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Dialectverlies in West-Vlaanderen

Roland Willemyns
Vrij e Universiteit Brus s el

1. Inleiding

ln 1997 heb ik er in een overzichtsartikel (Willeml'ns 1997) op gewezen, dat er
momenteel zowel in Nederland als in Vlaanderen een koortsachtige dialectologi-
sche activiteit heersl die vooral is toe te schrijven aan het feit dat vele dialectolo-
gen gefascineerd blijken te zijn door het proces van dialectverlies, dat zich voor
hun ogen afspeelt. Ik heb in dat artikel niet enkel een overzicht gegeven van de
ovewloedige publicaties die het gevolg van die fascinatie zijn, maar ook gepro-
beerd de verschillende verliesmodellen te Eperen, die in Noord en Zuid
voorkomen. Ik wil hier uiteraard niet herhalen wat ik toen heb gezegd, maar mij
beperken tot de verdere uitdieping van een situatie die zeker cen van de meest
fascinerende is, met name die in West-Vlaanderen.

In Vlaanderen in het algemeen vindt men meestal nog positieve attituden
t.a.v. de dialecten, al kan men op grond van de enqu6tes vaststellen, dat een gedif-
ferentieerder gebruik van de codes, naar gelang van domein of formaliteitsgraad
alsmaar gebruikelijker en 'norrnaler' wordt. Er wordt dialectverlies vastgesteld op
grond van alle gebruikelijke variabelen. Hoe hoger de opleiding bv. hoe meer
worden niet-dialectvari€teiten gesproken (Geerts, Hellemans & Jaspaert 1986).
Het dialect is ook bezig zijn laatste burcht, het privd domein, in snel tempo te ver-
liezen, omdat alsmaar meer jongeren momenteel nog bijna uitsluitend standaard-
taal gebruiken. Deze ontwikkeling kan men in heel centraal Vlaanderen vaststel-
len, zelfs al in meer landelijke gebieden (zie Oosterlinck 1992: 127).

Een algemeen kenmerk is dat het dialectgebruik meer en meer sociaal gede-
termineerd wordt, ook daar waar de dialectkennis dat nog niet is. M.a.w. ook de

hogere klassen, die het dialect nog beheersen, gebruiken het minder vaak en in
minder domeinen dan de lagere klassen. In het centrale gedeelte is het dialectver-
lies het aanzien-lijkst in West-Vlaanderen begint het pas. Hoewel in Limburg
tegenstrijdige tendensen blijken te werken (Goossens 1987; Kaes 1992) zijn er
indicaties, dat het verlies er in de laatste twee decennia zeer bespoedigd wordt.
Oost-Vlaanderen neemt een middenpositie tussen West-Vlaanderen en Brabant in,
maar ontwikkelt zich in toenemende mate op Brabantse wijze. Hoewel de sociale
factor daarbij voortdurend meer ium gewicht wint, is de belangrijkste verande-
ringsfactor echter de temporele: van generatie tot generatie neemt de dialec&ennis
af en wordt het dialect in steeds minder communicatieve situaties gebruikt
(rtrillemyns 1997)!

VIat de verschillende verliesmodellen verder onderscheidt is o.m. ten gunste

van welke code het dialect verdrongen wordt en dat blijkt heel vaak en zelfs nietl:.
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hl (lc ct'r'rilc plaats ten gunsta van de standaardtaal, maar vccleer ten gunste van de

tJtrgunllssprtchc of een 'regionale standaard' te zijn. De situatie in Wcst-
Vlnnrrrlcrr-rrr rvas, ook wat dat aspect bctreft, afwijkend, Ik zal daaronr, na en korte
hllr*trlrliivirrg van de vroegerc situatie, dc gegcvens van ocn recentc cnqu6te
lrrnprrkcrr, rlic ons in de mogelijkheid stelt te zien hoe de situatic tot op vandaag
pr:tlvolrrecrrl is.

I- Wtsl-Vlannderen

Wrnt.Vllirrrrlcrcn onderscheidt zich grondig van dc rcst van hct taalgcbied, zowel
wnl rlirrlcctkcnnis als wat dialectgebruik betretl. Op clc bijzonclerc positie van

Wtst.Vlrrnntlcrcn inzake dialectcompetentie heb ik voor het ecrst gewezen op een

lntlllnrl loerrr rlialcctverlies in Vlaandercn in dc sociolinguistischc en dialectolo-
placlrc vnklitcratuur nog nauwelijks een thcma was. Uit een cnqu0tc die ik in de

trvi:rrl* lrolll vrtn tlc jaren zeventig ondcr studentcn uitvocrde bleek de volgendc,
ltuRr grrovirrcics ingctleelde dialectkennis: Wcst-Vlaandcrcn 98%, Antwerpen
tJl-o.,ir, ()rrst-Vlaandcrcn 86,5yo, Limburg 84Yo, BrabanL 78"/o cn Brussel 69%
(Wilkrrrtyrrs l9'/()).

l)t:t'11r'lijkr: hogc cijfers bij een hooggeschoold en jong publiek bewijzen dul

viifi'rrtrvinlig.iairr gclcdcn het dialectverlies in Vlaanderen allcsbehalve dramatisclr
wrts. llct rrrrtlcrschcid tusscn West-Vlaanderen en de anderc gebieden is weliswanr
antwnr,i1tr, rnltr is nict ccht opzienbarend. Een l5 jaar latcr ook onder studcntcn
rlltgr:vuctlc cnqu6tc (Van Keymeulen 1993) toont aan, dat het dialectgebruik cr in
tllp tiirl wrliswirur op achteruitgegaan is, maar dat de verhouding tusscn tle
prfiyinci*$ vriiwcl onycrandcrcl is gcbleven: West-Vlaanderen88,20/o, Antwcrp*n

dlnleclkcrrnis hii t[r studcntcn van allc provincies met gerniddeld 30% achtcruit l*
gdgllnn, lrrrlritlgl rlc ut:htcruilgang in Wcst-Vlaandcrcn slccltts l0%r. Dc rrpnftB

plnat* vrtn tle krrstprovinr:ic hli.ikt hior rlus al vccl duidcliikct',
Vtxrr wic crrill.szirrs rucrl rlo Wcsl-Vlaamse siluatic vcttrouwrl wilri, wils tlrtl tls-

lUUrliik p+:r,.u vrrrrrrsriing,, lrililr dal betckcnt nict tlat cr Itict gcptrrlxr:r'tl tttolrflt

lryfi{'tlsll tlic nlluulic ook lr.: vcrklnt'ur. lrr ocrt crrrrlrrClc, rlic ik irt I9li"1 irr Oostantlm Sfi

l]lhnmuirlm ull li*l vuererr, wcrrl rlaurrrrrr uict cnkcl irnrr rlinlcclkerrrris, nrnur ir s&f"

nie lnrtilrttle arn rliulrri:lBchrrrik en lrmlgr:bruik in hcl itlp,ctttr:cn anrtrlitcltl Serch(ln"
lf*n {Willnrrryns lt)l(1), lirrtr vcrrlrrrt: (rll(lufl(: krnslotlc, rlic ik irr rlc zoruct vfln ltl- ?
li[{t Ufivuqrern, gecll *rrri llrnrrr rl*r rnugr":liikltrirl vrrtl le illrll*lr, nl'r:tt wut *r {tt,g{$i
lgAkl+ If ,lnnr ln \rmrun{l$r(|, e'rr ol'lVerl-Vlnurrlt'rcn riclr irrtrrsrcrr htl tle tllgls$[*r;]
vprllne trcnd vnlt rle nnqleru rlelcn vnn llrt Zuitl'NcrlcrlttrttlHr: rliulc,i:lgebierl hu*&:,::i
fl&n$Silkrlfft!,

llt vEt kurl llm tttnrrltatotr vafl lul{l tliltiriur lBrlpttaran k$utls rliqh}ul, tje

hehssff,lcn s€k fl$S ien ninnte EEfi Axiloru +s{$, hsl B€t ruih vau dd $CIr|ft[!t{&g

(Mattheier 1990) der infonnanten een scherp onderscheid werd gemaakt tussen de

)e"r gepoluriseeide codes [+ dialect] en [- dialect] en dat er dus nauwelijks ruimte

*u, ioo, het gebruik ran code 'B', de Umgangssprache. Vrij verrassend was ook,

JufO.3ong..eln gemiddeld nog vaker van het dialect gebruik bleken-te maken dan

de andere*leeftijclsgrocpen, Hoe sterk die dialectresistentie in de West-Vlaamse

diglossische maatschappij was, zien we ook aan de antwoorden op de vraag in

*ike co.le de inforrnanien hun kinderen opvoedden of van plan waren dat te

doen (tabellarische cijfers verder onder).

Opgrondvaneeninlgg5uitgevoerdewoordgeografischestudie.hadH.
ny"t"fol vastgesteld, dat cr zich ook in West-Vlaanderen een geleidelijke dia-

lelterosie aftekende, die aanzienlijker is naarmate de informanten jonger zijn' Bij

de jongste generatie, zegt hij, is het dialectverlies zelfs 'abrupt' groot geworden

is.r.;unr L vun de Wljngaard 1995:252). Een studie in Deerlijk bewees echtcr

dat de dialectresistcntie toch nog heel groot kon zijn en dat het dialect brj de jon-

g"r.n ut, taal van de dagelijkse omgang nog- crg populair was en zeker niet sociaal

iig"*"r"n werd (Vandekcickhove-1993: 133). Zij toonde aan dat het dialectvcr-

liels proces in dat gebiecl nog in een beginfase verkeerde en dat er vooral aan de

factor ,ortsloyalitiit' heel vcel belang moest worden gehecht (o.c. 134). lk zal zo

meteen nog iets uitvoerigcr ingaan op wat ze daar in haar recente disscrtatie ovcr

zegt (Vandckerckhove 1 998).

3. De enqrr6te van 1997

Des te interessanter zijn dus de resultaten van de enquete van 1997..Die vond in

de zomer 1997 inKortrijk plaats, Aangezien niets erop wijst, dat er binnen west-

Vlaanderen signifrcante veischillen bestaan, is het feit, dat het hier om een andere

enoueteolaats gaat geen reden om de resultaten van beide onderzoeken niet met

;il:#;ffi;;iil;$" pro.rp".ron.n werden at random op straat ond-ervraagd2

en 102 daarvan-kwam.n in uun*.tking om verwerkt te worden. De informa,ten

werden nadien op grond van de traditionele sociolinguistische variabelen sekse,

f""niiJ en sociaft flasse ingedeetd. De variabele sekse werd dan verder buiten

beschouwing gelaten, omdat er daarvoor geen vergelijkingsmateriaal .uit 1983

voorhandenivis. Sociale klasse moet in beide enqu6tes echter als opleidingscate-

gori; Ltgt.ptn worden, en LC is daarom met lage, UC met hoge opleiding gelijk

te stellen, De MC zit daar tussen in.

Net als in 1983 werden de vragen zo gesteld, dat daarmee het taalgedrag in

informele, half-formele en formele situaties opgespoord kon 
-worden' 

De

fro"fp"rron"n hadden telkens de keuze uit drie vari€teiten, nl. Dialect (=A),

u*gongrrpruche (=g; en Standaardtaal (=C)' Op de bekende- problemen deze

varioteitcn van elkaar te onderscheiden en vooral dit onderscheid aan de proefper-

sorrcn duidelijk te maken kom ik verder nog even terug'

l;irl
$ry #tunttu $f $B d$ ftrm*lltnl*tt,6fi f;*li{t*r.i{$t1rrsrlfit*l*t} hmpnatd*n ln
hu't um*lmsmlmd*, tlpruffikmll$k,;:*&l ruW$l$r; 

5,6;6:r$61p: s1 l*t lr*t r\ll
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llr,:l cijl'cr voor dialectkennis is ook nu weet 97,\o/s en alle dialectsprekers
lttnkrn (x)k duidcli.jk dat ze het dialect niet enkel beheerscn, maar het in verschil-
lsnrk: t:ornrnunicatievc situaties ook werkelijk gebruiken, Toch wil dat niet zeg-
g$tt, rlut er nicts vcrandcrd is. De resultaten van 1983 en 1997 zijn in Tabel 1 naast

trlknur Bcpllntsl.
ln lt)lt3 korr nrcrr vastslellcn dat in informele situaties de jongeren de groot.

rle dinlcctgchruikcrs warcn. Daar is nu een 'normale' situatie voor in de plaatn

gdkntttntt: {l"r outlcrun sprckcn hct mccstc, de jongeren het minste dialect. Hoewcl
hlj rle .jongr-.rr.:rr hcl gchruik van dr: standaardtaal gestcgcn is, is het belangrijkc
vilof hnl lnnlgctrrrrik in clil tlorrrcin vooral dc tocnamc van hct gebruik van dc Um-
gtlttptnlttur:hr. ltr I I l'l sitrurlics hliikt dat voor allc grocpcn tc gebeuren en we zien
rlun ltnu rli* lttxsertr:ulcgoric rrrr rxrk in Wcst-Vlairndcrcn (of althans in hcl
hgwugtrlln vurr tle Wcst-Vlnnrirrgcn) ccrr vccl pronrirrcnlcrc plaats gaal innenrcrr

ilBR vnr*grr lrr:l trt*rvrrl wns, Mrurr irr clk p,cvnl hliill in inlirrrrrck: sitrrirlir:s hcl dirr-

lmut r'ln H't$o$t l{$hnriklrr r:url*, irr rrlk: lrrliijrlsr:rrlcgoritdlrr cn socinlc klnsscrr.'l'rult
S{fh er orrk rlurrlcliik tociunl lrr:purrklc vctHt:llillrtt: lclkr,:rrs t:rrr vit'r'rlc vnrr rlc rrrirl-
+llu en *|fl rrppil r.'lfiE,,r gr-lrtulketr rrturrlunrrllnll, llij tl* luwrr rlurn iu rLrl rllcrlhlx l'lir,

In 'd frrruelp nllugtlpr *i$rt wa in nlle lncfliqirlrunk:gorieiln cn in (lc lwee

hrtpsAtm Hnsluls klnxnr*t ssn rithll$ Emhlslultsrrr$ vrilr h*rt rll*lluut6*hruik, Iu rltr

lffi*er sln*a hl[|il h*t sslttur $r}tffi htr+lregnn, ln tlsde *l[ls$rrrls Ic at r()k l!{uv{6liikh
Mt+s#ln*.ry-nr hH u[fftr *nm hm aHr*laamlteq!'Bmtrnit* hgrpll, tsruill ws fr+lnt d*ur

bijdemiddleenuppsrclasseenaanzicnlijketoenamevaststellen,opmerkclijkis
dat het in dit domein ,, a" :"'g""n ziin aie het meeste en de ouderen dic hct

minste van de standaardtaal gebruik maken'

In formele ,ituuti.J friig.n *" "o*pleet 
onverwachte cijfers. voor de

dramatische toename run t'*t aiuf"tt en de achteruitgang van de standaardtaal die

eruit blijkt het ik geen ,l*tu'ing' Weliswaar moeten we er rekening mee houden

dat de 'jongeren' van lgii;; to"t de categorie der volwassencn behoren' rnaar als

dat de verklaring zou ,i:r, A* 
'"'Otn 

*I i"t' vergelijkbaars natuurlijk ook in de

andere domeinen moeten merken, en dat is niet het geval'

Samenvattend ,irn *" i" iat hct dialectgebruik af- en het standaardtaalge-

bruik toeneemt naarmate-de infornranten jonger zijn' Het gebruik.dat van de

standaardtaalgernaaktwordtisalgenreengrotergcwordenenvooralbijdejon.
seren verlicst hct dialeci JriA.fiif aan i-opularitcit. Tussen de twee hoogste

i.".*riarilcr;;;;-;ij, dc vcrschillen verwaarloosbaar, wat de variabele

'leeftijdscategoric' betrfftl' "' 
tt", vergclckcn met 1983' heel wat veranderd'

Wri-i. ,.rii'Uele ,sociaie klasse, betrefi is er wsliswaar geen sprake.van cen

;;.;irg;;; ,t" *itrutiJ"uon igg:, n]ott in elk geval wcl van een.wezenlijkc ver-

sterking van een ono",,,t'tia, clat ioen slechts telndcntieel aanwczig was' we stel-

len niet allecn een ^r;;;;; 
het dialectgebruik vasr naarmate de sociale klasse

hogcr is, maar ook .n 
'ootui 

it het zo dai de kloof tussen de laagste en dc twee

hogere klassen oi.p., g.;ora." i, n" henadcring in taalgedrag tussen de nriddle

en de upper class, die ii.f,i"-iq8: al a{bakende' is nu cen realiteit geworden en

op die manier is de sociale klasse, c.q. de mate van opleiding uitgegroeid tot de

belangrijkste "r 
rr,,t-aiJ"iuggt"tnat factor bij taalgedrag en codckeuze' Ook

hier dus een ontwikketing ln ir-ri.t ting van wai ook in de rest van Vlaanderen

gebeurt. Een laatste f^;;;:;i; in ai. ri.titing wijst is, dat in enkele subcategorie*n

het dialect meer en rn"1, *o", wijken uooiu*gungssprache (code.B), een code

dielgS3slechts*"r*r.g.,i"gerolspeelde'Toctrishetnatuurlijknognietzo
dat er in WesrvlaandJ['1' gL' diglossiesituatie 1.eer ^' 

b^t:tlil-:f dat het

verdwijnen ,*un i*iu'"'i- 'i' 'ij'] 
Wel schijnt alles erop te wijzen dat de

richting waarin d- t";;t ;;;ht"n 
"'u'd"'ingen 

zullen gaan gebeuren nu al

vaststaat, nl. richting binnenland!

Vrij venassenO *u'"n in 1983 de antwoorden op de vraag in welke code de

proefpersonen rrun tiri.r"n 
"pu".oa.n 

of zouden opvoeden. ook hier geef ik - in

Tabel 2 - de resultaten van ueiae enqu€tes onder eikaar. ook nu nog zijn het de

jongeren die het *.""t aan het dialect de voorkeur geven' maar niet alleen is het

onderscheid urauia.nJf,rlin"i gr*ord.n, het percentage is nu ook veel geringer.

Bij diegenen, die zici ,""i lJrt"raaardtaal uitspreken is niet meer zozeer het

lcctlijdsverschit maarreel meer het sociale verschil doorslaggevend, Het percen-

tngc bij dc UC is nr, *"-tiO"Z", bijna het dubbcle van dat bij deLC (41'2o/o)'

'lcnsloltc wil ik tllcs wat totnogtoe gezegd is ook enigszins relativeren' Het is

lrr:kctrrl rlut bii cnquctr,s z(ritls,k:zc,ilc antwoortlcn mccr tcndenscn cn bcdoelingen

Alc Jong Volw.
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4. Vandekerckhove (1998)

Interessant vergelijkingsmateriaal levert ook Vandekerckhove (1998), die rappor-
teert over een enqu6te die zij heeft doorgevoerd bij 108 tweede kandidatuursstu-
denten (KULAK) uit niet-lingulstische richtingen, voor het overgrote deel afkom-
stig uit het zuidoosten van West-Vlaanderen. Wat dialectkennis betreft: 98o/o van
de mannelijke en 8l% van de vrouwelijke studenten geven op dialect te kennen
(en te gebruiken); voor het totale sample is dat dus 89% (Vandekerckhove 1998:
263). De auteur toont echter ook overtuigend aan dat het echte percentage bij de
vrouwen hoger moet liggen, aangezien zij"hetzij de eigen dialectkennis onbewust
onderschatten, hetzij bewust onderrapporteren" (Vandekerckhove 1998: 218),
Hoe dan ook stoten we ook hier weer op massieve cijfers voor dialectkennis die,
zegt de auteur, aantonen

dat de monopoliepositie van het dialect als omgangslaal voor informele
in-group contacten in West-Vlaanderen ook bij de jongste generatie nog
nauwelijks aangetast [blijkt], terwijl die in de omringende landen en ook
in de andere Vlaamse provincies al lang doorbroken is.

Wat het dialectgebruik betreft blijkt uit Vandekerckhoves enqu6te dat 92Yo van
haar manneldke3 informanten met broers en zussen,o 86% met vrienden en 84Yo

met buren altijd dialect spreken (Vandekerckhove 1998: 264). Met de ouders is

dat 'maar' 80%,5 allicht het gevolg van de voortschrijdende socialisering in de
geintendeerde standaardtaal. Significant is in dat verband allicht dat slechts 35%
van de proefpersonen opgeven met Jonge kinderen' dialect te spreken.

Verder bericht Vandekerckhove, zoals te verwachten was, dat het dialectge-
bruik bij haar proefpersonen dramatisch lager wordt van zodra het om [+ formele]
situaties gaat. Ook zij karakteriseert de West-Vlaamse situatie als ondubbelzinnig
diglossisch (1998: 266 v,v.).

Niettemin signaleert ook zij de tekenen die op verandering wijzen: de toene-
mende sociale determinering van dialectgebruik in bepaalde situaties, de (relatie-
ve) afname van het gebruik bij de jongeren enz. De door haar ge0nqu€teerde
groep zou, zo zegt de auteur

wel eens de laatste generatie kunnen vertegenwoordigen van West-
Vlamingen met hogere-sociale-klasse-achtergrond die in het dialect zijn
grootgebracht, (1998: 303)

5. Conclusles

Dc algcmene conclusies die uit de resultaten van de drie voorafgaande enqu€tes
(:n vtnrrl uit dc vcrgelijking tussen de eerste en de laatste twee te halen zijn, zijn
tlul ook in Wenl-Vloundcrcn. dialectgebruik in toenemend mate sociaal gedeter-

489

A 27.5 36.s 25 zr.sffi17.2 t9.4 t\.s t4.7 23,5 22.8 5.7 tgg\D 24,s t5 33 26 25 8.5 26.5 198323,0 22.1 2s.3 17.6 i5,3 20.0 14.2 tgs?c 47.5 48 40 s2.5 36 50.5 55.5 1983

Tabel 2.

dnrr wel echte feiten weergeven. ook weten we uit ervaring dat de interprctatidvurr ds antwoorden vaak problematisch is, omaui informanten en onderzoekcrs d6crrlcs waaru't gekozen Lan wordcn ,iJ ;iiil op dczelfde *ijr. u..il;, ;;gchruiken' om hier voor enige opherdering tJrorg"n, werd bij het afnenren vfla

:[ji::Ht:j"l;:f:."r:?:l*on e.,oi.'.J ln werr.e varieteir hij/zij zich uir,rlrukto.omdathetbeantwoord"r^ran"enquor;;;;,;;_,il;fi :['ffi#i.El
:ll],,-:i:,]}t"]"',1j::tylif],:ls^_.:_,-'rormelei 

situatie moet worden beschouwtt, koq*tlo, tlc resultaten vergeleken worden met rret antwoord dat d" g.erdil;rt-iilH
$:q::::.::""1',l1?:i":"1f 

varidteit hij(ij 
7oygcbruiken '*";;;;:;;.,'nur,*,,1

rle u rp srraat in uw stad in de standaaid,JriiJ i,, in code ,c,) 
aansprcckl,,vergclijking maant ons, ondcrzockcrs, tot *ig. bescheidenheid, De rcrqurrulnnn in Tabel 3.

tLl.:$

J/J
41.2

,.}, I
t,l,t

4 t ,?. 47.1

)il.5 ,l,l.l
l"!,4 4t,)
:il,h ),),)
afl,i I t,fl

2"1) elT;

J.0

Jn,? sff'
Jfl.6

,f.n

8,lt

I t,?
JO

l /.'l
41,[

zo,(t

)6.J
44r
It ?

l,f ,5

?,0,h

17 7

d7, I

J,9

i11,4



ynj{l,tut"Wr ?r*rxr tls dlelosr}r*trnis dar nn6ntffi tm, Hur

gg_{t-rg.*1qptrrr.sr de xirunirs ilir,ffivi;-,1,iffi H;il#;

*qTfT. 
j,:lll.,l,.l1l,"r*lll:N-.r*rarrdn* ;rdiiliffi ;tfi 'il: ;j;iiffil

ff*ll,llu:,u:t"li,l,, rrtui ookirii tr*r" iili,-il ;;;ilil,,ilii,'!r*L,"'rF.'rrrur (l0K lilr Iret Icrr trrrr rrc rrigrosrrie*irurtrir:, rrie ertrera

ffifli:l,ll:::,,Y:fYl,l,rrrrrcrcrr i,--r l-i.,1 ;,;* iil;;,;;;."ri.i'-v,,,lii.*r,l,i sfl : 30fl ) 6cloot"ik ouk

:ii'lii
::::tlti.::ti:

rI$&t in elrrn ucn positicvc uiti,nndcring vcrgcrckcn mct wat crders in vtntnffi
$jl':'::.)ll.'].'l::llrrii,, op tric rnarriir ".irl.'."'.ir" vcn.ijking vn, ,nN rnsilsnrrr

:ll{" P:f,l f:11"1,:, l"r z,J 
.ool< 

nog lan g __,; ;;;; d;;;' ilfi ' 

#,i ffii
*:,,,1,:::rll":llcrzock 

blijvcn, Veci taatiua,ia.rirg cn criatccrverlies iBsrrn'.$ ncgo,ncn, op cen ogcnblik tocn dc wctcnJcha;r ,u.,, ,tir o,*rr r

l1:]-n,,q,nvotriocndc 
g*r"riibilirr.ra **. V"rr'rf f. Iirccltcn vrn dialEiltrtrrg' -tcvcring cn -vcrrics zar wcsr-vrauno"r.n nog-i;il;';ij;ffil[i

*#i;iii," 
verschaffcn, dic voor r,"t grijp.n rig( voor at ii..iri.r,,u.,n,.rfri

I lTrl,:'u;::X.y:ry_.IT.khove (lee8: 21t) op:.,van bctnrrs ir nuk rlii. yl! rlu Korrrijkse cnquEte,^ *uuiu*n "*.'r#.ii.il lnfonrurntnu ull
),H*T:::l,d::1,1,::, p.ir".t .o,putiu,i ;ii;;il w;;;;;il:l#i;. r.r6trrrrrr:rsu ocstnamcn, perlect compatibel ziir. * yll de rrurrrrlclijkc helft van Wcst_Vlaandcrcnl,u rtslr vd[ wcst_vlaandcfcn.,,

Ht_lnii" 
hortclijke dank aan Vatiric Dorciiain, die dc cnqrr0ro

li'{*otlt.

fi,U:yll.:1.: 
totrl-e runnnetijks informanrcn, nier cnkelwcgonr hor ;;d;

ilrg":*y:11,,.:::y.*k il;;i iil"fi;;;ffi ffi Xil,,,i.#:,1_1TI
llillt616r1un lon huudcn,

' ull 
^wnt 

n,c r,ppo,ragcs ovcr nrin.r'ircirstarcrr brijkt dar rr,ur rrc krnrrerun dru ds
m3il l*, l1rjl.: ::r' fl::li:r1,,y{y.,1"u ._r19rc,. 

j.i',1 *', r"", n,cr h u n h,oerr 6n $r
,[*,1ltrl;?l:uf;1,,i:l;l,l] 

(,.'u r'i'ir.,ii.iri 
'i,i*ii,i,i-iiii 

',i-'j,",iril]i#,ffiillJ

rrr$gr sr wcr rr, wijr.rr rrrrt, irr rcgc,rrcrirrg t.r rrc vrx,rgcrrtttrnrrs etrr;u0rer, d$

I"l,lTl"lj,,|;:r::j,'.:lll:_:,l.lu,',-,itrrn,,ir rJuor, 
",,u0'-ii.i, iliirrr.rt ou AnN,t lrd*.tnfi*nrnrrre,r,k .n$e'rrrrrrd ;;.i;; iffi;ili'il;.vsn, iH Bs*fsttlll,tton ult rlr vr.rriga crtlr6te rfirr f,of*,n ,,roLuii,lciiii""

ffitri#*d ffiJ$delrlls

rFrE'+ wv* $&ryr r$sr {rs lrr'r*srwfr,ln ddt fl$s nr6t rfi. ]*r bwSirt v*u
Gff, tlnt ln lufl.t alleun vurlylchtig knrr *urJn,To*,rnur,l, rreer[ nu tlr

5y11,1,1\y-,il.,ol,L 
oy neemt de E;-rffiilffi"iii li,il,i

Ll, 1;l,lJli;,':i::lr 1.ly:1tr' :-li:[l riqi;;, [;;ffi;il';il;il,,li]flI

rhl,,rxrk tlc. v.lgcrrrlc gcncr'tic West-Vlurnirrgcn irr ccn .i,lcctriikc onwel llcht ook rl irrlcclst i rnrr lcrcrrrlc,,nrgcu i,,i rrii"uig,.,.i"r,

I I id u' I vr r I i u iu ll't.,t; I ^ l. l* t tt I r *,t t
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