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Het Verlaten in Zee van 
Visschersvaartuigen

In ons nummer 10 van 2-2-1946 heb
ben wij aangetoonö hoe gemakkelijk 
de jemanning van het Fransch vis- 
scheisvaartmg D.G.637 het vaartuig 
aan zijn lot heeft overgelaten en hoe 
de schipper van ae N.7o9 het vaartuig 
in veile zee wist te redden.

In die omstandigheden stelde zich 
de vraag of een in volle zee verlaten 
vaartuig, als het eigendom van den 
vinder kan aanzien worden.

Kpn in net vaK zeer oevoegd tech- 
nieker, heeft hieromtrent zijn oordeel 
te kennen gegeven.

V/ij laten het hierna volgen in de 
hoop er onze reeders en visschers nut
tig mee te zijn, daar het niet van be
lang ontbioot is.

«D e  princiepen van het Zeerecht 
zijn samengevat in Deel I I  van het 
Wetboek van Koophandel dat achter
eenvolgens gewijzigd werd door de 
wetten van 21 Oogst 1879 en van 10 
Februari 1908.

Dit wetboek is niet toepasselijk op 
alle welkdanige scheepvaart, noch op 
alle vlottende werktuigen. Het betreft 
alleen de schepen, die bestemd zijn 
voor handelsverncntingen, t.t.z. vom 
verrichtingen met winstgevend doel. 
Die verrichtingen kunnen bestaan in 
vervoer van reizigers, vervoer van 
koopwaren, visscherij, sleepen enz.

De schepen die niet gebruikt wor
den voor een winstgevende scheep- 
vaartverrichting vallen dus niet on
der de toepassing van deze Zee-wet. 
Dit is het geval voor de plezierbooten 
de yachten, de avisos, de vuursche
pen die niet gebruikt worden voor 
handelsverrichtingen. Zij kunnen bij
gevolg geen onderwerp zijn van recht 
op hypotheek, noch van het recht van 
afstand. De maalbooten van den Bel
gischen Staat verkeeren in hetzelfde 
geval, niettegenstaande zij reizigers 
en koopwaren vervoeren, omdat de 
Staat die ze uitbaat geen commerci
eel winstbejag beoogt.

Het is niet van belang ontbloot te 
weten welke het juridisch karakter 
is der schepen en vaartuigen.

Onze wetgeving bepaalt twee soor
ten van goederen: de onroerende en 
de roerende. De schepen en vaartui
gen zijn klaarblijkelijk roerende goe
deren, aangezien ze verplaatst kun
nen worden. Het gezond verstand 
doet zulks uitschijnen, hetgeen dan 
ook door de wetgeving bevestigd 
wordt. De schepen en vaartuigen zijn 
echter roerende goederen van een zoo
danig bijzonderen aard, dat men ver
plicht is geweest speciale regels op 
hen toe te passen. Die regels verschil
len van deze die toepasselijk zijn op 
de roerende goederen in drie essen- 
tieele punten: betrekking hebbend op 
het eigendom, de hypotheeken en de 
nationaliteit

I. - Eigendom.
Artikel 2279 van het burgerlijk wet

boek zegt: In zake roerende goede
ren, bezit geldt »oor recht. Uit dit
princiep spruit een wezenlijk verschil 
voort tusschen rosrende en onroeren
de goederen.

De eigenaar van een onroerend goed 
heeit een recht op terugvordering die 
hem toelaat beslas te leggen op het 
good in de handen van gelijk welken 
bezitter; deze laatste zal maar dezen 
eir.ch kunnen afwijzen in geval hij de 
akte van eigendom kan voorleggen of 
indien hij bewijzen kan dat hij het 
eigendom door verjaring heeft ver
worven.

De bezitter van een roerend goed 
kan echter den eisch tot terugvorde
ring afwijzen met alleen maar in te 
brengen dat hij het goed in zijn bezit 
heeft. Deze omstandigheid alleen 
geldt als akte van eigendom.

De onroerende goederen worden niet 
verhandeld zonder dat er een akte op ■ 
gemaakt wordt. Roerende goederen 
daarentegen gaan heel snel van hand

tot hand, zonder dat die verhandeling 
of overgave schnftelijk vastgeiega 
worde. Dit heeit voor gevolg oat in 
zake onroerende goederen het eigen
dom vastgelegd wordt door een akte 
en in zake roerende goederen door het 
eenvoudig bezit.

De scnepen en vaartuigen zijn ech- 
Ger geen gewoon roerende goederen, 
gezien hun aanzienlijke waarde.

( Z ie vervolg Olz. 2).

SeOeS* voor 
( Nieiiwpoortsche 

Visschers

In  ons nummer van 26-1-46 laschten 
wij een ö.u.ö. in,, wense ons toege
stuurd werd vanwege de JNieuwpoort- 
scne Visscners.

We bieven ondertusschen niet rus- 
cen en ook de Devoegae aiensten van 
net zeewezen beKommeren zien zeer 
ernstig met net vraagstuk van de be- 
jjctKciiiug van onze ixävcaaö.

In administratie wordt echter veel 
tijd verspild aan nutteioos papier en 
waar de eene aammistratie over het 
aigemeen snel nanueit, woroen dezo 
nanueungen soms in anoere depar
tementen geremd.

Van Devoegae zijde deelt men ons 
mede, dat inderdaad die brave vis
scners gelijk neoben.

De toestand is Dij verre niet zoo 
voldoenoe als vóör den oonog. W ij 
van onze zijde, hadden ook liever de 
navenncnten zien in dienst gesteld 
worden, maar hier gaat net over een 
materieeie onmogehjKneid, die aan 
net aigemeen puDnek ontsnapt.

^ooais u weet zijn de twee staket
sels van Nieuwpoort totaal vernietigd. 
oe  koppen oer nootoen aaar stenen 
aoor alleenstaande auKdalven is een 
totale onzin. Die stelsels zouüen bij 
ae eerstKomende woeuge zee gansch 
vernietigd woraen. Die aukaalven zou
den zeiis in üen nuiüigen stand van 
zaken met kunnen vervaardigd wor
aen bij gebrek aan hout. Om dezelfae 
reden is net lastig om de staketsels 
van Oostende slechts te herstenen; 
te Nieuwpoort gaat het evenwel om 
een geheele herbjuwing. De optieken 
die op de nooiden zouden dienen ge
steld, zijn ten anderen ook nog niet 
te vinden.

Het bestaande stelsel is zeker het 
meest doeltreffende dat kan verwe
zenlijkt worden met het materiaal, 
waarover we beschikken.

Wanneer de voorloopse vuurtoren 
zal ontstoken zijn, zal het opzoeken 
van de haven met veel minder moeite 
gepaard gaan, vermits de huidige in 
dienst zijnae lichten slecnts het aan- 
aoen van de haven beoogen.

De bebakening van den ingang tot 
de kom is in uitvoering. De voorge- 
stelde « pekkel »  zou geen voldoening 
geven en dit zou vastgesteld worden 
zoodra de inrichting zou verwezenlijkt 
zijn. Daarbij is geen hout beschik-< 
baar, zooals hierboven reeds vermeld, 
om pekkels en toegangsbruggen te 
verwezenlijken. Zal het in opbouw 
zijnde verlichtingsstelsel ten volle vol
doening geven? Zeker niet, vermits 
het gevaar dat het aanwijst steeds 
bestaat en dit gevaar zijn de over
blijfselen van de palen van het ver
nietigde staketsel. Volledige voldoe
ning kan slechts bekomen worden 
met het herbouwen van het staket
sel en daaraan valt nog niet te den
ken.

Zal Bruggen en Wegen hier snel 
en handelend optreden of moeten er 
nog verschillende menschenlevens te 
betreuren vallen?

Visschers moeten zich maar zelf 
redden ! ! !

DE BEMANNING VAN DE 0.191 AAN DEN
Zaterdag jl. werd Velghe Emiel langs 

Oostende-Radio verwittigd dat zijn 
vaartuig 0.191 «Angèle-Emile», onder 
het bevel van schipper Duyck Emiel, 
op ongeveer 5 à 6 mijlen van de kust 
in siecht weder met een gebroken roer 
stuurloos was en dringend hulp vroeg.

Van zoodra de eigenaar op de hoog
te was van den toestand, riep hij on
middellijk hulp in van de « Zee
leeuw». Groot was zijn ontsteltenis 
toen de schipper van de loodsboot, 
behoorende tot de Staatsmarine, ver
klaarde dat zijn vaartuig niet zee- 
vaardig was en volstrekt geen zee kon 
kiezen voor de redding van de sinds 
uren in nood verkeerende visschers.

Op zoek naar redding
Ondertusschen hield de bemanning 

van de 0.191 niet op hulp te vragen 
naar Oostende-Radio, die zich in ver
binding stelde met het loodswezen.

Te 14 uur werd de ioodsboot 18 aan
gewezen om hulp te gaan bieden. Zij 
zou echter slechts om 16.30 uur ver
trekken. Ondertusschen drong de be
manning van de 0.191 aan op meer 
spoed, gezien haar bedenkelijken toe
stand. Het schip had het zeer erg te 
verduren. Het logist was reeds half vol 
water geloopen. Rond 17.30 uur kwam  
de loodsboot ten slotte in de nabij
heid van het vaartuig. Per radio werd 
medegedeeld, dat onmogelijk hulp kon 
worden verleend, gezien de zwel van 
het water. De loodsboot wilde hierop 
bij het loodswezen te rade gaan. De 
verbinding werd echter door Oostende 
Radio geweigerd, met het uitdrukke
lijk verzoek dat men zich eerst moest 
bekommeren om het lot van de be
manning van de «Angèle-Emile» die 
ondertusschen de blaas met kabels 
overboord had geworpen om door het 
ter hulp komende schip opgenomen 
en aldus op sleeptouw genomen te 
worden.

De redding kwam van elders
0.187 «Jan Denye», onder het bevel 

van schipper Zonnekeyn Charles, was 
op den terugtocht van de visscherij.

Gelukkig werd 0.191 opgemerkt en 
de hachelijke positie van schip en 
bemanning waargenomen. De beman
ning van de 0.187 gaf onmiddeilijk 
blijk van goede zeemanschap. Er werd 
rond de 0.191 gezwaaid en spijts de 
geweldige zeeën die voortdurend op 
het vaartuig beuktexi en de manoeu- 
vers erg bemoeilijkten, gelukte men 
er in de kabels op te pikken. De be-

KREDIET EN VERZEKERING VAN VISSCHERSVAARTUIGEN
Veel reeders welke uit Engeland 

komen schijnen nog niet goed op de 
hoogte te zijn van de plaatselijke toe
standen en de verbeteringen ten 
goede 'welke zich voorgedaan hebben.

Inderdaad, alle reeders welke hun 
vaartuig willen verzekeren, kunnen 
dit thans laten doen in hun EIGEN  
VERZEKERING, « H u l p  i n  N o o d » ,  
waarvan de voorzitter de heer Leo
pold Verbanck is en waarvan in elke 
haven leden-reeders van het Bestuur 
deel uitmaken.

Ook kan door tusschenkomst van 
«Hulp in Nood» aan zeer voordeelige 
voorwaarden krediet bekomen worden 
voor het repareeren of bouwen van 
vaartuigen.

Voor alle verdere inlichtingen mag 
men zich wenden tot de bureelen van 
«Hulp in Nood» of tot zijn directeur, 
den heer Vandenberghe Prosper, Vin- 
dictivelaan 20, Oostende, we^ke spre
kelijk is tusschen 10 en 12 u. ’s mor
gens.

De aandacht van de belanghebben
den wordt er op gevestigd dat reeds 
meer dan de helft der varende vis- 
schersvloot bij «Hulp in Nood» ver
zekerd is en dit aan voorwaarden 
welke geen enkel bestaande maat
schappij tot op heden verschafte.

EN 0.187 ONDERVONDEN DIT LIJVE
manning had reeds de lijf boeien aan.

Het was ondertusschen bijna don
ker geworden: een kwartuur later en 
de 0.191 hadde wellicht aan haar lot 
moeten overgelaten worden. Den gan- 
schen nacht werd het stuurloos vaar
tuig door de 0.187 op sleeptouw ge
nomen.

De loodsboot, in plaats van in de 
omgeving te blijven, verkoos veiligei 
oorden en deed de Oostendsche haven 
terug aan !

Alles veilig
0.187 gelukte er in de 0.191 Zondag 

morgen veilig in de haven te sleepen. 
Schipper Charles Zonnekeyn en zijn 
koene bemanning dient van harte 
gelukgewenscht voor de uitstekende 
prestatie, die in zeer moeilijke om- 
standigneden verwezenlijkt werd. Zij 
hebben de reddende hand uitgestoken 
aan hen die, zonder dit gepast op
treden, wellicht nooit meer de thuis
haven zouden gezien hebben.

Dergelijke heldendaad moet na
drukkelijk onderstreept worden. De 
rioogere Overheid moet er zich van 
vergewissen en niet talmen de pas
sende onderscheiding toe te kennen 
aan hen, die ze ten volle hebben ver
diend.

Anders is het gedrag en de handel
wijze van de loodsboot 18. Het komt 
ons niet toe te oordeelen of de be
manning aan haar plicht tekort is 
gekomen. De bevoegde Overheid zal 
wel na onderzoek de passende conclu
sies weten te trekken en indien dit 
noodig zou blijken, handelend op te 
treden tegenover degenen welke aan 
de zeemansplichten zouden hebben 
gefaald.

Wordt spijts alles een tekortkoming 
vastgesteld, zuilen we de eersten zijn 
om een strenge bestraffing volmondig 
te eischen.

De zooveelste herhaling
Herhaaldelijk hebben wij een on- 

houdbaren toestand aangeklaagd.
Toen de 0.148 enkele weken gele

den tijdens den storm strandde, wezen 
wij er op dat zestien maanden na de 
bevrijding nog niets voorhanden was 
om in nood verkeerende visschers op 
doeltreffende wijze ter hulp te komen. 
Men liet de zaken hun gang gaan. 
De plaatselijke diensten van het Zee
wezen staan machteloos ten opzichte 
van den toestand waarop ze reeds 
dikwijls wezen. Opnieuw waren held
haftige strijdende visschers dicht bij 
den grond. Zal dit nieuw avontuur 
ten slotte de oogen openen van de 
verantwoordelijke personen ?

Wij hopen het en voornamelijk dat 
het zai gebeuren vooraleer wij men- 
schenievens te betreuren hebben. Dan 
zou het werkelijk te ver gaan...

schipper Fr. Vanderwal 
onderscheiden

— ■ —
Vorige week wegens vlaats- 
gebrek verschoven.

Door den Britschen Consul te Gent 
werd namens den Koning van Enge
land, aan den Oostendschen kapitein 
Frederic-Frans Vanderwal een getuig
schrift en een herinneringsmedalje 
overhandigd, uit erkentelijkheid voor 
de redding van 40 leden der beman
ning van het getorpedeerd tankschip 
« M aja ».

Op 15 Januari 1945 voer kapitein 
Vanderwal met de « Hendrik Cons
cience »  in de Iersche Zee, toen hij 
op een zes mijl afstand plotseling een 
nellen gloed ontwaarde. Hij gaf da
delijk bevel naar die piaats te varen, 
waar hij tot de vaststelling kwam dat 
net Engelsch tankschip «M a ja » ,  toe- 
oehoorend aan de Anglo Baxon Petro
leum Co, door een U-boot was getor
pedeerd.

De bemanning van de « Hendrik 
Conscience » hoorde doorheen den 
vuurpoel het geroep van de opvaren
den van het tankschip, waarvan een 
deel het brandende schip had kunnen 
verlaten. Zij waren veertig in getal 
en konden door de bemanning van de 
« Hendrik Conscience »  opgepikt wor
den. Onder hen bevonden zich kapi- 
cein Robinson uit Dundee, enkele dek- 
officieren en de overigen waren Chi- 
neezen. Er werd nog rondgevaren om 
te trachten nog andere leden van de 
oemanning te redden. Het was te ver
geefs. Verscheidene waren reeds om 
het leven gekomen door de geweldige 
ontploffingen, anderen verkoold in de 
brandende zee.

Daar het een ongewoon feit was in 
dit gedeelte van de zee een U-boot te 
ontmoeten, wegens de talrijke m ij
nenvelden, waarschuwde kapitein Van
derwal aanstonds de in de nabijheid 
varende koopvaardijschepen.

Het is niet de eerste maal dat kapi
tein Vanderwal, schipbreukelingen ter 
huip is gesneld, in zijn 34-jarige loop
baan op zee. Een eerste maal, den 26 
December 1935, redde hij een zinken
den Hollandschen logger. Hij was toen 
aan boord van de «Transport Union».

Toen hij op 20 September 1939, 29 
man van de S.S. Truro uit Hull redde, 
die door een onderzeeboot gekelderd 
was, voer hij met de « Edward van 
Vlaenderen ».

Kapitein Vanderwal heeft echter 
niet alleen toevallig moedige daden 
verricht. Tijdens de bezetting was hij 
immers in Engeland en is ondanks 
het oorlogsgevaar op zee, op post ge
bleven. Het laatste jaar had hij zelfs 
een Poolschen trawler onder «ijn  
bevel.

Kapitein Vanderwal, die zijn oplei
ding aan boord van den « Ibis »  ge
noot, is in dienst van de Oostendsche 
Reederij, sedert de stichting dezer 
maatschappij, wie hij zeker ter eere 
strekt.

Hij is er een waardige opvolger van 
kapitein Arsène Blondé geworden.

De Betalingen aan de 
Voorzorgskas

THANS ALGEMEEN STOPGEZET
In ons vorig nummer hebben wij er 

op gewezen dat tusschen sommige a f
gevaardigden der Oostendsche vis
scherij en de Voorzorgskas een over
eenkomst was tot stand gekomen, 
waarbij eerstgenoemden er in toe
stemden de bijdrage aan de Voor
zorgskas niet stop te zetten tot op 
het oogenblik dat de verplichte stor
ting voor de toepassing der wet op 
de Maatschappelijke Zekereid niet 
meer in twijfel kon getrokken wor
den, t.t.z. dat de publicatie er van 
in het Staatsblad verschenen is. De 
Voorzorgskas ging harerzijds de ver
bintenis aan de afgehouden sommen 
terug te betalen, indien het besluit

van den Regent terugwerkende kracht 
zou hebben.

Een eerste hindernis
«Hand in Hand» afdeeling Oosten

de, verklaarde zich van in den begin
ne niet akkoord met de getroffen re
geling. Verschillende passende argu
menten werden aangevoerd, waarvan  
v «j de voornaamste onthoruden, nl. 
de Voorzorgskas betaalt feitelijk ge
deeltelijk ter ontlasting van den 
Staat, vermits de commissie van 
Openbaren Onderstand, waar het 
grootste gedeelte der personen welke 
hulpgelden genieten van de Voorzorgs
kas, insgelijks aankloppen, verplicht
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is den steun te verminderen, gedeel
telijk rekening houdend met het 
maandenjKscn mnpgeid aoor ae Vis- 
scnersKas uitbetaaid Anderzijds zou 
de terugbetaling aan den reeder en 
bemanning, in gevai van toepassing 
der wetgeving op de maatschappelijke 
zekerheid met terugwerkende kracht, 
wat algemeen wordt verwacht, heei 
wat herrie en last kunnen verwek
ken. vooraleer de afgehouden en te
rug betaalde sommen terug ter hand 
gesteld zijn van degenen weike ze heb
ben betaald.

De andere reeders wijzigen mogelijks hun standpunt
Ondertusschen bekwam een bepaal

de reedersvereeniging een uitdrukke
lijk bericht vanwege den Rijksdienst 
voor maatschappelijke zekerheid dat 
het volstrekt vaststaat, dat het Besluh 
van den Regent eerstdaags in het 
Staatsblad zal verschijnen en dat de 
Wet met terugwerkende kracht zou 
worden toegepast vanaf den 1 Januari 
1946. De reeders worden aangespoord 
zonder verder af te wachten de door 
de wet voorziene afhoudingen te doen 
ten laste der bemanning en tevens te 
voorzien in hun eigen verplichte stor
ting.

Dit in acht genomen werden vanaf 
Maandag 11 Februari jl. alle betaiin- 
gen aan de Voorzorgskas gestaakt. 
Aldus werd afgebroken met een tra-

ditié, die spijts de onwettelijkheid, 
meer dan honderd jaar heeft stand 
gehouden.

En nu aan het werk
Wij hebben er reeds op gewezen, 

dat net bezit der VoorzorgsKas dei 
Visscherij toeiaat nog gedurende meei 
dan één jaar, spijts zij over geen 
eerdere inkomsten meer zai bescnik- 
Ken, de rechtnebbenden uit te be
halen, zonder dat zij eenig nadeei 
moeten onaergaan.

Deze tijdruimte moet ten slotte wei 
voldoende zijn om aan de visscherij 
een degelijk pensioenstelsel te bezor
gen, waarvan niet aJeen zij die ge
baren hebben op Oostendsche vis
schersvaartuigen zouden kunnen ge
nieten, maar alle visschers der kust- 
dn Scheldeboorden.

Eén jaar, zal dit tijdstip volstaan ? 
vVij 'hopen het althans. Wij van 
onzentwege zullen er voor zorgen, dat 
de aandacht op dit vraagstuk niet 
meer verzwakke. Reeds te veel ont
werpen geraakten verdwaald in de 
stotterige kartons van een of ander 
ninisterie. Het vuur dient aangewak- 

icerd.
In een onzer volgende nummers zul

len wij nagaan wat zooal in andere 
landen werd gepresteerd tot vrijwa
ring van den ouden dag der zeevis- 
schers- Dit kan leerzaam zijn.

Remember

X I .  y ------- V  = 1X1 1X1 !X  =

HERINNERINGEN.

Belgische Visscher door den Koning 
van Engeland Gedekoreerd
HIJ REDDE 400 SOLDATEN TE DUINKERKE

Bij een uitreiking van de eeretee- 
kens in het Buckinghampaleis, bevond 
zich heel bescheiden, te midden van 
Britsche Hoogere Officieren en van de 
azen van de Britsche luchtmacht, die 
hun beurt afwachtten om door den 
Vorst gedekoreerd te worden, een jon 
ge welgebouwde zeeman. Het was een 
Belg, Georges François Ragaert. K o - 
ning Georges zou op zijn borst het 
Distinguished Service Cross (het Kruis 
voor Hooge Verdienste) vastspellen, 
dat gewoonlijk aan de officieren wordt 
verleend.

H ij moest wel uitzonderlijke aan
spraken kunnen doen gelden om de 
hooge onderscheiding te bekomen: de 
redding van ruim vierhonderd B rit
sche soldaten bij de roemvolle evacua
tie van Duinkerke.

Op het Koninklijk Paleis

Men kan zich de vreugde en de ge
wettigde fierheid van den jongen man 
en van zijn familie voorstellen, toen 
zij eenige dagen te voren op deze heu
gelijke plechtigheid in het Bucking- 
ham-paleis officieel uitgenoodigd wer
den.

Van uit de ontvangstsalon, waar zij 
zich bevonden, hadden de grootvader, 
de vader en de twee ooms van Geor
ges François Ragaert gezien dat de 
Koning hem eigenhandig dekoreerde. 
Hierdoor waren ze zoo zeer ontroerd, 
als de gedecoreerde zelf. Bij zichzelf 
dachten de eenvoudige bloedverwan
ten, dat hij wel veel moed, stoutmoe
digheid en koelbloedigheid aan den 
dag had moeten leggen om zijn hel
dendaad onder de Duitsche bommen 
te volbrengen en dat van Britsche 
zijde heel wat gunstige bemoeiingen 
waren noodig geweest opdat zijn hel 
denmoed zou beloond worden.

Zeebrugge en Duinkerke

Zeebrugge en Duinkerke, in die twee 
namen van zeehavens ligt voor Geor
ges François Ragaert zijn deelneming 
aan de gebeurtenissen in Mei-Juni ’40 
besloten.

Georges François Ragaert werd in 
1920 te Zeebrugge geboren. Na in de 
Middelbare school te Blankenberge 
goede studies gedaan te hebben, voel
de hij zich door een onweerstaanbare 
roeping voor de zee aangetrokken en 
gaf den wensch te kennen om visscher 
te worden; toen hij achttien jaar oud 
was, was hij reeds schipper op een 
motorvaartuig, waarvan de eigenaar 
Prosper Everaert hoe langer hoe meer 
het gezag op hem overdroeg. Het geldt 
hier de Z.50 «Lydie-Suzanne».

Door zijn keuze had hij zijn familie 
een weinig teleurgesteld; van vaders 
zijde was zijn familie sinds lange ja 
ren in dienst van de firma Decloedt, 
voor baggerondernemingen, welke be
last was met de werken voor het on
derhoud der haven van Zeebrugge. 
Zijn grootvader was gezagvoerder aan 

,-boord van de « Vlaanderen », een zuig- 
baggerboot, waarop zijn drie zonen 
onder zijn bevelen dienden.

Naar Kales
Na den inval in België en tpngevolge 

van het snel oprukken der Duitschers 
naar de kust, en de onophoudende 
luchtbombardementen aldaar, gaf het 
Beheer van 'het Zeewezen aan de ad
ministratie van de haven van Zee
brugge het bevel om al de op de reede 
liggende schepen naar Frankrijk te 
évacueeren.

Op 18 Mei staken de Ragaert’s die 
de voorzorg gencriien hadden hun 
echtgenooten over het land naar Le 
Havre te sturen, in zee met drie zuig- 
baggerbooten en een sleepboot van 
de firma Decloedt.

Georges François was bij hen, .ter
wijl zijn baas Everaert van zijn kant 
tezamen met zijn vrouw en kinderen 
vertrok aan boord van de « Lydie:Su- 
zanne ».

Te 9 uur ’s avonds komen de R a
gaert’s te Kales aan en werpen het 
anker in de haven. Tijdens de reis 
werden ze verschillende malen door 
Duitsche vliegtuigen gebombardeerd, 
maar leden gelukkig geen schade. Aan 
de kaai ’s nachts was di.t niet meer 
het geval. Rond middernacht kwamen 
de Stuka’s weer aanzetten en duikten 
tot driemaal toe boven de «V laande
ren I », die aan stuurboord werd be
schadigd. Het water drong door de 
openingen der ijzeren platen en de 
bemanning zag zich genoodzaakt het 
schip voorloopig te verlaten en onder
dak te zoeken aan boord van andere 
baggerbooten, die niet door de bom
men werden geraakt.

’s Anderendaags kozen de booten 
opnieuw zee en begaven zich dan naar 
Boulogne, waar zij enkele uren bleven 
liggen om vervolgens naar Le Havre 
te varen, waar zij ongehavend aan
kwamen, zonder te veel tegenslagen op de terugkomst van de 0.67 «Steur»

• • • •

N.I45 «Zenobie Velghe» verging door m ijnontploffing op 19-2-45
Terwijl ons land na de bevrijdlng 

geleidelijk herademde, bleef het ge 
vaar voor den visscher onverminderd 
bestaan. Ook de bemanning van de 
N.145 is het slachtoffer geworden van 
net oorlogsgeweld. Zij bedreef op 19 
Februari 1945 de visscherij op onge 
veer 6 mijl ten N W. van Oostende 
Ooggetuigen hebben kunnen opmer 
ken dat het vaartuig waarschijnlijk 
aan het schroef door een mijn getrof 
ten werd. Na de ontploffing stak het 
nog gedeeltelijk met den voorsteven 
ooven water, a'och zonk na enkele mi 
nuten volledig.

De Demaxining bestond uit: schipper 
Depotter Charles, motorist Torney 
Maurice, de matrozen Cuveele Camiel 
en Robert en den scheepsjongen Sans 
Robert.

Slechts de scheepsjongen Sans Ro- 
oert kon zwaar gekwetst aoor het 
vaartuig O .ll opgepikt worden, en 
werd door N.71, na de eerste verzor
ging te Nieuwpoort binnengebracht 
Het lijk van scnipper Depotter Karel 
werd door N.5 opgevischt en te Nieuw
poort ontscheept.

0.260 «Lindbergh» ging verloren door een m ijnontploffing  op 19-2-43 vóór Brixham
Op den voormelden datum verliet 

het Oostendsch visschersvaartuig 
0.260 « Lindbergh » , dat in Mei 1940 
naar Engeland vertrok, de haven van 
Brixham, voor de visscherij. De m a
troos Vinck Arthur stond voor op het 
dek, de schipper Vanneuville Frans 
was in het wiekhuis, Vandamme va
der en zoon en Monteney Jozef ston 
den van achter met hem te praten, 
terwijl Lowyck Jan in het logist visch 
bakte. Plotseling deed zich een gewel
dige ontploffing voor; het achterschip 
vloog in de lucht. Het vaartuig zonk 
onmiddellijk. Er waren verscheidene 
vaartuigen in de nabijheid, die dade
lijk hun korre windden. Alleen de N-63 
zette koers naar de plaats. Na een 
half uur rondzwalpen, kon de matroos 
Vinck Arthur, die zich van een drij
vende reddingsgordel had kunnen 
voorzien, opgepikt worden. Schipper 
Neyts Constant van dit vaartuig zocht 
vervolgens verder naar mogelijke 
overlevenden, doch alleen het lijk van 
Marcel Vandamme, den scheepsjon
gen, werd drijvend gevonden tusschen 
wrakhout.

Vier Belgische visschers verloren 
bij deze ramp het leven.

Schipper Neyts Constant bekwam  
als (hulde voor zi;‘n moedig gedrag 
een eervolle onderscheiding vanwege 
de Belgische Regeering in  Engeland.

0.67 «Steur» door m ijnontploffing vergaan op 23-2-40
Zoo er lang na de stopzetting der 

vijandelijkheden nog zware bressen 
geslagen werden in de Belgische vis- 
schersbevolking, offerden vele vis
schers reeds hun leven lang vóór dat 
het oorlogsgeweld over ons land trok.

Den 21 Februari 1940 verlieten de 
motorvisschersvaartuigen 0.66 Bruin- 
visch, 0.67 «Steur» en de 0.78 « Char
lotte » gelijktijdig de haven van Oos
tende naar de visscherijgronden in 
den omtrek van het lichtschip «West- 
Hinder ».

De drie schepen bleven in het zicht 
van elkander .tot op 22 Februari te 5 
uur de 0.67 voor het laatst door de 
0.78 gezien werd. Alleen de 0.66 en 
0.67 bleven visschen in het zicht van 
elkander. Rond 16 uur praaiden zij 
zich wederkeerig en was alles nog 
normaal. Op 23 Februari rond 2,30 u. 
werd van op de 0.66 een ontploffing 
waargenomen. De matroos Gustaaf 
Beyens beweerde ook een vlam gezien 
te hebben in dezelfde richting. Daar 
dergelijke feiten zich echter in dezen 
tijd wel meer voordeden, gaven de op
varenden er niet veel acht op en dach
ten « dat men ergens aan het schie
ten was ».

De 0.66 en de 0.78 kwamen behou
den in de haven van Oostende terug. 
Men zou echter tevergeefs wachten

CARELS
Diesel Motoren

AGENTSCHAP:

R. Bauwens & C°
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Voor Leergierige^ Visschers

OVER DEN KAPITEIN (Vervolg)
WELKE ZIJN DE PLICHTEN  

VAN DEN KAPITEIN?

1. Hij moet de reis uitmaken waar
voor nij aangemonsterd is. Dit bete.- 
kent dat hij zijn schip havenwaarts 
moet brengen en het met in een 
vreemde haven kan laten liggen, het
geen zou gelijkstaan met desertie.

2. Hij moet vooral aan boord zijn 
tijaens het in - en uitvaren van de ha
ven of gevaarlijke passen. Zulks wii 
neggen persoonlijk op de brug zijn oi
ijn bevelen schnftelijk heboen ge

geven op net bord, zoodat alle mis- 
verstanaen uitgesloten zijn.

3. n ij heeft te zorgen voor de orde 
en de tucht aan boord.

4. Over alle bizondere feiten welke 
zich aan boord voordoen, is hij gehou- 
aen rapport uit te brengen, zooaia hi. 
een haven aandoet. In afwachting 
vermeldt hij het gebeurde be knop, 
m zijn scheepsboek.

5. Hij is ook gehouden zijn reederij 
op de hoogte te houden van alle be
langrijke feiten onder de reis.

6. In geval van nood mag hij alleen 
zijn schip verlaten dan na scheeps
raad te hebben gehouden met de bi- 
zondersten zijner bemanning. In de 
eerste plaats moet hij z»jn scheepspa
pieren mee redden en tot den laat- 
sten man aan boord blijven.

7. Hij is verplicht hulp te verleenen 
aan in nood verkeerende vaartuigen, 
tenzij hij het gevaar te groot zou oor- 
deelen om zijn eigen schip te behou
den.

8. Hij moet zijn logboek dagelijks

voorraad bezitten, ertoe verplichten 
afstand te doen ten vooraeeie van 
een gemeenscnappelijke veraeehng. 
De personen aie aistand deden, neb
ben natuurnjk recht op een vergoe
ding.

4. Bij gebrek aan levensmiddelen 
of orandstof mag hij in vreemae ha
vens ae nooaige aankoopen doen.

o. Hij kan, mits zich te gearagen 
volgens de voorschriften van de mons
terrol, een lid aer bemanning aan wal 
metten in ae tnuisnaven, met in aen 
vreemae. Hij kan net ook zonder voor- 
argaanaelijke opzegging, inaien erns- 
nge reaenen bestaan, zens m een 
vreemae naven. In  üit geval moet hij 
echter de tusscnenkomst van aen Wa
terschout of van den Consul inroepen.

ö. Hij neeft reent op een vergoeding 
maien hij een anüer semp heeit nel
len  readen, al ware het gereaae semp 
van dezelfde reederij.

uit ait aues Dnj&t genoeg dat een 
zware verantwooraing rust op den 
schipper en zulke taak niet zonaer 
wekere voorwaaraen kan woraen op
genomen. Om een semp te kunnen 
voeren, moet hij minstens 21 jaar oud 
^ïjn en zekeren tijd gevaren hebben 
en voldaan hebben aan het examen.

WAT MEER SPOED ZOU GEEN KWAAD KUNJNEN
Wij lezen in het Kustblad: 
Wanneer tijdens den oorlog Bel

gische visschers, die naar Engeland 
gevlucht waren, doch waarvan de fa-

________ _____ _____ milie in Belgie gebleven was, aldaar
bijhouden. Geen blad mag uit dit log- overleden of op zee omkwamen, werd

gansch hun bezit, goed en geld, aan 
aen Dienst der Successies, Ambas- 
saae te Londen, overgemaakt.

Dit was onaer andere het geval met 
Jan Dewulf, die aan boora van de 
o.ó03 omkwam. N a onderhandelingen, 
waaraan geen einde scheen te willen 
Komen, en die grootendeels gevoerd 
werden door den Waterscnout, ls z.jn 
goed, bevat in 3 pluizakken en 2 va
liezen, eindelijk te Oostende aange
komen. Mevr. De W ulf is de eerste we
duwe van een oorlogsslachtoffer die 
in het bezit gesteld wordt van de er
fenis van haar man. Talrijke andere 
gevallen wachten nog op een oplos
sing. Kan deze repatrieering niet be
spoedigd worden en kan zij niet langs 
olficieelen weg geschieden, via de 
maaibooten b.v., die nu toch regel
matig de overvaart verzekert in plaats 
van den langen omweg te maken die 
deze eerste zending te doen had. Ou
ders en weduwen wachten op dit goed 
dat zij thans best kunnen gebruiken.

Nota der Redactie: Volledig ak
koord !

boek verdwijnen.
9. Sterft of verdwijnt een lid der 

bemanning, dan moet hij een inven
taris opmaken van het tuig toebehoo
rende aan den ontbrekende. Daartoe 
neemt hij twee getuigen bij en is dan 
verder verantwoordelijk voor den 
ganschen inventaris.

WELKE RECHTEN 
HEEFT DE KAPITEIN?

1.. Hij heeft recht op gezag over al 
degenen welke zich aan boord bevin
den. Om zijn gezag te handhaven 
mag hij desnoods alle middelen van 
dwang gebruiken en daartoe de hulp 
inroepen van de manschappen. In de 
haven zelf richt hij zich in dergelijke 
gevallen tot den Waterschout of den 
Consul van zijn land.

2. Om een misdadiger te beletten 
te ontsnappen oL hem te hinderen, 
mag hij alle middelen gebruiken om 
zulks te keer te gaan.

3. Bij gebrek aan levensmiddelen 
aan boord, mag hij degenen die nog

Het Verlaten in Zee van 
Visschersvaartuigen

(Vervolg van blz. 1) er een vlag aan boord te hljschen
Indien de verkoop van een vaartuig om het zijn eigendom te maken en 

theoretisch van hand tot hand kan het zijn eigen nationaliteit te geven.

te hebben ontmoet.

Te Boulogne
Te Boulogne verlieten de Ragaert’s 

en 10 koppen van de bemanning der 
« Vlaanderen I » hun collega’s van de 
firma Decloedt om per spoor naar 
Kales terug te keeren, ten einde te 
pogen hun schip weer vlot te krijgen 
en het zoo mogelijk naar Le Havre te 
brengen.

Georges-François bleef met de goed
keuring van zijn vader te Boulogne, 
waar intusschen de Z.50 «Lydie-Su - 
zann » was aangekomen, en waar hij 
terug he.t stuur in handen nam.

Later bracht Georges-François de 
Z.50 naar Fecamp.

Heldhaftige dagen te Duinkerke
Op 28 Mei wordt de motorsloep op- 

geëischt door de Fransche Admirali
teit en krijgt tot taak mede te helpen 
aan de evacuatie van Duinkerke waar
mede men toen volop bezig was.

Schipper Everaert stapte met zijn 
familie aan wal en vertrouwde het 
schip toe aan Georges-François, die 
schipper bleef aan boord, waar hij ge
holpen werd door een Belgisch ma
troos en 2 mariniers van de Fransche 
vloot, die onder het bevel stonden van 
de zeebasis van Fécamp.

Georges-François heeft op een stuk 
Zie vervolg onderaan volgende kolom.

en zijn vierkoppige bemanning, welke 
jammerlijk om het leven kwam: Bey- 
en Karel, schipper; Pieters Marcel, 
motorist; Schoonbaert Oscar en Van- 
depitte Joseph, matrozen.

Bij HERSTELLING MOTOR
en voor goed en verzorgd 
werk, wend U tot Specialist
Em. VAN DER BIEST, Ing'
Werkhuizen: «D E  SCHELDE» 
27/A, Keizervest GENT

(27^

papier opgeteekend hoe hij de dagen 
van 29 Mei tot 13 Juni doorbracht.

In ons volgend nummer geven wij 
den tekst weer. Alleen feiten en cijfers 
komen er op voor. Geen commentaar 
is noodig om de soberheid en de be
scheidenheid ervan te doen uitkomen.

Zooals wij zullen zien bewaart de 
schrijver het stilzwijgen over al de 
gevaren die hij doorstond onder het 
hevig bombardement van de Duitsche 
vliegtuigen, alsmede over de .tallooze 
voorvallen bij de inscheping en de 
ontscheping van de Britsche troepen, 
die hij in den hevigsten strijd aan de 
pier van Duinkerke ging halen.

(wordt voortgezet)

geschieden, bij middel van een mon
delinge overeenkomst, is het niet min
der waar, dat in feite ieder verkooper 
en kooper een geschreven akte doet 
opmaken. Bovendien regelt de wet de 
formaliteiten, de ruchtbaarheid, enz.

In die voorwaarden kan men voor 
dit soort van roerende goederen niet 
aannemen dat: bezit voor recht geldt. 
Het artikel 2 van de wet bepaalt heel 
duidelijk dat dit princiep niet toepas
selijk is op schepen en vaartuigen.

II. - Recht van Hypotheek.
Roerende goederen kunnen in het 

algemeen niet gehypothekeerd wor
den. De hypotheek is een werkelijk 
recht dat m aar een onroerend goed 
als voorwendsel kan hebben.

Alhoewel de schepen en vaartuigen 
roerende goederen zijn, kunnen zij 
niettegenstaande dat, gehypothekeerd 
worden.

III. - Nationaliteit.
Roerende goederen hebben over het 

algemeen geen nationaliteit. Zeesche
pen daarentegen hebben een werke
lijke nationaliteit: een schip is Bel
gisch, Engelsch, Fransch, enz.

De nationaliteit wordt bepaald en 
verworven door den zeebrief.

Eigendomsrecht en Nationaliteit
De twee belangrijkste punten zijn 

wel deze betrekking hebbend op het 
eigendom en nationaliteit.

Deze punten laten hun beteekenls 
gelden wanneer het gaat over wrak
ken. Het is niet voldoende een wrak 
of een verlaten schip op te pikken en

Laat ons veronderstellen dat een 
schip, verlaten door zijn bemanning, 
opgepikt wordt door de bemanning 
van een ander schip; dat koopwaren 
over boord geworpen of wrakken van 
een gezonken schip teruggevonden en 
aan wal gebracht worden. Degenen 
die deze voorwerpen gevonden en ver
zameld hebben worden daarom de 
eigenaars niet.

De regel: Bezit geldt voor recht is 
immers niet toepasselijk op schepen.

Het volstaat dus niet een op zee 
verlaten schip gevonden en opgepikt 
te hebben of zelf een verlaten schip 
van de redders te hebben afgekocht 
om het eigendom ervan te verwerven. 
Dit schip behoort nog steeds aan den 
primitieven eigenaar toe; het recht 
van den werkelijken eigenaar verjaart 
of vervalt maar na 30 Jaar. Het eenig 
recht dat de redders hebben is een 
vergoeding te eischen. W at de wrak
ken en de koopwaren betreft, kan de 
eigenaar ze terugvorderen aan den 
persoon die ze in zijn bezit heeft ge
durende drie jaar. Deze laatste moet 
dus het wrak of de koopwaren terug
geven; is hij echter de redder dan kan 
hij een vergoeding eischen. Het is 
maar na he.t verloop der drie jaar dat 
de eisch tot terugvordering van wege 
den eigenaar verjaart, t.t.z. onontvan
kelijk geworden is. De bezitter van 
een wrak kan zich dan pas als eige
naar beschouwen. Die regels vloeien 
voort uit Artikels 2279 en 2280 van 
het burgerlijk Wetboek en zijn van 
toepassing op alle wrakken en verla
ten schepen, opgepikt in volle zee, 
zoowel als de wrakken en verlaten 
schepen opgepikt in de territoriale 
wateren.
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APOTHEEKDIENST
Zondag 17 Februari gansch den dag 

en nachtdienst van 16-2 tot 23-2-1946 
Apoth. P. Vandeweghe Kapellestr. 85.

MEDEDEELING URBAN ISATIEPLAN
Oproep wordt gedaan tot de eigen

aars en belanghebbenden van de Ka- 
pellë-, Christ.na-, Lijnbaanstraat enz., 
t.t.z. aan al diegenen die om verschil
lende rederen niet akkoord gaan met 
het urbanisatieplan, waarvan de ma
quette op het stadhuis tentoon gesteld 
is. Zij worden dringend verzocht een 
protestlijst te komen onderteekenen 
bij een der volgende handelaars: De 
Jonghe, Christinastr. 54; De Waele, 
(Den Anker) Kapellestr. 1; Helsmoor- 
tel, Witte Nonnenstr. 24; Verdonck,
H. Serruyslaan, 7; Mol (Patisserie), 
Wapenplein 1.

V ERKO O P
• Schrijf- en Rekenmachines
:  Onderhoud en Herstelling 

ter plaatse

A. VANDEKNOOT
• •  Maria Theresiastraat, 16 
s •  OOSTENDE - Tel. 72113

UW MAN HOOREN
spreken tot U  van uit IJsland, Witte 
Bank, Spanje, enz. met een radiotoe
stel voor visscherij vervaardigd bij de 
firma RADIO MARLEIN, Oostende 
Christinastraat 85.

VISSCHERS 
Alle matrozen en visschersweduwen 

welke in het vervolg sooiale moeilijk
heden op te lossen hebben, mogen zich 
wenden tot den h. Frans Roose, onder
voorzitter van «Hand in Hand», Vin- 
dictivelaan 20, Oostende.

ROUWHULDE

Bij zeer groota belangstelling en 
onder een zee van bloemen en kro
nen, werd Maandagnamiddag het elf - 
jarig dochtertje van den h. Vanden
berghe Prosper, directeur van « Hulp 
in Nood » en in alle visscherijkringen 
zeer goed gekend, ten grave gedragen.

De leerlingen van de Rijksmiddel
bare School droegen de talri;'ke bloe
mengarven en vergezelden het stoffe
lijk overschot van de door allen be
minde leerlinge, naar haar laatste 
rustplaats.

Aan de zwaar beproefde vader en 
grootouders biedt de redactie^ haar 
innig rouwbeklag aan.

TENTOONSTELLING  
VAN VERKEERSMIDDELEN

Het Stadsbestuur heeft het inzicht 
voor het jaar 1950 een « Tentoonstel
ling van Verkeersmiddelen » in te 
richten.

De minister van Verkeerswezen, de 
h. Rongvaux heeft zijn toestemming 
daartoe verleend en de besturen van 
zijn Departement zijn beslissing la 
ten kennen, teneinde hun medewer
king aan deze tentoonstelling te ver
zekeren.

KIESZAKEN
Het Stadsbestuur brengt de belang

hebbenden ter kennis dat het Bureau 
voor Kieszaken, Stadhuis, geopend 
blijft op Zaterdagnamiddagen 16 en
23 dezer tot 5.30 u. en Zondagen 17 en
24 dezer van 8 tot 12 u.

Groote keus van Stoven en Gasvuren
Benoodigdheden —  Herstellingen

Huis Jack Delanghe
Nieuwpoortsche Stw. 72 OOSTENDE

(24)

TARIEVEN VOOR HET VERBRUIK  
VAN GAS EN ELECTRICITEIT

Maand Januari 1946: G as—  gewoon 
verbruik 1,77 fr. per m3; centrale ver
warming en warm water bedeeling 
1;07 fr. per m3.

Maand Februari 1946: Electriciteit
1 Gewone verbruiken: verlichting 3,20 
fr. per KW A; drijfkracht en lift 2,11 
fr. per KW A; nijverheidsgebruik 2,11 
fr. per KW A; —  Huishoudelijke ver
bruiken: tarief I, lage prijs 0,70 fr. 
per KW A hooge prijs 2,11 fr. per KW A  
tarief II  lage pri;s 0,70 fr. per K W A  
hooge prijs 2,11 fr. per KW A; tarie III
0,89 fr. per KW A; tarief IV  0,89 fr. per 
KW A; tarief V  0,89 fr. per K W A  —  
Gas: Gewoon verbruik 1,77 per m3; 
centrale verwarming en warm water 
bedeeling 1,07 fr. per m3.

BOUWTOELATINGEN
Lejeune, öt. Pietersplaats 6 Gent : 

nersteimrgswerKen /.eeoijK 90 M aria- 
nerüe; £jyrand oscar, i_,ijnaraa.eisstr. 
■i'ft: Douwen van veroororne met trr- 
uune xviana-HendriKaparK; Regie van 
xeiegraax en reieroon, öroeKsor. 'u, 
xsrussei : verDouwmgsweiKen Witte 
nonnenstr.; uuoors jures, rornout- 
ücw. ïoz: verbouwuigsweiKen Toiuouc- 
ocw. 102; VanaeiiDubScne *r . Dorpscr.

üteene: neropoouweui verniemen 
aanoouw 'iornoui-öcw. löU; Mariait u. 
wOüuenuestr. 1 .Lemnge: veroouwings- 
weiKen Tornouistw. 13.; Maertens a. 
isriganujnenstr. 24- bouwen van nuis 
v ij verser. ; (Janeco ut Maunts, ta . ue  
uuyperstr. 12; verbouwingswerken öt 
jr-auiussir. 41; JoncKneere üvarrst, 
DuivennoKstr. 71 : vergrooten van paü- 
xiuis ouivennokstr. a ;  Hosten num., 
uoveKeiKe: veiouuwingüweiüeu iNijvei- 
neldsstr. 99; Lemmens Jeanne, Ave
nue i-,ongcnamps 2*0 Brüssel: veroou- 
wingswerKen Aioertl Wanoeling 31. 
vjeur. Veroorgh üiLsabetmaan lo: bou
wen van voorroopige bergplaats Vio- 
uereniaan; Maertens August, Brigan- 
tijnenstr. 24: bouwen van nuis H a- 
verstraat.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten

2 Febr. —  Madeleine Watkins v. W il
liam en Bertha Vanhoucke, Molenaar- 
straat; William Watkins, id.; Georges 
vernuist v. üdouard en Maria Van- 
oinemont, St. NiKiaasstr.

3. —  Henri Pauyn  v. Emile en Su- 
zanna VanrycKegnem, Th. Vanloostr.; 
itoiand Banneul v. Allred en Ange 
rtycKman, Nieuwpoortstw.

4. —  André Biondiau, v. Edgard en 
Mary Verhiest, Eupnr. Beernaertstr.

5. —  Roger Mecneie, v. Jan en Jean
ne Aerens, Zuidstr.

6. —  Jaeky rviaes, v. Albert en Maria 
Gilles, Jozef I I  straat; Ronny Vande- 
casteeie v. Robert en Maria Vanhoo- 
ren, Molenaarstr.; René Lambrecht v. 
Joannes én Maria Lehouck, Kaaistr.; 
André Drooghenbroodt v. Cyriei en 
Maria Defever, Ed. Cavellstr.; Freddy 
Deschacht v. Camiel en Georgette 
Monteny, Platformstr.; Hélène Lycke 
v. Georges en Angéie Rotsaert, Steene; 
M arie-Jeanne Demulder v. Victor en 
Racnel Degrave, K. Janssensiaan 6.

7. —  Denise Vanden Berghe v. Mau- 
rits en Alice Maseure, Edw. Hamman- 
straat; Gilbert Verbiest v. Alphonse en 
Ulementine Popieul, St. Antoniusstr. ; 
vViliy Vermeylen v. Albert en Jose
phine Dumoiein, Voorhavenl.; Paul 
Mestach v. Camille en Fernande Les- 
cabel, Stuiverstr.; Hubert Lensen van 
Pierre en Maria Van Hercke, Wes
tende; Betty Lams van César en M ag
dalena Tulpin, Torhoutstw.; Betty De 
Ruest v. Henri en Angéle Verleye, E. 
Beernaertstr.

8. —  Willy Dceuvre v. Louis en M a
ria Vanhoeck, Plantenstr.; Marcel De- 
corte v. Alphonse en Zulma Verhae- 
ghe, Steene; Johan Scheilemans van 
Johan en Agnes Willems, A. Pietersl.9 . —  Willy Desmit van Albert en 
Ghislena Peere, Visscherskaai; Diane 
Baillieul van Maurits en Yvonne Goes 
Metserstraat.

Sterfgevallen
3. —  Lodewijk Lenaers, 70 j., echtg. 

Maria Rabaey, Visscherskaai; Julius 
Folens, 33 j. echtg. Irma Mommerency, 
Moere; Christiane Deley, 1 m., Sint- 
Franciscusstr.

4.—  André Vanderbeke, 22 j., echtg. 
Lucia Denijs, Timmermanstr.; Irena 
Moeyaert, 48 j., echtg. August Van 
Loo, De Smet de Naeyerl.

5. —  Anita Opsomer, 2 m., Fr. O r- 
banstraat; Leonard, Chevalier de Sel
liers de Moranville, 92 j., wed. Marie 
Clerfeyt, echtg. Josine Wauterecht, 
Nieuwpoortstsw.; Celine Valcke, 55 j., 
wed. Fernand Goubeau, Gistel; André 
Rosseel, 3 m., Ed. Cavellstr.

6. —  Marie Van Eenoo, 5 m., Vrij- 
havenstr.; Seraphin Claeys, 72 j. ong., 
Leffinge; Alice Hoet, 69 j., echtg. Hen
ri Depoorter, Gistelstw.; Eduard De- 
planterd, 68 j„ wed. Mathilde Deprée, 
echtg. Judith Bruneel, Timmermanstr.

7. —  Boehme Anna, 68 j. wed. Emile 
Germonpré, St. Sebastiaanstr.; Fran- 
Qis Cheyns, 85 j., wed. Elisa Vrings, 
Molenstr.

8. —  Jean Malysse, 4 m., A. Pietersl.; 
Robert Vanden Broucke, 28 d., Steen- 
bakkerstr.; Alphonse Andries, 71 jaar, 
echtg. Silvia Lateste, Nieuwpoortstw.; 
Jean Roels, 1 m., Alf. Pietersl.; An
gela Falise, 59 j., echtg. Alfons Vande 
Voorde, Kairostraat.

Huwelijken

6. —  Olinger Jean-Pierre en Pylyser 
Adrienne; Newton Harry en Bousse 
Frieda.

8. —  Rayée Jean en Depiere M ar
guerite.

9. —  Roussy Joseph en Pottier Ger
maine; Van Hauwermeiren Gustaaf 
en Seurynck Agnes; Vandenberghe 
André en Debaets Denise; Yeoman 
Lawrence en Delahaye Henriette.

Huwelijksaankondigingen

10. —  Christiaan Hector, visscher, 
Rentenierstr. en Ccgghe Madeleine, 
z.b., Vaartstr.; Germonpré Juvenal, 
visscher, Ed Hammanstr. en Locquet 
Simonne, z.b., S. Franciscusstr.; • DaUe 
François, metser, Lombardsijde .en 
Tangne Maria, meid, Brabantstraat; 
Vincke Petrus, geneesheer, Ad. Buyl- 
straat en Libert Fernande, z.b., Marie- 
Joséplaats; Vanmassenhove Lucien, 
Rijkswachter Gent en Spriet Simon
ne, naaister, Nieuwpoortstw.; In gel - 
brecht Odo, handelaar, Kapellestr. en 
Jongbloet Fernanda, vroedvr., Nieuw
poortstw.; Meyus Leon, Aartsherto- 
ginnestr. en Gysbrechts Monique, z.b 
KapeLestr.; Van Loo Theophiel, las 
scher, Gent en Geselle Yvonne, z.b 
/erlaat straat.

Voor de BESTE SCHEEPS- 
iNSTALLATIES, wendt U tot

Maes & Marcou
P.V.B.A.

Accus -  Dynamo’s -  Herwindingen 

. lamingstraat 61, HEIST-aan-ZEk.

Heist

b u r g e r l i j k e  s t a n d

Geboorten : Vanbelleghem Denise, 
Westkapellestraat.

Sterfgevallen: Anckaert Marcel, 26 
j., Blankenberge; Roegiers Julien, 59 
jaar.

Huwelijken: Vandierendonck Flori- 
mond, spoorwegbed. en Sanders Paula 
z.b. Gistel. (H )

BURGERLIJKE STAND EN 
BEVOLKING DIENSTJAAR 1945

Geboorten: 130, 63 mannen en 67 
vrouwen —  Sterfgevallen: 91, 55 man
nen en 36 vrouwen —  Huweli.ken 88
—  Vestiging van gewoon verblijf in de 
gemeente: 765: 332 mannen en 433 
vrouwen —  Overbrenging van gewoon 
verblijf naar een andere gemeente: 
o43: 228 mannen en 315 vrouwen —  
Meer aangekomen dan vertrokjeen: 
261: mannen 112 en 149 vrouwen —  
Bevolking op 31 December 1945: 6910: 
<s349 mannen en 3561 vrouwen. (H )

DOSSIERS OORLOGSSCHADE
Op Vrijdag 22 dezer mogen de ge- 

teisterden hun dossiers genummera 
beneden 330.00 fr. afhalen ten Stad- 
huize, bureel 14, vanaf 9 u. ’s morgens.

(H )

VERPLICHT GEEVACUEERDEN
De vraag om toelage (evacuatiever- 

goeding) hoeft gedaan te worden ten 
ötadhuize bureel 9 (M. Decoster) vóór 
23 M aart a.s. (H )

VRIJE CARABINIERS
De eerste schieting voor de leden 

gaat door bij L. Vannulle, Ursellaan, 
op Donderdag 21 Februari a.s. (H ) 
SHORT

Morgen trekt F.C. Heist naar Den 
Haan om er de plaatselijke Club in 
eigen vesting te ontmoeten.

Naar we vernemen worden pogingen 
aangewend om het vroegere voetbal- 
terre.n weer te kunnen gebruiken. Dat 
ware een mooie zaak voor onze sport
mannen. (H )

HAND IN HAND
Algemeene Vergadering, gehouden 

in «  't Scheurleg »  te Heist op Zondag 
10 Februari 1946.

Het is 10.10 u. als de vergadering 
voor een talrijke opkomst geopend 
wordt. De afwezigheid van den h. Van
denberghe, wordt nader toegelicht, 
waarop de alg. vergadering zijn in
stemming betuigt met het rouwbeklag 
aangeboden door het bestuur.

Het ontslag van den h. voorzitter 
Pierlot, wordt aanvaard en er wordt 
besloten hem te bedanken voor zijn 
diensten aan den bond bewezen.

Gezien de hoofdscho.tel dezer verga
dering bestond in de « Sociale Aange
legenheden voor de Visscherij »  wordt 
dit punt verschoven naar de volgende 
alg. vergadering. Er wordt ter kennis 
van de leden gebracht dat nog geen 
definitieve beslissing hierover geval
len is en dus als vroeger dient afge
houden te worden.

Mededeeling wordt gegeven van een 
drietal brieven van den h. directeur- 
generaal Devos, betreffende de pre
mies V.O.Z.O.R.; materiaal van time
charter schepen, belastingen van time
charter vergoedingen, alsook van een 
schrijven van Eerste Minister Van  
Acker in verband met de huidige toe
standen in de visscherij.

Kennis wordt gegeven van het 
schrijven van de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid, waarme
de deze talrijke bijgewoonde vergade
ring eindigt.

Bestuursvergadering: Verleden Za
terdag kwam het bestuur te zamen 
onder voorzitterschap van den la. Pier
lot. W aren aanwezig: de hh. Cattoor 
en Deconinck, ondervoorz., Latruwe, 
Vantorre, Dobbelaere, Serie, Harinck, 
en Everaert, leden, Gobert, secretaris.

Het pestuur betuigde zijn deelne
ming in den rouw die de h. Vanden
berghe, technisch raadgever, ko.tnt te 
ondergaan door het droevig verlies 
van zijn dochtertje juffr. Liliane Van
denberghe. Een afvaardiging van het 
bestuur werd aangeduid om de begra
fenisplechtigheid bij te wonen.

Volgende punten werden ter bespre
king gelegd en afgehandeld : Toestand

R U S T O N
D IESELM OTOREN

De voornaamste Engelsche Motoren]abriek
ALGEMEENE VfcRTEGENWOOhDIGERS :
V A LCKE Gebr. N. V. Oostende_________________________(5)

der Kas —  Correspondentie —  D ag
orde der algemeene vergadering.

rieoen Zaterdag te lö u. komt he,, 
bestuur opnieuw bijeen —  Dagorde, 
ontsiag voorzitter —  afsluiting reüe 
nmgen —  aanvulling bestuur.

GEMEENTERAAD
Woensdag vergaderde onze gemeen

teraad onder voorzitterschap van dc- 
h. Debra, burgemeester. Waren msgc 
lijks aanwezig de nn. Daveloose e* 
Denoyel schepenen: Dnonat, Warmoe- 
Kosseel, nuisseune, Ceyfs, Vantons 
R., Vantorre C. raadsieaen; Gooert k . 
secretaris.

Als voornaamste punten van de dag- 
oroe werden voigenae beslissingen ge
nomen: —  deh. Vantorre René, raaas- 
uü, wordt in eere hersteld en in dienst 
genomen —  de tucntstraf van twee 
personeelleden wordt geklasseerd —  
de begrooting voor het jaar 1946 wordt 
eenparig goedgekeurd —  plan en las- 
tenooek voor de ontmoddering van 
oen evendijkader wordt goedgeneura
—  een gemeentelijk bijpensioen wordt 
toegekend aan den h. L. Maes —  ver
slag van de Stadsbibliotheek wordt 
nagezien, en goedgekeurd -— de perio
dieke verhoog.ngen van twee perso
neelsleden worden goedgekeurd —  de 
inzage-uren ten stadhuize worden dooi 
den raad vas.tgesteld op eiken Maan
dag van 2 tot 5 u. ’s namiddags. (H )

HERSTELLINGEN —  VERKOOP ^
van

Schrijfmach.enen 
Rekenmachienen 

Bureelmeubelen

ernand Schaeverbek
, Steenstraat, 25 B R U üC

Onze Vragenbus
_______ <

Wie inlichtingen wenscht over de 1 
meest uiteenloopende visscherij- ! 
.mesties: aanvraag vergunningen, ! 
oouw van schepen, repair leering, ! 
uitbating, verzekering van vaartui- j 
yen, suciuie aauyei.egciineaen, vraag- ;

.ukken in verband met den han- ; 
del, betrekkingen met de Overht,u, | 
enz., mag zich gerust tot de Re- ! 
lactie van « Het Nieuw Visscherij- ! 
blad» wenden. j

We zullen zooveel mogelijk de \ 
magen in het blad zelf beantwoor- ! 
den, met aanduiding van de begin- ! 
.etter van naam en voornaam van ! 
de briefwisselaars. ■ Indien deze ] 

r  'natsten het uitdrukkelijk verzoe- \ 
n..- •% laten we alle aanduidingen na, \ 
die zouden kunnen aanleiding ge- | 
ven tot vereenzelviging. Van on- \ 
zentwege kan men steeds rekenen ! 
op een volstrekte geheimhouding. | 

Indien om bijzondere redenen de 
vragen in het blad niet kunnen be
handeld worden, zullen we ons 
rechtstreeks met de briefwisselaars 
in verbinding stellen.

Men geäeve bij elke vraag 10 fr. 
in postzegels te voegen, voorloopig 
üastgesteld tot dekking der onkos
ten.

DE REDACTIE.

JNieuwpoort

STORMGEWELD
Ook Nieuwpoort heeft een fermen 

duw gehad gedurende het orkaan da^ 
overal gewoed heeft. De Belgische en 
Fransche schepen welke in den bassm 
lagen, hebben niet de minste avenj 
opgeloopen maar anders was het ge
steld met de onvoorzichtigen, weme 
steeds de brokjes kaa.muur ais anker
plaats verkiezen. Zoo werden de N.711, 
t1. <6, N.746 en N.90 op de gedeelten 
vernielden kaaimuur geworpen en 
vooral de N.711 lag daar in zeer ake
lige positie. Het schip stond half op 
zi.'n Kop en gelukkig kon het veilig 
afgehaald worden de aaaropvolgenat 
tij. De N.709 vétloor geneel z.jn ach
tersteven en de 0-67 werd vol watei 
gekapt en zonk, m aar is nu toch weei 
Kunnen vlotgeoracht woroen.

(N )
OPGESLEEPT

De N.719 werd binnengebracht dooi 
de N.706 met de korre in het schroei

(N )
WRAK OPGEPIKT

Een verlaten en vol water gevulder, 
reddingboot met benzinemotor en hei 
noodige reserve-proviand aan boorci; 
werd binnengebracht door de N.721 
Het wrak hoorde toe aan het Amer, 
Kaansche ss. « Lucky Victory » van Lo. 
Angeles. Vermoedolijk is deze boo',, 
gedurende het laatste stormweder loa- 
gerukt. (N )

Blankenberge

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Van Cleven Charles v. 

Achiel en Helena Chies, Hanneusestr.; 
De Vos Roger, v. Oscar en Zulma D<_ 
Zutter, Uitkerke; Mercier Gilbert, v. 
Camiel en Alice Govaert Zeebrugge; 
Clabeau Norbert, t . Georges en Simo- 
nia Creus, Alberts.tr.; Breems Wilfried 
v. Lucianus en Maria Coppens, Sta- 
tiestr.; Van Houtven Max, v. Karel en 
De Pauw Angela, Van Beerstr.; Ver- 
steghe Georges, v. Edward en M arga
retha Pynnaert de Smet de Nayerlaan.

Sterfgevallen: Ponjaert Maria, wed. 
Pieter Bousse, Visscherstr. ; De Donc- 
ker Celestine, 69 j , echtg. De Ridder 
Maria, Vrijheidstr.; Pieters Anna, 52 
j., echtg. William Joinson, Oudstrij- 
derstraat.

Huwelijken : Croes Jozef en Ver- 
cruysse Pharailde.

Huwelijksaankondigingen: Packo Si
mon en Ponjaert Georgette; Easton 
André en Bronders Elza; Van Wulpen 
Jérôme en Destickere Hélène.

(H )

Uitvoer van Gezouten 
en Gerookten Haring

Veel bladen hebben den uitvoer ge
meld van .tien millioen kgr. gezouten 
en gerçokten haring naar Frankrijk.

Waarheidshalve moeten we mel
den, dat weliswaar onderhandelingen 
plaats hebben en men het in prin
cipe hieromtrent eens is, maar dat 
het akkoord nog niet als definitief 
kan aanzien worden en bijgevolg van 
uitvoer nog geen sprake is.

Zoodra zulks vaststaat, zullen we 
onze lezers hieromtrent voorlichten.

Huis Raph. Huysseune
IM PO RT EX PO R T • 

j . VISCH - GARNAAL
; Specialiteit gepelde garnaal |
:  H. R. 2151 Tel. Prive 513.39 •• •
• (1) Vischmijn 513.41 ;

Het mechanisch 
verkoelen van V isch 

aan boord
Het gaat hier inderdaad over ver- 

Koeien en met over vervriezen, want 
ue temperatuur —  hoe dient ze ook 
nui graden nadert —  üiijit a*ajd hoo
ger dan net punt w a tu op ae vioei- 
atollen bevat in de spieren van de 
viscn zouoerr vervriezen.

U s  is daar gewoomijk voldoende 
voor en geniet ook van de vooiKeur, 
zoowel voor wat de viscnvangst als 
den nandel betreft.

net ooer van dé machines aan boord 
is net georuiK van ijs aan te vuiien.

In uit gevai komt oe machine enicel 
tusscnen om net ijs te beietten te 
sinerten. De warmoe die ze dus te ver
werden heeit is: l j  de warmte die 
tusscnen de wanden dringt; 2) deze 
die tusschen de deuren dringt die niet 
luchtdicnt siuiten of 3; door de pa- 
neeien die wijd openstaan gedurende 
de viscnvangst en eiudenj k 4) de 
warmte van den visch tot zijn warmte 
ongeveer nui graden bereiKt.

nieruit blijKt dat die machine aan 
twee verscnulende regimes onderwor
pen wordt: een regelmatig traag wer- 
Ken voor 1, 2 en 4, en een intensief 
werken voor 3.

We derusen te mogen zeggen dat 
geen enseie machine voor 't jogen- 
blik in staat is een horizontale tem- 
peratuuroocht te behouden, want de 
viscnvangst is dikwijls onregelmatig. 
Er kan b.v. 100 kg. visch ineens uit- 
gegoten worden die gewasschen en ge
sorteerd in den kortst mogeiijKen tijd 
zal moeten naar het scheepsruim 
overgebracht woiden. Tijd waaiop van 
de macnine heel veer zaï gevergd wor
den. Nadien zal moeten zorgvuldig 
vermeden worden dat de temperatuur 
onder nul daalt. Inderdaad, dit zou 
Kunnen een langzaam en onvolledig 
vervriezen van zekere deelen van den 
visch veroorzaken die, gevolgd door 
een trage ontdooiing, zeer nadeeng 
voor de kwaliteit van de waar is. Om 
een regelmatige temperatuur te be
houden, zou de machine dus moeten 
herhaaideiijK stopgezet en later terug 
in werking gebracht worden. Dit her
haalde stoppen en in werking stellen 
van de machine zou een personeel 
vergen dat, indien niet gespecialiseerd, 
in elk geval vol aandacht en stipt
heid zou moeten zijn. Van de mannen 
kan dit echter niet gevergd worden 
daar ze niet talrijk genoeg zijn en 
hun werk alies van hun krachten 
eischt.

De oplossing ware natuurlijk dat 
alles automâtisch geregeld werd en 
de persers de temperatuur van het 
scheepsruim zelf regelen en op het
zelfde punt behouden. Maar deze toe
stellen zijn uiterst gevoelig en dus 
voor het oogenblik moeilijk aan te 
passen aan de voorwaarden die aan 
boord heerschen.

Schenkt deze gecombineerde me
thode van ijs en machine voldoening? 
Op technisch gebied heei zeker. De 
ondervinding heeft dit volledig be
wezen. Op economisch gebied is dit 
enkel kwestie van een voorafgaande 
studie. Men is ten andere gewaar ge
worden dat de besparing aan ijs ver
wezenlijkt, niet te misprijzen valt.
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LISTER - BLACKSTONE
SCHEEPS- EN HULP-DI ESELMOTOREN  
: :  van 8 P.K. tot 600 P.K. ::

Algemeen Agentschap: H. DE BO ECK en C  jO REN S  
P.V.B.A. Boom

A G EN TSC H A P  DER K U S T : R.
27,
Tel.

N E Y  T
Cirkelstraat
719.10

Oostende

M A R K T B E R I C H T E N
O O S T E N D E

Vrijdag 8 Februari 1946.
Van de tien visschersvaartuigen die 

heden Binnen zijn, zuüen er siechts 7 
macsten. Ai deze scnepen komen van 
de iNooiazee en ne d Den tengevoige het 
siéent weder nun reis onderoioken. 
iiun vangsten zijn dan ook maar be- 
treKKenjK Klein en omvatten in kieine 
hoevceineden rog, keilrog, pladijs, 
Kaoeijauw, wijting, steenpost, zee
hond, zeenaai en zeer weinig fijne 
viscn. L>eze laatste soort worat duui 
veiKocht; klein piadijs en rog dalen 
in prijs, maar groot piadijs, wijting 
en kaoeijauw daarentegen boeken een 
lien te stijging. De marKt was bijzon
der renaeerend voor een Vrijdag

Ten gevoige net slecnte weder bleei 
de naringvioot binnen. Een vijf ta. 
vaartuigen ürengen niettemin geza- 
mennjü 4500 kg. binnen, die van dc 
hand worden gedaan aan prijzei. 
gaande van 280 tot 360 fr. per 100 kg
0.264 1.351 25.610,-
0.24 1.624 30.750 —
0.233 2.846 57.090,-
0.201 3.260 71.290,-
0.30 2.465 44.830,-
0.114 3.160 61.240,-
N.793 2.508 48.030-

Zaterdag 9 Februari 1946.
Elf vaartuigen zijn heden aan dei 

afslag aanwezig, doch gezien bijna a 
de vangsten weinig omvangrijk zij. 
is de aanvoer niet bijzonder groot i 
noemen; deze benadert de 50.000 k£. 
en bestaat uit 10.000 kg. rog, 7.000 ks. 
keilrog, 4500 kg. wijting, 11.000 kt 
platvischsorteering, 9.250 kg. kabei 
jauw en gul, een 50-tai bennen zee 
hond en haai, weinig tarbot en tong, 
benevens andere soorten in kleine 
hoeveelheden. De afzetprijs der rog
gen is nagenoeg dezeifde als Zater
dag; de andere soorten daarentegen 
stijgen in prijs. Mooie partijen pia
dijs, wijting en kabeljauw worden ge
leverd door de 0.165. Gezien het feit 
dat er een tekort aan fijne visch is, 
boeken deze een flinke stijging. Niet
tegenstaande de vangsten allen door
gaans klein zijn, zijn de verwezen
lijkte besommingen zeer mooi. De 
markt eindigde levendig en zeer vast.

0.188
0.7
0.149
0.93

3.451
3.520
3.490
1.822

71.140,—
68.710,—
72.690,—
37.360,—

Maandag 11 Februari 1946.
Een weinig meer visch dan Zater

dag; 10 vaartuigen hebben een ge
zamenlijke aanvoer van 950 bennen, 
bestaande in hoofdzake uit kabeljauw 
(400 bennen), pladijs (400 bennen), 
wijting (60 bennen), benevens 6.500 
kg. tong. De afzetprijzen, alhoewel 
iets minder dan Zaterdag, zijn heden 
voor alle soorten zeer vast.

De aanvoer van ijle haring bena
dert de 310.000 kg. en is de gezamen- 
ajke lading van een vijftigtal vaar
tuigen. De afzetprijzen zijn zeer loo- 
nend en schommelen van 160 tot 410 
frank de 100 kg.

geveer 43.000 kg. De prijzen waren 
zeer loonend en de verwezenlijkte be
somming naai' verhouding. De tong- 
aanvoer benadert de 5.500 kgr. en 
schommelende prijzen in stijgende 
richting worden betaald. In  het alge
meen worden alie vischsoorten aan 
goede prijzen afgezet en van beurt 
tot beurt worden steeds duurder prij
zen gegeven.

De aanvoer van ijle haring bedraagt 
heden zoowat 250.000 kg.; deze wor
den betwist aan prijzen gaande van 
120 tot 370 fr. per 100 kg.
0286 6.890 187.240,—
0.218 8.705 177.980,—
0.289 15.653 298.500,—
0.140 3.757 117.210,—
0.201 5.643 119.030,—
N.733 4.067 81.910,—
N.793 3.338 64.190,—

Donderdag 14 Februari 1946.
Acht vaartuigen ter mijn, waarvan  

één met een groote vangst (550 ben
nen) en de overige met middelmatige 
vangsten. Er is dus meer visch voor
handen dan noodig. De vraag is klein 
zoodat alle vischsoorten een gevoelige 
inzinking in prijs ondergaan.

De aanvoer van ijle haring is uiter
mate klein vandaag: 26 haringvaar- 
erds brengen in kleine hoeveelheden 
gezamenlijk ongeveer een veertigtal 
duizend kgr. binnen, welke van de 
hand worden gedaan aan mooie prij
zen schommelend tusschen 300 en 
580 fr. de 100 kg.

0.199
0.200
0.242
0.290
0.193
3.610
0.187
3.191
0.214
0.36

2.786
7.107
3.388

14.211
6.610
1.829
3.912
6.661
5.982
1.111

57.120,—
184.810,—
73.480,—

302.800,—
204.170,—
46.150,—
99.920,—

189.040,—
155.580,—
39.360,—

0.194 948 21.420,—
0.267 2.167 44.900,—
0.251 2.268 46.340,—
0.62 3.793 81.420,—
0.186 4.279 93.350,—
0.165 16.783 333.770,—
N.785 5.489 114.450,—

Dinsdag 12 Februari 1946.
Zes visschersvaartuigen hebben een 

;ezamenlijke aan voer van 1.650 ben- 
ten visch en ongeveer 3.000 kg. tong 
er markt aangevoerd. Al de aange- 
oden vangsten zijn doorgaans om- 
angrijk, zoodat er meer visch op de 
ïarkt is dan gisteren. Al de visch- 
oorten, met uitzondering van tong en 
og die gestegen zijn, worden vandaag 

/eel goedkooper van de hand gedaan. 
De tongsoorten, alhoewel iets duurder 
dan gisteren, worden in licht dalende 
njn verkocht. De verkoopprijzen van 
kabeljauw zijn niet vast: nu eens 
wordt zij verkocht in dalende, dan 
weer in stijgende lijn.

65 vaartuigen met een gezamenlijke 
aanvoer van circa 280.000 kg. ijle ha
ring ter markt Deze worden van de 
hand gedaan aan prijzen gaande van 
140 tot 340 fr. per 100 kg.
0.266 19.926 326.610,—
0.217 21.461 364.670,—
0.132 5.932 127.860,—
0.291 12.581 232.060,—
0.82 22.892 364.490,—
0.166 7.400 130.560,—

Woensdag 13 Februari 1946.
7 visschersvaartuigen lossen heden 

hun vangst. De aanvoer bedraagt on-

0.247
N.808
0.33
0.93
N.785
0.121
0.62
0.264

fr. 423.930,—  
67.790,—  
70.550,—  
77.680,—  
94.040, 

168.020, 
85.030,—  
35.180,—

Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  

Croothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch

Speciaal adres voor G EP ELD E en O N G EPELD E G A R N A LEN

Zoodra mogelijk weer op de Belgische Markt. (10)

N I E U W P O O R T
IN  DE VISCHMIJN

De jongste stormen hebben de prij
zen van den haring gevoelig doen 
stijgen en degenen die er binnen
brengen kennen nu prijzen die schom
melen tusschen 2 en 3 fr. het kg. Dins
dag en Woensdag waren er telkens 
7 schepen binnen met min of meer 
belangrijke vangsten, maar steeds van 
prima kwaliteit en vonden gretige 
afnemers aan vastere prijzen dan deze 
van de laatste week. N.

AANVOER EN OPBRENGST  
DER WEEK  

Donderdag 7 Febr. 2.754 
17.214Vrijdag 8 

Zaterdag 9 
Maandag 11 
Dinsdag 12 
Woensdag 13 
Donderdag 14

48.010
53.597
90.192
48.053

96.620,- 
338.840,—  
985.550,- 

1.352.430,—  
1.546.250,—  
1.046.060,- 
1.022.220,—

fr. 6.387.970,- 
AANVOER IJLE HARING

Maandag 4 Febr. 
Dinsdag 5 
Woensdag 6 
Donderdag 7 
Vrijdag 8 
Zaterdag 9

Leopold D EPA EPE
In- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal 

VISCHM IJN ZEEBRUCCE  
Tel. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

Prijs
kgr. p. 100 kg.

658.240 61— 150
133.600 97— 360

2.350 280— 360

Verwachtingen
Volgende visschersvaartuigen wor

den verwacht voor toekomende week: 
0.109, 0.176, 0.108, 0.300, 0.235, 0.256, 
0.87, 0.151, 0.171, N.704, 0.262, 0.154, 
0.246, 0.140, 0.233, 0.279, 0.277, 0.138, 
0.242, 0.223, 0.282.

Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
47— 54 52— 59 52— 56 50— 54 49— 52 46— 49
56— 58 63— 72 61—63 62— 66 60— 63 59— 63

64 71— 72 62— 66 64— 66 64— 65 62— 65
70 62— 64 65— 66 64 62
58 58— 59 58— 60 59— 61 57— 58

83 62— 70 82— 92 74— 87 83— 88 87— 92
55 43— 47 40— 70 37— 61 50— 62 50— 54

32— 33 33— 35 34—37
33 36

30
25

15— 16 12— 15 10— 13 11— 12 8.60— 9.40
19 18— 20 16— 20 12— 15 13— 15 11— 15

20— 23 23— 24 18— 21 15— 16 15— 18 14— 16
17— 18 22— 24 19— 24 16— 17 17— 19 14— 16

20— 21 17 13— 14 14 11— 13
34
27

21 23 17— 19

PRIJZEN PER K ILO  TO ECEK END  A A N  DE VERSCHEIDENE SOORTEN V ISC H  

VER K O CH T TER STEDELIJKE V IS C H M IJ N  V A N  OOSTENDE - WEEK VAN 1 TOT 7 FEBRUARI 1946

Soles —  Tongen, gr..........................
3/4 ... .................................
bloktongen .......................
v/kl......................................
kl.............. . .......................

Turbot —  Tarbot, gr......................
midd....................................
kl.......... ..............................

Barbues —  Griet, gr.......................
midd.......... ........................
kl............... ............. ...........

Carrelets —  Pladijs, gr. platen ...
gr. lek ..............................
kL iek ...............................
iek 3e slag .......................
platjes ..............................

Eglefins —  Schelvisch, gr...............
midd............... ....................
kl. ................................

Colins —  Mooie meiden, gr...........
midd...................................
kl.........................................

Raies —  Rog ...................................
Rougets —  Roobaard ;..................
Grondins —  Knorhaan ..................
Cabillaud blanc —  Kabeljauw ...

Gullen ..............................
Lottes —  Steert (zeeduivel) ........
Merlans —  Wijting ........................
Limandes —  Schar ........................
Limandes soles —  Tongschar .......
Emissoles —  Zeeh aa i......................
Roussettes —  Zeeh on d ...................
Vives —  Arend (Pieterman) ........
Maquereaux —  M ak ree l.................
Poors ......................... . ....................
Grondins rouges —  Roode knorh.
Raies —  K e ilro g .............................
Homards —  Zeekreeft .............  ...
Flottes —  S c h a a t ............... ............
Z eebaars..........................................
Lom ...................................................
Congres —  Zeepaling......................
Lingues —  Lengen j. ......................
Soles d’Ecosse —  Schotsche schol
Hareng —  Haring (volle) .............
Hareng guais —  IJle haring ........
Latour ..............................................
Tacauds —  Steenpost ...................
Flétan —  Heilbot ..........................
Charbonnier —  Koolvisch .............
Esturgeons —  S te u r .......................
Z eew o lf.............................................

Tél. 513.27 H.R.B. 19732
FIRM A ALBERT RAES 
Scheepsverzekeringen

VISCHHANDEL —  VISCHAFSLAG  
Invoer DEVYZO P.V.B.A. Uitvoei 

R o o k e r ij : : 
Vervoer in alle richtingen

Vischmijnstraat 12 - Zeebrugge

B R U S S E L

Prijs per kg. der verschillende visch
soorten, verkocht ter vischmarkt ge
durende de week van 2 tot 8 Februari 

Griet 10-37; kabeljauw 6,75-25; ha
ring 1,25-3; schelvisch 10-15; schaa. 
10; wijting 5-20; pladijs 7,25-25; keil
rog 8-22; forel 11-50; tarbot 17-66, 
tong 32-57 fr. per kg.

Er werd 135.049 kg. verkocht tegei 
1.532.281 fr. Tengevolge van het slech
te weder was er weinig toevoer. Dt 
invoer uit Denemarken is verminderd. 
De kleinhandelsprijzen blijken laag te 
zinlen blijven. De kleinhandelaars 
durven geen hooge prijzen meer bie
den uit schrik voor de inspectiedien
sten. Niettegenstaande er 12.000 kg. 
minder verkocht werd in vergelijking 
met vorige week is de ontvangst met 
100.000 fr. gestegen.

Z E E B R U G G E
Zaterdag 9 Februari 1946.

Tongen: groote 54, middelslag 68, 
kleine 72; tarbot 80; platen: groote 
17, middelslag 26, kleine 26; rog 28; 
kabeljauw 29; wijting 22 fr. per kg.

Maandag 11 Februari 1946.
Tongen: groote 51, middelslag 70, 

kleine 71; tarbot 72; platen: groote 
14, middelslag 22, kleine 24; rog 30; 
kabeljauw 24; wijting 20 fr. per kg.

Dinsdag 12 Februari 1946.
Tongen: groote 49, middelslag 67, 

kleine 67; tarbot 75; platen: groote 
14, middelslag 22, kieine 24; rog 25; 
kabeljauw 24; wijting 20 fr. per kg.

Woensdag 13 Februari 1946.
Tongen: groote 47, middelslag 61, 

kleine 64; tarbot 80; platen: groote 
13, middelslag 14, kleine 17; rog 22; 
kabeljauw 19; wijting 14 fr. per kg.

Donderdag 14 Februari 1946.
Tongen: groote 44, middelslag 66, 

kleine 66; tarbot 80; platen: groote 
12, middelslag 15, kleine 16; rog 15; 
kabeljauw 18; wijting 13 fr. per kg.

Firma H. Debra
Groothandel rn Visch

16— 24 14— 25 14— 22 17— 24 18— 25 8— 13

19 14
20— 23 25— 27 21— 26 18— 20 19— 26 20— 26
13— 19 15— 23 19— 20 13— 17 15— 20 13— 19

66
12— 18 18— 21 19— 24 13— 15 13— 15 5.60— 8.80

15— 19 18 13

12— 17 13— 14 14 13 14— 15 6
11— 13 12— 16 14 12 13 4.50— 10

20— 24 14— 23

20

2.80—3.60 

i ï —13

22— 23

14— 16

22

31

18— 25 22— 25

18—20

26

1.60—4.10 1.40—3.40

14

26

13

13— 17

14—31

3— 5.80

en Garnaal

EX P O R T  - 
Zout voor de

• M PORT  
visschers

NIEUWE ABONNEMENTEN

Al onze Hollandsche lezers, welke 
wenschen een abonnement op Het 
Nieuw Visscherijblad te nemen, stor
ten de som van twaalf gulden op 
postgiro 431.332 van h. Jan Spaan
derman, Postbox 15 te IJmuiden.

I J M U I D E N
Deze rubriek werd vorige week te 

laat ontvangen.
In de week van 26 Januari- 1 Febru

ari kwamen aan de Rijksvischhallen 
13 stoomtrawlers en 25 motors hun 
vangsten versehe visch verkoopen.

De aanvoer van deze week was zeer 
bevredigend. Iedere dag waren er 
stoomtrawlers met recordvangsten ka
beljauw en schol, zoodat de resulta
ten zeer bevredigend kunnen genoemd 
worden, temeer daar de reisduur zeer 
kort was.

Vangsten van motors bestonden te
vens uit veel kabeljauw, schol en wij
ting. De tongenvangsten waren echter 
niet groot. De kleinere kustvaartuigen 
moesten alle thuis bli;ven, vanwege 
het slecht weer. De totale aanvoer was 
560.000 kg.

Alle versehe visch werd verkocht 
aan de vastgestelde prijzen. De export 
van visch was deze week wederom van 
zeer geringe beteekenis en mag abso
luut geen naam hebben, zoo gering 
waren de kwantums welke werden ver
zonden.

Zaterdag 26 Januari 1946
2 stoomtrawlers. 8 motors en enkele 

kustvisschers, alle met schoone vang
sten brachten aan de markt 100.000 
kg. grove en 13.000 kg. fijne visch.
IJM.114 besomming 13.000 fl.
VL68 » 5.700 fl.
KW.166 » 7.400 fl.
KW.144 » 6.000 fl.
üW.38 » 7.800 fl.
KW.91 » 9.700 fl.
KW . 104 » 6.800 fl.
A.W.108. » 9.200 fl.
KW.45 » 7.650 fl.
KW.24 » 9.900 fl.

» 25.600 fl.
» 28.500 fl.
» 8.900 fl.
» 7.200 fl.
» 11.600 fl.
» 6.230 fl.
» 5.900 fl.
» 10.600 fl.
» 6.700 fl.
» 4.350 fl.
» 7.200 fl.
» 6.600 fl.
> 6.000 fl.

IJM.95
IJM.73
KW.32

besomming 15.000 fl. 
» 22.300 fl. 
»  5.200 fl.

Vrijdag 1 Februari 1946
De aanvoer was vandaag zeer klein. 

1 stoomtrawler met schol en kabel
jauw. Totaal 14.000 kg. grove en 1.000 
kg fijne visch.
IJM. 14 besomming 13.900 fl.

Aanvaringen en
Stormschade

■ F " ’
0.213 «Pierre Valcke» brak zijn ach

tereinde en sloeg tegen de N.800, waar
door lichte schade veroorzaakt werd 
aan den achterspiegel. Ook de 0.213 
liep schade op.

•••
De 0.48 «Paulette» liep op 6 Februari 

in het «Nieuw Handelsdok» juist vóór 
de vischmijn de N.801 «Jonge Frans 
I I I »  aan, waardoor deze de achter- 
spiegel doorbrak. Het dek is ontzet en 
heeft een lek onder de waterlijn.

Op 8 Februari wilde de keerkoppe- 
iing van de N.770 «Jonge Frans V», 
toebehoorende aan Frans Huysseune, 
niet werken, toen schipper Verburgh 
de onvoorzichtigheid beging, volle 
kracht achteruit te slaan.

Daardoor werd schade toegebracht 
aan den achtersteven van de 0.48.

•••
De D.I. 1339 werd door den storm 

het achtereinde losgerukt, terwijl de 
touwtros van het vooreinde de mast 
afbrak en de zeilen afrukte.

•**
De 0.195 liep op 9 Februari door 

braak van de trossen schade op, daar 
het vaartuig tegen de kaaimuren ge
slingerd werd.

*•*
De N.813 « Madeleine », behoorend 

aan Vanhove Isidoor, werd door den 
storm op 9-2-46 op de zandhoop van 
de gam aalkaai te Nieuwpoort gesla
gen. De achterspiegel werd ingedrukt. 

*♦*
De N.778 werd den 11 Februari door 

de D.3624 opgesleept. Dit geschiedde 
tengevolge van motordefect.

Den 7 Februari liep de N.778 «Su
zanne» schade op door den storm.

M»
De 0.216, toebehoorend aan Debeen 

Amand, sloeg los en dreef naar de 
Slipway en gekapseisd. Het vaartuig 
zonk en werd bij iaag water vlot ge
bracht.

Maandag 28 Januari 1946
Wederom is de aanvoer zeer groot. 

* stoomtrawlers en 15 motors bracn- 
ten aan de markt 210.000 kg. grove en 
27.500 kg. fijne visch. De voornaamste 
.ioorten waren : kabeijauw, scnoi en 
wijting.
IJM.94 besomming 27.600 fl.
U M . l l l  
iJM.118 
KW.6 
KW.54 
KW.86 
KW.59 
KW.175 
KW.162 
KW. 89 
KW.14 
KW.79 
KW.33 
KW. 10

Dinsdag 29 Januari 1946
1 stoomtrawler van het Noorden met 

een schoone vangst schelvisch en ka
beljauw. De andere trawler met een 
schoone vangst kabeljauw en schol, to
tale aanvoer 74.000 kg. grove en 2.000 
kg. fijne visch.
IJM.183 besomming 28.000 fl.
IJM.89 » 20.000 fl.
KW.78 » 8.400 fl.

Woensdag 30 Januari 1946
2 vaartuigen aan de markt met 

vangsten kabeljauw en schol, totale 
aanvoer 72.000 kg. grove en 4.000 kg. 
fi.'ne visch.
IJM.71 besomming 20.000 fl.
IJM.87 » 15.300 fl.

Donderdag 31 Januari 1946
De aanvoer bestond wederom uit 

schol en kabeljauw. 2 stoomtrawlers 
brachten aan de markt 54.000 kg. gro
ve en 3.500 kg. fijne visch.



H ET NIEUW VISSCH ERIJBLAD

Notariëele Aankondigingen
Studie van Meester 

Jan B. de Gheldere
Notaris te Heist-aan-zee.

INSTEL MET PREMIE  
Op Dinsdag 19 Februari 1946, om

16.30 uur te Heist, in het «Café Lon
don», Maes en Boereboomplaats, van: 

BADSTAD HEIST
GERIEVIG  W OONHUIS

met afhankelijkheden en erve, gele
gen Bakkerstraat, nr 1, groot 35 cen
tiaren; verhuurd zonder geschreven 
pacht aan Leon Desmidt mits 140 fr. 
te maande. (93)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Dinsdag 19 Februari 1946, te 15 
uur ter gehoorzaal van het Vredege
recht, Canadaplaats, te Oostende: 

INSTEL MET % % PREMIE  
van een 

BURGERSHUIS  
5i' .ientenierstraat 15, te Oostende. Op

pervlakte 135 m2. Gebruikt zonder 
pacht.

Bezoek. Maandag en Donderdag van
14 tot 16 uur.

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie van den verkoopenden no
taris. (90)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Donderdag 21 Februari 1946, te
15 uur, in het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

INSTEL MET % PREMIE  
STAD OOSTENDE

I. Het vroeger «Hotel Beau Rivage» 
Albert I Wandeling, 66 (Center van 
Zeedijk, tusschen de Hotels Plage en 
Splendid).

Oppervlakte 590 m2.
De eventueele rechten op vergoeding 

voor oorlogschade worden medever- 
kocht. Schade geraamd op 1.262.000 fr. 
(Waarde Augustus 1939).
II. Groot Handels- en Opbrengsthuis 
Van Iseghemlaan, 49, 49A en 49B met 
uitweg in de Christinahelling.

Recht over het Theater. Oppervlak
te 336 m2.

De eventueele rechten op vergoe
ding voor oorlogschade worden mede- 
verkocht. Schade geraamd op 91.500 
fr. (Waarde Augustus 1939).

Onmiddellijk genot voor de twee 
loten.

Bezoeken: Maandagen, Woensdagen 
en Donderdagen van 14 tot 17 uur.

Voor alle nadere inlichtingen zich 
wenden ten kantore van den verkoo
penden notaris. ____________________ (91)

Studies van de Notarissen Maurice Quaghebeur 
te Oostende, Kerkstraat 43, enH. Clavareau

te Brussel, Duquesnoystraat 23.

Studie van den Notaris 
J. d. de Cneldere

te Heist-aan-zee.

INSTEL MET PREMIE
Op Woensdag 20 Februari 1946, tt

16 ure te Helst, in het «Hôtel de lu 
Marine», Statieplaats, van:

W IJK ZEEBRUGGE (BRUGGE)
Gunstig gelegen

Perceel NIJVËRHEIDSGROND
Hoek der Reederskaai, Appelzakstraat 
en Zeedijk; groot 308 m2 (.zij ongeveer 
6 m. op 51 m.).

Beschikbaar met betaling. (94)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Dinsdag 26 Februari 1946, te
15 u. in het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

TOESLAG van
I. STAD OOSTENDE. 

SCHOON BURGERSHUIS  
(V illa Paula), Amsterdamstraat, 32; 
oppervlakte 87,07 m2.

Genot: met 1 Juni 1946. Verhuurd 
zonder pacht.

Bezoek: Maandag en Donderdag var. 
14 tot 16 uur.

Ingesteld: 225.000 fr.
II.. GEMEENTE BREEDENE (Dor£) 

WERKMANSHUISJE
Jorpstraat 299 (recht over de Kerk); 
oppervlakte 82 m2.

Gebruikt zonder pacht.
Bezoek: ’s Maandagsmorgens van 

10 tot 12 uur.
Ingesteld: slechts 20.000 fr 

Alle nadere inlichtingen te beko
men ter studie. (96)

Studie van den Notaris 
J. B. de Gheldere
te Heist-aan-zee.

OPENBARE VERKOOPING  
van

Stad Brugge - Sektie Zeebrugge 
Welgelegen W O O N H U I S  met hofje
Evendijk-Oost, nr. 116, groot 106.92 
um. Vrij gebruik met de betaling. 

E e n i g e  Z i t d a g  : 
Donderdag 7 Maart 1946, om 3.3C 

ure stipt namiddag, in het Café «T a 
verne du Port», Heiststraat.

Inlichtingen en plakbrieven ter 
studie. (98 )

Kleine aankondigingen

Op Maandag 18 Februari 1946, te
15 uur in het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

TOESLAG  
van

STAD OOSTENDE
Een blok van twee aanpalende en 

verbonden huizen, bestaande uit:1. EEN HANDELSHUIS 
hoek Witte Nonnenstraat 23a en L ijn - 
baanstraat.

2. EEN WOONHUIS
Lijnbaanstraat, 9.

Samen gekadastreerd sectie A Nos 
878a en 880 voor een totale opper
vlakte van 132 m2.

Water. Gas. Electriciteit.
Beiden verhuurd zonder pacht.
Bezoeken: Maandagen en Donder

dagen van 10 tot 12 uur.
Gebracht op 505.000 fr.

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie van voornoemde notarissen.

(92)

Studie van den Notaris
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

RHEDERS-VISSCHERS !
•  Wenscht U  schepen te koopen of te verkoopen ?
•  Wenscht U « ANGLO-BELGIA jN » motoren te koopen ’?
•  Wenscht U inlichtingen van welken aard ook met betrek 

op visschersvaartuigen ?

Wendt U tot :
R. BOYDËNS, JSchipperstraat 40, OOSTENDE

Het Repatiieeren van Visschersvaarta%eii
Hier en in Neaeriand

Wij ontvingen van uit IJmuiden U bij voorbaat onzen hartelijken dank 
hiernavolgend schrijven: oetuigend.

Weledele Heer,

Met belangstelling lazen wij in Uw 
olad over ae vorderingen, die door ü 
en üW| overheidsinstanties gemaakt 
zijn met net terugvoeren van Beigi- 
sene visscnersvaartuigen uit den 
vreemde, speciaal wat oetreft de scne- 
pen uit f  rankrijk en zuidelijke ïan- 
aen.

Wat de Hollandsche schepen be
treit, is er uit Duitschland een be
duidend percentage teruggevoerd naai 
ooiland. In  Framsrijk en andere ian- 
aen zijn nog geen resultaten ge Doekt, 
jenaive een emtei geval op de lianaar  
enanden.

net zou voor ons interessant zijn 
„e vernemen hoe en op welke wijz„ 
de Belgische visscherij het heen  
Klaargespeeld, zoo spoedig zoovee*. 
schepen in de thuishaven terug tt 
Drengen.

Wij in Holland hebben een Com
missie: «Teruggave Vaartuigen», dit 
zich echter in de praktijk uitsiuitenu 
met de binnenscneepvaart bezig- 
noudt.

Een zoodanige Commissie zetelt 
eveneens in Parijs, van wien we om
trent visscnersvaartuigen tot dusvei 
niets mochten vernemen.

Deze commissie ressorteert ondei 
het Ministerie van Scheepvaart, Dui 
oengewoon goedwillende menschen, 
evenals alle verdere commissies e* 
instanties. Alieen valt het te betwij- 
ieien of zij, wat betreft visschers- 
scnepen, deskundig zijn.

Het zou de Honandsche visscherij 
interesseeren, wat aan de hand van

ONS STANDPUNT
Het kan niet ontKend, dat het Be

heer van nel zeewezen, aams zij aen 
grooten steun cioor zijn auecteur-ge- 
neraai ±1. De Vos veneend, zeer vee* 
goeds neeït vernent dij oe repatnee- 
niig van visscnersvaartuigen. 
m j ons Zijn net onze maimeoverhe- 

den, aie overai opzoeKingen iaten doen 
en wentaaaig visscnersvaartuigen m u  
xseigiscne wacntscnepen gaan naien. 
in  uat opzicnt neeït net Zeewezen net 
werk in la^u en 1941 aoor privaten 
aangevangen, steeas gesteund.

onze nonanascne reeders zijn zoo 
geiuKKig met en de commissie van at 
rjinnenscneepvaait, die .te Jfanjs ze
telt, scm.nt ons in elk geval hiervooi 
niet bevoegd, evenmin ais een advo
caat, tnans voor visscnenjaangelegen- 
neaen, aoor onze wooraerDuren aan- 
geauid.

Aiies versmacht in Holland in de 
nanaen van Bureaucratie.

.tiet komt ons noentans voor dat 
Honano over genoeg knappe zeeom- 
óieren en marinevaartuigen moet be- 
ocniKKen om te tracmen zoo spoedig 
mogenjK de geteisterde reeders te nei
gen.

Waarom geen Luitenant Haezevoet 
aoD, voonoopig te uostenae veronj- 
«end, met een uergelijse oparaent oe- 
.asten? Deze omcier is iuer met at 
-ionanascne beiangen geiast en zou 
*eei zeKer met beter vragen zijn lanu 
.lUtiiger ie Kunnen zijn. 

jJe geteisterae nonanasche reeders
Zixjxx Uiaiiù ctcUi. 11UXA lui ovcigciaocxx t*.
ae Hoiianascne visscherij aangeiegen- 

u‘w ‘opgedane praktik, “de“ weg zou ! heaen woraen nog steeds verrot uoo.
zijn om datgene te bereiken wat U in 
zoo korten tijd voor de Belgische vis
scherij tot stand hebt gebracht.

Hopend dat U uit dit sennjven vol
doende stoi zuit putt«n om een goede 
ians te breken ten behoeve van de
Nederlandsche visscherij, teekenen wij tie*?

auenei commissies van visscnenjon- 
kunuige aniDtenaren.

iiet mag gezega aat wij in dit op
zicnt onze noiianascne vrienden vtr 
voor zi„n! 

üop nolland! Wie neemt het initia-

•  Men vraagt leerjongen: Drukkerij 
«H e t Nieuw Visscherijblad», Nieuw
poortsche Steenweg 44, Oostende.
•  Te huur gevraagd: appartement, 4 
plaatsen. Schrijven bureel blad. (14) In onze vorige nummers hebben we 
_  . _ . ... . . reeds gewezen op het feit, hoe veel 
9  Ie  koop: Schnjfmachien in zeer kleine visschersvaartuigen in Enge-

De Belgische Kustvisschersvaartuigen
in Engeland

WANTOESTANDEN ALDAAR EN GEVOLGEN

Op Dinsdag 26 Februari 1946, te
15 u. in het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

TOESLAG van 
EEN BEST GELEGEN HANOELSHUIS 

MET PAKHUIS
Thouroutsche Steenweg 119, te Oos
tende.

Oppervlakte 209 m2.
Genot onmiddellijk.
Zichtbaar den Maandag en Donder

dag van 2 tot 4 uur.
Ingesteld: 375.000 fr. 

Voor alle nadere inlichtingen, zie 
plakbrieven of zich bevragen ter stu
die van den verkoopenden notaris. 97

goeden staat. Clavier universelle. Z.w. 
bureel van ’t blad.
0  Te koop: Dieselmotor Junkers 13
H.P. met generatrice en schakelbord. 
Aanvragen: Nieuwe Wandeling, 30, 
Gent. K.76

•  Te koop: Visschersvaartuig ge
bouwd in 1941. Lengte 12,50 m., 3 m. 
breed, voorzien van-een motor Climax 
35-40 P.K. van 1937 met volledige uit
rusting, gereed voor het varen; en
2 haringkorren, 2 garnaalkorren, een 
stroopnet, een vischkorre, fornuis, 
eleclr. enz. Voorwaarden bureel van 
’t blad. K.87
•  Te koop: 2 gesteelde netten voor 
motor 100 à 140 P.K. en 140 kg. ge
breide stukken, kuils, ondervloers, 
bovenvloers enz. in vooroorlogsche ma
nilla. Schrijven bur. blad K.G. K.88

•  Te koop: Visschersvaartuig ge
bouwd in 1942, voorzien van motor 
ABC 80 P.K. van 1943; lengte 15 m. 
over alles; volledige uitrusting, 3 ha 
ringkorren, 2 vischkorren, allerhande 
stukken, gereed om te varen. Prijs en 
voorwaarden bureel blad. K.89

Berichten van 
Handelsmaatschappijen

Gewapende Holle Baksteen 
Welfsels « I S O D A L »
Vloeren in Céramique en 
Ciment - Faiënce tegels 

Te bekomen b ij:

M. Royaux-Claeys
55, Guido Gezellelaan, 55 
Tel. 325.09 - BRUGGE

MOTORVISSCHERI) N. V.
te Oostende

Handelsregister Oostende 2342 
Algemeene vergadering Zaterdag 23 

Februari 1946, 10 uur in zetel.
Dagorde: Balans; Ontlasting beheer 

en toezicht; Statutaire benoemingen.
Aandeelen en volmachten neerleg

gen in zetel.
De Beheerraad.

(85)

OSTEND STORES & ROPEWORKS
Naamlooze Vennootschap, Oostende
Gewone vergadering op Vrijdag 1 

Maart 1946, te 15 uur, Hendrik Ser- 
ruyslaan, 78, Oostende.

Dagorde: 1. Verslag van den beheer- 
en toezichtsraad; 2. Balans en Verlies
en winstrekening; 3. Décharge aan 
beheerders en toezichters; 4. Allerlei. 
Deponeeren der titels, vóór 24 Fe
bruari, bij de «Banque de la Société 

(12) Générale de Belgique». (95)

land door de Regie van het Zeewezen 
uitgebaat, met zware schulden bela
den, teruggekeerd zijn.

Het mag gezegd dat, waar in het 
moederland steeds getracht werd nut
tig werk te verrichten, de leiding te 
Londen en elders, erbarmelijk, ja, on
verantwoordelijk en onbevoegd is ge
weest. In elk geval heeft men geen 
reden er fier over te zijn.

Ondertusschen blijven vooral de 
kleine reeedrs en visschers met de ge
broken potten en de schulden achter.

Een zeer bezadigd visscher schrijft 
ons hierover het volgende:

Mijnheer,
In Het Nieuw Visscherijblad las ik 

een artikel over een vergadering van 
kleine reeders, die met schulden be
laden, terug uit Engeland gekomen 
zijn. Misschien interesseert het U  wel 
met mijn geval kennis te maken.

In 1940 werd mijn schip door de En
gelsche Overheid in beslag genomen, 
ik kreeg hejt terug in November 1940, 
erg beschadigd, ik herstelde het schip 
op eigen kosten, op heden heb ik nog 
geen cent vergoeding daarvoor ont
vangen.

De premie die toen van ons gevergd 
werd'was 7% per trimester en 5% op 
de brutto opbrengst. Dit kon door 
geen enkel klein v aartuig betaald 
worden, in 1944 kwam die premie af 
tot op 2% per trimester, doch we ston
den reeds allen in ’t krijt voor groote 
sommen.

Op ’t einde 1942 won lk inlichtingen 
in, wat het ons zou kosten, hadden 
wij de vaartuigen zelf verzekerd. Ik 
sluit hier het antwoord in, dan kunt 
U zelf oordeelen. Dit gebeurde op een 
tijdstip dat er zoo pas twee vaartui
gen verongelukten door de mijnen.

Op ’t einde 1943, na heel weinig uit
geweest te hebben dit jaar. wegens 
het groote gevaar, moest de haven 
van Brixham ontruimd worden.

De Oostendsche garnaalvloot was 
verplicht te trachten haar brood te 
verdienen aan de « W ulf ». In April 
1944 werd de gansche vloot stilgelegd 
aan de Zuidkust. De schepen van 150 
P.K. mochten naar Fleetwood hun be
drijf voortzetten. Een groot gedeelte 
der kleinere vaartuigen werd door het 
Belgische gouvernement aangeslagen. 
Na korten tijd keerden al de anderen 
naar hun vroegere haven terug en 
brachten zeer veel visch aan de markt 
daar ze nu ongestoord dag en nacht 
hun bedrijf konden uitoefenen. De 
anderen liepen doelloos langs de stra
ten en waren niet in de gelegenheid

een penny af te korten van hun zware 
scnufaen.

Mi.'n vaartuig was toen ook voor de 
tweeoe maai aangeslagen. Zooals b  
weet werd er hier m België zeer veei 
geld verdiend verleden jaar. Weinu, 
mijn vaartuig heelt in al den tijd dat 
net afgenomen werd 8 dagen dienst 
gedaan en ligt nu nog steeos verlaten 
en zonder éen mensen aan boord in 
ingeland, niettegenstaande ik reeds 
alles geprobeerd heb : het mede te 
orengen of op eigen kosten te gaan 
nalen, en toen kreeg ik deze week be
richt om zoo spoedig mogelijk mijn 
schuld te vereffenen.

Nota der Redactie
De brief door de Lloyds aan dien 

reeder gestuurd, geeft het voorstei 
weer een vaartuig van £2000 of 350.000 
fr. te verzekeren voor een jaar voor 
de som van £30 of 5.250 fr. van het | 
oogenblik dat het in de territoriale 
wateren bleef v*sschen.

Wanneer men deze som vergelijkt 
met hetgeen door de Regie aldaar ge
vorderd werd, dan zou het wel eens 
interessant zijn te weten, hoe de 
Staatsambtenaren te Londen met het 
geld van onze menschen zijn omge
sprongen.

W at zal het Zeewezen ervan kun
nen terecht brengen?

Hopen we voor de kleinen het beste.

VISCH H AN DELAARS !
Betaal Uwe facturen voor de Ver- 
eenigde Vischafslagers bij de
B A N K  V A N  B R U S S E L
Bureel : Vischmijn, Zeebrugge
Voor Uw gemak, opent, een 
POSTCHECKREKENING. (3)

ZEEKAARTEN VOOR REEDERS 
EN VISSCHERS

Voortaan zullen de visschers en ree
ders, welke over geen zeekaarten der 
Noordzee beschikken, die gansch «up 
to date» kunnen verkrijgen.

Zij die er hebben en ze willen ver
beterd zien, kunnen dit ook laten 
doen.

Voor alle inlichtingen, wend U  tot 
de bureelen van « Hulp in Nood », Vin- 
dictivelaan 20, Oostende of de kust-

Visscherssloep 
loopt op een myn

Dinsdagmorgen rond 9 uur, vaarde 
a e  «  n u ö u ö t t t  Vctil K c u c i o  w a l!
c n  ^ i c o e r  J-ycxiiccöoer u e  u a v c u  v<ul 
« jc C U i'u g g e  Uxt. x icu  V U a ib u ig  u c v u u d  
4aCU i iu £  in  a e  n a  v e n g e  u i, o n g e v e e r  
o p  a e  p x a a to  w a a r  u c
v*e llLUia JL̂ CClUCUb JU&b, l/UCll
■uaCjLI ecil gCWClUiéC SjllsjylsjXJ.xXJL& VÜwi- 
u c c a . JCkOXX XXXCXA UtOvatX"
0cxi aUG xxcu Vaaxtuxg xxl uw cc gcuio^cü 
«vaö en öCxiciiö 40XXJ&.. xxcu VaaibUiÿ v«nl 
*ccuer .Rüucib Vanuuixe Uub «mot
.«VsXXl/CX XXV/O XXX a c  Xul/AAU «Mu*"
ouig KW am, Dooa ae eci öi/e nuiy en 
^Ajvoe Vjier aer opvaienvxcxi. Van uuo- 
ooiicü ae w I aKo o uxvA.cn upi j/ c^er
-augcell, J3icUx.K.cXAUcx gc, V̂ u*/xna.xl Uv_ux - 
0cö, -éjccui usöe » -on «jUxjCI cü xvxcjtoüc- 
-XXan J-iUuaö, uexuen in& xieiot. —  uc*Q 
~ a a tö b e „  & cj£w etoL , lliucög UxxxxnaucxxAjK
JCX VCip̂ C|gXXl̂  xxuai ixvu Ö#w_"
o i a c n t  w o r a e n .  Z u jn  t o e a ta x ia  n> m e t
AxOpeiOOS. —  UQ öbuuilüaü xuû cexx xjuti- 
«vcxcjxxid en a c  xxxui/irxxoo M iux-
*er, oeiden uit ooaueiiue, acnutcn er 
-xet leven dij in. wwucii lauci uoor
iceuer vviucni^.eus gevunucii eu naar 
-J.et UOOUeiUluiS OveigcDlaculi.

ueze aiuevige gcucuucuis bracht 
jpiueuw veibiageiiiitiu ui ue stiecK. 
.xueiang zuiien un/.e mociuge ViaacneiS
.*og ixa,±L Uti g cxx ju c  g c v a ic x x  uaüoc-
ocaan'j1 H.

DE BEGRAFENIS
Eugeen .ua uwcic>iü>, siuuiman, wo- 

iieuue unnsi/Uiaatiaat .xim, eu miuier 
o-eurges, mutuiiùt, vnjiitidanaat ÓL, 
oustciiue, Zuiien iviaaiiUaeinuiBeii te 1U uur in de öö. ^eti ui eu irauxuaieiK 
te Oos tenue uegi aveu wOiüeu. veiga- 
deriug: j^.aaiatiaat 41, te y.jü u. 's 
morgens.

OF ZOEK NAAR VAARTUIGEN

Voortaan zal « Het Nieuw Vissche- 
r ijb iad » langs den weg van het oiad 
ae reeaers ueipen wei^e opzoen.msen 
wenscnen te aocn omtrent verdwenen 
vaartuigen.

ijez,eis uie uit Engeland, Frankri.'k 
of anuere lanuen Komen, woraen ver
zoent, zoo zij inncutiiigen Dezitten, 
cue aan ons over te ma^en.

0.38 « iviaiviria-iviaiguente »  werd 
naar net semjnt voor net laatst gezien 
in Juli 1»45 te WorKington tüngciand)

n an  iemand ons meiaen ox ze dit 
vaartuig seaertaien nog gez.en heb- 
Denï —  innentingen te zenaen naar 
ons blad.

K O L O N I A L E  L O T E R U

Uitslag der trekking van de le  schijf 
1946 op 8 ireoruari 1946:

Zi.'n betaalbaar met:
100 fr.: de 50.000 biljetten waarvan 

het nummer eind.gt op 2;
500 tr.: de 5.000 biljetten waarvan  

het nummer eindigt op 16;1.0UI) tr.: de öüo bnjetten waarvan  
het nummer eindigt op 747 ;

2.ÖU0 tr.: de 200 bnjetten waarvan  
het nummer eindigt op 3/2y, 8114, 6902 
of 88^0;

5.0U0 fr.: de 200 biljetten waarvan  
het nummer eindigt op 3316, 8769, 3287 
of 9445;

10.000 tr.: de 150 biljetten waarvan  
het nummer eindigt op 2936, 2737 of
8378;

2Ü.000 fr.: de 25 biljetten waarvan  
het nummer eindigt op 58816, 40423, 
70222, 43524 Of 82046;

50.000 fr.: de 10 biljetten waarvan  
het nummer eindigt op 44148 of 63428;

100.000 fr.: de 10 biljetten waarvan  
het nummer eindigt op 533/1 of 94702;

250.000 fr.: de 4 biljetten dragende 
het nummer 499701, 247637, 175458 of 
393695;

1.000.000 fr.: het biljet dragende het 
nummer 283968. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * .

Voor de Rechthebbenden  
van Soldijtrekkende 

Zeelieden
Blijkens een beslissing van het M i

nisterie van Verkeerswezen zullen, 
met ingang van 1 Februari 1946, de 
soldijtrekkende zeelieden der Belgi
sche Afdeeling van de «Royal Navy», 
thans «Zeemacht», van het Bestuur 
van Zeewezen, door bemiddeling van 
dit bestuur een maandelijksche uit- 
keering trekken.

Deze uitkeering zal ten minste ge
lijk zijn aan die, voor het tijdperk 
van een maand aan de soldijtrekken
de Belgische militairen verleend, ver
hoogd met de aan dezer rechthebben
den uitbetaalde militievergoeding.

Met ingang van 1 Februari 1946 zal 
dan ook hoegenaamd geen militie
vergoeding meer dienen uitbetaald 
aan de rechthebbenden der soldij
trekkende zeelieden der «  Zeemacht », 
welke ook de burgerlijke staat en de 
gezinslasten dezer zeeneden mogen 
zijn en ongeacht de wijze waarop zij 
hebben dienst genomen: vrijwillige of 
andere verbintenis.

Op de in België wonende personen, 
rechthebbenden der soldijtrekkende 
zeelieden der Belgische afdeeling van 
de « Royal Navy » of «  Zeemacht », is 
artikel 38 van het Regentsbesluit van 
14 December 1945 (B. S. van 22 De
cember 1945, blz. 8788), toegelicht bij 
de onderrichting van 21 Januari 1946visschersreedersvereeniging « Hand in

H an d » Zeebrugge, tuiÉchen 10 en 12 I (B. S. van 25 Januari 1946, blz. 621), 
uur ’s morgens. —  Deze kaarten zijn slechts van toepassing voor het tijd- 
zichtbaar in het Bureau. perk van 1 tot 31 Januari 1946.
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Kromhout Diesel Motoren
VERTEGENWOORDIGERS VOOR BELGIE :

Emile W A U T E R S  Frères
51, NAPOLEON KAAI Tel. 20500 ANTWERPEN

SCHEEPSMOTOREN BESCHIKBAAR OP KORTEN TERMIJN ■  
Gespecialiseerd werkhuis voor herstellingen van Diesel motoren te 
Antwerpen. (29)

ïiïTiniiniiiiui

B U I T E N L A N D
ENGELAND

ALLUMINIUM IN VISCHRUIMEN
Veisuanuige reeaers en scmppers 

heüuen ouce^s groote zorg besteeu aan 
het re^n nouuen nuiiner viscuru.men.

oe  vaoue tn losse ueeien van ae dhk- 
ken women op u ja  gesenuurd en ai- 
gcapoeiu; ui. een languung geDruiK 
ka.n eveiiwei. met vermeden woraen a at 
ae vcriiaag mer en uaar aisnjt en aat 
het no ut, aat meest in natten toestana 
veiKeert, mer en aaar oersten ver
toont waann het vu.l en bijgevoig ook 
de microoen nesteien, wat de viscn 
aan Deueri blootstelt.

inans wera te Milford Haven het 
visenruim van een treiler voiledig met 
aiiumunum oeKieea, wat een viugge 
voueuige schoonmaKing vergemakKe- 
hjKt en bijgevoig het gevaar van be
derf verrrunuert.

De uitslagen schijnen zeer bevredi
gend te zijn en er is spraak; eveneens 
ae Kisten waarin de viscn vernanaeia 
en verzonaen worat, met allumimum  
te beKieeaen. Daar de dikte van net 
hout aiaus zou kunnen vermindern 
woraen, zouaen die kisten wellicht 
mmaer zwaar zijn dan ae vroegere.

STATISTIEK
De cijfers voor December 1945 be

wijzen aat alhoewe' de huidige vang
sten nog tamelijk ver beneden ae 
vooroonogscne vangsten blieven, de 
opDrengst niettemin aaarboven staat. 
Jaar Vangsten Opbrengst
ly45 8Uy.iöi Cw. £  2.074.947
1938 1.44Ü.O03 Cw. £  1.333.49b

Het ware belangwekkend daarnaast 
ook de opgave te kunnen vinaen van 
de huidige uitbatingskosten van een 
visscnersvaartuig vergeleken met de 
vooroorlogsche tijden.

De statistieken brengen ook aan 
’t licht aat er veel minder kleine soor
ten woraen aangebracht dan vroeger. 
Het verscnil is oprecht opvallend : 
4590 cw in 1945 tegen 2.292.661 cw in 
1938. De in Engeland en Wales gelan
de. kleine schelvisch bedroeg in De
cember 1945 een gewicht van 664 cw 
ter waarde van £  1547 tegen 252.50ö 
cw ter waarde van £  157.716 in 1938.

Er wordt gehoopt dat spoedige 
maatregelen van internationalen aaiu  
de gevreesde inzinking der vangsten 
zullen kunnen voorkomen.

LUMPERS S T A K E N ___ ___
De lumpers zijn de werklieden die 

in de groote visschershavens de vang
sten lossen en sorteeren.

Te Grimsby, waar ze ongeveer 750 
in getal zijn, hebben zij dezer dagen 
op eigen hand, t is te zeggen zonder 
daartoe door een bond te zijn aange
zet, besloten het werk te staken om
dat hun vraag tot loonsverhooging 
en betere arbeidsvoorwaarden nog 
geen gunstig onthaal had ontvangen, 
en de reederijen niet geneigd schenen 
verder te onderhandelen.

Twaalf op de twintig vaartuigen die 
aan de kaai lagen, werden gelost door 
vrijwilligers, nl. het personeel der 
vischhandelaars. Aldus konden onge
veer 40.000 stones in den handel ge
bracht worden. Sommige vaartuigen 
zagen zich verplicht in een andere 
haven te gaan lossen.

Daar de leiders van den Reeders- 
bond toevallig afwezig waren, konden 
geen spoedige onderhandelingen met 
de stakers worden aangeknoopt.

SCHEEPSKREDIET
De lang verwachte wet waarbij aan 

de kleine visscherij krediet en toela
gen verleend worden is thans uitge
vaardigd.

De staatsleeningen kunnen 2/3 be
dragen van het aandeel dat de vis
scher in het vaartuig bezit en de in
terest, die van tijd tot tijd kan her
zien worden, is voorloopig op 3 'A% 
vastgesteld.

Voor nieuwe booten moet de leening 
binnen 20 jaar terugbetaald worden 
en mag pro rata van de opbrengsten 
uitgekeerd worden.

Gratis toelagen tot een beloop van 
1/3 van de waarde van het schip kun
nen ook bekomen worden door dezen 
die het bewijs kunnen leveren dat zij 
over geen middelen beschikken.

Leeningen voor het aanschaffen 
van netten en scheepstuig betalen 
slechts 2%% interest, maar moeten 
binnen drie jaar afbetaald zijn.

Dit alles betreft enkel vaartuigen 
van hoogstens 70 voet lang en 50 
brutto ton. Zij moeten degelijk ver
zekerd zijn.

VISCH8EDEELING
Het Ministerie voor voeding komt 

de oorlogsreglementeering betreffende 
de vischbedeeling eenigszins te ver
zachten, door het afschaffen van het 
zonestelsel, waarbij vastgestelde dis
tricten uitsluitend op aangewezen ha
vens en verzenders waren aangewe
zen.

De verzenders en groothandelaars 
zijn echter nog steeds verplicht, wan
neer ae aanorengsten met overvioea.g 
zijn, üe vroegere knenten van nun 
aistrikt bij voorkeur te bedienen.

Het is enkel bij overvioeaige aan
voer —  wat binnen kort wegens ae 
vergrooting van ae vloot en ae ver- 
oetermg van ae weersomstanaigne- 
aen mag verwaent woraen —  dat z.j 
o uiten nun aistriKt hanüeisbetrekkin- 
gen mogen neraamoioopen en leve- 
iuigen aoen. ’t ls  in aen viscnhanael 
een eente neraüeming.

ZEELAARZEN
Daar in de visscherij middens de 

vrees werd geopperd dat üe zeelaar
zen die na veel Klachten en moeilijk- 
iieaen beioofd waren, van sieente noe- 
aamgneid zouden zijn, wera van over- 
ueiaswege aan de Brit.sn Trawlers 
ijeaeration üe verzekering gegeven 
aat üe te leveren zeelaarzen van zui
vere natuur-ruDber zouaen vervaar- 
uigü zijn en van üezeiiüe hoeaamg- 
aeiü ais voor aen oonog.

De toelating tot vervaarüigen van 
rubber zeelaarzen is voorloopig van 
juuü op 6UUU paar gebraent. Boven
open werden zes nieuwe fabrieken ge- 
machtigü ook zeelaarzen te vervaar
digen. Wanneer deze firm a’s in voile 
oearijvigheiü zullen zijn, zal net waar
schijnlijk mogeiij't zijn een aantai 
^eeiaarzen naar den vreemüe uit te 
roeren.

Uitvoeren, uitvoeren is trouwens 
chans üe leus van üe Britsche regee- 
ring. ,

LOTSVERBETERING
Na de beweging die verleden maand 

door den visscnersbond te Huil werü 
op touw gezet tot het bekomen van 
oeter werkvoorwaarüen, kon verwacht 
worden dat zulks ook in andere ha
vens navolging zou vinden.

Terwijl er te Milford Haven tal van 
schippers en stuurlieden geen werk 
Kunnen vinden bii gebrek aan vaar
tuigen, vinden de reederijen geen dek- 
nanden genoeg om hun scnepen te 
oemannen.

Veel matrozen die onlangs door de 
Navy ontslagen werden, voeien weinig 
lust om terug dienst te nemen aan 
Doord van visscherschepen waar voor 
hen weinig of geen comfort, maar 
veel hard werk is.

Zij vragen nl. dat het drie wachten 
stelsel bij de visscherij zou worden 
ingevoerd, beter slaapgelegenheid, een 
ruim om hun natte kleeren te drogen 
en een behoorlijke plaats om zich te 
wasschen.

Dit alles wordt uiteengezet in een 
boekje : « A  Fisherman’s Charter of 
Post-war », van de hand van Bond- 
secretaris J.H. Thomas.

FRANKRIJK
HET TEELTEN VAN OESTERS EN 

MOSSELEN IN FRANKRIJK

De Fransche kust is heel rijk aan 
schelpdieren en bijna alle soorten 
kunnen gegeten worden. Vroeger wer
den ze enkel door de kustbewoners 
gelust omdat het verkeer niet toeliet 
ze ver te vervoeren en ze elders te 
laten kennen. M aar sedert eerst spoor
weg, later verkeer langs openbare we
gen mogelijk werd, is veel veranderd 
en kunnen de schelpdieren naar de 
meest verlaten hoekjes van het hin
terland vervoerd worden. De overdre
ven uitbating van cultuurplaatsen 
heeft noodzakelijk een vermindering 
van cultuur teweeggebracht en de op
brengst van zekere soorten vermin
derde of verdween totaal. Daar op 
een gegeven oogenblik die verminüe.- 
rjng gepaard ging met een grootere 
vraag, ontstond een tekort en de 
Fransche regeering besloot de natuur 
een weinig te helpen en de oesterteelt 
kunstmatig te bevorderen. Nochtans 
worüen in he.t algemeen üe meeste 
soorten gevischt eerüer üan geteelt. 
De twee meest gekweekte vischsoor
ten zijn mosselen en oesters. Onüer 
deze laatste onderscheidt men twee 
soorten, de zoogenaamde platte oester 
of Fransche oester, vooral in Le Mor
bihan gekweekt en de Portugeesche 
die geteelt wordt te La Rochelle. De 
oestercultuur alleen groepeert 41.000 
gronden.

Wat de mosselen betreft, zijn er in 
Frankrijk 11.000 cultuurplaatsen, in 
drie centra gevestigd: de kusten van 
het Wester Center, de parken van de 
Croisie en het meer van Thau waar 
de mosselen gekweekt worden.

Andere schelpdieren worden liever 
in dezelfde plaatsen als de oesters 
geteelt, en ze komen er heel gemak
kelijk. Het aantal cultuur aan andere 
schelpdieren afzonderlijk gewijd, be
draagt 500, wat het totale aantal cul
tuurplaatsen voor schelpdieren in 
Frankrijk tot bij de 53.000 brengt.

PAPIER-èROOTMANDEL
Etabl.].INüHELBDECHJ.
ÏT£T\Ü>TV{.77]! Ç|>TEL

Telefoon 78172 
PAPIER voor VISCH VERPA KKIN G  

Agentschappen :
Peter Benoitstraat 5, Oostende. 
Prinses Elisabethl. 19, Sas-Slijkens.
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Onze Visscherij in Oorlogstijd
Het Derde Oorlogsjaar

(Vervolg)
VERGELIJKING

Hierna volgende opgave geeft een 
vergelijking tusschen den aanvoer en 
de opbrengst in 1S41 en 1942:

Visch kg.
1941 851.121,19
1942 2.073 043,10

fr.
11.425.260,55
26.246.106,75

+ 1.221.926,91 +14.820.846,20

Garnaal kg. fr.
1941 1.414.427,50 15.015.993,75
1942 878.026,—  8.740.603,50

— 535.501,50 -6.275.390,25

Sprot-haring kg. fr.
1941 1.470.137,50 12.951.965,70
1942 19.203.810,—  142.720.588,—

+ 17.733.672,50 +129.725.047,50

Totaal kg. fr.
1941 3.734.686,19 39.393.220,—
1942 22.149 559,10 177.663.723,25

+18.414.872,91 +138.270.503,25 

VERBLUFFENDE UITSLAGEN

De verhooging van den aanvoer en 
de opbrengst van den haring is ge
woonweg verbluffend: onze gansche 
kustvisscherijvloot hield zich in de 
eerste drie maanden van 1942 en De
cember van hetzelfde jaar met deze 
visscherij onledig. De vaartuigen van 
de Oostkust verplaatsten zich naar 
de Westkust. De Fransche haven Gre- 
velingen kwam in het voorjaar in 
aanmerking, te rw jl in December 1942 
56 gedekte visschersvaartuigen uit de 
verscheidene Belgische havens de ha
ringvisscherij van uit Duinkerke uit
oefenden. De verscheidene instanties 
die deze haringcampagne in de hand 
hebben gewerkt, verdienen allen lof.

Zij hebben het mogelijk gemaakt dat 
de visscher aan zijn volksgenooten 
het broodnoodige voedsel verschafte, 
gedurende de zeer harde wintermaan
den, die wij in het begin van 1942 
doorgemaakt hebbën.

De verhooging van den aanvoer en 
de opbrengst van de visch is insge 
lijks verrassend.

Zooals wij reeds hebben aangestipt, 
werd door de bezettende macht stil
zwijgend toelating verleend om enke
le mijlen buiten de grenswateren te 
visschen. Hierdoor kwamen rijkere 
vis scher ij gronden in het bereik van 
onze vaartuigen. Daar de bewerking 
derzelve meer loonend was dan deze 
der garnaalgronden. werüen alle vaar
tuigen, waarop üit eenigzins mogelijk 
was, na de haringcampagne met het 
bordentreil uitgerust om de bodem 
visscherij te bedrijven. Dit was het 
geval voor alle bedekte vaartuigen en 
verscheidene open booten. Op het ein
de van 1942, vóór den aanvang der 
wintervisscherij, waren nog slechts 
weinig vaartuigen voor de gam aal- 
visschertj met de garnaalkorre uit
gerust. Hieruit spruit de verminde
ring voort in den aanvoer en de op
brengst van garnaal, welke in 1942, 
in vergelijking met het voorgaande 
jaar, werd vastgesteld.

VERGELIJKING MET OEN
VOOROORLOGSCHEN AANVOER

Een uitstekend haringseizoen heeft 
er ruimschoots toe bijgedragen dat 
onze 275 eenheden sterke kustvissche
rijvloot met zeer beperkte middelen 
o.m. slechts beschikkend over een ma- 
zoutkwantum van ongeveer 145.000 1. 
per maand voor omtrent 9.200 P.K., 
ongeveer 55% van den totalen aan
voer in 1938 —  een normaal jaar —  
aan wal heeft gebracht. De opbrengst 
daarentegen is 43% hooger, zooals 
blijkt uit de hierna vergelijkende 
cijfers :

Haven
Oostende ......
Blankenberge 
Zeebrugge ... 
Nieuwpoort ... 
Grevelingen .. 
Duinkerke ... .
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Gewicht 

32.442.101,—  kg.
507.085,—  kg. 

4.127.768,—  kg. 
2.058.123,—  kg.

Opbrengst
94.921.075,—  fr.
2.079.979,—  fr.

20.552.135,—  fr. 
5.825.862,—  fr.

Totaal 39.135.077,—  kg. 123.379.051,—  fr.

Haven
Oostende ......
Blankenberge 
Zeebrugge ... 
Nieuwpoort ... 
Grevelingen .. 
Duinkerke ... .

1942

Totaal

Gewicht 
3.105.425,25 kg.

853.203,35 kg.
1.374.660,—  kg.

10.348.042,50 kg. 
4.823.213,—  kg.
1.651.240,—  kg.

Opbrengst 
24.993.183,60 fr. 
8.638.603,15 fr. 

14.540.192,10 fr. 
79.345.135,40 fr. 
38.623.814,—  fr. 
11.566.370,—  fr.

22.155.784,10 kg. 177.707.298,25 fr.

Verschil 1938-1942
Haven Gewicht
Oostende .................................. ........ ...— 29.336.675,75 kg.
Blankenberge .................................... ...+ 346.118,35 kg.
Zeebrugge .............................................—  2.753.108,—  kg.
N ieuw poort........................................ ...+ 8.289.919,50 kg.
Grevelingen ....................................... ...+  4.823.213,—  kg.
Duinkerke.......................................... ...+ 1.651.240,—  kg

Opbrengst 
— 69.927.891,40 
+ 6.558.624,15 
—  6.011.942,90 
+ 73.519.273,40 
+ 38.623.814,—  
+ 11.566.370,—

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

Totaal ... ..........................................  — 16.979.292,90 kg. +54.328.247,25 fr.

GEVOLGTREKKINGEN

Men stelt bijgevolg een merkelijke 
verhooging van opbrengst en aanvoer 
vast in de havens van Blankenberge 
en Nieuwpoort, dit zijn de twee aan
legplaatsen, die vóór den oorlog de 
minste bedrijvigheid aan den dag 
legüen. De verdedigers der instand
houding en uitbreiding der eerst ge
noemde haven, kunnen ongetwijfeld 
hierin het noodige materiaal verza
melen om in de toekomst te bewijzen 
dat Blankenberge, als visscherijhaven 
niet tot verdwijning mag veroordeeld 
worden, maar dat de heropbeuring 
der visschers daar steeds mogelijk is.

De havens van Oostende en Zee
brugge bleven weliswaar gedurende- 
het derde oorlogsjaar ten achter in 
dezen vooruitgang. De verdwijning 
der groote- en middenslagschepen, 
die totaal van het tooneei verdwenen 
zijn, is hiervan de eenige oorzaak. 
Voorloopig hebben de kustvisscherij- 
vaartuigen, spijts een steeds met suc
ces bekroonde inspanning, de leemte 
niet volledig kunnen aanvullen.

GULDEN TIJDPERK

Dat de visschers in den loop van
1942 een gulden tijdperk hebben door
gemaakt, blijkt voornamelijk uit de 
overvloeüige aanvoej- en opbrengst, 
waarvan wij üe be.teekenis hebben 
toegelicht.

De gemidüelüe opbrengst van een 
gedekt kustvisscherijvaartuig, voort
bewogen door een motor van 36 tot 
100 P.K. en üat in üen loop van het 
besproken jaar normaal het beürijf

uitoefenüe, beüroeg 1.477.000 fr. tegen
470.000 fr. in 1941. De gemiüüelüe op
brengst van een geüekt kustvissche- 
rljvaartuig, voorzien van eeo motor 
van min üan 36 P.K. was 718 900 fr. 
tegen 310.000 fr. en van üe open- en 
half gedekte booten 200.915 fr. tegen
87.000 fr.

Zoo de onkosten aan het bedrijf 
verbonden merkelijk gestegen zijn, 
kunnen zij nochtans niet op wegen 
tegen de verhooging van de opbrengst 
Een belangrijke factor in deze on
kosten, zijn de aankoopen in den zoo
gezegden zwarten handel. Deze prac- 
tijk nam in den loop van 1942 een 
geweldige uitbreiding. Het is onge
twijfeld wonderbaar dat langs offici- 
eele instanties weinig of niets te ver
krijgen was voor de uitrusting van 
een vaartuig, terwijl langs omwegen 
alles aan hoog overdreven prijzen kon 
worden bekomen. Sommige reeders 
hebben in dit opzicht wonderen ge
daan. W ij hebban gevallen gekend, 
waarin zij alle benoodigheden voor de 
uitrusting van hun vaartuig in den 
zwarten handel hebben aangekocht, 
daar zij vanwege de verscheidene 
centrales geen stukje touw ontvingen.

Wij kunnen ons slechts in den voor
spoed van het bedrijf verheugen. Hij 
is üe verüienüe belooning voor de aan 
den dag gelegde werkdadigheid. Men 
verlieze niet uit het oog, dat elke vis
scher in den loop van 1942 ongeveer
20.000 kg. visscherijprodukten, op ge
vaar van zijn eigen leven, ter beschik
king heeft gesteld van de bevolking, 
die hem ongetwijfeld hiervoor moet 
dankbaar zijn.

Xwordti vervolgd)

kg. + 4.582.878 -10.170.044 fr.

De verhooging van den aanvoer en 
de verrmndering van de opbrengst kan 
toegesenreven woraen aan de uitoefe
ning van de ijle-hanngvisscherlj, die 
natuurlijk een meer massalen aan
voer in de hand werkt, doen een ge
weldigen invloed uitoefent op het al
gemeen pnjzenpeil. De gemiddelde 
prtjs per kg. van alle visscnerijpro- 
aukten bearoeg voor het besproken 
tijüstlp slecnts 3,53 fr. tegen 7,24 fr. 
m December 1945. Vermits geüurenüe 
ae beiae tijastippen ongeveer üezelide 
visscnerij werd lutgeoefend, is de 
prijsdaling ongetwijield beteekenisvol

In de verschillende kusthavens

De vermeerdering van den aanvoer 
in de verschillende kusthavens is al
gemeen, daarentegen wordt een ver
mindering van de opbrengst vastge- 
steid uitgenomen te Zeeoiugge.

Ziehier de vergelijkende cijfers: 
December 1945

Oostende
Blankenberge
Nieuwpoort
Zeebrugge

kg. 
5.309.463 

76.254 
3 315.610

415.638

fr.
39.432.364

293.262
5.196.622
6.633.787

7.116.965 51.556.035 
Januari 1946

kg. fr.
Oostende 9.127.592 31.243.054
Blankenberge 103.972 147.500
Nieuwpoort 1.348.256 2.036.646
Zeebrugge 1.120.023 7.958.791

11.699.843 41.385.991

Prijzen vergelijking

Hierna geven wij de gemiddelde 
prijzen op der voornaamste vischsoor
ten in de maanden September (ge
reglementeerde markt), October, No
vember, December 1945 en Januari 
1946 (vrije markt) :

Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.
’45 ’45 ’45 ’45 ’46 

Griet 40 32 31 45 26
Kabeljauw 12 33 28 40 15 
Pladijs 14 22 21 23 9
Rog 8 18 17 24 15
Roobaard 8 -21 24 30 33
Schelvisch 14 28 24 25 18 
Tarbot; 40 46 43 62 40
Tong 50 46 45 63 41
Wijting 5 24 19 20 9
Haring (volle) 3 51 53 31 — 
Haring (ijle) —  —  23 4 1,38 
Garnaal 10 38 48 74 78

Gevolgtrekking

De prijsdaling is bijgevolg bijna al
gemeen uitgenomen voor roobaard en 
garnaal, welke trouwens in zeer be
perkte hoeveelheid werden aangevoerd 
Zelfs stippen we voor de fijne visch
soorten een prijs aan, die beneden het 
peil is van Sept. 1945 (gereglementeer
de markt). De prijs verhooging, der 
rondvischsoorten, welke sinds den 
overgang van de gereglementeerde — 
naar de vrije markt werd waargeno
men, ondergaat thans een dalende 
lijn, zij is bijzonder uitgesproken ten 
opzichte der wijting.

Stippen we nog aan dat de produc
tie in Januari 1946 11.612.440 kg. be
droeg ter waarde van 60.921.945 fr.

Aanvoer en Opbrengst 
der Zeevisscherij

IN JANUARI 1946
De vermindering van de opbrengst 

houdt stand

De maand Januari jl. is opnieuw 
gekenmerkt door een verhooging van 
aen aanvoer, welke spijtig genoeg op
nieuw gepaard gaat met een vermin- 
oering van üe opbrengst.

Dit worat üoor üe onderstaande ge
gevens trouwens bevestigd:

Gewicht Opbrengst
Dec. 1945: kg. 7.116.965 51.5o6.03b fr. 
Jan. 1946: kg. 11.699.843 41.386.9yl fr.

NIETS IS ER VERLOREN 
zelfs al blijft slechts één kans Î 

Er blijven 56.100 kansen 
bij de 2“e Schijf 1946 van de

Koloniale Loterij
om deel te nemen aan de verdeeling der 
VIJFTIEN MILLIOEN 

op Vrijdag 1 Maart a.s. Een goed verstaander..... !
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