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pollcstraat aan do visserij gewijd, ter golegonheid van huur 
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VISSERSVAARTUIGEN 
Nieuwbouw en ombouw 
Levering en revisie van motoren 
Nepiune irawlwinches 
Lister hu/p motoren 

H. ZWART - IJMUIDEN 
Tel. 5459 - 5110 

Haringgroothandel 
CORNELIS VROLIJKS 

VISSERIJ My n.v. 
IJMUIDEN 

Tel. 4200 . 0818 • 6319 
(Holland) 

(96) 

AUGUSTA 
Café en Restaurant 

t.o. Station 
IJ M U I D E N 

Tol. 4217 

n.v. AGENTUUR en 
HANDEL 

Maatschappij 
IJMUIDEN 

Telefoon 4S2T 
Voor allo vlaserljbenodlcdnoden 
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N. V. v.h. C. 
KATWIJK 
Rederij Ha 

DEN DULK 
AAN ZEE 
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Koelhuis 
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Een jaar volledige saranlie 
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WERF I.S. FICEEN.V. 

VLAARDINCEN 

Nieuwbouw en reparatie 

van vissersvaartuigen 
(U3V) 

• WINCHES 

en 

• HYDRAULISCHE 

STUURMACHINES 

voor de visserij 

werktuigen 

tossen 
KRIMPEN o/d MSSa • HOLLAND 

Voor Nieuwbouw en 
Herstelling van schepen 

N.V. | 

BËLlAfiD-CRIGHTON&C' 
uu 

CHANTIERS & ARMEMENT 

SEGHERS 
O O S T E N DE 

DEPOT RESERVEDELEN 

A.B.C. 
MOTOREN 

ONDERHOUD DOOR GESPECIALISEERD PERSONEEL 

WINSLOW 
OLIECONDITIONNEURS en BRANDSTOFFILTERS 

REDERS EN VISHANDELAARS. 

HET BESTE 

IJS 
WORDT GELEVERD DOOR 

Froid 
industrie! 

Telefoon : 71.791 
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Het 

VISSERIJBLAD 
KEUACTIE EN BEHEER : 
St Jorlsstraat, 18, Oostende 
Tel. 72Ö.ZS — P.O.R. 41.80.87 

Verant. I)ruk.-Ultjf<>«fsl<»r 
Slmonne BOLLINNE 

Vlndlotlvelaan, 22, Ootitende 

ABONNEMENT : 1 JAAR 
«INNKNI^AND 200 F. 
Zes maanden : 100 F. 
Drie maanden ; S0 F. 

BUITENLAND, 1 Jaar : 2S0 F, 
Nederland, 1 Jr : 15 Old of 200 Fr. 
Belytsoh Kongo, 1 Jaar : 200 Fr. 

Ben BenediktiJD vertelt**. 

Antwoord aan een Minder-Broeder 
We lezen in het maandblad van 

VHSRINVI (de coöperatieve vereni
ging der vlslnvoerders) volgende 
tekst die ons eens de schouders 
doet opihalen : 

tin het visserijblad lezen wij 
steeds graag de artikels van dhr 
Klausing die elke week op een «Bo-
nediotijnertoon» steeds de aan
dacht van de overheid vestigt op 
de armoede van de Belgische Vis
serij en om hulp smeekt maar 
nooit de middelen opgeeft waarme
de de visvangst kan opgebeurd 
worden. De vissers hebben noch
tans hun Verbond, xouden tij aan 
dit Verbond niet kwnnen vragen 
te proberen van een oplossing te 
vinden voor dit probleem van ar
moede in plaats van kritieJc uit te 
brengen tegen de Ministeries en 
tot in hot oneindige te herhalen, 
dat deze voor hen n4ets doen. 

Indien hun organisatie uitsluite-
lijk dienen moet om de hulp van 
de overheid in te roepen of zich te 
verzetten tegen de reglementering 
der markten door do invoer eeuwig 
en altijd aan te vallen, dan kan 
men evengoed Amen zéggen. 

Tijdens de vergadering van de 
invoerkommissiei van 9 dezer wan
neer er op de dagorde de kwestie 
was de Deense invoer onmiddellijk 
met enkele tonnen te verhogen, 
hebben de afgevaardigden van de 
Visserij de aanvraag, zonder ze te 
hebben onderzocht^ gewoonweg 
verworpen. Waarom, dat is heel 
eenvoudig, er is genoeg vis en de 
prijzen zijn te laag. Akkoord, maar 
wie heeft er schuld aan t 

De prijzen zijn te laag maar men 
vergeet er aan toe te voegen, dat 
het voor de kleine vis is en de IJs-
landse kabeljauw, Eerstgenoemde 
soort kan men bijna niet meer ver
kopen on van de laatst genoemde 
soort wil Jan Publiek niets meer 
weten en tenslotte houdt de visse
rij niet genoegzaam rekening met 
do behoeften van de markt. 

Neem ais voorbeeld de week van 
de ie • mei, die deze keer op een 
donderdag viel, In plaats van re
kening te houden met het feit dat 
er minder vraag zou zijn, werd in 
Oostende do vangst van 8 IJslan-
ders aangevoerd alsof het een ge
wone weck betreft. 

Daar de kostprijs voor de vis-
serijprodukten berekend wordt op 
de totaliteit van al de aangevoerde 
soorten vis, kan op de vergadering 
van de («voer nooit nagegaan 
worden welke de soorten zijn, die 
winstgevend zijn of niet. 

Als bijvoorbeeld een grote hoe
veelheid kleine vis wordt aange
voerd die tegen een belachelijke 
prijs wordt verkocht maar dat 
slechts te weinig kabeljauw aange
bracht werd die bevredigende prij
zen zouden geboekt hebben, zal 
men desniettemin weigeren een 
konlinyunl. kabeljauw vast te stel
len, die aan de handel zou toelaten 
haar kliënteel te bevredigen, aan
gezien de Belgische visserij er niet 
genoog kon aanbrengen, Sn er valt 
aan te merken dat de gemiddelde 
verkoopprijs van de vis aan de 
kust grotendeels beïnvloed wordt 
door de massale aanvoer van de 
kleinere vissoorten die aan Pesca-
tor verkocht worden tegen de prijs 
van 0,75 F de kg. 

Staar geloof rm niet, dat ze daar
mee iets bijgeleerd hebben. Wij 
staan nu voor de week van Ons 
Hour Hemelvaart, die ook op een 
donderdag valt en om met hun 
gewoonten niet af te breken wer-
der weer 8 IJslanders aangemeld, 
laat komen, wat komen wil, 

XXX 

De Se mei werd de Visserij on 
Vishandel bericht (isso : N.v.d.R.) 
dat het Komitee van 'Invoer als 
taak had, de maandelijkse i/nvoer-
kontingenten van verse zeevis vast 
te stellen in acht genomen de voor
ziene aanvoer van onze vloot. De 
reders besluiten daaruit dat de in
voer maar een aanvulling mag zijn 
maar wij zeggen aanvulling, ja, 
voor zoveel de soorten vis die men 
aanbrengt van kwaliteit zijn als
ook de soorten om normaal een 
markt te spijzen, want tussen 
Tvwantiteit en kwaliteit is er een 
groot verschil en dat verschil wilt 
de Belgische visserij niet verstaan 
en waarom f Omdat ze er niet kan 
aan helpen* 

Tot 'hier het artikel dajt een 
(minder goed 'gelukte) vertaling is 
van een Franse tekst. Het Is nu 
niet omdat Uc als een Benedictijn 
bestempeld word, dat er op gerea
geerd wordt. Er werd eens goed 
gelachen met die woorden. Maar 
het komt mij voor dat steller van 
dit artikel' wat al te eenzijdig word 
ingelioht en een artikel heeft wil
len plegen om toch maar een paar 
bladzijden te vullen van de zoveel
ste uitgave voor de vishandel door 
hem op de markt igtóbracht. 

De ingewijden van hefdrtjf en 
vis ('lnvoor)-ihandp'I, Bullen ook wel 
eens de schouders ophalen als ze 

dat allemaal lezen, de leden van 
het invoerkomiitee eveneens. 'Maar 
er eljn toch nog mensen hij wie dit 
zal ingaan als koek en voor die wil 
Ik graag wat meer ivertellen. 

XXX 

In de eerste plaats, voor wie 
mijn gewijd (!) proza'regelmatig 
leest zal het vreemd voorkomen 
dat Ik thans voorgesteld word a'ls 
Iemand die steeds om hulp smeekt 
bij de overheid voor de arme vis
sers maar nooit de middelen op
geeft om aan de treurige toestand 
te verhelpen. 

Ik hen steeds een voorstander 
geweest van het prinedpe : Help 
eeret U zelf en ais het dan niet 
gaat, is er niet veel imeer aan te 
doen, dan moet er met kunstmati
ge middelen gewerkt worden, zoals 
overheidssteun. 

Regelmatig wordt gehamerd en 
geklopt bij de reders in het Vis
serijblad op een betere overeen
komst omdat dit de eerste en enige 
basis is van gezondmaking van 
het bedrijf en van sterkte. De gro
te aanvoer zowel in de week van 
1 mei als van OH. Hemelvaartdag 
werd door ml| bestempeld als on
nodig en noodlottig. Hoe veel maal 
werd niet aangedrongen op een 
verbetering van de kwaliteit, •sche
pen met een prachtige aanvoer ge
loofd en andere gelaakt die minder 
goede vis aanhrachten ? 

En onze organisatie heeft steeds 
gepoogd en doet het nog, om zelf 
op te lossen en te genezen omdat 
ze heel goed weet uit ervaring dat 
eon Ministerie niets doet of wil 
doen. Zelfs het invoerkomitee, zo
als het thans werkt en doet is larie 
en flauwe ik ui. Man komt er een
maal om de drie maanden bijeen 
om vast te stellen dat er weer zo
veel MOET (en niet : mag) inge
voerd worden Ingevolge de toe
slaande handelsakkoorden en ver
der om over problemen te spreken 
die niet kunnen (of : willen) opge
lost worden, zoals de kwestie der 
invoer van industriële vis. 

Ten andere, de visinvoerhandei 
is heel goed gediend .met de toe
staande handelsakkoorden. De 
konitingenten werden immers vast
gesteld voortgaande op een jaar 
dat het de zeevisserij tamelijk 
goed ging en, nu er weinig of niets 
meer verdiend wordt, kan men er 
niets op afpingelen. 

Integendeel, de vlslnvoerhandel 
stuurt steeds aan op een verhoging 
van de voorziene konbingenten. 
Wanneer dan 'bijvoorbeeld op de 
laatste vergadering van het invoer
komitee opnieuw de vraag gesteld 
werd door de invoerhandel om en
kele Ton vis meer in te voeren, 
werd door de vertegenwoordiger 
van 'het Verbond der Belgische 
Zeevisserij medegedeeld dat het al 
erg genoeg ging in de visserij -
het was eer een smeken om gena
de — en de invoerders, leden van 
ditzelfde ikomltee, hehtoen toen toe-
grepen dat het niet meer kon en 
hebtoen niet verder meer aange
drongen. 

XXX 

Nu een woordje over de statistie
ken van de visprijzen. Eerwaar
dige kollega, ik zal U vragen eens 
de statistieken van het invoerko
mitee — die ook in het Visserij-
blad verschijnen van dichtbij te 
bekijken. Dan zult ge zien dat de 
gemiddelde prijs van de verschil
lende voornaamste vissoorten af
zonderlijk wordt aangegeven en 
dat men zelfs een onderscheid 
maakt in de kabeljauwprljzen : 
men geeft de prijs afzonderlijk 
aan van grote IJsiandse en van 
grote Noordzeekatoeljauw en van 
schelvis hetzelfde. En ook de hoe
veelheden zijn aangegeven van 
elke soort. 

Hoe durft U dan te beweren dat 
de prijs van de kleine vis — die te 
veel aangebracht wordt die van 
de kaï'ioljauw in de statistieken 
zou toelnvloeden en hierdoor een 
verkeerd beeld geven voor de leden 
van het invoerkomitee ? De verte
genwoordigers van de invoerhan
del in het invoerkomitee zijn heel 
handige mensen, wel voorzien van 
oljfermaterlaal en «handig» met de 
tong. Hoe zouden zij dit dan al niet 
lang opgemerkt hebtoen ? Het pleit 
ten andere niet voor U dat U 
denkt dat ze zich op ieder zitting 
van het invoerkomitee zo mi aar la
ten bedotten door cijfers die een 
onjuist beeld geven. 

Ten andere, wanneer deze cijfers 
die op het invoefkomltee medege-. 
dce'ld worden zodanig gedetailleerd 
aljn, dan is dit onder meer te dan
ken aan de vraag van het Vertoond 

(Zie vervolg blx, 4) 
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Brief van 
Stierman Lèèze 

(VervölK van voriec week) | 

Met de elfden november van ver-: 
leden jaar kom ik Milo tegen op ' 
straat. Milo had Itwee maanden te 
Brugge in 't Pannereitjc gezeten en 
hij was nog dezelfde dag thuisgeko
men. 

Milo was een goe kameraad om 
samen te werken, maar als hij iets 
op zijn eigen deed, kwam hij altijd 
in scha of schande. En als hij nu 
maar twee maanden gekregen _ bad, 
was dat eigenlijk te danken aan 
zijn advokaat, want hij moest 
eigenlijk vrijgesproken geweest 
zijn. 

Die advokaat had zo hartroerend 
gesproken op ' t t r ibunaal over Milo 
en zijn ongelukkige vrouwe en zijn 
zeven kinderen, dat de juge en al 
de mensen van het tribunaal, tot 
zelfs de procureur van de Koning 
toe, zaten te bleten gelijk kleine 
kinderen. Milo ging waarschijnlijk 
vrijgesproken worden, zo schoon 
had die advokaat gesproken voor 
hem, maar als de juge aan Milo 
vroeg of hij nog iets te zeggen had, 
zei Milo, die ook zitten bleten had 
en niet goed opgelet: «Mijnheer de 
Voorzitter, je moet me niet te vele 
geven, want 'k zouden ' t naas
te maand willen trouwen. 

Zo, hij kreeg twee maanden en 
hij mocht nog van geluk spreken, 

. want hij had er wel zes verdiend. 
Ze hadden hem gepakt in een vil

la in Den Haan. Een schone villa 
van zeer goed volk, de een of de an
dere Minister. 

Milo was kontent van mij te zien. 
slakken. Zijn specialiteit waren de 
koolkelders. Hij kroop langs het 
gat van 'de koolkelder naar binnen, 
vulde zijn zakken met alles wat hij 
kon vinden en als hij weer buiten 
ging, deed hij alles weer schoon op 
zijn plaats zodat er niemand kon 
zien dat Milo op bezoek geweest 
was, ware het niet dat ze lederen 
keer iets mankeerden in huis . 

Maar die keer in Den Haan, 't was 
erg. Hij was langs de koolkelder 
binnengekropen, geheel het huis 
doorgewaïreerd en overal iets mee-
gepakt van 't schoonste en 't koste
lijkste. Hij deed het nog niet voor 
zijn eigen zelven, maar een vriend 
van hem gjng trouwen m Milo had 
hem een zilveren koffieservies be
loofd. Dus, hij had dat servies al in 
zijn zakken zitten, een hoop zilve
ren lepels en vorchetten, een doos 
met gouden werk en echte perels en 
nog ander klein gerief. 

Als hij weer in de koolkelder 
kwam om te vertrekken, in plaats 
van recht naar buiten te gaan, hij 
trok nog eens de deur open van de 
wijnkelder en kij kraakte daar nog 
een fles of twee wijn. 't Was goeien 
ouden straffe wijn — fransen — 
en Milo kan niet goed tegen de 
drank. Hij vergat zijn eigen zelven, 
hij vergat dat hij al dat materiaal 
in zijn zakken had zitten en als hij 
door het gat van de koolkelder naar 
buiten wilde, bleef hij natuurli jk 
halverwege haperen. 

Oostendse 

Dat komt er van van te drinken 
op uw werk. 't Is alles wat ge er 
van hebt. Ik drinken nooit als ik 
aan het werk hen: ge kunt niet se
rieus werken. Maar Milo zat daar 
met zijn schoon lichaam half uit dat 
keldergat. Hij kon niet meer roereü I 
en niet meer keren: zijn armen za- • 
ten boven en hij was blijven hape-1 

ren aan zijn vestzakken. 

X XX 

Er komt iemand voorbij. In de 
plaats van zich koest te houden, 
neen, Milo begint te roepen en t t 
schreeuwen gelijk of dat hij ver
moord werd. Die mens komt bij en 
vraagt wat dat Milo daar doet. 
Niets bijzonders, zegt Milo, een 
luchtje scheppen. Die meng geloofde 
dat natuurli jk niet, tot da t Milo 
zegde dat hij door het keldergat ge
zakt was en er niet meer uit ge-
rocht. 

— Hoe is dat mogelijk, zei die 
persoon, als ge er in kunt , kunt ge 
er ook weer uit. 

— 'k En doen, zei Milo, mijn zak
ken zitten te vol. 

— Van wat; zei die anderen. 
— Van 't zilverwerk, zei Milo. 'k 

hebben een bruidstuk gekocht voor 
een vriend van mij die morgen gaat 
trouwen. 

Die voorbijganger had het seffens 
op wat dat er gebeurd was en hi j 
zei tegen Milo dat hij stil moest 
blijven wachten, dat hij hujp ging 
halen. 

Milo beloofde dat, hield zich stil. 
Maar 't was de politie die kwam 
helpen. Ze moesten Milo er uit trek
ken met een kraan en ze hadden 
hem vast voor twee maanden. 

X X X 

Milo was kontent van mij te zien. 
«Ge zijt de eersten die ik tegen
kom,» zei hi j , «en dat brengt geluk 
bij . Kom, we gaan er een pakken.» 

En we gingen binnen bij Dikke 
Marie op 't Hazegras. «Drink maar 
al wat dat ge wilt,» zei Milo en hij 
besteld een grote oude Klaren. Ik 
dacht dat Milo schoon geld ver
diend had met zakjes te plakken in 
' t prison en 'k bestelden ook een 
ouden klaren. 

Als deze consommatie uit was 
vroeg Milo of ik nog wat ging drin
ken en ik bestelden weer het zelf
de, en Milo, om niet achter te blij
ven, commandeerde ook een ouden 
klaren. 

— «Dat is zestig frank,» zei Dikke 
Marie, als we ze uit hadden en ze 
keek naar ons getween. 

— «Veel geld,» zei Milo en hij 
keek naar mi j . 

—• «Ge hebt ze zeker goed ver
diend in de dooze,» vroeg ik aan 
Milo? 

—• «Goed verdiend,» zei Milo, «de 
tarief is nog altijd dezelfde geble
ven en 't was juist genoeg om mijn 
autobus naar Oostende te betalen.» 

— «Ja, en die druppels,» vroeg ik. 

4c Geen eivkele vishandelaar kan 
de laats te wefaen nog beweren dat 
er maa r dr ie verkoopdagen meer 
zijn te Oostende. Za te rdag immers 
was de m a r k t weer goed voorzien 
al waren toet dan ook grotendeels 
tongen die rwérden aangevoerd. Be
nevens een vijftal kus tvaar tu igen 
waren de rest a l lemaal Wit te Ban . 
kers die in totaal zowat -30.000 k g 
tong losten Het zal dan ook nie
m a n d verwonderen dat de gemid
delde prijs nog een p a a r f rank 
daalde zodat tongsor ter ing nu wer
kelijk goedkoop is en men al een 
fltntee vangs t moet a a n wal zetten 
om nog een getal van zes cijfers 
te kunnen opbrengen. De vangsten 
beginnen bovendien s t i laan te ver-
mindereij zodat de 4000 kg nog zel
den bere ikt wordt. De opbrengsten 
van de 10 Wit te Banker s die hun 
vangst verkochten schommelden 
dan ook van 59.455 fr. t o t 119.205 fr. 
De meeste reizen waren tameli jk 
lang (15 dagen) . 

ic Geen hoge resul ta ten voor onze 
kusbvissers w a a r v a n de hoogste bê-
somming 3.550 fr. bedroeg. De 
laagste opbrengst was deze van de 
0.31 die s lechts 1.088 fr besomde. 

'Vervolg van vorige holom) 

«waarmee gaat ge dat betalen ?» 
— «Ge zijt een goeien,» zegt Milo, 

«ik vraag of ge er eenen gaat pak
ken, en ge zegt van ja, en dan zou 
ik nog moeten betalen, 'k Kan er 
niet tegen om zulke dure consom-
maties te betalen voor mijn eigen, 
hoe zou ik iemand anders kunnen 
tracteren.» 

— 'k Zeggen : «Milo, als ge peinst 
dat ge met de dop rijk kunt wor
den, ge zijt mis.» 

— «Ja,» zegt Milo, «ge loopt gehe
le dagen rond terwijl ik in 't kot 
zit, ge kunt nog af en toe iets ver
dienen terwijl ik aan het zakjes 
plakken ben.» 

— «Zwijgt,» zeg ik, «'t is deerlijk 
geweest de laatste tijd en alles wal 
ik hadden was mijn dop. 'k Gaan 
ze betalen de druppels, maar 't is de 
laatste keer dat g e m i j dat lapt.» 

— «Isidoor,» zegt Milo, «ge zijt 
een chieke tiep. En om te tonen dat 
ik ook iets willen doen, 'k hebben 
een slag beraamd terwijl dat ik in 
't kot zaten en we gaan dat te sa
men doen. Fifty, fifty. Akkoord?» 

Wat kunt ge daarop zeggen? Bij
zonder als ge een beetje flauw in 
de financiën zit, gelijk ik op dat 
moment. Maar ge weet, mijn vrou
we heeft niet gaarne dat ik geheel 
de nacht uitzit ten. 

— «'t Is maar een paar uurtjes 
werk,» zei Milo, «en daarbij , ze gaat 
zij tevreden en kontent zijn dat er 
weer iets extra binnenkomt. Top?» 

— Top. 
— We drinken nog elk een drup

pel en ik gaan het uitleggen. 
'k Hadden nog juist geteld zeven 

en twintig frank en vijftig centie
men bij en 'k vroegen aan Dikke 
Marie om de druppels een beetje 
minder vol te schenken zodat we er 
nog elk één hadden. 

(Veirolg toekomend* week) 

it De m a a n d a g m a r k t gaf zowat 
hetzelfde beeld van deze van zater . 
dag. Hoofdzakelijk tongen op de 
m a r k t dde verder in p r i j s bleven 
dalen. De aanvoer van deze soort 
was nog groter dan za terdag en 
liep op tot ongeveer 45.000 kg. Als 
ook de volgende dagen nog wat 
vangsten van de Wit te Bank wor
den gelost ziet het er naa r ui t dat 
we deze week de hoogste tongen-
aanvoer van he t j a a r zullen hebben 
en dit n ie t tegenstaande steeds klei
ner wordende vangsten w a a r v a n er 
versdhlllende de 4000 kg niet meer 
halen. E r waren dan ook verschil
lende vaar tu igen die de 100.000 fr. 
niet meer haalden aangezien dok 
platvis zeer goedkoop was en 
platjes boofdzakelijk naa r Pesca tor 
of F a r r a r werden verwezen. Toch 
kon worden waargenomen dat stil
aan de bijvangst van de Wit te 
Bank vergroot en dat er verschil
lende schepen enkele dagen ta rbot 
konden lossen. 
It Alleen voor West-vis werd nog 
een redelijke prijs betaald al wa
r e n het dan ook geen r eko rd no
ter ingen. Roggevis iwerd nog best 
verkocht zodat; de twee West-sche
pen die vandaag verkochten mooie 
opbrengsten lukten. Vooral ivoor de 
0.327 zal dit reisje zeer welkom 
zijn wamt a l lerhande tegenslagen 
hebben dit schip d e laats te tijd 
achtervolgd, zodat mees ta l slechts 
20 a 25.000 fr. kon worden besomd. 
^r Als men kreeftjes ook bij de vis 
telt dan zullen deze wel de rekord-
prljs van de dag hebben bekomen. 
De grote soort koste immers 39 fr. 
per kilo terwijl voor de kleine soort 
nog iets hoven de 20 fr. werd be
taald. De oorzaak van deze hoge 
prijs moet zeker niet ver gezocht 
worden : er waren amper 30 B op 
de mark t . He t vaar tu ig dat ze aan
voerde kon het dus niet beter tref
fen. De «lukkeboone» was de 0.335 
«Charvic» van de rederij Seghers . 
* Veel meer vis op de dinsdag-
m a r k t met een groot overwicht 
van I Js landse soorten die zeer 
goedkoop zijn en nog daalden in 
prijs bij gisteren. Tongen waren 
veel minder op de marOct dan 
maandag . Daaren tegen was de 
aanvoer van kreeftjes veel groter. 
Nie t tegens taande de zeer kleine 
aanvoer van Noordzeevlg was deze 
evenmin duur. Ook iwitte kabel
jauw bleef tameli jk goedkoop. 
West- en Kanaalvis was meer op 
de m a r k t dan gisteren hetgeen voor 
gevolg ihad da t de prijs voor rog-
soorten daalde en er weinig hoge 
besommingen werden gelukt. Ook 
van de Wit te Bank was het niet 
erg schit terend want nog slechts 
één vaar tu ig besomde even boven 
de 100.000 fr. De beste resul ta ten 
werden nog geboekt door de klei. 
nere I J s landers die redelijk grote 
vangsten konden aanvoeren. Over 
het algemeen was het dus een dag 
met weinig hoogstaande prijzen en 
slechts enkele mooie opbrengsten. 
* Nie t tegens taande een grotere 
aanvoer van kreeftjes bleef de prijs 
hiervoor tamelijk goed in vergelij
king met de voorgaande weken. 25 
fr. was de hoogste p r i j s die betaa ld 
werd, dit voor de grote kanaal-
kreeftjes. Voor kleine soort werd 
toch nog ongeveer 10 fr. betaald. 
Minder dan gisteren m a a r tocto nog 
een redelijke prijs. 
* E r werden in de week van 10 
tot en met 16 juni amper 5.562 k g 
ga rnaa l aangevoerd dit was het 

(Zie vervolg bldz. 6) 
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Zaterdag 12 juli : 

ZITDAG TE NIEUWPOOET 

• ZITDAG te Zeebrugge van de f 
f heer Vandenberghe : elke t 
] donderdag; van 16,30 tot 17,30 ( 

d?r fclqlGcho 
^ ! % 

i 

A V r i / l b b V l l j ( DE VOORZICHTIGHEID 

'- i^jys i , s DE MOEDER DER 

PORSELEINKAST 

W E K E L I J K S B U L L E T I N i i 

M i m opireseij «oor vis 
EEN LASTIG 

KINDERBED... 
H E T is er dan eindelijk van geko

men dat er iets zal gedaan wor
den om de vlsprijzen in ons land 
binnen de perken van het redelijke 
te houden. 

Reeds ja ren geleden was er reeds 
spraak in onze visserijmiddens om 
eindelijk eens een stop te zetten 
aan de bradeerpri jzen. He t is er 
niet van gekomen in de eerste 
plaats omdat he t stelsel veel te in
gewikkeld is da t dn andere 'landen 
gebruikt wordt en, omdat onze re
ders wan t rouwig stonden tegen
over kompensatiefondsen en ande
re dingen, werd dit want rouwen 
nogal eens ui tgebuit door mensen 
die er alles voor over hebben dat 
geen opvang en geen eenheid zou 
tot s tand komen. 

Vorig j aa r werden toen opnieuw 
de besprekingen ingezet en zou, 
onder feiding van het Ministerie 
van Landbouw een studie gemaak t 
worden over de mogelijkheden om 
tot een opvangregel ing te geraken. 
Ook hier werd geen resul taat ge
boekt en werd er n a enkele weken 
reeds niets meer gehoord over op
vangen of gelijk wat ook. 

DE DEFINITIEVE STOOT 
Te Zeebrugge was men hiermede 

niet tevreden : er moest kost wat 
kost iets tot s tand komen en door 
de afgevaardigden van de Oost
kust in heit Verbond der Belgische 
Zeevisserij, werd herhaalde malen 
en koppig aangedrongen op een 
minimumprijs . 

Maar ook dat liep niet van een 
leien dakje, er moest voeling ge
nomen worden met mensen die er 
anders over dachten, er moest een 
zo eenvoudig mogelijk plan opge
steld worden, er waren veel moei
lijkheden voorzien, enz , enz.. 

Tenslotte werd dan de knoop de
finitief doorgehakt. Op de laa ts t t 
vergadering van de Beheerraad 
van het Verbond der Belgische 
Zeevisserij, vorige week vrijdag, 
werd besloten het eenvoudigste en 
minst ingewikkelde ontwerp te ne
men en zo spoedig mogelijk te be
ginnen. 

HOE ZIT HET IN 
ELKAAR ? 

Deze week nog krijgen alle re
ders een omzendbrief van het Ver
bond der Belgische Zeevisserij 
thuisbesteld met een intekenfor
mulier om deel te nemen aan de 
opvangregeling. 

Op 1 juli wordt er mee begonnen 
on dan heeft iedereen de gelegen
heid gehad zijn formulier te teke
nen en te rug te zenden : ieder 
reder, van gelijk welke kategorie 
of haven of mening. 

E r is geen kompensatiefonds, 
geen keuring, geen bijdrage. Al
leen verbinden alle reders zich 
geen vis meer te verkopen beneden 
de 200 fr per ben. Wordt deze prijs 
niet behaald, dan wordt de vis in
gehouden, met een speciaal poeder 
bestrooid die ze ongeschikt m a a k t 
yoor menselijk verbruik en aan de 
vismeelfabrieken geleverd. 

Meer niet. De reders verbinden 
zich op hun eer deze bepalingen na 
te leven en vooral geen ingehouden 
vis te verkopen beneden de voor
ziene prijs. Dit zal ten andere niet 
meer mogelijk zijn, vermits de vis 
onmiddellijk zal bestrooid worden 
met het speciale poeder 

WAT ZAL ER GEWONNEN 
WORDEN ? 

Zeker is dat alles niet di rekt van 
een leien dakje zal lopea. E r zullen 

moeilijkheden oprijzen, men zal al 
eens moeten op de tanden bijten. 
Maar tenslotte zullen we er dan 
eindelijk — n a ja ren zeuren en 
miserie — toe komen een prijs te 
krijgen voor onze vis die, zij he t 
niet hoog. dan toch redelijk is en 
dat er vooral niet achter de rug 
van de reders een grote winst zal 
gemaak t worden me t vis die even 
boven de prijs van de vismeelfa-
briek gekocht werd. 

Maar de schuld lag tot nu toe al
tijd bij de reders die niet overeen 
kwamen om de dergelijke zaakjes 
te beletten. 

Hopen wij nu m a a r dat iedereen 
meedoet, en dat zullen ze wel be
grijpen, en vooral dat iedereen 
s tandvast ig blijft en zijn woord ge
trouw : de voordelen zullen wel 
vanzelf volgen. 

HOOGWATER 
OOSTENDE 

JUNI 
19 do 

20 vri j 

21 za 

22 ZO 

23 m a 

S 24 di 

25 wo 

26 do 

27 vri j 

28 za 

29 ZO 

30 m a 

02.03 
14.23 
02.46 
15.05 
03.32 
15.48 
04.19 
16.37 
05.11 
17.29 
06.08 
18.25 
07.11 
19.33 
08.22 
20.46 
09.34 
21.55 
10.37 
22.58 
11.32 
23.53 

12.20 

49 
49 
50 
49 
50 
49 
50 
49 
49 
48 
48 
47 
47 
46 
46 
45 
46 
46 
46 
47 
47 
48 
— 
47 

08.37 
21.06 
09.17 
21.47 
10.02 
22.35 
10.48 
2334: 
U.S7 

00.19 
12.33 
01.18 
13.40 
02.27 
14.52 
03.38 
16.04 
04.43 
17.09 
05.41 
18.09 
06.32 
18.59 

7 
5 
6 
4 
6 
3 
6 
3 
7 

— 
4 
9 
6 

10 
7 

11 
7 
9 
6 
7 
6 
6 
5 
4 

BERICHT aan de 
SCHIPPERS ter 

VISSERIJ 
Een tweetal m a a n d e n geleden 

werden t i idens een oefenvlucht ho
ven de Noordzee twee Belgische 
legervliegtudigen van het type 
«Hunter» vermist . Tot nog toe kon 
alleen gegist worden dat beide 
vliegtuigen wellicht in de lucht in 
bots ing kwamen en diensvolgens 
in zee storten. 

Op 15 dezer werden door een 
Oostandse treiter wrakres ten van 
een vliegtuig te Oostende 'binnen
gebracht . Een onderzoek wees uit 
dat de overblijfselen van één der 
Belgische vliegtuigen afkomstig 
waren Zij werden opgevist op de 
Wit te Bank-gronden. N a a r verluid 
zouden nog andere Belgische trei
ters vlieigtuiigwrakrestftn en zelfs 
ui t rust ing van de piloten opgevist 
hebben. Deze voorwerpen zijn van 
het grootste belang voor het onder
zoek. 

Zij kunnen ondermeer dienen tot 
het besluit da t beide piloten om 
het leven k w a m e n zodat zij ook 
belang hebben voor de naastbe-
s taanden van de /vliegers. 

In dit verband wordt dan ook 
een beroep gedaan op alle schip
pers te r visserij die d ienaangaande 
enige inlichtingen zouden kunnen 
vers t rekken deze ten spoedigste 
kenbaar te .maken hetzij op één i 
der waterschoutsambten der Kust, 
hetzij rechtatreeks aan kap. Van 
Draege, hoofd van de Lucht- en 
Zeereddingsdienst rvan he t Vlieg-
wezen Vlotkom te Nieuwpoort . 

NOG EENS DE PREMIE VOOR 

DE SOEKHOUD/NG 
We hebben al enkele malen me

degedeeld dat aan de reders die de 
uitslag van hun boekhouding mede
delen aan de Zeevisserijdienst (van 
het Ministerie van Landbouw) een 
premie van 2.000 F uitbetaald 
wordt. 

Dit manna da t zo maar uit de 
hemel valt heeft bij vele reders een 
wantrouwen als gevolg gehad. En 
toch bestaat er niet de minste re
den toe. Daarom nog eens de uit
leg. 

Het is de bedoeling van het Mi
nisterie van Landbouw een verge
lijkende studie te maken van de op
brengsten en uitgaven van elke ka
tegorie vaartuigen. Daarom moet 
men natuurl i jk beschikken over zo
veel mogelijk gegevens van vaartui
gen. 

Deze gegevens moeten dienen om 
de overheid toe te laten jaarlijks na 
te gaan voor elke klasse vaartuigen 
waar he t goed gaat en waar het 
slecht gaat en wat de reden hiervan 
is en wat er zou kunnen gedaan 
worden om hieraan verbetering te 
brengen. 

Om die reden wordt de aanmoe-
di gingspremi e gegeven aan allen die 
hun boekhoudkundige uitslagen in
dienen. Er werd ook wel eens vast
gesteld dat veel reders nalieten een 
zorgvuldige boekhouding bij te 
houden. Dit was in hun nadeel, 
want dan weten ze absoluut niet 
hoever ze staan, wat er kan verbe

terd worden of welke kosten boeten 
verminderd worden. 

De aanmoedigingspremie dient in 
deze gevallen om die reders toe te 
laten een boekhouding te laten ver
richten die in orde is. Aldus zullen 
diegenen welke nagelaten hebben 
een boekhouding te voeren wegens 
de kosten, thans ook een jaarlijkse 
staat kunnen opmaken. 

Er is verder nog een voordeel aan 
verbonden. De zeevisserijdienst is 
van plan ieder jaa r van elke kate
gorie schepen een gemiddelde staat 
op te maken en deze aan de deel
nemers mede te delen. Op die ma
nier zal elk dan nog eens afzonder
lijk kunnen nagaan wat er scheelt 
aan de uitbating van zijn schip, 
welke kosten moeten ingekrompen 
worden omdat ze hoger zijn dan die 
van de gemiddelde van de kategorie 
waartoe zijn schip behoort. 

Men is bij ons misschien derge
lijke staasthulp niet gewoon en 
daarom al dit wantrouwen. We 
dringen er bij elke reder op a a n d a t 
hij zou medewerken aan di t initia
tief, hij doet het ten andere niet 
kosteloos en het komt uit in zijn 
eigen voordeel en in d i t van het 
gehele bedrijf. 

En alle praatjes als zou er een 
nieuwe maatschappij opgericht zijn ' 
om de boekhouding te verrichten 
voor de reders, die alle andere boek-
houders zal aan de kant zetten, zijn 
volledig uit de lucht gegrepen. 
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ANTWOORD 
AAN EEN 

MINDER-BROEDER 
der Bellgische Zeevisserij, enkele 
j a ren geleden, toen U nog in de 
«viswieg» lagt. 

X X X 

Nog Iets over die al te g ro te aan.-
voer ikleine vis aan de kust. Nog 
zo lang niet geleden, stonden de 
reders t rouw aan de aijde van de 
visttiandel toen door deze laa ts te 
gevraagd iwerd de iwettelijtee 
wins tmarge op deze kleine vissoor
ten af te schaffen. De reden hier
voor w a s d a t door deze vrije winst
marge de hande laa r veel mee r ge
neigd zou zijn kleine vis t e verko
pen dan tot nu toe he t geval was , 
omdat er dan redelijker tsou kun
nen verdiend worden en deze wis 
ook aan de tverbruiker verkodht 
wordt. 

U heeft er toah niets tegen dat 
de Belgen, ibuiten ingevoerde ka 
beljauw en schél'vnis, ook andere 
vissoorten aangeboden worden zo
als wijting, (piatvis, roohaard, enz.? 
en dat de reders voor deze vissoor
ten iets meer ibekomen dan de 
prijs van 0,75 F per kg ? W a n t er 
is naas t (ingevoerde en andere) 
kabeljauw nog veel meer vis die 
het w a a r d Is op de tafel te komen 
van de lekkerbek. 

J . H. K. 

REDERS en VISSERS, 

Voor Uw 

Sociale lasten en boekhouding 
wendt U in volle vertrouwen tot de Beroepsvereniging 

hanö m hanö 
H. BAELSKAAI, 27, OOSTENDE. Tel. 716.89 

LOGBOEK van een WALSCfflPPER 

ONGEVALLEN 

TE ZEEBRUGGE 
— Bij het verhalen van de B.606 

onder bevel van schipper Albert 
Savels kwam het schip in. aanvaring 
met de Z.508 schipper Jozef Verbe-
ke. De bakboordreling en de ach-
terbakboordspiegel van de Z. 508 
liepen hierbij schade op. 

— De Z.502 schipper René Van 
Ton;e leed motordefect toen men 
ter garnaalvangst was. Het schip 
moest de hulp inroepen van de Z. 
104 schipper René Snauwaert die het 
schip veilig opsleepte naar de thuis
haven. Daar stelde men vast dat de 
mazontpomp defect was. 

— Bij een hoge zee die het vaar
tuig omhoogstak kwam de kor in 
het schroef terecht van de Z. 442 
schipper Leon Adams. Men poogde 
het schroef te bevrijden, doch hier
in gelukte men niet, men was ver
plicht de hulp i a te roepen van de 
Z.518 schipper Jozef Poppelier die 
het vaartuig behouden opsleepte 
naar de thuishaven. 

— Toen de_ Z.506 schipper Achiel 
Bodijn ter visvangst was leed het 
schip schroefdefect. De motorist 
kon gelukkig de schade voorlopig 
herstellen, waarop het vaartuig op 
eigen kracht traag naar de thuis
haven kon terugkeren. 

— Toen de Z.447 schipper Oscar 
Savels ter visserij ' was, braken 3 
kamwielen van de vislier b i j het op
halen van de viskor. Men was ver
plicht de kor met de hand binnen te 
halen, waarin men dan toch ten
slotte met veel moeite gelukte. 

—Toen de Z.583 schipper. René 
Barton ter garnaalvangst was leed 
het schip motordefect. De motorist 
kon evenwel de schade herstellen, 
waarop het vaartuig op eigen kracht 
de thuishaven kon hereiken. i 

DONDERDAG 12 JUNI 1958 
Verdwaald in het Saargebied, er

gens in een klein dorpje : Vökin-
gen, nabij Saarhrucken. Nog een ho
telletje kunnen ontdekken waar sla
pen en avondmaal te bekomen wak
ren. Ge krijgt daar een hele spijs
kaar t voorgelegd waaronder veru 

schillende visgerechten, jawel, en te
vens een schotel met de naam : Os-
tendener Teller. Wat is dat ? En de 
bereidwillige diener vertelt dat het 
een koude schotel is met allerlei 
lekkere vishapjes. Hoe lang is het 
al geleden dat het Saargebied nog 
bevoorraad werd met vis uit Oost
ende ? Wel meer dan twintig jaar 
en toch blijft de naam bestaan. . 

In het res taurant «Keizershof» op 
de wereldtentoonstelling wordt een 
koude schotel (met vlees) opgediend 
onder de benaming «Keizerschotel», 
ook iets lekkers da t veel sukses 
heeft. 

Het zou misschien wel een grote 
s tunt kunnen worden op gebied van 
vispropaganda moest men beginnen 
met een «Oostendse schotel» met 
koude vis en misschien een «Zee-
brugse schotel» met garnaal, of nog 
een «vissersschotel». Er steken heel 
wat mogelijkheden in dit idee en 
het zal zeker de moeite lonen daar 
wat meer aandacht aan te wijden 
als het past... 

VRIJDAG 13 JUNI 1958 
Sinds de conferentie te Geneve is 

er al heel wat inkt gevloeid over 
het onderwerp; zeegrenzen, terr i 
toriale wateren, enz... Ook de dag
bladlezers krijgen heel wat te ver
teren en het is verheugend vast te 
stellen dat de belgische bladen hun 
lezers ook degelijk over dit onder
werp inlichten en bijhouden. 

De openbare mening kan niet ge
noeg zeewaarts, en dan bij ons 
vooral : viswaarts, gericht worden. 

ZATERDAG 14 JUNI 1958 
Nu wij in ons land met een een

voudige vorm van opvangregeling 
zullen heginnen, nadat andere lan
den ons sinds jaren met een veel 
meer ingewikkeld stelsel zijn voorge
gaan, zet men in Duitsland nog een 
stap verder. Na verschillende erva
ringen met opvangen, goede en kwa
de, wil men nu overgaan niet meer 
tot een minimumprijs , maar tot een 
vaste prijs voor alle vissoorten, 
gans bet jaa r door. Geen markt-
schommelingen meer, geen openba
re verkoop, maar verkoop volgens 
behoeften. 

Het wordt een moeilijk experi
ment waarover de meningen in alle 
landen, ook in Duitsland, zeer ver
deeld zijn. Maar het is de moeite 
waard om volgen, vermits het prin-
ipe : de reder beschikt vri j over 

zijn vangst, zo volledig mogelijk 
toepast. 

ZONDAG 15 JUNI 1968 
Vandaag te Blankenberge : voor 

de eerste maal opvoering van het 
«spel der zee» met als groots dekor: 
de zee zelf en als spelers talr i jke 
liefhebbers die er nog de oude folk
loristische vissersgebruiken in «re 
houden. 

Er volgen taferelen over de strijd 
van Blankenberge met de zee: oveiv 
stroming, zeerovers, vis en eindigt 
met een toeristische apotheose. Wat 
nog eens te meer bewijst dat zee en 
VIS en toerisme heel goed samen
gaan. 

MAANDAG 16 JUNI 1958 
Vissers brengen de meest uiteen

lopende dingen in hun net ten aan 
boord, zonder dan nog de vis. te re
kenen. Opvissen van vliegtuigstuk
ken is na de laatste oorlog geen 
zeldzaamheid meer. Prachtige keien, 
oude vaten, ankers is ook geen zeld
zaamheid. Maar wanneer een visser 
een volledige duikboot in zijn net
ten naar binnen haalt , dan moeten 
we wel onze hoed afdoen. Dit is 
vandaag gebeurd met de engelse 
t rei ler : St Clair die verplicht was 
de kleine haven: Newhaven binnen 
t e lopen omdat e r een hele onder
zeeboot in gevangen was. 

DINSDAG 17 JUNI 1958 
Tot wat een vissersboot ook kan 

dienen, vernemen we ui t ameri-
kaanse dagbladen. Naar het schijnt 
liggen voor het ogenblik een zestal 
russische vissersvaartuigen voor an
ker op een 150 km van de canadese 
oostkust. 

De amerikaanse personaliteiten, 
die al sterk wantrouwig zijn, ver
moeden dat die schepen tot taak 
hebben, buiten de visvangst, toe
zicht uit te oefenen op de bewegin
gen van de zee- en luchtmacht der 
Verenigde Staten en van Canada. 

Ge moet er maar aan denken. 

WOENSDAG 18 JUNI 1958 
En aan de garnaal t rap te Oosten

de komt er meer leven. Zaterdag ' 
wordt de nieuwe gamaalmijn inge
huldigd en het stadsbestuur heeft 
besloten, in plaats van 14, nu 20 
vlskarretjes toelating te geven om 
er hun vis te verkopen. Of het nu 
de bedoeling is wat meer toeristi
sche aantrek te geven aan dit kwar
t ie r komt er niet op aan. Het is ze^ 
ker, naast de zo talrijke visrestau
rants , een verdere aansporing tot 
meer visverbruik, want die vlskar
retjes lokken niet alleen de Oosten-
denaars , maar honderden vreemde
lingen 'aan om vis of garnaal te ko
pen, die nadien gegeten wordt en... 
lekker bevonden. 

BRITSE TREILER 
VISTE ESN DUIKBOOT 

OP 
Het net werd niet eens 

beschadigd ! 
De bemanning van de Engelse 

treiler «St-Clair» is maandagoch
tend de kleine haven Newlyn bin
nengelopen, t rots om de prachtige 
vangst welke hi j ooit deed, name
lijk... een duikboot. 

De treiler was ter hoogte van de 
zuidwestkust van Groot-Brittannië 
aan het vissen toen het net plotse
ling tot brekens toe gespannen 
werd. De gezagvoerder gaf dadelijk 
bevel het net in te halen én. vrij 
spoedig zag men de toren van de 
duikboot, die in het net zat boven 
het water opduiken. 

Als bijwonder was het net even
min als de treiler of de duikboot 
beschadigd. De kapitein van de 
duikboot verklaarde hoe de zaak 
zich had voorgedaan. De duikboot 
was juist in duikpositie toen vast
gesteld werd dat aan de oppervlak
te een ander schip naderde. De ka-
kapitein wist niet dat het een vis
sersvaartuig was maar toen hij het 
geruis van het net rond de uitkijk
toren hoorde, begreep hi j alles. Hij 
gaf dan ook dadelijk bevel naar de 
oppervlakte te stijgen om de trei
ler niet te beschadigen. 

Keuken
geheimen 

ir ü houdt wel van visschotels, 
maar de onaangename reuk, die 
rauwe vis verspreidt, doet U er 
vaak van afzien. U kunt deze 
geur echter goed bestrijden door 
vooraf al het gerief wat met de 
vis in aanraking komt, dus ook 
uw handen, in te wrijven met 
even vochtig gemaakt zout. 
Daarna wordt alles afgespoeld 
met het water alvorens zeep of 
een ander reinigingsmiddel te 
gebruiken. Niets zal er dan nog 
naar vis ruiken. 

ie Wanneer men over ijs beschikt, 
is het al heel eenvoudig om 
overtollig vet van de soep te .ba
len. Men laat een paar stukjes 
ijs in de soep glijden ; het vet 
zal zich hieraan vasthechten en 
men verwijdert het daarna met 
een schuimspaan. Het spreekt 
vanzelf, dat men het ijs niet 
lang in de soep mag laten want 
dan smelt het . 

VISHANDELAARS 
Voor Uw 

V I S M I J N B R I E F J E S 
PRIJS-COURANTEN 

B R I E P H O O P D E N 
F A K T U R E N 

OMSLAGEN 
wen di U tot 
da drukkerij : 

' HET VISSËRIJBLAD 

18, St. Jorisstraat, 18 

OOSTENDE 
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De onthulling van hel 
Vissermonument te Nieuwpoort 

Zondag 11. kwamen de reders en 
vissers van Nieuwpoort op het 
stadhuis aldaar samen, waar bur
gemeester Gheeraert de inhuldiging 
op zondag 13 juli aankondigde van 
het monument ter nagedachtenis 
van de verongelukte vissers tijdens 
en na de oorlog. 

Hij herinnerde aan het doel van 
het oprichten van dit monument en 
dankte al diegenen die er toe bijge
dragen hadden de oprichting van 
dit monument mogelijk te maken. 

Een bijzonder woord van dank 
had hij voor de heer Vandenherghe 
van wie de gedachte en grote steun 
is uitgegaan. 

Hij weeg er op dat, waar Zeebrug-
ge zijn Kruis der Zee had, Oosten
de zijn zeemansmonument. Nieuw-
poort aangewezen was om de ver
ongelukte vissers van. tijdens en na 
de oorlog te blijven herdenken. 

Hij deed een beroep op allen op
dat ze op zaterdag 13 juli zonder 
onderscheid de onthull ing van het 
monument van de visser zouden 
bijwonen. 

Daarop bedankte de heer Vanden
herghe de stad Nieuwpoort en in 't 
bijzonder zijn burgemeester voor de 
gedane krachtinspanning. Hij was 
overtuigd dat de vissers van gans 
de kust die dag te Nieuwpoort zou
den zijn, in bruine jumper, om er 
hun doden te eren bij de onthul
ling van dit prachtig monument van 
de hand van beeldhouwer De Soete, 
die wereldvermaardheid verwierf 
met zijn beeldhouwwerk «De Vis
ser», waarvan een beeld in het Me
tropoli tan museum van New-York, 
vertoeft. 

Langs deze weg doen we een op
roep aan alle vissers en reders op 
13 jul i te 11 uur te Nieuwpoort pre
sent te zijn. 

D e Ijsiandse 
territoriale wateren 

Door de Bedri j fsraad ivoor de 
'Zeviseerdj iwerd volgende motie 
goedgekeurd en an de betrokken 
Ministers overgemaakt met het 
verzoek h ie raan onmiddellijk ige-
volg t e geven. 

MOTIE OVER HET 
VRAAGSTUK IJSLAND 
De Bedri j fsraad voor de Vissenij 

in plenaire vergader ing bijeenge
komen op 14 juni 1958 te Oostende 
heeft kennis genomen van de door 
I Js land voorgenomen maat rege len 
met be t rekk ing tot de uitbreiding 
van de terr i tortale grens . 

Hij stelt vast dat er sprake is 
da t van 1 september 19Ö8 volgen
de bepalingen van toepassdng zou
den worden : 
1. IDe I j s iandse terr i tor iale wate

ren zouden uitgebreid worden 
to t 13 mijl ibuiten de tot nog toe 
van k r a c h t zijnde basislijnen ; 

2. Binnen deze 12 mijl zou het ver
boden zijn aan bui tenlandse 
(vaartuigen om te vissen ; 

3. I j s iandse vaar tuigen, u i tgerus t 
met treilnetlten, vlottende trel-
lers en seinenetten zouden mo
gen vissen binnen de grens van 
12 mijl, doch niet ddcihter bij de 
kust dan de 4 mijlgrens. E r zou- | 

den evenwel sipeciale toepalingen 
ui tgevaardigd worden met be
t r e k k i n g to t de visgronden en 
seizoenen waarop de visserij bin
nen deze g rens zou toegelaten 
worden voor de UsQandse vaar
tuigen. 

4, Bui tenlandse vaar tuigen zouden 
verplicht worden hun visltuig op 
dek vas t te maken wanneer zij 
de 12 imijlgrens 'binnenvaren. 
Hi j vestigt er de aandach t op 

dat door deze maatregelen : 
1. de grote diepzeevloot verder af

gelegen gronden zou moeten toe-
vissen, 'met he t gevolg da t de 
aanvoer van de .vissoorten op 
•deze gronden gevangen, een ver
ander ing in d e mark tgewoonten 
zou teweeg brengen ; 

2. de kleine diepizeevloot en de mid-
denslag t e rug gronden zou moe
ten opzoeken welke reeds over-
•bevist zijn, en zelfs ui tgeput , 
anet het gevolg da t geen voldoen
de rendement mogeli jk zou zijn. 
(Hij is van oordeel da t deze unila

tera le maa t rege len geen rekening 
houden met de his tor isch venwor-
ven rechten . 

Hi j v r aag t da t door d e bevoegde 
ministeriële diensten dr ingend he t 
nodige zou gedaan worden om de 
Belgische belangen te behar t igen. 

UNIC 100 ' 1 . NYLON NETTEN 

KN00PLO0S - ONVERANDERBAAR 

DUURZAAM - ROTVRU - STERK - LICHT 

VIST MET NYLON 
RENDEMENT — GEMAKKELIJK — PROFIJTIC 

ALLE INLICHTINGEN BIJ UW COÖPERATIEVE 

VERBETERT UW VANGSTEN ! ! ! 
1 

VERMINDERT UW KOSTEN ! S.C.A.P. 
I eveneens leveringen te Nieuwpoort en Zeebrugge 

In de Stedelijke Visserijschool 
van Oostende 

Oostendse Vismijnecho's 
(Vervolg van bldz. 2) 

resul taat van 164 vangsten. E n di t 
in een tijd w a a r normaal meer dan 
het dubbele zou moeten aange
voerd worden. Niet dat de gemid
delde optorengst hierdoor veel zou 
stijgen w a n t dan zou de pri js weer 
gevoelig dalen. Toeto zouden op
brengsten als deze van de O.103 
(183 F ) en deze van de 0.45 en de 
0.628 die vangsten van minder en 
•iets boven de 10 kg anvoerden ver
meden worden. Het is inderdaad 
zeer erg om na en ganse da g varen 
niets verdiend te hebben en er heel 
dikwijls nog een heletooel te moe
ten aan toesteken. De gemiddelde 
prijs was deze week iets hoger dan 
verleden week en bedroeg nu 49,80 
F wa t lang niet slecht is. Pe r schip 
toedroeg de gemiddelde optorengst 
1.694 F wa t eveneens iets mee r is 
dan verleden week m a a r verre van 
goed. 

|̂f Nog meer dan vis genoeg op de 
siuit ingsmankt. He t was dan ook 
niet te verwonderen dat de prijzen 
over het algemeen daalden. Alleen 
tongen vormden hierop een uitzon
dering en kenden de hoogste 
m a r k t sedert een p a a r weken. DDit 
vooral door de s te rk venmihderde 
vangsten die nog amper de helft 
bevat ten van voor en p a a r weken. 
Versohillende oplbrengsten blijven 
dan ook t e rug onder he t lonend 
peil. 

iHr Kreeftjes kenden ook op <ïe 
•woensdagmarkt een goede mark t . 
De duurs te soort was döze van 'het 
Kanaa l die to t 760 F betaald werd. 
De vangsten waren ech te r te klein 
om er een reis mee goed te maken . 
I j s iandse kreftjes wa ren goedko
per en werden to t 670 F betaald. 
De goedkoopste kleine werden 
270 F de ben betaald. 

Heropeninc; schooljaar 
begin september. 

1958-59 

Inlichtingen: Directeur Boels TP., 
Schipperstraat, 35. 

Spreekuren :elke dag tot 28 juni 
van 8 u. 30—12 u. — van 14 u.— 
19 uur. 

Op zaterdagen van 8 u. 30—12 u. 

FABRIEK VOOR HET 
DISTILLEREN VAN 

ZEEWATER OP ARUBA 

s' Were lds groots te fabriek voor 
h e t disti l leren van zeewater werd 
te Oranjestad, op Aruba, In wer
k i n g gesteld. De fabriek, die een 
vermogen heeft van meer dan 12 
miljoen liter per dag, heeft 520 
miljoen fr. gekost. 

De fabriek zal in de behoefte 
aan d r inkwa te r voorzien van de 
55.000 bewoners v a n Aruba en van 
d e ibelangrijksté nijverheid van dit 
eiland in de Nederlandse Antillen, 
de raff inaderi j van de Lago OU 
Oompany, een Amer ikaanse maa t 
schappij . De raff inaderi j zelf Is 
ook een van de grootste ter wereld 
en heefit een vermogen van 440.000 
va ten (bartels) r u w e olie pe r dag . 

De afgewerkte s toom ui t de tur
bines word t gebruik t om he t zee
wa te r t e distilleren. Venwacbt 
"wordt da t he t gediistilleerde water 
ongeveer 85 fr. per 4,5 duizend l i ter 
zal kosten. 

Inschrijvingen: vanaf heden tot 
28 juni en op nader te bepalen da
tum (zie volgend nummer) . 

Voorwaarden: Afdeling DEK : 
vanaf 12 jaar . 

Afdeling MACHINE : vanaf 14 j . 
Afdeling TELEGRAFIE : vanaf 15 

jaar . 

De Oud-Leerlingen Bond trekt de 
aandacht van haar leden en van be
langstellenden op het volgende : 

- Volledig kosteloos onderricht; 

- De leerlingen ontvangen gratis 
hun sehriften, boeken en school
gerief; 

- Grondigp technische en theoreti
sche kennis aan de hand van mo
derne leermethodes; 

- De leerlingen die 's middags niet 
naar huis kunnen gaan, blijven op 
school onder toezicht van het 
personeel; 

- Deze leerlingen ontvangen warme 
soep over de middag; 

- De ouders hebben de keus voor 
hun kinderen tussen: godsdienst
onderricht of zedenleer; 

- Na afloop van de studies ontvan
gen de leerlingen een groot deel 
van hun ui t rus t ing; 

- Tram- en buskosten voor de leer
lingen van : Opex, Mariakerke, 
Bredene, Sas-Shjkens en Stene 
worden volledig terugbetaald door 
de Oud-Leerjingen Bond.. 
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G A R D N E R 

MET EEN REDELIJKE LEVERTIJD | 

EINDELIJK WEER LEVERBAAR 8 

MARINE MOTORS 
VoiIJlrKlIngfidok (Londcmtraat) 

Tol. al.10.00 (•!• B 11 Md ere) 

ANTWERPEN 
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Ocótende 

Marktevenleht 
I n •do opM'l'Kl'VIMl MiiirUl pplj/-i'M l;i 

da taka aan da bron van 7,50 % 
niat Inbagropen. Ooit ibatraft bat 
ongakopta I«M onvarslnifda vli. Oa-
•llovo hliirmntln raksnlng l.o 'hnuclon 
(ld,) hat vargalljlcan dar prljsen. 

Orotara aanvoar dan varladan 
vvook dtt vooi'ftl dtMik slj maar 
aanvoar van IJaüand, Van do midi1 

ra ivlagrondan word liidordnuïl nlat 
vaal maar blnnanfabraohit on van 
aommlge ffrondao ztltt tnlodar, 
Van da Noordxoo wan bat ook dov.u 
waak an magar baoMlJe, Kat KA* 
IIM.'UI fttit ook mindar dan varladan 
waak. Da WMta Bank daarontaf an 
lirmshi, naar via an tongwi unn dan 
vorii'don waak, niiioowoi d# ivfvufV" 
itan par aotilp vaimtndann. Wan-
vla waa ooik in grotara hoaivaallihaild 
op da markt, Wooniidag ward avan. 
aana aan vanigat van da Far Oar-
iiiiiiiidnii geloat wMiu'voor radalljka 
pi'lj/on wardan bataAld, Sa vanigat 
wan oobtar nlat bljaondar groot, 
Orota aanvoar van tongaortarlnv 

ToiiKoni grota ^ Solo, groiia 
8/4 tongen Sola 8/4 
Bloktongan — Sola moyanna 
Voor k lel MO — Pat l to 
Klalna tongan —~ Touta patlta 
Tarboti grota --- Turboti groi 
Middel — Moyanna 
Klalna — Petite 
Oriel — Barbua 
Middel — Moyori 
Klalna — Peilt 
Stohol — Plla 
Grota lek — QrotM 
Klalnc lok — Petite 
lak 8e ilag — 8e aorta 
Platjai —Touta patite 
Schelvli, grota — Alulefln, groi 
Middel • • Moyen 
Klalna — Patit 
Heek, irrota — Morin, groi 
Middel — Moyrn 
Klalna — Petit 
Ros — Rel» 
Rcda poon •" Parion 
Qriiiwa poon — Qrondln 
K.'ilirIJMllw — Cilllillillld 
(lullen — Petit oAbillaad 
MozeiMiiMdiwiMiMie ^ Bandrola 
Wijl Ing — M erin n 
Sohar — Llmanda 
Staamchol — Sole llinanda 
Zaahaal — Algulliet 
l loMdi i l i i i l l i - ' H o i o i c l l r 
Arend f PielceiMnn) ^ (ïr, vlvo 
Makraal ^ MtQuaraau 
Honmakraal — Saural 
J'/MHeltin poon — Qrondln ronfc 
KaDrog ^ itnie radl4a 
Zeekreaft — Langouitlna 
Sdmal — Plotta 
Zaabain (kilpv.) — Algla do Nor, 
Lom •— BroHBa 
KonKvriui) ••- Congra 
Lang - ~ Lingua 
Schartong *^ Cardlna 
Volle haring — Harang 
i j le harlntf Harang gnal 
Hirittgihial ^ Latour 
Sle.nnholU — Tiie.niid 
Ilclll lol » - I•'IrlilM 
Kooma — Colin 
Staur — Biturgon 
Zeewolf — Lonp da Mar 
i'olinii — Lltu Jfiiine 
Zonnavlt -~ si Piarra 
Ifondatong •— Plla ojsogloiia 

l-l ( l l i i h H 
36,60-89,— 
30,90-88,90 
90,'—81,40 
27,80'2ft,(l() 
.!0,:!0 i22,M0 
85,40-120,— 
III,—20, 
8 , -10 , -

(1, • 
4,40- 8,40 
8 ,— 8,90 
1,60- 2,20 

• *•• 

lil IMÜIiK 
98,40s81,40 
81,-413,90 
2<),20>38,60 
27,40,80,00 
90,-95,— 
96.—80,— 
lfl (—98,-
8,—ttft-

i, - 6,— 
4, - 6,40 
8,30- 6,80 
i.ao- 4,— 

ö'j8Q4'é,'0O 

9",—"air-
ta,-

8,60- 8, — 
li70 

7,80- 8,— 

7,—i'é,'— 

141—lÏM 

l i t i i i i i . 

ril 

17-64888 
97,—84,40 
89,-88,60 
81,90-88,60 
27,20-88,80 
91,60-24,80 
99,—-88,— 
30,—98,— 
1 0 , - 4 8 , -

(l, 
4, - 7,80 
4, - 7,60 
4,00- 8, 
1.80- 4,40 
5, . 6,80 
4,— 8,40 
8,90- 4,60 

18)^45,60 

iAChïï,— 

lii&'i'so 
8,—18,80 
8,(10- 8,— 
23, 3(1, 
4,80- 6,60 
1,80- 1,70 

9i — 7,80 
8,— 4,00 

18,— 
6,90 

19,-08,— 

B,""J6,— 
8,4046,— 

4,40 

oièö-'MO 

B,ao 
7,-™ 7,80 

97,80 

«,0Ó"7!8b 

18 (1 1888 
IIIMIO 85, 
32,8I1-J.'II),I10 
89,80-48,— 
98,60-86,— ••• 
22,80-22,50 
28,—8(1, 
22, -.'lil, 
1 8 , - 1 8 , -

19,8048,'— .'.'M.'.'.'.'.' 
13,0048,— i... 
19,8048,40 
lil,4048,— 

1,80. 7,80 
1,80- 8,60 
g 
4,30- 4,60 

17,— .'.'.'.''',','.' 

WÖ4Ï,80 "','."'", 

O f " - l l l ( l * M I 

13,̂ —17, - • ,.„.,,„ 
6 8041 — 

98,—48,60 
8,40- e,— 

(1,20 
<l,— 6,80 
i d , — (l, - , , 

iMÖ-aiVao .'.'.'.'.',".'.'.' 
11,—40 — 
i>, o», zzz 

14.-r> 
5, ' 
6,80- 8,60 

8,-41,40 

9,*4fls-"8,— .'.'.'.'.'.'.'.'.' 

96.—"" .'.'.'.'.'.'.'.'.' 

dl o ovoivvvol varmlndardo op da 
laatata twoo dagan van da wooiu, 
i iioi'door ataigan op do/,o daigan de 
prijzen on dit vooral op do sM-
tlngamarkt •wnnr tot 48 tt, voor 
tong ward beUimld. Da andara aoor. 
tan waran da ganaa waak won da 
'goadkopa kant an dutldan naarma. 
ta da markt vordarda, Sohalviii waa 
di' Knniio waak goadkoop l.orwljl 
rogaoortan op da aïultingnimarkt da 
IM.MKMIH prljaan kragan. in totaal 
19448 B via, 1000 kg maJkraal, onga-
vaar 96.000 UK kraaftjaa en onga-
vaar 100,000 kg, tongaortaring. 

8 l.liilitiiiliviini'dorii voory.n^en da 
markt van 8000 B vla an 18.600 kg, 
kreeft Ovar bat aligomoan klalna 
viiMKnlon van dozo vlalgrond, dit 
vooral op da woanadagmankt, Dn/o 
dag Movon do opbranigiatan dan ook 
livinoiiju laag, Ëan vangat van da 
Far Oer-ailandan dia da markt 
vooralat van 800 B vla an 1900 kg 
kraaft, Ooada prlja voor kabaljauw 
maar ook ta klalna vangat om lo-
Mi'iidi' opbrangatan ta makan, Van 
da Noordaaa avanaani alaohta aan 
VIUIKHI. van 920 B vla an ongev^or 
1000 'kf makraal. Spijta da «oor 
MeiiMiiriio aanvoar gaan bljiondara 
prljaan voor wil,te Tcabaljau/w. Van 
nat Kanaal wardan iiloeHitn 8 vang-
MI OM gaioat dia 730 S vla an 4000 l/Sf 
Urooii'i, oploivoi'don, Da ganaa wook 
goada Miniiiu voor kr^oPtjaa, 

Van de Wttta Bank «oor om> 
vanigrijka aanvoar voorml op da 
Mtardaig- an da maandn<Rmarkt. 
Aldua braobtan 86 aolhapan 1019 B 
vla an rond da 100.000 Ikg. tong aan, 

Stark gedtvflida vangatan waar
van op da woanadaigmarkt gaan 
ankal aotalp nog da 8000 kg baalt, 
Btt'jganda toniprlja naarmata da 
aanvoar daailda, 

18 Watit-aabapan loatan 1100 B vla 
on 4,800 kig, tong. VaraobHUanda 
omvangrrijka vanijfatan waarvan 
waarvan oobtor gaan aobittaranda 
opbrangatan gomniiltt wordan wa-
gana da ta laca Jrljzon. 

0.1135 
O.IBB 
().2K7 
0.188 
0.130 
0.96 
Z.011 
Z.4B3 
N HUI 
Z.470 
KUST 
( ) .2 ( l l 
0.18 
0,81 
0,86 
0.786 

Nogi 
iiju to 
par la 

Zaterdag, 14 Juni 
WITTE BANK 

18 
18 

u 
18 
IS 
18 
16 

90 
40 
40 
80 
80 
90 
80 

40 

Tonden 
8800 
8800 
8400 
9800 
8000 
3900 
8100 
8000 
9900 
1800 

110 
nu 
116 
88 
86. 
76 

106 
80 
7n 
88 

8.1 

'•.ill) 
908 
860 
140 
700 
170 
970 
810 
080 
488 

1 10 8.800 
i 19" 8.180 
I 8 1.088 
1 8 9.860 
1 10 1.880 

lal aohapan. Hoofdaaka-
•p da markt die Koodko-
n da vooiiunanda waak. 

ivi'00111.0.1 MOK lonande opiimiiKMioM. 

Maandag 16 juni 

25 
80 
60 

I I J S L A N D 
0.888 17 1900 800 875.080 
W I P T lil IIA N It 
'> KMI 10 
Z.087 17 
0.127 IS 
ZM.9 16 
0,407 in 
Z.B8 10 
O IM 10 
0.848 16 
0.174 1(1 
0.918 10 
Z.047 IS 
Z,016 16 
Z,608 18 
W E S T ToMKl'M 
0.897 9 100 600 68J7S 
N,71() 8 80 1000 74.410 

Woiniff vla. Voornamalljk ton
gan. JiiiKoro prijzen dan catardag. 
KoK'Ki'M lijn duur. 

Krooiflon 
1300 800 

Tontfon 
88 3000 
88 6000 

3800 
2(100 
8800 
8600 
8000 
8800 
8fl00 
8000 
8800 
.'1(100 

30 
10 
60 
80 
40 

800 
706 
61S 
060 
180 
115 
240 
040 
070 
480 
,100 
880 
810 
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11 

WITTE HANK 
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0,83 
WEST 
O.10 
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V M I mi 
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Krooftsn 

600 
1800 
1100 
1300 
1300 

8000 188.730 
— 019,848 

8000 824.000 
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8000 843.338 
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220 1000 0(1.200 

Krtiufton 
600 
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00 
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100 
00 
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dnn | 

• l ' l ' ' J 
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OHIMOI u i n i 

800 84,470 
9400 118,780 

Fongsn 
900 10,970 

9000 76,060 
8000 100,780 
9000 09,096 

Congon 
— 40,000 

700 48,990 
48,460 

800 40,215 
96,690 

1300 67,8780 
{iMloron. Min.. 
n n va» tong-
| g fi'OO'CllCOpOl' 

r i l K i m n i i l v l j i 

KANAAL 
0.2(10 18 
WITTE HANK 
0,2(10 
0,109 
O.MO 
0,170 
< ).2V« 
0,200 
O 211 
0577 
WIOST 
0,976 
0,683 
N,780 
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0,196 
0.77 
N.7(I2 
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KTnid'lnu 
300 600 04,072 

Tosg tn 
10 9000 (12.(MR 
10 3000 72.4(10 
90 9000 99,871 
00 8000 108,070 
00 9000 09,090 
10 9000 78,700 
90 1700 70,070 
90 9000 107,690 

Tongen 
100 66.470 

80 19,190 
70 96.630 
2(1 900 .18,1)0(1 
70 81,780 
60 2i).2i)ii 
40 600 88.160 

tui .glB.boron iniftcr 
dan genoeg, Meer 
literen. Stijgende 

prijKon voor tong, Anaere v u w 
ttoraor xo 

^ÊiÊ^ ^ % ^ 
^0Ê 

saKops 

i^ LÊêti *fWW% 

r. 

, jïFvT'i g • 

Ltléda M 
M i C t V f l 

li evenmin duur, 

Woensdag 18 Juni 
IJSLAND Kreeften 
0,949 18 600 4000 963.022 
0,831 17 600 3700 166,460 
0,0,08 18 000 104,660 
FABOBR Kroeften 
0,800 18 800 1900 196.080 

Marktoverzicht 
De IJmuIdeme • innrkt werd van 

dniidcrdnf. lul en llli'l (Ic/.l1 WOül.S 
tlInsdaS voonlen TOB 38,Q00 kliten 
vli, wiinrlil.l wni'cii 3,400 kliten tonjt, 
8.800 Hi'liul, 4,800 verie horing, 1,850 

« «'««it.'oAAnicsraK'i^MK^V! 

iiiiilu'i'cl, 4.000 lohelvli, 9.300 wlj-
tlno, 9.900 IUIIK'IJDIIW en gul en 600 
koolvU.' Met de beiommlngen ven 
de i niwlrrs wal hot volkomen mil: 
van middelmatig tot laag, Do vli 
WIIM ileohti te verkopen, daar de 
VI'IIIIK uit binnen- en buitenland ma
tig wils. Ook de vangiton van de 
lohepen waren door do ileohte vli-
.'ici'IJ mil do Norod niet al te groot, 
/mlni ook de liuups niet konden red-
don. Sohelvli haalde geen hoge no
teringen. De export nam iomi de 
grove loorten af en betaalde van 
f 80 tot 1' 90 op de meeite dagen. 
Xlolne on middel lohelvli gingen 
van de hand van f 80 tot f 8 naar 
kwollit'ii. ook de wilting lag tui
ten de opvangpriji (1' 8) en onge
veer f 11) per klit. Met de kabel
jauw wat net een selfde liedje : 
geringe vraag, die. noteringen van f 
SO tot f 90 opleverde, 

Br werd minder tong aangevoerd 
uit de S.vll, l'lii dit hid mode tot 
gevolg, dat de prijzen leti aantrok
ken, zij lagen nu tunen f 2,70 en f 
3 per Itg, Ook de leholprijien l»-
sen lager en liepen nu van f 44 tot 
l' 11 on deze week van f 87 tot f '11. 
Engelandi nam dui evenali de an
dere lauden met minder graagte de 
vli af. 

De haring blijft meeitol rond de 
f 10 opbrengen, al lopen de note
ringen niii'i'ii van f 30 tot f 11. Ook 
enkele loggen (drijf netvlueri) 
hebben de laaiite dagen verie ha
ring In tonnen aangevoerd, daar de 
jii'IJH van de gezouten haring aan de 
lage kant kwam te liggen. Makreel 
ging van de hand voor f 80 tot f 

N.H. ' • De prijzen in vetjei ge
drukt zijn opgegeven per 60 Kgr, 
Tongen) grote — Solo, grone 
8/4 tongen — Sole 8/4 
Bloktongen — Sole moyetine 
Voor-kleine — Petite 
Kleine tongen — Toute petite 
Tarbot, grote — Turbot, groi 
Middel — Moyenne 
Kleine — Petite 
Griet — Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
fi'chol ~ Plie 
Grote lek — Oroiae 
Kleine lek — Pot M o 
lek 8e ilag>— Se lorte 
Platjei —Toute petite 
SohelvlK, grote — Alglefln, groi 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Heeki grote — Merlu, groi 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Rog — Rile 
Roae poon ••• Perion 
Grauwe poon — Grondin 
Kiitii'l liuiw — ('iil)IIIiiiiil 
Gullen — Petit oablllaud 
Hozemondhamme — Baudroti 
Wijting — MerUn 
Sciiiir — Llflunde 
stooniohol ••• Sole llmtndi 
/.i'i'luml — AIKIIIHXI 
il uu di lm ui — nouiette 
Arend (Pieterman) • • Gr. vlve 
Makreel — MaQuerMU 
Honmtkreil — Snurol 
Bngelie poon — Grondin rouge 
KeQrog — Raie radiée 
Zeekrecft mm LtngouitiM 
Sohani — Plotte 
Zeehaan (kllpv.) — Algle de Nor, 
Lom — Broime 
Kongeraal — GoncN 
Leng — Ungua 
SolmrioiiK Cardlne 
volle haring — Hareng 
IJle haring — Harng guat 
naringihaal — ijitanr 
Bteenholk — Taeaud 
Heilbot — FMtu 
ROOlvIl — Culli, 
Steur — Bitnrgon 
Zoowplf — Lou» de Mor 
gOllak — I.lou .Inline 
ZOUIIOVIB — s r Pierre 
Honditonf — Ptir eynogtoue 

il9-6-1906 
9,70- 9,90 
2,7(1' 12,40 
9,00- 9,60 
9,40- 9,90 
E).— 1,90 
9,00- S,— 

8»,—48,— 

t n 

818,—"" 
8 » , -
42,—IH,— 
4 0 , - 2 8 , — 
37,—21,— 
3(1,— 8,— 

• 

< 

52,—ao,_ 
iJ7,—M,— 
00,—40,— 
22,— 8,— 
8 0 , — 1 2 , -

1»,—• 7,— 

noi—40,— 
80,—(3,— 
0,00 

88,—16,— 

S8,^iï,— 

9,40- 9,10 
90,—14,— 

8 7 , — « 6 , -

18-6-1006 
2.(10- 9.80 
3,60 -2,-10 
2.(io 9,40 
12,40- 9,80 
2,d(l- 1,90 
2,60- 3. — 

108,—KMI,— 
70,__1HH,_ 

44,^401-
4 / 1 , - 3 0 , -
4 2 , - 8 7 , — 
/tO.—H,-),-
4 0 , - 1 1 , -
88,—87,— 
82,—83,— 
80,— 8,— 

i n 

lé^"" 
1 9 , — 1 0 , . 
60,—96,— 
W,—J.9,— 

80,—"A,— 
I T , — > , -

« ; - " " 
, . • < • 

6,00 

mî üî — 

18,-0^ 

îó-'i,'— 
1 9 . -

14-6-1908 
2,70- 9,00 
3,70- 9,00 
2,(10- 9,40 
9,60- 2,.,1() 
2,10- 1.1)0 
9,40> 1,60 

100,— 
6 8 , -

40,—è'ao'i— 
84,—3»,— 
80,— 
30,-27,— 

80,^11,— 
6 9 , - 9 8 , — 
88,—30,— 
8 7 , - U , — 

8 , - ' " 
88,—19,— 
72,—24,— 
»B,—10,— 

18.— 8,— 

i l — 8 1 -
«B,— 
1 1 5 , - 1 8 , -

• • • 

98̂ —ui— 

90,—16,— 

«8;.^iï,-

3',7O-"9,20 
8 1 , - 1 ( 1 , -

88,—98,— 

\ 16-6-1966 
2,70- 9,40 
9,60- 9,60 
9,70- 9,00 
2,1)0 2,(10 
9,40- 9,10 
2,20- 1,80 

110,-108,— 
70,—86,— 

8 7 , - 4 0 , -
37,—H3,— 
8 1 , - 2 5 , -
82,—25,— 

8 9 , - 4 0 , -

81,'— 6 , ' -

IH^'Ü'— 
10,— 8,— 
7»,—21,— 
28,—1(1,— 
70,—(K,— 
' 0,—- 8,— 
18,—10,— 
70.—M,— 
III,—12,— 

oajUIflo,— 
6 1 , - 1 4 , -

" ' i 

80,—iö,— 

8 1 , — Ü , ' -

aièö-'s',— 
9 7 , - 1 7 , -

«8,—88,— 
9 9 , — « 0 , T -

17-6I-1606 
2,70- 3,00 
2,70- 9,00 
9,60- 9,40 
2,(10- 9,80 
9,10- 1,00 
9,30- 3i— 

' 47,—40i— 

aii'lllaï,— 
24,—IB,— 
2 3 , - 1 0 , — 

IA—"i— 
70,—23,— 
80,—17,— 
83,—01,— 
1 •). .,. H , 
1 8 , - 1 0 , -

8 & 1 , — ' V , — 

""'*""' 
8 0 , - 1 7 , -

98.—IL— 

11,00- 1,80 
3 0 , - 1 7 , — 

83,—38,— 
81,—SB,— 

,,,,,,, 

10 uuur kwaliteit. 
DONDÊBDAQ beitond de aanvoer 

te l.lninidon uit 4,460 kliten, waar* 
bij 380 tong. 63S lohol, 1.160 ha
ring. 860 makreel, 496 wijting, 690 
kabeljauw en gul en 900 koolvii. Be* 
lommingen Herman f 16.000, Beatrl> 
oe 16.000, VU 110 6.660, vL. 168 
6.000, VI,. 191 6,400. 
' VRIJDAO wiiren or 8,700 kiften 

vli, waarbij 860 tong, 076 lohol, 800 
verte haring, 70 IUDIUWI, 660 ichel-
vli, 160'wljtlng( 816 kabeljauw en 
gul en 900 koolvli. Beiommlng i 
VI „ 84 9,000. ' 

ZATERDAG rtonden er 4.300 kii« 
ten vli, waarbij 1,100 tong, 600 
ichol, 610 haring, 160 makreel, 73S 
lohelvli, 7o wijting. 380 kabeljauw 
en gul en 810 koolvli. Beiommin» 
gen: Vloi 14.700 «n SCll, 117 10.300. 

MAANDAG werden feloit 7.800 
kliten vli, wniii'lil.) 460 tong, 880 
ichol, 1,960 verie uarlng, 600 uui-
kreel, 1.660 lohelvli, 1.000 wijting, 
1.100 kabeljauw en gul en 180 koot 
vil, llviommingem naarlem I2,ii(ii), 
MoiInn 7.H(i(i, Polderman 19.100. VU,. 
181 6.860, SOM. 186 7.900, RO. 27 
8.660. 

DINSDAG telde men 8.800 kitten, 
waarbij 66 tong, 80 lonol, 880 vent 
haring. 160 makreel. 1.100 tohelvit, 
660 wijting, 640 liiibcljauw en gul en 
1&0 koolvli. Betommlngen : Ariadne 
9.600, KW. 99 7,800, KW. 186 10.600. 
VL. 7 7.1110, HD, /O 6.900, MD. 87 
4.600. 

GENT 
To: 
bot 
gro 
lek 
rog 
len 
Ijle 
ven 
ni i l i 

ngen 6/4 70 ; v^detne 60 ; Tar-
grote lilii'-iiii i Tarbot mddd. OÖ; 

et mldd, 48 ; grote lek 20-30 ; 
.'In MIIIK 30; Moihol'vilvi mldd, <3(M(I; 
40>0O ; Uiillio'ljmiw 28~'R() ; gul-
80 ; wijting IH ; Hondihani 88; 
haring 16-18 ; koolvla 90-80 ; 

garnalen 70-80 ; gepoldo KUC' 
a3O-30O. 

BRUSSIL 
Toulon 8/4 80-90; tongen v^klelne 
72 HO ; tarbot grote 140 ; liu'iiul, 
kleine 46-00 ; griet ilcl'olno 46-00 ; 
grote lek 36-40 ;kleine lek 91-80 
tohelvli grote 48-(io ; rogvlerken 
66-70 ; kabeljauw 80-42 06 ; gulre-
pen 0040 ; taoeemondlhaiinme 70-80; 
wijting 9040 ; ihomMhnal gtvpold 
4(1-48 ; arend (pieterman) 44-00 ; 
rode knorhaan 28-30 ; iseo'buarire-
pen 0840 ; ijle haring 120-20 ; kool
vli 96-40 ; forel 70-80 ; gepelde gar« 
naai aio 2(10 ; vene garnnul HO iio. 

ViSSIOHIJNIia iWS 
NIBUWPOORT 

* MINIATUUR VUURTOREN 
Op het Kimipioiii /.ni een z&lnlaituuir" 

vuurtoren vopiiubtat worden naar het 
model van di huidige gebruikte vuur
toren van NliuiwpooiM-iiml. nit ver
kleind model v.id Koiu'uiUi worden op 
•ohaal en 6,60 metsr lang iljn. Ook 
het l lol ii. iel elektrlaeh lijn, Dit inl-
niidiuu' iiiudoi tal geplaatat worden in 
een oniwovlng van een nit̂ nbuoiAt 
till'linil en diilni'iiliiiiilnc'.lmii. 
•k HET V I S B I R B H U T J I 

gtadiwerklleden bouwen op de kaal 
het vlwiotvilullijn, (itvt. 7 metü lanif on 
4,80 meter breed aal vsijn, Ooic het 
onontbeerlijk atalletje eal er non toe-
coviMifd worden, Den bljaondere In
gang zal voorzlM wordm om de be* 
xoolcoi'B toe to laten het huleje te be* 
zlohtlgen zonder het ulteriljke van hit 
gebouwtje to iioiohaditfoH. 
•k HET VISSERS-

GEDENKTCKEN 
Het Koiion luiniion dat ter nnuiHlaolt-

tanle v u de op aie omfeknmnn vla-
zeri zal Ingewijd worden op 18 Juli, 
•al tijdene di eomerniminden kunat-
imilIK verlloht wordon. Ook do KAïmdn-
o IJ en 4n de aanpalende biplani'Lnvtui 
•al een elerTerllohtlnir anngebraöht 
worden. 
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NIEUWPOORT ZEEBRUGGE 

Grote tong — Grosse sole 
Bloktong — Sole moyenne 
Frulttong — Sole 3/4 
Schone kleine tong — Petite sole 
Kleine tong — Toute petite sole 
Grote tarbot — Turbot moyen 
Middelm. tarbot — Turbot moyen 
Varia — Divers 
Griet — Barbue 
Pieterman — Grande vive 
Grote pladijs — Grosse pile 
Middelm. pladijs — Plie moyenne 
Kleine pladijs — Petite plie 
Deel vis — Portion 
Kabeljauw — Cabillaud 
Gul — Petit cabillaud 
Keilrog — Raie radiée 
Rog — Rale 
Tllten 
Scherpstaarten 
Halve man 
Grote wijting — Gros merlan 
Kleine wijting — Petit merlan 
Bot — Plet 
Schar — L/imande 
Zeehaal — Aiguillat 
Zeehond — Chien de mer 
Robaard — Grondin rouge 
Knorhaan — Grondin 

12-6 
30-35 
38-43 
35-43 
41-36 
37-32 

34 ' 
25 
27 

13-6 

36 

16-6 
SOi-82 
36 
38 
35 
30 

'io ' 
14 
22 

14-15 17 as-as 
14-16 15-16 12-14 

7-10 11-12 5-7 

«-7 

6-7 
• y ••• 

7 

Ï3-8" 

"e " 
13-14 

16-13 

's-ó" 
6 

5-7 

ia 
T 

12^4 
7 
5-6 

15 
2-8 

18-6 
27-35 
37-40 
39-43 
39-44 
31-35 
36 
33 
25 
24-26 

lö-s' 
12-14 

8-5 

16-18 
ae 
11-6 

7-5 
6-5 
"i-ïo 
5-6 

ïi&" 
7-8 
6-2 

15 
2-3 

IJSLANDSE 
16-6-1958 17-6-1968 

Schelvis gr, 4,80- 9,r— 4,6042,40 
middelm. 4,80- 5,20 4,20- 6,60 
klein 4,20- S&O 3,20- 4,40 

Kabeljauw 7,20-11,40 5,—10,60 
öu l l en 4,20- 6,— 3,20- 5,80 
Wijting 5,r-- 5',40 4i20- 5,60 
Schaat ai,—15,— 
Zeebaars 9.40 2,80- 8,20 
Leng 4 , — 6,— 
Schartong 4 , — 5,70 
Heilbot 18,80-29,— 11,—25,60 
Koolvis 5,— 4,80- 5,60 
Hondstong 2,80- 6,20 
Zeewolf 7,— 2,40- 6,70 
Platen 13,—13,20 9,—-11,-

VISSOORTEN 
18-6-1958 Paroer 
5,20-11,— 18-6-a958 
4,60- 7,20 8 , -12 ,40 
3,60- 4,40 7,40- 8 — 
5,40-12,60 4,20- 6 — 
340- 9,20 17,50 
3,80- 5,20 5,20 

10,80-13,— 4,20 
4_.tt0,— 
4,60- 9,— 
4,80- 5,20 

10,20-37,— 
4.60- 5,60 14,—36,— 
3,40 -«,60 
5,20- 6,40 
8,—aa,— 

Datum Vangsten Kgr MIi>. Max. 

VISAANVOER TE OOSTENDE 

14-6 
16-6 
17-6 
18-6 

15 
16 
18 
20 
69 

44.060 
129.400 
386.000 
182.150 
741.600 

943.003 
1.842.621 
2.567,.280' 
1.700.664 
7.053.548 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 

VISAANVOER T E NIEUWPOORT 

12-6 
13-6 
16-6 
18-6 

7 
1 

11 
12 

4.891 
108 

15.666 
: 16.098 

56.298 
• 1.700 

160.928 
141.988 

Gem. 

10-6 
11-6 
12-6 
13-6 
14-6 
1)6-6 

12-6 
18-6 
14-6 
16^6 
17-6 

126 
U4 
14-6 
16-6 
17-6 

30 
33 
30 
27 
27 
27 

1.028 
1.277 

967 
779 
863 

- , "* 678 

GARNAALAANVOER 

20 
16 
20 
26 
24 

728 
477 
669 
867 
893 

GARNAALAANVOER 

6 
17 
19 

20 
18 

216 
591 
550 
465 
445. 

46.048 
55.864 
42.536 
41.118 
51.216' 
4a.099 

42,— 
38,— 
38.— 
47,— 
52,— 
56,— 

TE ZEEBRUGGE 

40.667. 
26.423 
39.054 
47,343 
37120 

41,— 
48,— 
52,.— 
44,— 
38,— 

60,— 
4»,— 
47,— 
tSB,— 
64,— 
65,— 

47 — 
6 0 , -
62,— 
69,— 
49,— 

TE NIEUWPOORT 

ao.6i6 
88.aa2 
ssaea-
28.359 
24.105 

45,— ' 
52,— 
56,— 
58,— 
60,— 

53,— 
60,— 
64,— 
66,— 
59,— 

44,79 
44,79 
43,96 
52,76 
59,34 
60,61 

43,82 
55,39 
68,37 
64,49 
43,61 

49.61 
06,02 
60,47 
60,98 
54,16 

16-6 
28-39 
26-28 
38-34 
32-34 
31-32 
30-31 
24-26 
14-15 
16-16 
24-24 

5-6 
5-6 
5-6 
4-5 

17-26 
12-13 

"8-7" 
6-7 
8-9 
6-7 
7-8 

7-8 
6-7 

17-6 
27-28 
29-301 
33-34 
35-56 
83-34 
28-29 
21-22 
10-11 
15-16 
25-

4-5 
5-6 
6-7 
3-4 

1849 
11-12 

'8-9 
6-7 
7-8 
5-6 
6-7 

6-7 
5-6 
4-5 

18-6 
2829 
84^35 
39^40 
41-42 
38-39 
32-33 
25-26 
16-19 
22-23 

6-7 
6-7 
3-4 

17-16 
16-18 

"•f-é" 
6-7 
7-8 
4-5 
6-7 

7-8 
5-6 
4-5 

F I R M A 

R. Huysseune 
Z E E B R U G G E 

Export Import 
TELEFOON : Priv. 640.06 

Mag. 641.41 - 541.42 

Vis Er Garnalen in 't Groot 
Specialiteit -van verse 
g e p e l d e garnalen 

T h u i s b e s t e l l i n g 
in d e g r o t e c e n t r a 

V e r z e n d i n g 
in gans het land 

Zaterdag 21 juni 
Witte-Bank : O.105 0.248 O.900 
0.254 

Maandag 28 Juni 
IJsland : 0.282 0.294 Z.469 
'Kanaal : 0.215 
Witte Bank : 0.247 0.214 0.115 
0.281 O.170 O.204 0.187 Z . m 

Maandag of donderdag 
' IJsland : 0.224 
Dinsdag 24 juni 

IJsland : O.250 0.124 
Kanaal 0.262 0^29 
Witte Bank : 0.122 0.232 O.160 
0.156 Z.226 

Dinsdag of woensdag 
IJsland : 0.217 

Woensdag 25 juni 
IJsland : 0.92 0.228 0.295 
Kanaal : 0.2SS 
Witte Bank : 0.185 O.220 0.346 
Z.412 Z.290 
West : O.S27 

Vermoedelijk : 
(I : van 120 tot 239 pk) 

(II, van 240 pk e n meer) 
6-6 : Z.74S ff, WB) ZASll (IIJWB) 
K'O : 0.119 (I&L.) 0.289 (IL K) 
X8-6 : 0.147 QyW) 0.267 (I, W) 
0.112 U&y O.102 ( n , WB) 0.266 
(H, W B ) 
14-6 : 0.192 (LK) 0.223 (1, WB) 
0.288 (IJWB) 
16-6 : O.I66 (lyWB) 
17-6 : 0.246 (1, W) O.I8Ö (I. WB) 

OPBRENGST DER 

VAARTUIGEN - ZEEBRUGGF 

DONDERDAG 12 JUNI 
Z.104 
Z.415 
Z431 
Z.270 
Z.500 
Z.544 
Z.455 
Z.438 
Z.466 
Z.264 
Z.496 
Z.6a3 
Z.499 
Z.6U 
Z25a 
Z.333 
Z22 
Z.625 
Z.52 
Z.524 

2 
2 
4 
6 

12 
6 
2 
il 
4 
2 
3 
3 
3 
2 
6 
3 
3 
3 
3 
3 

12 
33 
20 
40 
55 
65 
10 
10 
12 
15 
10 
18 
10 
14 
45 
20 
15 
20 
18 
28 

ZATERDAG 14 JUNI 
z.55a • 
Z.509 
Z.501 
Z.525 
Z.478 
Z.404 
Z.725 
Z.518 
Z.745 

12 
3 
4 
2 
3 
3 
2 
7 

12 

85 
20 
30 
8 

20 
23 
10 
30 
90 

MAANDAG 16 J ü N I 

Z.817 
Z.580 
Z.475 
Z.52 
Z.747 
Z.420 
Z.727 
Z.60 
Z,47 
Z.472 
Z.450 
Z.453 
Z.240 
Z.401 
Z.498 
Z.764 
Z.406 
Z.512 
2.681 
Z.415 
Z.426 
Z.Ö41 
Z.606 
Z.603 

4 
8 
4 
2 
3 
6 
4 
6 
3 

10 
2 
4 
9 
4 
4 
4 
4 
5 
9 
1 

12 
9 
4 
9 

DINSDAG 17 JUNI 

Z.560 
Z.477 
Z.248 
Z.520 
Z.793 
Z.605 
Z.409 
Z.499 
Z.624 
Z.1149 
Z.264 
Z.583 
Z.467 
Z.466 

WOENSDAG 
Z.502 
Z.471 
Z.444 
H.6a5 
Z.3 
Z.445 
Z.438 
Z.481 
Z.466 
Z.468 
Z.517 
Z.638 
Z.464 
Z.S08 
Z.616 
Z.611 
Z.442 
Z.553 
Z.460 
Z.548 

9 
6 
e 

' 6 
5 
9 
9 
3 
3 
9 
2 

12 
e 
6 

25 
65 
25 
20 

7 
70 
25 
28 
20 

120 
12 
45 
75 
25 
20 
40 
25 
80 
60 
— 
70 
76 
12 
66 

90 
70 
30 
30 
35 
80 
70 
20 
15 
69 
64 
60 
60 
45 

18 JUNI 
2 
8 

a2 
7 
6 
9 
a 
4 
3 

10 
5 
4 
4 
6 
2 
2 
2 
4 : 
6 
6 

15 
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16.140 
21.430 
60.450 
43.120 
3.940 
4.340 
8.700 
7.750 
6.640 
7.790 
9.730 
6.840 

24.070 
14.230 
9.60O 

11.900 
8.050 

11.690 

76.860 
9.320 

15.130 
4.470 
8.440 

10.490 
7.520 

18.190 
107.240 

11.880 
27.150 
11.360 
6 860 
4.020 

35.000 
11.320 
14.560 
10.040 
62.950 
6.030 

18.700 
42.480 
14.480 
13.100 
15.190 
16.920 
14.660 
29.260 

8.70 
52.730 
29.990 

6.660 
36.290 

49.760 
26.310 
14.370 
12.060 
20.930 
38.260 
31.360 
19.890 
9.160 

86.130 
11.600 
44.240 
27.150 
18.910 

9.940 
23.160 
60.060 
20.350 
24.590 
42.123 

1.660 
13.102 
7.200 

62.110 
21.170 
12.120 
18.130 
20.140 
.3.080 
6.450 
4.430 

18.350 
23.020 
24.040 
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De Yisklêinhandel en Euromarkt 
(VEBVOIX30 

Resumerend kan worden ge
steld, dat de ontwikkeling van de 
techniek iiet artikel vis tot op 
zekere hoogte van zijn oud karak
ter heeft ontdaan en tot een voor 
de konsument meer gestandaardi
seerd produkt iheeft gemaakt. Op 
djt punt echter van mijn betoog 
gekomen, 'moet ik — na ai deze 
prettige geluiden over de ontwik-
keiling van de visdetailhandel -
thans ook een waarschuwend ge
luid laten horen en wel in venband 
met een verschijnsel op het gebied 
van de detailhandel, dat vooral in 
de levensimiddelensektor steeds 
grotere betekenis gaat krijgen, nl. 
de parallellisatie. Ik moet er im
mers op wijzen, dat deze ontwikke
ling van het produkt vis het arti
kel steeds beter geschikt maakt 
om te worden opgenomen in het 
algemene levensmiddelenas s o r t i-
ment, waardoor de •mogelljlöield 
bestaat dat alles wat ter stimule
ring van het visverbruik zou wor
den gedaan (hierop kom jk zo aan
stonds nog even terug), op de duur 
niet meer, of hoogstens slechts ten 
dele, aan de visdetailhandel ten 
goede zou komen. Ik mag op dit 
punt thans niet dieper Ingaan, 
maar ik meen niet te mogen nala
ten uw aandacht erop te vestigen. 

Nog één opmerking, alvorens 
over te gaan tot enkele gedachten 
over het venbrujk van vis : de ont
wikkeling in de visdetailhandel 
welke ik zoeven schetste, zal ertoe 
leiden, dat ook met betrekking tot 
de detailhandel duidelijk naar vo
ren komt, namelijk, dat het aan
deel van de distrihutiekosten in de 
totale kosten van het verhandelde 
produkt niet onbelangrijk toe
neemt. 'U zult mij vergeven dat ik 
mjj van een bewijsvoering ont
houd; zij zou mij te ver voeren, 
terwijl overigens de idee in uw 
kringen waarschijnlijk reeds eer
der is geopperd. 

In verband met dit kostenvraag-
stuk kom ik bijna vanzelf op de 
vraag, of en in hoeverre er moge
lijkheden bestaan om het verbruik 
van via te stimuleren. Op de eerste 
plaats moet dan worden 'gekonsta-
teerd, dat zeker niet de igehele 
West-Europese hevolking min of 
meer regeümabig (zeg 1 x per 
week) vis eet. In Nederland — 20 
is uit konsuimentenonderzoekingen 
gebleken -•- wordt in 20 t.h. van de 
gezinnen in de drie grootste «te-
den nimmer vis gegeten. Voor de 
andere landen van de Euromarkt 
beschikt ik niet over de gegevens 
op dit punt, doch ik meen te mo
gen aannemen, dat ook daar zeker 
niet de gehele bevolking regematig 
v i s eet. Hier liggen derhalve voor 
de vishandel nog belangrijke po
tentiële mogelijkheden. 

Het is een kollektief ibelang zo
wel van de gehele vishandel als 
de visserij zelf, dat het gebruik 
van vis wordt gestimuleerd. Een 
dergelijke aktie Is zeker geen een
voudige aangölegenheid. Er moet 
ernstig aan worden getwijfeld of 
met kreten als «eet meer vis» de 
konsumptie ook inderdaad toe
neemt. Naar mijn gevoel zullen 
dergelijke akties veel verder moe
ten gaan, teneinde met enige kans 
op sukses de konsument te over
tuigen van de voordelen van een 
vismenu. Hem zullen pasklare re
cepten moeten worden voorgelegd 
en hem zal inzicht moeten worden 
bijgebracht hoe de prijsverhoudin
gen tussen vis, vlees en andere 
vervangingsmogelijkheden liggen. 
Vis zal een reële plaats moeten 
gaan innemen tussen de andere 
levensmiddelen, zonder te blijven 
teren op zijn oude monopolieposi
tie als artikel voor vasten- en ont-
houdingsdagen. 

Uit beschikbaar cijfermateriaal, 
heb ik kunnen afleiden, dat in de 
Euromarkt sinds de laatste oorlog 
vooral de 'Benelux-landen een da
lend visverbruik per hoofd der be
volking te zien geven. In België eni 
Luxemburg daalde het visverbruik 
in de periode van 1947-1955 van 
18,4 tot 11,4 kg per hoofd. Voor Ne
derland bedroegen deze cijfers in 
de overeenkomstige periode 9,4 en 
8,5. Het zou mij te ver voeren om 
hier op de mogelijke oorzaken van 
dit verschijnsel nader in te gaan. 
Ik wil daarom volstaan met in het 
bijzonder de Belgische, Luxem
burgse en Nederlandse bedrijfsge. 
noten te wijzen op de gevaren, die 
hen in de toekomst kunnen bedrei
gen. Indien niet tijdig tot aktie 
wordt overgegaan. Want het moge 
duidelijk zijn, dat het eerste ge
bod voor het bedrijfsleven is, dat 
het kontakt met de consument 
niet verloren mag gaan. Wellicht 
is het vroeger wel eens zo geweest, 
dat een kleinhandelaar min of 
meer kon verkopen wat hij zelf 
wilde. Thans zijn die tijden onher
roepelijk voorbij en alleen nog die 
produkten kunnen worden afgezet 
waarin de consument belang stelt. 
Voor de vishandel Is het dan ook 
zaak er naar te blijven streven 
produkten te brengen, welke in de 
smaak vallen bij de consumenten 
en die met een goede servdoe wor
den aangeboden. Nog nooit tevoren 
zijn er, zowel naar aard als soort 
zovele artikelen op de markt ge
weest als thans het geval Is. De 
consument heeft meer keuze dan 
ooit tevoren en slechts die onder-
nemlngen en branches, die door 
hun aanbod de consument naar 
volle tevredenheid kunnen bedie
nen, zullen op de duur het hoofd 
boven water kunnen houden. 

(Vervolgt) 

^ylóóerylolklore 
(VBBVOIX}) 

- De lezer moet het mij vergeven dat we wat kriskras doorheen 
onze rijke sohat aan folikloreliederen varen, maar ter afwisseling moet 
het iwel gebeuren -dat we het een na het andere plaatsen. Daarom 
slaan we deze keer over naar een grote zeeramp i (HET VERGAAN 
VAN DE TITANHC. 

Grote rampen op zee hebben steeds e^n diepe Indruk nagelaten 
op de bevolking. Hoe zou in 191S, toen de mare kwam van het vergaan 
van de Titanic, het feit dat honderden mensen hun dood vonden in de 
golven, dit dan niet ingewerkt hebben op het volksgemoed en natuur
lijk de volkszangers hebben geïnapdréerd. 

Uit een oud Oostends handschrift (1919) krijgen we dan het 
volgende lied over deze ramp. 

DE RAMP VAN DEN TITANIC 
Komt vrienden luistert naar mijn droef lied 
wat er op de zee nu weer is geschiedt 
een groot en vreselijk ongeluk 
laat zoveel mensen daar in de druk 
zij dachten zo lustig te varen 
ja, langs de blauwe zee, zo schoon en klaar, 
maar ziet, op eens viel daar een groot malheur 
en in den boot kwam er een grote scheur, • 

Refrein : Vrienden luistert dat lied 
Ja zo vredig geschiedt 
brengt kjndren in den druk 
wat vredig ongeluk 
Moeder en kindren aan te wenen 
voor die kleine arme wezen 
Goeden God, helpt hun toch 
Dat zij Worden wei bezorgd. 

't Was twee uren in de duisteren nacht 
waren gaan slapen zo teer en zo zacht 
Den boot die doolde op de zee alleen 
en d:tn begon daar een droevig geschreeuw 
Arm en rijk die wilden nu gaan vluchten 
't was nu gedaan met hun, plezier en kluchten 
En ieder sprong daar in die droevei zee 
en kusten hun broeders en zusters teer. 
De kapitein had het signaal gegeven, 
en hij die riep die wil houden zijn leven 
vrouwen en kindren, ja daar in getraan 
en riepen : met ons is het nu gedaan 
De kapitein voor dat hij wilde sterven 
wilde nu ook van menige 't leven redden 
en sprong op eens daar in die droeve zee 
en redde daar dat kind zo lief en teer 

Vergeef dan ook niet den telegrafist 
die door zijn goede en bekwame werking 
heeft zoveel mensen gered uit den nood 

, ja, die sterven moesten in 't gesmoord 
met daar in die ijsse zee te varen 
moeten zij sterven' tussen 't ijs en stmlen 
en gij kunt deuken dat wat vreed verdriet 
als men de dood voor zijn ogen ziet. 

De dichter ds tamelijk onhandig met Zijn verzen en heeft ook 
meer fantasie laten werken dan hij op zuivere berichtgeving is voort
gegaan. Nochtans heeft dit lied toch een zodanig sukses gekend dat 
het door een Oostendenaar waardig bevonden werd om opgetekend te 
worden. 

(WORDT VOOmOEZET) 
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De officiële ontvangst op het stadhuls van de directie en het personeel werkend zowel In België als Frankri jk 

ZELDZAAM JUBILEUM TE OOSTENDE 

Firma V A L C K E viert 
175-jarig bestaan 

In de voorbije weken hebben wij reeds de gelegenheid gehad de 
aandacht te vestigen op de Oostendse firma «GEBROEDERS VALCKE 
N.V.» die haar 175-jarig bestaan zon vieren. Zaterdag .11. werd dit 175-
jarig bestaan gevierd. 

Zelden zagen wij een viering 
waarin iedereen, maar dan ook 
iedereen zo meervierde. Het was 
een nieuw bewijs van 4e goede ver
standhouding en de grootheid van 
de firma Valcke, en deze verstand
houding heeft er zeker enorm toe 
bijgedragen om deze firma tot een 
echte wereldfirma uit te bouwen. 

Hoe het personeel met de fjrma 
medeleeft, werd wel eens te meer 
bewezen zaterdagmorgen. In de 
vroege morgenuren ging immers 
een delegatie van het personeel 
naar Gistel, waar bloemen werden 
neergelegd op de graven van de 
voorouders Valcke. 

Inmiddels waren afgevaardigden 
van de huizen Valcke uit Parijs, 
Luik en Antwerpen te Oostende toe
gekomen, om bij de viering aanwe
zig te zijn. 

ONTVANGST OP 

HET STADHUIS 
Nadat in de hoofdkerk te Oosten

de een kerkelijke dienst ter nage
dachtenis van de overleden familie
leden Valcke en het personeel plaats 
had, die werd bijgewoond door de 
familie Valcke alle personeelsleden 
en hun families, begaf men zich 
naar het stadhuis, waar de officiële 
ontvangst plaats had. 

Het stadsbestuur was vertegen
woordigd door de heren burgemees
ter en schepenen en talrijke ge
meenteraadsleden, terwijl wij onder 
de afgevaardigden van de firma 
Valcke ook Generaal Bonnevie be
merkten, naast de h. Jacquès 
Bonnevie, afgevaardigde beheerder 
van de firma en verder o.m. de h. 

Hierop overhandigde de burge
meester de ereplakkette van de stad 
aan de h. Jacques Bonnevie, afge
vaardigde beheerder, die hierop aan 
he t woord kwam. 

BEN STUKJE 
GESCHIEDENIS 

Na zijn dank uitgesproken te heb
ben tegenover het stadsbestuur gaf 
de h. Jacques Bonnevie een kort 
overzicht van de merkwaardige ge
schiedenis van het huis Valcke en 
zegde o.m.: 

« Handelshuizen die 175 jaar on
onderbroken bestaan zijn zeker een 
grote zeldzaamheid, maar veel zeld
zamer is nog een huis dat in de 
loop van 175 jaar, zonder onderbre
king, overgegaan is van vader op 
zoon.» 

Inderdaad, de firma Valcke werd 
gesticht in 1783 door Casimir Val
cke, onder de regering van Keizer 
Jozef II. Casimir Valcke was afkom

stig van Menen en in de St Tho
masstraat ( thans Kapellestraat) 
vestigde hij een handel in ijzerwa
ren en alle artikels welke nodig wa
ren voor scheepvaart en visserij . In 
de Werfstraat (thans. .Hendrik Ser-
ruyslaan) richtte hij een scheeps-
smederij in, die toen reeds 50 men
sen te werk stelde. 

In 1820 werd Casimir Valcke op
gevolgd door zijn zoon Jean-Oasi-
mir Valcke, Thans is het juist 100 
jaar geleden da t deze overleed. 

Jean-Baptistè Valcke was het die, 
in 1890 bijgestaan door zijn zonen 
Louis en John, een groter en rui
mer gebouw liet optrekken in de 
Kapellestraat, 76, waar thans de 
maatschappelijke zetel van de 
Naamloze Vennootschap Valcke Ge
broeders gevestigd is. 

Louis en John Valcke stierven 
echter beiden tamelijk jong, en zij 
lieten de leiding van de zaken over 
aan hun zonen Jean, André, Loui^ 
en Pierre. 

Onder leiding van deze gebroe
ders heeft de firma zich geweldig 
uitgebreid. Zij vestigden bijhuizen 
te Knokke, Parijs en Brussel, een 
groot ijzermagazijn aan de Voorlw-
ven en een atelier voor scheepsmo
toren op de H. Baelskaai te Oosten
de. 

Te Oostende was het vooral Pier
re Valcke, in de visserij steeds ge
noemd Pietje Valcke, die na 1920 
een grote aktiviteit ontplooide, 
daarin trouw ter zijde gestaan door 
de heer Adolf Van Elslande. 

Pierre Valcke was ten andere in 
alle visserijmiddens zeer graag ge-
Zien toen hij op 30 december 1940 
te La Roebelle met aan boord te 
gaan van een Oostends vissersvaar
tuig, verongelukte, was gans de 
Oostendse visserij ten zeerste te-
neergedrukt. 
Zijn stoffelijk overschot werd ten 
andere na de oorlog uit La Roebelle 
met het vissersvaartuig Evolution 
0.245 van de Gebr. Vernaegbe naar 
Oostende gebracht, waar bet in bet 
tweede handelsdok aan wal werd ge
bracht en naar zijn laatste rust
plaats werd gedragen, onder de 
ogen van talrijke mensen uit de 
visserijwereld. 

Op gebied van motoren ontwikke
ling hebben de kust- en midden-
slagreders, dus de kleine mensen, 
veel aan Pietje Valcke te danken 
gehad. Hij werd daarin knap bijge
staan door «Menhère Van Elslan-
der» die steeds met alles ntad wist 
en nooit een visser aan zijn ' lot 
overliet. 

Op hun beurt zijn het de zonen, 
die de zaak overnamen en nu nog 
in handen hebben. Zij behoren reeds 
tot de zesde generatie van de fa
milie. 

PIETJE VALCKE 

Vercauteren, directeur te Oostende; 
de heer Paul Valcke, voorzitter en 
de beheerders waaronder Jean-P'er-
re Valcke en Adolf Van Elslande, 
die meer dan 50 jaar de ziel was 
van de zaak. 

De burgemeester hield eerst een 
toespraak waarin hij wees op de 
zeldzaamheid van een firma die 175 
jaar bestaat. De firma Valcke heeft 
in onze stad een zeer belangrijke 
rol gespeeld, vooral voor de visse
r i j , waar Valcke enorm bijdroeg tot 
de motorisatie van de vloot. Ook 
op sociaal gebied is de firma Valcke 
een voorbeeld. Treft men er immers 
niet een record aan wat betreft het 
aantal personeelsleden met bet 
meest aantal jaren dienst bij één
zelfde firma? 

Mevrouw Pierre Valcke ontvangt bloemen uit de handen van Mevrouw 
Pierre Joye, namens de Vismijn vrienden als herinnering aan hun stich

ter-voorzitter Pierre Valcke. 
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Een zicht op de Zeemotorenafdeling der Firma Valcke, die sedert 50 jaar 
vertegenwoordigers zijn der Deutz motoren-fabrieken. 

De firma Valcke heeft in haar 
langdurig bestaan .heel wal oorlo
gen, opstanden, en overstromingen 
gekend, maar steeds hield zij stand 
en thans biedt de firma een bestaan 
aan meer dan 200 gezinnen.» 

De h. J. Bonnevie besloot zijn 
toespraak met de verzekering uit te 
drukken dat de huidige bestuurders 
het voorbeeld van hun voorouders 
zullen volgen om zich geheel te wij
den aan de voorspoed van de firma 
en het welzijn van hun talrijke me
dewerkers. 

BEN SCHITTERENDE 
ONTVANGST 

Na de ontvangst op het stadhuis 
had een ontvangst plaats in de rui
me winkel van de firma Valcke in 
de Kapellestraat, die voor de gele
genheid tot een ware feestzaal met 
draperijen, vlaggen en bloemen was 
opgesmukt. 

Speciaal willen we hier de uitstal
ramen vermelden, die inmiddels ze
ker wel door vele stadsgenoten zul
len bewonderd geweest zijn. Het ene 
uitstalraam is een draaiend plat
form, waarop men langs de ene zij
de een huisje zag uit 1783, langs de 
andere kant een moderne keuken 
van het jaar 1958. Beide keukens 
waren of zijn bij Valcke's te koop. 
Het andere uitstalraam bracht een 
prachtig zicht op de vissershaven, 
opgesmukt met talrijke miniatuur
vissersvaartuigen. Deze twee enige 
uitstalramen waren het werk van 
de Oostendse keramist en kunst
schilder Paul Vermeire, die hiervoor 
zeker een felicitatie verdient 1 

Op de ontvangst waren zeer tal
rijke personaliteiten, vooral uit de 
visserij aanwezig. Het is onbegon
nen werk ze allen op te noemen. 

Deze laatste dankte hartelijk de 
Handelaarsbond en herinnerde in 
een korte toespraak nogmaals aan 
de roemrijke geschiedenis van de 
firma, die als het ware in de Kapel
lestraat geboren werd. 

Nog lang bleven de, talrijke geno
digden in de rijk versierde winkel 
van Valcke's en natuurlijk werden 
heel wat herinneringen opgehaald, 
terwijl er waarlijk verbroederd 
werd tussen bestuur van de firma, 
de klanten, de genodigden en het 
personeel. 

EEN FEESTELIJK 
BANKET 

Zo een mooie dag kon natuurlijk 
niet besloten worden zonder een 
feestmaal, waarop naast de bestuur
ders van de firma' Valcke, ook bur
gerlijke en geestelijke personalitei
ten aanwezig waren; naast het gan
se personeel. Verder waren aanwe
zig de dames Pierre Valcke, Jean 

Valcke, Louis Valcke en André Val
cke, echtgenoten van de overleden 
beheerders, alsook de h. Paul Val
cke. 

Tijdens het eetmaal werd een eer
ste tafelrede uitgesproken door de 
h. J. Bonnevie, die allen welkom 
heette; de personaliteiten, de afge
vaardigden uit de huizen van Pa
rijs, Luik en Antwerpen; de afge
vaardigden van de firma Deutz, als
ook de h. Van Elslande, aan het 
hoofd van een groep gepensioneer
den van de firma. 

De h. Bonnevie richtte zich spe
ciaal tot de leden van het personeel, 
die hij dankte voor hun medewer
king en hij sprak de hoop uit steeds 
in eenzelfde geest van Verstandhou
ding verder te kunnen werken. 

De h. Van Elslande gaf hierop nog 
een overzicht van de geschiedenis 
van de firma Valcke, waarop we la
ter zullen terugkeren. 

150 JAREN 
DIENST 

De h. Paul Valcke, voorzitter van 
de beheerraad der firma, kwam 
hierop aan het woord. Na hulde ge
bracht te hebben aan de voorouders 
der firma, wees hij in het bijzonder 
op het feit dat talrijke families 
van vader'op zoon bij de firma ge
werkt hebben. 

Zo is er de familie DEMEESTER 
die in totaal 150 Jaar dienst bij 
Valcke telt (Arthur, August, 
Richard, Maurice Demeester) ; de 
familie KOTEN (Médard, Eduard) 
telt 104 Jaar dienst; de familie 
FRANCOIS (Arthur, Fernand, Ro
land) telt 76 Jaar dienst; de familie 
LASAT (CyriUe, Willy) telt 40 Jaar 
dienst; de familie VANDEWALLE 
(CyriUe, Gilbert) telt 33 Jaar dienst. 

De h. Valcke wees er ook op dat 
heel wat leden van het personeel 
40 tot 50 Jaar dienst tellen bij de 
firma. Aan deze personen werd dan 
ook een ereteken overhandigd: 

De heren Van Elslande (54 jaar 
dienst); Fr. Loy (53 Jaar); R. De-
meester (54 Jaar); A. Francois (47 
Jaar); A. Baeckelandt (48 jaar) ; 
Fr. Van De Walle (44 Jaar); C. Ver-
ly (48 Jaar); Ed. Koten (44 Jaar); 
J. Haemers (45 jaar) en Van de 
Kieboom (40 jaar). 

De h. Valcke sprak dan ook de 
hoop uit dat deze goede traditie hij 
de firma steeds zou mogen voortbe
staan tot heil van de firma en het 
geluk van de vele huisgezinnen wel
ke er mede leven, 

In de beste stemming duurde 
dit feest verder, aldus het hewljs 
leverend van de levenskracht van 
deze 175-jarige firma, van de zeer 
goede verstandhouding tussen di
rectie en personeel en van de wil 
om in de toekomst nog groter en 
schoner te worden. 

DE YEREREMERKTEN 

Hierna volgt een lijst van de Ver-
eremerkten. Merkwaardig is dat het 
de Belgische regering heeft behaagd 
hier geen onderscheid te maken van 
nationaliteit en zowel de vreemden 
als de Belgische leden van het per
soneel vereremerkt werden. 

OOSTENDE 

LEPEUT Edmond, Gouden Pal
men der Kroonorde. 

BAECKELANDT August, Gouden 
Medalie der Kroonorde. 

CUYPERS Gustaaf, Gouden Me
dalie der Leopold II Orde. 

ALLARD Gaston, Arbeidsereteken 
Ie Klas. 

PARIJS 
Mej. PIERRE Hélène, Arbeidsere-

(eken Ie Klas. 
Mej. DESNOYERS Yvonne, Ar

beidsereteken Ie Klas. 
LYON René, Arbeidsereteken Ie 

Klas. 
Madame GODARD Antoinette, Ar

beidsereteken Ie Klas. 

OOSTENDE 

Madame DE ROÖ Marthe, Ar-
beidseieteken Ie Klas. 

ANTWERPEN 
JANSSBNS Paul, Arbeidsereteken 

Ie Klas. 
SPELIER Camille, Arbeidserete

ken Ie Klas. 

OOSTENDE 
BREEMERSCH Emiel, Arbeids

ereteken Ie Klas. 
LASAT Cyrille, Arbeidsereteken Ie 

Klas. 
VANDEKIEBOOM Leopold, Ar

beidsereteken Ie Klas. 
PRINZ1E Maurice, Arbeidserete

ken Ie Klas. 

ANTWERPEN 
DECOO August, Arbeidsereteken 

Ie Klas. 
PARIJS 

DUMY Marius, Arbeidsereteken 
2e Klas. 

ANTWERPEN 

LAFORCE Roger, Arbeidsereteken 
2e Klas. 

OOSTENDE 
TERMOTE Maurice, Arbeidserete

ken 2e Klas. 
STEEN Willy, Arbeidsereteken 2" 

Klas. 
ANTWERPEN 

LONGV1LLE Gaston, Arbeidsere
teken 2e Klas. 

Generaal Fern. Bonnevie met in het midden de heer Van Elslande en de 
heer Jacques Honnevie. 

Kantoor van Notaris J. OHTOOT 
te Oostende 

68, H. Sermyslaan (Tel. 715.88) 
* 

OPENBARE 
VERKOPING 

•Op zaterdag 28 juni 1958 
om 15 uur, ter herberg «Prins 
Boudewijn», St Sebastiaanstraat 22 
te Oostende, van : 

MOTOR-
VISSERSVAARTUIG 

«HUBERT-GUSTAAF» 
0.5 

gemeerd te OOSTENDE, MONT-
GOMMERYDOK, met motor ABC 
van 1942, 60 H.P. met een netto 
tonnemaat van 8,69, gebouwd in 
1943, met de ganse inboedel. 

Bezoek en nazicht van Inventa
ris donderdag en zaterdag van 14 
tot 17 uur. 

Beschikbaar met de geldtelling. 
7134N 

TE KOOP : MOTOB DEUTZ. 
VM245. 3 cilinder 180 pk 300 t/m, 
met keerkoppeling Brevo. Com
pleet met reservedelen. 
STERKE WINCH. 2 x 800 vadem. 
Nog In gebruik. 
Voor belde zaken zich wenden '• 
A. IJebae-rtstraat 23 Oostende. 

7078V 

TE KOOP 
MOTOR KOTTER 

BR 38 
Gebouwd In België 

Lengte : 12,65 m. 
Breedte : 4,62 m. 
Holte : 1,92 m. 

Bruto Inhoud : 67,04 m3 of 
20,14 ton. 
Hoge druk motor - 80 P.K. 
Is heel modern ingericht met 
een «Elac»-Eoliolood en een 
gamalenzeef op oliedruk -
Bokkekorren met tuig. 
Is nog steeds In bedrijf. Te 
bezichtigen alle dagen, z.w. 
nr 80 Visserijstraat, Breskens. 

20(K)V 
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Nieuws uit IJmuiden en Nederland 
DE HOOP TERUG 

VAN EERSTE RE/S 
Dinsdag is het hospitaalkerkschip 

«De Hoop» in Rotterdam terugge
keerd van de eerste reis in de nieu
we baringteelt. Deze reis heeft vier 
weken geduurd. Het schip heeft op 
deze reis hulp verleend aan 110 vis
sers, die medische behandeling be
hoefden. Achttien van hen moesten 
worden opgenomen in het hospitaal 
van het schip. Verder werden 38 ra
dioreparaties verricht en werd zes 
maal hulp geboden hij het repare
ren van een motor. 

«De Hoop» zal op 25 juni weer 
naar zee gaan. Voor die datum zal 
bij de werf Wilton Feyenoord te 
Rotterdam een nieuwe tweede hulp-
motor worden Ingebouwd. 

Vrijdag heeft «De Hoop» nog hulp 
verleend aan een Duitse visser, die 
ernstig ziek aan boord van zijn 
schip lag. «De Hoop» nam de man 
over op 95 km van Aberdeen en de 
scheepsarts besloot de Duitser, de 
30-Jarlge Gerhard Sobing uit Leer 
zo spoedig mogelijk naar Aberdeen 
over te brengen. Hij leed aan een 
acute blindedarm ontsteking. Te 
Aberdeen werd Sobing, die afkom
stig was van de drljfnetlogger 
«Amalie» uit Leer, In het ziekenhuis 
opgenomen en geopereerd. Thans 
maakt hij het goed. 

HARINGTEELT 1957 

WAS DIEPTEPUNT 
De harlngteelt 1967 heeft voor het 

Nederlandse haringvisserijbedrijf 
een naoorlogse dieptepunt te zien 
gegeven. Dit is vermeld in het Jaar
verslag 1967—1958 van de Neder
landse Bond van Haring handela
ren, dat begin van deze week Is ver
schenen. Er werden vorig Jaar 
slechts 766.000 kantjes haring aan
gevoerd, wat 40.000 kantjes minder 
is dan In de teelt 1966. De daling 
van de vangsten baart het bedrijf 
grote zorgen. De meningen van de 
biologen lopen over dit verschijn
sel nogal uiteen. Een deel van deze 
biologen stelt vast dat het een ge
volg van overbevissing Is. Anderen 
wijzen echter op het verloop In de 
aanvoer gedurende de laatste de
cennia, waarbij zich ook diepte- en 
hoogtepunten voordoen. De Bond 
van Haringhandelaren belt over 
naar de mening van die biologen, 
die de overbevissing als oorzaak 
zien, In de Noordzee wordt door 
steeds meer schepen met een steeds 
groter wordende vangstcapaciteit 
deelgenomen aan de haringvlsserii, 
zoals bijvoorbeeld door Rusland, 
Polen en Oost-Duitsland met fa-
brlekstrawlers. Ook de Jacht op In
dustrieharing heeft volgens de Bond 
invloed op de vangstresultaten door 
de Nederlandse vloot in de laatste 
Jaren. Het overbevlssingsvraagstuk 
dient daarom volgens de Bond In 
het centrum van de belangstelling 
te staan. 

Een aanvoer- en afzetbeleid, dat 
bewuster wordt gevoerd dan thans, 
moet volgens de Bond de oplossing 
brengen voor verschillende proble
men. Ook met het oog op het E.E. 
G.-verdrag en een eventueel vrij
handelszone is dit een eerste ver
eiste. Met groeiende bezorgdheid, 
aldus het verslag, slaat de Bond 
bepaalde intenties van de overheid 
gade ten aanzien van de handels

politieke grondslagen van' de be
trekkingen met enkele afzetgebie
den. 

Na de wereldoorlog zijn exportpo
sities door de Bond opgebouwd, 
vaak ondanks de in Nederland be
schermende maatregelen ten behoe
ve van verschillende sectoren van 
het bedrijfsleven. In die Jaren werd 
van. de overheid een bescheiden 
steun op handelspolitiek gebied ont
vangen. Op handhaving van die 
steun en het treffen van voor haar 
passende maatregelen meent de 
Bond van haringhandelaren aan
spraak te mogen blijven maken. 

De uitvoer heeft ten opzichte van 
bet seizoen 1966 een niet onbelang
rijke stijging te zien gegeven. Naar 
schatting zijn in de periode 1957— 
1958 ongeveer 485.000 vaten ' uitge
voerd; dit is 80.000 vaten meer dan 
vorig Jaar. 

Een en ander was vooral een ge
volg van het conlracl, dat door Rus
land werd aangegaan voor de leve
ring van 100.000 vaten. Helaas is de 
afzet naar West-Duitsland sterk te
ruggelopen. Van 93.810 vaten tot 
naar' schatting 80.000 vaten. De ex
port van de vaten geschiedde tegen 
een doorsneeprijs van f 63 per 100 
kg. 

De belangrijkste landen, waarheen 
haring werd verzonden, waren • Rus
land, België en West-Duitsland. 

GEEN RENDABELE 
EXPLOITATIE VAN 

FABRIEKSSCHIP 
Een commissie uit het Produkt-

schap voor Vis en Visprodukten 
heeft de mogelijkheden, onderzocht 
om in Nederland te komen tot de 
bouw en de exploitatie van een vis-
serijfabrieksschip ten behoeve van 
de Nederlandse zeevisserij. De com
missie is tot de conclusie gekomen, 
dat de exploitatie van een vangst-
fabrieksschip in bet gunstigste ge
val weinig overzichtelijk moet wor
den genoemd en een zeer groot ri
sico inhoudt. Het rapport is thans 
voorgelegd aan de minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening. 

De commissie meent, dat de bouw 
van een dergelijk schip bezwaren 
ondervindt van het feit, dat Neder
land geen land is, waar de specifie
ke verre visserij wordt uitgeoefend. 
Bovendien is de behoefte in Neder
land aan de visfilets, die het fa
brieksschip zou moeten aanvoeren, 
nog niet groot genoeg. Gebleken is, 
dat het verbruik van visfilets te 
klein is om een rendabele exploita
tie mogelijk te maken. 

Als bouwsom heeft de commissie 
geraamd een bedrag van 6,5 mil
joen gulden.' Dit heeft een schip als 
de Britse «Falrtry» ook gekost. De 
exploitatie zou Jaarlijks drie mil
joen gulden vergen. Daar de op
brengst wordt geschat op 2,6 mil
joen gulden, zou rekening moeten 
worden gehouden met een jaarlijks 
tekort van 400.000 gulden. 

Ook . de mogelijkheden van een 
kleiner type schip zijn door de 
commissie onderzocht. Daarvan 

. bedragen de bouwkosten 3,6 miljoen 
I gulden. Jaarlijks zou een overschot 
van f 20.000 kunnen worden verkre
gen op de exploitatie. 

De commissie zegt, dat de even
tuele bouw van een vangslfabricks-
schip de steun van de overheid be
hoeft. Het rapport laat de beslis
sing tot de bouw aan de overheid 
over. Het ziet er dus naar uit, dat 
Nederland het de eerste Jaren — en 
wellicht voorgoed — zonder fa
brieksschip voor de visserij zal 
moeten stellen. 

uit Yerseke 
Nr 695 YERSEKE 14-6-1968 

PRIJZEN DER MOSSELEN 

Zoals men weet is reeds geruime 
tijd (en ̂ vooral achter de 
men!) hard gewerkt en gekuipt om 
de prijs die de mosselkwekers naar 
gelang van kwaliteit van hun pro
duct krijgen, gevoelig omlaag te 

drukken. Mooie voorwendsels dien
den om meer edele motieven te ver
bergen. Echter alles ten spijt, kwam 
deze week na enige maanden van 
spanning, bet beriebt dat de mosscl-

scher-1 prijs niet zal worden verlaagd. Niet 
met drie gulden per 100 kg zoals 
eerst met veel bombarie werd voor
zegd, ook niet met één gulden per 
100 kg zoals op 't laatste moment 
nog werd getracht. 

E U R O M A R K T 
vraagt verre visserij 

en bekwaam 
personeei 

Dezer dagen is het jaarverslag 
over 1957 van de gemeentelijke vis-
serijscbool te IJmuiden verschenen. 
De directeur van de school, de heer 
P, Verwaijen, merkt op, dat het 
schooljaar 1957 een recordjaar is 
geweest, In totaal bezochten 485 
leerlingen de school. Hiervan slaag
den voor de rijks- en schoolexa
mens 88 percent. Opgemerkt wordt, 
dat het minder verheugend Is, dat 
het. nautisch personeel van de zee
visserijvloot steeds minder op de 
cursussen vertegenwoordigd is. Het 
is Jammer aldus meldt de directeur 
In een slotbeschouwing, dat de ver
schillende visserijcursussen niet 
meer resultaat hebben geboekt. 
Vooral voor bet zeevisserljbedrljf 
te IJmuiden is het van het grootste 
belang, dat het rendement in de na
bije toekomst wordt opgevoerd. 
IJmuiden met zijn grote trawlers 
zal vermoedelijk straks een grotere 
rol gaan spelen wanneer de Euro-
markt tot stand komt. Men mag dan 
aannemen, dat wordt afgestapt van 
de eenzijdig gerichte visserij en dat 
de verre visserij ook een woord 
zal gaan meespreken. Hiervoor Is 
echter bekwaam personeel nodig. 
Met de opleiding van dit personeel 
voor de verre visserij zal niet te 
lang gewacht kunnen worden. De 
Visserijschool te IJmuiden zal zeker 
in staat zijn om aan de. eisen, wel
ke men aan een dergelijke oplei
ding stelt, te voldoen. 

Op de vergadering van het Pro
ductschap verleden dinsdag gehou
den, werd na lang en breed gepraat 
door allerlei slag van leden bet be
sluit genomen. Zeer spoedig was de
ze voor de kwekers goede tijding op 
Yerseke (zowel als op Bruinisse en 
elders) vernomen en men zag het 
aan de mensen, wat geen wonder is 
trouwens, want men denke niet te 
gering over een daling in prijs van 
3 gulden per 100 kg. Wij zijn blij 
dat het zo afliep en we gunnen de 
aanhitsers tot deze «aanslag» van 
harte hun mislukking. Vanzelf 
moet bet aangehaalde niet letterlijk 
worden opgevat alsof zij die trach
ten de prijsvraag omlaag te krijgen 
tirannen zijn, en alle kwekers ou-
nozelen. Maar toch komt het mij 
voor dat de omstandigheid dat som
migen als «kind aan huis» bij aller
lei Instanties die weelde moeilijk 
kunnen dragen en menen daardoor 
meer te moeten doen dan redelijk 
is, en verantwoord. Waartegenover 
staat, dat de doorsnee kweker veels-
zins ie lijdelijk is en (zij bet dan 
morrend) toch maar zonder veel 
protest wat in de «hogere regionen» 
wordt bekokstoofd, aanvaardt, We 
zijn blij dat de wens In de boven-
aangehaalde regels uitgesproken 
werkelijkheid werd. Zodat onze 
kwekers straks weer (zeker wat de 
prijs betreft) onder gunstige voor
waarden aan de slag kunnen. We 
zouden 't zelfde zeer gaarne ook 
vaststellen voor de bandelaars, 
waarom niet? Maar voor hen Is het 
nog niet zover. Laten we evenwel 
hopen dat ook deze groep mensen 
straks niet te klagen zal hebben en 
dat zij In staat zullen zijn tegen 
een niet overdreven winst, mosse
len van goede kwaliteit en verzor
ging, volop te kunnen rondvoeren. 

DE VOORDELIGSTE KREDIETEN 

b/j de 

S.V. FEDERALE KAS 
VOOR HET BEROEPSKREDIET 

Kerkstraat 38, OOSTENDE 

AANGENOMEN EN ONDER TOEZICHT VAN DE 

NATIONALE KAS VOOR BEROEPSKREDIET 

-— voor alle beroepsdoeleinden 

— gratis onderzoek van alle aanvragen 

— snelle bediening 
2008V W120 



«Hulp in Nood» 
VERZEKERT 

aan zeer goede Voorwaarden de 
V I S S E R S V A A R T U I G E N 

voor 
Schade aan Derden — Eigen Schade 
aan romp en motor — Brandschade 
— Opsleping — Totaal verlies en 

voor Bouwrisico. 
(4856 V) 

REDERS en VISSERS, 

Voor Uw 

Sociale lasten en boekhouding 
wendt U in volle vertrouwen tot de Beroepsvereniging 

Hand in Hand 
BESTUURSGEBOUW VISMIJN ZEBBRUGCE 

Tel. 541.17 
Na de uren : Joz. De Roose - tel. 517.40 

H E T V I S S E R I J B L A D 

IS UW BLAD I ! I 

NEEMT EEN 

A B O N N E M E N T 

AUTOMATISCH ROERGANGTOESTEL 
99 

99 MARTINET 
voor schepen van 
kleine fonnemaat 

M a a k t b e t mogelijk een Juistere koers te 
s tu ren met zekere besparing van brand
stof en tijd. De roerganger kan gerust 
het stuur overlaten aan de IJzeren man. 

even goede werking ge
durende de treiling als 
tijdens de normale vaart 

S.A.I.T. 
ZEEBRUGGE : 4, Wandelaarstraat 
OOSTENDE : 2 1 , H. Baelskaai 
NIEUWPOORT : 18, Hoogstraat 

PROPAGANDALESSEN VOOR 
VISVERBRUIK •• 

GEGEVEN IN MEI 1958 

6 mei — Huishoudschool, Sterrenstr . , 12 
Lukeren C3. (10 u.) 

Manier van bereiken : trein. Inrich
ting van het lokaal : goed. Begrip en 
belangstelling weing. Aantal deel
neemsters : 26 leerlingen en 3 lerares
sen. 

UITSLAG : Pedagogisch gebied 
geen reaktle na de uiteenzetting ; Eko-
nomlsch gebied : verse vis te verkrij
gen in viswinkels. 

X X X 
7 mei — L.O.F.G. Ecole des Soeurs, 

Herseaux Place (13 u. 30) 
Manier van bereiken : trein, weinig 

verbindingen. Inr icht ing van het lo
kaal : redelijk. Begrip en belangstel
ling : tamelijk veel. Aantal deelneem
sters : 18, 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : veel 
vragen n a het proeven over verschil
lende soorten en hun bereidingen. 

Ekonomisch' gebied : geen verse vis te 
verkrijgen, viswinkel dichtst bijgelegen 
Moeskroen. 

X X X 
9 mei (10 u.) Familiale Helpsters, 

Btskayerplaats, 3, Brugge. 
Manier van bereiken : trein. Inrich

t ing van het lokaal : goed. Begrip en 
belangstelling : heel veel. Aantal deel
neemsters : 16. 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : 
druk gesprek n a de les. Ekonomisch ge
bied : goed verzorgde viswinkels. 

X X X 
10 mei (10 u.) Familiale afdeling 

Rijksmiddelbare school, Melgesdreef, 
Merksem. 

Manier van bereiken : trein, t ram. 
Inr icht ing van het lokaal : redelijk 
goed. Begrip en belangstelling : geen. 
Aantal deelneemsters 4 leerlingen, 
1' lerares. 

UITSLAG : geen enkele vraag, moei
lijk te overtuigen. Ekonomisch gebied : 
enkele goed verzorgde . viswinkels, 
woensdag, donderdag en ' vrijdag verse 
vis te verkrijgen. 

X X X 
13 mei (10 u.) Middelbare Landelijke 

Huishoudschool, Gelmelstraat , 
Hoogstraten C2aa. 

Alleen theorie, voedende waarde , 
soorten enz. Vlspakket niet tijdig aan
gekomen. Slechts om Hl u. 46. 

X X X 
14 mei (14 u.) Normaalsohool 
Turnhoutsebaan, Wljnegem 

Manier van bereiken : trein en t ram. 
Inr icht ing van het lokaal : zeer goed. 
Begrip en belangstelling : veel. Aantal 
deelneemsters : 34 leerlingen en 3 le
raressen. 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : 
Druk gesprek over verschillende soorten 
en bereidingen. Ekonomisch gebied : 
geen verzorgde viswinkels of leurders, 
kennen weinig vissoorten, halen vis te 
Antwerpen of rechtstreeks aan vismijn 
bestellen. 

X X X 
11 mei (10 u.) Handels en Beroepssohool 

Zavel, IS, Zottegem A6-C1. 
Manier van bereiken : trein. Inrich-

tliug van het lokaal : goed. Begrip en 
belangstelling : veel. Aantal deelneem
sters : 36 leerlingen en 3 leraressen. 

UITSLAiG : Pedagogisch gebied : veel 
nutUge en praktische vragen door lera
res, voor de leerlingen heel nieuw* stof. 
Ekonomisch gebied : verse vis te ver
krijgen op donderdag en vrijdag. Vol
gens bestuurster laat de verzorging te 
wensen over. (Op 17 mei alleen gerook
te har ing te verkrijgen in viswinkel, 
Nieuwstraat) . 

X X X 
20 mei (13 u. 30) L.O.F.G. 

Herseauw-Ballons 
Manier van bereiken : trein, weinig 

verbindingen. Inr icht ing van het lokaal 
goed. Begrip en belangstelling : zeer 
veel. Aantal deelneemsters : 16. 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : be
weerden veel bijgeleerd te hebben. Eko

nomisch gsbied : leurder, nooit vis te 
verkrijgen die heel vers is, niet ver
zorgd, halen vis te Moeskroen bij gele
genheid op dinsdag (mark t ) . 

X X X 
21 mei (10 u.) Technisch Ins t i tuu t , 

St. Maartenspleln, 3, Brugge C5. Cl . D. 
Manier van bereiken : trein. Inrich

ting van het lokaal : zeer goed. Begrip 
en belangstelling -;_ tamelijk weinig. 
Aantal deelneemsters : 33 leerlingen en 
2 leraressen. 

UITSLAG . : Pedagogisch gebied : 
geen reaktle, geen gelegenheid gehad 
om met de leerlingen te pra ten. Eko
nomisch gebied : veel -verzorgde vis
winkels. 

X X X 
22 mei (10 u.) Meisjesschool, 

Wommelgem >(4e graad) 
Manier van bereiken : trein en t ram. 

Inr icht ing van het lokaal redelijk 
goed. Begrip en belangstelling : heel 
veel (zeer jonge meisjes). Aantal deel
neemsters : 16. 

UITSLAG : Pedagogisch gebied : hee' 
n ieuw. voor die meisjes, kennen alleen 
haring. Ekonomisch -gebied : Leurder 
ontmoet op verkoop ronde, zeer ver
zorgd. 

X X X 
23 mei (1 3u. 30) K.A.V. Schoten Vaart 

- 'Manier van bereiken : trein en t ram. 
Inricht ing van het lokaal ; redelijk, te 
klein. Begrip en belangstelling : veel. 
Aantal deelneemsetrs : 36. 

UITSLAG ; Pedagogisch gebied : veel 
praktische vragen, vooral over vis in 
de kindervoeding. Ekonomisch gebied : 
Schoten-vaart , slechts een viswinkel, 
verzorging laat te wensen over. 

X X X 
27 mei (10 u.) Vakhulahoudsohool, 

Kursaals t ra t , 84, Helst-aan-Zee 
C5. CL. 

Manier van bereiken : trein. Inrich
ting van het lokaal : zeer goed. Begnp 
en belangstelling : veel. Aantal deel
neemsters : 9 leerlingen en 2 leraressen. 

UITSLAG : druk gesprek na de les 
over vissoorten en bereidingen. Ekono
misch gebied : Zeer verse vis te verkrij
gen op alle weekdagen. 

X X X 
28 mei (!) n. 30) Landelijke Huishoud

school, Dorp, St . Lenaer ts . C2aa. 
Vis te laat aangekomen. Ter plaatse 

willen vis aanschaffen bij mevr.... doch 
deze vis was zeker niet vers, niet ver
zorgd, niet zuiver. 

Theorie over vi§, vissoorten, en berei
dingen, vooral de voedende waarde 
doen uitkomen. 

X X X 
20 mei <(li u.) Vakhulshoudschool, 
Nonnenst raat , il, Roosclarc CBol. 

Manier van bereiken ; trein. Inrich
ting van het lokaal : zeer goed. Be
grip en belangstelling : zeer veel. Aan
tal deelneemsters : se leerlingen, 2 le
raressen. 

UITSLAG' : Pedagogisch gebied : en
kele vragen over de bereidingen. Ekono
misch gebied : verse vis te verkrijgen. 

X X X 
4 

30 mei (10 u.) VakhuUhoudsohool, 
Ah'. Pleterslaan, 21, Oostende Cl A6 
Het vlspakket niet tijdig aangekomen, 

om Hl u. 30 nog niet op bestemming. 
Hier is waarschijnlijk een misverstand 

In het spel. De Zusters van de school 
bevestigden dat de les over visbereidin-
gen kon doorgaan op 30 mei, op de 
keerzijde van de omslag stond nr 1 ver
meld en het adres waarschijnlijk de 2 
niet doorgetijpt. Ik geef aan de firma 
volgend adres op ; Vakhuishoudschool, 
Alf Pleterslaan, 1, Oostende, in plaats 
vnn A. Pleterslaan, 21, Oostende. 

Indien het vlspakket niet ter bestem
ming gekomen is en indien dit nu deze 
keer door mijn schuld is, valt het toch 
vaak voor dat zelfs bij het juiste adres 
het pakket niet tijdig toekomt. 



Aug. LO Y 
S C H E E P S B O U W E R 

NIEUWBOUW HERSTELLINGEN 

wm 

WERKPLAATS en BUREEL 

Nieuwe Werf ka al, 3 

U.K. i OoHtonde 1187 
P.O.B. : 4100.40 
Bank : SM Gén. Ottonde «874.70 

Bunk v. Bmaial Oost. 180,02 
Telefoon : 72.004 • 74.000 

80V 

SCHEEPSWERF 

Wwe H. Deweert-Crekillie & Zonen 
p.v.b.n. 

NIEmVE WERFKAAI O O S T E N D E 

H^lieeptbouw en herstelllncion — Speololltett van laddlnfboten 

Artikelen voor TUaenivuariulfM) 

GROTE ZAGERIJ 
vim bomen en andoro boutworlen 

MAGAZIJN VAN RIOA-SPARREN 
Tolefoon 718.80 — Privé 781.01 Huls gMtloht In 1802 

DIBSEX MOTOREN 
VAN 4 TOT 2.000 PJK. 

VALCKE Prères N.V. 
V OOSTENDE 

BOORDGROEPEN VOOR ALLE DIENSTEN 
8SV 

Alvorent een VERZEKERING of HERVERZEKERING 
af te iluitan, wendt U In volle vertrouwen tot de firma 

L e e n VAN EBSSEL 

Makelaar in alle verzekeringen en herverzekeringen 

A N T W E R P E N : 
Ouduui, 88 

Tel. 82,88.80 (7 lijnen) 
Teleynun i 

LeoneeiiMl Antwerpen 
Telex t 

Leoneemel Antwerpen 277 

BRUSSEL : 
KonInklIJkeHtraut, 88 
Tel. 17.88.06 - 17.80.77 

Telegriun ; 
LooneoNNoI Bruuel 

L U I K : 
Tel. 88.88.88 

Telegriun : Leoneeeiol Luik 

Korrespondenten in ; Hamburg, Londen, Parijs, 
New-York, Rotterdam, enz... 
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