaans minder 
gezouten is dan de goudgele zoet\ 
haring die, in de jongste jaren, bij 
den aanvang en in den loop van 
het haringseizoen werd verkocht. 
De voorafgaande bewerkingen zijn 
nochtans dezelfde voor beide soor· 
ten. Het eenige verschi~ tusschen 
deze laatste is te zoeken in het feit 
dat de goudgele zoete haring enkele 
uren meer aan ·de werking van den 
rook (het rooken) wordt blootg~ 
ste1d. · 
Met het doel elke verwarring te vet 
mijden, heeft de XVIII" Hoofdgroe
peering zoo pas Sèhikkingen geno-
men opdat voortaan, en" tot. nader 
bevel, alleen de goudg~e. gerookte 
haringen op de markt zouden wor-. 
den gebracht. 

voo·r de bereidi'n~ va·n hari·ng Er dient noohtans in aanmerking 
genomen dat er twee soorten goud
. gele gerookte hàringen bestaàn, die 
niet op dezelfde manier die):le~ ver
bruikt : het zijn de goudgele. zoete 
gerookte . haringen die gedurende 
den vischtijd worden verkocht, en de 
goudgele half-gezouten, .die slechts 
bij het einde of na het viseliseizoen 
op de markt verschijnen. 

Zooals wij op de eerste bladzijde vermelden, . zullen de 
verbruikers 'dit jaar een « Haringkaart n, geldig voor 
het seizoon 1943-1944, ontvangen. Drie bladzijden der 
kaart bevatten raadgevingen aan de huisvrouwen in zake 
de wijze waarop haring moet geledigd, gereinigd, in
gelegd en bereid worden. Wij publiceerèn ze hieronder. 

I. Bewaren va1n ha,ring 
De. haring kelen en de ingewanden 
wegnemen. 
Men kan eveneens den haring vol~ 
ledig kuisehen d.w.z: den kop af
snijden, dèn buik openmaken en de 
ingewanden wegn~e~ 

3. de haring opensnijden en ·van 
binnen vol1edig kuischen; 

4. de haring goed wasschen . 

111. Bereiding 
A. Versche Haring. 

1. GeMkkem. · 
De haring goed gekuisCht, gewas
schen en gedroogd in een pan leg
gen, na er een· weinig vetstof in 
gesmolten te hebben en op een heet 
vuur bakken. 

2. Geloookt. 

en twintig uren in koud water te 
la teri liggen. 
Men kan ze bereiden volgens r~ 
cepten 4 en 5. 

De goudgele zoot ge:rookte ooring : 
deze wordt verkregen bij den aan
vang en tijdens het seizoen, hij 
wordt bereid met· versoh.e h-aring 
die zeer licht gezouten en voldoende 
gerookt wordt om na het verlaten 
van de rookerij ongeveer vier da
gen te worden bewaard. 
Hij is bijzonder geschikt om" warin 
bereid te worden, hetzij geroosterd" 
gebraden of .in den oven gebakken, 
en vergt niet absoluut de toevoeging 
van vetstoffen voor de bèreiding. 
Daar hij evenwel slechts zeer lich~ 

Indien .men over geen vetstof be
schikt, kan men den gekuischten 
haring in kokend water leggen 
waaraan men het volgende heeft 
. toegevoegd : een weinig. azijn, pe
per, zout, thym, laurier; geduren
de vijf minuten zachtjes laten .!ro
ken. Men dient warm op met een 
mo.staardsaus. 

Men kan haring ook bereiden gezouten wordt en dan ook minder 
volgens de recepten 1, 2 en 3 maar .lang' kan worden bereid, iS het 
de smaak zal niet zoo fijn zijn als· raadzaam hem dadelijk te verbrui-
bij vel\SChen haring. ken. 

Zonder ze te wassthen, legt men de 
haringen goed dicht op elkaar in 
een vat met afwisseling van een 
laag zout en een laag haring. Goed 
zorgen dat de haringen volledig en 
genoeg met zout bedekt zijn. Goed 
afsluiten. Na een zekeren tijd zal. 
het zout zioh omzetten in eene brui
ne vloeistof (pekel). V·an tijd tot 
tijd nazien of de pekel de. haringen 
goed bedekt, zooniet zal men zout 
bijvoegen.' · 
De aldus opgelegde haring houdt 
verschillende, ;maanden goed. · 

11. Reinigen van :ver5che 
of ingelegde haring 

De versche of ingelegde haring za;1 
op volgende wijze gereinigd wor
den: 
1. kop afsnijden; 
2. de schubben verwijderen door 

den haring te krabben met den 

3. Ge:roosterrd. 

Zoote àroog·e ooring . 
De haring slechts gedur·ende twaalf 
uren ontzouten, hem vervolgePIS in 
een overdekte maar goed verluchte 
plaats leggen (in den . tocht;) ; na 
een of twee dagen wanneer deze 
goed droog is, kan men hein goorui
ken als droge zoete haring. 

C. Gekookte Haring 
Deze haring kan men op volgende. 
wijze bereiden. 
1. Het eenvoudigste is den haring 

te fileeren en dezec op . tè dienen 
op. ~>neden geroosterd brood; 

2. Roosteren is een. andere wijze 
van bereiden die nogal veel ge~ 
bruikt wordt; 

Langs beide zijden van den rug 3; 
van den haring een kerf maken en 
roosteren. 

Oorlogscaviar : Men fileert den 
haring, men snijdt de fHèts in 
heer kleine stukjes,. men v'erbrij~ 
zelt ze of beter men maal!t ze 
door een molen, men voegt er 

4. Ingewgd ot g.es,tootd. 
Men bereidt een pekelsaus samen
gesteld uit dè helft wàter, de helft 
azijn, ajuin, thym, laurier, peper
bo~len, citroen (of citroenpoeder); 
den gekui&:hten haring in een ·vat 
of een pot leggen, de pekel er over
gieten, het vat sluiten (om den 
geur te bewaren), ten minste vier 
en twintig uren laten liggen. De 
haring bewaart acht dagen. 

5. ES<IXLVOOhe. 

De goudgele 1w1J-gezoute.n náring : 
wordt op de markt gebra.-cht bij het 
einde of na den v.ischtijd, en wordt 
bereid met in het zout. oe,ll'altrcLeD 1 
haring, die ontzouten wordt .. 
hij in de rookerij terecht komt. 
In tegenstelling met de voorga&nde 
soort (de goudg·ele zoet gerookte 
haring), is hij bijzonder .g~schikt 
om rauw te worden gegeten . 
Hij komt niet voor waruie berei
dingen in aanmerking, dogrihfl. heel 
wat meer is gezouten dan· de hOO' 
gergenoemde soort. · 
Hij kan ongeveer ach<t dagen· na. 
het rooken goed worden bewaa;r.tt 
Feitelijk kan tusschen de.twee · 
ten slechts een ond;erscheid w<>.rdlen,•·, 
gemaakt op · grop.d. van ~et 
daar de goudgele. zoet ger~okt~ , 
ring sleehts heel 1kht geZ()Uiten 
wordt .en als zoodanig onmidd~Ilijk 
wordt behandeld, terwijl de. goud
gele half gezouten haring vóór het 
rooken wordt geweekt, maar ·noch~ 
tans heel wat zouter blijft dàn de · 
eerste, daar hij min of meer lang in 
het zout blijft liggen. 
Om den verbruiker in·staat te steil· 
len zioh rekenschap te geven van 
de te koop aangeboden soort, zullen 
kleine a;anplakbilj etten met· nwttige 
aanwijzingen in verband met de 
bereiding, ter beschikking V® de 
kleinhandelaars in visch worden ge
steld. Zij dienen op een goed zicht. 

· De asch schommelt rond 1,2 %. 
:Het.vleesch van den.visch bevat A~ 
.en B-vit~en in zeer lrerandèrlijk:e . 
:verhoudingen. De.A-vitaminen komt 
·overvloedig vóór in de vetstoffen, 
vooral in de oliën van de organen 
·,<lever). · · .. 

sclherpen kant van een mes (in 
de richting van den stoaart naar 
den kop). Wanneer het gaat om 
ingelegden haring, kan men hèrn. 
ook villen in plaats van te ont
schubben; 

Men kan ook het hierboven ver
melde mengsel lwten koken mits de 
hoeveelheid azijn te v.erminderen 
en er enkele schijfjes wortelen en 
gelatinebladen bij te voegen; de 
kokende saus giet men op den ha
ring. Ten minste vier en twintig 
uren laten liggen. Bewaart drie à 
vier dagen. 

8. Cezóuten Har~ng 
De hari1,1g (j.ient eerst ontzouten te 
worden door hem · gedurende vier 

een we1mg boter, aJum en pe~ 
tersi:1ie bij en men dient op als 

. vischpastij. 

bare plaats in hun :Winkels · 
bra~eht. 

De kleinhandelaars zullen 
den verzoCiht den ver·bruiker 
keus op de hoogte w houden 
de te. koop. aangebod.en. s00rt, 
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' . . . " •' " ' ' ' . . . ' . . . . . . ·N' . . ., ~) aan verbruiker In het kustge- . Bij de liqUidatie van/ (Ut Iàatstei .Dl ... 

;R E •o·t.E M. EN·J··E ER.I·•· .· ·u- e~~~ =sprot van. eers~e·k}asse: .• 11,~- ::d~~~:n~a:~~~~~-~~:;är~ s~:~~~ 
~~~~~·~·"·~~~~~~~~~~~~~~~~..::c~~~~~~~~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~!! i• voor sprot van t-wJede )q11sse;.·. 9.5JJ. cioor h'et ~it!lsterie. vàn, {;andbollw en 
C · voor sprot VlJ.n ·derde klasse... 7.50 Voedselvoorziening en het Commlssa-• ~Ul'f het .il •. st· ·a· at· ··sbla'd \\ Conserverie N. V. Ostendia, woon- Nie, . uwe ·basisd.· ocu. menten . ·· .. · .... ·. '· riaat VO(!J,' Pr!jzen en Loonen •. op voor-

\\ 11 achtig te Brugge ; el aan verbruiker '1Îti1te# het-kust- . . 'stel van de voornoemde hoofdgroepee-
Van den Abeele, Antoon, rooker en Met· ingangvan het ·volgend haring- . gebied : ring. Het. saldo van het egalisatiefonds 

Va·n 22 Oct. tot 17 Nov. 1'?43 
Staatsbläd' van 22 Octóbèr· 1943 : 
:Nationale Landbouw- en. VoedingscQrpo
ratie. Hóofdgroepeering "Tuinbouwpro· 
ducten "· Bekendmakilig nr 15 ter wij· 
ziging van bekendmaking nr 13 geno
men ter uitvoering van artikel 4 van 
het besluit ·d.d. 15 Juni 1942, betref· 
rende de ordening der markt van. 
groenten en .rruit. .. * 
Staalsblad van 23 October 1943 : 
Rondzendbrief aan de gemeentediensten 

· vóórravitailleering en rantsoeneering. 
Verlenging tot 15 November 1943, van 
.den geldig-heidsduur der bijzondere ze
gels nr 3 van type G. - Natiü'Ilale 
Landbouw- en ·voedingscorporatie. Re-

... richt ·betreffende· de speelale verdeeiing 
.. vàn beréide vleescllwaren (November 

1943). 

* Staalsblad van 28 October : 
Besluit d.d. 18 October 1943, houdende 
vaststelling van de maximumprijzen van 
'lr~ndijsuiker en kandijstroop. Erratum. 

* Staalsblad van 29 October 1M3 : 
Omzendbrief aan de heeren burge
meesters, betreffeL~le de uitvoering. van 
het hesluit d.d. 1 October 1942, in ver
band met de mobilisatie van voeder· 
bieten en halrsuikerbieten. 

* Staatsblad van 1, 2, 3 November 1943 : 
Mobilisatie van den oogst 1943. Uitvoe-

-~ ringsmaatreglen. Aanvullend bericht 
betreffende ·de conditionneering der 
gr:anen van den oogst. Nationale Land
bóuw- en Voedingscorporatie. Hoord
groepeering • Aardappelen ». Wijzigin-
gen aan de lijsten der koopers en 

grossiers. 

* Staatsblad van 6 November 1943 : 
Besluit hondende ·vaststelling der ma

. ximumprijzen van haring, en sprot van 
het. seizoen 1943-1944. 

· ht' B . voor sprot v~tn eerste klasse ... 13.~ opgericht biJ. artike.l_ 3 § 3, van. _het. be-.• inl-ea.ger, woonoo 1g .te. rugge·, ·~zoen· zullen e· r door de hoofd' · · · · 
Van..,den Bemden,. Mauri·ce, m· vo~~:: .,._. . . - voor sprot van tweede klasse ... 1i.50 sluit del. 15 Februari .1943 hotielende ~· groepeering · nieuwe basisdocumen- · d d kl 9 · · 
der, woonachtig te Antwerpen; ten gebruikt worden. Het .zijn : voor sprqt V~tn er e asse...... .- vaststelling der maximurnprijzen van/ 
KriJ·n, H. ubert, .. afgevaitrdigde-be- 1) De ontvanrn.,. en aflevering.sbe• · 1 · 1 d d' haring .worqt. gestort in het bij onder~ 

.,~..,.. Sprot van eerste k asse s eze Ie havig artikel ongerichte egalisatie• 
heerder der Anc. Et. John Krijn, te wijzen. maximum 15 t.h. nif3t gangbare sprot ronds. . 
Antwerpen, woona~htig te Antwer- 2) 4 nieuwe types vervoerdocumen~ bevat. 
pen; ten. · Sprot van tweede klàsse is deze die § 2. a) De vervoerkosten voor het ver•' 
Cornelis, Pierre, beheerder van de Deze documenten zullen mecha- meer dim 15 t.h. en maximurn 30 t.h. zenden van de waar van den grootllan~ 
N. V. Conserverie Globus, woona!Ch- nisch beiha111deld worden door den niet gangbare sprot bevat. delaar-verzender naar de verdeelings
tig te DendeDleeuw. . C e n tra 1 en Mechanographischen Sprot van derde klasse is deze die plaats of het magazijn van den groót· 
Verder lezen wij in het.« Belgisch Dienst, De Hoofdgroepeering zal meer dan 30 t.h. en max1rnum 40 ·t.h. llandelaar-verdeeler of den verwerker, 
Staatsl>lad » van 23 October 11.; tijdig de noodige instructies. geven niet gangbare sprot bevat. alsmede de voor dit vervoer betaalde · 
Bij' veror.:.ening van 23 Juli 1943 van aan de :Persomm en diensten die verzekeringslwsten, worden per kilo-
den leider der Na·Gionale .Landibouw- deze documenten ·moeten invullen. Het klasseeren van de sprot wordt ge- gram gelijkmatig verdeeld omler al de 
en Voedings·corporatie, die van daan bij het afleveren aan de grootllan· groothanclelaars-verdeelers en verwer· 

delaars-verzenders, door den plaatselij-
kracht is geworden op 1 Augustus ken marktleider der hoofdgroep.eering kers van het land, en dit door de hoofd· 
1943 en goedgekeurd werd door-den Lossen .va1n · de schepen groepeering « Visch en Viss.ellerijpra-
Heer Secretaris-Generaal van het ·• Viscll en Vissc!Jerijprodncten », daar· ducten "· 
Ministerie van Làndbouw en voed- gedu,rende het sprotseizoen toe .bijgestaan doeT vertegenwoordigers 
selvoorziening, werd de H. Cowie- van de vissellers en van de groothan· 
ters .'t Wa·llant Y.-F.-P., aangesteld Wij vestigen de aanda!Cht van de he- delaars-verzenders, die als dusdanig 
tot D.i.ecteur van de centrale «Viscih langhebbenden op het feit dat men duor voornoemde hoofdgToepeering er· 

ed d h t t · h t kend ziJ'n. · en Visscherijproduten >J. g uren e e spro se1zoen voor e 
lossen de orde bij het binnenkomen Sprot van minder dan 8 centimeter 
der schepen zal handhaven. lengte wordt niet als gangbare sprot 

Aaflstelling 
van nieuwe marktleide·rs Klasseeren va·n sprot 

Van 1 November af lS de Heer ·De sprot wordt geklasseerd door den 
Georges Faniel, benoemd tot markt- marktleider der hoofdgroepeering 
leider a.i., te Luik, tijdelijk adres: « Visch en Visooher.jproducten ». De 
18, Quai sur · Meuse, ma!'ktleiaer zal bijgestaan worden 
Dé Heer Roger Ba!Ckaert werd als door een keurings-commisSie en. be
marktleider te Bergen benoemd. staat uiL vertegenwoordigers van de 
Adres : 20, rue des Compagnons. vissr.hers en groothande,aar-verzen-

ders. 

Adt'esvera1nde1'ing 

aangezien. Voor 'de sprot van eerste 
en tweede klasse wc•rden daarenboven 
ook dikkoppen en paljassen niet als 
gangbare sprot aangezien: 

II. Gerookte sprot : 
per kg 

a) ar ·roolrerij. op wagon of wagen 16.45 
b) franco magazijn kleinhandelaar 19.30 
c) aan verbruiker ........................ 23.-

nr. Sprot In tomatensaus : 
per kist van 100 doozen 1/4 club, af 

fabriek, op wag<m or wag·en ... 394.
per kist van 100 doozen 1/8 club, ar 

fabriek, op wagon or wagen ... 304.-

b) De bepaling onder littera a) geldt 
eok voor de vervoerkosten voor he~ 

verzenden van g·erookte producten van 
den verwerker naar den gTootlmndelaar
verdeeler en voor het t~rug·zenclen der 
ledige verpakkingen. 

cl De bepaling onder litt.era a) geldt 
evfneens voor de vervoerkosten voor 
het verzenden der bokalen vari den in· 
legger naar den groothandelaar-verdee
Ier en voor het terugzenden der ledige 
verpakking·en; deze kosten worden ge· 
lijkmatig verdeeld per bokaal van 250 
gram of per bokaal van 500 gram. 

dl De groothandelaars-verdeelers en de 
verwerkers zullen hiertoe aan het ega
lisatiefonds afdragen : 

50 centiem per kilogTam versehen ha
ring of sprot; 

30 centiem per kilogram . geroqk\e ha· Van 1 NO<Vember af is het Distriibu
tiebureau Brugge, gevestigd in de 
Ridderstraat, 22, gelijkvloers. Tele
foonnummer 316.08. De eerste ver
dieping is aan het marktb:ureau 
voor<behouden. Telefoonnummer: 
319.06. 

De vertegenwoordigers van de vis
schers werden door de hoofdgroe
peerin.g « Visch en Visscherijproduc
ten » aangeduid op voorstel van de 
V akgroepeering · « Reeders en Ree
ders Visschers ». 

IV. Rookerijafval (gezouten) : ring of sprot; 

Aanvraagmodalite•iten 
voor motorbrandsto.ffen 

Besluit d. d. 4 Nove·mber 1'943 
houdende vaststelling der ma
xima.pr•Jzen van haring en 
sprot van het seizoen 1943-44 

per kilogram, ar rookerij, op wagon 25 centiem per bolmal van 250 gram; 
Of· Walfen ····················· ............... 0·50 .40 centiem per bokaal van 500 gram. 

Art. 6. - Als kustg·ebied diènt voor de 
uitvoering van onderhavig besluit aan
zien te worden het grondg·ebied van de 
gemeenten die door den voorzitter der · 
lloofdgroepeering « Visch en Vissche
rljpro-ducten » als dusdanig- worden aan
geduid. 

Het stadsbestuur van Oostende, 
dienst voor brandstofheàeeling, deelt * mede: 

Artikel één. - Het is eenieder verbo· 
den navolgende producten aan te bie· 
den, te verkoopen of te koopen tegen 
hoogere prijzen dan deze vastgesteld 
bij onderhavig besluit. 

Art. 3. - Alle in artikel 2 vermelde priJ· 
r.eu gelden voor waar van goede kw~tli
teit, o-vereenkomstig de terzake door de 
lloofdgroepee.ring « Viscll en Vissche
rijprodncten ,; gèg·even riclltlijnen. Voor 
minder goede kwaliteit z~l, op advies 
van den marktleider, een aangepaste 
vermindering op de prijzen worden toe
gepast. Bij eventueelen aankoop onder 
den vastgestelden maximumprijs moet 
de voortverkoo-per eveneens onder den 
vastgestelden maximurnprijs blijven, 
zooda~1ig dat zijn winstmarge hoogstens 
het verschil tusschen de voor de twee 
betrokken handelstrappen vastg-estelde 
maximumprijzen bedrage. 

Art. 7. - Het besluit del. 15 Febrnart 
i943, hondende vaststelling der maxi• 
mumprijzen van haring, wordt inge
trokken. :Sta.atshlad van 8-9 November 1943 , Van 1 November af zal de motor-

Besluit houdende wijziging van art. 6 brandstofdistri-butie ten behoeve van 
van de wet van 4 Aug. 1890 betreffende motorv1sschersvaartutgen als vo,gt 
de vervalsehing van levensmiddelen. . geschieden: · 

* :Staatsblad van 10 November : 
Besluit betreffende de verdeeling van 
zèèpkaarten voor de periode van 1 Nov. 
tot 29 Febr. 19H. 

* 

Art. 2. - De maximumprijzen van ha
ring en sprot van het seizoen 1943-1944 
worden vastgesteld als volgt : 
A. - Haring: 
I. Versche haring : 

per kg. 
a) ar visscher, op kaai ............ rr. 5.25 
hl ar groothandelaar-verzender op 

wagon of wàgen ... ..................... 6.15 

De vastgestelde prijzen voor haring gel
den slechts ten beloope van een aan· 
voer van -maximum 20 millioen kilogr. 
Bij hoogeren aanvoer zullen de prijzen 
voor deze hoeveelheden bij speciale be· 
slissing vastgesteld worden. 

:Staatsblad van 13 November : 
Besluit betreffende de rantsoeneering 
dèr zèep. 

* 

Oostende: De vi.sschers of reeders 
bieden zich persoonlijk, voorzien 
van llun toekenningslboek.ie, bij on
zen dienst voor- motorbrandstoffen 
aan en teekenen voor ontvangst. 
Nieuwpoort, Zeebrugge, Blanken
berghe en gebeurii.ik Duinkerken: 
de vertegenwoordigers der hooïd
groepeering « Visoh en Visscherij
producten » bieden zich met de toe
kenningsboekjes, der respectievelijk 
uit hun ambstgebied varende vis
schersvaartuigen, bij onzen bevoeg
den dienst aan, en leggen aldaar 
« in duplo» en behoorliJk ingevulde 
aanvraag om motoDhrandstoffen 
(model III) voor. De keerzijde van 

c) franco magazijn kleinhandelaar 
buiten het kustg·ebied ..............• 

d) aan verbruiker in het· kustge-
bied ............................................ . 

7.65 Art. 4. - §1. De visseller is ertoe ver
plicht bij aflevering aan de afnemers 

8.50 een overgewicht te geven van 4 t.h. 

:Staatsblad van 17 November : 
Lijst van afwijkingen en prijsvaststel · 
Jingen toegestaan door het Cornrnissa-

"l'iaat voor Prijzen en Loonen. 

Bericht aa·n de reeders 
en sehip.pers ·der visscherij 

:De Waterschout der kust te Oo.s
tep.de deelt ons mede, dat de hee
:ren reeders en/of schippers worden 
verzocht :.~ich op het bureau van het 
Waterschoutambt te willen aanbie
den ten einde bezit te nemen van 
bun reisbladen voor de jaren 1941 

' en 1942. Zij zijn verplicht deze 
ll"eÏ!ShlaiCI.en te bewaren gedurende 
een termijn van 5 jaren, ten einde 
z~ te kunnen vertoonen op ieder 
·verwek van het Bestuur van zee. wezen. 

Benoemingen in den Raad 
· ide·r Centrale « Visch en 

Vissche.rijproduden » 
· :Bij verordening dd. 4 Augustus 1943 
van de Corporatieleider, goedge
•keurd ·door den Secretaris-Generaal, 

•;·worden benoemd tot leden van den 
Raad der Centrale « Visoh en Vis
scherij;producten » : 

''···ne·'heeren : · 
· Willems, · Paul, directeur a. L der 
, boofqgroepeering « Visch- en: Vi.s
SCh~ITijproducten », woonaclhtig te 
BrusseiT; · 

bedoelde aanvraag zal vermelden: 
1) de door ieder vaartuig afzonder
lijk aangevraagde hoeveelheid mo-
torbrandstoffen; ·· 
2) de overeenstemmende door onzen 
distributiedienst, voo.r ieder vaar
tuig afzonderliJk, miJgereikte mOlbo
numroers in te vuFlen door onze 
diensten. . 
Terwijl één der exemplaren van het 
model III door deri vertegenwoor
diger der hoofdgroepeering onder
teeke!ld wordt voor onwangst, neemt 
hij het ander exemplaar mee, ten 
ei'lde de belanghebbende visschers 
of reffiers bi.i het huih O'Verhandigen 
der hoekjes met mdbo's, naast de 
vermelding der toegekende hoeveel
hedP.n, eveneens te laten teekenen 
voot ontvangst. Ook dit exemploor 

e) aan verbruiker buiten het kust-
gebied .......................................... 10.-

II.. Gerookte haring : 
per kg 

a) af rookerij, op wagen of wago•n 13.-
b) franco magazijn kleinhandelaar 15.50 
r.) aan verbruiker ................ : .......... 18.50 
lil. Ingelegde haring : 

per bokaal van 
netto 250 g. netto 500g. 

a) ar inleggerij, .op 
wagon of wagen 

b) franco magazijn 
kleinhandélaar .. 

5.95 11.05 

7.50 13.50 
c) aan verbruiker 9.- 16.-

IV. Haring in· tomatensaus : 
per doos van 850 gr. ne'tto '(over

eenkomende met minim. 1 k. 200 
versche haring), af fabriek, op 
wagon of wagen ........•......... rr. 22.8:; 

B. Sprot: 
I. Versche sprot : 

van het model III zal zoo spoedig a) ar visscher, op kaal : 
mogelijk bij onzen distributtedienst voor sprot van eerste klasse ... 
terug moften ingeleverd worden. voor sprot van tweede klasse 
Aan bo'Ver:staande onderrichtingen voQr sprot van derde klasse ... 
zat streng de hand wOTden genou- voor niet geklasseerde sprot ..• 
den. 

De ma.zoutbed-eeli·ng 

Onze visscllers hebben ondervonden 
dat voor. November de inazoutbe
deeling veriaagtl is geworden. 
Heel waarschijnlijk gaat het hier 
om een tijdelijken maatregel en zaJI 
de bedeeling van mazout gedurende 

b) ar groothandelaar-verzender, op 
wagon of wagen : 
voor sprot van eerste klasse 
voor sprot van tweede klasse .. . 
voor sprot v~n derde klasse .. . 
voor niet geklasseerde' sprot ..... . 

c) ·rranco magazijn kleinhandelaar 
buiten het kustgebied : 

7.-
6.-
4.50 
1.-

8.25 
7.10 
5.45 
1.25 

§ 2. De grootlland.elaar-verzender. is er· 
toe verplicht het door àen visscher 
overeenkomstig § 1 afgeleverde ge
wicht door te zenden naar de groot
handelaars-verdeelers of de verwerkers. 
Hij is er tevens toe verplicht te zorgen 
voor een degelijke aangepaste verzefi: 
ding der waar en deze, desgevallend, or 
advies van den rnarktleide~. van het 
noodige ijs te voorzien. · 

§ 3. Voor wat de leveringen aan de 
kleinllan:lelaars aangaat, gelden de vol· 
gende bepalingen : 

Wanneer het magazijn van den kle!n· 
handelaar gelegen ·Is binnen een straal 
va1~ 10 kilometer van de verJeeli!'gS· 
plaats van den groothanuela:lr-vertltlt· 
Ier, kan de kleinhandelaar tloor .deil 
marktleider verpliclll worden de waren 
bij den groothandelaar-verdee.te:o- ar tt 
halen. In dit geval dient hem echter 
door den groothandelaar-verdeeler een 
vergoeding· uitgekeerd te worden ten 
bedrage van 10 centiem per kilo-gram 
of per bokaal van 250 gram en van 15. 
.centiem per bokaal van 500 gram, In
dien de afstand .van zijn rnag·azijn tot 
de verdeelingsplaats ten hoogste 5 ki· 
lometer bedraagt; is deze afstand g'roo
ter dan 5 kilometer; dan wordt de ver-. 
goeding bepaald op 15 centiem per kilo
gram of per bokaal van 250 gram en 
25 centiem per bokaal van lioo gram .. 

Art. 8. - De Inbreuken op onderhavig 
hesluit worden .• opg·espoord, vastgesteld, 
vervolgd en bestraft over;éenkomstig de 
bepaling·en van hoofctstuk III van de 
besluitwet del. 27 Octo.ber 1_93P •. (gewi.i· 
zigd bij de besluitwetten' dd .. 11.: en 14 
Mei 1940 en door de volgende besluiten 
ter aanvulling van de maatreg·elen voor 
het verzekeren van de bev.oonading 
van het land en voor het voorkOinen en 
het betengelen van de rnis!Jruiken iD 
den bandel in sommige eet- of koop
waren; van het beslult del. 20 Augustus 
1941 (gewijzigd door het besluit del_ 15 
December 1942), llOUdencle oprichting 
van het Bestuur der Controledij)llSten, 
en van het besluit del. 29 Juni 1942, ge
wijzigd door het besluit van 25 Fèbrua
ri 1943, houdende instelling'' va'n een 
adrninistratiel'f' procedure. 

Al de handciaars die res. 
sortisseeren onder de N.L. 
V.C. worden verwcht op 

duidelijke wijze het voor

werp hunner SJtorüngen 
aan de: CÓrporatie te ver
melden. De noodige aan
dui:d:ingen moeten· vermeJd 

worden op de stJrook van 

het stort:ingsbuJJetijn, welke 

ook den aard weze van 

de betaling en den Dienst 

waarvoor zij i:s besrt:emd. 

Morel, Georges, beheerder van de .. b.et haringseizoen vèrhoogd wor.den. 

voor sprot van eerste klasse ... 10.
voor sprot van tweede klasse 8.75 
voor sprot van derde klasse ... 6.90 

Art. 5. - § 1. Er wordt een egalisatie· 
ronds opgericht, dat gespijsd zal worden 

·door de sommen en volgens de bepalin: 
g·en hieronder vermeld. De hoofdgroe
peering « Visch en Visscherijproduc
ten » is _belast . met de organisatie en 
de . administratie van dit fonds. 



BIJ EEN UITGAVE VAN DE N.LV.C. 

Twee jaar geleide landbouw
en voedingsmconomie in België 

DE VISCHBANDEL 

De Dienst voor Pers en Propaganda 
bij de N. L. V. C heeft voor een 
paar weken een belangrijk werk uit
gegeven over de activiteit van de 
Corporatie gedurende 1940 tot 1942. 
onder den titel « Twee jaar ~leide 
landbouw- en voedingsreconomie in 
België. » 
Het gaat hier om een boekdeel van 
250 bladzijden groot formaat over
vloedig geïllustreerd en zeer 'keurig 
aangeboden. 

rer;,· op tijd bij den verdeeler. t;oe., hqud~n. ~t 91! .. % van de voeding&
kwamen. · ·. wareri, die .Over de CorpQrati~ gaan, 
Van al dat tellingswerk van dui.Zén" voor • O.Q.Z,e J;levolking .· zijn bel)temd, 
den producenten be- en . verwerkers wat een onbe~wistbaar suèéès en 
eri tusschenpersoneri tot ordeÎling een 'ernstige garantie is, wat me
van de voedingsçecdn0mie, b)ijft er mand zou durven zeg~en van de 
ten andere een prachtige documen- producten voor den sluikhandel be
tatie en een reconomische organi- stemd. 

» Bovendien moeten al de verrich- satie over, welke nog na den oor- Uit het boek door de COrporatie uit
» tingen van financieelen aard ge- log; mits . aanpassing, zal aange- gegeven. onthoude men, dat de toe
» schieden overeenkomstig de wet wend worden. stand na 18 Mei 1940 de oprichting 
» van 1846 op de Staatscomptabili- Dit is trouwens een der punten van een organisme noodzakelijk 
» teit; ook mag er geen enkele uit- waarop de corporatieleider, dhr. P. maakte en dat dit organisme een 
» gave gedaan worden dan mits in Meeuwissen, den nadruk legt, als wanhoopstoestand te boven kwam. 
» achtneming van een reeks be- hij zegt dat dit de onwrikbare ver- Vreemdelingen zijn het er over 
» stuursformaliteiten -die niet ver- dienste zal zijn van hen, die én het eens, dat in ons land de ravitail
» eenigbaar zijn met de noodwen- onmisbaar ~vitailleer' gs t leering het best georganiseerd is, · rw m apparaa terwijl toch ons land het minst van » digheden van een lenige en vlugge op goeden voet gebracht, én de ba-
>> werking. sis van een soliede landbouwpoli~ alle Europeesche landen voo1;bereid 
» Het lijkt overbodig elders een tik in vredstijd hebben gelegd. was om de gevolgen van een strenge opgelegde voedselvoorzieni.Q.g te 

Het doel van het werk, zooals dui
delijk t.lijkt uit de inleidir ~ van 
den Heer Willem Melis, Hoorli.dïrec
teur van den Dienst voor Pers en 
Propagançla bij de N L. V. C., is 
de élite van ons land te doen over
tuigen van de noodzakelijk!u;id en 
de wettigheid van het. door de N. L. 

» meer gepaste en duidelijker recht- Dit boek geeft een nauwkeurig idee dragen. Dit is de beste lof, die 
» · vaardiging te zoeken van de van de verwezenlijkingen van de men de N. L. v. c. kan toezwaaien. 
» noodzakelijkheid nieuwe organis- Corporatie De lezer zal er met be- Pas na den oorlog, wa.Q.neer. de 
» men in het leven te roepen waar- langstelling vari kennis nemen. Fei- passies· zullen bedaard en naar juÏS" 
>> van de oprichting wegens de ge-· telij,k ·is het een bela.Q.grijk docu- tere doelstrevingen zullen geleid zijn, 
» beurtenissen van 10 Mei, zoo ment, dat toelaat deN. L. V. C. aan zal men recht kunnen laten weder-
» . dringend als ·onmisbaar gewor- het werk te zien. varen aan wie recht toekomt. 
» den was. Het ligt voor de hand W" . d h. .. lJ meenen, at · et ZlJn nut heeft De verkoopprijs van het werk is 
» dat het niet kon gebeuren in. den het te leggen naast de redevoering vastgèsteld op 150 frank en te· be-
» den schoot van het Ministerie va d h · d w· te · n en eer e m r mtgespro- stellen op den Dienst VO""' Pers en 

>V. C ondernomen· werk. · 
Zoo men onder den naam COrpo
ratie een dien&t heeft opgericht, be
last met de ordening van de pro
ductie en het verbruik is dit heel 
en al in overeenstemming met on
zen toestand vóór en gedurende den 
e>orlog 

» zelf, maar er naast onder ziJ'n ke b" gele nh 'd d · d d v, , n lJ ge e1 van e er e Pr_opaganda biJ' .. ~ N. ·L. v. C·., 
» toezicht en ziJ'n leiding.· » · · d N """ verJarmg van e . L. V. C. Uit Nzeuwstraat, 151, Brussel (Postrek. 
Heeft de N. L. v. c. aan de ver- deze redevoering dient men te ont- 911.91). 
wachtingen beantwoord, welke men 

Vóór den oör.og wera de helft van 
onze orize behoi:ften door den in
voer gedekt. Van 28 Mei 1940 af 
was onze landbouw plotseling op 
eigen bodem aangewezen. [)eze toe
stand was he(!lemaal nieuw, heel en 
il veri)chillerid zelfs van· dezen ge
durende den vorigen oorlog · 
Terwijl gedurende den eersten we
reldoorlog onze bevoorrading groo
tendeels· was verzekerd door den 
invoer van het Nationaal . Hulpco
i:nité, was ditmaal niets· van dien 
aai'd mogelijk : noch graan· noch 
\Vit brood uit Amenka en Neder
land, hóch rijst noch spek uit Ame
rika ! Sedert 28 M~i 1940 hadden 
wij nagenoeg nièts meer ingevoerd, 
.tenzij wat graan uit Frankrijk, 
Duitsch!and en Nederland, hier 
wat-vleesch, daa:: wat vetstoffen en 
~ijnen en likeuren, g·edroogde 
vruchten - in het kort producten 
welke nag~noeg van geen tel zijn 
voor de massa van levensmiddelen 
die een land van acht en eenhalf 
millioen inwoners noodig he~ft. 

Bij zoo'n nieuwen en catastropha
len toestand paste een radicaal 
ïniddel : ordening, etatisme, in het 
kort de oplossing van den wan
hoopstoesta.nd en vooral moest een 
administratie met deze zaak wor
dèn· .. belast. Deze. .adunin~stratie 
moest ZoO vlug mogelijk in het le
ven worden -geroepen, daar het on
mogelijk was de activiteit en de 
diensten van het Ministerie van 
L.andbOl,lw en Voedselvoo:r:ziening 
t;.it te breidèn .. Dit legt de Heer de 
Winter, . s~cretaris-generaal, klaar 
en dukleli.ik in het eerste artikel 
uit · · 

« Het . .was onmog·e,lJK om deze reu
;). zentaak te vervullen uitsluitend 
» .beroep te doen op diensten van 
)> het departement, zelfs al werden 
)> zij naar behooreri aangevuld, om
>> vormd, vervolledigd 
»'Wegens. de vele formaliteiten, 
>>-·waarmede in het Staat~bestuur 
>~ soortgelijke omvormingen ~-

op haar stelde; heeft zij haar op
dracht vervuld, welke was met alle 
middelen de · voedingsproductie te 
verhoogen en de voedingsmiddelen 
onder alle inwoners rechtmatig te 
verdeelen? · 
Om op deze vraag te anLwoorden 
moet men .even. terugdenken aan de 
voedselvoorziening van nauwelijks 
twee ,jaren geleden, gedurende de 
eerste twee winters van den oorlog. 
Een groot deel van de op de rant
soent.abel voorkomende waren be
stonden riiet. De brood- eb op som
mige oogenblikken de boter- en 
vleeschzegels, waren maar gedeelte
lijk geldig. De schaarschte was van 
dien aard dat men in sommige cen
tra optochten van vrouwen zag, die 
om voedsel schreeuwden,. terwijl het 
zwarte vaandel van den honger
snood· opdoemde 
Ten spijte van de weerbarstigheid 
van een publiek, dat stelling neemt 
tegen het gezag, en ten spijte van 
nu eenmaal niet te voorkomen mis
rekeningen in de organisatieperio
de, heeft de N. L. V. C. ee.n kiesche 
en moeilijke taak op een 2:eer vol
doende wijze volbracht, indien men 
derikt aan de buitengewone moei
lijkheden, die ze te boven moest 
komen. 
In het boek waarvan sprake staan 
een, reeks studiën gepubliceerd over 
de·· moeilijke problemen van onze 
ravitailleering indien het nu gaat 
om aardappelen en groenten, dan 
wel om melk en vleesch. De wer
king van de hoofdgroepeering blijkt 
er uit. 
Talrijke bladzijden zijn insgelijks 
gewijd aan de sectors « Land- en 
Tuinbo<UW », «Voedingsnijverheid» 
en « Handel en Distributie ». 
Wij bepalen ons er toe enkel uit 
deze overvloedige documentatie en
kele. cijfers te geven, welke op een 
treffende ma.Q.ier de bl>langrijkheid 
van de poging doen uitschijnen van 
de twee basisproducten : brood en 
aardappelen. 
Eerst over de uitbreiding der opper
vlakten : 

>>. paard gaan, . zouden . de gebeurte- Broodgranen : 
Yi nissen, in zake voedselvoorziening 1940 : 270,000 Ha; 

.,> ons met reuzenschreden zijn voor- 1942 : 342,000 Ha; 
>~ bijgerend, vooraleer wij hadden· 

')> kunnen beschikken over noodige Aardappelen : 
?> credieten, . personeel, materiaal, 1940 ; 77,000 Ha; 
,~ lokalen, e. d. De stroom, dien wij 1942 : 120,000 Ha: 
» moesten oproeien. zou ons heb-
>>. ben meegesleurd. Reeds in 1938, Vervolgens over de leveringen : 
» toen niemand aan den oorlog en Broodgranen : 
» zijn verschrikkelijke gevolgelil 1940 .. 205,000 ton; 
» dacht, verklaarde de Minister van 1941 : 305,000 ton; 
>>Landbouw voor den Senààt,. dat 1942 : 425,000ton: 
>> de strenge reglementen, waaraan 
» het Administratief raderwerk van Aardappelen : 
» den Staat onderworpen is, het (door de Centrale .selevrrdl: 
» niet toelieten· zich met de gè- 1940 : 105,000 ton; 
» wenschte soepelheid aan te pas~ 1941 : 352,000 ton; 
.» sen aan de menigvuldige toestan- 1942 : 606,000 ton 
» den van zeer ver8chillenden aard Men stelt zich moeilijk voor- wat ·al 
» diEi. zich alle dagen voordoen en werk dit resultaat gevergd heeft 
l> Vfaarbij men nochtans ten spoe- van het met de aanwakkering van 
» digste een houding dient aan te· de productie belast organisme·, wat 
>>nemen. , . al inspanning het vroeg de" produe-
l Volgens de van kracht zijnde tie te mobiliseeren en de verdeeling 
1 wetgeving moeten al de ontvang- er. van te .ordenen; wat al steeds 
1 sten van den Staat gestort wor- herhaalde pogingen er moesten ge
» den in de Schàtkist en moeten al daan worden om de ravitailleering 
» de uitgaven worden teruggetrok- te normaliseeren opdat de zegels 
» ken op de begrooting. niet waardeloos bleven en de goede-

Het nieuwe teeltplan 
A.Jboewel onze lezers niet rechtstreeks betrolilcen zijn bij bet 
teeltplan, in dien zin. dat het hun geen bijzoD!Iere verplichtingen 

. oplt\gt, Is het toch goed dat zij in zijn groote lijnen het mecha
nisme. !rennen dat werd opgebouwd om · onze bevoorrading te 
verzel<eren door het raUoneei. organiseeren van onzen landbouw. 

Een' nieuw « teeltplan "• het derde sedert 
bet begin van den oorlog, is thans In 
het « Belgisch Staatsblad » verschenen. 
Daar de bevoorrading onzer handelaars. 
bèt 'spreelct vanzelr, vari de toepassing 
en bet g·elukken van clit nieuwe teelt
(>lan afhangt, Is het voor hen van be
lang te weten waarin bet systeem be
staat, dat sederi twee jaar werd aan
genomen voor bet organiseeren van 
onr.eu landbouw. 

Op 15 September 1941 versebeen het be
sluit, waarbij het eerste teeltplan werd 
uitgevaardigd. Dit wàs noodzakelijk ge
wordgr doordat we ·verplicht waren .,niet 
alleen onzen oogst te mobiliseeren, maar 
heel bet raderwerlt van onzen eigen 
bodem voldoende te doen opbrengen 
om ons volk een minimum aan levens
midc!elen van allereerste noodwendig
heden te verzelmren. Om· daartoe echter 
te geraken was het natuurlijk van be
lang de lasten, die aan c!e landbouwers 
zouden woreten opg·elegd, zoo recht· 
vaardig mogelijk te v·erdeelen. 

In de allereerste plaats hact men ge
tracht dit doel te bereiken door het 
uitbre!àen van de culturen, die recht
streeks onze bevoorrading aanbelangden 
en wel doordat in dien zin een gro>Ot.
scheepsche propaganc!a werd ingezP.t 
bij de producenten. Spijtig genoeg heeft 
deze oproep niet het gewenscbte gevolg 
opgeleverd. 

Een teeltplan 
Er moest dan ook naar een ander mld
del ·uitgezien worden om de onont
beerlijke medewerking van alle land
bouwers te bekomen. Vermits zij uit 
vrijen wil daar niet toe te brengen 
waren, bleek het noodzakelijk dat meer 
afdoende maatregelen getrorfen we.r
den. Men zou nl. de exploitanten wette
lijk en op straf van zware boete ver
plichten bun deel. bij te dragen om In 
•s lands bevoorrading te belpen voor
zien. 

Alelus ·kwam de formule van bet teelt
plan tot stand, waardoor de exploi
tanten eener uitbating met een totale 
oppervlakte van ten minste 50 aren 
zonder uitzondering verplicht werden 
- met inachtneming van den eigen 
aarc! en de bijzondere structuur van 
elk bedrijf - een bepaald gedeelte van 
hun g-ronden te besteden aan de meest 
noadzakeHjke voedingsteelten. 

Een van de groote verdiensten van bet 
teeltplan ligt voorzeker hierin dat het 
door toepassing van dit systeem, moge· 
lijk wordt de v'óortgebracbte producÜe 
op doelmatige wijze te mopiliseere.n: 
Ter uitvoering vari het besluit waarbij 
h!)t teèltplan wordt opgelegd, zijn d.e 
ianilboilwers verplicht reeds liJaanden 
vöûr den oogst de oppervlakten bekend 
te .. maken welke ziJ aan opgelegde 
teelten- zullen besteden om te kunnen 
vol~oen aan .de bun .opgelegde verplich
tingen. 

Op het oogenblik van den oogst valt 
het bun dan ook niet moeilijk een Je
veringsprogramma op te stellen, waarbij 
zij, rekening houdend met den stand 
van den oogst, van hun recht op com
pensatie kunnen gebruik maken. 

Twee jaar opgedane 
ondervinding 

Waar we bij het eerste teeltplan, In 
1911, voor een ganscb nieuw ·werkter
rein stonden, konden thans de gedu
rende twee jaren opgedane ondervin
ding In het nieuw beslult gecristalli
seerd worden. 
Er dient eerst. en vooral aangestipt te 
worden dat bet dit jaar de gemeente 
Is, die krachtens bet teeltplanbesluit 
verantwoordelijk gesteld wordt voor 
een globaal aantal productie-eenheden, 
dat bekomen wordt door de bebouwde 
oppervlakte te vermenigvulc!lgen met 
den voc·I elke gemeente afzonderlijk 
vastgestelden productienorm. 

In 1942-43 moesten, ingevolge bet ne
sluit betreffende de oogstmobilisatie, 
de totale aan de landbouwers der f[e
meente opgelegde productieverplich
tingen volgens een vaste formule over 
de verschillende exploitaties verdeeid 
wordim. 

Dit jaar echter dient, er In elke ge
meente een commissie te worden sa
mengesteld, die als opdracht heeft een 
verdeelingsformule uit te werken die 
rekening houdt met de werkelijke 
voortbrengstmogelijkbeden van elk be-. 
drijf, zonder daarbij uit het oog te 
verliezen, dat de aan de gemeente op
gelegde lasten volledig moeten· gedekt 
blijven. : 
Bijzondere aandacht verdient ook de 
bepaling van het pas versebenen be
sluit, waarb.lj opnieuw èen zeker per
centage van de oppervlakte wel· t'n 
hoolland, deel uitmakend van bet be
drijf, gevoegd wordt bij de basisop- · 
pervlakte waarop de productiev.erplich
tingen berekend worden. Deze als bouw
land te beschouwen oppervlakte be-

. draagt 20 t.b. van.. het hij de telling 
van 15 Mei 1942 aangegeven wei- en 
hooiland, voor zooverre dit weiland 
vóór 15 Mei 1943 niet gescheurd werd. 
Door bet insebakelen van deze bepaling 
wc•rdt er eens te meer naar gestreefd 
de overtollige oppervlakte weiland In 
te krimpen en op meer recbtstreeksclle 
wijze ter beschikking te stellen van 
'.s lands ravitailleering. 
Eindelijk dient nog vermeld te worden 
dat het nieuwe teeltplan rekening hOudt 
met bet besluit van 30 Juni ll. dat de 
verplicbtè koolzaadverboÜwing aan som~ 
mige bedrijven oplegde. ' · 
Enkele getailen mogen volstaan om te 
l,le'Wijzen dat de bereikte Uitslagen zeer 
gunstig mogen geacht worden met' .bet 
ó_og op onze bevoorrac!ing. Wij laten 
hier de statistieken volgen over· de met 

18 NOVEMBER 1943. 

enkel\' hoordzll'kelljke graangewassea 
bezaàlde oppervlakten : 

Broodgraan 
1941 : 313.514 hectaar. 
1942 : 343:976 • 
1943 : 37Ut\! • 

Gerst e11 speU 
1941 : 30.H7 hectaar. 
1942 : 51.035 • 
1943 : 76.907 • 

Waardevolle gegevens 
voor de na-óorlogsche 

landbouwpolitiek 
Het mag onderlijnd woroen dat, door 
bet invoeren van het · teeltplansysteem 
In ons land, een formule van geleide 
landbouwooconomie werd In het leven 
geroepen, die ·noch In bet binnenlaml, 
noch In bet buitenland, baar voorgaande 
beert gekend. Deze formule Is· .ia 
hoofdzaak afgestemd op den speelalen 
toestand waarin onze voedselvoorzie• 
nlng zich, Ingevolge de oorlogsomstan.;. 
dlgbeden, bevindt. -Wij mogen er lnte• 
gendeel fier op zijn dat, grootimdëelS 
dank zij bet teeltplan, baast onoverko• 
melijke moeilijkbeden werden over:. 
wonnen. Het lijdt echter geen twijfel 
dat ·ook onze na-oorlogsèbe ländbciuw
polltiek nuttig gebruik zal kunnen má
ken van de talrijlre waardevolle gege~ 
vèns welke door toepassing ·van Jle& 
teeltplan konden verzàmeld worden:··. 
Van dit standpunt uit gezien, bracht 
het teeltplansysteem dan ook niet en
kel een noodoplosstug aan bet nijpendit 
voedingsprobleem In oorlogstijd, maar 
heeft het eveneens een hechten grond~ 
slag gelegd waarop bet gebouw onzer 
na-oorlogsèhe landbouwpolitiek .. me\ 
goed gevolg zal. kunnën opgetrokk~D 
worden. ,·, ... ;. 

Visschers zonder zee ! 
Door haar indijking heeft de Zul· 
derzee haar kar.akter van jacht
grond voor allerlei vischsoorten ver
loren en is ze een binnenmeer ge
worden dat Yselmeer genoemd 
wordt. 
Het indijken van de Zuiderzee had 
tot doèl, iland te winnen maar doo.r
door< werden de mogelijkheden be
perkt voor de vtsschers hun brood
winning te verzekeren en het vraag
stuk van hun omscholi.Q.g ste1t zich 
dan ook op zeer dringende wijze. · · 
Zekere hr. Frima houdt zich sinds 
jaren met dit probleem bezig. In 
een onlaugs gehouden voordr31oht 
deed hij uitschijnen dat het lot 
van deze visschers ver van benij
denswaardig is. Van hooger hand 
worden zij niet gesteund want de 
Staat zou hen er wmen toe ver
plichten het visscherbedrijf te ver
laten om zicll bezig te houden met 
landbouw. 
Volgens de Nederlandsche w_etge
ving zijn zeeën en rivieren elgen
darn · van den Staat die het recht 
tot visschen verleent. Van zoodra 
de Zuiderzee iugedijklt was liet de 
Staat ook zijn rechten hier geilden. 
De rechtsgeldigheid hiervan werd 
reeds in de XVII" eeuw betwist door 
den rechtsgeleerde Hugö Grothi& 
die beweerde dat de Zuiderzee 'äf~ 
hing van de Noordzee. · 
Anderzijds doet men in het tegen;. 
kamp gelden daJt de Zuiderzee o.nrt;:;' 
staan is ruet door in.zij!Pelerld wa
ter maa;r door een inzakki.Q.g .van 
den grond zoodat de voorvaders van 
de huidige visschers, in vroegere 
eeuwen, landbouwers waren en. dat · 
de tegenwoordige visschers maar tot: 
het beroep van hun voorva,dèren 
dienen terug te karnen. · 
Van zoodra de Zuiderzee afgesloten· 
werd, moest er een bijzonder•e vel" 
gunning verkregen worden om · hel• 
viscbrecht verder te kunnen uit
oefenen. De jeugd werd van het b~· 
drijf weggetrokken en ging naar de 
fabrieken. 
Toen stelde men vast dat, geduren., 
de df;!n da,g, de jonge mannen werk-· 
zaam waren op de fabriek maa.r. 
's avonds ter vischvangst ·uit·vaar•> 
den. In den beginne werden · de. 
v.er.gunningen .gemakkelijk toege
staan m31ar htter werd door de 
openbare machten krachtdadig in
gegrepen. 
Thans zouden er plannen bestaan 
om de .Zuiderzee"visschers, dte geen 
bestaan meer kunnen vinden aan 
de oevers van het Yselmeer naar de 
Noordzeekust te verplaatsen. 
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