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IN  M E M O R IA M  
W A LT E R  KREMER
Onze hoofdredacteur is op 18 Juli 
bezweken aan de gevolgen van 
een ziekte, díe hem sedert lang 
■mdermvjnde.
Walter Kremer stond zeer gun
stig bekend in de handelskringen. 
Hij was de eerste directeur der 
.Syndicale Kamer voor Handel en 
nijverheid in Voedingswaren 
'C. I. A.), waar hij de werke- 
.ijke spil was, waarom heel de 
syndicale organisatie der han
delaars draaide. Hij was het ook 
ile de onderscheidene kamers, 
'.selke bij dit organisme zijn aan
gesloten, in het leven heeft ge
roepen. Hij was het, die het in- 
'Mhtingsblad der Syndicale Ka- 
■’ter opstelde. Voor het grootste 
ieél is het ook aai- hem te dan
ken dat het eerste congres der 
voedingsnijverheid dat in 1937 
:m het ■ Eeuw feestpaleis plaats 
•mtd in aanwezigheid van den  
Koning, op zoo’n  schoon succes 
macht bogen.
Toen hij, kort daarop, gedreven 
'aor zijn  « hang » naar de jour- 

■iaïistiek, de C. I. A. verliet, was 
-eze uitgegroeid tot een sterke en 
'.edenrijke organisatie : de
:ongste, maar de krachtigste van 
zUe syndicale vereenigingen,
■ marop de middenstand kon 
-oemen.
:■: de C. 1. A. had_ Walter Kre

is een rijke ondervinding op
gedaan over de handelswereld, 
niemand kende beter dan hij de 
•looden en de eischen van de 
rrMdenstandêrs; niemand wist 
m  goed ais hij waar-'hun ver

langens- lagen en waar hun af
teer naartoe ging. Hei was voor 
den persdienst van de NJ.V.C. 
sav. ook een geluk de hand te 
kannen leggen op dien voortref- 

ken journalist die tevens 
«er. talentvol schrijver was. Wal
ser Kremer is de auteur van 
m m ele zeer gewaardeerde ve
rlangen en novellen, die hij in 
net Nederlandsch of in  het 
fransch liet verschijnen, want 
ie  beide landstalen sprak en 
s.'.-ecf hij even goed.
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Kei vertrouwen en de achting 
heeft weten te  winnen van de 
nz-.delaars, dan is zulks in 
;->-jie mate aan Walter Kremer 
:e danken.
H:- was zeer begaafd en werk- 
:szm  en voorzeker lag er na den 
--■-.og een schoone toekomst
■ - hem open. Onvoorziens is 
i. dood hem komen treffen op

¿¡en ouderdom.
\  medewerkers, die in de 
■ .lin d en  t'Tds, dat ze aan 
- :de mochten arbeiden, hem. 

liefgekregen, bieden aan 
r.:n familie hier de betut- 

• 'a n  hun innig medeleed 
. Zij verzekeren haar tevens 

het blad, waaraan hij zoo- 
>-■: zen. zichzelf heeft gegeven, 

dachtenis in  eere zal wor- 
houden.

M E  D E D E È L I  N G E N

De classifieeering 
van platvisch

De vischhandelaars beklagen zich. bitter, en 
met reden, over de wijze, waarop de plat
visch, ais pladijs, tang, sohar, enz., geclas
sificeerd wordt. In  theorie zijn er drie soor
ten platvisch : de kleine, de middelmatige 
én de groo te. Het gebeurt meermaals dat de 
visehihandelaar de kleine platvisch (onge
veer 15 f r  per kilo aan verbruiker) ontvangt 
welke hem voorgesteld wordt ais behoorend 
to t de middelmatige categorie (20 à 30 fr 
per kilo).
De klanten zijn natuurlijk onstemd wan
neer men hun visch toebedeelt v a n . een la
gere categorie dan deze waarvoor zij den 
prijs betalen. De vischhandelaars krijgen 
soms zeer harde woorden naar ’t  höofd en 
worden door sommige verbruikers ais be
driegers bestempeld, dan wanneer hun hoe
genaamd geen verwijt treft. Volgens onze 
bescheiden meening zou men goed doen op 
het oogenblik der verzendigen aan de 
■kust, een oog in  't  zeii te houden, opdat 
zulke practijken in de toekomst niet meer 
zouden voorvallen.

Kaas uit visch !
De menschen worden met den dag vernuf
tiger. Visch werd al voor alles gebruikt : van 
visch maakte men olie, kleefstof, handschoe
nen, schoenen,-wol, enz. Nu hebben ze weer 
wat nieuws uitgevonden ! Uit visch gaat 
men voortaan kaas vervaardigen. Het nieuws 
komt ons uit Noorwegen toe. Over kort zal 
men te Gvarv met de verwerking van visch 
to t kaas beginnen. De onderneming wordt 
door een firm a van Bergen gefinancierd.

...laat ze maar komen!

Deze nieuwe soort kaas werd door het offi
cieel Iinstituut voor visscherijen vah Bergen 
uitgevonden. De nöodige machines werden 
al aangevoerd en ongesteld.

Visehwol
Vele onzer lezers hebben er voorzeker geen 
flauw vermoeden van da t de moderne tech
niek he t zoo ver heeft gebracht uit visch 
¡wol te  halen. Nochtans was d it voor de 
technici kinderspel, gezien in  het vischeiwit 
dezelfde voorwaarden aanwezig zijn ais

voor de garenwinning uit de caseïne, die 
men in de melk aantreft. De vezel, ver
kregen uit vischeiwit, ondergaat verschil
lende chemische bewerkingen, vooraleer ais 
wolvezel te worden gebruikt. De visehwol 
wondt nooit zelfstandig gebruikt, m aar ver
werkt met wolvezels uit planten, en. dit in 
de verhouding van 20 t.h. De beide bestand- 
deelen worden derwijze met elkaar ver
werkt, dat de oppervlakte uit visehwol be
staat en de kem  uit celwol (uit planten ge
trokken). Proefnemingen hebben uitgewe
zen dat visehwol vele eigenschappen van 
schapenwol bezit en het is om deze reden 
dat voor de oppervlakte visehwol wordt ge
bezigd. Het verwen van de « visehwol » 
levert geen moeili jkheden op.
Het spreekt vanzelf, d a t dit « procédé » 
slechts in normale tijden zijn toepassing

't  komt later wel...

zal vinden daar omwille van de huidige 
schaarsehte van allerlei levensmiddelen de 
visch een nuttiger bestemming is voorbe
houden : nl. de keuken van de huisvrouw. 
De mooie kleedjes in  vischwolzijde komen 
later wel...

De h a r ig  
of het vlessch van den arms

We zullen de vischhandelaars het affront 
niet aandoen te laten veronderstellen 
dat zij de waar niet kennen die zij verkoo- 
pen, vooral dan waar het gaat over doodeen
voudige en alledaagsche dingen ais haring. 
Onze lezers / weten goed genoeg wat een 
haring is en zij kennen de honderd en een 
manieren om hem gereed te maken en op 
te dienen. Daarover hebben we hun zeer 
zeker niet veel te  leeren.
Maar wat men misschien niet zoo kent, dat 
is de haring van biologisch standpunt uit 
gezien: hoe hij leeft, waar hij. vandaan 
komt, waarheen hij gaat. We meenen dat 
dit alles van aard is om zeer zeker belang 
in te boezemen aan allen die bij den visch- 
handel betrokken zijn, en daarom brengen 
wij op blz. 5 een studie over den haring, 
zijn eigenaardigheden en zijn gewoonten. 
Dan zullen we dien gewaardeerden visch

niet meer alleen leeren zien onder den vorm 
van een brokje voedsel, dat in de pan ge- 
bakken, geroosterd, versch, gerookt of gepe
keld kan verorberd worden.
Zoo zal hij het uitzicht verliezen, dat som
mige caricaturisten er zoo graag aan gege
ven hebben: een graat op een overigens 
ledige schotel. Voorzeker, dat is alles wat

Sm akelijk ais vleesch...

er van overblijft ais hij gegeten is, m aar 
voordien was h e t heel wat meer en beter in 
zooverre dat de ichtyologen (of de weten- 
schapsmenschen in zake visch) er lange en. 
geleerde studies aan hebben gewijd en dat 
de huismoeders, omdat hij zoo lekker en zoo 
smakelijk is, hem hebben bijgenaamd « het 
vleesch van den arme». Alhoewel tegenwoor
dig da t woordje « anne » er al te veel is, 
want nu is zeker de haring voor iedereen al 
vleesch...

De vissh m é  duur betaalt!

Wij zijn de eersten om te beamen, al doen 
wij dit met tegenzin, dat de sluikhandel 
hoe goed en doelmatig ook de reglementee- 
ring, een splijtzwam is, die men niet gansoh 
kan wegcijferen. Er zijn te veel personen 
rechtstreeks bij den voedingshandel betrok
ken en het zijn. nu allen geen engelen,.. 
M aar er kan nochtans opgetreden worden 
om het nadeel aan  gansch de bevolking 
berokkend, grootendeels te beperken. Dit 
geldt zoowel voor-den visehhandel ais voor 
de andere takken in de voedingsnijverheid. 
Zoo we goed zijn ingelitóht is het verlies 
van visch bestemd voor de normale verdee- 
ling.'d.w.z. visch die in den sluikhandel te
rechtkomt na regelmatige aflevering aan  
grossiers en kleinhandelaars 4,5 t.h. te Ant
werpen en slechts 1,5 t.h. te Gent. Men 
moet hieruit de gevolgtrekking maken dat 
de controle te Gent scherper is dan te Ant
werpen. W at te Gent mogelijk is, is n aa r  
onze meening, ook mogeüjk te Antwerpen; 
het gaat hier énkel om de degelijkheid der 
controle. .
Wij schrijven dit niet met de bedoeling te 
critiseeren. Wij stellen eenvoudig het feit 
vast. De ongure elementen, die men in alle 
andere voedingsbedrijven aantreft, worden 
verlokt door de schromelijk hooge prijzen 
die voor visch betaald worden. Ais men be
denkt dat tong tegen 220 à 230 fr, tarbot 
tegen 240 fr en meer, aan Brusselsche res
taurants verkocht worden, dan wanneer da 
officieele prijzen, respectievelijk 15 à  40 fr  
en 20 à  50 fr. bedragen naargelang de cat©-
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Wat is de sector « HANDEL EN DISTRIBUTIE » ?
<ö>

Heeds anderhalf jaar zijn de handelaars in  contact met den Sector 
« Handel en Distributie » van de N.L.V.C. Velen stellen zich nog de 
vraag welke rol den Sector vervult en hoe d it organisme ingericht is.

genie waarin de platvisch geclassificeerd 
woridt, moet het geen veilwondering wekken 
da t er alle mogeli jke « knepen » worden uitge
haald om de visch van hare normale be
stemming af te leiden. In  ’t  afgoloopén har. 
ringseizoen was de « lek », ais men het zoo 
mag noemen, bijzonder groot. Ais men maar 
den prijs wou. besteden kon er gemakkelijk 
achtertoaiks een flinke portie gekocht wor
den, Ter eerë van de vischhandelaars voegen 
Wij er onmiddeffijk aan toe dat de onlwette- 
hjke afnemingen vooral gebeuren aan de 
kust. Een bevoegd persoon verklaarde ons 
d a t h e t toezicht op de visschers die uitvaren 
onvoldoende is en dat dit wel de grootste 
oorzaak, was van bet bestaan op groote 
Schaal van den sluikhandel in visch.
De visscher hesft recht oip 8 kg visch maar, 
in  de meeste gevallen neemt h ij' veel meer 
voor zich. Anderzijds blijven groote hoeveel
heden aan boord, zonder dat de controleurs 
het recht hebben de sloepen te doorzoeken. 
D it. is natuurlijk een zeer ongezonde toe
stand die voorzeker aan den sluikhandel in 
visch ten grondslag ■ ligt. Wij zijn de eersten 
om de betrokken visschers recht te laten 
wedervaren. Onze zeebonken hebben het 
thans zeer lastig op zee, overal dreigt ge
vaar, m aar er moet ook aan hun plichten 
herinnerd worden, en dit . schijnt men te 
v e ra ten . Zij moeten zoowel ais andere per
sonen, die bij onze voedingsnijverheid be
trokken zijn, begrip hebben voor de nood
wendigheden van dezen tijd  en vrijelijk de 
ingesteldè controle aanvaarden.
W at . er van zij, maatregelen dringen zich op 
ten einde deze schandelijke practijken uit 
te  roeien. Onze visschers hadden het zeer 
hárd voor den oorlog en de winst was ge
ring; thans zijn er onder hen die zich rijk 
niaken ten nadeele van de overgroote meer
derheid van ons volk dat de middelen niet 
heeft woekerprijzen te betalen. Heyermans 
liet Geertje in «Op hoop van zegen!» zeggen: 
« de visch wordt duur betaald », omdat haar 
zoon het leven op . zee verloor. Ñ u-ook wordt 
de visch duur betaald, m aar met in de sym
bolische beteekenis die de .groote Neder- 
Jandsohe tooneelschrijver er heeft aan ge
geven.

flet mosselseizoen begint normaal in Octo
ber en talrijk zijn de vischhandelaars die 

• zich de vraag stellen of wij dit jaar op 
. invoer uit Holland mogen rekenen daar 

deze kwestie reeds vorig jaar, op groote 
moeilijkheden stuitte.
Tot nu toe kan,nog geen bevestigend an t
woord gegeven worden. De onderhandelin- 
gen blijken nog al moeizaam te vorderen. De 
Nederlanders die het monopolium bezitten 
der mosselvangst zouden ten slotte toch be
reid gevonden worden ons aanzienlijke con
tingenten versehe mosselen te sturen, temeeT 
daar hun bewaring in eigen land om tech
nische redenen eenigszins bemoeilijkt woidt. 
W at er van zij de Hoofdgroepeering « Visch 
en Visscherijproducten » spant zich terdege 
in, om ons deze voedzame eetwaar, die door 
de tijdsomstandigheden in eere werd her
steld en zoowel door rijk  en arm gretig ge
wild wordt, in aanzienlijker mate dan ver- 

■ leden jaar het geval was, te bezorgen.

I

ÂDRESVERANDERING
De diensten van den Sector « HAN
DEL EN DISTRIBUTIE », vroeger ge
vestigd N ieuw straat, 50, werden 
thans overgebracht naar SIN T-M I- 
CHIELSTRAAT; 28 , BRUSSEL. Tel. 
17 .03 .99  -*• 1 7 .19 .74  —  17 .19 .75  
—  17 .19 .83 .

De redactie van Het blad « Handel 
en Distributie », alsmede van de vol
gende vakbladen « H et Siagersblad » , 
« H et B'akkersblad », « De Vischban- 
d e l» ,  « De Banketbakker », « H a n 
del en Landbouw » en « De Gros
sier » heeft haar bureaux HOP
STRAAT, 47 , te  BRUSSEL. —  Tel. 
12 .26 .39  en 1 2 .26 .83 .

?.....  ’ ••••■•

In de school
voor kleinhandelaars

Het zal gewis onze, lezers interesseeren, dat 
de school voor kleinhandelaars, opge richt 
door den Sector « Handel en Distributie », 
een onverwacht succes heeft gekend. De 
prijsuitdeeling had plaats op Vrijdag 31 Juli 
in de groote zaal van het Egmontpaleis te 
Brussel. De corporatieleider, de voorzitter 
van den Sector, alsmede talrijke handelaars, 
hadden er aan gehouden door hun aanwe
zigheid de plechtigheid meer luister bij te 
zetten.
Zooals de bestuurder der school mocht vast
stellen, zijn de uitslagen van dit eerste leer
jaar in de school bijzonder aanmoedigend; 
de examens hebben bewezen dat de leerlin
gen het grootste nut hadden getrokken uit 
de cursussen hunner leeraars. W aaruit te be
sluiten valt dat leerlingen en ouders het ver
diende belang in dit onderricht stellen. 
De 62 leerlingen, die slaagden in  hun exa
men, gaan thans de lessen van het tweede 
studiejaar volgen, waarna zij voldoende ken
nis zullen hebben opgedaan om, met alle 
kans op welslagen, de wisselvalligheden van 
het handelsleven tegemoet te gaan.
Daar wij alle bekroonden niet kunnen ver
noemen, vermelden wij slechts de twee ver
dienstelijkste.
In  de Vlaamsche afdeeling jongeren be
haalde Mej. Mariette Hendriekx de eerste 
plaats, met meer dan 9Ó % der punten. In 
de Fransche volwassenafdeeling behaalde 
de Heer Théo Stupp de eerste plaats (meer 
dan 90 % der punten). D it zal de lezers van 
dit blad bijzonder aangenaam zijn, daar de 
heer Théo Stupp de zoon is van een visch- 
handelaar, dien hij in  de uitbating van 
zijn bedrijf, dat te Schaarbeek gevestigd is, 
.helpt.
De cursussen herbeginnen toekomende 
maand op 14 September voor de leerlingen 
van het eerste jaar, op 28 September voor 
de leerlingen van het 2de jaar. Alle inlich
tingen desaangaande worden op het secre
tariaat van de school, Stormstraat, 13, te 
Brussel, verschaft:
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Een reusaditige paling
Een inwoner van -Tilleur, de heer Antoine 
Justin, heeft in de Maas eens een palifig ge
vangen van 97 cm. Hij woog 2 kilo. Wie moe
ten we nu het meest bewonderen ; den pa
ling of den visscher ? Den laatste voor zijn 
hoedanigheid of den eerste voor zijn u it
zonderlijke lengte !
Onze vischhandelaars, die sedert geruimen 
tijd  zoo’n  grooten paling niet meer gezien 
hebben — ais zij nog wel eens ooit palingen 
te zien krijgen —, zullen er van droomen ! 
Eén meter paling ! Daarmede kan men te
genwoordig ten minste duizend klanten hun 
rantsoen geven, iedereen zijn sneedje, zoo 
dun ais een blad of een rantsoenzegel.

Boerenhulp 
nan Stadskinderen

Bij deze deelen wij aan onze lezers mede dat 
de bureaux van « Boerenhulp aan Stadskin
deren », die voorheen gevestigd waren ih de 
Steenstraat, overgebracht zijn naar de.Ray- 
mond-Blyckaertsplaats 13, te Brussel.
W ij vestigen er de aandacht op d a t het 
postnummer ongewijzigd is gebleven: 14,40,03.

Zooals blijkt uit het besluit, waarbij haar 
statuten worden bevestigd, en dat op 12 Juli 
jl. in het « Staatsblad » is verschenen, werd 
de N.L.V.C. in de eerste plaats opgericht om 
de in  het land voorhanden zijnde voedings
middelen te mobiliseeren, met het oog op de 
voedselvoorziening van de .bevolking. De re
glementeer ing van de markten is dus haar 
voornaamste taak. Zij werd opgedragen aan 
de tien-Hoofdgroepeeringen, die elk met de 
reglementeering van de productie, van de 
fabricatie en van de distributie van een be
paalde categorie producten zijn belast.
Haar tweede taak bestaat in het organisee- 
ren van de beroepen uit het voedingsbedrijf, 
want zonder de organisatie van deze beroe
pen is er geen reglementeering van de markt 
mogelijk.
M aar de N L.V.C. heeft een bijzonder ka
rakter.
Toen zij haar den naam « Corporatie » 
schonken, wilden haar oprichters daarmee 
onderstrepen dat het niet om een zuiver be
stuurlijken d ierst ging, zooals de reeds be
staande Spaarkas, Nationale Bank, Melkcen- 
trale, enz.
De voornaamste opvatting waarvan werd 
uitgegaan bij haar oprichting, is dat de on 
ganisatie van de verschillende beroepen 
moest worden toevertrouwd aan personen, 
die er zelf deel van uitmaakten.
Die beroepen, welke zij to t taak- heeft te 
groepeeren en te orderen, zijn uiterst talrijk. 
In  den handel alleen, telt men er niet min
der dan 300, waarvan sommige • uiterst ge
specialiseerd zijn en slechts enkele leden, 
tellen, m aar waaronder andere tienduizen
den leden omvatten, welke van verschil
lende Hoofdgroepeeringen tegelijk afhan
gen, wat de zaken soms zeer ingewikkeld 

i maakt. Dat is voornamelijk het geval voor 
de 60,000 kleinhandelaars m algemeene voe
dingsmiddelen, welke, gezien de onbegrensde 
verscheidenheid van de producten, die zij 
verkoopen, van ongeveer al de Hoofdgroe
peeringen afhangen.
Zoodra de Hoofdgroepeeringen, belast met 
de reglementeering van de verschillende 
markten, opgericht waren, bleef er nog over 
het middel te vinden om al deze beroepen 
bij de reglementeering te betrekken. De zeer 
ingewikkelde omstandigheden van de rant- 
soeneering en de in het land heerschende a t
mosfeer maakten dat moeilijker : het was in 
elk geval onmogelijk zoolang de vakgroepee- 
ringen niet op sterke bases gevestigd waren. 
Daar die organisatie van de beroepen nog 
niet onmiddellijk kon doorgedreven, omzeilde 
men de moeilijkheid door de oprichting van 
een dienst, welke bijzonder belast werd met 
de vertegenwoordiging van de belangen der 
handelaars en met de voorbereiding van de 
organisatie der beroepen.
Deze dienst is de Sector.
De inrichting van den Sector « Handel en 
Distributie » is in  beginsel (zooals trouwens 
heel de inrichting van de N.L.V.C.) gesteund 
op de scheiding tusschen de vakvertegen- 
woordiging eenerzijds en het bestuurlijke 
kader anderzijds : de vakvertegenwoordiging 
moet het beroepsgezag uitoefenen; het kader 
moet de bestuurlijke uitvoering verzekeren 
van de maatregelen, waartoe de vakverte
genwoordiging heeft besloten. Dit organisa- 
tiebeginsel wordt heden nog niet toegepast. 
Gezien de moeilijkheden van allerlei aard, 
moest men met een bestuurlijk kader ge
noegen nemen. Er is een voorzitter van den 
Sector, die een beroepsmensch is, m aar de 
andere, provinciale en plaatselijke, leiders, 
werden niet aangeduid. Het vraagstuk van 
de organisatie van de beroepen kon totnog
toe niet opgelost worden.
Het bestuurlijk kader omvat een bestuurder 
en verschillende diensten : vier technische 
diensten, bovendien een dienst voor de or
ganisatie van de beroepen, een rechtskundi

gen dienst en een bestuurlijken dienst. De 
technische diensten houden zich met vol
gende vraagstukken bezig : prijzen, econo
mische kwesties, distributie, telling. De 
Dienst der prijzen staa t bestendig in  be
trekking met het Commissariaat voor Prij
zen en. Loónen; hij bestudeert al de kwesties 
betreffende de winstmarges en de kostprijzen. 
De economische dienst verzekert de verbin
ding tusschen de handelaars en de tien 
Hoofdgroepeeringen, opdat het standpunt 
van de handelaars hetzelfde zou zijn in  elke 
Hoofdgroepeering. Referendarissen vertegen
woordigen den Sector bij elke Hoofdgroepee- 
ring; zij zijn belast met de verdediging van 
de belangen der handelaars bij de Groepee- 
ring; feitelijk vertegenwoordigen de referen
darissen den Handel. De dienst voor de dis
tributie staa t in betrekking met het Mihis- 
terie van Landbouw en met den dienst voor 
de Verdeeling en voorraden. Het is deze 
dienst welke zich met de verdeeling van de 
schaarsche waren, ais de chocolade, bezig
houdt.
De dienst voor telling en onderzoek, waakt 
over de rationeele organisatie van dori be
stuurlijken arbeid. Hij centraliseert dé on
derzoeken, waartoe elke kantonnale secreta
ris moet overgaan en bepaalt de kringen 
waarbinnen de secretarissen de tellingen 
moeten doen.
De dienst voor de organisatie van de beroe
pen houdt zich met de werkzaamheden van 
de studiecomité’s bezig; hij zorgt voor de 
centralisatie en de samenordening van de 
uitslagen.
De rechtskundige dienst houdt zich in .h e t 
bijzonder m et de inschrijvingen in het Han
delsregister'bezig; hij brengt advies uit .over 
de nieuwe inschrijvingen. Hij verschaft, ra ad 
aan de vakgroepeeringen, die zich .tot .hem 
richten, bepaalt hun statuten en beant- ■ 
woordt in algemeen en zin al de rechtskun
dige vragen, die hem door de handelaars ge
steld worden.
De bestuurlijke dienst, ten slotte, verzekert 
de verbreiding van de actie van den Sector 
over heel het land. Hij omvat een Inspec
teur voor de Vlaamsche en een Inspecteur 
voor de Waalsche gewesten; provinciale se
cretarissen, die het ambt van inspecteur in 
hun  provincie waarnemen; arrondisse- 
mentssecretarissen, die de bestuurlijke werk
zaamheden voor hun rekening nemen en die 
beschikken over een kantoor, dat toeganke
lijk is voor de handelaars; kantonnale secre
tarissen, ten getale van 115, die hun kanton 
doorkruisen óm er to t onderzoeken over te 
gaan, die de werkzaamheden van de studie
comité’s organiseeren en in aanraking blij
ven met de handelaars en hun- beroeps- 
vereenigingen.
De bedrijvigheid van den sector moet niet 
naar de hoeveelheid gepubliceerde reglemen
ten en verordeningen gemeten worden.: Hij 
beschikt niet over de m acht om reglemehten 
uit te vaardigen. Hij heeft geen bevel te 
geven aan de handelaars, m aar wel inlich
tingen te verstrekken en raad te geven, en 
hij moet vooral voor de handelaars toege
vingen verkrijgen vanwege de verschillende' 
overheden, waarvan zij afhangen, alsmede 
reglementaire maatregelen Het werk dat 
door hem geleverd wordt, is ontzagwekkend. 
Hij kan bogen op: de telling van de hande
laars in voedingswaren; verschillende onmid
dellijke verwezenlijkingen ten gunste van 
den handel, waarvan de bepaling van de 
winstmarge de voornaamste is; de talrijke 
omstandigheden, waarin hij de Hoofdgroe
peeringen bij het vervullen van hun taak 
heeft geholpen, en nog helpt, de voorberei
dende werkzaamheden met het ex® op de 
organisatie van de beroepen; ten slotte, het 
oprichten en het besturen van een beroeps
school voor handelaars in algemeene voe
dingswaren.

Komen er mosselen ?
< ö > . .
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B E R O E P S  D O C U M E N T A T I E
EEN WERELD VOL GEHEIMEN

K ENN IS VAN VISCH
De woordenboeken leggen h e t woord visch ais volgt uit : « In  het water 
levend dier, hoofdafdeeling der gewervelde dieren, met koud bloed, legt 
gewoonlijk eieren, ademt langs de kieuwen. » Deze eenvoudige uitleg vol
doet meestal de oningewijde n. Het schijnt ons nochtans nuttig hierover 
wat verder uit te weiden om de nieuwsgierigheid van talrijke lezers, die 
voortdurend visch te  verhandelen hebben, te voldoen. Op deze plaats zullen 
dus regelmatig bijdragen verschijnen over het leven der visschen.

4 0  miSSioen jáár geleden.
De visschen zijn de oudste gewervelde die
ren. Men heeft vischfossielen teruggevonden 
in  de paleoaoische grondlagen van de oudste 
tijdpèrken (ongeveer 40 millioen jaar). De 
eerste menschen leerden visch vangen en 
den smaak van haar vleesch dat een prima- 
voedsel is te waardeeren. Visch is thans 
nog het voornaamste voedsel van sommige 
volkeren o. a. van de Eskimo’s.
De eerste Christenen hadden een visch 
ais embleem aangenomen. Het was ais sym
bool van Ons Heer, die aanzien werd ais 
zichzélf offerend ais voedsel voor de' geloo-
vlgen. ...............
De visch komt ook voor in opschriften van 
de eerste eeuwen. Tegenwoordig nog vindt 
men juweelen en amuletten die visschen 
voorstellen.
Dank zij de visseben werden nog niet on
derzochte zeeën bezocht, nieuwe bodems ge
vonden. Vóór dat Christof fel Colombus Ame
rika ontdekte gingen de New Foiindland- 
visschers reeds op de banken van Newfound
land kabeljauw vangén.
Hoevelen winnen hu a  brood niet hetzij met 
de vischvangst hetzij met den vischhandel? 
U it visch m aakt men olie en meststoffen. 
Vele elegante dames loopen zonder dat zij 
het weten op'schoenen uit haaienvel. En de 
gedroogde haaienyinnen worden door di 
Oosterlingen in  hun beroemde haaienvinnen- 
soep gegeten.
De visschen zijn buiten de insecten de tal
rijkste diersoort. Mén zindt ze overal, tot 
in  het kleinste waterplekje. Meer dan 30,000 
soorten visch werden to t nu  toe door de na

in  de diepste zeeën (3,000 to t 9,000 m.) 
vindt men visschen met zeer eigenaardige 
vormen. Spijts de groote dageljksche visch- 
consumptie, heel de wereld door, en alhoe-

BsoSogische begrippen.
Visschen zijn gewervelde dieren en staan 
heelemaal onderaan de dierschaal. Zij leven 
enkel, in water, alhoewel men sommige vis
schen op vasten bodem kan aantreffen. H et 
gebeurt dikwijls dat palingen een waterloop 
verlaten om een andere rivier te gaan opzoe
ken. Het spilvormig lichaam van den visch 
is meestal met overmekaar liggende schub
ben bedekt. Bij sommige soorten is het li
chaam naakt ofwel gedeeltelijk of geheel 
met beenderige schubben bedekt.
In  ieder geval, naakt of geschubd, scheidt 
de huid een slijmstof af die het glijden 
van den visch in  he t water vergemakke
lijkt.

PROFIEL VAN DEN KARPEL.

1. Gehoor,,— 2. Oog. — S.iViuil. — 4. Borstvin, .— 5. Buikvin. — 6. Anus. —■ 
7. Geslachts- en urine opening. — 8. Anusvin. — 9. Staart. — 10. Rugvin.

wel de visschen mekaar grootendeels opja
gen en verslinden, blijft de zee onuitput
telijk rijk  aan  visch. En d it is niet verwon-

DOORSNEE VAN DEN KARPEL.

netje dat haar volgt, stoot zijn 
op de eieren uit; dat is het jaariijkschft 
kuitschieten.
Bij de visschen komt men de grootste ge
wervelde dieren tegen : haaien helbben soms 
een lengte van 7 tot 10 meter.
In  onze volgende bijdragen zullen wij de 
karakteristieken en dé levenswijze van de 
verschillende vischsoorten nagaan.

3

Kieuwen. — 2. Hart. — 3. Slokdarm. — 4. Lever. — 5. Zwemblaas. — 
6. Maag. — 7. Ingewanden. — 8. Eierstok.

tuurkimdigen geclasseerd, en er blijven dui- 
zende soorten visschen die to t nu  toe nóg 
niet werden gevangen.

■derlijk, ais men weet dat één enkele kabel
jauw elk jaa r een tiental millioen eieren 
legt.

Het skelet is ofwel beenachtig ofwel kraak
beenachtig. De twee voorste ledematen van 
de gewervelde dieren worden hier door twee 
borstvinnen vervangen.
De visch verplaatst zich bij middel van een 
sterk ontwikkeld spierapparaat dat de ver
schillende vinnen in beweging brengt. 
Onder dieren met koud Moed rangschikt 
men elk dier waarvan het bloed dezelfde 
temperatuur heeft ais het midden waarin 
het leeft. Bij de hoogére gewervelde dieren 
heeft het bloed een vaste temperatuur. Dat 
bloed wordt door het h a r t in  beweging ge
bracht. Het h a rt heeft bij de visschen twee 
holten, terwijl het bij de andere gewervelde 
dieren er vier telt. 'Het h a rt is over het al
gemeen onder het hoofd geplaatst, nabij het 
ademhalingsapparaat. Het ademha-lingsap- 
paraat i" eeii speciaal orgaan : de kieuwen.

: De kieuwen dat zijn heel dunne vliezen, die 
langs den eenen kant door het water 
en langs den anderen kant door ’t  bloed 
doordrenkt worden.
Het bloed slorpt door osmose de zuurstof van 
’t  water op.
Het water dat tusschen de kiemen is door
gegaan komt in den muil en loopt door de 
kiemholten uit. Deze bevinden zich achter 
de kaken en zijn door beenachtige schubben 
bedekt.
De visschen hebben een heel eigenaardig or
gaan : de zwemblaas, die niet met dé pis- 
blaas mag verward worden omdat die hier 
ten volle ontbreekt.
Deze zwemblaas is met lucht gevuld; zij 
houdt den visich boven, daar deze vrij kan 
in- of uitzetten. (In  de nijverheid dient de 
zwemblaas voor het vervaardigen vah kleef
stof.)
De muil yan  de visschen is met talrijke en 
veelvormige tanden voorzien.
Bij de visschen zijn de geslachten haast al
tijd  afgescheiden; zij leggen m eestal eieren, 
Vele, de, haaien o. m , zijn ïevendbarend; 
deze hebben dan paringsorganen. Anders is. 
het het wijfje d a t de eieren legt. Het man

De bevoorrading in visch
Ziehier, bij wijze van inlichting, een opgave 
van den inlandschen vischaanvoer gedu
rende de afgeloopen maand:

Aan Te ' Te
de kust Antwerpen Boekhouta 

Garnalen kg. 182.898 27.250 32.764
Visch ..........  333.546 1.076 —
Haring ......  24 — —
Mosselen ... 9.149 — 43.365
De invoer tijdens dezelfde tijdperk luidde 
ais volgt:
Nederland: .

Garnalen ............  kg. 160
Denemarken :

Paling      ..kg. 26.455
Forellen ............................. 4.230
Zeevisch. (versah) .............. . 20.170
iZoetwatervisch ............  5.864

Noorwegen:
Bevroren haring   kg. 50.200

Hoe geschiedt de verdeeling 
onder de vischhandelaars ?
Enkele vischhandelaars vroegen ons welken 
weg.de visch volgt, alvorens h ij bij hen be
landt. Hierover brengen wij. hier wat uit
leg.
Onmiddellijk nadat de visschers zijn binnen- 
geloopen in dè havens, wordt vandaar uit de 
gevangen visch naar de verzendingsplaatsen-, 
gebracht. De kustdienst wordt door den, Oen- . 
tralen Dienst van Brugge op. de hoogte ge
bracht van de verdeeling. Elke vervoerende 
camion wordt vergezeld door een begeleider. 
Bij aankomst op de aangeduide plaats ne
mén de verdeelers aldaar de visch in ont
vangst en d e . afgeleverde hoeveelheid moet 
overeenstemmen met die vermeld op het bor
derel. In  accoord met den marktleider — en 
in Groot-Brussel met den tussehengemeen- 
telijken verdeeler — gelasten de verdeelers 
zich met de bevoorrading, volgens een vast
gestelde orde, van de kléinhandelaars en de 
gemeenten.
Versehe visch wordt aan de vischhandelaars 
afgeleverd op basis van 25 % van hun in
schrijvingen, garnaal op basis van 10 %, ter
wijl vischconserven, gezouten of gerookte 
visch worden verdeeld, naargelang de be
schikbare hoeveelheid.
Op hun beurt dan verkoopén de vischhan
delaars de visch, die zij krijgen, aan hun 
klanten, tegen afgifte van bepaalde zegels 
voor een bepaalde, door den marktleider of 
tussohengemeentelijken verdeeler vast te 
stellen hoeveelheid — tenzij om de eene of 
andere reden van deze wijze van verdeelett 
wordt afgeweken.

Volgende maand 
gaat het beter !

Men weet het : visch is thans erg zeldzaam, 
’t  Ging al erg sédert een heelen tijd, maar nu
de laatste weken is er practisch geen visch 
meer geweest. De klanten willen ’t m aar niet 
begrijpen, m aar de vischhandelaars weten 
maar al te goed dat men zich daarover niet 
hoeft te verwonderen. Het is, trouwens, een 
seizoenversohijnsel, dat telken jare weerkeert 
bij het tijdperk van het ruien. Dan houdt 
de . visch zich gewoonlijk op veel grootere - 
diepte in zee op, zoadat de visschers er niet 
aan kunnen. En da t is ook thans het gevat 
AIS we daarbij dan nog rekening houden met 
de gekende beperkingen (afbakening van de 
vischgronden, vermindering van den invoer, 
enz.), dan zal men verstaan dat, zoo er al 
niet veel visch was, er thans practisch geen 
te verdoelen walt en de huismoeders m aar 
geduld moeten oefenen met hun vischzegels. 
Geduld, want. eerlang gaat het beter 1 Ach
teréén komt er weer visch aan  de op
pervlakte der zeeën en... dan komt hij wei* 
Hebt <x8e weer to t bij ons.
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SECTOR « HANDEL 
EN DISTRIBUTIE »

NAMEN EN VERBLIJF
PLAATSEN VAN DE 
ARRONDISSEMENTS- 

SECRETARISSEN'

cn>
BRABANT

Arrondissem ent Brussel :
h.. SIJMONS, Em. Jacqmainlaan, 
112, Brussel

Arrondissem ent Leuven :
h. ClilJMANS Frans. Kraken- 
straat, 12, Leuven.

ANTWERPEN
Arrondissem ent A ntw erpen :

h  DETIEGE Andries, Van Èyck- 
lei, 2, Antwerpen.

Arrondissem ent M echelen :
h. HALSBERGHE, Joseph, Kar
dinaal Mercierplein, 5, Meehe
len.

Arrondissem ent T urnhout :
h. .VAN CAMP Emile, St-Anto- 
niusstraat. 31. Turnhout.

LIMBURG

Arrondissem ent Hasselt :
, h. BLOEMEN, Maastrichtersteeii- 

. weg, 39, Hasselt.
Arrondissem ent Tongeren :

h. MOESSEN Alfons, Eiisabeth- 
laan, 19. Tongeren

Arrondissem ent Maaseik :
h. WIDDERSHOVEN Willy, 
Markt, 18, Maaseik.

OOST-VLAAN DEREN

Arrondissem ent Gent :
h. DE PAEPE Placide, Keizer 
Karelstraat, 49, Gent.

Arrondissem ent Aalst :
h. VAN NECK Valéry, Varens- 
laan» 18, Aalst.

Arrondissem ent Oudenaarde :
h. D’HAEZE Rafeel, Devosstraat, 
11, Oudenaarde.

Arrondissem ent Eekloo :
h. BOLLIN GIER Leo, Statie
straat, 79, Eekloo.

Arrondissem ent St-N iklaas :
h. DE BUYSSER Marcei, Hof
straat, 15. St-Niklaas.

Arrondissem ent Dendermonde :
h. GOOSSENS Paul, Kerkplein, 
26, Dendermonde.

WEST-VLAANDEREN

Arrondissem ent Brugge :
h.. ENEMAN Abei. Meestraat. 19, 
Brugge

Arrondissem ent DikSmuide :
h. HUYGHE Jerome, Generaal 

. Jacqüesstraat, 34, Diksmuide.
Arrondissem ent leper

h. CLAUS Roger, Boomgaard- 
straat, 29, leper.

Arrondissem ent Oostende :
» h. VAN SCHEPDAEL Albert, 

Abr St-Hubert, Carlierlaan, Den 
Haan.

Arrondissem ent Kortrijk :
h. VAN ACKER Edward, Recol- 
lettenstraat, 51. Kortrijk.

Arrondissem ent Roeselare : 
h. VAN DEN POEL Jozef, Sta- 
tiédreef, 29, Roeselare.

Arrondissement Tielt :
h. BOUCKAERT, Albert, Hoog
straat, 77, Tielt.

Arrondissem ent Veurne :
h  VAN DEN BROUCKE Flo
rent, Rozendalstraat, 38, Veurne.

HET BEWAREN VAN VISCH 
DOOR DE KOELMETHODES

Het groot belang van ijs voor vischbewaring. De moderne techniek ver
betert bestendig de bestaande koelinrichtingen aan boord en in den 
vischwinkel. Doelmatigheid van bewaring van visch door bevriezing,

Op dit oogeriblik is het probleem van 'het 
bewaren der voedingswaren zeer actueel en 
een voorwerp van bezorgdheid op alle ge
bieden van de handelsbedrijvigheid inzake 
producten die aan bederf onderhevig zijn. 
Het is de voornaamste bezorgdheid van 
voortbrenger en handelaar. De huishoudster 
spant zich in om er haar comfort door te 
verhoogen en op haar uitgaven' te bezuini
gen. Het biedt ten slotte een uitzonderlijk 
genot voor den verbruiker, die terzelfdertijd 
door den aarigenamen smaak en de voor
treffelijke verschhaid van het product wordt 
aangelokt.
Maar de bezorgdheid om levensmiddelen te 
bewaren is niet nieuw en wij ontleenen het 
grootste deel van deze studie aan een ver
slag van den Heer Berden, dat enkele jaren 
geleden voorgedragen werd op een congres 
te Oostende.
Ten allen tijde werd het probleem van het 
bewaren van visch gesteld, opdat de ver
bruiker niet zou afgeschrikt worden door 
den reuk « sui generis », den zoogenaamden 
« vischreuk », die op onaangename wijze 
de aanwezigheid verraadt van de allesbe
halve welriekende gassen, verwekt door de 
beginnende ontbinding.
Er bestaan gelukkig zeer kostbare hulpmid
delen voor het bewaren van visch door koel- 
methodes. Wij geven er h ierna een kort 
overzicht van.

I jS .
De visschers zijn er steeds vooral om be
zorgd geweest de visch. in een zoo versch 
mogelijken toestand op de m arkt te bren
gen. Om de visch tusschen de plaats van 
de vangst en de plaats van den verkoop op 
een zoo laag mogelijke temperatuur te hou
den, wordt er een ruim gebruik gemaakt 
van ijs, natuurlijk bewaringsmiddel. Het
zelfde middel wordt gebruikt door 'de ver
zenders van de haven n a a r . de plaats van 
bestemming en insgelijks door de kleinhan
delaars welke de aan den verbruiker aange
boden zeeproducten overvloedig van ijs 
voorzien.
Vóór den oorlog 1914-18 gebruikte men het 
natuurlijke ijs, dat uit de Skandinaafsche 
landen werd ingevoerd; sedertdien werd het 
volledig door kunstijs vervangen.
Deze methode maakt het evenwel slechts 
mogelijk de visch voor een zeer korten tijd 
in een betrekkelijk versehen toestand te 
bewaren, ingevolge de grillige schommelin
gen van de temperatuur, het onregelmatig 
liggen van de ijslagen en ook soms omdat 
er overdreven zuinig met het ijs wordt 
omgegaan.
Daaruit volgt dat er in  den Zomer veel min
der versehe visch wordt gegeten dan in den 
Winter, precies wegens de moeilijkheid om 
hem te bewaren.

Koelinrichtingen.
Er had gelukkig een gunstige evolutie 
plaats, ingevolge het aanbrengen van koel- 
apparaten aan boord van de visscherssloe- 
pen. Het gaat hier nog slechts om proefne
mingen, m aar in elk geval m aakt1 deze 
methode een langere bewaring en het vis
schen op meer verwijderd? en vischrijker 
plaatsen mogelijk.
Daaruit volgt een gevoelige vermindering 
van de hoeveelheid mee te nemen ijs, zoodat 
er een grooter scheepsruimte beschikbaar 
wordt. De visscher brengt beter bewaarde, 
en dus meer gewaardeerde visch aan. 
Ondanks de veel grooter voordeelen door 
deze methode opgelevérd, kan zij nog niet 
op praktische wijze toegepast worden op 
schepen, welke op grooten afstand gaah vis
schen en over een belangrijke Scheeps

ruimte beschikken. Het kapitaal dat daarin 
dient belegd, is tamelijk groot en, in  elk 
geval, niet naar verhouding to t de waarde 
en de opbrengst van de vangst van kleinere 
sloepen.
Vermelden wij dat de schepen en vracht- 
booten, om in zee te blijven, voorzien wor
den van koelkamers waarin de aan bederf 
onderhevige voedingswaren worden opge
borgen. Laten wij, om de doelmatigheid 
ervan aan te  toonen, wijzen op het feit dat, 
bij een staking, een . lading bevroren zalm 
uit Amerika gedurende ongeveer twee maand 
in een koelkamer aan  boord w®rd bewaard 
en in een volmaakten toestand aan den be
stemmeling kon besteld worden.
De handelaars-verzenders en de kleinhande
laars hebben, van hun kant, koelkamers in 
hun stapelhuizen en magazijnen aange
bracht, waarvan de eene door ijs en de 
andere electrisch gekoeld worden. Laten wij, 
bij wijze van voorbeeld, al de inrichtingen 
vermelden die in de vischmijn te Oostende 
aangelegd werden en waar niets werd ver
waarloosd om de grootste zindelijkheid en 
de volmaakte versohheid van de visch te 
verzekeren. Die uitslag was het gevolg van 
de inspanningen, die de verzenders zich ten 
koste van groote uitgaven hadden getroost, 
en van de milde medewerking van een be
stuur, dat bezorgd is om de goede faam van 
de inrichtingen die het beheert.
Laten wij niet nalaten te wijzen op de tal
rijke vischhandels in  de steden en agglo
meraties, waarvan de winkels echte juweel
tjes zijn, die kraken van zindelijkheid en 
die niet teruggedeinsd zijn voor de hooge 
kosten van de inrichting van een uitste
kende koelkamer. '
Het past dan ook een en ander mede te 
deelen over het apparaat zelf. Moet men 
de voorkeur schenken aan de ijskast of aan 
het electrische koeltoestel ? Man zal logi
scherwijze meenen te moeten besluiten dat 
een ruim gebruik van ijs dient gemaakt, 
omdát de visch het best wordt bewaard in 
de voorwaarden geboden door een zindelijk 
milieu, dat dan meteen de voeding en den 
groei onderhoudt. Men dient niet slechts 
voor de gewenschte temperatuur te zorgen, 
m aar men moet terzelfdertijd met zorg de 
schadelijke gassen verwijderen, wat een 
voorname vereischte is bij het vrijwaren 
voor bederf. Die uitslag kan slechts door 
het ijs worden bereikt. Het is daarom dat 
de Nationale Maatschappij van Belgische 
Spoorwegen, enkele jaren geleden, wagons 
in  gebruik heeft gesteld, waarin de noodige 
temperatuur wordt gehandhaafd, het ijs 
voor snel smelten wordt gevrijwaard en de 
visch in  zeer versehen toestand wordt be
w aard

Verkoeling door den rijp.
Een andere methode bestaat in de verkoe
ling van visch door « den rijp  ». Elke visch 
wordt in een zeer dunne laag ijs gewikkeld, 
zooals trouwens door het woord « rijp  » 
wordt aangeduid. Zoo wordt de visch tegen 
den invloed van de lucht beschermd en ver
volgens in koelvertrekken bewaard. Dat 
stelsel biedt ongetwijfeld zekere voordeelen, 
die niet worden geboden door het ijs, waar
door dé visch niet op een zoo hermetische 
wijze tegen de inwerking van het klimaat 
wordt beschermd.
Maar de duur van de bewaring, die langer 
is dan bij het gebruik van ijs, kan slechts 
beperkt zijn, daar de bacteriën, die de ont
binding verwekken, niet vernietigd worden 
en ten slotte de bovenhand zullen krijgen. 
Ziedaar dus een korte en beknopte opsom
ming van de middelen om viscE op korten 
term ijn te bewaren.
Bij deze méthodes wordt de temperatuur, 
waarbij de visch kan worden bewaard, ge

handhaafd in  dien tijd  die tusschen de 
vangst en het verbruik verloopt, en die zoo 
beperkt mogelijk moet zijn. Zij vertragen 
de ontwikkeling van de bacteriën, m aar zij 
beletten ze niet geheel. De ontbinding zal 
zich dus onvermijdelijk, alhoewel in  ver
traagd tempo, voltrekken.

Bewaring door bevriezen.
Er bestaat nochtans een middel om de ont
wikkeling van de bacteriën te beletten en 
om ze te  vernietigen, namelijk door de 
visch to t op de graten te bevriezen.
Hier treden wij volop in  een industrieele 
faze van den arbeid die de bewaring voor 
doei heeft. Die bewerking vindt op twee 
wijzen plaats:
1° het bevriezen in  blokken, het is te zeg
gen dat de visch in bakken wordt gelegd 
welke water en 10, 20 of 36 kg. visch be
vatten. Die bakken worden in  een pekelbad 
gedompeld, en daarbij dient opgemerkt dat 
de visch met den pekel in het geheel niet 
in aanraking komt. D at heet « onrecht- 
streeksche bevriezing ». Na den voor de 
bevriezing bepaalden tijd, verkrijgt men- een 
ondoorschijnend blok;
2» het bevriezen van eiken visch afzonder
lijk, wat door den algemeen gangbaren term 
« single frozen » aangeduid wordt. In  tegen
stelling met de eerste handelwijze, wordt de. 
visch hierbij in het pekelbad gedompeld, 
wat « rechtstreeksche bevriezing » wordt 
geheeten.
Dit onbevriesbaar pekelbad wordt op een 
temperatuur van — 20° gehandhaafd en de 
duur van de bevriezing hangt natuurlijk 
van de grootte van den visch af.
Vervolgens wordt de bevroren visch onder
gebracht in zalen, die op 'een  temperatuur 
van — 12« worden verkoeld.
De vischsoorten die gewoonlijk aan deze 
behandeling worden onderworpen zijn ; 
tong, tarbot, griet, pieterman, tongschar, 
bot, pollak, kabeljauw en schelvisch. Die 
methode wordt ook op ruime schaal toege
past op haring en sprot.
De bevriezing wordt op zeer ruime schaal 
toegepast in het buitenland, voornamelijk 
voor zalm. .
In  België heeft men ook een aanvang ge
maakt met de toepassing ervan. Een tiental 
ondernemingen van de kust en te Brugge, 
ijsfabrieken en handelaars-verzenders in 
visch hebben hun toevlucht to t deze me
thode genomen.
De voordeelen van de bevriezing zijn veler
lei :
1° het ontlasten van de m arkt door het 
aankoopen voör de bevriezing van die visch
soorten waaraan er overvloed is, en daar
door het voorkomen van een buitensporige 
daling der prijzen;
2« het voorzien van de binnen- en buiten- 
landsche markten, wanneer er weinig visch 
wordt aangevoerd;
3o heit opslaan van voorraden overtollige 
sprot en haring tijdens het seizoen, waarin 
deze visch overvloedig wordt gevangen. Het 
verzekeren van regelmatig en duurzaam 
werk aan  de fabrieken van visch in blikjes 
en aan de roökerijen, dank zij deze behan
deling. Tengevolge van de onregelmatigheid 
in  de vangst van sprot en haring, is de 
bevriezing het eenige middel om een regel
matige en duurzame verdeeling te  verze
keren;
4» het aanbieden van een wonderbaar goed 
bewaarde eetwaar die, wanneer zij ontvriest, 
al haar voedende waarde en haar eigen 
smaak en geur heeft behouden.
Lang reeds vóór den oorlog werd de me
thode van de bevriezing ten onzent toege
past. Zoo werden groote hoeveelheden be
vroren visch van ons land u it naar Belgisch- 
Congo gestuurd. Ondanks het vervoer per 
boot, gevolgd door een twee — tot drie —- 
dagenlange reis op een gewonen wagon, 
kwam de visch in een volmaakt versehen 
toéstand ter bestemming aan.
Er is ongetwijfeld een schitterende toekomst 
weggelegd voor de bevriezingsindustrie.
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Het leven der visschen

N GE H A R I
¡»

ZIJN EIGEN AARD IGHEDEN EN GEWOONTEN

Haring is een van de meest gekende, visschen en een bron van rijkdom voor zekere landen. Men 
kent 60 verschillende soorten haring over alle zeeën verspreid, voornamelijk echter, in de tropi
cale zeeën. D aar de haringvangst in  deze tijden van voedselschaarsehte, voor ons land van zeer 
groot belang is, meenen wij het interessant enkeïe wetenswaardigheden over den haring te  vermelden.

In  Europa kent men twee soorten haring: 
Gewone haring (Clupea harengus) en  haring 
van de Zwarte zee (Clupea Pontica)). Gewo
ne haring is blauwachtig met verzilverde 
flanken en buik. Men vindt hem overal in 
den Atlantischen Oceaan en in het Kanaal. 
De hanng  van de Zwarte zee die men aan 
zijn gestreepte huid erkent, leeft in  de 
Middel! and sche zee. .
Het bijzonderste is zijn geregelde verschij
nen, op nauwkeurige tijdstippen, bijna op 
alle kusten ter wereld.
Ieder ja a r  komt hij op de Europeesche kus
ten  in ontelbare hoeveelheid of liever in 
dichte en overgroote banken voor. Hij komt 
op hetzelfde oogenblik voor in Amerika en 
op de Noordelijke klisten van Azië.

Van waar komt de haring?
Vari waar komen die legers, visschen? W aar
heen gaan zij?
Dit zijn nog betwiste vragen. De grootste 
natuurkundigen zelf gaan daarover niet ac- 
coord. Sommigen zeggen dat de haringen bij 
perioden naar de Noordpoolstreek vluchten 
om daar, onder het ijs, eèn schuilplaats te 
vinden; ais zij daar bij het begin van iedere 
Lente geen voedsel meer vinden vertrekken 
de baringcoloniën naar zuidelijker streken. 
Deze coloniën worden in twee groote groe
pen verdeeld, die de zeeën gaan bewonen. 
De eerste trekt naa r de kusten van U siand 
en langs de bank van Newfoundland gaat 
zij zich vestigen to t in  de golven en baaien 
van de Nieuwe Wereld.
De tweede daalt langs Noorwegen af en 
komt to t in de Baltische zee, of, langs de 
Orkaden om, tusschen Schotland en Ierland 
gaat hij tot tegen Spanje langsheen de 
Fransehe kusten.
Andere natuurkundigen integendeel, be
twisten déze tochten. Zij steunen op het 
feit dat er soms vele jaren verloopen zon
der dat men haringen aan treft in  de stre
ken die ais de voornaamste voor hun  reis 
gelden terwijl men er overgroote hoeveel
heden ontmoet op tegenoverliggende pun
ten. Zij beweren ook da t hun  dikte dik
wijls afhangt van de hoedanigheid van het 
water waarin zij geleefd hebben Ten 
andere, ais deze visschen trekken, dan 
moet men ook kunnen uitmaken wat 
zij geworden; men heeft ze wel in  banken 
van u it h e t Noorden zien af komen, m aar 
nooit weten terugkeeren.

In de diepte der zeeën

Andere waarnemers, en die zijn misschien 
he t dichtet bij de waarheid, beweren dat

de haringen in de diepte van de zeeën leven 
en da t zij deze slechts verlaten om hun 
eieren te komen leggen langsheen de kus
ten en bij de monding van de stroomen 
die zij optrekken..
W at deze meening nog staaft, is het feit 
dat men nooit kleine haringen onder de 
groote vindt 'n  dat al diegene, die men op- 
viseht, Vol eieren zitten, ais het wijfjes zijn 
en vol hom zoo het mannetjes zijn.
Ais men deze theorie doordrijft zou men op 
Iriet einde yan het seizoen veel ijle haringen 
moeten vangen, wat trouwens het geval is. 
Over ’t  algemeen wordt erkend dat harin
gen opduiken bij kuitschietperiodes en dat 
zij dan hun eieren langsheen alle kusten 
afwerpen.
Wat geordt er van al deze vischjes ?

K an men die ongelooflijke tochten van 
Noord naar Zuid niet uitleggen? Toch, want 
indien deze visschen bij onze kusten eieren

Deze verplaatsingen worden beïnvloed door 
de plankton;d. i. h e t voedsel dat zij zoeken. 
De walvisschen, haaien, vraatzuchtige vis
schen en prooivogels verslinden er enorm 
veel, m aar zij zijn zôô talrijk  dat men de 
leegte in hun rangen niet eens bemerkt.

De mensoh alleen is hun grootste vijand : 
geen baai waar hij niet bij millioenen ha
ringen vangt.

Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Schotland, 
België, XJsland en Vereenigde Staten vis
schen ieder jaar bij milliarden haringen. 
Nochtans blijven de banken even dicht en 
de visehvangst steeds even vruchtbaar, even 
onuitputtelijk. Dit moet . ons niet verwonde
ren; één enkel haringwijfje legt 60,000 
eieren !

Op verscheidene kusten, die van Bretagne 
b.v.b., zijn er zooveel haringen d a t zij ais 
meststof gebruikt worden.

netten aan  de oppervlakte der zee, terwijl 
steenen en stukken lood het onderste ge
deelte op de noodige diepte houder..
De visschers herkennen de haringbanken 
aan de speciale beweging van ’t  w ater mes 
dag en aan  een lichten glans ’s  nachts» Zee-

e*.
meeuwen en prooivogels, die de banken. ftSr  
gen dienen dikwijls ook ais aanwijzing. 
Men kiest over het algemeen het uur vau, 
de deemstering om de netten uit te  werpen» 
Dit kan met de hand niet geschieden daar 
ze te groot zijn. Met behulp van een kaaps
tander worden zij in  het water geworpen es. 
opgetrokken. De visschen worden bij de kie- 
wen gevangen ais zij tusschen de mazen 
willen vluchten. Soms zijn de netten io 
een oogenblik gevuld; soms ook moet mea 
heel lang wachten en is de visehvangst niet 
erg winstgevend.
Soms wordt de visehvangst door haaien ge
hinderd. Dezen stooten tegen de netten aan 
en scheuren ze, .terw ijl hun aanval de co
lonie visschen in  een andere richting doet 
vluchten.

Bereiding en bewaring.
Al die visch wordt natuurlijk niet onmid
dellijk opgegeteri. Het overschot wordt in 
gelegd en naar tai landen gezonden om op 
verschillende wijzen bereid te  worden.
In  de XVe eeuw heeft men een manier ge
vonden om haring in te leggen. Vroeger 
werden zij aanstonds verbruikt; toen was 
het slechts een gewone visehvangst. Nu is 
het een groote handel geworden.
Twee methodes worden gebruikt : het zou
ten werd door de Nederlanders uitgevonden 
en deze uitvinding was voor hun land eoa

« Clupea harengus » of  haring die men in de Noordzee aantreft.

leggen en kuit schieten, dan leggen zij geen 
eieren in  de koude streken.
Men moet aannemen dat de pasgeboren ha- 
ringskens in  de diepte der zeeën afdalen, 
daar vet worden (zij vinden er gemakkelijk 
hun prooi : wormpjes, krabjes, vischeieren, 
hun geliefkoosd voedsel) en dan ais vol
wassenen terug boven komen om er eieren te 
leggen,

Haringiegers
In  ieder gevál; of zij nu u it verre landen 
of dan wel van op den bodem der zee komen, 
het is een feit dat z ij,. ais zij hun  winter- 
schuilplaats verlaten, in  ontelbare hoeveel
heden, in goede orde en beschermd door een 
contingent yan hun  sterkste vertegenwoor
digers, komen aanzwemmen.

Hoe haring visschen?
De haringvangst is heel oud. Nederland, Ca
lais en Dieppe eischen de eer op er mede 
begonnen te  zijn. Men vischte eerst langs 
de kusten; weldra echter werden vlooten 
uitgerust om die gemakkelijke vangst 
uit te oefenen. Er zijn jaren geweest, 
dat de Nederlanders meer dan 3,000 sche
pen lieten uitloopen met een bemanning 
van 45,000 koppen. Frankrijk heeft niet min
der gedaan dan Holland.
De netten die gebruikt worden hebben een 
lengte van 5 to t , 6 vademen. Eertijds waren 
zij u it draad gevlochten; nu  gebruikt men 
zijden netten. Hun mazen mochten ten 
hoogste een duim breed zijn; zij waren met 
rook zwart gemaakt, daar gekleurde netten 
de haringen op de vlucht jagen.
Ledige tonnen of kurken platen houden de

bron van rijkdom. De gezouten haring uif 
Nederland wordt nu nog ais de beste in 
Europa aanzien. De inwoners van Diep
pe waren de eersten om haringen te rooken. 
Gerookte haringen' kan men gemakkelijker 
bewaren en vervoeren.

Bokking wordt in  de vlam van vochtig 
hout gehouden.

Haring wordt door artsen vanwege zijn 
groot eiwit- phosphoor- en vetgehalte (22 % 
van r ijn  gewicht is olie) alsmede zijn ver- 
teerbaarheid door normale magen, aanbe
volen.
Vroeger werd haring ook wel eens ais fol
termiddel gebruikt. Men gaf den patient 
slechts geroökten haring. Dit verwekte een 
hevigen dorst, dien men natuurlijk niet 
stilde...
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R E G L E M E N T E E R I N G
Uit het « Staatsblad »

Van 15 ¡uii tot 15 Augustus 1942
« Staatsblad » van 16 Juli : 
Uitvoeringsbesluiten n r8 5/42 en 7/42 d.d. 
16 Juni 1942, genomen ter uitvoering van het 
besluit d.d. 15 Jun i 1942, betredende de or
dening der m arkt van groenten en fruit. — 
Errata.

« Staatsblad » van 18 Ju li :
Omzendbrief aan de gemeentediensten voor 
ravitailleering en rantsoeneering. — Verdee- 
lingen van vroege aardappelen voor bet tijd
perk van 31 Juli tot 29 Augustus 1942.

*
« Staatsblad » van 19 Juli •
Omzendbrief aan  de gemeentediensten voor 
ravitailleering en rantsoeneering — Verlen
ging van den geldigheidsduur der bijzondere 
zegels nr 3 voor margarine en boter.

*
« Staatsblad » van 22 Juli :
Besluit tot wijziging en aanvulling van de 
besluitwet dd . 27 October 1937, betredende 
de bevoorrading van bet land. (Verzwaren 
van de straffen voorzien to o t  Inbreuken te
gen de bevoorrading.)

*
e Staatsblad » van 24 Juli :
Besluit houdende instelling van een adminis
tratieve procédure.
Besluit houdende vaststelling van den maxi
mumprijs der paarden.

*
« Staatsblad » van 27 en 28 Juli:
L ijst der afwijkingen en prijsvaststellingen 
toegestaan dooi net Commissariaat voor 
Prijzen en Loonen (betreft voornamelijk de 
fabrikanten in groenteconserven).

*
« Staatsblad » van 29 Juli:
Rondschrijven aan de neeren burgemeesters 
betreffende de verdeeling van bereide vleesch- 
w aren

*
« Staatsblad » van 30 Juii:
Besluit waarbij worden verlengd de vigec- 
rende wetsDeschikkingen houdende bet ver
bod zekere instellingen voor detailverkoop 
te  openen of te vergrooten.

*
a Staatsblad » van 31 Juli;
Rondschrijven aan de beeren burgemeesters 
betreffende de verdeeling van bereide vieesch- 
waren Errata

Mepiorie van toelichting
Door de noodzakelijkheid gedurende de oor
logsomstandigheden in de voedselvoorziening 
van de Belgische bevolking te voorzien, is aan 
de openbare besturen de plicht opgelegd or
ganismen op te richten, die in de volle mate 
van bet mogelijke, de volledige mobilisatie 
van al de beschikbare voedingsbronnen en 
hua  oordeelkundige verdeeling onder al de 
burgers kunnen tot stand brengen.

Zulke zware taak kon het Ministerie van 
Landbouw en Voedselvoorziening niet alleen 
vervullen. Om dergelijke veelomvattende op
dracht te kunnen volbrengen, moest bet 
hoofd van dit departement kunnen beschik
ken over een uitvoerlngsorganisme dat een 
ruimere bewegingsvrijheid genoot dan het 
eigenlijke hoofdbestuur. Bovendien moest hij 
ontlast worden van de vele bijkomende zor
gen. welke de uitvoering van zulk omvangrijk 
programma meebrengt, om zich uitsluitend 
te  kunnen bezighouden met zijn essentieele 
opdracht, die bestaat in leiding en toezicht

« Staatsblad » van 1 Augustus:
Besluit betreSende de standardisatie van de 
melk.
Besluit houdende wijziging en aanvulling 
van het besluit d .d 31 Maart 1942, betref
fende de vaststelling van de prijzen van 
melk en zuivelproducten.

*
« Staatsblad. » van 2 Augustus :
Besluit tot wijziging van dat van 20 Sep
tember 1941, betreffende de maaltijden op
gediend in spijshuizen.

*
« Staatsblad » van 5 Augustus:
Besluit waarbij een financieele dienst der 
centrales voor de voedingseconomie wordt 
opgericht.
Besluit waarbij een nieuw sta tuu t aan de 
centrales voor de voedingseconomie gegeven 
wordt.
Verordening n r 10/42 houdende benoeming 
van den beheerder van den financieelen 
dienst der Centrales voor de voedingsecono- 
mie.
Bericht betr. den handel in  cichoreihou- 
dende mengsels voor de menschenvoeding.

*
« Staatsblad » van 7 Augustus : 
Maandelijksch omschrijven in verband met 
de toepassing van de besluiten betreffende 
de bevoorrading der bevolking.

*
« Staatsblad » van 9 Augustus :
Besluit houdende organisatie van de uitoe
fening der bevoegdheid to t statistisch onder
zoek van de warencentrales en van de op 
grond van het besluit d d . 10 Februari 1941, 
betreffende de ordening van het bedrijfsle
ven, opgerichte of op te richten organismen.

*
« Staatsblad » van 13 Augustus :
Besluit waarbij dit van 22 October 1941 ge
wijzigd wordt, houdende vaststelling der 
maximumprijzen van peulvruchten en der 
vergoedingen voor aangestelde handelaars 
alsmede voor centraliserende handelaars in 
peulvruchten. *
« Staatsblad » van 15 Augustus : 
Rondzendbrief aan  de gemeentelijkste ravi- 
tailleeringsdiensten waarbij de geldigheids
duur der speciale zegels Nr . 3 B verlengd 
wordt.

Onderhavig besluit bekrachtigt daarenboven 
het statuut der scheidsrechterlijke commis
sies, die, ter uitvoering van het besluit d.d. 
30 Juli 1941, gewijzigd bij dat dd . 26 Juni 
1942 bij de Nationale Landbouw- en Voe- 
dingscorporatie fungeeren. Deze commissies 
hebben tot opdracht de geschillen te beslech
ten die kunnen oprijzen tusschen de Natio
nale Landbouw- en Voedingscorporatie aan 
den eenen kant, en haar onderhoorigen aan 
den anderen kant. Deze commissies moeten 
aan de onder de Nationale Landbouw- en 
Voedingscorporatie en haar Hoofdgroepee
ringen ressorteerende landbouwers, hande
laars en fabrikanten de gelegenheid geveD 
hun billijke rechten te doen gelden tot her
stel van onrecht of schade, die zij zouden 
geleden hebben hetzij door opgelegde boe
ten. bijdragen, rechten at compensatinba- 
sis, hetzij door toepassing van zekere 
uitzonderlijk nadeelige economische m aat
regelen.
Aldus wordt de belanghebbenden een 
recht op schadeloosstelling toegekend, dat 
natuurlijkerwijze gegfond is óp de billijkheid. 
Ten slotte bekrachtigt onderhavig besluit 
het statuut van den Rijksdienst voor lande
lijke vennootschappen (R L. V.) opgericht 
bij besluit d.d. 25 Februari 1942, dat aange
vuld werd bij besluit d.d. 27 Juni 1942 
Sinds lang stelt de S taat belang in de in 
België zoo bloeiende landbouwvennootschap- 
pen. Zeer talrijk waren de bemoeiingen der 
openbare besturen op dit gebied: ze hadden 
o. m. to t doei de oprichting en de werking 
der landbouwvennootschappen te bevorde
ren (wetten d.d. 23 Juni 1894 en 31 Maart 
1898 op de maatschappijen van onderlingen 
bijstand), den landbouw, in te richten 
(koninklijk besluit d .d  15 September 1924), 
de rechtstreeksche medewerking der land
bouwers met het Ministerie van Landbouw 
te orgahiseeren (oprichting van veeteeltver- 
eenigingen van maatschappijen voor de be
strijding van rundertuberculose. enz.), en, 
ten slotte, het onontbeerlijk toezicht te re
gelen (wetten d.d. 7 en 24 December 1934.' 
tot bescherming van de kleine spaarders). 
Wegens de noodzakelijkheid de iandbouw- 
voortbrenging door alle middelen te  verhoo- 
gen: de producten van den bodem ín haar 
bijdragen geheel te mobiliseeren en de noo- 
dige grondstoSen onder ai de landbouwers 
oordeelkundig te verdeelcn was het van be
lang de samenwerking van al de landelijke 
vennootschappen op volstrekt afdoende wij
ze te verwezenlijken.
De Rijksdienst voor landelijke vennootschap
pen heeft tot opdracht deze samenwerking 
in te richten, met het oog op de mobilisatie 
van den oogst, de ordening van de markt en 
de organisatie van den productieslag, door 
aan de betrokken landbouwvennootschap
pen bovendien een normale bedrijvigheid te 
waarborgen, gegrond op een passend rechts- 
statuut.

Hef Besluit
De Secretaris-Generaal van het Ministe 

rie van Landbouw en Voedselvoorzie
ning,

De Secretaris-Generaal van het Minis-

Besluiten :
Artikel 1. De volgende beschikkingen wor
den bekrachtigd, onder voorbehoud van de 
bepaling voorzien bij onderstaand artikel 2, 
en met ingang van den dag waarop zij in 
werking zijn getreden :
1° het besluit van 27 Augustus 1940 
(« Staatsblad » van 30 Augustus 1940), hou
dende oprichting van een Nationale Land
bouw- en Voedingscorporatie;
2° het besluit van 24 April 1941 (« Staats
blad » van 28-29 April 1941), waarbij aan de 
Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie 
en aan de Hoofdgroepeeringen die er van 
afhangen het karakter van openbare Rijks
instellingen werd verleend;
3° het besluit van 10 Juli 1941 (« S taats
blad » van 12 Juli 1941), betreffende de 
heffing, inning en Invordering van bijdra
gen, compensatiebijdragen en tuchtgeldboe- 
ten door de Nationale Landbouw- en Voe- 
dinsgseorporatie; \
4° het besluit van 30 Juli 1941 «t S taats
blad » van 2 Augustus 1941), waarbij 
scheidsrechterlijke commissies bij de Natio
nale Landbouw- en Voedingscorporatie wer
den Ingesteld, aangevuld bij besluit van 
26 Juni 1942 (« Staatsplad » van 9 Juli 
1942);
5° het besluit van 25 Februari 1942 («Staats- 1 
blad» van 1 M aart 1942) betreffende, de or- 1 
ganisatie van en de controle op de lande- ’ 
lijke vennootschappen, aangevuld bij besluit ! 
van 27 Jun i 1942 (« Staatsblad » van 9 Juli \
1942)- ■ ' ; I
Art. 2. Alle reglementen en verordeningen 1 
van den leider der Nationale Landbouw- en 1 
Voedingscorporatie of van de voorzitters der 1 
hoofdgroepeeringen moeten, zonder onder- 1 
scheid en op straffe van nietigheid, goedge- ¡ 
keurd worden door het hoofd van het Mi
nisterie van Landbouw en Voedselvoorzie
ning. -”; i
Eveneens, moeten de reglementen en veror- \ 
deningen van den voorzitter van den Rijks- j 
dienst voor landbouwvennootschappen fR , 4  
L. V.) door het hoofd van het Ministerie 
van Landbouw en Voedselvoorziening goed- j 
gekeurd worden. f
Art. 3. De uitvoeringsmaatregelen, vóór de 1  
bekendmaking van onderhavig besluit geno- Æ 
men op grond van een reglement of van I 
een verordening, steunend op een van de be- 1  
sluiten bedoeld bij artikel 1 worden even- m 
eens bekrachtigd onverminderd het beroep 1  
geopend of ingediend krachtens de voor- W 
noemde besluiten. Ég
Art. 4. De Secretaris-Generaal van het Mi- 1 
nisterie van Landbouw en Voedselvoorziening M  
en de Secretaris-Generaal van het Ministe- f  
rie van Financiën zijn, leder wat hem be- m  
treft, belast met de uitvoering van onderhar m 
vig besluit » m
Art. 5. Onderhavig besluit wordt van kracht ■  
den dag waarop het in het « Belgisch m  
Staatsblad » wordt bekendgemaakt I

Brussel, den 1“ Juli 1942. I

Nieuwe verlenging 
van de « grendelwet »

<Ö >

De wet d d . 13 Januari 1937, houdende ver
bod to t opening of vergrooting van zekere 
grootwarenhuizen, gekend onder den naam  
« grendelwet », is nog eens verlengd. Reeds 
werd zij door de wetten d,d- 25 M aart en 
17 Jun i 1937, verder door de wet dd . 26 De
cember 1938, bij koninklijk besluit n r 22 d d , 
28 Ju li 1939, bij besluit d.d. 24 Juli 1940 en 
dit d d . 18 ju li 1941 verlengd.
Nu wordt zij verlengd to t op 31 Juli 1943. 
De kleinhandelaars hechten groot belang f  

aan  déze wet, die hen tegen al te grootes 
uitbreiding van de groote ondernemingen 
behoedt. i
Zooals reeds vaak in dit blad gezegd, ie het] 
beste middel om zich tegen den vrijhandeli 
te  beschermen, zijn verkoopstechniek, zijn | 
beroepsvorming te verhoogen en  te  verste-j 
vig-en. Hiervoor werkt de Sector. Dit woidfej 
de beste « grendelwet ». I

HET STATUUT VAN DE N . L . V . C .
Het <( Staatsblad » van 12 Juli heeft een Besluit gepubliceerd, betreffend 
het statuut van de Nationale Landbouw en Voedingscorporatie en van 

zijn organen, dat we hier volledig overdrukken.

Reeds in normalen tijd had de regeering pa- 
rastatale organismen opgericht, telkens ais 
ze zich genoodzaakt zag in te grijpen op eco
nomisch of financieel gebied. Aldus werden 
o.m. in 1938 naast het Ministerie van Land
bouw twee openbare instellingen opgericht, 
genaamd: Nationale Zuiveldienst (wet van 
15 Januari 1938), Nationale Dienst voor den 
Af zet van Land- en Tuinbouwproducten (wet 
van 27 December 1938) waarvan de bedrijvig
heid nu overgenomen is door de « Nationale 
Landbouw- en Voedingscorporatie».
Deze Corporatie, opgericht bij besluit dd. 
27 Augustus 1940, en die bij besluit d.d. 
24 April 1941, uitdrukkelijk ais openbare in
stelling werd erkend, was en is thans -¿og 
voor het Ministerie van Landbouw en Voed
selvoorziening het onontbeerlijke werktuig 
om het bij het volbrengen van zijn taak bij 
te staan. In het algemeen belang van de be
volking is het noodig, ja  dringend noodzake
lijk, dat dit organisme zijn opdracht met on
betwist gezag kunne vervullen, op gevaar af 
de voedselvoorziening der, bevolking onher
stelbaar ten gronde te  richten.

terie van Financiën,
Gezien de wet van 7 September 1939 waarbij 
aan den Koning buitengewone machten 
werden verleend en inzonderheid arti
kel 1, 4°;
Gezien de wet van 10 Mei 1940 betreffende 
de overdracht van bevoegdheid in oorlogs
tijd;
Overwegende dat de noodwendigheden van 
den oorlogstijd de oprichting rechtvaardi
gen van parastatale organismen gelast, on
der de leiding en het toezicht van het Mi
nisterie van Landbouw en Voedselvoorzie
ning, bij te  dragen to t de bevoorrading van 
d e  Belgische bevolking;
Overwegende dat het, te  dien einde, van be
lang is, de daadwerkelijke samenwerking 
met de openbare besturen te verzekeren, van 
de personen, ondernemingen en vereenigin- 
gen die zich bezighouden met de productie, 
de bereiding, de be- of verwerking of de 
verdeeling van landbouw- en voedingspro
ducten;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid en 
op de onmogelijkheid de hoogere overheid te 
raadplegen;
Gezien de eensluidende beraadslaging van 
de Secretarissen-Generaal van de Ministe
ries.
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EEN STAP VOORUIT ?

ZULLEN DE SLUITINGSUREN VAN DE MAGAZIJNEN 
EERLANG WORDEN GEREGELD ?

De handelaars herinneren zich dat de Sector o Handel en Distributie » 
kortelings een onderzoek heeft ingesteld over het vraagstuk van de slui
tingsuren der magazijnen. En ze waren er allemaal over accoord om een 
officieele regeling te dezer zake te vragen. Na de studie is thans de tijd 
der verwezenlijking daar. De afgevaardigden van de stadiéeomïtés, die 
door den Sector waren ingericht, hebben aan de heeren Gouverneurs der 
Provincies een uitvoerig verslag toegezonden over d it belangrijk vraagstuk.

Sedert 1940 is het steeds een der voornaamste 
C\els'.ellingen van den Sector e Handel en 
Distributie » geweest de Beroepsorganisatie 
v-r handelaars in voedingswaren tot stand 
:<■ orengen. Met dit doei heeft men. in iedere 
rrovmcie, onder de kleinhandelaars diegenen 
..'.gekozen die, door him moreele en hun oe-
0-.-roepshoedanigheden, de waardigste bleken 
-■«m hun beroep te vertegenwoordigen. Deze 
r.-tmhandelaars vormden de studiecomité's, 
-■ ■ _-:e reeds een belangrijke documentatie 
r.-ooen verzameld en op púnt gesteld betrek- 
£ ;k de voornaamste vraagstukken, die het 
t-.reep aangaan. Het eerste werk, dat aan de
• : ;d:eeomiié’s gevraagd werd was het onder
m i  van een der vraagstukken, dat de be- 
.- -.-psvereenigingen en de-Syndicale Kamers

nogtoe niet hadden kunnen oplossen: een 
. .«■. sluitingsuur voor de winkels. Tegelijker
tijd heeft het blad « Handel en Distributie »
• .-. breed onderzoek ingesteld, waaruit 
-. -.i dat de kleinhandelaars in voedmgswa- 
.- . haast eensgezind waren om een 
« ■ ' dige oplósing van dit probleem te vra- 
fTsn.
• ; Se vraag « Zijt gij voorstander van de 
Zcrdagrust s hebben er 97 t.h. ja geant- 
■- c :d.
Z-.'.-n en negentig ten honderd vroegen te- 
-.-:is da t in de week alle magazijnen op het-
1-.Lue uur zouden worden gesloten.

. .-ennegentig ten honderd vroegen daaren- 
ooven één uur sluiting op den middag.
D-: besluiten van de studiecomité’s kwamen 

Ule punten met deze uitslagen overeen.
: iais gaf men aan welken voorkeur de
i ..¡handelaars hadden voot bepaalde uren 

r. den dag. En zoo kon de Séctor « Handel 
•> D.-fcributie » een klaar en nauwkeurig ver-
• .■ uitwerken over dit vraagstuk, alsmede 

. ontwerp van reglementering, gegrondvest 
jen eensgezinden wensch der kleinhande-

 .-s in voedingswaren van heel het land.
algemeen accoord heeft Indruk gemaakt.

; : -..¿r, tijdens de vergaderingen der studie- 
: -uité’s , . is gebleken dat de toepassingsmo- 
d&Uteiten van deze gebeurlijke reglementee- 
.- •..• door de afgevaardigden van iedere pro- 
v.r.cie uit een. ietwat verschillend standpunt 

-.:len bekeken.
: -.erdaad, de levenswijzen, de plaatselijke 
gïcraiken, de verkeersmogelijkheden, de ver- 
. - -.mg der voedingswaren z ijn . niet overal 
diselfde. Er zijn steden, er zijn buitenge- 
r. -fQten en er zijn badplaatsen. Er zijn ook 
bedevaartplaatsen.

G . c rai houdt de cliënteele er zekere gewoon
te n  op na, waarvan men soms — niet al- 

— rekening dient te houden. Het blijkt 
c .?  dat het, alvorens over te gaan tot een 
où *.e eenvormige reglementeering, toepasse- 
. . t  op heel het land, voorzichtig zou zijn de 
; : ren over de negen provincies te verdeelen.
1rs ieder hunner zouden de afgevaardigden 
ókz kleinhandelaars in voedingswaren een 
•> .o.-stel kunnen indienen, dat zeer van nabij 
4Ü J rekening houden met de plaatselijke
- • --twendighedën: Het eenige gevaar daarbij 
V .. dat we weer zouden staan vóór een 
ïaruwe uiteenbrokkeling der wenschen en ge- 
Â ea îen , die met zooveel moeite waren bijeen- 
jgTKacht! Dat werd yermeden door aan de
- : ocomité’s één enkelen tekst ais basis
• <.7 :e leggen en daarvan mocht men slechts

afwijken binnen nauwkeurig aangegeven 
grenzen. ,

De provinciale vergaderingen 
der studiecom ités.

Ais alles zoover en nauwkeurig geregeld was, 
zette de grootsche machine « Beroepsorgani
satie », die door den Sector in het leven was 
geroepen, zich in beweging.
In  iedere provincie had een algemeene ver
gadering der studiecomité’s plaats, tijdens 
dewelke de ontwerp-besluiten werden bij ge
werkt. Vervolgens werden de afvaardigingen 
van de kleinhandelaars, die onder de leden 
dér studiecomité’s waren gekozen, ontvangen 
door de heeren Gouverneurs der provincies

of door hun afgevaardigden. Deze afvaardi
gingen waren vergezeld door leiders van den 
Sector « Handel en Distributie ». Deze verga
deringen hebben plaats gevonden en deze 
stappen werden aangewend in alle provincies, 
behalve dan in Luxemburg. Inderdaad de 
plaatselijke omstandigheden schijnen er op 
te wijzen dat het aldaar niet noodig is de 
sluitingsuren thans te reglementeeren Wij 
kunnen van nu af aan zeggen dat een prin- 
ciepsaccoord bereikt werd in de provincie 
Oost-VTaanderen en m Namen. Wij kunnen 
geen omstandig verslag uitbrengen over al 
deze vergaderingen, noch over al deze onder
houden. Bepalen wij er ons toe breeder uit 
te weiden over een dezer dagen, namelijk 
die van Luik.

De dag van Luik
De vergadering werd gehouden op Woensdag 
22 Juli, te 10 u. 30.
In  de vergaderzaal van den Sector hadden 
plaats genomen : drie afgevaardigden van 
het arrondissement Hoei, elf afgevaardigden 
van het arrondissement Luik, negen afge
vaardigden van het arrondissement Borg
worm, de hem de Heusch bestuurder van 
den Sector, de heer De Pauw. rechtskundig 
adviseur, de heer Martin, provinciaal-secfe- 
taris van Luik, de heer Massar, afgevaardig
de bij de Beroepsorganisatie, en enkele an
dere personaliteiten. Na de woorden van wel
kom werd dadelijk de bespreking aangevat 
over het voorstel van reglementeering, dat 
aan den heer Gouverneur der provincif Luik 
moest worden voorgelegd. .
Het eerste punt, waarover iedereen accoord 
is, is dat de gevraagde maatregel er een

is van algemeen nut, van openbaar welzijn 
en gebeurlijk geroepen om bij te dragen tot 
het instandhouden van de orde. Bíj deze ge
legenheid herinnert iemand aan de verorde
ningen op de sluiting van de drankgelegenhe
den. Ais er een beetje orde gebracht werd in 
de sluitingsuren, dan zouden onaangename 
conflicten, die dagelijks rijzen tusschen klan
ten en handelaars en die in aantal en belang 
steeds dreigen toe te nemen, worden ver
meden.
Vervolgens stelt de vergadering de redenen 
vast: waarom deze reglementeering dient 
doorgedreven. Onderlijnd wordt dat zij geen 
enkel nadeel na zich zóu sleepen voor de 
normale bevoorrading der verbruikers.
In haar voordeer pleiten verder :
— het eensgezind accoord van allé kleinhan
delaars in algemeene voedingswaren;
— de noodzakelijkheid besparingen te doen 
op de algemeene onkosten (verwarming, ver
lichting, en dies mer) ;
— de noodzakelijkheid over enkele rustige 
uren te beschikken voor het vele schrijfwerk, 
dat de verdeeling van de gerantsoeneerde 
producten met zich brengt;
— de moeilijkheden, die in den Winter op
rijzen met het oog op de verduistering;
— en ten slotte de noodzakelijkheid zelf van 
een stukje familieleven te kunnen genieten. 
Verder bespreken de afgevaardigden in den 
breede de vaststelling van de sluitingsuren 
Volgend voorstel wordt aangenomen : in de 
week sluiting van 12 u. 30 to t 13 n. 30 en

’s avonds te 19 uur; ’s Zondags sluiting op 
den middag.
Hierop worden afwijkingen voorzien voor 
sommige bedrijven, namelijk voor de banket
bakkers, alsmede voor de badplaatsen, de be
devaartplaatsen, enz.
Dan blijft nog het vraagstuk van het ope
ningsuur te regelen. Want de verbruikers 
moeten toch ook zeker zijn de wmkels op 
bepaalde, eveneens vastgestelde, uren open 
te vinden. Er zijn namelijk beenhouwers, die 
geneigd zijn — ten ander omdat ze over geen 
koopwaar beschikken — him winkel haast 
de heele week te sluiten. Maar hier kan geen 
rekening worden gehouden met de grillen 
van een kleinhandelaar. Wil hij op bepaalde

We kunnen al melden dat de campagne, die 
te dezer zake door den Sector » Handel en. 
Distributie » met zooveel duri en krachtda
digheid werd ingezet, reeds vruchten heeft 
gedragen. In  de provincie Oost-Vlaanderen 
is het probleem opgelost en vanaf 16 Augus
tus 11. is daar een eenvormig sluitingsuur 
voor alle winkels in voege.
De afgevaardigden van den Sector, de heeren 
Pirmin Remy, provinciaal secretaris, en P. 
Van Cauwenberghe, afgevaardigde bij de Be
roepsorganisatie, hadden — zooals het, trou
wens, ook gebeurd is in  de andere provin
cies — m et den heer gouverneur besprekin-

uren sluiten, dan moet hij tevens zijn win
kel openhouden tijdens een minimum aan-; 
tai uren, dat moet worden vastgesteld. 
Bésloten wordt ais volgt : verplichte opening 
van 9 u. 30 to t 12 u. 30 en van 1 o, 30 to t 
17 u. ín de week. ’s Zondags niet verplicht 
open te houden.
Voor de buitengemeenten van minder dan 
5.000 inwoners zouden ook geen uren wor-¡ 
den vastgesteld, waarop de winkels verplicht 
tend moeten opengehouden worden.
Laten wij hier opmerken dat het er gaat oni 
een minimum! De handelaars mogen gerust, 
zoo zij zulks wenschen, vanaf 5 uur open 
doen en slechts te 19 uur sluiten.
Alle beslissingen worden bij eensgezindheid 
getroffen. Sommige afgevaardigden hadden 
opmerkingen gemaakt, die van al te persoon
lijken aard waren of een al te plaatselijk 
karakter droegen. Zij moeten gelukgewenscht 
om het begrip, dat zij aan den . dag hebben 
gelegd, door hun zienswijze op te offeren ten 
bate van het algemeen belang.
De heer de Heusch, bestuurder van den Seo« 
tor « Handel en Distributie », díe de bespre
kingen had geleid, bedankte vervolgens de 
afgevaardigden van de studiecomité’s en de 
leden van den Sector, die hadden bijgedra
gen tot de uitwerking van dit ontwerp.

In het Provinciaal Hotel
’s Namiddags werd een afvaardiging van 
handelaars, vergezeld door de heeren de 
Heusch, Massar en Martin, ontvangen in het 
provinciaal hotel Zij bestond uit de heeren 
Levaux en Wathon (arrondissement Luik), 
Fransis (Seraing), Simonis (arrondissement 
Verviers), Renier (arrondissement Borg
worm) en Bartmettler (arrondissement 
Hoei).
De afvaardiging éii de leiders-van den Sec
tor werden ontvangen door den heer Ste- 
vaert, cabinetshoofd van den heer Gouver
neur, en door den heer Brouckart. hoog 
am btenaar van het provinciaal bestuur. Na
mens de kleinhandelaars in voedingswaren, 
zetten de afgevaardigden hun wenschen en 
voorstellen uiteen en drukten de hoop uit 
dat de heer gouverneur zijn goedkeuring zou 
hechten aan dit ontwerp van reglementee
ring.
Voegen wij er aan toe dat, van zoodra hua 
princiepsaccoord zal zijn bereikt, de. Sector 
zich in nauwer betrekking zal stellen met 
de vertegenwoordigers der kleinhandelaara 
in niet-eetbare producten. Zoo zullen dan 
absoluut algemeene maatregelen kunnen ' ge
troffen worden.
In  één woord, het ziet er naar uit alsof dé 
beroepsorganisatie eerlang een stap vooruit 
zal zijn gekomen.
De kleinhandelaars zullen met voldoening 
deze reglementeering van de openings--¡en 
sluitingsuren begroeten.
Weet ge dat men zich met dat probleem 
reeds bezighoudt sinds 1895 en dat in 1901 
het Congres der Kleine Burgerij dit vraag
stuk aan zijn dagordé had geplaatst? De 
Belgische kleinhandelaars wachten al lang, 
al veel te lang. Hun buitenlandsche colle
ga’s zijn op dit punt veel gelukkiger. Overal 
is er een reglementeering in  voege. Iedereen 
is er over tevreden. Wij zijn ervan over
tuigd dat dit in België, na korten tijd, ook 
het geval zal zijn.

gen gevoerd en met de provinciale diensten 
onderzocht wat er te dezer zake kon worden 
gedaan.
Op 4 Augustus heeft thans de heer J , Devos, 
gouverneur « ad interim » van Oost-Vlaande- 
ren aan de heeren burgemeesters der steden 
en gemeenten in zijne provincie een rónd- 
zendibrief laten geworden, waarin hij de 
sluitingsuren vastlegt, die vanaf 16 Augustus 
in  de provincie moeten worden aangenomen. 
Zijn voorschrift luidt ais volgt :
De winkels zullen gesloten zijn van 12 u. 30 
to t 13 u. 30 en van 20 nur ’s avonds to t 5 wur 
’s mórgens op de weekdagen; op Zondagen

Ook de handelaar heejt recht op w at ¡am uieieven. Daarom wachten cuie handelaars
iii voedingswaren m et ongeduld op een reglementeering der sluitingsuren..

Rei sluitingsuur ie O o st-V tad e rea  in voege 
vanaf 16 Augustus

<Q>
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en  wet telijke feestdagen zullen de winkels 
dienen gesloten van 13 u. 30 's mKldags to t 
5 uur ’s morgens.-
Uitzonderlijk, echter, zal op den laatsten 
werkdag, welke een wettelijken feestdag, 
Sint-Niklaas of Nieuwjaarsdag voorafgaat, 
h e t avonidsluitingsuur to t 33 uur worden 
verschoven.
Aan de klanten, die op de voormelde slui
tingsuren nog aanwezig zijn, mag nog gedu
rende ten hoogste een kwartuurs na het 
sluitingsuur worden verkocht.
Voormelde regeling is niet van toepassing :
a) op de apotheken;
b) op de inkels waar banketgebak en sui

kergoed uitsluitend of in  hoofdzaak wor
den verkocht;

e) op de magazijnen waar ijsróom uitslui
tend of in  hooMzaak wordt verkocht; 

d) op de winkels waar dagbladen en tijd
schriften uitsluitend of in hoofdzaak wor
den vérkocht.

De heeren burgemeesters hebben leder in 
zijn gemeente een vergadering belegd voor 
de betrokken winkeliers om daar in  den 
breede het probleem der winkelsluiting te 
bespreken en te wijzen op de noodzakelijk
heid van de doorgedreven regeling. Het zijn, 
naar het oordeel van den heer gouverneur.

WAAR, WANNEER EN HOE 
MOET GE UW BIJDRAGE VOOR 1 9 4 2  

AAN DE N. L. V. C. ?
BETALEN

D e  v e r o r d e n i n g  n r 9 / 4 2  v a n  d e n  
C o r p o r a t i e l e i d e r ,  d . d .  1 J u l i  
1942  e n  a f g e k o n d i g d  i n  h e t  i  B e l 
g i s c h  S t a a t s b l a d  » v a n  5 A u g u s  
t u s  1 9 4 2 ,  s t e l t  d e  p e r s o o n l i j k e  
b i j d r a g e  v a s t  d e r  v e r d e e l e r s ,  
i n v o e r d e r s  v a n  l a n d b o u w -  o f  
v o e d i n g s p r o d u c t e n  e n  g r o n d  
s t o f f e n  v o o r  d e n  l a n d b o u w .

W ie m oei de bijdrage be ta len  ?
De verdeelers zijn:
— de kleinhandelaars.
Ais kleinhandelaar wordt aangezien al wie 
rechtstreeks aan den verbruiker verkoopt.
— de grossiers.

Wij antwoorden

de oorlogsomstandigheden die dwongen to t Ws grossier wordt aangezien al wie koopt
om voort te verkoopen aan bewerkers, ver
werkers, fabrikanten of handelaars ais

deze maatregelen. Daar zijn onder meer ; de 
BESPARING VAX BRANDSTOF in de ver- 
kooplokalcn, de voorschriften inzake LUCHT
BESCHERMING, eenvormigheid m et het oog 
op het VERGEMAKKELIJKEN VAN DE 
CONTROLE in de verkooplokalen en zoo 
meer.
Op de plaatselijke vergaderingen, waarvan 
hdoger sprake, hebben telkens afgevaardig
den van den Sector « Handel en Distributie » 
voor de belanghebbenden h e t vraagstuk be
sproken.

Enkele wijzigingen 
sociale wetten

Wijzigingen aan de raming der voordeelen 
in  natura, door de werkgevers toegestaan 
aan  de personen die bij hen werkzaam zijn.
Met het oog op de toepassing van de wetten 
en besluiten betreffende het ouderdomspen
sioen en het betaald verlof, worden kost en 
inwoon, die door den werkgever verschaft 
worden, ais volgt geraamd (besluit van 
23 M aart 1942) ;
Eerste maaltijd (ochtendontbijt)   fr  2.50
Tweede maaltijd (voornaamst- maaltijd) 3.76
Derde maaltijd (avondmaal) .................. 3.75
Logies per dag ......................   2.50
Als die voordeelen op bestendige wijze wor
den toegestaan, moet hun waarde op de 
basis van dertig dagen per maand berekend 
worden.
W at betreft het betaald verlof van het per
soneel dat van fooien leeft, zal het bedrag 
van de te plakken zegels minstens 2 p.c. ver
tegenwoordigen van minimumloon, dat door 
de arbeidsamten voor de aldus bezoldigde ar
beiders wordt toegepast.
In  een vorig artikel over de sociale wetten 
hadden wij gelegenheid er aan te herinne
ren  dat de ondernemingen, die niet tegen 
arbeidsongevallen verzekerd zijn, in  het 
waarborgfonds moeten storten 
Die bijdrage werd ais volgt bepaald vóór het 
bedrljfsjaar 1942:
Io Een vaste taxe van :
;ft) 60 frank per onderneming, die slechts 

wérklieden of terzelfdertijd werklieden ën 
bedienden, onderworpen aan de wet' van 
7 Augustus 1922 op het bediendencon
tract, in haar dienst heeft;

. b) 10 frank per onderneming, die slechts 
bedienden, allen of voor een deel onder- 
worpen aan de wet van 7 Augustus 1922

  op het bediendencontract, in  haar dienst
. heeft;

. : 2° Een evenredige taxe van 55 frank per ar- 
: beider en van 6 frank per bediende, onder- 
■ worpen aan de wet yan 7 , Angustus 1922, die 

in  dienst van de onderneming zijn.
. .Laten wij er aan herinneren da t de bedien- 

■■■'■ 'den, onderworpen aan de wet van 1922 op 
het bediendencontract, dezen zijn wier jaar
wedde de 24,000 frank niet overschrijdt.

dusdanig.
— de tusschenpersonen.
Ais tussehenpersoon wordt aangezien, iede
reen die in den handel zaken d o e t, zonder 
nochtans eigenaar van de koopwaar te wor
den (makelaars, commissionnairs en andere 
onafhankelijke lieden) (art. 3).

H oevee l b e lo o p t d e  b ijd rage  ?
De jaarlijksche bijdrage werd ais volgt vast
gesteld :
Verdeelers :
1) 100 fr. voor bedrijven die 5 of minder dan 

5 personen bezigen;
2) 200 fr. voor bedrijven die*meer dan 5 per

sonen bezigen;
3) 500 fr. voor de grossiers en invoerders.

Ciim uleeren der functies
Zij die twee of meer functies cumuleeren, ais 
voorzien door de verordening, of één of meer 
dezer functies doen samengaan met die vaan 
voortbrenger, betalen de bijdragen voor elke 
functie afzonderlijk voorzien.
Voorbeeld : Een fabrikant móet 500 fr. beta
len. Ais verdeeler kan hij daarenboven nog
maals worden verplicht to t het storten eener 
bijdrage hetzij ais grossist, hetzij ais klein
handelaar, ofwel van beide.
Hij die én ais grossier én ais kleinhandelaar 
optreedt, betaalt 100 fr. en 500 fr.
Elk bijhuis, filiale of depot wordt aangezien 
ais een afzonderlijk vërdeelingscentrum van 
het moederhuis en de bijdrage dient bijge
volg voor elk hunner betaald te worden 
(art. 4).

Een bijdrageverm indering
van 90 t.h. kan worden toegestaan aan de 
onderhoorigen of de ondernemingen die mo
menteel onactief zijn uit hoofde van de om
standigheden of de nieuwe marktordening. 
Te dien einde moeten belanghebbenden een 
aanvraag stóren naar den Corporatieleider, 
onder bijvoeging van he t bewijs van om
standigheden, die de vermindering recht
vaardigen (art. 6 en 7).
Indien een wijziging in den toestand intreedt 
moet men de N.L.V.C. binnen de veertien 
dagen verwittigen.

Tuchtm aaf regelen
1. De onderhoorigen, die him bijdragen niet 

betalen, kunnen geen aanspraak maken op 
een welkdanige door de N.L.V.C. of haar 
Hoofdgroepeering afgeleverde vergunning 
of machtiging (art. 5).

2. Bij valsche, onvolledige of onjuiste aan
gifte wordt de bijdrage verdubbeld (art. 15).

3. Bij onjuiste of bedrieglijke verklaring ten 
einde de bijdragevermindering van 90 tb . 
te  bekomen, wordt de bijdrage verdriedub-' 
beid; daarenboven wordt het exploitatie- 
verbod bij wijze van tuch tstraf uitgespro
ken (art. 7). Dezelfde sancties indien de

begunstigden de veranderingen niet bin
nen de veertien dagen aangeven (art. 8).

D ienstjaar

Het valt samen met het kalenderjaar. Het 
eerste dienstjaar eindigt op 31 December 1942.

Inning
Eerstdaags ontvangen de onderhoorigen een 
roluittreksel.
Binnen de 30 dagen moeten zij door middel 
van een postoverschrijving betalen.
Bij ntet-betaling wordt de kwijting, verhoogd 
met 10 fr. voor kosten, door de post aange
boden.-
Ten einde deze kosten te vermijden raden 
wij allen aan  onmiddellijk te  betalen over 
den Postchèquedienst.
Een stortingsbulletin in  aan  he t roluittrek
sel gehecht.
Indien de onderhoorige anders betaalt dan 
door middel van d it bulletin, dient hij op 
het strookje zijn stamnummer bij de N b .  
V.C. en de woorden « Bijdrage 1942 a te 
vermelden.
Alle betalingen van bijdragen moeten ge
schieden op P R . 94.35 van den Sector Han
del en Distributie bij de N.L.V.C., te Brussel. 
Indien de betaling van de bijdrage of de 
kosten niet geschiedt bij aanbieding door de 
post, zal de bijdrage bij toepassing van ar
tikel 15 verdubbeld worden.
Geen tweede aanbieding wordt gedaan en 
geen enkel uitstel wordt verlengd.
Wij kunnen niet genoegzaam op voorgaande 
maatregelen drukken.

Verplichte verklaring
Zij die binnen de twee maanden, d.L vóór 
5 October, geen kennisgeving van 'bijdrage 
hebben ontvangen, moeten bij de N.L.V.C. 
een aangifte doen.

Verhaal

De Scheidsrechterlijke Commissies bij de 
N.L.V.C., Koninklijkestraat, 294, Brussel, al
léén kunnen alle uit de toepassing van de 
huidige verordening ontstane geschillen be
slechten. Geen enkele klacht noch beroep 
schorst de eischbaarheid van de bijdrage. 
Deze laatste moet in allen gevalle worden 
betaald. Zij wordt terugbetaald indien de 
Scheidsrechterlijke Commissies den aanvra
ger in  he t gelijk stelt.

Verm eerderingen
De onderhoorigen, die vermeerderingen moe
ten betalen uit hoofde van een valsche, on
juiste of onvolledige verklaring of hun bij
drage niet binnen den vastgestelden term ijn 
betaalden, mogen hun  rechtvaardiging aan 
den Corporatieleider sturen, die over hun 
verzoek beslist (art. 15). Natuurlijk worden 
deze verzoeken alleen In overweging geno
men, indien de fout voortspruit uit een ver
gissing van een der diensten van de Corpo
ratie.

Controle

De controleurs van de N.L.V.C. en van de 
Hoofdgroepeeringen zijn bevoegd de inbreu
ken op de voorschriften van de verordening 
op te sporen (art. 16).

Bijzondere bepaling
De hotei- café-, restauratie-, familiepension- 
houders zijn van iedere bijdrage over het 
jaar 1942 ontslagen.

Correspondentie
Alle coorespondentie over de toepassing van 
de nieuwe verordening dient gericht naar 
den Sector Handel en Distributie, Tèllings- 
dienst, Sint-Michielstraat, 28, te  Brussel. 
Men wordt verzocht het adrës volledig en 
juist te vermelden. Onnoodig zich elders te 
wenden.

III

L. V. te  B, — 468.
S te lt ons de volgende vraag : Is het den kruidenier 
toegelaten krabben te  verkoopen, onder voorwendsel 
da t de verkoop van schaaldieren vrij is?

De verkoop van d it p roduct is u itslu itend  voorbehou
den aan  v ischhandelaars, die .doo r de Hoofdgroe
peering  « VISCH- EN VISCHENIJPRODUCTEN » 
w erden aangenom en.

E. D. P. te  H. S. P.
V raagt ons h e t volgende : M ijn huiseigenaar deelt 
m ij mede da t hij m ijn  huur w enscht te verhoogen. 
Hij s teu n t zich  op he t fe it  da t in verschillende  
beroepsbladen, uitgegeven door de N . L. V. C., onder 
de rubriek  « VR AG E N  E N  A N TW O O R D E N  », be~, 
weerd w erd da t he t toegelaten w as huishuren te  
verhoogen. M ijn  gevat is ais vo lg t : Vóór den oor-, 
log bedroeg m ijn  huishuur 500 fr . M ijn huiseigenaar  
w enscht m ijn  m aandelijksche huishuur op 650 fr . te  
brengen. H eeft h ij d it rech t?

Het beslu it van  9 Juli 1940 verbiedt verhooging van 
huishuren  die van k rac h t w aren  op 10 Mei 1940. 
D us heeft- Uw hu iseigenaar h e t  rech t n ie t Uw huur 
to t op een hooger bedrag  te  bréngen dan  U vóór 
den oorlog betaalde. W a t het foutieve antw oord be
tre ft, d a t in verschillende van onze b laden versche
nen is. vragen wij U ons te  verontschuld igen; over 
ko rt zal er een herroeping verschijnen  in de b laden , ' 
w aarin  deze v ragen  voorkw am en.

Van L. te  C. — 22.
Vraagt ons de reden waarom  vischhandelaars n iet 
bevoorraad worden in gedroogde aberdanen, s tó k -  
visch en andere ingevoerde vischsoorten?

De gedroogde aberdaan  is voorbehouden aan  deze 
streken  w aar h e t vervoer zeer m oeilijk is. En s tok- 
visch w ord t voor het oogenblik niet ingevoerd.

S. B. B. te Gent — 3004,
V raagt ons. aangezien he t inpakpapier zeer k o st
baar en schaarsch is, o f het de vischhandelaars zou  
toegelaten z ijn  den verkoopprijs van visch en andere  
visscherijproducten te  verhoogen, teneinde deze on
kosten  te  vergoeden?

Neen, he t is U n iet toegelaten  den verkoopprijs van 
Uw visch te  verhoogen, aangezien  e r tijdens het 
vastste llen  van  den verkoopprijs rekening w erd ge
houden m et dezen fac to r. Uwe w instm arge w ordt ais 
voldoende aangezien  voor Uwe onkosten aan  inpak
papier.

Lodewljk H. G. te  Brussel. — 1742.
D oet ons opm erken d a t de haring in bokalen, die  
hem  drie w eken geleden geleverd werd, veel te  
wenschen overlaat aan kw aliteit en dat h ij daarom  
zeer s lech t kon bewaard worden.

Te Uwer in lichting deelen wij U mee d a t haring  
in bokalen s lech ts  een beperkten  tijd  kan bew aard  
w orden en b innen de veertien dagen m oet verbru ik t 
worden. Het sch ijn t d a t hij n iet langer kan bew aard  
blijven, om dat er gebrek is aan  som m ige d aartoe  
noodzakelijke kruiden.

Prosper — vischbandelaar te  V.
D eelt ons h e t volgende m ede : aangezien de verkoop  
van kleine vischjes gew oonlijk  zeer m oeilijk  is, ., is 
het risico zeer groot dat een deel van m ijn contin
gen t zou  bederven. W aar geen enkel voedingsm iddel 
vernietigd mag., w orden, vooral in deze tijden  van  
schaarschte, zou  m en de vischhandelaars, üie z ie k  in  
m ijn geval bevinden, de toela ting  m oeten geven, 
deze kleine vischjes zonder zegels te  verkoopen.

Alle visch en visscherijproducten  moeten tegen zegels 
verkocht worden. W at he t geval be tre ft d a t U Ons 
voorleg t, zijn alléén  de locale diensten der bevoor
rad ing  bij m achte de noodige m aatregelen  te  treffen . 
Zij kunnen ofwel he t ran tsoen  verdubbelen, ofwel 
den verkoop zonder zegels toela ten .

D. H. te  Brussel — 1226.
Vraagt ons of he t de vischhandelaars toegelaten is 
citroenen te verkoopen?

De verkoop van citroenen is aan  v ischhandelaars 
verboden. Alléén h andelaa rs  in bezit zijnde van de 
noodige vergunning, u itgaande  van de Hoofdgroepee
ring  « TUINBOUW PRODUCTEN », mogen citroenen 
verkoopen. .

VISCHHANDELAARS, wanneer U ons 
schrijft, vergeet niet het volgende, op goed 
leesbare wijze aan te  duiden :
1) Uw immatriculatienununer bij de N. L. 

V. C. ’
2) Uw naam  en adres.
3) Uw correspondentie aan  he t hieronder 

vermelde adres te versturen : « De Visëh- 
handelaar », Hopstraat, 47, Brussel.
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W illem  M elis, 
N ieuw straat, 50, Brussel»

. N . V . IM IFL
H opstraat, 47, Brussel. 
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