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.. 
aag gaan WIJ samen ee s 

: ij onze Vlaamse boe re ~ e
zt e i Wall onië. We gaa e· ee,.., 

ez e er niet alles over we e e 
en ook niet bij elk gezi 1 S" -

looe . We zullen toch we l ee aa,.. 
za e over de Vlaamse boere la...,- -
li es in het algemeen verne er 

Vanwaar komen 
de Vlaamse boeren 
in Wallonië ? 

Uit vele Vlaamse dor e za~ - =--
vooral na de tweede e e c ::: :: --
en meest tussen ~ :=. - - =:: -
boerengezinnen aar "'a: ' ~ e:- ~-: 
uitwijken. 
De meesteVIaa e·~-:::: --:--die ik des ijds · • c:. - e ::::::-: 
zijnu itdebet e -a- :e·e:-~~--=-

st ig (65 · : e5 .. - :.:-:: ·:- . 
42 -- - ~ I - ·· ---r-•-- •- .,... 'o, ~ .. - " :::.._:::. -- = = - - .:. c . 
pro 1 e 
we rpe 
Hier e 
la dse la 
d ie zi 

• 

,..._.,..... ·-- -- .. : : _ .... - - - - --- - - - - - .. -- - - -~- =- - ~-=-·:::: =---.::- --
- - - ---- - -- - ..." ..1 __ , ---- --

c:. ::.._ • - "= - - .. 
- -,.., - ----- -- --~......" - t= ::-=- = - :: 

-- - - - -- ". -- - "" - - -- .. :. .. -- - --- - - -
wan oe le - o · :s =.- ~::--
De ees e .er:· e- a: ::-::::e-. ~ ~ 

huwde aar I a "' S ~-:a: : e 
het Vl aa se la gee e : , n . 

den . Anderen g in gen la e - e· 
hun gezin - meestal omda 
boerderij verkocht of onte ig e d 
we rd. Dit laatste is o.a. het geval in 
de Antwerpse Polders yoor de uit
breiding van de haven van Antwer
pen . Vele boeren tro kken naar 

:::::- -o. ·· --- a-·· 
---- --- -- - - - - - - ---- -- - - -- - - -

oesc i e . c e a e e ... erft e
ten hun streek om allerlei uiteenlo
pende redenen. 

Waar wonen ze ? 

De meeste Vlaamse boeren vestig
den zich in Henegouwen , wat begrij
pelijk is als men weet dat ongeveer 
de helft van hen uit West-Vlaanderen 
afkomstig is en ruim 25 % uit Oost
Vl aanderen. Aldus zijn er in het 

oordwesten van Henegouwen tal
rij ke gemeenten waar meer dan tien 
Vl aamse gezinnen leven. In som

ige dorpen treft men zelfs twintig 

: : e ig Vl aamse landbouwersbe
:J,. , . e aa . Velen verkiezen dus zo 
- - : gelij k " bij huis" te wonen . 
::::: e:: e de taalgrens , vanaf Luik 
~.e · • aa ls-B rabant tot Henegou-
, e~ e ben ze zich gevestigd , 
:: _ · ::. o de vruchtbaarste land-

:::_· ::v den . -
~ :.::·-;::, - let dat Luxemburg heel wat 
::-:h e ent die voor landbouw 
- :s e bewerken zijn (bossen en 
::...: · ; ::. ..., . is de inwijking van Vlam in-
; a- a a et geringst gebleven . 
:::e: .er eli ng van de inwijking over 
:::e: , e schill ende provincies ziet er 
~ s ~o l gt uit: Henegouwen : 62 % , 

a en : 14 % , Waals-Brabant : 13 
-=: . uik : 7 %, Luxemburg: 4 ~o. 

Hoe wonen ze ? 

Iemand die mij bij één van mijn toch
ten verge zelde , zei telkens wanneer 
we ee schone boerderij langs de 
g rote baan zagen : " Hier wonen ze-
er ee Vl am ingen . Zulke boerderij 
o den de Wa len zelf" . Zij heef -
oo r een groot deel - wel geli; _ 

Over het algemee wone e 
laamse boeren op a gelego 
er ijen , ver van het do ; ee g r e 
aan , midden een we i. een bos of m 

de velden (dit laatste brengt natuur
lij k ook wel voordelen mee). Meer
dere van die boerderijen zijn op geen 
elektriciteitsnet aangesloten. Ze zijn 
op zelf-geproduceerde elektrische 
stroom aangewezen, wat natuurlijk 
de uitbreiding van het aantal elektri-
~~ .... ~ • •e e beoe." V • .. 

-- ----- ------- ------- - - - -= -- - --- - --- -
00 zelf be elpe . e e r~- :: = 
nog school lopen , zijn de eerste e n 
dagelijkse slachtoffers van die verre, 
soms ellendige wegen . 
Deze afstanden brengt tevens met 
zich , dat er weinig contact is met de 
andere mensen van het dorp , en dat 
men veel minder vlug de andere taal 
-de Franse- zal leren spreken . 
De woonhuizen en stallingen kun
nen zeer verschillend zijn. Ve le van 
deze meestal grote gezinnen wone 
in gebouwen als kastelen , zo ru i e 
uitgebreid . Het zijn dikwi jl s e :e 
kasteelhoeven. Men merk • e . -.; 
dat in Wallonië voor de .... ; = ~
betering nog niet zo ee ;; e::aa--

er van eigen geboortestreek en familie, begonnen de Vlaamse boeren in ~allon i ë 
e' aar op te zoeken. Dezen die er reeds een tijd gevestigd waren hi~lpen de nt~uw~o
...,ers e aad en daad. Bovendien hadden ze nood aan techntsche voorllchtmg 
· ~ -1 ook de opvoeding en het onderwijs van de kinderen bepaalde problemen op
. e o 
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werd. Toch kan men tussen enkele 
boerderijen die van Vlamingen er 
vlug uitpikken, omwille van het ver
zorgder en netter uitzicht. Onze 
Vlamingen werken graag met verf
pot en bors el. Aldus maken ze van 
huisen stal zo toch nog iets- min of 
meer - fa soenlijks. Er is zeer 

einig nieuw ouw te zien. Een "oude 
oev.e" be e e d ikwijls : niet erg 

pra isc i geric en weinig com-
o . So s o ree zelfs de meest 

ele e ai e g ië ische inrichting, 
zoals .C. 

·, 

Hoe e e ze . 

' De 
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Hoe Ie e d? 

Door he 
nen.door 
liefede e 

---
en wo
n fami

..... c,nden, is het 
-- --

• -

:az;;-- ... ë, meerdan 
el aangewe-

-
o veel meer in 

eleefd. Thuis kan 
e aalspreken,een 
ezen ... Er zijn in de 

e orpen veel minder 
i gsgelegenheden. Er is 

........ _ ... 
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e ig or a isatieleven. Zo ziet men 
_e laa se gezinnen daar wel

eer "in famili e" leven, meer 
e aar hangen dan in het 

aa se land nog gebeurt. 
. ~":"> contact met de familielede i 
aa deren blijft dikwij ls to 1 o 2 

ezoe en per jaar beperkt : ers · 
ieuwjaar en de kermis. a -

aas blijven er wel de radi io el 
o moetingsgelegenhede 

lechtige communie, hu elij , o.-. 
g a en1s. 

ie in een mooie, toeris isc e 
s reekt woont, krijgt wellich ge

a keiijker " overkomst" uit Vlaa -
deren. 

Op sociaal plan 

I ele Waalse buitendorpen bestaa 
ee enkele katholieke of sociale 

• 
• 
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organisatie , wat onze Vlamingen in 
Wallonië meermaals doet zeggen : 
"Moesten onze mensen in Vlaande
ren eens aanvoelen , wat wij hierdoor 
missen ... Ze zouden wat meer waar
deren wat hun organisaties hen bie
den. Ze zouden eerst en vooral zor
gen er zeker lid van te worden. Ze 
zouden zich wat meer inspannen om 
de vergaderingen en verwezenlij 
kingen mee te maken. Hadden wij 
hier maar een Boerenbond ... een 
Boerinnenbond ... " 
We moeten er ons dan ook niet over 
verwonderen dat onze mensen in 
Wallonië, 40- 50 tot zelfs 60 km ver 
rijden om een gewestelijke vergade
ring voor Vlaamse boerengezinnen 
bij te wonen. Die vergaderingen 
kennen dan ook altijd een zeer 
goede opkomst. 
De Vlaamse boeren in Wallonië ver
langen ernaar zich op onze tijd
schriften te abonneren . 
Waar een Franstalige katholieke of 
sociale organisatie werkt, sluiten 
onze mensen meestal hierbij aan al 
bemoeilijkt de taal wel het volledig 
en vruchtbaar volgen van die wer-

• mg. 
I s reken waar de Vlamingen nogal 
e eid wonen- zoals in de pro-

a e burg- gaan ze mekaar 
- zoe en, gaan ze zelfs bij 

e er is. Ze spre e a 
e e gaderi ge e 

e co a 
• e e 

• e e ere ge-
makkelijker door te maken. 
Wie tussen de andere mensen 

za e ee co ct e u-.. 
1 e 

-- s 

Op · e stig gebied 

Er ziJ · 'aalse ge es en aar de 
godsdie s ele i g nie mi der is 
dan in Vlaa dere . vooral in · het 
grootste gedeet e van Luxemburg. 
Maar daarnaast zijn er reeds heel 
wat ontkerstende streken , waar het 
"katholieke België" ver zoek is. Het 
vraagt van de Vlamingen dan een 
persoonlijke overtuiging en inzet, 
om hun geloof niet te laten verwate
ren en zeker niet overboord te gooi
en. Goddank, blijven onze Vlaamse 
boere eestal trouw aan hun ge-
loof. a lei e parochies heb-
be gee ·es e ee zodat er tij-
de ee s itzo derlijk 
ee s 

aa 

- --

e 

ee 

e . 
1e 
g oe .. 
es 1 

e . 

? • 

- · ....., e a ilies die 
aa se land laten 

=-r"'er eid van de 
e in Wallo

aJige onderwijs 
e a vele van die 

ra: s, sJechts 
•nne spreken . 

e se 'j •en kun
c ans kan 

• e gezm-
aaraan wel 

eer die op
oor u ou
a I en wor-
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Op 2 mei 1965 vierden de a a se boe e • 
bestaan van hun verenigi g. D gebe e · 
Bij die gelegenheid verzorgde de B.J.B. ee 

' 

o 'ë op plechtige wijze het 10-jarig 
an ·e uis te Oteppe nabij Hoei. 

van et feestprogramma. 

In de kleine dorpjes bestaan geen adat vele uitgeweken Vlamingen 
kleuterklassen, zodat de kinderen de wens uitdrukten toch nog iets van 
pas op 6 jaar naar school kunnen. de werking van de Vlaamse ergani-
Het onderwijs loopt er dikwijls ook saties mee te maken, waren hetE. H. 
slechts tot 12 jaar, zodat de kinderen A. Horrix, zaliger, en Juffrouw lrma 
na die leeftijd wel verplicht zijn el- Ceuppens, diocesaan proost en pro-
dersnaar school te gaan. De klassen vinciaalleidster voor Limburg die de 
zijn veelal gemengd omwille van het eerste contacten legden. Op 8 mei 
kleine aantal leerlingen. Een be- 1955 werd een eerste vergadering 
paalde lagere school in de provincie b~legd te' La Sarte (bij Hoei) : 10 ge-
Luxemburg telt jongens en meisjes zinnen waren daar met 18 mensen 
samen 4 leerlingen. ertegenwoordigd. 
Het voordeel van de beperkthei~ rH-- a elf vergaderingen te La Sarte, 
die lagere scholen is wel dat e ou- ~werd een tweede centrum uitgeka-
ders verplicht zijn hun kinderen naar zen, en wel te Philippeville, waar een 
het voortgezette onderwijs te sturen . eerste vergadering plaats had op 27 
Zo krijgen de kinderen zin in de stu- apri 1958. 
d ie en merken de ouders ook beter In 1960 kwam een meer regelmatig 

a d ie kinderen voor het lere " contact met Vlaamse boerengezin-
aa zij . et gevolg is dat in onze nen in Wallonië" tot stand. Ik mocht 
aa e e in Wallo ië eer daaraan meewerken van 1960 tot . 

tn"e e e s 'jge o erdere 1970. 
s die. i e la e la . Dit De Vlaamse boerengezinnen wer-
open a rlij eel eer oe- den voor het eerst samen gebracht 
komst ansen. te Neufchäteau (23-10-1960) en te 
Het aantal atholie e scholen is hier Jemelle (30-1 0-1960). Later volgden 
echter veel kleiner. dan Ka in (6-1 0-1963), Ciney (24-11-

Onze organisatie 
en de Vlaamse boeren 
in Wallonië ? 

In Waals-Brabant zijn de meeste 
boeren bij de Waalse Boerengilden . 
aangesloten. In de andere Waalse 
provincies zijn velen lid van de Al
liance Agricole Beige (A.A.B.). 

1963) en Beaument (21-11-1965) . 
Zeer typisch voor al die vergaderin
gen is het echt familiale karakter. De 
ouders r:nogen er naartoe komen 
met hun grote en kleine kinderen . 
Op onze eerste vergadering te Neuf
chäteau was de oudste 70 jaar, en de 
jongste 1 1/2 jaar; daartussen waren 
dan alle schakeringen van vrouwen, 

(Lees ervolg blz. 4) 
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VI .AJ\,MSE BOEREN 
VONDEN HUN BEST N 
IN ALLONIE 
(Vervolg van blz. 3) 

mannen, meisjes, jongens, kinde
ren. 
Sinds einde 1967 werd dé werking 
voor de Vlaamse boerengezinnen in 
Wallonië door de Alliance Agricole 
Beige overgenomen. Dit gebeurde 
echter verder onder Vlaamse lei
ding, eerst door Gadelieve Rou
kaerts, dochter van Vlaamse boeren 
in Waals-Brabant, en thans door 
Godelieva De Clercq. 
Ondertussen kwamen er in Hene
gouwen nog 2 gewesten bij: 
Frasnes-lez-Buissenal en Bergen. 

Vlaanderen laat 
Wallonli niet los 

We blijven niet stil bij het schrijnen
de heimwee dat sommige Vlamin
gen in Wallonië ondermijnde. Dat 
heimwee is er. Het heeft sommige 
van onze mensen te pakken, zodat 
het zelfs dramatische vormen kan 
aannemen. Gelukkig zetten de mees
ten er zich tamelijk vlug overheen. 
Zij pakken dapper het nieuwe leven 
aan, passen zich aan en werken zich 
in. Zij voelen zich gelukkig waar ze 
met hun gezin leven. 

En ziJ die In Vlaanderen 
bliJven wonen ? .•. 

Zij praten er de eerste dagen et 
over, dat boer Welvaert met zijn ge
zin naar de Walen getrokken is. Zij 
zeggen er hun mening over : vóór of 
meestal tegen. Maar dikwijls duurt 
het niet langer dan een paar weken 
of boer Welvaert en zijn gezin zijn in 
hun vroeger .dorp helemaal verge
ten. Jammer! 
Om daartegen te reageren vermeldt 
de ondertitel "Vlaanderen laat Wal
lonië niet los". Wat hier bedoeld 
wordt zou vollediger kunnen luiden : 
"De Vlamingen in Vlaanderen laten 
de Vlamingen in Wallonië niet los". 
Onze Vlaamse boeren die naar Wal
lonië verhuizen, hebben -zeker bij 
het begin - met zeer vele proble
men te kampen : vreemde streek. 
andere grond, vreemde mensen. an-

dere werkmethodes, geen of andere 
parochiale en sociale organisaties, 
ver van familie en vrienden, een taal 
die door velen niet gekend of althans 
moeilijk te spreken is ... En daarmee 
zijn niet alle moeilijkheden opge
somd, maar toch zijn het er reeds 
voldoende om aan te tonen, dat onze 
uitgeweken Vlaamse boeren elke 
steun_,_.Jdeine of grote, goed kunnen 
gebruiken. 
Zij mogen die steun zeker verwach
ten van de andere Vlaamse boeren
gezinnen die reeds in Wallonië wo
nen. Deze hebben dezelfde moei
lijkheden gekend, reeds oplossin
gen gezocht en, gedeeltelijk althans, 
gevonden. Het treft telkens zeer 
aangenaam als men ziet hoe reeds 
"gevestigde" Vlaamse boeren de 
"nieuwelingen" dadelijk gaan op
zoeken en met raad en daad bij
staan. Dat is zeer schoon sociaal 
werk en "be-leefde" naasten-liefde. 
Maar het Vlaamse land kan meer 
meeleven en mee-voelen 11Jet onze 
Vlamingen in Wallonië. Zij moeten 
een stukje Vlaanderen blijven. 
Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat 
de familieleden van de uitgeweke
nen de Vlaamse banden verstevigen 
door brieven en bezoeken, door uit
nodigingen voor familiefeestjes en 
andere gelegenheden, door de kin
deren op vakantie te laten komen, 
door het toezenden van parochie
blad en streekbladen ... Liefde is vin
dingrijk ! 
Maar... ook de vroegere buren en 
do e e e e V a , .... •na .n 

m a on e n 1et os a en. aarorr: 
zouden zij ook niet eens een kaart of 
briefje naar Wallonië sturen ? En, 
wanneer ge een doel voor een zon
dagsritje zoekt, denk dan eens aan 
uw Vlaamse vrienden in Henegou
wen of Luik, in Namen of Luxem
burg, in Waals-Brabant. Ge kunt hen 
zo blij n:taken. Als dit Vlaamse gezin 
terug in Vlaanderen komt. ontvangt 
ze dan als echte vrienden en dorps
genoten. Laat hen geen vreemde 
worden. Groot is de steun die gij al
dus aan vele Vlaamse me sen kunt 
schenken . 
Mag ik als een e s er alen : 
" Vlaanderen laa allon ië ie los". 

Veruit de meeste Vlaamse boeren die rich in a gev hebben komen uit 
West- en Oost~ Vlaanderen. De provincie H was voor elen de streek die 
hen het meest aantrok : grote bedrijven, goede grond en niet zo heel ver van thuis. 

~---
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Hoeveel landbouwersgez· · e zï e niet in het Vlaamse 
land die in Frankrijk ee o a · e a · 1elid hebben, waar-
van de ouders ui tge e e ·~ ee i" igtal jaren gele-
den ? Allerlei verh alen oe e e over deze uitwijke-
lingen : ze zitten op o e e g o e bedrijven enz., of ... 
men spreekt er niet o e . 
Rond de eeuwwissefi g a e e eeds hele trossen sei

'e se reve" . Ze kwamen 
e een meerderheid uit 
ee der gespecialiseerd 

zoenarbeiders die afzakte e 
vooral uit de twee Vlaa e e s 
West-Vlaanderen.· De e e 
in de bietenteelt en a e zetten", het rooien, 

"ê e sec ~o r (suikerfabriek of . 
e ·c meer op het land-

en werkten dan in de · 
cichorie- ast). Andere 
werk : de graan- e a 
laatste groep hadden 
tigd in Frankrijk, uits 
Hun levenswijze blee 
waren even groot, de 

a e o st, het vlas. Uit deze 
e er en zich definitief geves

e oorden en in Picardië. 
e als in België. De bedrijven 

aren dezelfde. 

VLUCHTEN VOOR DE 00 

· De oorlog 1914-18 bra 
kentering . De lan 
IJzerstreek werde -eea 

... :e 

eer . 
Honderden gezin e o e aar 
Normand ië. De Belgisc e regering 
had zich geves igd i S .-Assise 
(Seine-Maritime) en vluchtelingen 
bleven nogal gegroepeerd in d ie 
streek. De tijden waren hard . De 
natte Normandische bodem was 
~~r - --- ~~~ o ~ - -- -.. .....___ ~ --
e • 1aa se ar e aa1 e a o e on 

de moeilijkste omstandigheden. 
Na de wapenstilstand van 1918 
kwam een nieuwe golf immigranten. 
Frankri jk had een zware tol aan 
jonge levens betaald in die vier jaar 
oorlog. In vruchtbare streke·n ston
den hoeven leeg door het sneuvelen 
van de exploitant. De Franse rege
ring gaf de kans aan haar oud
soldaten boerenzoons deze bedrij
ven over te nemen. Zo ontstond dan 
een binnenlandse trek : Franse 
landbouwers verlieten hun streek en 
trokken naar betere gronden. 
Toen deden Franse staatslieden be
roep op Belgische lees: 

aa se - . rac ten om hun ver
la e s re en opn ieuw te bebouwen. 
En de Vlamingen kwamen af: naar 
de armere gronden , en vooral naar 
het gewezen slagveld. 
De Marne, de Aisne, de Chemin des 
Dames, de Som me, .... gedurende vier 
jaren omgeploegd door granaten en 
bommen, vol kraters en boomstron
ken : ze zouden weer vruchtbaar 
gemaakt worden door jonge krach
ten uit de lage landen aan de zee. Het 
heeft arbeid gekost. Hoevelen zijn er 
omgekomen toen de punt van hun 
ploeg op een bom reed ? 

• 

NIET ALLEN KENDEN SUCCES 

En toch bleven er Vlamingen uitwij
ken. In sommige dorpen klonk het 
als een wekroep "Naar Frankrijk for
tuin gaan maken ... " en ook ronse
laars spiegelden een lokkende toe
komst voor. En velen gingen ... 

• 

• 

ie all en slaagden ze in hun opzet, 
en wel om versch illende redenen. Ze 
keerden terug naar het land of ver
dwenen in de anon imiteit ergens in 
het vreemde land. 

Sommigen waren niet opgewassen 
voor hun taak. Vertelt men niet dat 
uit een bepaald dorp ook de bakker 
en de fietsenhandelaar " gingen boe
ren in Frankrijk" , maar na een jaar 
berooid terug kwamen in hun ge
boortedorp. 

- -:.. --- ---- ------
wilskracht om sterk e s aa 1 .... := 
nieuwe samenleving. Voor sommi
gen was de "pinard" -de goedkope 
rode wijn- fataal, en oo~ het gezin 

' werd in de armoede gestort. 

Weer anderen hadden af te rekenen 
met ondankbare grond, mislukte 
oogst, al te overv~oedig wild . De · 
moedigsten onder hen keken uit 
naar andere gebieden waar hun ar
beid toch vruchten zou dragen. 
De pijnlijkste gevallen waren wel de 
slachtoffers van oneerlijke praktij
ken. Eenvoudige mensen van op 
onze buiten kenden geen woord 
Frans. Roofd ieren aasden op hen : 
notarissen of grondmakelaars die 
een cont ract lieten ondertekenen 
met onmogel ijke voorwaarden of . 
met valse oppervlakte-gegevens; 
verkopers van materiaal , zaden of 
meststoffen die te hoge prijzen 
vroegen ; aankopers van vlas, graan 
of aardappelen die te lage prijzen 
gaven, enz ... 

AANPASSINGSMOEILIJKHEDEN 

En zonder te spreken van de een
zaamheid waarin deze Vlamingen 
leefden . De taalmoeilijkheden maak
ten vlot contact met buren onmoge
lijk .' Meestal keken de Fransen sma
lend neer op deze "petits Belges," 
en ze verboden aan hun kinderen te 
spreken met deze "étrangers" (sym
pathieker was de uitdrukking "les 
Popol" , verwijzend naar Leopold, 
een naam die in Frankrijk ongebrui-

• 
keiijk is.) 

• 



• 

.. 

• 

Toen, het was in 1926, werd te Parijs 
de "Belgisc e 8 e:r=---= ~ -
Fr a 
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s urden om met de eige aar :e 
derhandelen. Die he e e J s · 
Stemmeke" (ook nog .. · B e e 
geheten) lieten opsture . ie ... a . 
het was telkens een ge e e s 
wanneer de aalmoezenier 1 
werd weldra dé vriend va ie 
Vlaamse gezinnen . Nu nog s ee 
men met eerbied en dankbaar eid 
over die "Belgische pasters" die 
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eigen stempel op zijn 
a d in hand wordt er 

~p e et welzijn van onze 
e se . E steeds blijft de 

· ac se as er" welkom, wanneer 
J ee eer per jaar zijn "ronde" 
e : isbezoek, eucharistie, ge-

ze g sa enpraten ... En nooit wordt 
e e geefs op hem beroep gedaan 

or een tussenkomst, een doopsel, 
ee uwelijk , een begrafenis of be
rechting, al is het op meer dan 100 

m van zijn thu isadres. En nog 
steeds komen de jongeren naar de 
regional e vergaderi ge o bede-
aarte . (Va · o 8 aa aren er 

120 Belgische boeren uit Frankrijk in 
e. 

aa -e -
ocaa: 
erde 1 ë 

Parijs , A te s 
En " De Stem·· 

·e s• a s 

.: 8 .-~--
V -c-

gelezen. Er zijn een 2. e·a e e 
abonnees , maar het word · a 
hand tot hand" overgere ikt of door
gestuurd naar familieleden of vrien
den. Het is een graag-gelezen blaad
je, dat familieberichten, nieuws uit 
België, een juridische rubriek, reli
gieuse artikels, professionele be
richten enz. publiceert . 
De Belgische Boerenbond en het 
Werk der Vlamingen werken samen 
om bij de landgenoten in Frankrijk 
de trouw aan de Kerk, de trouw aan 
het Moederland, de trouw aan eigen 
haard en zeden te bewaren . 
De verhalen over de Uitwijkeli gen· 
Frankrijk zijn voor een gedeelte 
waar: dank zij hun hard en berede
neerd werk zijn er velen die een be
hoorlijk bedrijf exploiteren. 
Maar men zwijgt over de familiele
den die "mislukt" zijn in Frankrijk, 
die schreiend door het leven gaan 
omdat niemand naar hen omkijkt uit 
Vlaanderen. Dat weten de aalmoe
zeniers en daarom komen ze ook bij 
die stumperds in een of ander kleur
loós Frans dorp. Ze brengen een 
klein beetje licht in dit vereen- · 
zaamde bestaan en ze mogen het 
zeggen · "De Kerk en Vlaanderen 
hebben u niet vergeten". 

Emiel Van den Daele, pr. 
Directeur van het We'rk der 

Vlamingen te.. Parijs 

Haal al 
eens meer 

kip 
in huis 

Die is beter omdat ze 
drooggekoeld is. 

Een drooggekoelde 
diepvrieskip bevat geen 
vreemd water maar 
alleen haar eigen vlees
sap. 

Vraag ze bij de 8.8.
zaakvoerder of koop ze 
bij Co ee 
Ka penh out 
S o en 
e e eren. 
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De Regenmaker 

OOKZ Z 

'' KINDERE 

H et Volkstoneel voor Frans
Vlaanderen bestaat twintig jaar. 
1955 - 1975 ! Het is u i teraard het 
theater dat speelt in Frans
Vlaanderen in de eerste plaats. ee 
bepaald in de Westhoe , he dee 
van de oude Nederlanden dat be
grensd is door de Frans-Belgische 
grens, de Aa en de Leie. Dit prach
tige stuk land blijft met ons verbon
den door allerlei banden als af
komst, cultuur, kunst, landaard, fol
klore en vooral de moedertaal, kost
baarste van alle erfdelen. 
Wij weten uit de statistieken dat nog 
ongeveer honderdvijftigduizend 
mensen uit de WeSthoek onze taal 
spreken en verstaan , zij het dan het 
Vlaamse dialect dat sinds ruim drie
honderd jaar niet gecultiveerd werd. 
Al dadelijk blijkt hieruit dat het Volks
toneel voor Frans-Vlaanderen dit 
dialect MOET spreken en spelen op 
het toneel , wil he door de Frans
Vlamingen verstaan en begrepen 
worden. 
Het Volkstoneel moet uiteraard ook 
spelen voor het volk, dit zijn zowel 
boeren als arbeiders, gestudeerden 
en studenten. Ten andere niemand 
minder dan de grote Franse regis
seur Jean Villar he~ft gezegd dat het 
toneel er in de eerste plaats is voor 
het volk en als dusdanig moet on
dergaan en begrepen worden door 
het volk. 

HOE HET ONTSTOND 

Dit is reeds honderd keren geschre
ven en gezegd geworden. Pater Joris 
Declercq , gaf ons in het najaar van 
1954 zijn bewerking van "En waar de 
sterre bleef stille staan" van Felix 
Timmermans. Witerst weigerig om 

~ 

nu in het dialect te gaan spelen , vol 
ijver als we waren om Beschaafd 
Nederlands te spreken op het toneel , 

6 
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S VOLK'' 

bekoorde ons deze tekst op de eer
ste pagina: "vertaald in de streek
taal om bij de eerste de beste gele
genheid te gaan spelen over de 

aan eren e s·nas a e ee 
toneel meer hoorden spelen in hun 
eigen taal." 
Dus wij studeerden het stuk in en 
trokken op 16 januari 1955 de grens 
over naar Sint-Jans-CappeL Wij 
stonden vol spanning te luisteren 
naar de reacties in de zaal en waar
achtig, het enthoesiasme steeg als 
een barometer op een prille zonnige 
lentedag. Na het eerste tafereel brak 
een oorverdovend applaus los, 

• 
waarbij de pastoor op de avant-
scène sprong en zjjn volk toeriep : 
" Dat is nu è ki koekebroid vor nuuze 
menschen !" 
De opvoeringen te Sint .. Jans-Cappel 
werden op de voet gevolgd door 
voorstellingen te Boeschepe, Steen
voorde, Ekelsbeke', Meteren , Erin
ghem enz. " La Voix du Nord" blok
letterde telkens : Une assistance 
nombreuse pour Ie Théätre Fla
mand. Salie comble pou r la venue de 
la Troupe de Westoutre. 

DE WAGEN WAS AAN 'TROLLEN ! 

Pater Declercq vertrok naar de mis
sie in Burundi en burgemeester
voorzitter Emiel Hardeman gaf op
dracht aan Flor Barbry uit te kijken 
naar een nieuw stuk dat ik nu zou 
vertalen voor verdere opvoeringen 
in Frans-Vlaanderen. De keuze viel 
op het monumentale stuk van An
toon Coolen " Kinderen van ons 
Volk" dat de pittige titel kreeg : 
Menschen lyk wyder. Meteen ver
trouwde men mij de regie toe en uit 
honderden artikels in kranten en .". ·.. . . .,.......* .. 
weekbladen bleek hoe voort'fé'ffeli jk 
het Volkstoneèl voor Frans-

Vlaanderen speelde : "Une remar
quabie interprétation d'une mag i
fique pièce, Menschen lyk der a 
fait salie comble à Godewaers el-
de !" enz. 
Het Volkstoneel voor F -
Vlaanderen was definitief ge es:n·:oa 

en de slagbomen aan de Fra se 
grens gingen spontaan o 
voor" de troupe" De douane as 
uiterst goed gezind en va o -
teiten was er nog nauwelij s a·::: 
Wij waren aanvaard, i d 
schrijven dat men uitkee 

z 

Nog stouter was de verkla · 
een Franse pastoordie de ·~u 
afgenomen van iemand ie r 
renlang koppig had v 
aan een familieve een e 
door "Menschen ly • 

J SSE 
• 

e s-
laa e e 

Er er en onzegli e-
ten aan repe · ·es e e , 
onnoemelij eel i o e e a ge
legd, onmogeJij e "ra el oeren" 
uitgehaald, onvoors el aar veel ple
zier gemaakt, veel gelu gesmaakt 
aan de liefde voor het toneel. 
Maar benevens deze liefde was er de 
grote liefde voor ons volk, dat volk 
dat nog gevoelig, ontvankelijk, tast-

e o o ee , e oora 
dankbaar. Dit is het juist wat de be
wering doet vallen dat het toneel af
gedaan heeft in deze tijd van televi
sie en T -Dansant. 
Maar er is veel liefde, veel moed en 
veel werklust nodig en vooral een 
goede geest onder dergel ijke groep. 
" Un état d'esprit" zegt Villar. 
En hoe het nu jurst allemaal in me
kaar steekt begrijp ik zelf dikwijls 
niet, maar die goede geest ontbrak 
bijna nooit bij ons. Het louter komen 
repeteren of spelen heb ik nooit als 
dusdanig gekend. Er was werkelijk 

. die geest aanwezig van mekaar hel
pen. Na iedere opvoering steekt ie
dereen een handje toe om gordij en 

Uit " Schaakmat" van Nicola Manzari 

0 e bergen, benodigdheden bijeen 
nne en deze te bergen in de 

::arn·e e wagens. Noch acteur 
egisseur, noch technische 
e eraan het werk voor an
~ la en en dàt is de goede 

ardoor het mogelijk was dit 
>arior ~- ig jaar vol te houden. 

E 

- eur au théätre, c' est I' au
i~ . a s la mesure ou il nous ap

'essentiel. (J. Villar.) 
E·~ r:r,neelstuk echter, het litteraire, 

ec~nts een kladschrift, want dit 
+r~.r.:~·re werk heeft de ziel van de 

c:.: e r nodig om tot leven te komen . 
jn beurt heeft de acteu r vast en 

ze er de regisseur vandoen, die als 
e bouwmeester mèt de acteur en de 

echnische dienst, uit al die verschil
lende materialen een toneelwerk, . 
een dramatisch-verantwoord geheel 
moet bouwen. Het mag nooit waar 
zijn dat de auteur iets schrijft , de ac
teur iets helemaal anders speelt en 
de toeschouwer weer iets anders 
ziet en ondergaat. 
Het Volkstoneel voor Frans
Vlaanderen heeft steeds gewild dat 
de speler tot in het diepste wezen 
van een toneelstuk zou doordringen, 
omdat men de ziel, de kern van het 
litteraire werk niet kan manifesteren 
wanneer men geen weet heeft van 
die ziel in het dode litteraire toneel-

j spee oen e 
beroemde Vlaamse Volkstoneel ge
speeld werden, overtuigd dat zetoch 
weer ànders moesten geïnterpre
teerd worden ; uit boetseerklei 
scheppen twee verschillende men
sen ook twee verschillende .figuren. 
Na "Kinderen van ons Volk" speel
den wij achtereenvolgens "Leentje 
uit het Hemelrijk" van Gaston Mar
tens. Dan " De vier jaargetijden" van 
Antoon Coolen . Toen kwam "Leon
tientje" van Felix Timmermans. 
" Uitvaart" van Sutton Vane. Even 
stilstaan bij "Uitvaart". Het bleek al
ras dat de Frans-Vlamingen geen 
symboliek namen, dit prachtige stuk 
deed het niet bij hen. Integendeel bij 

----~------------~ I 
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onze eigen mensen in Vlaanderen 
zelf, prees men dit stuk als een der 
beste. Het besluit lag voor de hand : 
wij moesten volkse stukken spelen, 
met mensen van vlees en bloed. 
Alles op alles gezet om het vertrou
wen terug te winnen schreef ik toen 
" De Harlekijn" . De Standaard : Een 
goed stuk een echt jubileumstuk bij 
tien jaar Vol staneet voor Frans
Vlaandere . Volgden van mij :"In at
tendant ' • ers avond" en "Begin 

e E a '. o· laa ste bleek weer te 
lassie 

grepe 
an . as 
olg e e 

ra ele " 
weerg ze 
mik da ee 
meerda 
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Het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen 
bestaat e~ · speelde twintig jaar, het 
werd geprezen en verlangd in Vlaande
ren bij ons en Vlaanderen in Franrijk, en 
ook in 't Walenland, in Brussel ook. 

de " Gulden Spoor" op het Stad
ortrijk. • 

e idderschap van het "Man
-.,-.e i e ane" e Lo, 29 ok ober 

e '-='e ...... ee-·e s 
c r e e een e es r an 
Westouter, 24 juni '73. 
Ge idder e z aard op e o ee 
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BIJGELOOF ROND DE WIEG 

A Is de moeder na de geboorte 
haar hoofd buiten stak, was dit om 
de kerkgang te houden. Indien ze dit 
zou verwaarloosd hebben, zou het 
ganse dorp haar gebrandmerkt heb
ben. Ze liep bovendien het r isico be
hekst te worden , zo wilde het ten
minste het volksgeloof. 
Het was bijzonder gevaarlijk in de 
donkerte buiten te komen omdat de 
boze geesten dan de meeste macht 
bezitten. In de tijd van de "uitzege
ning" kon de kraamvrouw gevaarlijk 
zijn voor de anderen, vermits de 
boze geesten haar omgeven. Ook 
daarom moest ze zi eh zoveel moge
lijk binnenshuis ophouden en werd 
er geen stap buitenshuis verder ge
zet dan de "dakdrup". 
We vertelden reeds in o 1ge b"J
drage da de b · o ·e e ,rn -

a oe a..- a-
re e 0 e ,.... e.. a a ~ • aa 
de erK ergezelden. Ook de mmne 
-of haar eigen moeder- was bij de 
kerkgang aanwezig. In de kerk bleef 

e aa o ac e aa bij de 
e o es er 

aa a ....... 
a de e e e 

altaarta e e ac -= ::. 
en de koster aa er1'""" 
gift. In West -Vl aancere - z e -
meldt Magda Catmeyer - o e ze 
een dubbele frank af onder de · a e. 
De gebeurtenis - die de cycl s a 
de geboortegebruiken afslui 
mocht zeker niet onopgemerkt 
voorbijgaan. Daarom volgde er de 
"kindjeskermis" of "kindjeskoffie". 
Bij die gelegenheid werden jonge 
vrouwen, die hèt moederschap nog 
niet kenden, op de korrel genomen. 
Men gaf ze schijnbaar de ereplaats 
en ze kregen het kindje op de schoot 
terwijl allerlei opmerkingen en zin
spelingen gemaakt werden. In Fries
land nam het gekscheren nogal eens 
'n ruwe vorm aan, zoals Waling Dijk
stra in "Uit Frieslands Volksleven" 
vertelt. In Limburg (Ned.) ging het 
wicht aan tafel van hand tot hand om 
het zgn. " punjere" en het te bewon
deren. 
De viering die met de kerkgang ge
paard ging werd ook "kinderbier" 
genoemd waarb ij bier dan een al
gemene beteken is heeft. In West
Vlaanderen se onk men koff ie of 
chocolade met oe ebrood. In de 
Kempen onthaa lde e de geno
digden op koff ie me re te brood 
of rijstpap met su iker. e e e a 
er bij te pas te Oude aarde aar te-
vens wafe ls aangebode erd en. 
In de stad as e so s el een 
ganse dag op " oe '. Men zorgde er 
immers voor da et kind in de broe-

derschap van de H. Apollonia werd 
ingeschreven om het te behoeden 
tegen tandpijn. Waar dit mogelijk 
was werd ook de H. Cornelius niet 
vergeten want deze hei lige moet de 
stu ipen (accessen sessens, ses-

ens, d i sessen) weren. 
Te Brugge liet men niet na eveneens 
een dankgebed te richten tot 0.-L.
Vrouw van de Potterie.· 

*** 
Gedurende de eerste levensmaan
den wordt het kindje vanzelfspre
kend met de meeste zorgen om
ringd . Hierbij liet men zich dikwijls 
door bijgelovige praktijken en ge
zegde leiden. 

e . e e e op dat het jonggeboren 
."e op de li nkerzij gelegd werd, 

a a e s zou het linkshandig 
o oe . Ee ege ieg schommelen 
as helemaal uit den boze, want d it 

verijdelt de nachtrust of het kind 
sterft. Ook over de w ieg reiken 

aarin het ind slaapt, moet verme-
e r e . 

.."e ,..., e e ag de ag els van het 
e iopen , ze moet ze afbij-

e . s e ind een gedeelte van het 
z g · braakt, wo rdt dit als een gun

e en beoordeeld. Een kindje 
,...,ag ze er nooit onder de voet gekit-
e o o den, want anders stottert 
e . Ee indje dat kwijlt wordt een 

za ger. s een zu igeling de hik 
heeft, zeg en dat het hart groeit. 
Tril t het lipje dan voorspelt dit dat 
het een d riffkop wordt. Houdt het 
zijn vuistjes gesloten, dan zal er een 
gierigaard uit groeien ; houdt het ze 
integendeel open dan is de nieuwe 
mens met een vrijgevig karakter be
deeld. In Limburg zegt men van een 
stuurse, onwillige jongen dat hij 
" overkops" is gewiegd. 
Uitslag mag niet weggenomen wor
den, want dan slaat d ie naar binnen. 
Het is- althans nog steeds volgens 
het volksgeloof- ten steil igste af te 
raden het kind te meten , want dan 
zou men zijn doodskistje meten. 
Het " bijgeloof rond de w ieg" is de 
wereld nog niet uit. Begin vorig jaar 
lazen we dat de Londense rechter 
Camp in zijn prakt ijk ontdekte dat 
sommige moeders in het eerste le
vensjaar de vi ngernagels niet afsne
den " omdat het geen dief zou wor
den" . Anderen wasten de handen 
van het kind niet " opdat er later geen 
geld zou aan kleven". Sommige 
moeders zouden er nog over waken 
dat hun kind geen rood zou dragen 
" opdat het geen nietsnut zou wor
den". 

Valeer Wouters 
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ERFENISSEN EN TESTAMENTEN (111) 

In dit laatste artikel zullen we de 
testamenten behandelen. 
Een testament is een akte waarbij 
de erflater beschikt over het geheel 
of een deel van zijn goederen na 
zijn dood. Deze schikking kan door 
hem steeds herroepen worden. 

Men kan een notarieel testament la
ten opmaken en dan moet men zich 
hiervoor wenden tot een notaris die 
verder al het nodige zal doen. 
Men kan ook zelf zijn testament 
schrijven en dan moet men bij het 
opmaken van dit eigenhandig tes
tament reken ing houden met de vol
gende voorwaarden. 
Deze voorwaarden kunnen inge
deeld worden in algemene voor
waarden , nl. deze die betrekking 
hebben op het wezen van het testa
ment, de rechtsbekwaamheid en het 
beschikkingsrecht ~n de bijzondere 
vormvoorwaarden die moeten nage
leefd worden bij het maken van een 
eigenhandi·g testament. 

ALGEMENE~OORWAARDEN 

Vooreerst dient opgemerkt dat een 
testament volgens zijn wezen steeds 

. 8 

herroepbaar is. De erfla er ee al-
tijd het rech t zijn esta e e her-
roepen . All een het es a e et de 
laatste datum blijft gel ig . i zover 
het uitdrukkelij o' s il z 1j ge d de 
orige esta e e e oep . Di wil 
ie zegge a e e s ill ende 

es a e e a e . et is 
zei s a e a e . a ees al gee 
dit aan leiding o oeilij · ede e 
betwi sting en. Men d ien ~een tes a
ment te maken na rijp overl eg en in 
volle bezadigdheid en ernst. Men 
mag er geen spel van maken , zoniet 
zijn processen niet uitgesloten. 
Ook gezamenlijke testamenten zijn 
nietig. ledere erflatermoet afzonder
lijk zijn testament maken. Zo b.v. een 
testament in gezamenlijke naam 
gemaakt- door man en vrouw sa
men - is nietig en in strijd met de 
herroepbaarheid van de testamen
ten. 
Verder dient men gezond van geest 
te zijn. Bijgevolg is het aan te beve
len bijtijds zijn testament te maken 
en niet te wachten tot men zwaa r 
getroffen wordt door ziekte (b.v. be
roerte), in doodsgevaar verkeert en 
men niet meer beschikt over al zijn 
geestesvermogens. 
Men moet ook rechtsbekwaam zijn 
en o.m. meerderjarig zijn om zijn 

. 
laatste wilsbeschikking en te kunnen 
treffen. Daar de " gehuwde" vrouw 
nog rechtsonbekwaam is, word 
door de wet uitdrukkelijk toege laten 
dat zij haar testament mag maken 
zonder hiervoor de toestemming te 
moeten hebben van haar man, noch 
de machtiging van de rechter. 
Een minder"arige, die de volle leef
tijd van 16 jaar bereikt heeft , kan al
leen maar op beperkte wijze over zijn 
goederen beschikken bij testament , 
nl. over de helft van het beschikbaar 
gedeelte. 
Een testament gemaakt in het voor
deel van een onbepaalde persoon , 
kan geen gevolg hebben. De legata
ris of begunstigde dient altijd een 
goed bepaalde of bepaalbare per
soon te zijn. Legaten aan klooster
gemeenschap zonder rechts
persoonlijkhei.d dienen gemaakt te 
worden aan de overste of aan 1 van 
de kloosterli ngen op straf van nie
t igheid. 
Geneesheren , heelmeesters, bedie
naars van een eredienst , enz. die een 
persoon behandeld of bijgestaan 
hebben gedurende de ziekte waar
aan hij overleden is, kunnen niet ge
nieten van de beschikkingen die hij 
in hun voordeel gemaakt heeft tij
dens deze ziekte. 

• 
• 

• 
ez1n 

Private spaarkas. 

• 

Tenslotte mag men bij testament al
leen het beschikbaar gedeelte ver
maken en niet het gedeelte dat toe-

omt aan de voorbehouden (reser
ataire) erfgenamen, nl. de wettige 

afs am melingen en de ascendenten 
(ouders-grootouders). Al wat het be
schi baar gedeelte dan te boven 
gaat is onderworpen aan inkorting. 
Het besch i baar gedeelte mag men 
vermaken aan wi e men wil , zelfs aan 
vreemden. 
Heeft de erflater geen reservataire 
erfgenaam meer, dan mag hij in zijn 
testament over gans zijn nalaten
schap vrij besch ikken zonder be
perking. 
Bij bestaan van wett ige kinderen of 
afstammelingen , bedraagt het be
schikbaar gedeelte : de helft van de 
nalatenschap als er 1 kind is ; een 

·derde als er 2 kinderen zijn ; een 
vierde als er 3 of meer kinderen zijn. 
Het voorbehouden of reservatair ge
deelte waarover niet ·mag beschikt 
worden , noch bij testament , noch bij 
schenking, bed raagt dus respect1e
velijk 1/2, de 2/3 en de 3/4 van de 
nalatenschap. 
Wanneer men een van zijn kinderen 
wil bevoordeligen om een of andere 
gegronde reden , dan kan men dit 
doen binnen de perken van het be-

.. 
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schikbaar gedeelte. In het testament 
dient dan goed vermeld dat het. le
gaat vermaakt wordt "bij vooruitma
king, buiten erfdeel en vrij van in
breng " . 
Alzo neemt het begunstigde kind (of 
kinderen ) het legaat vooraf en komt 
dan nog op voor een kindsgedeelte. 
Zoniet moet het kind het legaat terug 
inbrengen en wordt de nalaten
schap bij gelijke delen verdeeld. 
Wanneer men zijn echtgenoot wil 
bevoordelen bij testament en e~ zijn 
k inderen uit dit huwelijk geboren, 
dan bedraagt het beschikbaar ge
deelte tusse n echtgenoten, hetzij 1/4 
in vo lle eigendom en 1/4 in vrucht
gebruik. hetzij 1/2 in vruchtgebruik 
a zijn nalatenschap. 

BIJZON.DERE VOORWAARDEN 

a zi j e aarden die spec iaal 
e e age ee' worden b ij e 
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schreven . is nietig. 
Bijvoegsel o e se ï •i gen aan-

oe e . ie dee l uit--
'"""a e a e es·ame e er een 

e eel ee or e , ma e et tes-
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e dan de beschikkingen). 
egaa binnen de perken van het 

esc i baar gedeelte worden hem 
gesc onken bij vooruitmaking, bui
e erfdeel en vrij van inbreng. 
e en, de15 april1 975 

Handtekening, 
Jan PEETERS 

Tweede voorwaarde : de dagteke-
ing. ' 

Oe at u m van het testament-is zeer 
e a grijk voor de bekwaamheid van 

• 

de erflater en voor de prioriteit van 
de testamenten. Het laatste testa
ment moet voorrang hebben ; dit 
volgt immers uit het feit dat testa
menten volgens hun wezen steeds 
herroepbaar zijn. • 
Als datum dient vermeld te worden 
op straf van nietigheid : dag, maand, 
jaar, of een andere manier die toe
laat met zekerheid de datum te bepa
len, b.v. Kerstmis 1974. De plaats va 
de datum is onverschillig. Hij mag 
geplaatst worden vóór of achteraa 
het testament. Het bijzonders e is 
dat de datum een geheel blij 
men met het testament . 
Wanneer de datum onze e 
leesbaar is heeft d it e t e:~ ne 
van het testament o ge !""" 

en elke mogelijke e als· 
komen is het aa e a e"" - " "' el 
niet verpl ich - e e ers 
te verme lden. 

• 
De plaats aa e· ·es a e ge-
maakt wo d ag aa oet niet 
ve eld e . 

Derde oorwaarde : de handteke
ning. 
De andtekening geeft de kracht aan 

e testament. Door zijn handteke
in g bevestigt en bekrachtigt men 

zij n testament. 
De handteken ing dient in principe 
geschreven te worden met de fami
l ienaam op het einde van het ge
se ri . 0 betwi st ingen en moei-
IJ ede e oor om en is het best te 

e e e z as e di gewoo 

• 
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Buiten deze 3 voorwaarden is het ei
genhand ig testament aa geen e -
ke le andere oo aa ce e 
pen. 
Het is ..., ers ~ : ... e geschre-
ve c· ;=: ~ o ongeze-
gel o2.c =-,.. -=-· ---- . in t of bal-

e _ -- ·.::-: a'"' eer het testa-
..,...:-· ~-:-- e- ... e ,aren moet mee
--::- -- - ~- ----c en van goed pa-... c....:::... - - .. G -- = ... =- ;-~- s ' jfmateriaal te ge-
-_ =- :- .... e dedathettestament 
.:. · : ==~:aar bli jft. 
:e :::: aa g evi ng van een eigen
-a-: : :es a ment bij notaris is mo--
:~ aar niet vereist. Men dient er 
~ =- .... , el steeds voor te zorgen dat 
-s estament niet ontvreemd , noch 
e ield kan worden door andere 
ersonen , door ongedierte , door 

brand, enz. 
Na het overlijden van de erflater 
dient het eigenhandig testament 
binnen de 3 maanden geregistreerd 
en voor de uitvoering aangeboden te 
worden aan de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg van de 
plaats waar de erfenis opengevallen 
is. Voor al deze formaliteiten is het 
best zich te wenden tot de familieno
taris die dan al het nodige wel zal 
doen : 
Ziedaar hoe men geldig een eigen
handig testament maakt indien men 
dit wenst te doen. Indien men niet 
meer bij machte is een eigenhandig 
testament te maken, of men niet ze
ker is van een goed testament te ma
ken, dan kan men altijd beroep doen 
op een notaris en een notariee l es
tament laten opmake n. 

e la der 

H et nieuwe seizoen is gestart . De 
verschillende groente- en bloemen
zaden worden aangekoch! en met
een betekent dit de aanvang van de 
volgende oogst. 

IN DE GROENTETUIN 

De voorbereiding van de zaaigrond 
• • 

wordt afgewerkt en indien de weers-
omstandigheden gunstig bli jven 
za l men rond d it t ijdst ip van het jaar 
olop aa et zaaie zij . 
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maand worden e a er~;;::. =- :
aangelegd en asperges. aa"ca-:
len , plantui , koo lsoorten e aara
beiplanten kunnen gep lant warde . 
Deze werkzaamheden kunnen in e 
maand mei rustig worden voortge
zet. En wanneer het wat droog 
wordt, zorg dan dat de grond regel
mat ig gehakt wordt tussen de plan
ten . 

DE BLOEMENTUIN 

Deze en de volgende maand zal ook 
de siertu in onze aandacht vragen. 
Het is echt p lezierig een bloemen
tuin te bez itten waarin U de ontwik-

I 
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keling kunt volgen van zaad tot 
bloem. De kl eurenrij kdom is onuit
putte lij k bij de éénjar ige bloemen. 
Maar er blijven nog talloze mogelijk
heden met zomerbloeiende knolge
wassen als dahlia, gladiool, begonia 
enz ... 
Deze maand toch even uw bijzon
dere aandacht voor de kleurenbren
gende knolbegonia's (Begonia tu
berhybrida) die een roemvol verle
den heeft en w aa rvan de specialisten 
in ons land de no llen winnen. Het 
zij gelie de Joemen die een plaats 

e i e en in de tuinen, 
o e e e . balkon s, tuinvazen en 
"' en. 
a J ij et invall en van de 

, ZIJ e la e g e ooid met een 
overvloedige bloei. 
Nu is evenwel het geschikte ogen
blik om de knollen te laten "voor-

.o...,.,e .. z a ze i ei. b . . nadat 
:e :::::.-.-en _ e e erooid erd en, 

.. 
=-;;:""' o aa s oege eze riJg en. 
""o ol egonia w enst een humus
_. , e gro d. veel vocht en li cht , zon
... e,. i ec e zonbestraling . 

OORBEREIDING 

:Je e rd e nu met de ho lle 
a ee"' g e e ai eerd bakje 

me • r ' ·ee g gep laatst. Het 
geheel ord oe tg e op kamer
temperatuu r geho uden. 
De knollen worden in het kistje met 
één cm aarde of turf toegedekt en 
enkele cm uit elkaar gezet. De drie 
krachtige scheuten worden zeker 
behouden. 
Einde mei - begin juni kunnen de 
gekiemde knollen in gepot worden of 
hun plaats in de tuin krijgen. In de 
tuin worden ze uitgeplant op 25 cm 
afstand en zowat 5 cm diep. 
De Begonia tuberhybrida, we schre
ven het reeds, is een ideale bloem
perkplant voor pot en voor bloem
bakken. Knolbegonia's lenen zich 
dus uitstekend voor de oplossing 
van uw tuinproblemen. 
Als vensterraam-versiering kan u 
b .v. pendula-rassen planten in com
binatie met andere soorten. Let er 
wel op dat de bloembak voldoende 
breed is, toch minstens 18 cm om 
een normale ontwikkeling toe te la
ten. 
Een tuin- of bloembakbeplanting 
met knolbegonia's die in volle bloei 
zijn , zal iedereen u beni jden. 

M. Meeus 
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0 p de Gentse Floraliën van 26 april tot 5 me· arS. 
zullen de azalea's eens te meer grootse triomfen viere . B ~ 
duizenden zullen ze het Floraliapaleis sieren met aJ u 
bonte kleurenpracht en in de weergaloze bloemen- en 
plantenshow hun welverdiende eretitel van " parel van de 
Gentse bloemisterij" alle eer aandoen. 
Deze typische Gentse specialiteit wordt jaarlijks in massa 
geteeld ; thans reeds circa 25 miljoen verkoopbare plan
ten. Op alle bloemenmarkten vindt de azalea om zijn zeer 
voortreffelijke eigenschappen als rijkbloeiende plant, om 
zijn verscheidenheid van kleuren en de bevalligheid van 
zijn zwierige vorm steeds enthousiaste kopers. De azalea 
is inderdaad als cultuur- en als handelsplant onovertrof
fen. 
Al heeft het Gentse teeltcentrum zijn monopoliepositie 
moeten prijsgeven, toch heeft men elders nog niet het 
kwalitatieve peil van de Oostvlaamse azaleakwekers we
ten te bereiken. De concurrende produktiegebieden spelen 
niettemin een roJ op de afzetmarkt Anderdeels had er een 
evolutie plaats naar de kleinere maten en naar de verkoop 
" in kleurtoon" . 

• 

Oosters van oorsprong 

De azalea wordt voor het eerst ver
meld in 1680 door Breynius (Breyne, 
een koopman uit Dantzig ) onder de 
naam Chamaerhododendron exoti
cum ... De plant was evenwel reeds 
vroeger uit Djaka a (Sa a ia Meo.
gebracht door Jeroom van Bever
n ing . Hij kweekte de plant gedu
rende een twaalftal jaren, maar 
daarna verdween hij weer. 
De merkwaardige rij kbloeiende 
p lant werd een tweede m aal uit Ba
tavia overgebracht in 1748 door de 
Franse med icus-natuurvorser 
Commeron. 
De plantkundige Li nnaeus deelde in 
zijn werk " Philosoph ia Botanica" de 
verschillende, reeds bekende soor
ten in twee geslachten in : rhodo
dend ron en azalea. Deze laatste 
naam ontleende hij aan het Grieks 
en betekent dor en droog. Hij be
doelde hiermede de schrale, on
vruchtbare plaatsen waar ze naar 
zijn mening groeiden . Daar de pla 
ontdekt was in Java en Linnaeus 
geen vermoeden had dat de plaatsen 
van oorsprong in China en Japan 
moeten gezocht worden, voegde hij 
er de naam ind ica aan t oe (Indische 

• 

azalea). De naam azalea indi ca ver
wierf gemeen recht hoewel de plant 
eigenli jk tot het geslacht van de rho
dodèndron behoort (Gr. rhodos = 
roos en dendron = boom). 
In ons land werd de azalea voor het 
eerst getoond op de w intertentoon-
se ,. a c:: S:;::. r .... a ... · -e-- -
ric door de Gentse aa se apptJ 
voor Landbouw en Plantenkunde. 
De eerste die in Belg ië azalea uit
zaaide noemde burggraaf de 
Schrynmackers de Dormael uit Leu
ven . Het resu ltaat liet hij bewonde
ren op 5 februari 1833. Het was een 
witbloemige variëteit met gevulde 
bloemen. 

Gent, bakermat van de azaleacul
tuur 

De invoer van planten uit China ver
rijkte de verzamelingen. Tevens 
werd en de mogelijkheden vergroot 
o door ieu isi ge al ij e 
aa e o e . 
I e · et Ge se 
reeas 23 ers e 486 serres. 
De eers e Belg isc e ariëteiten wer
den i 857 door Domien Vervaene 
uit Ledeberg op de markt gebracht. 

De len e entoenstelli ngen en vooral 
de vijfj aa rlijkse Floral iën , georg ani 
seerd doo r de Kon inklijke aa -
sc appij oor Landhou e Pla -
e e d oege er eet oe b j o 
~= e e "e aa e faa 

e e-

--~- - --~ ---- .... - ..... "-.- -- ---. ---- --
b 1 oe e- ro-- - =---..,. - ~ ::> • 

Voora "e ::,..Q _.=- s ~- :a _ - r ~ 

-n~ m de c ... .,. .::::;..._~ --::.._ .. ~ --- ,..:::::.. -
J rg ""'..... _.... - - -

d ir\g .ln1888 e e ...... -= 2- ...., . ·=·= ,...".. 
met c irca 200 ser-e- . 3 -=- e -:=
vad de 19e eeu c e- a :::.:::. ... 
massateelt gewage . e 
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ten niet meer op de ee a :::. s 
maar ee1a oo e gr e ... -= ... -
de . s· 'ze e 
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br i en in allerle l s ,..."" 
ers en bloem u ite . 

Op14juni 1912 werd e 3 ·a 
Belgische Azaleakwe ers · ges··c . 
De eerste wereldoorlog emde 
evenwel de opgang a . Bij gebrek 
aan steenkool moesten honderd en 
azaleakassen afgebroken w orden . 
Bovendien werçi men ertoe ge
dwongen over te schakelen naar 
groenteteelt Talrijke nog niet in de 
handel getoonde variëteiten gingen 

r .._ -=:.. ..". =.. ""=-- -
a oe oorlog hervatten de hofbou

wers zich. Door hun standvastigheid 
en werklust slaagden zij er weldra in 
weer aan de top te staan. Een nieuwe 
crisisperiode kwam er in de jaren 
1928 tot 1933. De vrijhandel werd 
onmogelijk gemaakt. Talrijke beper
kende maatregelen zetten een punt 
achter de uitbreiding . De prijzen 
stortten in . Sommige aza lea e ers 
veranderden van cultuur, anderen 
gingen over tot mechanisat ie e 
produktiebeperking . 
De tweede wereldoorlog had ook 
een gevoelige inzinking van de afzet 
tot gevolg, d ie zich nog vele jaren na 
de nederl aag va Oui sla lie ge 
voele . 

De azalea, exportprodukt b ij u itstek 

De teelt van azalea is vooral geloka
liseerd ron d Gent. In de jongste jaren 

' 

werd er nog bestendig uitgebreid 
vooral door omschakeling van 
begonia-telers. Deze tendens is in 
1974 praktisch tot stilstand geko
men. 
I 1972 telde men in Oost-

laanderen 671 azaleabedrijven . 
... vc risti staat aan de spits met 248 

rj en , gevo lgd door Zatfelare 
....,e ~ 56 bedrijven . Bijna de gehele 
o... ie vi ndt men binnen een 
Si aa a 20 km rond Lochristi. 

e ei- elli ng van vorig jaar leert 
- a· i open lucht 226 ha en on

:s '" as 92 ha aan de azalea 's be--
.: .... ·orden , of ruim 9 % van de 

,.... a e oopervlakte van de Belgische 
-::. 0 ""'eel . et areaal onder glas 

rei de merkel ijk uit (met b ijna 
2 , %). Dit wijst op een toename van 
de overwi nteringscapaciteit. Oe _h. 
M. Van ieuwenburg, secretaris van 
het Verbond van Bloemisten, merkt 
hierb ij op d at de zakengang in het 
lopende exportseizoen ongetwijfeld 
de stelli ng dat het b ij komend glas 
hoofdzakelijk voo r overwintering 
van planten wordt gebru ikt heeft 
onderschreven . 
De produktie benadert thans 25 mil
joen verkoopbare planten. In 1960 
noteerde men een opbrengst van 
10,3 miljoen stuks. Nagenoeg 85 % 
van de azalea's vinden hun weg op 
de buiten landse markten . Ze worden 
verstuurd naar c irca 30 landen . De 

e a'"'g ·; s ... e af e--ne .. s 7 •• : = -.-
ri jk (in 1974 met 32 % an oe 
voerwaarde), Nederland (23 %), 
West-Duitsland (16 %), Italië (8 %), 
Verenigd Kon inkrijk (6 ,3 %). Te
genover 1972 heeft er zich een ve r
schuiving van de handel naar Neder
land voorgedaan. De uitvoerwaarde 
bedroeg voor het verkoopseizoen 
1973-'74 (1 ju li - 30 juni) 600 mil joen 
fr. Het aandeel hierin van de E.E.G.
landen bedroeg 86 % tegenover 
72 % in het vorige seizoen. 
Sedert 1960-64 verdubbelde de 

aarde van de azalea-export. In 
972 vertegenwoordigden de aza

lea's 28 ,79 % van de totale export 
va Belgisch e sierteeltprodukten. 
De Belg ische azalea spant beslist 

og s eeds de kroon inzake kwaliteit. 
Aanpass ing . marktdoorzicht en sa
menwerkin g zij n echter primaire 
vereisten voor de instandhouding en 
de uitbouw van deze bloeiende tak 
van de Gentse bloemisterij . 

Een gezicht op het azaleabedriif Petriek te Lochristi. Op 
het voorplan de bedden voor de openlucht-cultuur. De 
azalea is een typische Gentse specialiteit. 

Antoine Petriek controleert met ziin helper in de kweek
serre de beworteling van de azaleastekken die op ta
blet worden opgekweekt. De stekken worden met plas
tiek afgedekt. 

Meerkappige az.aleakassen waarin de planten over
winteren. Bemerk ook de hangkasten waarin vol
doende bewortelde stekken verder worden opge
kweekt. 
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De teelt van azalea's 

De vermen ig vuldiging van de aza
leap lanten geschiedt praktisch het 
ganse jaa r door. Men st.ekt van on
derstammen (vooral van concina
wil d) of rechtstreeks van veredelde 
p la en (voor w ortelechte struikjes). 
De vered el i g gebeurt door griffelen 
op de o de ~s ammen. 
De ad · io ele oofdperioden voor 
e s e e zt ei en augustus. De 

S eK e or e Op tablet in serie tot 
e e ; ge rac t in een speci-
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eerst in 1890 ter erkenning aange
boden. 
Uit deze Mad.C.Petrick ontstonden 
door de jaren heen een veertigtal 
knopvariaties. Het bed rij f Petri ck 
houdt het bij een tiental Pet ri cksoor
ten, gaande van wit over roze tot 
steenrood. Daar deze azaleasoort 
het niet wortelecht doet, is men er
toe gehouden te griffelen (enten). Dit 
gebeurt in hoofdzaak in novembe r
december en voor een kleiner ge
deelte in de zomer. Dit houdt ver
band met de noodzaak handelsklare 
planten te kunnen aanbieden in ma
ten gaande van 15 cm tot 30 cm 
doormeter en nog meer. 
De handelsklare planten die dat be
drijf aanbiedt zijn in twee klassen 
onder te brengen : de openlucht- en 
de potcultuur. 
De planten van de eerste groep wor
den in mei buiten geplant en verlaten 
voor het grootste deel het bedrijf 
vanuit de bedden in september
oktober. 
De potcultuur b lij ft ook gedurende 
de zomer in de serren. De p lanten 

orden van daaruit voor het g root
s•e deel insgelijks in sep ember aan 
::e af e ers gele e d. 
: e ... ~ d • aar de a ea s oe ee c -
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· -- : ;;· -=- :;- :::._·se eeltsys
·=-=-- :...:. = :·:e::: _ _...,e ortelecht 
-=-=· :..: = ..... : · e o dt. Erwordt 

=-- :·=-=~ -.ee aal gatoptorn 
; : =- =.-:::::. ::s.so sen te k rijgen. Het 
:-=· · =- : :::> • rcultu ur heeft plaats in 
-:. e.......,:Je - december en in april -

=- ... "" e 1 ---.... . -::e gedeelte van de plantjes wordt 
ogeplant in kisten en in juli- augus
us in potten geplaatst voor verkoop 

het jaar nadien (viermaal getopt) . 
Een ander gedeelte wordt recht
streeks in de eindpot geplaatst, ze 

P a ·es die geste erd en i o e ber-december ord en in kistjes gevuld met turf 
o ergeplant (twintig per ·s t).. j r a g s s orden deze panten in p.otten o verge-
pl aatst om het jaar nadi e op de a gebrach e o den. 

bloeien vóór Kerstm is wa ee ze 
opgepot werden in februari - maa . 
De plantjes die gestekt werden i 
april- mei worden rechtstreeks in de 
eindpot gezet in juli - augustus en 
driemaal getopt. 
Op dit bedrijf werd vorig jaar 126.000 
liter lichte stookolie verbruikt. De 

. 

stookkosten zijn hier een zeer be-
langrijke produktiefactor. Voor een 
goede groei worden 12oc aange
houden terwijl in de trekkas ge
stookt wordt tot 18- 22°C (drie à vier 
maanden). 
Grosso modo kan de opbrengst op 
dit bedrijf in een no rm aa l p roduktie
jaar als volgt ingedee ld worden : 
55.000 stuks vi ermaal getop : 
50.000 stuks driemaal en 20.000 tot 

25 s s eernaai getopt. On-
ge ee c ordt " groen" afg ezet 
\ 1a erzender) ; 20 % wordt " in 

e b a e Deste ergen is praktisch volle
g gea o a ee d. Een gedeelte van de glasopstand 

ge als ce ra le werkplaats waar de . planten 
1""" e -..ac o· e e boom ku nnen aangevoerd worden. 

De uitvoer van in kleur getrokken azalea's neemt toe. 
Kint verzendt reeds 20 %van zijn produktie op die w ijze 
naar Nederland. 

leur" ' ge rokken en in Nederland 
verKoe t . De grootste vraag gaat uit 
naar de maten 17,5 tot 20 à 22,5 cm. 
Er is op het bedrijf een vaste arbei
der. Voor het inpotten in de zomer 
(vakant ieperi ode) wordt bijkomende 
hulp ingezet. Kint beschikt over een 
tractor met 56 pK, een oppotma
chine die 500 tot 600 planten per uur 
kan verwerken en over stapelwagen
tjes. De serres (kappen van 6,40 m) 
hebben een verluchtingscapaciteit 
van 50 %. De volled ige bemesting 
(oplosbare zo uten) w o rdt met het 
gietwater meegegeven. Kint beg int 
met lichte dosissen in februari en 
gaat ermee door tot einde septem
ber. Al s de azalea's opgepot zijn 
wordt de bas isbemesting toege
di end . 
Opvallend is op dit bedrijf de grote 
centrale werkplaats (43 bij 6,40 m) 
waar alles met paletten kan aange
voerd wor9en en het inpotten sne l 
en gemakkei ijk verloopt. " Het is er in 
elk geval proper werken " zegt Kin t . 

*** Wie de azalea's op hun best wil zien, 
mag niet nalaten te Gent tussen 26 
april en 5 mei een bezoe k te brengen 
aan de betoverende, fascinerend e 
bloemen- en plantenshow d ie onder 
de benaming " Gentse Floraliën" we
reldvermaardheid verwierf. 

Valeer Wouters 
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Toren van St.-Maartensdal te Leuven van waaruit de kabels vertrekken naar stad en 
omliggende gemeenten. 

•• 
I 

• 

e an e

emeenten? 

Apparatuur die de verbinding legt tussen de verschillende t.v.-stations en de 
uitzend-antennes. 
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Vele mensen dromen ervan op T.V.-kastje meer pro
gramma's te kunnen be ij e da de eigen nationale zen
ders. Voor wie niet ver van de g e s oont, is dit meestal 
geen probleem. Franse T. .- · e di gen reiken via de 
zender Rijsel tot in ee g oo dee a West-Vlaanderen. 
Heel het Noorden va · aan e e kan met een goede 
antenne, Nederland binne e e de Limburgers krijgen 
er bovendien nog en ele 0 · e zenders als -toemaatje. 
Maar het kan nog bete . Da ï de abel-televisie ! Met dit 
artikel willen wij hiero e a i a · e brengen en tevens 
enkele kritische vrage ste e o d dit verschijnsel. 

VANWAAR ET 0 
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ger i e ijd ee ge ee a pe-
lijke T.V.-antenne aa e er-
schillende bewoners zij aa geslo
ten. Maar gewoon lij bedoel men 
met kabelte levisie toch el die sys
temen " waarb ij een ganse gemeente 
of g roep van gemeenten bediend 

ord a ui éé ce raJe" . 
- -- - ... - ".. s .an ~- G !:I • J 

T.V. sprake was) kwam een pientere 
televisiehandelaar in de Verenigde 
Staten op de idee een antenne
installatie te bouwen op de top van 
een heuvel. Van daaruit liet hij een 
kabel vertrekken naar de ernaast ge
legen gemeente waar hij dan T.V.
ontvangers kon verkopen en aan
sluiten op zijn kabel. 
Vanaf 1950 werden dergelijke sys
temen in de Verenigde Staten op 
grote schaal uitgebouwd. Kort na
d ien volgde Engeland , waar men de 
echn ieken voor kabeltelevisie ver

der uitwerkte . 

OOK IN BELG IË 

Vanaf 1960 kwam de kabeltelevisie 
ook naar Europa , en nog wel het 
eerst in België. Het eerste Europese 
kabeltelevisienet werd aangelegd te 
Namen in 1961. In 1964 was men in 
Brussel ook reeds bezig. Aanvanke
lijk was het de bedoeling om die ge
bieden, die omwille van de heuvel
achtigheid van het landschap geen 
goede ontvangst konden hebben 
met individuele antennes, ook be
hoorlijke programma's te bieden. In 
Brussel ging het hierbij niet om heu
vels of bergen , maar om de talrijke 
hoge gebouwen en torens d ie de 
ontvangst sterk begonnen te sto ren. 
Ondertussen gaat het hem niet meer 
uitsluitend om de verbetering van de 
kwaliteit van de programma's. Doel 
is nu in vele gevallen geworden : zo
veel mogelijk programma's in de 
huiskamer brengen. En dan spreken 
we nog niet over het feit dat verschil
lende netten werden aangelegd om-

• 
• 

·a één of andere politieke partij in 
e campagne voor de vorige ge-

meenteraadsverkiezingen zo'n 
astbaar geschenk aan de kiezers 

had beloofd. 

ZOVEEL MOGELIJK PROGRAM
MA'S 

Thans zijn in België reeds meer dan 
600.000 huisgezinnen aangesloten 
op een net voor kabeldistributie. 
Dat is meer dan een vierde van de 
T.V.-kijkers , en hun aantal groeit 

og elke dag. 600 .000 huis ezi e 
a e reeds hebben nne zte 
T.V.-programma 's van over de 
landsgrenzen niet zoveel beter of 
slechter zijn dan deze van onze ei
gen nationale zenders. · Gewoonlijk 
krijgen de abonnees de keuze tus
sen zes of twaalf zenders. Wanneer 
het nieuwe straalzendernet, dat door 
de R.T.T. gepland werd, ook wordt 
uitgebouwd, zou het aantal zenders 
in de naaste toekomst theoretisch 
tot vijftien kunnen opgevoerd wor
den . Theoretisch althans, want door 
de maatschappijen die zoveel moge
lij k aansluitinge_n wensen te verko
pen wordt nogal eens met cijfers 
gegoocheld. Sommigen aarzelen 
nie bij de twaalf programma's , 
waarmee ze zovee l mogelijk klanten 
pogen te lokken , ook BRT 2 en RTB 2 
te tellen. Maar meer dan enkele 
proefuitzendingen van BRT 2 is er 
van deze zenders nog niets te mer
ken geweest. Het zou nog lang kun-, 
nen duren eer deze zenders tot re-
gelmatige uitzendingen overgaan. 
Hier past alvast een waarschuwing 
voor mogelijk nieuwe abonnees van 
de kabeltelevisie. Laat u niet over
donderen door wat de maatschap
pijen u voorspiegelen. Informeer 
zeer goed naar hetgeen u precies 
zult krijgen , en kijk ook zeer goed 
naar de kostprijs ! ! 

DE GEMEENTEN 

Hiermee komen we ook op het ter
rein van de gemeentelijke overheid. 
Zij bepaalt immers welke exploita
tievorm de kabeltelevisie zal krijgen 
op haar grondgebied. Van de over
heid mag men toch verwachten dat 

-
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ze degelijke en betrouwbare voor
lichting geeft over de diensten waar
voor ze verantwoordelijk is. 
Voor de keuze van de exploitatie
vorm beschikt de gemeente over 
verschillende mogelijkheden. Door 
het toestaan van een vergunning 
wordt de uitbating in feite in handen 
gegeven van een privé-maat
schappi j. 
In een gemeentelijke r·egie neen:tt de 
gemeente zelf volledig de exploitatie 
in handen. Dat kan natuurlijk alleen, 
maar in de zeer grote gemeenten. 
Daarom gebeurt de aanleg en de ex
ploitatie van een kabeltelevisiene 
zeer dikwijls onder de vorm van ee 
in tercommunale. 
Indien in deze i ercommun ale oo 
een privémaa schappij in het beheer 
wordt betrokken , spreken we va 
een gemengde intercommunale. I 
ieder geval is het zo da de ge 
telijke overheid het ree e e 
heeft ervoor te zorgen da e -
en de exploitat ie van e 
grondgebied in be 
rechtvaardige oms an 1 

loopt. 

TOEKOMSTMUZIEK 

Aan de technische ontwikkel ingen 
op het gebied van de kabeltelevisie 
schijnt voorlopig geen eind te ko-

e . 
Gewoonlijk spreekt men van vie r ge
neraties van systemen, die elkaar i 
tijd zullen opvolgen. 
De eerste generatie is uiteraard de 
eenvoudigste. Deze syste'men be
perken er zich toe de program ma's 
die met een centrale antenne wor
den f~g vangen , gewoon aan e 
abon~es or te sturen. De eers e 
netten die in ons land werden aa ge
legd, kennen alleen deze mogelij -
·heid. 
De netten van de tweede ge .er . ·e 
kunnen naast het doorgeve a 
programma's van de gewone ze -
ders ook eigen programma's uitze -
den. Het gaat hier d~s om pro 
ma's die door de distribu ie aa·
schappij zelf worden uitgezo ... n 

Het meest eenvoudige sys ee 
bijvoorbeeld het uitzenden a 
beeld van een uurwerk, dat de 
meldt, een informatiebord e e-
schreven aankond igingen. 
men kan ook denken aan ee e· ~ 
studio, . waar men zelf p rog ra a 
maakt en uitzendt. Of aan prog~-r"\ 
ma's die vooraf werden opge 
op video-casette's. Kortom, alle 
gelijke programma's zijn hier e 

-baar. Zo komen we aan e 
schijnsel van de lokale ele isic. 
waarbi j programma's via de . a e 
worden uitgezonden, die be re i 
hebben op de lokale gemeensc a : 
een mededeling van het gemee e
bestuur, een toneelstuk in het plaa -
seli'jk cultureel pentrum en derge
lijke meer. 
De meeste netten die thans aange
legd worden behoren -tot deze 

tweede generatie. Maar het doorge-
. ven van lokale programma's is nog 
steeds bij wet verboden. Een paar 
voorbeelden hebben echter reeds 
duidelijk bewezen dat het kan. Ver
schillende kabeltelevisiemaat
schappijen hebben alle apparatuur 
klaar en hebben zelfs ingeblikte 
programma's klaarliggen. 
Momente.el wordt door de technici 
reeds hard gewerkt aan de uitbouw 
van de derde generatie. Hier zal het 
mogelijk zijn signalen terug te stu
ren ·vanuit de huiskamer of van bij 
een of andere abonnee. 
T.V.-beelden kunnen dan recht
streeks vanuit bepaalde delen van 
het net via de centrale naar alle aan
geslotenen gezonden worden. Zo 
kan een gebeurtenis die zich af
speelt in een bepaalde wijk, langs 

eze weg op alle aangesloten toe
s ellen getoond worden. 

'aar deze technieken openen ook 
ogel ij heden om individuele ge-

- e s door e geven aan de cen
oo" i del van bijvoorbeeld 

.-.nor s s eem. De moge
zij bijvoorbeeld 

ese a e al eld, cinema 
SC 0 li ge . 

ele ro isc es e 
el e a aere. 

De vierde generatie behoort voor
lopig nog tot het rijk van de fantasie, 
maar zal och ook ee s at de reële 

ogelij ede be ore . a z lle 
la el e e on 

e a eere 
aa ea -

e e. • -::::0 a-• • 

ct - - -e c.. - • . ........ te en, 
e - ~=> ealiseerd • - . . .. - za e OS p IJS ZO 

::::0 
~ e eze systemen -- • ook, en :::>. za e • 

el ij . de vraag stel-
el nodig en nuttig 

- a el alevisie is geen spel-
e e ele technici, maar een 

- a a ans de gemeenschap. 

EE ZEGE VOOR DE GEMEEN
P? 

e o d inderdaad hoog tijd dat 
e ·c ernstig gaat bezinnen over 

·~ag of de weg die men met de 
elevisie in ons land uitgaat wel 

o ede is. Het is niet omdat iets 
e isc mogelijk is, dat het ook 

ee eldaad is voor de enkeling en 
o e gemeenschap. 

ond het ont-staan -en de groei van 
e a eltelevi sie in ons land kunnen 
eet a vragen gesteld worden. In 
ei e is het zo dat de meeste netten 

aa gelegd worden . door elektrici
ei smaatschappijen , die in de kabel
elsvisie een lonende bijverd ienste 
ebben gevonden . Elektriciteits-

• 
maatschappijen zijn geen liefdadig-

eidsinstell ingen, maar andel s~>n

d,erne i gen . waar depri cipes van 

• 

economische rentabili eit veel be
langrijker zijn dan deze van sociale 
dienstverlen ing. Opda e aanleg
gen van een kabeltelevisie et eco
nomisch zou zijn, is een bepaalde 
bevolkingsd ichtheid vereis . Men zal 
dus veel vlugger des eden bedienen 
dan de dorpen. En in de steden ook 
liever de nieuwe wij en dan de oude 
centra. De teledis ributi e werkt dus 
de ongelijkheid in de hand. De hui
dige manier van werken heeft voor 
gevolg dat slechts 60 % van de be
volking op het kabeltelevisienet zal 
kunnen aansluiten. 
Dat 40 %van de burgers van dit land 
niet op het kabeltelevisienet zou 
kunnen aansluiten vindt u wellicht 
niet zo erg , maar het zou wel erger
lij k worden op het ogenblik dat men 
zou overstappen naar de zoge
naamde "lokale televisie" . Want dan 
komt men tot een echte dtscrimina
tie tussen burgers van een zelfde lo
kale gemeenschap. 
Zolang kabelteleyisiemaatschap
pijen en gemeèntebesturen alleen 
oog hebben voor de prijs van het 
abonnement en voor het aantal pro
gramma's dat zij aan hun cl ië eel 
u e belave , zal aa deze oe-

s a ei ig era e e . E a 
• • s re e e og te o er e 

bieuze praktijken waarbij nieuwe 
abonnees uitgenodigd worden een 
co rac e onderte enen, zonder 

a e j is e kostprijs e a e el 
s . 

LOKALE TELEVISIE : BETERE 
TELEVISIE? 

Er zijn ook heel wat vragen te ste Ie 
rond de uitbouw van lokale tele ·i
sienetten, waarbij dus eigen pro-
gramma's zouden uitgezo de 
worden via een bepaald ne . 
Vooreerst over de kwaliteit van de 
programma's. De BRT beschikt over 
hooggeschoolde technici en produ-

' 

cers en bewijst nog dagelijks dat een 
goed programma maken een zeer 
moeilijke opgave is. Gaat dit ineens 
wel kunnen met amateurs, met min
der geperfectioneerd materiaal, met 
kleinere financiële mogelijkheden ? 
Onder welk beheer zullen deze pro
gramma's gemaakt worden? Wie 
zal hierbij inspraak en/of controle
bevoegdheid krijgen ? 
Er is de laatste tijd h.eelwat te doen 
over de wijze waarop de BRT haar 
informatietaak vervult. We gaan hier 
niet in op vragen rond de objectivi
teit van de nieuwsuitzendingen , de 
oprichting van zendgemachtigde 
verenigingen , een ereraad van jour
nalisten en ·dergelijke meer. Alle
maal problemen waarvoor op natio
naal vlak zeer moeilijk een oplossing 
te vinden is. Zal dat zo gemakkelijk 
zijn waar het gaat om lokale televi
sie ? 

BIJ WIJZE VAN BESLUIT 

Kabeltelevisie biedt veel nieuwe 
mogelij hede . aar opdat deze 

ogelij ede i het werkelijke be-
g e e eenschap zouden . 

s e e oe e e ele voorwaarden 
e ld orden. Een an die voor-

waarden zou zijn dat de teledistribu
tie onder het beheer moet gebracht 
worden van een Openbare Dienst, 

e i spraa va de overheid , de sa
ei e e c I e e orga isa ies en de 
a o ees. 

e is e e s hoog tijd dat men een 
r ·e gaa uitstippelen op korte en 

ange ermijn, zodat men weet 
aar en met de kabeltelevisie naar 

oe l. Deze zaak is te belangrijk om 
ze over te laten-aan de toevallige be
slissingen van enkele handelaars. 
De grote kansen die dit medium 
biedt mogen niet verkwanseld wor
den door kortzichtigheid en winstbe
Jag . 

J. Snaet 
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VAN 25 APRIL TOT 5 MEI A.S. 

De vijfjaarl ijkse lnternatjonale 
Floraliën te Gent, zullen gedurende 
een hele week de sierteeltwereld 
en alle bloemen- en plantenlief
hebbers op een bijzondere manier 
bezighouden. 
Op 25 april e.k. zullen Koning Bou
dewijn en Koningin Fabiola de Flo
raliën 1975 officieel openen en 
vanaf 18 u. zullen ze voor het pu
bliek toegankelijk zijn. De volgende 
dagen - en dit tot 5 mei, - blijft 
deze mooiste bloemenshow dage
lijks toegankelijk van 7 tot 22 u. 

*** Eeris de Floraliën geopend, is eigen-
lijk het drukste werk voorbij. Allen 
die er van ver of nabij bij betrokken 
waren kunnen dan even herademen. 
De winnaars van de prijskampen zijn 
bekend. De internationale jury gaat 
hiervoor immers op de openingsdag 
v'an 's ochtends vroeg reeds aan de 
slag. 

• In dit nummer van Levend Land kunt 
u o.a. kennis maken met de meest 
vermaarde teelt, die de Gentse faam 
met zich draagt, nl. de AZALEA. Tij
dens de Floraliën worden de hon
derdduizenden bezoekers echter 
ook met de grootst mogelijke varia
tie aan bloemen en planten gecon
fronteerd : van de kl einste e ij s e 
cactussen , via de tere o rchideeën e 
de bloeiende en groene kamerplan
ten en sn.ijbloemen, tot de reusach
tig uitgegroeide kamerplanten en 
boomkwekerijprodukten. 
De gehele sector van de niet-eetbare 
tuinbouwprodukten is present op de 
meest befaamde, vermaardste en 
oudste Floraliën ter wereld. 

VOOR VAKMAN EN LIEFHeBBER ... 

Wij hadden de gelegenheid reeds 
vele tentoonstellingen te bezoeken 
die ijveren om de naam "Floraliën " 
waardig te zijn, Floraliën dan vol
gens onze Gentse maatstaven. Ner
gens slaagt men er echter in gedu
rende een volledige week Floraliën 
te houden. Ten hoogste duren zij 
drie à vier dagen en dan nog geka
derd in een internationale tuinbouw
tentoonstelling (waar onze telers het 
steeds prima doen ! ). 
Het meest waardevolle en tevens ei-

14 

genaardige aan de Floraliën te Gent 
is onbetwistbaar het feit dat zowel de 
beroepsteler als de liefhebber er wat 
aan opsteken. 
Gent is historisch zowat het bastion 
van de sierteelt. Verwijzen we 
slechts naar de zovele planten die in 
hun wetenschappelij ke benaming 
" verschaffelti ", " houttii" , "vervae
neana" , enz. als symbool van onze 
streken meedragen. 
Met de Floraliën blijft nauw de naam 
verbonden van de familie "van Kerc
hove de Denterg hem", die reeds 
talloze jaren leiding wist te geven 
aa o e eero1eowaaro ige r< o n I•J e 
Maatschappij voor Landbouw en 
Plantkunde te Gent {de K.M.L.P.). 

SPECIFIEKE GEGEVENS 
OVER 1975 

Bloemen brengen een bijzondere 
boodschap van vrede, vreugde en 
verzoening. Dat kunnen we op de 
Floraliën misschie·n leren. "De 
bloem spreekt een taal, door eenie
der gewaardeerd". 
Om de vijf jaar hebben we de neiging 
te schrijven dat de Floral iën van het 
lopende jaar niet meer in pracht 

e o ertroHe orden . en el-
e s · eer e oe de ar :e :e 
oe 

zorgd . 
De 27e 

ee soe a e a .ra · e oe-
~ 

Florali ën a Ge z ll e 
voor eenieder die er een bezoe 
brengt of die z ich erdoor aange
sproken voelt, hun praal spre id en 
over 35.000 m2. 
Een oppervlakte van zowat 1.300 m2 

zal door waterpartijen worden inge
nomen en de wandelpaden van 
3,50 m breedte, lopend over bijna 
2 km, zullen het de bezoekers moge
lijk maken alles te overschouwen. 
Dit wordt nog vergemakkelijkt va nop 
drie terrassen die zullen opgesteld 
staall en door de centrale lichtbron
nen die tot 700 lux zullen leveren . 
Bovend ien zullen de spec iale hoek
jes door bijkomende lichtpunten ge
accentueerd worden . 
Aan deze Gentse Floraliën nemen 
afvaardigingen uit 12 landen deel. 
Bovendien zijn er nog vele privé
telers uit landen zonder officiële 
qeelneming. Voor het eerst zal Ca
nada te Gent vertegenwoordigd zijn , 

en d it me e 
van Flora l1 ë 

v ... ce ,. ~a sa 1e 
~ -
o- ·:::. e ec - · ~ . ... . 

De n ieuwe ere 
iets over flora li ër 

ar ,... er g w el 
,.....e., e e ! 

ALGEMEEN VERBOND 
BELGISCHE SIERTEELT 

Wa_nneer we Gent zeggen dan den
ken we ook aan de Boerenbondle
den die zich in het Algemeen Ver
bond van de Belg ische Sierteelt 
hebben verenigd. 
Het Verbond neemt op de Floraliën 
ee zeer oe a g r1J e p. aa·s , e alle 
sectoren zullen er op een sprekende 
wijze tot hun recht komen. Daarvoor 
staat de architect van de Floraliën 
borg , de h. Guido Vyncke, die ook de 
indeling van de bovenverdieping 
heeft uitgewerkt. Maar de techni
sche en echte tuinrealisatie in het 
gehele kader, wordt voor het Ver
bond gerealiseerd door de hh. 
Etienne Stautemas en Karel De 
Bondt. 

EEN BEZOEK WAARD ! 
NATUURLIJK 

De lede 
e 

a e e s r a sa: es 
~ 

e o·e.- a 
U "- '" T s . r -
~ 

waarden. Daartoe moeten vooraf 
een groot aantal kaarten worden be
steld . 
Het Algemeen Ver.bond van de Bel
gische Sierteelt van de Boerenbond 
heeft voor onze leden , in overleg en 
in samenwerking met de Centrale 
Raiffeisenkas een regel ing getroffen 
waardoor in alle Boerenbondcentra 
(in elke Vlaamse provincie) oe-
gangskaarten kunnen aangekoc 
worden. 
Op de openingsdag 25 april {250 .) 
is er geen gunsttarief van toepas
sing , ook ni et op zaterdag 26 a ril 
(200 r. en evenm in op de laa s e 
twee dagen . 4 en 5 mei (70 en 6 ~ 

De l olge de dag en is he g s arr e' 
e • a oepassing : zo dag 2 4 

·- ~ i. p .v. 150), maa dag 28 ~ 
·" ·~ . i. p. . 150) d insdag 29.! & 

: I.p.v. 150), woensdag 3 4 
B fr . i. p .v. 120). donde ag 5 
8 r. i. p.v. 120). vrij dag 2.5 (8 

1.p. . 120) en za eroag 3 5 ( r. 
i.p.v. 1 00). 

TOEGANGSKAARTEN 

De toegangs aa rten kunnen ge
kocht en afgehaa ld w orden {geen 
verzend ing !) op volg ende plaatsen 
aan de loketten van de CERA : 

Antwerpen : B .B .-Centrum , 
Lange Nieuwstraat 32. 
Brussel :Bijkantoor CE RA. Jozef 
11 straat 78. 
Gent: 8.8.-Centrum , Kartr ijk
sesteenweg 276. (In dit cent rum 
te Gent kan u de kaarten nog rus 
tig aankopen vóór u de Flora li ën 
bezoekt. Het B .B.-Cent rum ligt 
dichtbij het Sint-Pietersstat ion 
en a IJ e F oraliapa e 
Gent). 

· - Hasselt : B.B .-Centrum, Konin
g in As ridlaan 10". 
Leuve n : - Bijkantoor CERA, 
Bo dge o e laa 104 (oo za-
terdag r iddag eopend !). 
- Hoo ze el CERA. Boerenbond. 
Minde roede ss raat 8. Leuven . 
Roese lare : B.B .-Ce r 
Gro e ar 22. 

Een bezoe aa de Ge se F ra li ë 
zal door de rod ce e a se -
teeltprod e ze e' ::e::"'~ ·,•,d 
worden als ee •.·ac' ~ ~ -:; . 2 .... ~ -

er en za l 'as i: ....... ,::,~ ::: ,::, .... 

, a cel .'ee s 

aq ette van de Floraliën 1975 te Gent, met atteke ni g a de a erpartij in het 
centrum van de wandelwegen. 

. .:-· -

. -- -· .-
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DUIVEN 
OP HET DAK 

GEDULD EN 
VOORZICHTIGHElD 

• 

Q p het ogenblik dat deze bijdrage verschijnt, hebben de 
eerste schermutselingen van het nieuwe vluchtseizoen reeds 
plaatsgehad. Voor velen brachten deze schermutselingen de 
eerste ontgoochelingen. Voor enkelen ook .het succes. Wat 
deze laatsten betreft , hopen wij dat deze successen niet ge
oogst werden dank zij de inzet van de keurtroepen, want 
anders zou hun succes wel eens een bittere nasmaak kunnen 
hebben. Duiven die vóór de inzet van het eigenlijk vluchtsei
zoen nutteloos afgemat worden, komen er tijdens de maan
den mei-juni-juli meestal niet meer bij te pas. 
De liefhebbers- zoa ls wij er een paar kennen- die evenwel 
alles willen zette n op het spel met de jonge duiven en reeds 
einde mei het spe l met oude duiven stop zetten, kunnen zich 
natuurlijk in ap ril iets meer veroorloven dan degenen bij wie 
het spel met de oude duiven nog een belangrijke plaats in
neemt. Twee vli egen in één slag w illen slaan kan wel een paar 
maal lukken , maar to e is et ees al zó dat uiteindelijk de 
beide vliegen gem is r e E a maar jammeren en 
klagen ... en krit ie j• re~;e~ o.J je li efh ebbers die meer 
geduld aan de dag .. s:e~ ·: ==;;en e elbewust het ge
pasteogenbli . eb::> =.:;e 2.:-·:---- - = r eoenin de 
strijd te werpe . 

VOORZICHT G El 

Hoewel w ij er o ~=-=- ::~-=-:: .. ~~- _.- =~ =- :.-
-- -~ ·---u· e el +e ze-~ .. - == ~ =- -= =-;;:=-- = = = --

bij dat bij de aanvang van het se1zoen zeer voorz1chttg moet te 
werk gegaan en absoluut niets aan het toeval moet overg ela-
ten worden. Voorzichtigheid vooral bij e o e"e .... ze s :a 
:e ~~e ·-gerou t ineerde duiven. Waa ......, e·e- .... :e ~:e ··. 
:J Joe 1nzet, de duiven twee- à drie aa es"~::.:-: - :e · : --
worden gestopt VOOraleer zij VOO r ..., SS"S"S :" :: -=--. -. 
den ingekorfd? Momenteel besc ;l.- :e -=-=-:-e e·-e:-
bers- of ten minste toch één va ..... ..;- -:e"e--: e" ee
eigen wagen wat hen moettoela e ·e ......... -5-~ 2. ~ :e e:·:-
omstandigheden zulks toelaten ze • : e : _ =- - : = -=-· 
een paar keren te gaan lossen op e:::::o- 2.:::=.-: =- ·: = =: ·
Oude duiven die op die man ier oog::::. ~-:::·: . : ·: =- :- =- : 
niet de minste hinderonde · de :>- :: :.- :: :=.=.·:: :-

. -gendezondaggoedteklasse e ze""s ::::>. -=-·=- =.- ·---
140 km. Wij zelf passen deze e o e ree::: :·e- ·:e ~
hebben er ons altijd goed mee be onde,., 
Wat de jaarduiven betreft , d ie sa men me ..... ;:e --:: :- =- -
de dans worden geworpen , gaan w ij t ij e - :e ee -:·=- :e 2. 

drie weken wel anders te werk. Na de pa a,. .... :: :: == --
ten •aarvan hoger sprake, laten w ij ze ~· ee 2. :- e :: - :2.;.:::-
ere eeeng rensvluchtvan80à90 ,.,...a·e-: :-:e· :~: .. 

prij s in te tekenen. Zodoende doe zo '"'e.::: ::· :- :e -: --;; 
op en worden bovendien n iet e er'"':::;: 2.2.;: ::·:: ee· ze . 
het weduwschap volledig beg re oe'"' - == :.e- - 2.2. ·- 2. :- 'en 
wij ze in een paar weken t ijds r S"::: -==a" -=-·=-- a- 2- à 

,. 350 km brengen. 
Naast voorzichtigheid bi j de ze· ..... _ .... ·-------- o ft·J· - - ... - - -- - ----------
ook de grootste aandach i za e e _:-; -: ;e: ... ::s ... . Dui 
ven met dewelke men de a·- ':-: e- .:-:-:: .· spelen , 

,...- ~"'~-::_. ... ,_-=- ... =--...,= Q node-
_~"..~- - _._,- -:1. .... 

- f""\ • Ct-
··"'-· - a~.:::..-~= a:::>ril. begin 

moet men niet te snel naa r 
loos afjakkeren op korte 
mei. Overdrijf ook n iet bij 
eerste weken liever wat e · 
forme geleidelijk aan oplope 
houden blijven . 

e o- ~- =-- - ~=-: zo "tJ'dens de 
'._)_._., -- --- -- -

- - , ___ ~ -~ ·=: Cl- re zo zal de 
::: ...,c_ -~ 

::>"' ..... - a :Je unnen be-- ._, .. -
Daarnaast blijven wi j er o , '"' .. --a ..... er a de weduw
naars niet uit een gezamenl iJ e r.., o :e a e dri nken. Elke 
duif haar potje in haar nes 'a za .·.e c iets meer tijd 
vragen voor de verversing a e a e . aar voorkomt in 
elk geval het gevaar van bes e 1 g ·a och niet denkbeel
dig is, vooral na vluchten me l ·ee o meer dagen korf. 

R. Swinnen 

~ELFGLANZENDE 
AUTO-SHÀ POO-POLISH 

EEN SPIEGEL VOL SCHOONHEID 
. .. OP ZO'N KORTE TIJD 

• 

• 

t ............. e._. J ..................... 

.... 7 ----.... se 

~.----

.. -- •• '""'3- --' = =- ' =--
FIR A BOS! s C-E 
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BOEKBESPREKING 
ES OEK . E ST EEK I BEWEG G 

w ie over de Westhoek spree , 
bedoelt dàarmee de streek voorb ij 
ae lijn Oostende-Menen, althans 
wann eer men de Westhoek bekijkt 
anuit het centrum van het land. In 

enge betekenis is de Westhoek een 
streek die door de wet van 14 juli 
1966 over de economische ontwik· 
keling, als een ontwikke/ingsgewest 
werd aangeduid. Over deze.. streek 
verscheen een belangwekkend en 
belangrijk boekje. 
Het boekje is een uitgave van de 
"Werkgroep Str_eekanimatie West
hoek" en in het voorwoord van 
Staatssecretaris voor Streekeco
nomie, Luc Dhoore, wordt duidelijk 
aangegeven wat de bedoeling ervan 
is: "Dit boekje geeft op een klare 
wijze een beeld van de ontwikkeling 
van de Westhoek. Het geeft een in
zicht in de inspanningen die op el
kaar moeten inhaken om resultaat te 
bereiken." 
.In een eerste deel wordt een beeld 
opgehangen van wat de Westhoek 
nu is: de te trage groei van de be
volking (1 jongere op 10 gaat elders 
wonen !), de verhouding tussen ste
den en dorpen, de welvaart uitge
drukt in cijfers (de arrondissemen
ten leper en Diksmuide hebben het 
laagste inkomen per hoofd van gans 
het Vlaamse land), het tekort aan 
werk in eigen streek. Een korte his
torische schets sluit dit eerste deel 
af. 
In een tweede deel wordt de vraag 

I 

ges efd : Waar staan we ? Welke zijn 
de a se voor de Westhoek ? En 
voo al: wel e zijn de voorwaarden 
om die kansen optimaal te benut
ten ? 
In een derde deel wordt een uitge
breid en stevig gedocumenteerd 
verhaal ve rteld van 20 jaar zoeken 
en werken aan een op lossing. Een 
bemoedigend verhaal ook, want in 
het vierde deel wordt met enige fier
heid een positieve balans voorge
legd. 
In het vijfde deel vinden we een 
voorheen nooit gepubliceerd cij
fermateriaal, waar men nog veel 
meer conclusies kan uittrekken. 
Wellicht niet iedereen zal met de 
voorgestelde oplossingen en weg
wijzers voor de toekomst akkoord 
gaan. Maar · dat zal ook niet de be
doeling van de samenstellers zijn. 
Hun wens is dat met het boekje zo
veel mogelijk zou gewerkt worden 
om tot een grotere bewustwording 
en steviger aanpak te komen. En 
daarvoor is het uitstekend geschikt. 
Niemand in de Westhoek mag dit 
onbesproken laten. 

WESTHOEK, EEN STREEK IN BE
WEGING 
96 blz., 6{3 kaartjes, diagrammen, fo
to's, 23 statististische overzichten. 
Te verkrijgen door storting van 115 
fr. (100 fr. + 15 fr.verzendingskosten 
op rekening 001-0263693-26 van 
Werkgroep Streekanimatie West
hoek te Poperinge. 
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Alshet om wo extiel gaat ... 
bij 

Weverij TER MOLST 
8780 Oostrozebeke 
Tel. : 056-66.71.51 

vindt U wat U zoekt : 

• gordijnstoffen 

• tapijten 

• bedspreien 

• lakens 

• dekens 

• alle huistextie~ 

Kom eens kijken , vrij rondneuzen, 
ongestoord kiezen in onze show
rooms 
De overvloedige keuze en vooral de 
lage prijzen maken Uw bezoek de 
moeite waard, 

Wenst U met uw v,erenig :ing een be
zoek te brengen aan ons bedrijf? 
Dat kan. 

. 
Schrijf ons alvast een kaartje en U 
ontvangt aUe gewenste inlichtin
gen. 

.. 
GENT 

A~RSELE 

ELOOIS 
..... VtJVE 

KORTRIJK 

Ter Molst heet U alvast welkom. 

Een bezoek aan de 27e Floraliën 
(25 april - 5 mei) kun je te baat nemen 
om een uiteraard slechts vluchtig , 
maar hoogst lonend bezoek te bren
gen aan de Gentse binnenstad. De 
bloemenstad Gent heeft inderdaad 
heel wat te bieden voor wie oog heeft 
voor de restanten van een glorierijk 
verleden . Binnen een beperkte 
ruimte kun je heel wat architecturaal 
schoons en historisch-merkwaar
dige bouwwerken bewonderen . 
De auto laat je best achter op de Vrij
dagmarkt - centrum van het pol i
tieke leven in de middeleeuwen- of 
in de buurt. Meteen sta je voor he 
standbeeld van de Gentse vol s ri
buun Jacob van Artevelde die zijn 
stadsgenoten aanvoerde in 1338. Op 
een hoek van het plein tre et ia
reken (1 480) de aandac . 
e is .a lee oo·ersg· 
erder e· ee ·raa re s aar de 

s· aco s e e de 
~ e 2 e ee er aange-

e . e Bo s raa be-
inu en het hart 

a onumenten op een 
rif je ma en er de trots uit van het 
oude Gen als weerspiegel ing van 
een rij e en bewogen geschiedenis. 
Het ligt niet in onze bedoeling een 
wandeling volledig uit te stippelen. 
We vragen evenwel uw aandacht 
voor enkele merkwaardigheden die 

De S!int-Baatskathedraal oe e 
we u wellicht niet meer voors elle . 
Ga beslist even naar binnen aar de 
grandiose ruimte onge itfeJd 

De St.-Niklaaskerk, het Belfort en de · e 

De St.-Baafskathedraal 

• 

-

dru zal ma en. Het is er een aar 
museu an beeld o er . 
houtsnijwer en sc ilder uns .I de 
kapel van Joos Vy ver ie e 
wereldbe oemde eell i va Ja 
van Eyck " de aanbidd ing a e 
Lam Gods" alle aandacht. 
Het belfort - gebouwd o s ree 
1300 - imponeert onwille e rig. 

· Het gold als symbool van de o a·
hankelijkheid ten opz ich e a de 
graaf. In 1425-1445 werd de . en
halle eraan toegevoegd en i ; ..! 
werd dit geheel aangevu ld e· e 
s edelijke gevangenis o " 'a e
lo er". In de Lakenhall e e - ee 
audio-visueel spel de ijd -

a re l op (duur 20 min.). e : 
an een maquette herlee'- er e 

Gen an vierhonderd jaar .: __ e . 
e belfort met zijn vier , 'e 

hoe orentjes, die pas in ·g ~-:r 

het oorspronkelijk plan wer S~"' a.ë..; 

gebracht, is dit jaar moei lij • eg- -
keiijk ingevolge restauratie e e . 
De Sint-Niklaaskerk oe-
schouwd als een gla sp e 
vroegere Scheldegotie . De i ..... ,...._ 
nerende lantaa rntoren deed o i 
1443 zelfs dienst als stadsbel o . 
Even verder daal je af naar de Grasle i 
waar het sil houet van een rij oude 
gildehuizen zich weerspiegelt in de 
Leie. Het beki jken waard zijn alles
zins: het gildehuis de Vrije Schip-
--,..", • :::-- - -- 7" oor""~ld 
- !::;:" - """""-" - ~ -~ .L..PCC 

;;::::-::,a _ i e : e uis der 
~-- ::-:~ "698). het tolhui sje 

' ..2 -=- - -;:;oe u is o Spijker (ca. 
· ~ - · :-:--::~e--s uis (15e 

De " Oulle Griet" 

• 

I 
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eeuw) en het huis der Vrije Metse
laars (1526). 
Door de Breydelstraat kom je op het 
St.-Veerleplein met als aantrek
kingspunt 't Gravensteen (1180), . 
gebouwd door Filip van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen, en gelegen 
aan de Lieve. Wie zich interesseert 
over het volksleven eertijds te Gent 
vindt zijn gad ing in het museum van 
Volkskunde, ondergebracht in de 
Kinderen Alynsgodshu izen aan de 
Kraanlei . 
Langs de "Dulle Griet" (1 430~. een 
gesmeed ijzeren kanon uit de Boer
gondische tijd dat eventjes 16.000 kg 
weegt , kom je gemakkelijk weer op 
het uitgangspunt , de Vrijdag ar . 
Heel wat merkwaard ige gebouwe 
hebben we niet vermeld. Niet minder 
belangstell ing verdienen nochtans 
o.a. het Geraard de Duivelsteen 
(een versterkte herenwon ing ui 
1245). het stadhuis (een groot vier
zijdig complex met go isch en re
naissance gedeelte . eri erend 
aan het tweeled ig stads a is raa ), 
het Sint-Jorishof (he e lo al 
van het kruisboogg il 4 s 
"De Achters ild<el" ( a 
ning ), dè abdij van B 
museum van oudheo e· 
begijnhof, de Si e e 
dwerg in de zgn. Ge se re rij : 
opmerkelij e binnen eraiering) ... 
Gent verzamelt dit jaar ook nog zo
veel mogelijk de nog bestaande 
pron stukken in de diverse takken 
van de kunst, door Gentenaarsoften 
behoeve van Gentse opdrachtgevers 

De mooie Gras lei 

• 

• 

Jaoèb· an Artevelde 

in de loop van de tijden tot stand 
gebracht. Onder de naam "Gent, 
duizend jaar kunst en cultuur" 
wordt het een kunsttentoonstelling 
met internationale allure, van 19 
april tot 21 september. Deze wordt 
verspreid over drie musea. In het 

useum voor Schone Kunsten ko
e an 9 apri l tot 29 juni a.s. eerst 

l der uns • de beeldhou -
a ee 
ebe 

aast oe ono ertro en en on erge
telijke bloemenweelde tijdens de 
27e Floraliën heeft Gent heel wat te 
bieden. Maak er eve e nis ee. 

Valee 

• nes 

Super Manural 3 plus 
1 plus: bemest, struk
tureert, humuseert tege· 
lijkertijd. 
2 plus: op puur natuur 
basis, veilig voor uw 
grond, 100 % waardevol. 
3 plus: met multim~t 
sto1pakket. werkt op' e 
jui ste tijd. 

1JI(S 1 

Floratorfprodukten 
geven de natuur alle kans 
en dat is geen wonder. 

In elk Floratartprodukt zit 
nl. de oerkracht van de 

TKS 2 
doorteelt van 

ere !anten in 
.akken. balkon

e plantenbakken 
ainers. A'oratorf 

turfstrooisel voor 
bodemverbetering; 
ook in ventielzak. 

natuur. Zuivere kwaliteit die de bodem beter 
en gezonder maakt. Floratorfprodukten 

verkorten de kultuurtijd. Met als resultaat: 
verhoging van 

het rendement en een 
belangrijke 

besparing van tijd 
en energie. 

• 

met de stuwki'CICht 
dernatuu• 

' 
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De verrezen Heer bewerkt in ons 
midden tekenen-van-hoop, ontwik
kelingen en feiten namelijk die hoop 
op een hartelijke wereld uitbeelden. 
In deze bezinning willen we even 
stilstaan bij enkele hoop-gevende 
tekenen, waarin wij als vrienden van 
de verrezen Heer zi jn werkzame 
aanwezigheid midden onder o s 
mogen herkennen. 

Een nieuwe verhouding 
tot de wereld 

V"ele gelovigen ste llen o a daag 
kritische vragen over eloo sle-
ven. Zij nemen gee reoe eer met 
de afzwakking van e e a gelie tot 
een aantal conventic ele plichtple
gingen. Zij gaan op zoe aar éc te 
geloofs-ervaringe . aa b i e oe 
zoekt de Kerk ee ie e 'e o -
ding tot de wereld : e erz ijds ro
beert ze los te komen van die ereld 
lijke.machten die een verdrukkende 
invloed hebben op mens en ge
meenschap, anderzijds wil zij nabij 
blijven aan iedere mens, dààr waar 
hij leeft, vooral echter aan diegenen 
die met de laatste plaatsen moeten 
tevreden zijn. 

Nieuwe verhoudingen 
tussen priesters en gelovigen 

Er groeien nieuwe verhoudingen 
tussen priesters, religieuzen en ge-. 
lovigen. Uit een recente enquête bij 
de leden van de priesterraad is ge
bleken dat de priesters blij zijn om de 
bemoedigende ervaringen die ze .." 
opdoen in contacten met leken die 
ernst maken met het geloof. Omge
keerd is het ook waar dat leken ge
tuigen dat zij voor het opnemen van 
hun mede-verantwoordelijkheid in 
de Kerk de leiding en vooral de be
zieling nodig hebben van priesters. 
Niet alleen de moeilijke omstand ig
heden, maar vooral de nood aan de 
spirituele herbronning verste rkt de 
solidariteit tussen priesters en gelo
vigen. Langs werk-, bezinn ings- e 
gebedsgroepen groeit de ervari g 

• 

da men elkaar nodig heeft om evan
gelisch te kunnen en te durven le
ven. Langzaam wordt de Kerk een 

e werk van levend ige; in gees e 
aarheid met elkaar verbonden ba

sisgemeenschappen die zich niet 
naar de rand laten duwen, maar in 
tegendeel haarden van kritische be
zin ning, gebed en dienstbetoon zijn 
en gunste van allen die willen mee

werken aan de opbouw van een 
menswaardige samenleving. 

Nieuwe ruimte voor 
pluriforme, meervormige geloofs
beleving 

Stilaan ontstaat in de Kerk de nodige 
ruimte voor de persoonlijke ge
loofsgroei van iedere christen en 
voor de gewetensbeslissingen die 
uit de geleidelijke geloofsontwikke
li ng voortkomen. De gelovigen 
brengen de bereidheid op om te le-
en met een stuk gezonde plurifor

miteit : om verschillende strekkin
gen , graden en vormen van geloofs
beleving te aanvaarden ; om niet 
langer te werken m et dwingend op
gelegde modellen, om te vertrouwen 
op de heilzame invloed van ieder ge
drag dat consequent voortkomt uit 
innerlijke overtuiging . Daarmee is 
ook het inzicht groeiende dat echte 
bezieling altijd uitmondt in duide
lijke beslissingen die vooruit zijn op 
de ou ie e o ; ie e oo de • aa de 
die in een geseculariseerde wereld 
erkend worden . Door gemeen
schappelijke levensherziening stel
len zij hun leven onder de kritiek van 
het evangelie en zoeken zij de wil 
van de Vader. 

Een nieuw evangelisch 
radicalisme 

Een jong echtpaar met twee kinde
re s el de zich de vraag of zij nu door 
de adopt ie van een kind uit een ont-

i elingsland 'Jezus voorgoed 
z e b i e laten in hun leven'. 

esl is e ee belangrijk deel 
a e gezi sb dge te besteden 

aa a s lisc er . Ze namen 

0 • 

e 15 1 
0 

en.uwe 
e 

a arts .. 
Z l J • 

Ee a 

a een of ander kind hen 
aa omdat zi j allen sa

er p ofi eren van de wél 
e e e die ter beschikking 

•e oe ee oud sch il de-
. . . 

n J , - e o s a ee e en t s 
die a ge e a ie e era ie o er-
gaa . e geld ga ij aa ee e is 
voor erwaarloosde i oe e . Zi j 
vrienden vinden da e z a i-
liestuk niet moet afstaa e ill e a 
het evange lie. Jezus bewer bij zij 
vrienden een nieuw evange lisch ra
dicalisme. 

De nieuwe komst 
van de Geest 

Naast de nieuwe verhoudingen tus
sen priesters en gelovigen , de 
nieuwe ruimte voor geloofsbeleving 
en voor evangelisch geïnspireerde 
gewetensbes lissingen , de nieuwe 
aandacht voor en dienstbaarheid 
aan de wereld, is er tenslotte ook de 
nieuwe komst van de Geest. 
Hij schenkt het verlangen naar echte 
sp iritualiteit. Gebed en beschou
wing worden als een weldoende in 
keer tot het hart ervaren . Het woord 
Gods en de sacramenten worden 
bronnen van innerlijke sterkte en 
vreugde ; de bekering wordt beleefd 
als een echte bevrijd ing van eigen
zinnigheid en privé-belangen . 

• 

aar een 
hartelijke Kerk 

Wij mogen besluiten : de Verreze 
Heer bewerkt in de Kerk teke e -
van-hoop die ons bevest igen in e 
verlangen naar hartelijkheid in de 
Kerk, en naar de hartelijke o ntmoe
ting met Hem in het huis van de 
Vader. Met de psalmist mogen wij 
bidden : 
Laat het geluk van uw liefde 
zichtbaar worden aan wie de 
moed vindt op u te bouwen, 
laat onze kinderen vertrouwen 
dat uw beeld hen bevrijden zal. 

(ps. 90. vert. G. Smit) 
Leo De Cruyenaere, 

Godsdienstleraar, Tielt 

BED HET TEKEN VAN HET H. J 
OOST-VLAANDEREN 

HALLE : O.H.Hemelvaa rt, 8 mei te 15 u. e charis
tieviering in de Basiliek, opge l is e d door het 
Ascan iuskoor van Walfergem , me Clem van Mal
deren. 
Homilie door E.H.Vereertbrugghen arrondisse
mentele proost. 

JEZUS-EIK, op zondag 11 mei, te 15 u., bedetocht 
door het bos 16 u. : Eucharistieviering in de kerk, 
opgeluisterd door het koor van Jezus-Eik. 
Homilie door E.H.Lagrain, adjunct-algemeen 
proost. 

SCHERPENHEUVEL, op zondag 1 juni, te 15 u., 
kruisweg en rozenkrans . . 
16 u. :eucharistieviering in de Mariahal , opgeluis
terd door het zangkoor van Rillaar. Homilie door 
E.H. Van Camp, arrondissementele proost. 
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Alle leden en hun gezinsleden worden uitgenodigd op een van 
de volgende bedevaarten. 

KERSELARE : woensdag 7 mei, om 20 u. eucharistieviering, 
met aansluitend ommegang. · 

GAVERLAND :woensdag 14 mei, om 19.30 u. eucharistieviering 
en aansluitend rozenkrans en ommegang. 

OOSTAKKER-LOURDES: woensdag 28 mei, om 19.45 u. ge
bedsoefening aan de grot, gevolgd door eucharistieviering om 
20.30 u. 

Al deze bedevaarten staan in het teken van het Jaar van de 
Verzoening. 

De K.V.L.V.-bedevaarten naar Oostakker-Leurdes hebben 
plaats op maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 
29 mei telkens om 14.30 u. 

• 

• 

• 
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UIT CE GILOEN 

SHOW VAN WE 
EN VRIJETIJDS-
KLEDING 

H et is eens iets ande s .:::.::: .... 
eestvergadering : een s 2.'"' 

erk- en vrijetijdsk led ing. Ee e -
zorgde kleding dragen, ook bij e 
~erk in de stal , de se rre of op e 
eld is geen overbod ige luxe. el 

een uiting van schoo e seliJ ei 
en cultuur. Maar wer led ij moet 
ook praktisch zijn, veilig en ge ak-.. 

e ... •: - er :_:;:- SZe e Ij 
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BEJAARDEN 
GEZELLIG SAMEN 

TE IZEGEM 

Zondag 2 februari - Lichtm is -
kwamen meer dan honderd mensen 
samen voor de "ACTIE + -60" in de 
stemmige zaal Nele te Izegem. 
Het was dan ook een gelukkige 
voorzitter Thierry Deguffroy die bij 
de inzet van de namiddag de mensen 
verwelkomde namens de actieve 
groep land- en tu inbouwers, vol
wassenen en jeugd. 
In zijn inleidingswoord wees hij er 
terecht op dat onze besturen inder
daad met vreugde onze mensen van 
boven de 60 jaar ontvangen. Na een 
jaar waarin velen onder hen in moei
lijke materiële en slechte weersom
standigheden de jonge land- en 
tuinbouwers zijn bijgesprongen bij 
de oogst van aardappelen, bieten , 
enz. Hij dankte onze land- en tuin
bouwers op rust om hun verder mee
leven met de jongere generatie nu in 
deze misschien moeilijker wordende 
periode van recess ie en economi
sche stilstand . 
Hij wenste hen vooral dat zij zoude 
mogen genieten van een verdiende 
rust na een zeer actief leven. Daaro 
te meer was hij verheugd he deze 
namiddag te mogen aa b ie e 
de heer Dernoor als voor a 
stenaar. Voor een muiss · 
geboeid luisterend e 
heeft de heer Dernoor 2..! 

beste van zichzelf ge e :: . := 
• 

echte ku stenaar, en o ...,....,,_ . . -
en ongekunsteld , d te ---
weet te boeien met zij s 
tige taal in zi jn stuk e c:.. 

Vlaamse auteurs. In he a ::::.. 
dan ook de oprechte d es 
a een uiterst tevre e tie . 

Toen was het woord aan bes rs è-
den en leden van K.V.L.V. die in een 
handomdraai de zaal omtoverden 
tot één gezellige koffietafel. De 
geurige koffie en de smakelijke bo
terkoeken kwamen de stemming 
nog verhogen. 
E.H.Vergote, proost van onze orga
nisaties, nam daarna het woord om 
alle aanwezigen en medewerkers te 
bedanken en om onze "+ 60-ers" 
een riem onder het hart te steken en 
hen uit te nodigen verder actief mee 
te leven met de landelijke beweg ing 
en met wat voor hen daarin wordt 
georganiseerd. Hij lanceerde alvast 
de uitnodiging voor volgend jaar. In 
zijn dankwoord betrok hij ook de 
jeugd di.e meewerkte om de uitnodi
gingen rond te dragen. 
Bij een lekker pintje bier, met een 
praatje of een kaartje ging de na
middag dan in de goeie stemming 
verder. Tot volgend jaar is zeker ie
ders wens ! 

VOOR OF 
TEGEN DE 
FUSIE? 

ij ziin tegen fusie. Maar s e 
toch oe)en fusioneren , da ze .o 

niet ~!>fie en die. Wel me ie -
anders. Dit is een voorbeeld ee 
gezegde dat de jongste we e 
mond van ongeveer ieder ge "'e e-

Secretaris J. Debec er ··· e s zijn inlei
ding tot het deba 

raadslid in o s la d an gehoord 
worden. De usie oorstellen beho
ren inderdaa eer to de actualiteit 
van de dag. e i is er van Binnen
landse Za e , de . ichel , heeft zijn 
pla e aan de gemeentebesturen 
voo e eg . Deze kunnen nu hun 
se (o e s em van de inwoners 
a de ge eente ?) laten horen. 
aar og voor het einde van het jaar 
l de inister een globaal plan, 
e e d voo r het ganse land, door 
e i isterraad laten goedkeuren. 

Ge eenteraadsleden , partijen en 
andere gegadigden, dus ook U en ik, 

rijgen dan de gelegentleid om zich 
e be e· den op de gemeente

aa s e iezi ge van zondag 10 
<tc»be . a o d ergekozen 

• • - te op Ja-
e zul-- ::rt 

• lo--- e. e --

e . 
z I en e aar m e e e aan. aar 
weet de bevolking zelf wel waarover 
het precies gaat ? Gemeenterade 
en partijen nemen sta d e i . 
wijzen bepaalde voor el e a o-
muleren er ere. aa 
ners a e e e e!) ·c. 

ten i ele e e =- ;::: ... -
telt. So · e 
eens de e· · ,..,... 

ne 
• n e 

• er 1e 
0 

omge 1 
staa 

0 ee 
• ze 
eze 
e 

• e 
- -

e . 
as 

e 

e-

eeft 
_ e e =- s cces olie !) 

aar leden over 
oo e lichten. Ter 
e jaarlijkse teest

e o er de fusiepra
e s ee een debata

a iseerd. De h. Van-
a e kabinet van de 

e a Binnenlandse Zaken 
. e,. als gas spreker uitgenodigd. 

eze an is dagelijks met de fusie
a Ie en bezig, en dus buitenge

........ o goed geplaatst om op vele 
agen en problemen een antwoord • 

e geven. Maartevens waren alle po-
ti ieke partijen uit de eigen ge

ee een uit de naburige gemeen
e ui genodigd om hun standpunt 
e o en vertolken. Uit Bierbeek, 

Bo 1 ersem , Honsem en Kumtich wa
e er gemeenteraadsleden, burge-

e se bes uursleden van poli-

tieke partijen opgekomen. Qrie van 
deze 6 gemeenten zijn reeds vroeger 
in een fusie betrokken, zodat we een 
brede waaier van opinies en belan
gen konden horen. Niet minder dan 
11 dorpen waren deze avond bij het 
debat betrokken. En het mag gezegd 
worden : het was een eerlij k en open 
deba ! 

We kunnen ons hier niet verdiepen 
in de fusieproblemen van Vissena
ken, Meldert, Neervelp en andere. 
Dat zou ons hier te ver leiden. Elke 
fusie is trouwens een probleem 
apart. Maar geen enkele gilde zou 
hieraan onverschillig mogen voor
bijgaan. Ve!1rijk gaf een voorbeeld 
dat navolging verdient ! 

BOERENGILDE ALKEN VIERDE 
75 JAAR BEST AAN 

• 

De feestvierende gildeleden omringd door hun echtgenoten, voorzitter Prof. C. Boon, 
Senator Max Smeers, het schepencollege en opziener Tony Mertens. 

Z oaJs elk jaar publiceren e hier ~ 
aag de lijst van de gilden d "e e 

e eege e 

te- sc e e e · ssc e 
in de provincie Antwerpen, waar een 
behoorlijk aantal gilden hebben 

e e 

c e oe 
Gee ten art 
G oo lo 

inderhout 
eerfe 

Oosthoven 
ortsel 

Duffel Mijlstraat 
Emblem 
Oelegem 
Gierle 
Lier Noord 
Walem 
Rijkevorsel 

• 

Westerlo Varendonk 
Schriek 
Tisselt 
Grobbendonk 
Merksplas Zondereigen 
Herentals 
Wortel 
Nijlen 
Aartselaar 
Geel St.-Dymphna 
Tielen 
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BRABANT 

Waanrode 
Tollembeek 
Kaster 
Kumtich 
Lubbeek St.-Bernard 
Londerzeel 
Opwijk 

-

• 
... 

55 . 
200 
. 20 . 
965 r. 

1.855 r. 
3.117 tr. 
2.000 fr. 
1.400 fr. 
1.742 fr. 
1.670 fr . 
1.200 fr. 
1.000 fr. 

300 fr. 
2.223 fr. 
1.810 fr. 

814 fr. 
1.500 fr. 
1.500 fr. 
2.530 fr. 
1.330 fr. 

41.762 fr . 

1.000 fr. 
740 fr. 
150 fr. 
300 fr. 
500 fr. 

2.100fr. 
2.124fr. 

Meerbeek 
Peut ie 
Ze 

UMBURG 

's Herenelderen 
Bree 

--e 

-
e e e 
oe e 
ere dree 

Herderse 
Oostwinkel 
Stekene 

6 

eze 

e Z endaal 

a ge 

ERE 

WEST-VLAANDEREN 

Meulebeke 
Krombeke 
Woesfen 
lande 
lchtegem 
Gyverinckhove Hoogstade 
Oeselgem 

7 

PRIVATE GIFTEN 

ALGEMEEN TOTAAL 

1.640 fr. 
840 fr. 
600 fr. 

1.820 fr. 

11.814 fr. 

600 fr. 
1.375 fr. 
1.500 fr. 
2.000 fr. 
9.120fr. 
1.060fr. 

900 fr. 
1.300 fr. 

17.855 fr. 

2.050 fr. 
1.040 fr. 
2.000 fr. 

.000 fr. 
1.000 fr. 
4.025 fr. 

11.115 fr. 

420 fr. 
380 fr. 
433 fr. 
550 fr. 
600 fr. 
634 fr. 

1.200 fr. 

4.217 fr. 
• 

5.760 fr. 

92.523 fr. 

Deze lijst werd afgesloten op 24 februari. 
Giften die ons na die datum hebben be
reikt zullen in -een volgend nummer ver
meld worden . 

CERA S.V. CENTRALE RAIFFEISENKAS PRIVATE SPAA KAS - MINDERBROEDERSSTRAAT 8, 3000 LEUVEN - H.R.L. 5121 

. 
• 
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ONS AANBOD SPUITTOESTELLEN 

Rugspuit met ZUiger
pomp 
Recipiënt 10 I in plastiek , 
bestand tegen bijtende 
produkten. 
Gewicht : 6 kg 
Werkdruk : 5-8 atm. 
uitgerust met revolver
kraan, spuitlans 50 cm 
en sproeikop. 

H 1 p r ·c met dubbel
werkende zu igerpomp, 
zonder drukverlies bij 
zuigen en stuwen. 
In versch illende uitvoe
nngen : 
- met slang en zuig
korf. 
- met slang en reci 
piënt 5 of 10 I in duur
zaam plastiek, voorzien 
van draagriem. 

Drukspuit 
Recipiënt uit duurzaam 
plastiek. 
Pomp in koper 
Inhoud 31 gewicht 2,2 kg 

51 2,8kg 
Werkdruk : 4 atm. 
Uitgerust met revolver
kraan, spuitlans 50 cm 
en sproeikop. 

Handverstuivervolledig 
in plastiek recipiënt 1/z 
en 1 I. 
Sproeikop regelbaar van 
straal tot nevel. 

Handspu it i op er. e 
schroefkoppe ling e
vestigd op recipiënt rn 
plastiek 
inhoud 1,5 I. 

Al de in deze folder genoemde 
produkteh en sproeitoestellen zijn 
verkrijgbaar bij de plaatselijke 
zaakvoerder alsook in de BB
Zaadhuizen en Huis- en Tuincen
tra. 

N.V. AAN- EN VER KOOPVE ~ OOTSCHA P VAN DE BELGISCHE BOERENBOND - MINDERBROEDERSSTRAAT 8 - 3000 LEUVEN - HRL 120 
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KLJ: GROEIENDE TAAK MET 

JONGEREN UIT LANDELIJK MILIEU 

Q p de jaarlijkse studieweek van 
10 tot 14 maart jl. hebben de natio
nale en provinciale verantwoordeli j
ken utt Antwerpen , Brabant, Lim
burg, Oost- en West-Vlaande ren de 
werking van de beweg ing bespro
ken. 
Aan de voorbereid ing werkte ge
westen uit alle provincies mee door 
hun advies uit te brengen over de 
grondopties, structuur, begeleid ing , 
concrete programmatie en werking. 
De resultaten van deze rondvraag 
waren een voortdurende toetssteen 
om de richting van de beweging te 
oriënteren en de genomen beslis
singen te confronteren met de reali
teit van de werking in een plaatse
lijke of gewestelijke groep. Daaruit 
bleek zeer sterk de nood aan een 
goe~ werkende jongerenbeweging 
in het landelijk milieu. De groepen 
verwachten die inbreng o.a. van de 
K.L.J. Jonge mensen willen elkaar 
ontmoeten , zoeke_n op levensvra
gen , zoeken op een eerlij ke uitbouw 
van al hun relat ies (school , zichzelf , 
natuur, a rbeid, God , gezin vrij e
tijd , ... ). Als groep wensen ze een rol 
te spelen in de samenleving : mee
werken aan de verbetering van de 
maatschappij op een kritisch
creatieve wijze, vanuit eigen gevon
den waarden en waardenbeleving. 
Een samenleving, die niet steunt op 
winstbejag of eigenbelang, maar 
waar de mens op de eerste plaats 
komt. Op de studieweek werd het al
dus geformuleerd : 'K.L.J. is een 
christelijk-geëngageerde beweging 
van jongeren uit het landelijk milieu . 
die streven aar ee sa e 1e r g 
waar de mens centraal staat. Daar
voor gaan ze (leden en leiding) zich 
persoonlijk en in groep vormen door 
het zoeken van eigen waarden en 
zich van daaruit maatschappelijk 
opstellen'. Daartoe wensen de jon
geren de nodige ruimte en solidari
teit in de beweging : elkeen vanuit 
zijn eigen concrete situatie. Daarom 
ligt het hoofdaccent van de werking 

op de plaatselijke groepen. Al de an
dere structuren bestaan in functie 
van de plaatselijke groepen en moe
ten de mogelijkheid bieden tot we
derzijdse inspiratie en confrontatie. 
Daartoe zal de bewegingsstructuur 
verder aangepast worden, om het le-

e e de wer in g van onderuit nog 
ee a se e geven. In deze str.uc

: e·e all e ivea us vrijwilli 
ge s : .... e ~ e e e.. eleid mee 

elpe oo..-.a e'"' 1- :::::~ r e 00 
andere ~c:·o S'"' za ~e· rn 

tact tusse oe~,.. s:e ..... :- ~ : .er-
antwoo rde lij e - .... e :e s; -; 
verbeterd wor e . 
Een voorwaa rde oaa. ::::: :; :=.· : s 
verantwoorde lijke re -~ :~=--· : - e: 
leven in de groepen oe e o~ ~ - : 

werken, verantwoo rdelij e = :e
vormen, ... op die manier ka e... ::.~

kelijk 'basisgericht' of 'van ui de ë

sis' gewerkt worden , wordt de oe
weging weer 'beweging'. 
Op de komende provinciale st ud ie
dagen (juli '75) wil de K. L.J. werken 
vanuit de overtuiging dat participa
tie vanuit een vernieuwde levens
houding, een stap kan zijn in de rea
li satie van die verwachtingen van de 
jongeren zelf. Op deze studiedagen 
zullen de verantwoordelijken ge
vormd worden voor de ongeveer 450 
jonge rT'safdelingen en de 470 meis
jesafdelingen , die samen meer dan 
30.000 leden groeperen. 
Alle gewestelijk verantwoordelijken 
worden uitgenodigd op de Nationale 
Ontmoetingsdagen (gepland voor 
26 tot 28 december e.k.) , waar de 
oriëntatie van de beweging ter 
goedkeuri g za orden voorge 
tegd . Op o ie manrer nnen al le ge
westen en afdelingen meewerken 
aan de democratische besluitvor
ming in de beweging. 
De leiding van K.L.J. betreurt ten
slotte de wijze waarop n.a.v. het ont
slag van vrijgestelden, voortdurend 
verwarrende informatie wordt ver
spreid. Op die manier wordt de wer
king van de ganse beweging in een 
verkeerd daglicht geplaatst. 

LANDELIJKE RIJVERENIGINGEN 

4 mei : Peer, Deerlijk 

8 mei : Heist-o.d.-Berg 

18 mei : Minderhout (pony), Scha -
fen, Meeuwen, Haasdonk 

25 mei : B recht 

1 juni : Opwijk, Zutendaal , Basse
, velde 

8 juni : Leefdaal, Neerpelt 

22 juni : Hoeselt 

29 juni : Gierle, Millen, Etikhove 
(Kiuisbergen) 

6 juli : Beerse-Vosset (pony), Her
ne, Paal, Moerbeke 

13 juli : Vorselaar, Kontich (pony), 
Kessei-Lo, Molenbeersel (pony), 
Zele, Oostkamp 

20 juli : Hoevenen, Hechte!, Belsele 
(pony), Langemark (Zonnebeke) 

27 juli :Kasterlee, Wambeek, Achel, 
Eksaarde-Doorslaar, Ardooie 

3 aug. : St.-Lenaarts, Mol-
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Achterbos (pony), Haasrode, 
El en , Loppem 

10 aug. : Zondereigen, Aarschot, 
men, Overpelt (pony) St.

i laas. Izegem 

15 aug.: B ro echem (pony) Grote
B gel 

17 aug . : Pe I is. a l po-
il de-G 

. 
b. 

• 
y). I te . 

Zolde - I 
. 

3 I IS. 

V rasene 

24 aug. : Ba len. oe 0 ( ). 

Landen , Bree Everg em . la slo 

31 aug. : Rumst , Gooik (pro i ei
aal) , Lommel , Keimis Merendree 

7 sept. : Pulderbos, Bokrijk (pro-
vinciaal), Oosteeklo, Staden 
(provinciaal) 

14 sept. : Hoogstraten (provinc. ), 
Lochristi (provinciaal) 

28 sept. : Nationaal te Zoutleeuw 

OOK 0 ER C JSTE-
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- - - - -- -- -~ O!'"lae e sre · - -:::= - ... ::: .::>. t: • s een 
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.s-: ~-= . a~ ·s :e • a · jl .. rege n wij 
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a..- ....-= .. .- F:.. "E e'" _er,.. gergenoemd 
a . e rce"~aa:1 =s'" :r s is geweest 

o e's "" ....-e: e<:Je ge moeten 
aa zie e 'i e e p allerlei wij-
zen op dwaa lspo e gelei wo den ook 
en niet in et i st doo p ies ers. 
Het generatieconflict waar ogallicht
zinn ig o verheen praa t stem alle serieuze 
ouders bitter. Hier is meer hypocrisie in 
het spel dan beleefdheidsvormen, dertig 
miljard-vliegtuigen en jacht naar con
sumptie. 
Ik stel iedere dag met vreugde vast dat 
Paus Paulus VI gehoorzaamheid eist in 
verband met zijn encycliek "Humanae Vi-
ae' 
itlissc i en an tn eroano 1ermee oo 
eens gewezen worden naar Jezus nadat 
hij " zonder boe of ba in Jeruzalem was 
achtergebleven ?" Hij ging met hen mee 
naar Nazareth en was aan hen onderda
nig" (Lucas 2, 51 ). 
Wat bedoelt u hier eigenlijk mee??? 
- ·de 'voorbijgestreefde' moraal die 
homoseksualiteit zwaar zondig noem
de??? 
- de 'ondraaglijke' moraal die voorhu
welijkse betrekkingen doodzonde van 
onkuisheid noemde ??? 
- de 'onmenselijke' moraal die zelfbe
heersing vroeg en voorbehoedmiddelen 
en afdrijvingsmiddelen (sommige pillen 
en het spiraal) verbood ??? 
Ja, wat bedoelt u eigenlijk met de vroe
gere seksuele moraal, en voor welke 
mensen was d ie ondraaglijke last ??? 
Van dubbelzinnigheid gesproken, nu ie
dereen , ook de j eugd, zo 'n nood heeft 
aan waarheid ... 
Wij ouders wilJen onze kinderen inder
daad besc er en tegen de gevaren van 
steenslag en sneeuwlawines die hen da
gelijks over et hoofd worden gestort 
door ge oorzame en betweterige 
p ies e s. losgeslagen moralisten en 
g eloze teol ogen die te pas en te on
pas " schermen met het geweten", maar 

ie eens weten wat door een geweten 
ient " geweten" te worden nl. .de 10 ge
oden van God en de Leer van de Kerk. 

De onbegrijpbare ideeën die groterwor
dende kinderen (ja, zelfs op het platte
land) erop nahouden danken zij o.a. aan 
allerlei maandblaadjes van allerlei Katho
lieke organisaties die alles verkondigen 
behalve de katholieke moraal (Aksent -
aprilnummer 1974 van de "katholieke 
landelijke jeugd" b.v.). 
"Waar vinden wij tegenwoordig nog een 
houvast ?" vraagt Kan. Ghoos zich af op 
blz. 5. Uit de dubbelzinnigheid die hijzelf 
als antwoord op die vraag geeft zal wel 
niemand wijzer worden ... Of misschien 
bedoelt hij het zó: de normen (de 10 ge
boden) kunnen nuttig zijn, zolang ze niet 
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moeilijk te volgen zijn. Indien ze e ge
luk van Uzelf of de anderen bed e ge 
handel dan naar eigen goed . e 
m.a.w. veeg er uw voeten aan ... 
G.G. uit K. 

ANTWOORD VAN DE REDACTIE 

Wij vragen niet dat onze Ie ers ak.koord 
gaan met de artikels die in ons blad 
worden opgenomen. Daarom hebben 
we inderdaad een rubriek geopend ' Le
zers schrijven hun mening " . Wel zo ude 
we erop willen aandringen dat men zo u 
lezen wat er staat. Zo staat er b.v. e -
gens in het artikel van Kan. Ghoos : '" da 
de 10 geboden nuttig kunnen zj jn zola g 
ze niet moeilijk te volgen zjjn ' ' e · ze e 
niet "handel dan maar naar e'ge 
goeddunken en veeg er u oete 
aan". Dit lijken ons (haast mo · ·g ) 
verkeerde conclusies. " Zo Ie e da 

ijn bestaan een weldaad wo d · 
mezelf en voor de anderen" zoa ls . 
Ghoos schrijft, vraagt van elke s e 
dit ernstig neemt, een voortdu e e e-
zinning over wat hij doet of i e oe e 
betekent dus zeker niet ' er .. oe e 
aanvagen als het te lastig . et 
gaat er niet om de 10 gebode od 
door andere geboden te ve ge of 
enkele ervan te laten vallen. geen 
enkele moraal is in staat voo e rij~ 

ven wat men precies in elke o j g-
heid van het leven moet doe o l a1e . 
zeker niet in een wereld die zo i ge -
keld is als de huidige. Daaro I o s 
een bezinning over deze ce trale 
vraag : hoe moet ik leven, at moet ik 
doen opdat mijn leven een weldaad zijn 
zou voor mezelf en de anderen ? een 
degelijk houvast biedt voor de mens van 
deze tijd. Iemand die zich deze vraag ge
regeld ernstig stelt "zal er zijn voeten 
niet aan vegen" en zal een ernstige 
inspanning doen om vanuit een evange
lis-che inspiratie en naar het voorbeeld 
van Christus, ook daden te stellen die 
hij voor zjchzeU lastig en moeilijk vindt. 
Bij deze gelegenheid wille-n we even
eens op heet volgende wijzen. Een aanta l 
mensen b innen onze christelijke ge
meenschap hebben de neiging om -met 
een zekerhe imwee terug te denken aan 
de roemrijke tijd waarif,' er binnen de 
.Katholieke Kerkgemeenschap een vol-
strekte eenheid van opvatting heerste 
inzake moraal. Wij kunnen dit heimwee 
zeer goed begrijpen. Doch de situatie is 
nu eenmaa l zó dat er binnen onze chris· 
telijke gemeenschap thans bepaalde 
meningsverschillen bestaan, zetfs bin
nen ons episcopaat, over een aantal 
punten als geboortere-gel ing, recht
vaardigheid enz. Trouwens het is niet de 
eerste maal dat er binnen de kerkge
meenschap meningsverschillen be
staan. Reeds tussen Petrus en Paulus 
rees een dispuu1 over de vraag of de 
niet-Joden die zich bekeerden ook 
moesten besneden worden. Thans 
vinden we die vraag ietwat lachwek
kend. In die tijd echter verdeelde zij de 
jonge kerk in twee kampen. 
Wat we uiteindelijk willen duidelijk ma
ken is dit: zouden progressieven en 
conservatieven niet best eens proberen 
naar elkaar te luisteren, zonder voorin
genomenheid, zonder zich voor eens en 
voor goed vast te nestelen in eigen stel
lingen en hun "stekels" op te steken 
wanneer ze denken aangevallen te 
worden ? Zouden wij als christenen niet 
vooral kijken naar het vele waarover wij 
het eens zijn, in plaats van ons voortdu
rend te ergeren over die enkele punten 
waar er een meningsverschil bestaat ? 
Laat ons vertrouwen hebben in elkaars 
goede bedoelingen en vooral in het feit 
dat ook thans de H. Geest leeft en werkt 
binnen de christelijke gemeenschap. 
We leven inderdaad in een moeilijke tijd 
doch dit vertrouwen in elkaars goede 
bedoeling doch vooral in de werking van 
de H. Geest zal ons de dingen rustiger 
doen opnemen. 

J. V. 
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TENTOONSTELLING · 

5e INTERNATIONALE 

RAIFFEISENJEUGD

WEDSTRIJD TE GENT 

Tijdens de slotmanifestatie in Vorst-Nationaal op 26 
maart jl., georganiseerd door de eera-Centrale 
Raiffeisenkas , in aanwezigheid van 5000 jongeren, 
werd de h. Miehiel Verstraete uit Eeklo bekroond 
tot internationaal winnaar in de categorie 6 tot 12 . 
Jaar. 

Bij deze gelegenheid wordt er in het BB-Centrum, 
Kortrijksesteenweg 276 , te Gent, een tentoonstel
ling van de bekroonde werkjes gehouden. Tijdens 
deze tentoonstelling worden zowel de werkjes van 
de internationale als de Belgische hoofdprijswin
naars en al de bekroonde werkjes uit Oost
Vlaanderen tentoongesteld. 

\ 

Deze tentoonstel ling heeft plaats van woens-
äag 26 april tot zaterdag 5 mei. 

De openingsuren zijn vastgesteld op : 

26 april: van 14 u. tot 19 u. 

27 april. tot en met 5 mei : van 10 u. tot 19 u. • 

Het Verbond der B loemisten van Gent zal bij deze 
gelegenheid de tentoonstellingsruimte versieren 
met de nodige bloemen. De tentoongestelde werk
jes zijn werkelijk een bezoek waard. Tevens be
staat de mogelijkheid om een bezoek aan de ten
toonstelling ·te koppelen met een bezoek aan de 
Floraliën . ' 

E r stonden een vijftal kinderen toen wij de laa -
ste stukken in de verhuiswagen droegen. 
"Kom je morgen spelen ?" , vroeg Leentje. Zij en 
o ze zoon aren al aardig op elkaar ingespeeld . 
" Ik zal het aan mijn moeder vragen", zei hij, "maar 
ze zal nee zeggen " . 
Hij vroeg het en ik antwoordde dat hij 's anderen
daags geen tien km terug kon. ·Làter eens. 
"Je hebt nochtans beloofd dat ik nog een keer me 
je nieuwe fiets mocht rijden", zei Leent je, toen ze 
het vernam. 
Mannen beloven veel te veel. 
"En je hebt ook beloofd dat je weer naast mij zo 
zitten, als we nog eens op schoolreis gaan. " 
Het vervelende is , voor beide partijen , dat vrouwe 
beloften onthouden . 
"Stefaan zal wel naast je zitten." 
"Stefaan is zo rumoerig. En daarbij, h ij zit graag 
naast Sofie" . 
Dit laatste is inderdaad iets, waar j e terdege reke
ning moet mee houden. 
·• Is e op dezelfde dag naar de Mel i gaan , dan 
zou ik je daar zien. Dat zou ook prettig zijn ". Hi j 
probeerde hardnekkig de vrouw tevreden te stel
len . 
Ze zei niets. Ze bleef naar beneden kijken en 
draaide met haar rechts schoenpuntje in het zand . 
Plots zag onze zoon de oplossing. 
" Kom ook naar mijn nieuwe school !" 
Het meisje draaide zich om en liep naar moe. Even 
later was ze er terug. Ze huppelde. Haar vlechtjes 
dansden mee. 
"Moeke vraagt of je gek bent". 
Haar broer riep of ze meeging naar de in el. Ze 
liep weg. De vraag naar zijn toereke baar eid as 
haar afscheid. 
Onze zoo n kwam met een peinzend gezic je eer 
bij ons geslenterd. De mannen van de e ts ie
pen dat hij straks bij hen moch i e ca i e. 
Meteen klauterde hij erin. Hij was ee e r e o 

• 
in de grote ruimte. 

I e . Nu begon de kleine op de grond te 
troostten dat broertje gewoon mee moe . 
auto in plaats van in de onze. Vooree 1<-L. v 

lijk keertje, vooraan in een cab ine. 

.. 
• 
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NATIONALE L.R.V.-CROSS 
-

TE SOMBEKE-WAASMUNSTER 

ZONDAG 20 APRIL 

Soliede hindernissen, zelfzekere ruiters en ge
trainde paarden in een natuurlijk kader ... 
Dit zijn enkele van de elementen die ieder jaar de 
NATIONALE L.R.V.-cross doen uitgroeien tot een 
boeiend sportief treffen. 
Het veelzijdigheidskampioenschap 1975 van de 
Landelijke Rij~erenigingen wordt op 20 april a.s. 
gehouden te Sombeke-Waasmunster. 
De plaatselijke rijvereniging "De Durmeruiters" zal 
een goede organisatie waarborgen. 
Programma : 9u.30 dressuur, 13 u. cross-country, 
15u.30 springproef. 
ledereen is hartelijk welkom. 

Toen brulde ze nog harde r. Ze o oo mee. 
Maar dat kon natuurlijk niet. Met een half bed op 
onze schouders bleve e pedagog isc doe e 
legden haar ui elis aar li c jes e d . aa -
om w ij oes e ei e e . 
" Da ga i ie ee" esloo ze." a e a ·a a_ 
voo aa ij a ;::a z ij . B ij haar eb i al ee s 

e a l 1j o · e bad gemogen !" 
Ze g i es a soepje zitten. 

e a;, e I e et huis was leeg. We 
e . r :=. c..a."s e eer de voordeur toe. De 

e 2 - a a g . 
oo "' :::.- =>-.. raan bij moeke, samen in 

==- · -a.., e le i e die, met de handjes 
:::: : :- r e aa jes de werkzaamheden 

nc.!:a..... ~ -aa_ everh uiswagen van het 
e .. :::..a~ o • .Jaar stonden we dan. Het 

.. ze e uur 's avonds, koud en 
..... --: , .. o reu zehonger naar peper

... · : :::.. _ zie ergens aan een naald 
Ze· 

aa za· ~ 
Waa za·-
zate 

2. e , een pleister op het bloed-
· a. ze zou uitbloeden ! 
e e w aar de pleistertjes ? 
je oor hun snoetje en waar 

yjama's ? Waar, in welke 
s·e ? ... van de 

" Nooi ee ... =- - . " al die ellende van bouwen 
ze a· o gee ik nooit meer !" en ve 

Mijn a 
hoord ''. 

~a ·e ee s. " Dat heb ik nog ge-

Ik zei a· .. .o j a 
E oe e .. "" 0 " o ij de-bevalling van de eer

e de weeën in, heb ik inder
die anderen dat achteraf 

aar toen ze na een paar 
J artT\en legden, was ik zoals al 

ste. sse 
daa 

u ee 
d ie a e e .. 
I e • 

J 

e 

a- -- e eteen een zoen en gelijk 
gege e . a • ee e alli ng en bouwen, het is te 
e elij e 

Ee ij la ij - e . En plots heb je iets. 

M.D.M . 

1 
1 5 
2 p 
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6 
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8 
9 E 

10 E 
11 R 
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1 2 3 

HORIZONTAAL: 

5 6 7 8 910111213 

1. Legergroep. 2. Schalks - godin (Lat.) - Europese 
hoofdstad. 3. Ooievaars. 4. Voorzetsel -opstootje- boe
kenplank - noot. 5. Gezicht - familie. 6. Boom - zot -
kloosterlinge. 7. Door- bouwstijl- huldedicht 8. Rund
inpassen - voegwoord. 9. Grootste gedeelte. 10. North 
Atlantic Treath Organisation - Onderricht. 11. Bosgewas 
omgeving. 12. Vat- meisjesnaam- rivier in Brabant. 13. 
Vloeibare spijs. 14. Reeds - vorm van het werkwoord 
nemen - huisdier - persoonlijk voornaam'woord. 15. 
Knaagdier- spriet- huisdier. 16. Zij misten, schoten mis. 
17. Schiettuig - stad in Antwerpen. 18. Streek in Zuid
Amerika. 19. Soort klei - signaal. 20. Verharding in het 
nierbekken . 

VERTICAAL: 

1. Scheel - pan zonder steel - symbolische verhalen . 2. 
Oude lengtemaat- gebergte in Zuid-Amerika- niet droog
noot. 3. Gisting van vers bier in vaten - ijzerhoudende 
grond- inwoner van bekend Brussels kwartier- streken 
rond de evenaar. 4. Gemeente in de provincie Antwerpen 
vastklinken- trapgans in Zuid-Amerika. 5. Hoofddeksel
edelman- is geschikt. 6. De edelen- worm- werkloze. 7. 
Erg- jongensnaam- oude lengtemaat- hij. 8. Voegwoord 
Engelse titel- volkse uitdrukking. 9. Allgemeine Elektrizi
tätsgesellschaft - schreeuwt luid - plaats. 10. Bomen -
gemeente in Brabant - meisjesnaam. 11. lnstitut de 
Sciences Sociales- dierentuin- van het werkwoord lezen
delen van de benen. 12. Namelijk- boom- wilde herkau
wer- bevel. 13. Hoogte in Israël waar erg om gestreden 
werd - einde - gegraven afvoerkanaal. 
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