
~43. -

•te~ 
·të, 
l: 

{de 
11., 
ent 

~en 

·t:b 
cht 
i eR 
tls. 
oen 
is-

1St 

at, 

#-. 
if-
,e ... 
iet 
en 
ad 
4:1 

ct. 
lie 

e-
~.s~ 

ld 
ii
lg 

:t, 
s..: 
~~~ 

IS 

i': 

MAANDBLAD Nr 5. 13 MEI 1943 

MAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT. VERSCHIJNT DEN TWEEDEN DONDERDAG VAN 

IEDERE MAAND. oRGAAN ·vA.N oEN sEcTOR M. HANDEL EN DISTRIBUTIE • BiJ 

DE NATIONALE LANDBOUW• EN VOEOlNGSCORPORATIE; .G.ERICHT TC)T AL DE 

VISCHHANDELAARS' EN TOT BE GROSSIERS IN VlsCH EN VISSCHERiJPRODUC• 

. TEN. LEDEN VAN DE NATIONALE LANDBOUW·· -EN V0E01NGSCORPORAT1E. 

DIRECTIE ,-·o• WILLEM MELIS EN D' IVAN DENIS. BEHEER. EN REDACTIE-l 

HOPSTRAAT.. 47, BRussEL. PoSTREKENIN-G ! N·AnoNALE' LANDBouW.' sÏ•f 

VOEOINGSCORPORATI~: P.ERS~ EN PROP.A~ANDADIENST-, N' 9t1.9t. A.BONN~• 

MENTSPAIJS TOT EINDE 1943 : 31 FR DRUKKER : fMI.FI, HOPSTRAAT·, 47-. 

BRUSSEL. CLICHEERDER : HUYGHENS, ·oNOERWIJSSTRA.AT. 57·, A.NDERLJ?.Cl·J.'I" • 

If.ANTT EEKENINGEN MEDEDEELINGEN 
« Het Slagersblad », J:i.~t vakblad der been
houwers, stelde onlangs zijn lezers op hun 
hoede voor een overdr~ven optimisme wat De mossef· ee·n ·waarde· v.ol ~o:~~l~;~~::r~ dve~rh~~~e~.orlog als 
de. naoorlogsche periode betreft. Wij roeenen 
dat deze interessante beschouwingen ook Van de Zeeuwsche mosselen werd het groot-

Waaraan kan men zien 
dat mos·selen dood zijn? 

~ , voor onze lezers kunnen gelden. ·voe· dl"n«s.product. ste gedee·lte uitgevoerd, voornamelijk naar b België en Frankrijk. Bij ons is, zooals iede-
Wij kennen inderdaad handelaars die zich reen weet, de mossel zeer populair. , Van verschillende kanten bereikt ons de 
met een licht hart over de zwarigheden van 11. vraa,g, waaraan men kan zien of de mo~l:én 
dè tegenwoordige periode heenzetten bij de ~ dood zijn. Het lijkt ons wel nuttigdeze'vtaag 

. gedachte aan den komenden gouden vrede&- even te beantwoorden. 
tijd. Zij redeneeren ongeveer aldus : na den Met het mosselseizoen komt een waardevol Handelsbibliotheek Doode mosselen - dUs mosselen die men 
oorlog zullen onze menschen « hun schade voedingsproduct, met een hoog percentage niet mag consumeeren _ blijven in ver• 
wi1len inhalen>>. Inderdaad zal dan de vraag aan eiwit en een niet te verwaarloozen hoè-
naar waren welke zij gedurende jaren heb- veelheid vet, ter beschikking van den consu- }\ sc.hen · toestand openstaan. Zij sluiten z!ch 
ben moeten missen groot zijn. voor onze ment. De mossel is altijd door haar lagen ~ ook niet, wanneer hierop een tik wordt g~ 
handelaars breekt dan een werkelijk fortu~n~ prijs een volksvoedsel geweeSt. Het is daar- geven, of wanneer zij in koud water worden 
lijken tijd aan. om niet tè verwonderen, dat reeds aan het De reeks « Dif'Hanctelsb1bliobheek » publi- .gegóo.id; Onder het. openblijv·en van dóode 

. Dat denken, althans bij ons weten, talrijke ~~d~ev:o!~1~o!;; ~~r~~~e~s~~:~dv~~' èeerl; 'zooëven een detd~ brochm:e, getite!d !llosselenwordtverstaan,dàtde beide schelp. 
. vi$chhimd,elaars, :z.;ij .l,ll~nen <,lat ~j iederen «·de oester voor den ge wonen' man ». á U: et. Belteer va:U. een Midd~!màtig~~ : deelen aan één zijde .van elkaar verwijderd 

dag koopers van kreeft, oesters, tong en an· Tege~woordig gaat de vè.,bruÎk:er. zich. st. eeds.· fu fl,)eilüigswar~n "· 
d_èr~ fiJn. e'tirokjes, ih hun ~-inkel zullen zi<,;n. meer interesseeren voor de omstandighedeh; 
Aangenomen dat die heerlijke vooruitzic'h.- waaronder het door hem gebruikte 'artikel 

· tÉm werkelijkheid worden kunnen wé ons wordt geproduceerd. Een der oorzaken hier
toch moellijk ontveinzen dat achter die . OP- van is gelegen in het reit, dat men zich spec 

,,timistische redeneering een tikje te veel ·ciaal op hat gebied van de voedselvoorzie_ 
·· kinderlijke naïeviteit steekt. Wij moeten orlli ning meer dan vroeger afhankelijk gevoelt 

tevens hoeden voor een op hol slaan van de van de bronnen van voortbrenging en daàr~. 
verbeelding. De mensch is in feite een over iets meer wil weten. Zoo is het ook met 
groot kind ; hij verlangt vooral .en hij ver- het kWeek~n van p:losSelen. . .. . 

langt hartstochtelijk naar datgene wat·. hij . De IfiOsseh ~ie V()OrnaJI1.el~jk vqor!{Gm.t in de 
1ll()menteel niet bereiken kan. Wit brood, ZeeuwSèhe stî"QOmëri. en op. ·de Waddenzee, 
hesp, zalm, e. d., daaraan schijnt hem brengt eie:feilc vÓol:ti w,aarüit zi~h~ ttiosse~C. 
nu een goed d"el van de aardsche zaligheid zaad ontwikkelt, dat. zich in. de .gebiedèn 
verbonden te zijn. Het is een feit dat, op langs de kust, en in ze~Ï:men Óp den . bÓ
het oogenblik dat die ongetwijfeld uitste- dem of a:an uitstekende voorwerpen· of zee
kende dingen in de uitstalramen zunen prij- weringen vastJheèht. vooral de Wà.ddenze.e 

is een gebied waar veel mosselzaad 
ken, het haken en trachten practisch zal komt. 
opgehouden hebben. De koorts van de be-

. geerlijltheid zal na dezen oorlog precies zoo In het algemeen ondersoheidt men twee 
vlug luwen als na 1914-18. want de omstan- .soorten mosselen: d.z.g. « wilde mosselen.», 
digheden kunnen verschillend zijn, de welke uit mosselzaad tot vo1wassen exempla;. 

. meri.ScJ:i. blijft toch altijd dezelfde. De han- ren opgrOeien zOnder ingrijpen . van . den 
delaar, die er op zal gerekend hebben dat mensch en de mosselen van perceelen. Per-

.ceelen komen vrijwel1J,itsltûtend in Zeeland 
zijn klant zich langeren tijd met de grijp- voor en zijn gedeelten van de stroomen, 
.gierigheid van het rqofdier op zijn waren waarop het elders gevisehte mossalzaact we-
~1 werpen moet noodzakelijkerwijs bedro- derom wol'dt uitgezaaid. · 
geil Üitvàllen, In een normalen tijd krijgt 
de meli.SCh vrij spoedig zijn envenwicht te
rug. Na de eerste opwinding komt dè be-, 

. : zinning van de herwonnen ~kerlooid. En 
dan herneemt de wedijver zijn rechten~ 
Want koning klant wordt weer precies zoo 

· kieskeurig, zoo lastig om voldoen en zoo be
'sluiteloos als vroeger. Het za4 weer uw 
kunst en uw inwendigen trots worden de 
wispelturigheid van den verbruiker te tem-

. men en hem door uw vakkunde en uw vak
ijy;er, soms zijns ondanks, vast te houden. 
Qaarom zou het pure roekeloosheid zijn te 
nl.~nen dat ge u hoegenaamP, geen zorgen 
QW de toekomst te maken hebt omdatalles 
~·. lijk van zelf zal gaan. · 

Te voet, te paard oJ per kar, ~e mosselen 
zullen welkam zijn. ' 

Deze brochure, van.· de hand van de'heeren 
Berny en Désirotte, bevat vier deelen, welké 
. achtereenvolgens behandelen :. 
1o De goederen (rotatie der voorraden, waar-

de van de vervanging der goederen .. .>; 
2° De verkoopen (de spe{lialiSatie ... ); 
3° De resultaten (prijzen en winstmarges); 
4° De boekhouding (de boeken en besèhei-

den). 
. Dit boekje kan vooral met vrucht woroen ge
raadpleegd door de uitbaters van kleine en 
middelmatige ondernemingen, die er in 
bellen en doenmepten zullen vinden welke 
hen zullen helipen bij het beheer van hun 
winkel. Dit zal meer in het bijzonder waar 

N3Jdat zij eerst in ondl.epe gedeelten zijn zijn wat betreft de vaststelling der prijzen, 
uitgezaaid en daar tot halfwas mosselen zijn de berekening der winstmarges en het 

ln uw vlagen van optimisme moogt ge tJ opgegroeid, w:orden ze weer opgevïsçht, om den van de boekhouding. 
.. t,QCh nooit in zooverre !aten beehoogelen dat tenslotte op diepere gedeelten te worden uit-: Ten slotte zij er op gew~en, 
gij over. h_ et h, oofd z~udt gaan ~ien : . · gezaaid en daar de grootte van con.Sumptie

mos.Sel te bereiken. De mossel is in drie jaar chure overvloedig is gei1lust:eero én. v en•ocnt1 
1o het belang van een ongekreukte faa.m voliwassen te beschouwen. De mosselkweeke- wordt tegen 10 frank, te storten op de P. R. 

. (eerlijkhe,id, rechtvaardighei<f en goeqen rij iSeen tamelijk eenvoudig bedrijf; de vis- 911.9l van den Dienst voor Pers en 
wil); scher bepaalt zich slechts tot het brengen 

en verleggen ~an mo.Ssel.Zaád en nalfwàs- gande bij de N.L.V.C. (Gelieve het doel op 
2° het ~lang van een steeds verder-te ont- mosselen p,aar 'plaatsen, waar zi} de g.uri- d,e,strook te vennelden.) 

, .. :wikkelen . en. ~.,te v.ullen · :v:a)dl:ennis; sj;igste levensvoorwaarden hebbtm. Daartoe 
zijn nood.ig een . v~rtuig met mQtor en 

3<> het belang . van een onberispelijke repû- viSchtuig, de z.g. mosselkor. De mèerste vaar-
; .. ~atle; :tuigen vissollen met twee, de groote met 

vier mosselkorren. 
to >het ·belang van de nooit verflauwende· :Wildè· mo.sSelén werden in hoofdzaak als 
Stiellief de. t>lUimveevoeder • gebruikt; ilog geen half· mil , 

:De vorige brochures, waarvan 
enkele exemplaren resteeren tn• l; « Het 
bleem van den kleinhandel in 
ren » en nr 2. « De handela8ir in v~'ldiJng~;..l 
waren; Zijn taak. en eigenschappen 
nog te verktijgen tegen 5 frank. 

De eerbiediging 
der berQepsplicht 

~·.·. 

Wanneer er in h~ begin van dit Jaar werd 
voorzien dat de haring>Vangsit een buiteng~ 
wone opbrengst zou opleveren, heeft d..s 
Hoof.dgroopeering « Visch en Visscherijpro. 
ducten » haar leden verwittigd, dat da mas
sale aanvoer die te verdeelen of te bewer~ 
ken was geenszins als. verontschuldiging. z9u 
kunnen gelden voor . nalatigheden, die ge
beurlijk zouden vastgesteld wol'den. · .,., ... ,.,, 
Integendeel werd' er op aangedrongen <fu:t· dè 
verdeelers er streng Boe verplicht waren te 
zorgen dat iedereen in het bezit zou gesteld 
worden van wat hem toekwam opdat geen 
onregelmatigheden .zouden gebeuren. 
Hetzelfdé gebeurde wat de rookers en in
leggers betreft, die er ook attent op w~
den gemaakt dat, vermits zi.i in. dienst stoil
den van de gemeenschap, de Hoofdgroepee
rmg niet zou kunnen aannemen dat zi.i hun 
bewerking minder goed 'zouden . veriorgen 
om reden dat de, groote vangst ·hen ··te veel 
werk zou veroorzaken. . . .., . · 
De gelegenheid werd dan ook wàargenomen 
om de ondel"hoorigen te verwittigen dat, in
dien er tekortkomingen zouden vastgesteld 
worden. de strengste . tuchtmaatregelen zou
den getroffen worden. 
Niettègenstàande dat helbben de Diensten 
der Hoofdgroepeering zich nochtans kunnen 
vergewissen· dat sommige handela:al.'l\l een 
waar hebben . geleverd die hoegenaamd niet 
voor consumptie geschikt was. De volgende 
tuohtsancties. werden dan ook gedurende de 
maand · Maart uitgesproken : 
Verbod werd opgelegd aan twee rookers uit 
het Mechelsche om hun beroep utt ·te oefe.. 
nen gedurende drie maanden wegliDS slechte' 
bewerking van hun gerookte waar ; . 
Een geldboete van 10,000 frank. Y/~rd ·. 9.li.n 
een ander rooker uit het Meohe~hè 'Qm. de
zelfde redenen opgelegd ; · • · . ·· · · .. 
Een rooker uit Brugge weid. om. onv.old~n
de bewerking met een boete van. 5,000 frank 
gestraft. 
Anderzijds werd het aan een verdeeler uilt 
Sint-Niklaas verboden zijn beroep geduren
de een jaa;r uit te oefenen en dit wegens 
grove tekortkomingen aan zijn ber.oepspliçh.M 
ten. Andere handelaars hebben :·minder ·zwa
re straffen opgeloopen. 
In het geva.J. nochtans; dat zij .ziclh later 
nog aan overtredingen rouden schuldig' ril~ 
ken; ·'zullen de. strengste . tuoh.tmaatregelen.. 
tegenover .. hen.· getroffen wol'den. 
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Visebieer 
voor fietsbanden~reparatie 

~ 
,:De bruikbaarheid van de huiden van bot 

en schol schijnt onbeperkt te zijn, want na
. (j.at deze huiden, verwerkt tot bovenleder, 
~Ileder en tot materiaal voor fi.ine lede
ten, met één slag de· wereldmarkt hebben 

···veroverd, ·zal nu ook nog de wielrijder kun
;n~ profitéeren van de taaie huid 'der ge
.<l,uldige platvisschen. 
PeensCihe e~rts zijn er'.· in geslaagd het 
6Qepele en zachte vischled~r, dat zicp onder
~eidt door een buitengewone trekvastheid, 
~ te behandelen, dat het gevulcani.seerd 
kan worden. Versleten buitenbanden van 
een fiets kunnen, naar uit de genomen prae-

. ven is gebleken, thans duurzaam. met visch
:!: lleder hersteld worden wanneer de ,in . den 
:• handel zijnde kleine en groote stukken huid 

aan den binnenkant van den band· op de 
. 1JWak!ke plek worden gevulcaniseerd. 
:Naar aanleiding van dit bericht hebben wij 
te bevoegde plaatse geïnformeerd, welke er_ 

. varing men hier te lande met vischleer heeft 
opgedaan: Men deelde ons mede, dat de 
proeven om uit vischhuid leer te fa.briceeren 
volkomen geslaagd zijn. Fabricage orp groott> 

. scjhaal stuit echter ·op de moeilijkheden vàn 
inzameling der viscihihuiden. 

"'Proeven om riJwielhallden met vischleeT tE> 
· · repareeren zijn nog niet genomen. De mo

gelijkheid het vischleer te vulcaniseeren lijkt 
uitgesloten, orndat onder vulcaniseeren ver
hitting onder toevoeging v·an z.wavel moet 
worden verstaan. Daarregen is leer meestal 
niet bestand. Wel kan men natuur- en 
kunstrubber vulcaniseeren. 
Daarom lijkt het waarschijnlijker dat hier 

. sprake .is van het vulcaniseeren van het 
vischleer op den band of. het aanbrengen 
van een of ander solutielaag daartusschen. 

···.Viscbvoorziening van Eurapa 
~ 

·.·i 

DE VISCHHANDEL 13 MEI 1943. 

Tusschen deze gebieden moet een e\'enwieht 
tot stand worden gèbra.cht. Daar ·· Europa 
tot dusver op het gebied der viscihvoorzie
ning de autarkie toepaste, zijn oolç de voor
uitlbi.Cihten voor de toekomst gunstig~ · 

De visch ta 4wr ? 
41 

Door de verbruikers wordt er wel -eel'lS g-e
klaagd over de duurte w.an de ,visch "in .ver
houding tot andere eetwaren als vleesch bv. 
om een der .voornaamste te citeeren. Natuur
lijk stelt men zich de waag: waarom? · 
Wij willen. hier deze quaestie niet in haar 
'geheel behandelen, maar een der redenen 
onderstreepen van de duurte van viSch en 
waaraan men, naar onze meening eenigzins 
zou kunnen verhelpen. 
De verzekeringspremie tegen· oorlogsrisico's 
voor vischersvaartuigen is verhoogd en . be
loopt thans 0,20 % van de verzekerde waarde, 
verhoogd met 25 % voor dekking der op
eischingen, en'een bijpremie van 1/4% voor 
elken dag dat gevaren wordt. 
Een vaartuig van de middelmaat der thans 
bestaande gedekte vaartuigen, mag, zijn 
vlseihtuig inbegrepen op . 400.000 frank ge
schat worden. Het moet dus 1,000 frank 
vaste premie betalen per maand; veronder
stel dat het tien keeren ma.g varen in de 
maan'!i wat nog de betaling van een bijpre
mie van 1.000 frank meebrengt. Ieder dag 
dat het oohi.p uitvaart moet het bijgevo:g 
200 frank op~réngen voor de· verzekering 
tegen oorlogsrisico's van het vaartuig alleen. 
Da!Wbuiten blijven nóg de gewone verzelçe
ringen van vaartuig, werkongevallen, enz. 
Wordt die premie niet wat·overdreven? Twee 
jaar vischvangst in oorlogstijd brachten 
slechts het verlies van een paar schepen met 
zicl:J. dOOT een oor.log.sfeit, en de mal'J,ndpremie 
van de 200 visschersvaartU:igen onzer kust 
vertegen'll\'oordigt nagenoeg de waarde van 
een vaartuig. · · · · 
Zoo.maakt men de visch en het leven duur. 

Onze gite.isterde akaters 
Jl. 

DE STUDIEDAGEN 
·in· . het raam van de beroepsopleidin_g 

Men weet dat 'de N.L. V.O •. op initiatief· va~ ring, de kunst om •de qualiteiten te bepalen 

den Sector· " Handel en Distributie " een en het bedrog· te ontdekken. Er zal ook veel 
programma heeft uitgewerkt, waarbij de aándacht worden besteed aan de fabricatie 
opleiding van de tOekomstige kleinhande- en aan de verspreiding vàn het produ~t • 

laars in Algemeene. Voedingswaren of de 
volmaking van de practische kennis ·der ge- Bovendien zal een deskundige in den loop 

vestigde kleinhandelaars worden beoogd. van elke zitting spreken over de finaneieele 
contröle over ·de ondernemingen; over de 

Tot deze beroepsopleiding zal niet slechts 
wijze om een eenvoudige bliekhouding uit. te 

worden overgegaan in de. beroepsscholen te 

B r u s s e I en te L u i k , in afwachting dat 
W!frken, die terzelfdertijd in het bereik van 

eenieder ·ligt en heel en al beantwoordt aan 
deze .te (J,ent; te Antwerpen en te 

de desbetreffeilde wettelijke bepalingen. 
C h ar I e r o i op haar beurt in werking tre-
den. Indien men 'haar weldaden 'èn. noodza- ' Deze · uiteenzetting zal worden aangevuld 
keiijkbeid bij de vijf genoemde centra moest door raadgevingen in zake de bela~tinge:n" 

we)ke de kleinhande:aars in staat zullen stel. beperken, zou een . te groot. aantal klein
handelaars worden uitgesloten van een ge
speeiltliseei:d onderricht, dat bij de zoo ver- len hun. jaarlij~h aanslag·biljet behoorlijk 

in te vullen en zuivere toestanden aan hei 
scheiden behoeften van hun handelsbedrijf 

is aangepast. 
Beheer van Financiën voor te leggen, waarbij 
zinledige discussies en willekeurige aanslagen 

zullen worden vermeden. 

Het oogenblik is aangebroken om de inspan- Ten slotte zullen referendarissen van den 

ningen te bundelen en het algemeen program- Sector <<Han.del en. Distributie>> Uiieenzettin• 
ma vóór te stellen. Waar zullen allereerst de gen komen houden over de van kracht zijnde 

. studiedagen gehouden worden ? In volgende 
reglemen~ering in :take producten, diè ge-

gemeenten : M e c h e I e n • T u r n h 0 u t • rantsoeneerd zijn of die voor de ·inschrijving 
Leuven • Ni ve.Ile s, Hasselt, Ton- van den verbruiker bijdenkleinhandeiaa; iJl 
ger.en, Maaseik, 0 u de n·a arde, 

'C))nmliililellijk nadat de r.a.m,p, ·me Antweljpen A als t, Eeklo o, St-Nik I aas, D è n-
aanmerking komen. 

dermonde, Brugge, Diksmuide, 
cZÓÓ •zwaaJ:' !had ,getrnf·fen, 'bekend was, beeft 

Ieper, Oostende, Roeselare, 
de Sector '<< flandel en Distributie :n een ·On~ 

I. 

richt zou voortgaan zijn vruchten af tè \ver· . ' ... ,. '·.··· / . : .. . .. . .. ;,· 

pen en om a~n de deelnemers aan· de st11die. 

den, zal « Handel en Distributie » bondige 

Op een totaal van 172 handelaars in voe- Wat zal vervolgens het programma zijn? verslagen publiceeren welke de lezingen be-

dingswaren, die ~ gemeente Mortsel_ telt, De ·inrichters va.rr de studiedagen zuHen het knopt zullen weergeven en waarin de klein· 

werd vastgesteld dat er er op aanleggen practisch werk te leveren. handelaars, in den vorm van een overzicht, 
de practische gegevens zullen weervinden die 

26 inrichtingen vernield, 

35 zwaar beschadigd en 

43 licht beschadigd werden. 

Er waren twee vischwinkels in de gemeente. 

De winkel van den heer M. J. Scheper§, 
ver-

Men kan dan ook verwachten, dat al de be
handelde onderwerpen een onmiddellijk nut zij vroeg of laat · zullen moeten raadplegeR 

zullen .oplèveren voor de kleinhandelaars die of in de praetijk toepassen. 

de uiteénzettingen zullen volgen. 
De deelnemers aan de studiedagen zullen dal\ 

ook verzoch~ worden deze oond_ige verslagen 
uit te knippen en ze per behandeld onder-. 

• 4.ntwerpscftesteenweg, werd gansch 

nield. Deze winkel werd overgebracht 

Nr. 25 van dezelfde straat. 

'/Ular Elke cyclus zal zes lezingen betreffende de werp te rangschikken. Hetzelfde geldt voot 
de kléinhandelaars die in centra wonen. 

techniek van het. aan- en .verkoopen omvat
ten, met als belangrijkste punten de studie 

waar later studiedagen zullen worden üig~ 
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KENNIS VAN HET PRODlJ.CT 

DE WIJTING 
]!:en zeer. nederig .vischje, zoo mede·rig dat zij te lusten. Is deze bijzonderheid niet te 
er in de vischmijn met verachting werd op wijten aan het feit dat de grooteren ineer 
neergezien. Eens, voor den oorlog, had ik kracht· hebben dan de jongeren om het ge~ 
aan een reeder gevraag( omenkelevisschen liefde Voedsel, de smelt (Ammodita tobi~ 
aan. boord onmiddellijk in de Förmà.hne.l.e ~ûs) OP·.te graven uit het zand waar hij zich 
doen steken, voor een tentoónstelling. « Goèd schuil houdt 
zeggen aan de mannen weike visschen, ·zei . · . . · 
hij, zij zouden er wel wijting külmen inste;. 
ken » en hij legde al zijn misprijzen in den 
toon waarop hij het woord wijting uitsprak. 
In de statistieken van so1lllllige landen 

. word de wijting zelfs niet vernoemd en 
, is hij te zoeken in de kolom onder « varia » 
« other fishes » en dergelijke' uitdrukkingen. 
oe wijting kwam ongeveer voor 7 % in 
onzen vooroorlogsche aanvoer voor, wat een 
zeer bilaugrik deel vertegenwoordigt. Hij 
kwam op de zesde plaats voor wat bet ge
wicht betreft, maar slechts op de negende 

·plaats voor wàt de waarde aangaat, met een 
gemiddelden prijs van 1.40 fr. per kg. in de 
·vischmijnen van de kust. IIi. 1942 werd 
slechts, 0,9 % van. den totalen aanvoer bin
nen gebracht. Als wij echter ring en sprot 
buiten beschouwing laten 1 % van de vang• 
sten. 
Hij is integerideel~in belangrijkheid gestegen, 

''' 'VI·aiit' hij heèft ·één eigenSchap; waarop nQCh 
de aristocratische tong, noch de alledaagsche 
.pladijskens en scharrekens kunnen .bogen. 
Hij kan - van· de tegenwoordige vangsten 
Zijn er maar de zeldzame kabeljauwen en 
roggen .,-- zonder boter klaargemaakt wor" 
den; _althans. de groote exemplaren. Het is 
een kookvisch en dat wordt thans naar 
waarde geschat. 

Voortplanting 
De wijting is een sedentaire visch, en hoort 
niet tot die trekvisschen. welke mijlen:.en 
mijlen moeten afleggen om een goede paai-
plaats te vinden: HiJ- schiet zijn kuit waar 
hij zich bevindt, buiten het ond-iepe kust
water en ook niet op te groote dieptèri ; 
meest in water van 40 tot 50 m. diep. Het 
zuidelijk deel van de Noordzee en het ka• 
naai m;_tg aanzien worden als een groot 
legveld voor de wijting. Van Januari tot 
April kunmin op al de . vischgroriden door 
wij_ting bewoond,, paaiende visschen gevan.: 
gen en eitjeS aangetroffen worden. 
De, wijting-eiëren · behaoren tot de drijvende 
soorden, meten '9,97 tot 1,32 mm. doorsnêde 
en zijn zonder oliekorrel. Zij kunnen S<ims 
heel, talrijk voorkomen. In de. maand Maart 
in het Clay-Diep telt men er tot 400 per m2. 
Na twaalf tot veertien dagen kippen de eit~ 
jes uit en ~r komt een lal:vetje van 3.5 riun, 
-uitgezwommen; Dit larvetje in al zijn jeugd
v"ornien blijft in de oppervlakkige wateren 
leven. Lijk de larvetjes van hun; familiele-
den de kabeljauw en de schelvlSch zoeken zij 
veelal bescherming :tusschen de lange vezels 
van de kwallen (Oyanea), tegen hun ver
volgers. Hf't is slechts in den herfst, wan-
neer hij al de jeugdvormen dootloopen heeft 
en. heelemaal .zijn ouders- gelijkt, dat ··de 

plaren . en vond daarin : 
-1•· in'de 2.031 volwassen wijtingen waarvan 
1363 met en 668 zonder . voedseL 
704 schaaldieren : 
nl : 227 garnalen, 13 aasgarnalep, 105 ere
mijtkrabben, 91 sabelkrabben, 35 langpoo
ten, 28 sterkrabben; · 13 zeevlooiën, 4 gar
naalzaad, 4 witte krabben; 3 porceleinkrab
'ben, 1' j{ieefki-ab, 80- verteerde . Schaaldieren; 
470-Visschen: · 
Dl. 'î6s smelten, 74 sprotten, 23 haringen, 
17 . govekens, 6 pietermannen, 4 seharren, 
1 harnasman, 1 tong, .1 Iacetvisch.~ 175· ver
teer-de visschen. 

-~C) 
~~ 

vesrchillende groeistadia van wijting. 

9 zeewormen : 
nl : · 4• goukammetjes, 2 -· ·duizendpooten; 1 
nephtysworm, 1 strand worm, 14 verteerde 

jonge Wijting als een. viscihje van 8- tot wormen. 
Hij hoort tot de familie yan de -·gadidae, 12 om. het oppervlakig water verlaat en zijn 9. week4iè~n: 

Wooi•St -en··· Familie 

_dit wil zeggen dat hij een' .broertje is van bodemleven begint in het ondiepe kustwater. nl. : 3 witte dunscllelpen, 1 wulks, 5 ver
de l.l;abeljau_w, de schelvisch en de koolvisch; Sommige wijtingen worden geslachtsrijp in teerde Wiilekdieren. 
Wl),armee hij heel veel geÎijkenis vertoont. hun derde, de meéste pas in het begin van 3 stekelhuidigen : 
De vorm, het aantal en den stand van de hun vierde levensjaar. Dan zijn zij min- nl. 1 hemdsknoopje, 1 zeeroos, 1 verteerde 
vinnen zijn dezelfde, maar het blijft een stens 23 cm. lang. stekelhuidige. 
bescheiden broertje in de familie ; terwijl 2 versèheidene : 

~--de volwassen. kabeljauw of._ schelvisch een nl : 1 boompje (Tubularia), ·1 Saatsel (LólL 
meter iang is bereikt· de volwassen wijting go torbesi). 
amper de 30 cm. I Visscherij 'eri 216 magen met heelemaal vert~rd voed~ 

,:1:)\l. 'Yijting korot. p.,!t-g~n~g .in iiill~ .. euro-: Er bestaat geen bijzondere wijtingvisscherij, ·seL 
peesche wateren voor, Van de Noordkaap maar de wijting wordt tusschen andere visch 2° in de 63~. jonge wijtingen, w:;tarvan .459 
tot in de Mi-ddellandsche zee en van IJsland met het treilii.et gevangen. De grooi:e diep- met en 175 zonder voedsel. 
tot in de Oo$tzee bij aotland. In de Noord- zeevisscherij die enkel óp groote visch uit,.;. 212' schaaldieren: 

KEÜKENPRMTJE.·_ 

,QE -WIJ,J:lNGr __ , 
in de keuken 

De wijting is ·ongetwijfeld één van de vis• 
schen die het best gekend zijn -op de mark
ten. .Met de haring. en den. makre.el maa.kt 
hij, wat de _kleine visschen. betreft .. deel uit 
van het :repertorium vàn de huismoeder· die 
zi.éh ··naar ·de 'markt· begeeft met -·net··vail'te 
voornemen één van dèze · V:isschen te· koopen. 
De wijting wordt heel vaak verward . met 
andere visscben van. dezelfde grootte ,. en 
kleur, maar die zijn hoedanigheden niet heb
ben. alhoewel zij tot dezelfde familie · be
hoorën. 
De familie van de wijting telt talrijke . Vis. 
schen : ·wij kennen onder meer ·den zwarten 
wijting, ook. koolvisch genaamd; den ge}en 
wijting, pollak genaamd, en den groenen wij-
ting, die cie fijnste van alle is.· · · - · · 

. . 
Het vleesch van den wijting is fijn en schil· 
ferig. maar zeer broos. Het is zeer verteer
baar, wat Xenocrates deed. zeggen: ·dat 
deze uitstekende visch te snel door de maag 
gaat en dat de natuur den tijd nil't heeft 
er over te. beschikken om tot de. versterking 
van het lichaam bij te dragen. Maar wat een 
gebrek kan schijnen, wat de voeding betreft, 
wordt een hoedanigheid wanneer het ·om een 
zieke of een genezende gaat : da!;tl'~ de wij· 
. ting een zeèr licht voedsel is, is hij 1,1i tste
_ken-d geschikt voor een zieke i:naag: 

Wat den smaak betreft, bescho~w ik den 
wijting als een lekkernij, en ik zou veel gè
ven om weer eens den heerlijken tijd te 
beleven, toen ik' elk· }lfitf naar het. Zûidèn 
kon reizen om er een uitstekenden wijting 
te eten, die in de olie was gebakkim en. rn:èt 
tomaten. met geurig look en fijne kruiden 
werd opgediend. Ik spreek hier niet als een 
door de fortuin begunstigde, die zijn vacan
tie onder de milde zon van:de Provence ging 
doorbrengen, maar als eei'\ man van het vak 
die zich elk seizoen ·naar Zuid-Frankrijk be
gaf om er te werken, en van .zijn zeldzame 
vrije stonden gebruik maakte om langs het 
nabijgelegen strànd te: kuieren. '' . ,. ' .... 

be wijting is kostbaar voor den beroepskok, 
daar hij ·andere dure visschen vervangt, voor 
·de bereiding van vischvulsel, pasteien en an
dere vischgerechten. Zijn wit vleesch leent 
zich uitstekend tot deze bereidipgen en .laat 
ziCh, gemakkelijk tot pastei verwerken, die 
in balletjes, enz., kan worden veranderd. Pe 
huismoeder ·-maakt. een ,,niet m_inder. -dank· 
bàar 'gebruik van den wijting; op mágere 
dagen, iS hij een uitstekend gerecht. hetzij 
gebakken, hetzij in '>den oven of in de pan 
gebraden, of nog gekookt in water met geu· 
rige kruiden : tijm, laurierbladeren, peter· 
seliewortels .. salie, enz. Voor mijn part, meen 
ik dat de wijtingreepjes de beste manier 211jn 
om·. deze . visch te bereiden .. Ik ben . trouwens 
steeds voorstander geweest van het opdiepen 
van wsch in reepjes, zelfs wanneer het groote 
visschen betreft, en ik kan verzekeren dat het 
aanprijzen van het bereiden van vischreet>Jes 
één van de beste propagandamiddelen voor 
het verbruik van visch rou zijn. Bij ,9,emori
straties van kookkunst in Engeland, had: ik 
de gelegenheid te constateeren dat deze wijze 
van opdienen van de visch steeds veel bijval 
vanwege het publiek oogstte : de reepjes van 
kabeljauw, van koolvisch, van . wijting wer· 
den met de grootste voldoening afgenomen 
door de huismoeders welke de tentoonstel• 
lingen. van. kookkunst bezochten, 

Het spreekt vanzelf dat de visch h~elvei~èh 
moet zijn om in reepjes te worden opgediend, 
en wanneer het wijting betreft, is deze vqor• 
waarde allern<;>odzakelijkst. _ _ _. 

. GEWONE WIJTING. Hetzij men hem. in reepjes, hetzij geh~~l Wil 
· - · · opdienen, de wijting dient gewoonlijk J?Pd~ . . 

• , .J:_ee, vooral in het ,zuidelijk deel en. in het 
' kanaal is . hij een der gewoon voorkomènde 
'' visschen. In de Zuiderzee drong hij nooit 
··'door. ·. 

vaardde, werd hij met de jonge vischjes. van nl : 161 garnalen, 18 sabelkrabben, 16 ere-. zelfde wijze als. de haring en de makr~el,,be
andere vistlhSOOrten tierug -over boord, :ge- mijtkrabben, 10 aasgamalen, 1 zeevlooi. 1 reid-: met andere woorden, geroosterd, in de 

. worJ)en. Vqor enkele. jaren. werd hij in steurkrab, 5 vertee;rde .schaaldieren. · pan gebakken, in den oven :gebraden, :enz. 
Duitschland zelfs samen 1llet jonge schel~ 134 visschen • · Men dient l:lem snel gaar te latenworden. 
vischjes op.de markt gebracht. ·Tl:lans·wordt nl.: 52 gove.kens, 17 sprotten, 5 &meltèn, 4, hetzij in een goed verwarmden oven, -hetzij 

<§::l hij daar ook afzonderlijk gesorteerd. In En~ pukkels; 26 verteerde visschen. in goed verw'armd vet. naar gelang men hen& 
· · · · · · · · w;il braden of bakken. Inder-daad; · daar .h~& 

. . V .. o· _· ed_ .• · n:g· . gelan-d . wa,.ar de kleine' visch . in he,t alge~ 47 zeevormen : vleesch' van . den wijtüig. zeer . fijn is; ls he• 
. meen meer geprezen .WOrdt dÎm elders; staàt ni ; 32 _goudkammetjes, 6 duizendpooten, 4' snel gaar, en wordt het dan brOÇ>S. ~ 

Lijk dè ände~. leden V-an zijn familie is de wijting· wat meèr in de gunst en hjj nephtijswonnen. _1 strandworm, 5 verteerde h~t in stukken valt. · -
:èie-wijtirig een roofviooh, die ziéh voorat met· wordt er heel veel als ·ebreakfaSt)l 'opg~ weekdièren: .-.· · · - "·· ... ,,_,_,, 
-~ .... ~~•-'• · --"t -u•· · tn V00r iiet_· roosteren, den 'tiubbeièn ro_'ootefge. .,,,_._,.,1'-'-~rell: .. V~ '·•""'!J JS_.een Ui.,..e&p_rO:ken. (li~4, .. %4 weekdieren i bruiken,· en nadat de wijtiÛg .gèreiJllg(l, .ge. 

,',Yijand; v«ri de.- ganiaal. die -hij met gräote '$::(, · nl: 11 strandschelpen, a witte dunsch.; 4 te-. w-~--"-en_ -e-n .goed .ged""""'_· . d ,., hem lic_ hties_ 
·•.· hoeveelheden verorl>ert. Voorts ~ bij~ 11.1fo5:- pelborens 1 mes ............ ·"""" - • 

.: _•. g· arna·Ieli ·(· mu<>is. )·, erenu··j~';.;.,......:><"-n· · '(' J?~g··u·'·r· us• ' . • - insmeren met een vetstof, vet of bolei, hem 
"~ W>.J."""""' ~ 3 yenroheidene: tUsschen beide helften van den rooster plaat. 

-., :hernpardus) en V'iseh; Het vischvoedsél Wat eet wijting ni: .2 eiê~en, i d'oodmánS~ist. . ·sen en. boven eèn gloe~ènd vuur zondetl'()Qk 
; vindt men het . meest in, de ~ _van vok Pasta- . Pype onderzocht. 2031 magen -tran T~nslotte 38 magen met heeieinaai verteero leggen; 1a.ngs beide zij-den laten gaar wocdea 
:wassen-wtjtblgen; ·vooral· de,smelt•-sehijnen. volwassen vÏsachtm en 634: van jollge·e~~:em~. vóedsel. · · - · en opdienen .met een -naar kènze; 
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Voor het bakken 'in de pan, zijn d~· reepjes en gepeperden wijting in leggen. J;n dfn zeer r;;::::;:;:::;::;:;;;::;:~::;~::;~::;::;::;::;::;::;~::;::;~~~~~~;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;~~ 
te verkiezen, daar zij minder 'vet ve1eischen. heetenovenschuiven en gedurende ten hoog-
De visch of de reepjes peperen en zouten s.te een tiental minuten laten braden. Opdie
en . ze lichtjes in wat meel wrijyen, ze vér- nen met sausen naar keuze. 
volgèns in de pan leggen, waarin men vet Voor het koken in ~wter, ten slotte, het w.a-' 
van goede qualiteit heeft laten warmen. La- ter met zout, wortelschijfjes; tijm, laurier-

' ten bakken tot men aan beide zijden een bladeren, peterseliewortels, ·en een weinig 
mooie gulden kleur heeft verkregen en op azijn, bij gebrek aan citroen, gedurende een 
een bord leggen. De pán reinigen en er een 
kluitje boter in '!eggen, die men lichtjes laat tiental miimten laten koken en dan in een 
brüinen en over de viscl:r giet. Een ·citroen anderen pot gieten. Opnieuw laten koken en 
vver deze laatste uitpersen en met gehakte .er den visch in leggen. OP zij van de kachel 
peterselie opdienen. · zetten en tien minuten opwarmen zonder te 
Voor het braden iri den oven, deri visch dro- laten koken. Het kookwater 'kan worden ge
gen, nadat men hem .heeft gewassc.hen en bruikt bij het bereiden van een Witte-· of 
gereinigd. De pan, die in den. Qven dient een tomatensaus, die met den visch zal wor
_geq)Jàátst, goed invetten en er' den gezouten den opgedÛmd. 

VOORCERECHTEN MET VISCH 
Indien er .. een voedingsmiddel bestaat, dat . kommeren; De raadgevi:iJ.gen die gij in onder-· 
bij de bereiding van talrijke gerechten l!:an havige rubriek zult vinden, kunnen dus nut
worden aangewend, die alle even smakelijk . tig worden aangewend. zoodra gij over koop
zijn, dan is het wel de visch, tot welke soort waar zult kunnen beschikken, maar oo;k in 
bij ()({k behoort en welke ook zijn grootte zij. deze moeilijke tijden is h(lt nog mogelijk 
'Inderdaad, van de simpele. haring af, die kleine gerechten te b€reide"1 met de opge
zich ·in reepjes en vierkantjes laat snijden, legcte haring, de visch die wij in de jongste 
Zièh laat oprolle.I:\ en· inleggen, en wat dies weken hebben gekregeJ;J.. K<>rtom, al wat 
meer; tot de zalm, die op een bijzonder mooie _visch heet, kan met groenten en saus wor
manier-kan worden opgediend, in mooten ge- den bereid. Al zal men niet steeds de ge
sneden'·of geheel,· bestaan er tal van berei- rechten kunnen bereiden zooals men het zou 
dingen, ·die met geen moeilijkheden, noeh wenschen, toch zal men: er gerust kunnen 
hooge kosten gepaard gaan, en waardoor mee uitpakken. 

men aan de visch die niet verkocht werd een Wij zullen aanvangen met de haring, daar 
.voorkomen zal schenken, welke een groote 
aa;ntrekkingskracht :ïal' uitoefenen öp de lief
hebbers van fijne gerechten. 

er nog haringconserven zijn, en vervolgens 
zullen wij de andere .vissèhen nagaan, zoO

dat wij U het middel aan de hand zullen 
doeri om bedoelde gerechten te bereiden, 
zoodra de omstandigheden daartoe geschikt 

In den kop van een kabeljauw, die .in ge- zijn. 

wone tijden vaak doo:t: de koks wordt weg- Er is geen ·quaestie meer van versche haring. 
geworpen, kan men het noodige vinden om 
een lekker. hapje klaar. te maken;. dat niet 
duur iS, gezien ni.en aanne~Irit dat d<i kop 
in quàestie niets kost. Het volstaat deze te 
laten koken, telatenafkÓeleh en er vervol-

' ' 
gens een flinke portie wit en vast vleesch uit 
te pluizen, dat men ih schaaltjes of in een 

Wij werdeh fuim met . de.zen. Yisch bedt)~ld, 
maar ,mogen toch 'verwachten dat wij ei: 
later nog zuiien krijgen. Laten wij dus na-
gaan wat wij ~et vèr~chè ':t1aring . ku~hen 
aanvangen. Allereerst dient hij gim)inigd, 'uit
gehaald en gewa5S:Chen. Bij. dit alles dient 
snel te werk gegaan. Een plàtten pot, die 

.langwerpigen Schotel met een ofandere toe.. breed genoeg is om een groot aantal harin-
··Spj:js.kani ·opdi~nen. ·.,:·: gen; ten llii~te ~n dozij~; tê.'JJevaiten, \~ui~· 
:f.}'e•k.lèine v:issclien, de wijtings;. ·pieterman- Jen met vmter, waaráan èeD; ciecllitèr goeden· 
~ent en· andere, dei viscllstaarten waarvan de azijn. per Iitèr, tWintig ·gram zout, een 'Iàû~ 

. klanten niets willen afweten, kortom. . alles rierbÎad, eê~ tàkJe. tijm. ên' enkelë • pèperfui~ 
wat; althans' in den ·rauwen staat, ·de klan-
ten•niet aantrekt, zull:en zeer gauw öp prijs 

· worden geste!d door· de· klanten die gelukkig 
zullen zijn een ~erecht klaar te hebben voor 

letjes wordèri' toègèvbegd. täài eeri tilmtalm'i~ 
nuteri kokeri, opdat het watkáoed rou dooi:~ 
drongeri Zijn vàn dén ge~r der k~uidèrt, èh 
leg vervolgens cie goed gewassehen hadngeri · 

(len maaltijd, als zij ·gekookt zijn en op een in het water. In.dien jpj over eeri 'rooster Jjé: 

áant:t:ekkelijke wijze worden . voorgesteld, Scliik:t die bij den bodei:n vitn dëri I>Ot past, . 
dank-· zij .een belegging· van groenten, sausen 

• eri· andere smaJ{èlijke toespijzerl; " 

·. M'en Zài daaréliboveri · veervoordeël· uit.· deze 

k::m de l:lewèrking vereénvoudî.gd. worden. Hêt 
vol.St.aàt dè liaringeri óp dên rooster te Iég~ 
gen en zoo În het water te doopèn. Br~ngh;t 

-·bêN~idingen ,halen; iBereken W;tt gij; ~Uvoorc water op het kookpunt éri schuif dari 'dert ' 
. beë~d, uit . een ka,beljauwstaart. zult halen, 'pot op . den zijkant' vari' dè k~héli waar. gij 
ais gij hem rauw verkoopt, en ~à vervolgens liem nog . ~en tièntai > minuten zult laten 
fut de~lfde .bewerking óver wanheer gij eii~ .~taan, zonder te laten koken. Dê háriligeri 
kele s(lhaaltjès hebtgevuldmet VOQrger~h- in het kookwàter.l.aten liggen tQtdat dit lieel 
ten 'bêreid metéen gekookten staiui dle :Pre- en al is afgeko~ld. Deze gèk~kte 'l;larillgen 

· cie8 hetzelfde weegt.. · kuun~n ... dan worden. opgeçliend. met g!3le~, 
rlat ~eldt ook voor ta.1 van a~dere visschen met mayonnaise, belegd mèt een groenten
en verder vöor de versiersels van de viSschen, sla, met tomaten, met diverse gekleurde sau
al~ 'h<irstlapP_en, bijvoorbeèld, waaruit men sen, kortom met alles wat het gerecht een 
'Vlèesch kan. halen. Men moèt niets van den aantrekkelijk uitzicht kan· ·schenken. Een 
\ifSch ~eggooien, zelfs de gr!tten en dè yel- volgende nw.al zullen Wijzien hoe vischgelei ' 
.Jen niet, waaruit n1en bol!iilon kan koken die kan worden bereid. 
~n vrij grootê. hooveefueid gelatine bevat, 
vi~Ike kari worden gebruikt bij het maken . 

. ·van ~elei om ~ischge~echtén mee j;e. beleg. , Wat dit soort bereidingen: betreft, ben ik 

. gen, zoo'dat de visch · feitelijk 1neer nljttig '·st~ ter uwer beschikkirig 'o:ffi U een inÜch- · 
-èffect kan .. opleveren dan d~'org'~äiis wo~dt ti1g te versèhaffen die U nuttig käri zijni 
~hgeri'O'méll:''"" .!.~;.•'·• >; . •·· ' -:~ ',.,., .. ·"'' ~ijft naar het bureau van het blad, én gij 

· ~~ dit ~gen blik. valt ·het moei]ijk. o~ • die • zult e~- antJWoÖtd krfjgen., hétzij ii1 eèli artî~ ·· 
:m~n!~r te werk:t<e ga~n:~ ma~r ee:I;t. l,lan,pel~r kei,· .....:.. opdat· de' 'ct>nega's er' hiïn 'v-oordeel 

:,moet niet slechts.pm',Mt heden beg~an ~\jn. ~zouden uit halen, - hetzij in een particu-
'Hij di~nt ~t~h Öok.. .oni d,e toek~~~;t te ~~ 1 

liere nota. . 

De handelaars, die wenschen ingelichitè worden ~ver de biidragen, 
gelieven zich te wenden tot hun arrondissementssecretarissen, van wie 

hieronder de adressen volgen; · 

SECTOR « HANDEL 'EN DISTRIBUTIE 

ARRO.NDISSEMENTS-. 
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SECR:ETARlSS~N 

PROVINCiE AN~rWERPEN 
Atrondissement~n : 

ANTWERPEN: 

MECHELEN: 

M, Detiege, Van Eycklei 2, Antwerpen.·· 

M. Hal~berghe, Statfestraat, 48, Meche
len. 

TURNHOUT~: M. Van Camp, S.~Antoniusstraa:t 3 r;. 
Turnhout. · 

PROVINCIE BRABANT 
Arrondissementen : 

BRUSSEL: 

. LEUVEN: 

M. Sijmons, · St~enstr.aat · 29, Ekussel. 

M. Clijmans, Krakenstraat 12, Leuven • 

PROVINCIE L.lMBU'RC' 
Arrondissementen : 

HASSELT: 

TONGEREN: 

·MAASEIK: 

, M. Leunen, Maastri4it~rst~~n~eg' i~),·, 
Ha.ss~lt. . 

· M. Móesen, Elisabethlaan. 19, Tongeren; 

M. WîddÇfsh9ven, Ma.rkt . · x8, M~<lS,c::ik, . 

'·.~ .. '. ···PROVINCIE ~oOST-VLAANDEREN 
Arr~ndi~sem~!l'!tèll·. ~ .. 

;··-.: 

GENT: 

OUDENAA~DE: 

AALST'': 

· .. EEKLOO:··· 

SINT"NIKl.AAS : 

. ' 

; ·-~·· -.·' 

M. D~ Pae~, Oude · Sêhaapmarkt, 8; · · 
Gent. 

. M .. Dhaeze, Devosstraat II, Oudenaarde. ·· 

M. Van Neèk, Vare~slaa:n x'S, Aäls~ : ,· ~ . ' 

M;· BoHingi~r~ Linnen'diaaier8str. Eekl00~ 

· · M. ·De Buy~Sèr, ·.·· Hofstraat 
Niklaas. · 

15, Sint~ 

DENDERMONDE i M. Goossens, KèrkplciD . ~6. Dender• 
. ; ... . monde. 

. PROVlNCÏE WEST~ VLAANDEREN . . ' . . .. . . .·. . . . . . . .- . 

Arrondissementen : 

BRUGGE 
EN OOSTENDE 

. biKSMTJÜ)E EN 
VEÛIÜ·m: 

IEPER:. 

ROESELARE EN 
TIELT: 

. ~oR-iRIJK;. 
1''_:·. 

M. Van Schepdael, Meestr. 19, Brugge.; 

M. 'Vand~ i3rouëke, Sas~ir. 9, Veurn~ • 

· M. 91aus, · Boomgaardstraat 12, ·lepetr 

M. Van den Poel, Statiedreef 29, Roese-
. ;,i_l~e.' · ··.,-' 

M. V.~~ ... Nieli}venbqrgQ., RècQU~ttçp~~at.;•,,. ,, 
•. 5 1, J{Qr.tfijlt~ . , .. 

:. ·,.: 
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\ ;. DE MOSSEL 
De mosselen zijn zelfs heel gézond { een vierkanten" meter neergelegd. Het 

Zij bevatten 11 % eiwit, 2 % vet; 100 m.g. duurde .gewoonlijk niet 1ang. of de mossels 
calcium, 250 mg, phoSiphor, 6 · mg, ijzèr, hadden zicli tot groepjes vereeni@i. Later, 
.180 I.E. vitamine A, sporen vitamine E, 2 mg. na eeri paar dagen wa~en d~ meeste ve~
vitamine c ; 100 gram mosselvleescil:l levert dwenen en tenslotte verdwenen alle, · be-een 

H t 1s · 64 1 · ·· halve in die gevallen, warbij de geste:Ni. 
· e mosse eiZOen 1943-44 staat voor de Men dient de mosselen steeds behoorlijk te ca onen. 
deur. heid van dieJ?- aard was, dat de moSsels 

voedingsmiddel 

koken, stoven of bakken en moet de rauwe Uit deze opsomming valt op te maken, dat · er · goed Ironden gedijen. Dat bleek vooral 
Een bron van gezond voedsel gaat daardoor, of doode exernpl~ren nimmer opeten'! mosselen in de eerste plaats een belangrijke 1,1it die proeven, waarbij de mossels niet 

Samenvattend kan men zeggen, dat de kans, bron van eiwitten "'7" die in het .lichaam als op den naakten ondergrond, waarvan eerst ~ar we verwachten,· weer reikeiijk vloeien. 
'~h zijn er nog vrij veel Belgen, die geen 
~osselen Willen eten, omdat ze. haar zoo 
fJfiezelig (en dilmvijls nog erger) vinden. 

~t · is groote<lldeels · inbeelding .. De mossei :.q; . . . : :: . .. 
~ een schoon en waardevol, met zorg 
li~kweekt product. 

!• . 

Zóó is - in énkele trekken 2.. haar ontwik
keli'ng te schetsen. Een nor.inàle. mossel 
liréngt per jaar 50 to 75.000.000 eieren voort. 
:Qaaruit onstaat het mosselzaad, dat zich 
vi:Jornamelijk op den bodem der W~denzee 
Of rum dijken, paalhoofden e.d. langs de 
kii.St a'fzet. De visBChers vangen het daar 
w;eg om .het op de ondiepe gedeelten der 
Zeeuw~e stroomen weer uit te zaaien. Dat 
mosselzaad is dan een. half of één jaar oud 
~n .·van 15 tot 35 mm. lang. Het groeit in 

de Zeeûwsche watèren vrij sne1 op. Wall.. 
n,&er het <~ ha.lfwas » is, wordt het opgevischt . 
~ nar dieper<) . plaatsen, W<tar meer stroom 
heersciht en de voedselaanvoer dus· grooter 
is, overgelbráeht. 

dat men zich na het mossel-e-ten «ziek·» 
; 

gaat voelen, hecl gering is. 

bouwstof dienst doen - vormen. Dit eiwit alle vegetatie was verwijderd, werdan uit-
is voor 85-90 % vei'teerbaar. gelegd, maàr op platen van eterniet wer9-en 

uitgespre)d. Dan voi·men ze al heel· gat:.v 
Momenteel zijn vele eiwitrijke voedingsmid-

opnieuw groepjes ·en blijven al naar de 
delen door de rantsoeneering in beperkte 
mate verkrijgbaar; zooals vleesch, kaas, ·enz. 

sterkte van _den stroom kort~r of langer 
tijd ter plaatse. Bij een bepa~lde gemid

Eieren worden voor gezonden heelema"al 
· · · delde stroomSJterkte verlaten ze deze plateL. 

ri1et beschikbaar· gesteld terwijl de bekende · 
niét en vormen daar een bank. 

zeevischsoorten · voor velen te duur moeten 
worden geacht en trouwens ook'te schaarsch. 
zijn. 

Stroomsterkte en geaardheid der onder!~ 
vormen twee belangrijke factoren . );}ij . d~ 

De mosselen zijn in verhouding daarmee verspreiding der mossels. De 'stroomsterkte 

1---------:.::·, echter niet d~ur en verschaffen ook de zoo werkt tendeele- indirect, wel blijkt. op de 
waardevolle vitamine A. Een voldoende en ondlepe gedeelten der zandplaten, waar. de 
regelmatige toevoer hiervan vergroot o.a. stroom zwak is, aanmerkelijk minder voedsel 
den weerstand van het lichaam tegen infec- van organischen oursprong ter beschikking . 

tle. Bovendien bevatten de mosselen kalk :van de mossels te staan, dan oP de diepere 
en phos.phorzout~n. die dienen als bouwstof gedeelte met ·een ge!(Iltddelde stroomsterkte, 
voor de beenderen ; de. ijzerzouten zijn noo- die aanleiding geeft . tot .de vorming . van 

De jonge mosselen ot mosselzaad worden C}ig voor de vorming van de roode bloed-. moss~lbanken. In het laatste geval is· zev.$Ul 
met het net opgevangen en daarna op kleurstof. Voorst.· bevatten .de mosselen maal· zooveel organisch :voedsel -·aanwezig 
plaatsen gelegd waar zij wnstig · kunnen jodium, dat voor t:l.e. stofwisseling van de dan in het eerste. Dat blijkt ook uit de 

. . . ontwikkelen; schildkleiren niet gemist kan worden. Eén productie van faecaliën door de mossels. In 
Na drie levensdaren is de mossel ·ongeveer · · · · · · kilogram mosselen levert on.geveer 20. o g.r.ani het ondiepe water met zwakken stroom 
volwassen en kan ze gecons_uriieerd worden. ' . . . Na de ontkennende antwoorden op de vra- vischvleesch oP. 1:n voedingswaarde staat die Worden minder faecaliën geproduceerd dan 
Voordat :Q.et. echter zoover .is, worden' de · · · · · · · h · · · gen of de mossel griezelig . en het. eten hoeveelheid. gelijk · aan ióo gram rund- m et diepe. Hooger op ·de 'platen ·blijkt 
mosseils . eerst in de waterplaatsen in lagen d . . . . . . . . ervan «gevaarlijk» is, volgt nu een positief vlee8ch. Ja, de mossei is gez&n:d ! \vie nios- e maag van de . dieren vaak' leeg te zijn. 

.~··· '·l. tg_ · espr. ei .. d. Het water.. · tusscll: .. ,e.n .· .. qe mos-. · · · .. · · · · · · · · ®vestigend ,aritJwoord op de vraag of de selen .eet~ neemt. 'een·· ei~tri.ik \ii:terst ge__ Bij hooge stro.O!~ . sterkte evenwel laten <j.e 
~len kam .dan bez,in~en woáat 'ze. h.aar . . . · · . mossel gezond is. zondvoedingSmiddel tot zich. dieren. ook al is v~el voedsel aanwezig, 1~ 
maag ·en darmen kunnen ledig~n. zonder en worden vervoerd naar g&Schiktere pJek· 
opnieuw zand en slik naar. binn~n te krij
g-en: Wat aldus atgéleveid ·wordt is een 
~11dvrije, versche mossel, een met veelzorg DE MOSSE.LBAN·KEN 
to. , t ontWikkeling gebrac. ht pr()(}uct, dat ner- · M ls . . 

1
. . · · osse ZlJn gezel 1g leven. de dieren. ZiJ. zit- De H ld · d f 'to . __ ge~ eenjg ~poor van griezeligheid vertoont. . n e er ,en over e ac ren, die deze 

M
. . h. · · · . . · · . · , ·· ten altijd op .een kluitje bij elkaar en hou- ve. rs_ P·.r.eiding b. ""'.a ... ien.. .Maa. s Gee. ster.an·us 

· . aar ge ebt mogelijk wel eens ietS ergs ~ ... 
.civer. mossel-eten vernomen ? den zich dan met hun zoogenaamde bijssus- ZO<l'We~ als R;:u.ene11 wijzen er op, hoe· de mos,. 

. .···•· .. ··· . ·· draden, die door een bijzonder klier word~;n se~larven over groote afstanden worden ver-
'tij. ook. gevormd, aan elkaar of aan de onderlaag spreid, da,ar.zelfs mossels werden gevonden 

ken. 

Het gedeelte der platen, dat ·met grof zand 
is bedekt, b]ijkt ongeschikt te. :tün .als l>toed
plaats. Daar .kunnen· de mosselen. geen: ho.u.
vast krijgen met hun by.ssusdfaden. Dijken 
met hun talrijke holen· en gat~ met hun 
veelkantige steenen zijn goede ankarplaat
së:tl; al is de stroom hier sterk .. ook aan het 

;liet gerucht, dat men van mossel-eten ziek. vast. Men Vindfde mossèls in. grootere el'l. ~en de walldep. der Nederlati1Jdsc~ ,licil:lt
kitn worden, is taài. Heel wat griezelige. ver- klein~re banken -langs ondiepe .kusten,. maar S«h€jpen, die voorheen een 20 kilometer uit de 
hi1.Ien worden daarover verteld. Velen willen ook op de dijke;n, aan zeeweriD.gen, pieren, kust lagen. Milli®nen en millioenen la~en blaasWier, FUcus, .hechten zich de mossels. 
nu· wel ·eens prèCie8 weten Watdaarvan waar enz. Op de Waddenzee tref~en wij de dieren moeten dus over groote afstanden worden vast en evenzeer a:an zeegras, Worden ze 

· en riièt waar isi kortom het antwoord . oP . alleen daar aan, waar veel schelpen gevon~ verspreid voor het broed vàlt. Maar ook de door zand overdek<t, dan kunn~n ze er ziCh 
~e vraag : Is 'mossel-eten gped of ~loobt? ·. den. worden, enz. op de plaatsen wet een jonge m.osse]s tot zelfs eep.jarige dieren 1pe onder uitmerken als het laagj~ niet hooger 

W 
. . . harden ondergrond, waar reeós .andere · mo. s-. laten zich .. ,· .na. .zich aa .. nv~~.··•· eli.J"k te h~b,ben is dan 1 112 cm. Fi.in slik is , geen. ,goede 

• iJ kunnen . voorop stellen ; goed; ·maar """""" ~· 
Wille'n 'toch even op de vraag of :tnosselver~ séls zich hebben vastgezet. VMtgèzet, weer van hun ondermag los en Ollldergrond, maar .toch zakken ze er n~e.t 
giftiging (want daar gaat het om)· tnogeiijk ~.. . drijven op d6Il .stroom me;de, terwijl zil m,e<t zoo gemakkelij]( in weg. juist Óp de hopgere 

~ h · t b ed 1 deeien der. platen, .is veel fiJ'n .slib aanwezig··. ~; nader i,nga:an. . un voe naar en . en. s eepen, om zich 
weer v~~t re zetten als d omsta~"1·~"ecten Oe waterwmperatu;en .·zijn ~r .. in het 

D. J. Kueneri én R. A. Maas Geesteran'us · · ..., · · · · ' e '"" e.•• · · .· · · ·· ·. · · · ·· · · •· · · ·· ··· 
· · · .. · · ·· · · · • -· · · · · · ··.. diiá.rtoe .. · gunstig zijn. algehl~n , hooger, het . :wut.gelialte S,l}ders_ 
helblben in het Zoölogisch Station van (ie . . · · . · heli ~UUl1ltofgehatte lager. D,eze façtor~J:i 

· :':ipó is in w&Jrkelijkihei(l de. situatie : som-
. rl:. · ·. . · 

;ro1ge, beter slechts enkele menschen bezit-
• i#t ee11 persoonlijke overgevoel~gheid voo~ het. 
rnosseleiwit, . gelijk er ook menschen zi.i~. ~e 
~n eier~~· garn~Jen, alJ,rdb~ien e.d,, ~unnen 
JYl~rdragen. Dirt uit zich dan in den vorm van 

~n ~kere reactie, zooals netelroos, ·bra
}t~n. ziCih ·. algtm1een ziek. voel~n, 'het krijgen 
:van een opge:zmollen hoofd en andere ver
s~hijnselen. Dit zijn Ç-:U$ g~:t_l ,V!'!rgi:ftigi~ 
.v,rrschijnselen: 

Nederlandscihe Diei"k1,1lldige Vereen.i_ging .in_·· ·Kuene.n heeft op vé.r_schinende ·plèkk __ · ën.oP ... ·.de · · · · hoewel ong:unstig . kunnen op .,zich :;:elf <l~ 
Dën. Helder onderzrekin~n. v~rrich<t over platen: biJ. De. n. ·Held. er telkens ee. n. · 4(}{)c.t.al · ·· · · · · afwezigil:leid van mosselS piét . tengevolge 
de verS:preidÎng der mossels op de platen bij afzoooerÜjke mossels op dé oppervlakte van hebben. Gebrek aan voedsel is hoofdzá:àk.. 

I • '• ' .' 

TEN. 
VAN 

PATE DER. CEJEISTERDEN 
DE RAM'P TE ANTWERPEN 

. STORT OIVMIDDELLl]K UW Bl/DR4.GE I.I.AN HET 

NATIONAAL · 'STEÛNFONLlS. 
·,-••• : .. i-

Door aardige proèven met st~enen, die op 
hoopjes en in figuren· word~n ;gelegd, .. t~nt 
MaaS ·Geesteranus ~n. dat de hoev~elh~id 
moose]S, die zich tegen dezê . ktlriStmàtige 
bankeil vastzettén, aflÏankeÜjlj: . fs van de 
geleding, van het vlak en de gr9otte .van h.et 

·vlak en. de grootte ~.an het. ~àstb.echtin~ 
'oppervlak. Moo~is zetten zich:·vast op . ~ëil 
stevige bodem op de wanden van een schip. 

I)e mOgelijkheid bestaàt, dat mosselen van 
~ontreinigde plaatsen bacteriën bevatten 
,t#e. ~ielOOl ~~ro<Jr$all:én. w]j hie~ ' .· 

Poshèkening : 268,00 ·· Brussel 

H,andel~ars, reikt de hel~nde han<I aan uw medeburge~s . 
die door het noodlot zÓó .. wreed WC\' den getroffç.p. 

: aàn houten paJen, bv: de . Pitten, ·die~ de 
. éterhieti)i:ikn . vai:l KÎ:!enel{ -~va~Îb.oude~.·-~ 
op plaatsen M.r de stroom vetder t~ ~t~rk 

. iS, óp steenen, op scil:lelipen,. k~kertjci; van . 
kók~rworméii en 'Zèe{lokken.· ·~en' irióSSel 

· 'd~ mogelijkiheid ·. volkomen ui~eÎen) ·• 
d:!tn moet .men de mosooien koken; ook ete · 
W-en geen mhsselen me \~por het koken dood . vangt '·stëeds' weer inóSSelS, wat 'Voèrt'' ·~ 

l!:=:=:==:=:=:=:=:::==:=:=:=:;r;;:::::::;;:::;::::;:=.;:;;;=:=:=:=:=:=:=:=:=::==::=~ ··de vorming va:n bánken. 
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BLADZ. 6. N• 5. DE VISCHHANDEL 

R E G 1 E M E N l:E.·E R I ~N G 
Uit hêr ·· << Staatsfitad · »" 

Van 15, ~pril ,tot 5 Mei 
e< Staatsblad u van .15 April: 

· Land- en tuinbouwtelling op 15 Mei 1942. 

* Staatsblad van 16 April : 

bij cté Scheid.Sréctitérlijke Commissies der N. 
L.V.C. * 
<< Staatsblad ;, van 5 Mei.: 
Rondschrijven in zake de toepassing der be
slUiten betreffende de rantsoeneering (Ier be-
volking. . 
Lijst van prijsafwijkingen en prijzenvaststel
lingen. 

·Addendum. bij denromzendbrief van 30 Maart De inschrij'(ing 
1942, betreffende het verleenen van bijrant- bil" een vischhandelaar 
soenen brood, vleesch en margarine aan de . 
handarbeiders .• Idem betreffende den om- in· Croot-Brussel 
zendbrief d.d. 25 November. 1942. Zooals onze lezers weten werden alle !nwo-* ners van Groot-Brussel verzocht Z.ich opnieuw 

. c< Staatsblad " van 17 April: bij èen kle:inhandelaar In visch en vissCherij-
Mededeeling aan de eigeria,a.rs van dieren producten te laten inschrijven vóór 10 Mei 
welke recht hebben op bevoorrading · !voor: 1943. 
de maand ll!rel 1943) · De keuze van kleinhandelaar is Vrij :tri· 

gansch de stad zonder inachtneming der . * vroegere gemeentegrénzen. 
Staatsblad van 19. et 20 April : De inschr.ijVing geldt voor drie maanden en 
Omzendbrief aan de gemeentediensten voor kan, indien de klant zulks wenscht, veran
ravitailleering en rantsoeneering betreffende derd worden. De wijzigingen kunnen slechts 
de bevoorrading van buitenlandsche schip. om de drie maanden gebeuren. Het visch-
pers. boekje moet behoorlijk ingevuld aan den * kleinhandelaar voorgelegd worden met . de 
C< ·Staatsblad " van 21 April: 
Lijst van de op 25 Februari 1943 definitief 
of voorloopig toegelaten koperhoudende· fun
giciden <zwamdoodende koperproduèten) en 
het gehalte percentage aan zuiver koper. 

·* Staatsblad van 25 Ápril : 
- Verordening waarbij de bijdragen vastgesteld 

worden ten laste der onderhoorigen der 
Hoofdgroepeeringen van de N.L. V. C. 
Verórdening betreffende, de procedurekostén 

ravitailleeringskaart. Deze mag het niet be
houden, maar zal het strookje van den· om~ 
slag afdoen en fr 0,25 . per kaart Innen. Hij 
zal &ijn stempel plaatsen in .het bovenste 
linkervak van het boekje. 
Alle· vroegere kaarten vervallen op 5 Juni 
1943, datum waarop de nieuwe boekjes In 
zwahg treden. 
De verbruikers die zich riîet vóór .10 Mei· lie
ten . inSchrijven. zullen tot de volgende maand 
moeten wachten alvorens zij zich kunnen Ia· 
ten inschrijven. · · · 

b) Vischmeelfabrieken : 1 frank per 100 kg 
ontvangen afvaL 

keiijk voorzien In de hiervoor vermelde schik
!dngen, worden de bijdragen Ingevorderd 
lcrachtens deze verordening verschuldigd op 
de producten verhandeld van 1 Janua.ri 
1943 af. 
Art, 21. -:-:- Onct.erhaVige verordening treedt 

Sl~tbepalingèn in wer!dng d(.mdag waarop zij in het « Bel-
Art~ 20. - Behoudens afwijkingen uitdruk- gisctl Stàatsblad » wordt bekendgemaakt. 

DE SCHEIDSRECHTERLIJKE 
COMMISSIES 
Verordening . .N~.3/43 •· 

HOOFDSTUK EEN. - Hèt recht 
voor inschrijving of het op dè rol brengen~ 
Art. 2. - Op de griffie van iedere scheids
rechterlijke commissie wordt eene algeroeene 
rol bijgehouden. Elke zaak wordt er onder 
een verschillend· nummer ingeschreven, ·in de 
volgorde dat ze Zièh voordoet. Het zittings-

scheidsrechterlijke commissie'> 
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i3 MEI 1943. DE YISCHHANDEL N• 5. ,BLADZ. T. 

Het azijnaaltje 
~ 

Daar aziJn veel gebruikt wordt bij vischbereidingen, zal het onze legers 
voorzeke~: 'aanbelangen een der voornaamste azijnparasieten te kennen 

· en de wijze om"'"'hem te vernietigen. 

W ·aar h et 1 e e ft. - Het azijnaaltje, Als eenig voedsel vinden de aaltjes in azijn, 
Ellguillula Aceti, is een « Rondworm » die bacteriën, waaronder vooral de .Bacterium 
tbuis hoçrt bij de_ parru;ieten in. de land- ace ti, wier eiwitstoffen ze verwerken tot vet· 
bouwnijverheden en "die speciaal in de azijn- reserven. Daarenboven kunnen ze nog leven 
fabricatie vervelend, zelf$ schadelijk kan van extractstoffen van mput en gist. 

. won:j,.~n. Voorop ~eze echter gezegd, dat het Daar het optreden van bacteriën en zwam
voorkomen van het .azijnaaltje bij nieuwere men in azijn a'fhànkeliJk i~ van zijn zuur
methodes der azijnfabricatie een zeldzaam. graad, wordt de ontwikkeling der aaltje.s 
heid mag genoemd worden, wat echter niet door dezen laatsten factor bepaald. Vooral 
wegneemt, dat men er de aandacht ·eens zou in azijn met een· zwakken zuurgraad is·· het 

"op vestigen. . voork<Jmen van de Anguillula aceti niet 
wijn treedt het op, terwijl men het &oms kan zeldzaam. Houdt men een flesch met zulken 
aantrefff'n in zuurgeworden p1akpoeder, in azijn tegen het licht, dan kan men de zich 
gist en. in biertonnen. 
Blj de azijnzuurgisting in staande vaten, 
·volgens het verouderd procédé van Orléans, 
waar men het gekende vlies aan de opper
vlakte der gistende vloeistof moet behouden, 

O);> en af slingerende · aaltjes waarnemen. 
Doorgaans houden ze zich op bij de opper· 
vlakte der vloeistof, waar ze luchtzuurstof 
zoeken. 

gaat men mb:i of mee;r empirisch te werk Instandhouding. - De lengte van 
om te weten of de gisting . zich normaal vol- het aaltje schommelt tusschen 1 en 2 mm. 
trekt. Om zich hieravn te vergewis.sen, voelt 

. · Jnen ·Of langs de VerluchtillgSopening ()f 'juist 
daaronder een glibb~f~e ·.laag tegen . den 

Ze verschilt met het ontwikkelingsstadium, 
het geslacht, en is tevens afhankelijk van de 
voeding. i 

De wijfjes meen ongev·eer 2 mtn., ;1J.eii'Wijl 
de mannetjes 0,2 ttut iQ;4 =· rkorter :<Zijn: 

In hun la.rveStadium :zijn ;ze <.<lunner en kor. 
ter dan in vdlwwssen ttnestand. 

De vermenigvuldig'i]:fg §gesrlhiedt langs ge. 
slachtelijken weg. 

Het· paren is niet Kif •uiterst nnoeilijk waar te 
nemen, en geschiedt '1s .maóhts •di \bij duister
nis. Azijnaaltje~ zijn :}evendbarend. Onge. 
veer 20 dagen na de paring. verschijnen de 
jongen. 
De bevruchte eitjes, die. stil:J,an aanrijpen en 
tot hun volle:ctige ontwikkeling komen in de 
baarmoeder, bl)-rsten alda::tr ~pen. Ongeveer 
20 jonge aaltjes komen alsdan één na één 
ter wereld, en ~orden samen met de resten 
der eiwanden uitgeWorpen. De gl'lboorten ge. 

M.: . mond; V.S.: verteringsstelsel; E.: em- schieden niet geregeld. 
bryos in· baarmoeder; V.: vulva; 0.: ova- Zelfs wanneer een zwanger wijfje sterft, 

rium; A.: aars. doch als de embry<J's ver genoeg ontwikkeld 

wand. van h{lt ·vat zit. ·· Îs ·dit het gevai, dan 
vè:loopt "'de ·gisting goèd. Deze glibberige 
laag bestaat uit duizenden aaltjes, die lucht 
komen zoeken bij de opening: 
Zi]n deze aaltjes· daar echter afwezig, dan 
wijst dit er op, ·dat zij zich elders, en name_ 

·lijk bij de opervlakte .·.van de vloeistof op. 
houden. Het vlies, dat bestaat uit Mycoder· 
ma aceti,. d.i. een zwam we. de azijnzuur
gisting doet plaats hebben, wordt dan door 
de aaltjes op menige plaats verscheurd. Dit 
kan leiden tot stoornt.ss'e:n, en wel van dezen 
aárd, dat de gisting ten .slotte .opnieuw moet 
in gang gezet worden. . . . . 

' Alleen awnneer· het vlies sterk genoeg is. 
·'·"' zoc.ctat ·de aaltjes er niet doorheen kunnen, 
"" · 'i1jn <:.i;Zc' laatste verplièht aan de verluch. 
'";''''·'' ti~gsopening zuurstof te komen zoeken het. 

~~:'.)•--' . ·' 
,~~·;~·~geen er op wijst; dat de gisting goed verloopt. 

ADRESVERANDERING 
DER HOOFDéROEPEERINC 
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De Hoofdgroepeering cc -Visch -·en 
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zijn en den aalvonn ree·ds hebben, kunnen 
de aaltjes nog levend het licht zien. 

Pasgeboren aal.t;jes mreten <fii.Ig~;veer .. 0,3 mm .. 
en ± 14 dagen <ä.aa:ttqp ron<lergaan ze een 
verveling. Hun <Dnt:wi&kiiling .is· sterk' afhan. 
keiijk van de tenweratuur,. 

De meest geschikte temper-atuur rv:oor xhet 
leven der aaltjes ligt tusschen 22<>·C en 29• C. 
Hierbij maken ze levendige bewegingen die 
nog intenser worden, wanneer· de tempera· 
tuur stijgt, en die ·later totaai .ophouden bij 
± 46° C. waavbij de dOOd na e~kele minuten 
intreedt. 

Lage temperaturen, bv, 5• C., hebben tot ge
volg, dat de beWegingen der aaltjes vertra
gen, en zelfs zoodanig, dat ze bewegingloos 
op den bodem zijgen. Vele jongen en vol
wassen aaitjes sterven· dan ~fi terwijl half. 
volwassene kunpen ency::;teeren en een sta
tionnair leven. aanvaarden, waarbij .hun groei 
echter stil valt. 

Te treffen maatrege,len. Om 
in de azijnfabriek aalties te weren zal .men 
het materieel steeds goed zuiver houden en 
desnoods niet kokend water wasschen. 
Om zich ·te ·vergewissen of azijn al . of niet 
met aaltjes . besmet is, zal men hem geduren
de d~;ie wë~en, in de .duisternis houden bij 
kame1'temper;atuur. .... '· ...... 

AZijnr.dië met aaltjes besmët'ÏS; kan men er 
·van zuiveren' d:Oor 'hein. evimtûeel ·op' 46• c. 
'tè :\ietwahhen ën dárt tè filtfeereri. De ont
. wikkèiirig van aaltjes m azijn kan men 

:.~:} ,.... '; l" ~-- ·' ~ ,: --· .. ; . . . -/: : ·: " . 
;v,oo;r];:~me~ door. er voor te zorgen dat er. 
i~ir. ·1ucilt ka.n toètreden. · · · ·· 

TELLINC DER VISCHHAND'ELAARS 
TO,ESTAND. OP 3l · D~CI:MBER .1942 

KANTONS 

BRABANT: 

Aarschot .................................. .. 
Anderlecht ..••..••••.•.•.•••••••••..•• 
Assche; .................................. . 
Brussel 1· : ............................. . 
Brussel U ...•. ............. ~ ....... : ••..••. 
Brussel 111 ••••..•••••.••••••••.••••••••. 
Diest ........ ~.: .... u ••• ,._,. ......... ~ •• u •• 

Genappe ............................... . 
Glabbeek ••••••• ; .. : .................. ;.·:. 

Haacht ··-····························-· . Halle .................................... . 
Els•ne ................................... . 
.Jodoig ne ................. _ .................. . 
Leaven ··-········•u•·•······•••••·••••·•· 

over te dragen .......... .. 

ANTWERPEN: 

A.ntwerpen ............................ .. 
Arendonk. ............................. . 
Berchem •••••••••u•••• •••••u•••••••••• 

Boom ····'•·•··························••• Borgerhout •••.•••••..•••••••••••.••••• 
Brecht ••-'••·••••••••••••*•uoo•••••••u•• 
Outfel .................................. .. 
Ekeren ·••••u••••·•• .. ••••••--•••••••·•·· 
Herentais ...................... u •••••• 

Heist op den Bergu••••••••••••••• .. .. 
Hoogstraten .......................... . 
Kontich ..•...••.•••••.•••••••••••••••••• 
Lier ............•..•••••...•••.•...•.••••. 
MecheJen~Zuid ...................... . 
Mechelen-Noord .................... . 
Mol ..................................... .. 
Puurs ................................... . 
.Xurnbout ••••••••••••·••••u••·•--•••••• 
~W.eSterloo ............................ . 
-~Ddbo.v:en ........................... . 

Totaal . _v.onr cd:e_ provinCie ............... . 

LI~URG: 

Beringen ................................. . 
Bilzen ..•..•.••••• ~ ............. .-•.••• ; ... .. 
Borgloon .............................. .. 
Bree ................... ,. .............. ~ •••••. 
Hasselt ....•..•.•..•••••.••••••••.•.••••• 
Herk-de-Stad ......................... . 
Landen ................................. . 
Maaseik ................................ .. 
Mechelen-aan-Maas ............... . 
Neerpelt ................................ . 
Peer ...................................... . 
Sint.,-"Truiden ................. .; ••••••. 
Tongeren .~ ............................ . 
Voezestreek ............... ~ ........... . 
Zichem-Z.-Bolder ." •••••••••••••••••••• 
Genk ................ _ .............. .. 

·Totaal voor de provinCie .............. .. 

OOST-VLAANDEREN: 

Aals't __ ................ .-.-• .: ................. . 
Ass'enede ............................... . 
·never~~-Waas, ....... ~ ................ . 
Dendermonde ......................... . 
De··nze .................................. . 
~Ecloo ................................... . 
J.Loochristi ............................. . 
~:Oeer.aa.rdsbergen .................. . 

'Gen't 11 ·-···························· ... .. Gent 11 .................................. . 
Hamme ................ , .. ,, ............ . 
Herzele ................................. . 
Kaprijke .•••••••••••••••••••..•.•.••.•• 
Kru!shoutem ......................... . 
Ledeberg ............................... . 
Loker~n ..... ~.~ ....................... . 
Evetgem ~ ............................... . 

.:..Na2aretb ................................ . 
'Neö""i'bt'àkel ................. - ....... . 
Nevele .......................... u •••••••• 

Ninove ................................... . 
Oosterzele .............................. . 
Oudenaarde ........................... .. 
Ronse ................................... . 
Sint-Gillis-Waas .................... . 
Sinte-Maria~Horebeke .•••••••.••. 
s:nt-Niklaas .....••••••••••••••• ; ..... . 
Temsche ............................... .. 
WaarschooC ........................... . 
Zele ..................................... .. 
Zomergem ............................. . 
Zottegem · ..... , ..... - ................ .. 
Wetteren . ·~· ... ·······••••• ............. . 

Totaal voor de· provinCie .......... : .... . 

WEST-VLAANDEREN: 

ArdooJe ................................. . 
Avelgem l ... ; .................... . 
Harelbeke J ............... ; ....... . 
Brugge-Centr. • .................... _ .. 
Brugge-Kust .......................... . 
Brugge-Torhout ..................... . 
Diksmuide .......... ~ ................... . 
Gi~te:l ..................................... . 
·Hooglede .............................. . 
leper ..................................... . 
lzegem ~-•••• ~ ........ ~~ •••••••• ~:. •••••• ;.. 
Kortr>jk ····••··········••••••••••••••·•• 
Meenen } .••••••• ~ .............. . 
Moeskroeu ....................... .. 
Moorsele ................ ~········ 
Meesen ....... ~ ...................... ~ •• 
Meulebeke ................... ! ..... '!''•••,. 
Nieuwpoort } ··········•••••.••••••••· 
Veurne ........................ . 
Oostende .............................. . 
Oostrozebeke -......................... . 

. Passchendale .......................... . 
Poperinge ............................. . 
Roasbrugge ••••••••••••••••••••···~· .... ' ·-

Visch- 1·1 hande-
-·laa.rs 

., 
32 
ll 

31 
83 

8 

.1. 

10 
33 

68 

282 

209: 

243 
23 
57 

6 
34 
9 
1. 
3 
4 

·12 
8 

41 
·10 
52 
8 

507 

4 
1 
4 

6 

8 
4 

4 

34 

23 
26 
63 
39 

6 
30 
3 

12 
73 
63 
13 
2 

10 
9 

26 
14 
28 
5 
1 
3 
6 
4 

10 
6 

15 
~ 

23 
7 
1 
ó 
4 
4 

10 

544 

7 
93 
57 
15 
5 

«2· 
2 
9 
6 

ló 
6 
'I 

4!1 

107 

6 

·~.,~\~~~-l~~~: ... :::;::::::::::::?.::::;::-:::.>~·· '~~- ,-.:-: ' Wervik .................................. ·;; 
Roeselare ........ !·•~~·~~···"·~·-~·-:.~:· H 

Totaal voor de prj)Vineie ...• , •• , .... : ... , .,. 406 

K;iNTONS 

Overdracht. •••••••• 
Molenbeek ................... h ............ .. 

Nivelles ................................ . 
Perwez .................................... . 
Sint-Gillis ••••••••••••••.•••••• : ....... . 
Sint-Joost ................ ·-··········· 
Sêhaarbeek .••.••••• : ................. . 
s:nt-Kw ntens ....................... . 

~~:e~n , .::::·:::::::::::::::::::::::::::::::· 
Vilvoorde, ............................ ... 
WaVer· -~··• .. ··········; ............. ~····· 
Wolvertem (zie Assehet ........... . 
Zout-Leeuw .............................. . 

rotaa1 voor .cte provtnCiê ............. .. 

HENEGO UW• 

AntOIDg ... ~ ................... .; ••••• .;., •••. 
,AI'l. o"v,••••••••·•••••••••••••o•••••,.••• 
Beaumout .................................. . 
B.nche .................................. . 
Boq:ssu ...................................... . 
Celles .................................... . 
Cha.teroi-Nord. . ..................... . 
Cb:1.rleroi-Sud ....................... ~ •• 
Chatê.et ......... ~ •••••• .; ......... .-......... . 
()h,evres .................................... . 
~himay .................................... . 
Dour ..................................... . 
Enghien .................................. .. 
Flobecq ................................ .. 
Fonta n-e-I'Evêque ................... . 
Frasnes ............................... . 
Gosselies ................................. :. 
Juinet ..................................... ~ 
La Louv.ière ........ :.·~ •. ~ •••• .-.~ ••• ~ .. ~. 
Lens ..................................... . 
Lessines .................................. . 
Leuzl' ...................................... . 
Marebienne ·.·•···'·····•·••oo••••••••·••· 
Merbes-le-t:bateau ................. . 
Mon~ ....... : .. ::;;-~.-;· •••• ;.; ........... . 
Pät~rages . . ....... _ .................... -•. 
Pe.,-u)"~lz. , .....•••••••••• .-......... ~········ 
QueVaucaWps . .;. ........................ . 
Rreul:x ................................ . 
Seneffe ·••••oo••••••"•••••••••u•••••••••• 
So;gniefo ................................... . 
remp.euve .............................. . 
rhuin ..................................... . 
l'ournaJ .................................. . 

rotaaî voor de provinCie .............. ~ 

LUm: 

!lubeJ ..................................... . 
Dalhem .................................. . 
o~sun · ........................................ . 
Ferr.eres ............................. .. 
Fexhe-SI.ns ••••••••••••.••••.•••••••••. 
Fleron ..................................... . 

. Grivegnee · ............ ~ .................. ; •. 
Bannut ................................... . 
Heron .................................... . 
Derstal ...................................... . 
Herve ........ ~ ........... _ ................ ~. 
Hoilogne .............................. . 
Huy .............. , ....................... .. 
Jebay-Bodegnee .... ~ ................... . 
L~nden .· vo_1~ ÇL_annut.) .•.••••••••• ~ .. 
L1egt> 1· : .................................. ~. 
Liege u ........................ ; ......... ; 
Limbo·urg .• ~.' ••••• : ••••••• - ........... .. 
Lou veignt!- ................................ .. 

~:~~~~~col~·!·•:::::::::~:::.::::::::::··· · 
S~raing . •••••••••••·•·•••••-•oo••••···•· 

n ~r:veloÏ ··::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
Verv~ers .................................... . 
Waremme ................................ . 

rotaal voor de provt.~Cie~ .. ••·••• .•••• 

LUXEMBURG: 

A.rlon ..................................... . 
Bastogne ................................ . 
Bouillon ........................ .-••••••• ;;.. 
Durboy .......................... - ..... . 
Erezee ................................... . 
Etalle .................. , ................ . 
Faovilters ............................. .. 
Florenville ••••••·•••••••••••··········· 
Houft'alizè . .; ............................... ~ 
Laroche ................................ . 

. Marebt ····••••••••••·••••••••••••••••••· 
Mes~ancJ' ............................... . 
Nassug,oe .............................. . 
Neufchateau ............................. . 
Paliseul ................... ~ ... · •.••••••••. 
Saint- Hubert .......................... . 
Sibre&·> ..................................... . 
Vielsa.Jm ............................... . 
Virton .................................. . 
WelliD ... •••••••••••••••••••••••""'"'" 

Totaal ~oor. de ·provmCie .... -••••• ; •• -•••• 

NAMEN: 
Andenne ............................... . 
Beauraing ··-·•·········~·······•······ 
~~~e~n ·:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Dinant ........................... !' ....... . 
Eghezèt> ................................ . 

~~~~~D~~ ••• ,::~:::::::·::::::::-::::::.~:::: 
Gedinne ................. · ................ . 
Gemblous ···········~··••••••••••-:•••• 

'Namui--Nord ............................. ~ 
·Namur-Sud ~ ........ ; •••••••. , ........ , 
Pbilip_peyille ..... ~~·-·•••••,.••·•····~--·~,- ..... 
·Roehefort .............................. ' 
.\y~Jc<iur;t ·. ;.-'!.•-·-:~··---·· .......... .;•·~~~·•••.;~,-· >. • 

Totaal voor de provincie ........... ,; ... 

TOTAAL ,VOOR HE.T HEELE LÀN11): 
2.277 vischh~nd~laars • 
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·1aa.rs 
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76 
·7 

·26 . 
39 
55 -
2 
Il 
43 
11 

. 3 
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4 
2 
i 

18 
14 

.·18 
lO 
9 

3 

'l 

2 
8 

.-12 
3 
·s 

7 

"' •13 
4 
1 
l 
2 
4 
3· 
1 

5 

154 

1 

5 
3 

• ,, [4 

··r 

3 
6 

'3 

5 

52 

1 . 

1 

2 

2 

ö 

2 
11 

1 

24 
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BLADZ. 8. N• 5. DE VISCH.HANDEL • 13 MEI· 1943. 

. Het beroepsonderwijs voor :den kleinhandel, 
· in algeDieene :voedingswaren · · 

St. b Ik snudet Tórsk », « Skäggtorsk » of « Bred· . een 0 . torsk, »; In ons land en Nederland nOèmt 
men hem ook wer' eens « Steenpost · ·»:. of · 

k\ . « Steenwijting ». .· .· · . .. .. 
~ Een nog tÖt de fantilie der. steenbolken. ba. . 

· · · hoorende soort is de « Zlwergdorsch ».. In 
H~n wij ·in den tegenwoordigen tijd op ons land •kennen .. wij deze vi&chsoort. niet. 
de lijst der cönsumptievisschen er enkele maar de Denen· en Zweden noemen hem 
soorten bij gekregen die voorheen bij onzen « Glysa »;' Oeze soort gelijkt heèl veel op ~ vischhandel onbekend waren bij deze soor- ···d te bolk · lb · k la 

EEN TWEEDE BEROEPSSCHOOL 
ten is er 1n den laatsten tiJ'd' no_g een biJ·g· e- .. e 8 en · ; ;is gee -rum van leur en-g n- · 

zend op de rugzijde ; voor het overige heeft; 
komen en dit is de steenbolk, een vischje dat hij dezelfde klel,lr ars de hiér bekende soort. 
we1. bij de visschers · bekend was maar ·hier Deze << zwerg.dotsèh » \vooot ·niet veel . gN)Q--

. Bij eén- vorïge·geregenheid hebben wij aan" week), hetzij9 -uur-per -week op·cte·dagen ~n ·slechts sporadisch voor. de .consumptie- wem ter dan 15_20 ,ctii · ·. · - ._ 
gekondigd, da.t de oprichting van een tweede uren als liÛ!rboven vermeld. gebruikt. De steenbolk heeft, om4at :hij hier niet zoo,.•; 
. . . De steenbolk is een vischje dat gewoonlijk veel .wordt ge"angen, n1·et "eel te bet_eek4 :_.·.··.· beroepsschool voor den . kleinhandel. in ·alge- 1 t k .. t • • ,... T eed . een .· eng e . r1Jg van 20 tot 30 cm. Er kort nen, maar is toe_ h wel te verkiezen: boveti.)' 
meene voedingswaren zou volgen. Welnu .w e Jaar: Fransch (1 uur per week), en gedrouge:U uitziet en in kleur zeer veel de snotdolf. · 
zullci gebeurt te Luik. De oprichting van: boekhouding (2 uur per week), handelsrecht afwijkt van zijn familieleden de gadiden. 

(1 k) k eh 1 · ( 1 ' .De steenbolk komt voor in de Zuidelijke deze·· _tweede· ·school mn akt deel ut··t "an het uur per wee · • ver ooppsy o og1e . · uur · · 
"' • Noorozee, het Engelsroe Kanaal, aan de o · b d" 

plan opgesteld door den Dienst voor Beroeps- per week), en vrije Jeerl31Ilg Nederlandsch Engelsche Westkust, bij de Shetlands en e evoorra lOg 
vorming bij den Se_ctor « Handel 'en Distri- (1 uur per week), hetzij 9 uur per week op in het Skagerrak. . ·In· . ·levensm·"ld.d'e·len 

d d g 1s h' · bo · ld Voor de Fransche. en Engelsche visschers,. butie ». Wij herrinneren: er aan, da·t d;"' e a en en uren a ler .ven verme • "" die in de omgeving van het Engelsche Ka-

plan de ·oprichting van vier gelijkaardige Na hun studiën moeten de leerlingen' al- naal visschen, is'hij reeds lang van betee~ "In. de' E.u .. ropee.sche ·l·a· oden'' 
· h 1 el · J ,kenis. Door deze visschers wordt hij dan 

Sè . 0 en als deze, w ke reeds sedert a- vorens het bekwa.amheidsdiploma te ont:. ook· speciaal opgevangen. De Engelsehen 
nuart 1942 te Brussel fun:ctiönri.eert, voor~ vangen, een tweejàrige stage bij en gevestig- noemen hem « Whi.ting Pout » en ook wel ,#:!. 

· ziét;' ':Nïi- Luik volgen Antwerpen, Cliarleroi den detaHlant volbrengen, « Bip » ; de Fransche vissellers spreken ge- ~ 
etf"'Geht; woonlijk van « Tacauti ». Ten jare 1900, publiceerde het Duitsche 
m... • .ae·J·aar proefnemingen waren te Brusse·l Iedere.en zou men een dergelijke beroeps- Door de visschers v·an de Skagerrakkust, die « Institut. für Konjonkturforsehung I vol:;. 
1::w" ook deze vi1)0hsoórt voor consumptiedoeL gende cijfers over de bevoorrading in levens. 
noodig om een onderwijs, aangepast à.an de voorbereiding . moeten kunnen toewenschen. einden opya~ngen, wor~t hij genoemd « Kort- . middelen . iri de verschiLlende Europeesche 

beh~eftèh der detaillanten, op . punt te stel
loèn; · lnderdaad, zoo goed als alles was op 
dit domein nog te doen. De ondervinding·' 

• vàl.f deze twëe jaten heeft toegelaten het 

·· Prtinitief programma Qij te werken· en een 

, ~W~~~ 4ergelij].{;e S<?J.lö?l 9P.. ~-- riç~ten. oyer'' 
: I;O,tt ~beurt dit te ~uik. 

Bij' wijze van inlèid!ng heeft de Dienst voor . 
Beroel>$vorining meenen goed te doen door 

· a~daar een voorbereWende I~encyclus van 

12 .·weken te organiseeren .. p:1et .. <i~ volgende· 
stof : administratief . en çonstitutionneel 

. r~t (1 uur per week), reconomische aar
drijkskundige (2 uur per week), Fransch· 
(2 uurper week), vrije cursus Nederlandsch 
(2 uur- per week), hetzij tota_al 9 ·uren les 

p~r week op d!Jn Maandag, Woensdag en 
V,:rijdag van 18.15 uur tot :!l uur. 

· Ieder dezer cursussen, welke door Luiker 
professoren wórdt gegeven, werd.' zorgvuLdig 

~l}'ng~Pll,St . aan de. be~oerten· van d.e detail

k!J:),ten, zoodanig da~ ,hun niets wo1~dt gege
ven dat niet van onmiddellijk nut is 

Van 15 september a.s; af, begin ·van het 
schooljaar 1943-1944, worot · dit ·programma 

'Vilrdeeld over· 40 lesweken. Na dit· voorbereic' 
dend ~ar- zul)en cte leerlingen twee jaar 
iiè school moeten volgen. H:ier het" pro• 
·~Tatnm!'•: 

'Eel'!ite jaar: Fransch (luur per week), boek
nóüdmg (2 ûUr :Per week), burgerlijk recht 
(1 'uur ))er week>, \varenkennis' (2 uur per 
Wëêk), aankOOP- en: vèrkooptechniek (1 uur 
per· week), uitstalkunst (1 uur per week), 
vrije leergang Nedetlandsch (1 uur per 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ landen, dit ten opzichte van het belang Q.er 

. eigen landbouwkundige voortbrengst in .het 
ra~m van dè totale behoeften. - . . 
DuitBChland voorzag in_ zijn behoeften voor 

. 83 % v-oör ~at' de lihdere 1aricten t>etrètt. 
zagen dè verhóudin:gen èi 'al$ vÖlgt \uit: 

~ ·. ObStênti]k '75 :·% 

OM DEZE 'BROCHURE TE VERKRIJGEN, VOLSTAAT HET l)E 
OVEREENKOMENDE SOM TE STORTEN OP POSTREKENING 
Nr. 911.91, DIENST VOOR PERS EN PROPAGANDA VAN DE 
N. L. V. C . . VERt;EET NIET OP DE STROOK HET VOORWERP 

UWER STORTING TE VERMELDEN. 

Bèlgië • i i • 51 % 
· Frankrijk • • • • · • 83 % 

ItalÎë ' • i a a • . 95 % 
Noorwegen • • a ! 43 % 

-Nederland • i ; i • 67 % 
· zwecten • i • • 90 % .• , 

_.·.' · · Zwitserland • • · , - 4'1 •.% 
Hët'be.St storiden et voor: 

Denemarken 103 % 
Roemenië 110 % 
Hongarije 121 % 

Om die productie te bereiken. stonden ter 
beOOhikking va.n dè verschiJllende landen VJ:'iJ 
uiteen:JOOpènde middelen. Wat bet:rèft hi$ 
aantal aren:· dat per inwoner beScilikOO!Ir J$. 

. komt ons land op de weinig ·benijdenswaai· 
dige laatste plaàts. Ziehier de cijfers: 

België 18 aren 
Ncl<-rland • • · • i • 20 c » 
Noorwegen • i , • 33 • · 
Zwitserland , • • i 36 1t 

Duitoohland , i a· 1 , 36 .. lt 
Italië , • i a 39-: ·Jt 

·Frankrijk' ._,-; • ,, .----. ···67-- -\Jt· .. ' '• '·'· 
Zweden • i • i 'lO & 

Hongarije • • , a 74 lt 

Denema.rken • , • • • 79 1 

Roemenië • • 84 D 

De v-erantw •. ultQev~r· ·, 

W!llem Melis.' . 

Nleuwstraat. 50, Brussel. 

N. V. IMIFl. 
H. R. 3371 - 0. C. P. 395 
· Hopstraat. 47. Brussel. 

TELLING DER KLEINHANDELAARS IN VOEDI.N CSWAREN 
TOESTAND OP 31 DECEMBER 1942.-
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ä -SJ- . 0. 

$ - .. Ij :::!! p, . ' .. 0 i'! .. til ro > ti: L 
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I I ,, 

ANTWEitPEN .- 292 1,594 159 1;912 1,544 .471 6,649 1,168 243 .. 507" 196 185· 62 128 42'7 67 15,604 t ., 

BRABANT 286 1,810 383 3,724 1,821 .554 9,695 2,508 109 554 ~37 231 49 125 509 172 22,961 
WEST-VLAAND; 544 1,749 228 .2,221 1,065 263 6.535 1.149 . 52 .. 406 78 .. 322 - . 93' 833 146-, .. 15,684 
OOST~VLAAND .. 622 ':2;216 ~53 "3,786 ''1120 459 138 544 111 255 90 129 888 211. 21,040 

•' 

HENEGOUWEN. 182 '1.'778 101. '3,059 . • Ó74 427 8,451 [1,677 25 1 154' 119 317 .8 26. 386 16 18;000 . 
LUIK· 238 1,135 109 1.693 1.004 282 5,421 1,265 180 62 233 183 6 ' .53 397 16 12,261 
LIMBURG 386 662 51 762 166 99 3,476 482 50 34 16 83 ·" ii .33 126 29 . 6,466 
LUXEMBURG .27 ·. 264. 18 340 •· ,,,:J9 .... ,2:9 1,836 102 2 ·2· ·6 55 .· 'l:t' ,8 34 4'' ''''2;19'3 .\.~. 

,. 
-.·NAMEN 143 418 43 699 '226 138 2;903 282 7 I 24 19 120: '3""" 13 141 7 5,186 

--- --- --- --- --- --- --- __, --- --- --- ~-. _. __ ._._: ,._. 

. Tot. voor het Iaild 2,720 11,626''' 1;245 1M96 8,259 2~722· 53;528 10,389 806 2.2T1' 1.215 1,751 .200 ... 008 3,741 .668. 120;00'2 
. / . ' ,, 
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