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DE DRIESPRONG  
is  
het tweemaandelijks tijdschrift 
van de 
Vlaamse 
Volkskunstbeweging vzw. 
(Secretariaat en zetel: 
p/a Lieven Stubbe,  
Eitikhoveplein 5, 9680 Maarkedal  
lieven.stubbe@telenet.be) 
 
 
“De Driesprong” verschijnt in 
januari, maart, mei, juli, 
september en november. 
 
 
 
DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt 
dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de aanmoediging 
en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het bijdragen tot de 
culturele herwaardering van de vrijetijdsbesteding; het ondersteunen 
en het verspreiden – in de geest van een Europese eenheid in 
verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het bundelen van 
groepen met gelijkaardige doelstellingen.” (Cfr. het werkingsverslag 
2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het ondersteunen, 
het instandhouden en het aanmoedigen van de vernieuwende 
tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van 
de VVKB-statuten.   
 
DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Willy 
Cobbaut, Koen Denduyver, Eddy Picavet, Piet Pottie en Fred 
Scholliers als medewerkers. Administratieve medewerking: Magda 
Vermeiren. Redactie-adres: De Driesprong, p/a Willy Cobbaut, 
Bosstraat 2, 9310 Baardegem-in-Aalst. Telefoon: 052/355452. E-post: 
willy.cobbaut@telenet.be.  
 
DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor 
maakt men 15 euro over op rekening 403-3046661-61 van de 
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 9680 Maarkedal. Een 
abonnement kan elk ogenblik ingaan. Met het zesde nummer 
ontvangt men dan een nieuw verzoek tot het betalen van het leesgeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en 
meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en 
dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten: 
 

- Antwerpen: André Dewitte, Molenstraat 27 te 2870 Puurs. Telefoon: 
03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be.  
- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek. 
Telefoon: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be. 
- Oost-Vlaanderen: Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 9310 Baardegem. 
Telefoon: 052/35.54.52. E-post: willy.cobbaut@telenet.be 
- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, Zevekoteheirweg 12 te 8470 
Gistel. Telefoon: 0496/23.18.03. E-post: koengistel@telenet.be. 

 
 
DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies, 
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen, 
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet 
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het 
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel drooggelegd 
heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk niet verboden 
en kan dus via een storting of een overschrijving op rekening nummer 
403-3046661-61 van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 
Etikhoveplein 5, 9680 Maarkedal. Waarvoor onze dank! 
 
 
PUBLICITEITSTARIEF – Voor publiciteit in “De Driesprong” geldt 
volgend jaartarief: 1 blz.: 200 euro. - ½ blz.: 150 euro. - ¼ blz.: 100 
euro. De aankondiging verschijnt dan in 6 opeenvolgende nummers. 
 
 
 
Foto’s kaft 
 

 Evelyn Tavernier, muzikante bij “De Hovelingen-Viking”, Gistel. (Foto DHV). 
 Vkg “Pippezijpe” (Dilbeek) bestaat 20 jaar. Hier een groepsfoto in historische 

ambachtenklederdracht uit het Pajottenland  - (Foto Pippezijpe).  
 Vendeliers van vkg. “De Krekels”, Bonheiden. (Foto De Krekels).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een driesprong is een “plaats waar drie wegen samenkomen”, 
zo lezen we in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 
vulgo de Dikke Van Dale. De naam van dit tijdschrift verwijst 
meer bepaald naar het driespan dans – muziek – vendelspel, 
uiteraard zonder zaken uit te sluiten als poppenspel en andere 
uitingen van volkskunst. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



HET STERZINGEN wordt in Vlaanderen nog druk beoefend, al is het in veel 
streken duidelijk wat aan het afnemen. Toch trekken op driekoningenavond nog 
heel wat kinderen rond om een centje op te halen. Ze verkleden zich als de Drie 
Koningen uit het Bijbelverhaal – al zijn ze dikwijls talrijker – en een van hen 
draagt een stok waaraan een grote ster is gehecht die men doet draaien door 
middel van een touwtje.  
 
 

DERTIENAVOND 
 
 
 
In het midden van de vorige eeuw tekende Laura Hiel te Blankenberge een liedje 
op dat te dier gelegenheid gezongen werd: 
 

Sinte Pieter trekt aan ’t zeel. 
Wij komen om ons Godsdeel, 
Ter ere van Diertienavond. 

 
En laat ons niet te lange staan. 

Wij moeten van d’ ene deur naar d’ andere gaan! 
 
Die vooravond van Driekoningen speelde vroeger een voorname rol in het 
volksgeloof – eerder bijgeloof - en de volksgebruiken. Ook in de 
weersverwachting: Als die dag koud en helder is, kan men een gelukkig jaar 
verhopen. Maar regent het en waait het, zal het zeker anders uitdraaien. 
 
Volgens oude overleveringen moest men die avond drie kaarsen voor de woning 
doen branden om zich onder de bescherming van Caspar, Melchior en Balthazar 
te weten en zo de boze geesten op een afstand te houden. Trouwlustige meisjes 
gingen die avond de schapenstal in. Konden zij in het duister de hand op de ram 
leggen, zouden zij hetzelfde jaar nog trouwen.  
 
Een andere oude gewoonte was het om deze avond met het bakspel door te 
brengen. Het is misschien minder bekend dat de twaalf afdelingen van bedoelde 
bak in verband gebracht werden met de twaalfde nacht na Kerstmis, waaraan  
allerlei geheime machten toegekend werden. Wie die avond dan op het bakspel 
won, zou een gelukkig jaar te wachten staan.  
 
En ook nog dit: Vroeger werden er op de vooravond van Driekoningen in de 
Vlaamse dorpen geweerschoten gelost en kwam men bijeen om wafelen te eten.     
 

Bronnen: Laura Hiel en een artikel uit “De Dag” van 6 januari 1939.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nu alle nieuwjaarsbrieven gelezen zijn en de kadootjes 
uitgedeeld, kan de redactie van “De Driesprong” natuurlijk 
niet achterblijven. Maar vooraf laten we een van onze 
schuinschrijvers op U los … 

 
Tussen nieuwjaarsbrief en wenskaart! 

Mijmeringen op de brug van oud naar nieuw! 
 
“Ik heb nog iets nodig voor de volgende editie!”, had de baas me gezegd. “Zoiets 
rond een oude nieuwjaarsbrief of zo. Een brief in die stijl misschien … Ge doet 
maar!” 
 
Bazen zijn toch wel (of net niet) gemakkelijke mensen … Ze denken (soms!), vinden 
af en toe een bruikbaar idee. Dan delegeren ze (veelal!) En wachten ze – liefst niet te 
lang – op het resultaat. 
 
“Dat kan voor u toch geen probleem zijn!” Ik hoor het hem nog zeggen … 
 
Bazen? … bovenbazen … onderbazen … Je kan ze niet uitschakelen, want met wie 
zou je anders zo vlot en regelmatig een “après-ski” kunnen versieren? En wie staat 
altijd onmiddellijk klaar om mij te depanneren als ik ’s avonds in Dendermonde naar  
de Algemene Vergadering moet? Maar voor de rest? … Maar ik mag eigenlijk niet 
klagen … 
 
Dit alles alleen maar om te vertellen dat het  dit keer voor mij wel een moeilijke 
bevalling geworden is. Ik ben al heel blij als het ei - dat ik verplicht werd uit te 
broeden -  geen windei is geworden. Dus … 
 
 
In onze jeugd schreven alle kinderen van de lagere school nog steevast een 
nieuwjaarsbrief voor hun lieve ouders, lieve meter en lieve peter. Veelal was dat 
een zelfde brief die driemaal werd herhaald, mits enkele kleine wijzigingen. Maar 
vindingrijke en zeer enthousiaste leerkrachten – die waren er toen ook al - vonden 
het veel fijner voor elk van de bestemmelingen een aparte tekst te maken. En te laten 
schrijven! Met een ballonpen en inkt uit het witte glazuren potje dat het midden van 
de bank sierde. Dat was altijd een hele onderneming  waaraan een ganse week in 
december in de namiddag werd gewerkt en gezwoegd. Een vlek op je brief was bijna 
zo erg als met opzet een rood licht negeren … En wij schreven heel behoedzaam en 
met de tong uit de mond om de letters (volgens de methode Dhaese) zo zwierig 
mogelijk op het papier te krijgen. De meester corrigeerde de stommiteiten die wij 
gemeend hadden op het bord te zien staan … En wij lazen, lazen en herlazen … Tot 
wij er helemaal klaar mee waren. Zo o.a. als bij deze … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Lieve Peter! 
 
Tussen al de grote wensen 
kom ik met mijn kleine wensen 
voor U, liefste peter mijn! 
Ik schreef ze blij van zin 
bij dit feestelijk begin 
zo mooi ik kon op dit papier. 
Het resultaat maakt je vast fier! 
Ik wens dat in het nieuwe jaar … 
Ik wil …, ik zal …, ik hoop …, beloof … 
met heel mijn hart U te verblijden …” 
 
Het ging heel vaak zo nog een poosje 
door om af te ronden met: 
 
“Dit zijn de meest oprechte wensen van 
uw liefste doopkind …               Edgard.                                                                                                                            
 
Uiteraard moest er ook altijd wel worden verwezen naar de goede God of het Kind in 
de kribbe. En bij de nonnekens speelde Ons Lieve Vrouwke ook steevast mee. 
 
Er viel elke keer als het ware een zware last van je af als je er met “1 januari” een 
punt kon achter zetten. 
 
Veelal zocht peter na je lezing dan onbeholpen naar zijn zakdoek want “… er zat 
weer een stofken in zijn oog!…” Toen meter, op stap naar de voorkamer om mijn 
peperkoek, versierd met suikergoed en chocola, op te halen en ze hoorde dat ik zei: 
“Ik besef al goed hoeveel gij, lieve Peter, voor mij doet …” , keek ze toch wel 
bedenkelijk  en had ze daar op zijn minst haar twijfels over … Maar toen ze daar met 
mijn geschenk in haar handen in de kamerdeur stond, blonken er ook sterretjes in 
haar ogen. Ach, moeders en oma’s hadden – en hebben nog altijd – zo’n groot, warm 
en gevoelig hart! 
 
Peter bekeek tussen enkele “wittekes” in nog even naar mijn brief: “Hebde gij dat 
zelf zo mooi geschreven? Zo’n lange brief ?“ – “Ja Peter! Helemaal alleen! Maar 
wij hebben er wel ons werk aan gehad. Daar mochten ook geen fouten in staan. En 
wij moesten ook oppassen dat wij geen vlekken maakten … Eén keer stond bij 
iedereen dezelfde fout op zijn brief … De meester had het zelf verkeerd op het bord 
gezet … Gelukkig kon hij dat op elke brief wat camoufleren. Het zelf proberen met 
een aangelikte gom, leverde meestal alleen maar een gat in het papier op … En heel 
veel ambras!” 
 
Het waren de kleine tafereeltjes die je in elke familie kon meemaken met al dan niet 
een eigen accentje. 
Voor velen was een brief schrijven al een marteling; hem opzeggen waar de hele 
familie bij zat, was een kwelling. Het was net als verschijnen voor het strafpeloton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



En hier was ook geen ontkomen aan. Anderen, maar veel minder in aantal, vonden 
dat het heerlijkste moment om zich in het zonnetje te zetten. Liefst in het midden van 
de kamer en boven op een stoel … Dat waren de showkids van hun tijd … de Mega-
Mindi’s, de K 3’s, de Jelle Cleymansen van hun generatie … 
 
Eigenlijk verandert er maar weinig. Of toch! Er was de peperkoek, het suikergoed, 
de chocoladen figuurtjes … Die zijn vandaag vervangen door computerspelletjes, 
games-states, of hoe dat ook allemaal heet. In meer scholen schrijft men ook geen 
nieuwjaarsbrieven meer. Dat zijn nu wenskaarten, voorgedrukt en eventueel nog 
enkel met je naam er zelf opgeschreven. En klaar is kees! Geen tijdsverspilling meer! 
Enkel efficiëntie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tijden zijn wel veranderd, de mentaliteit en tradities ook. Nu ligt er geen missaal 
of paternoster meer op de laatste peperkoek voor de Plechtige Communie; er zijn 
veelal ook geen peperkoeken meer … in hartvorm en versierd met kleurrijke 
prentjes, waarop engelen of heiligen staan afgebeeld … Maar anderzijds is er 
gelukkig toch nog wel een en ander gebleven, maar dan veelal wel aangepast. Er zijn 
nog de wensen voor Vrede, Voorspoed, Gezondheid, Geluk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Velen koesteren ook nog intens de warmte van vriendschap en genegenheid binnen 
en buiten de eigen familiekring. En … er zijn ook nog altijd … de druppels die de 
tongen losmaken en de geesten benevelen na het voorlaatste glas: de wittekes, de 
elixirkes, de porto’s, de sherry’s, de sangria, de tropische drankjes in vaak 
verrassende kleuren … En ook vandaag nog zingen ze laat in de avond of in de 
vroege morgen van de eerste nieuwjaarsdag zoals onze opa altijd deed: 
 
“Met nieuwjaar ligt ons kinneke nat 
want wij zijn vaneiges weer goe zat!” 
 
Maar nu zingen ze dat dan meestal in ’t Engels … Zou dat echt zoveel beter klinken? 
 

Eddy Picavet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons volmondig aansluitend bij het “Beste peter!” van 
hierboven, zeggen ook wij op onze beurt: 
 

Beste lezer! 
Bij het begin van het nieuwe jaar 
staan wij met ons briefje klaar. 

Driehonderdvijfenzestig mooie dagen, 
meer durven wij voor U niet vragen. 
Een jaar vol vriendschap en vol pret! 

 
Dat allemaal vanwege 

□□□□□□□□□□□□□□□       Theo, Willy, Eddy, Koen, Piet en Fred!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Men ontmoet het poppenspel – in diverse vormen als o.a. schimmenspel en 
stokpoppen – bij theaterkunsten reeds in de oude culturen van India, China, Mexico 
enzovoort, dikwijls met een religieus karakter. Voorlopig eindigt de evolutie van het 
genre bij televisiefiguren als The Muppets en aanverwanten en het worden er steeds 
meer. 
 
Wat Europa betreft, ontwikkelde zich naast de vormen van het artistiek poppen-
theater ook een aantal vormen van volkspoppenspel: De straatpoppenkast met 
handpoppen als Jan Klaassen en Guignol, de Siciliaanse stangpoppenspelers en bij 
ons de Poesjenellenkelders in Antwerpen, Brussel, Gent, en Luik. (1) 
 
In een eerste bijdrage schetsen we – zeer beknopt – de geschiedenis van het 
poppenspel in Noord- en Zuid-Nederland tot het begin van Wereldoorlog II. 
 

HET POPPENSPEL 
Deel I: In de Nederlanden tot 1940 

 
Middeleeuwen 
 
Men mag aannemen dat de eerste poppenspelers in onze gewesten rondreizende 
spelemannen zijn geweest. Veel is daarvan echter niet overgebleven. Twee zaken 
kunnen echter als zeker worden beschouwd: Dat het poppenspel ten onzent alleszins 
in het midden van de 14de eeuw beoefend werd. En ook: Dat in ieder geval de 
handpop, of alvast toch de pop van onderuit bewogen, de draadpop is voorafgegaan. 
Hiervoor zijn wel bewijzen aanwezig. (2) Bedoeld zijn dan miniaturen, rekeningen-
boeken enzoverder. Men sprak in die jaren van het “dockenspel” (of –spul, -spil). (3)  
 
Niet onzeker is het dat het poppenspel een eerder marginale vorm van het normaal 
toneel geweest is. Cfr. prof. Kalff: “Kan men de abele spelen en sotternieën niet 
eenvoudig met poppen vertoond hebben? Drama’s getrokken uit ridderromans en 
kluchten behoorden immers vanouds en behoren nog in Zuid-Nederland tot het 
marionettenrepertorium.” Cfr. ook G.W. Wolthuis: “Het heeft er alle schijn van dat 
namelijk de elegie-comedie door het poppenspel werd aangewend.”   
 
Al met al blijft het bestaan en de rol van het poppenspel in de middelnederlandse 
literatuur wat “in de nevelen der tijden” hangen en is veel nog onduidelijk en 
onzeker. Dat is niet zo voor de jaren vanaf het midden van de 17de eeuw. 
 
In Nederland 
 
Vanaf het midden van de 17de eeuw kon men op kermissen reizende poppenspelers 
hun kunsten zien (en horen) vertonen. In dat milieu liepen veel buitenlanders rond 
die zich echter niet zo gemakkelijk in de geest van de lokale maatschappij konden 
inleven, veel buitenlandse – hier dus minder bekende - elementen in hun spelen 
inbrachten, zodat van echt dialogerend poppenspel minder sprake was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hun handpoppenkasten maakten hier namen populair zoals: Jan Klaassen, sindsdien 
tot het nationaal bezit behorend van de Nederlanders; Pekelharing, een komisch 
personage en een belangrijk acteur in een reeks van Engelse zangspelen; Hansworst, 
een grotesk-komische figuur uit het oud Duits toneel; Polichinel, een bekend type uit 
de Napolitaanse “commedia dell’arte”.  
 
Om nog even bij Jan Klaassen wat langer stil te staan, het volgende: De naam “Jan 
Klaassen” komt voor in het naar deze held genoemd blijspel van Thomas Asselijn, 
dat in 1682 te Amsterdam werd vertoond. Twee meningen omtrent (het ontstaan van) 
de figuur van deze Jan Klaassen botsen echter. De eerste stelt Jan Klaassen voor als 
een bereden trompetter onder Prins Willem III. Hij zou uit de dienst ontslag 
genomen of gekregen hebben en, om in zijn onderhoud te voorzien, zou hij daarna 
een poppenkast uitgebaat hebben. Aanhangers van de tweede mening spreken dat 
tegen en beweren dat Polichinel tot Jan Klaassen geworden is en dat deze 
naamverwisseling zou gebeurd zijn naar aanleiding van de reeds genoemde 
vertoningen van Thomas Asselijn’s blijspel “Jan Klaeszens” en dat de trompetters-
versie heel onzeker is. 
 

Hoe dan ook, bij onze 
noorderburen verwierf het 
Klaassenspel een vrij grote 
populariteit, maar dan enkel 
als volksvermaak, want tot 
een hoge kunst heeft het zich 
nooit kunnen optillen. Wat 
natuurlijk ook niet 
onvermeld mag blijven: Jan 
Klaas(sen) had naast zich 
meestal Katrijn. Beiden 
kregen steeds de 
hoofdrollen, hij als goede 
kerel, zij als kwaad wijf.  
 

Op het einde van de 19de eeuw tot de jaren vóór het begin van Wereldoorlog I stond 
het vuur in de wereld van het poppenspel in Nederland echter op waakvlam. Na deze 
oorlog werd hier en daar toch – zij het in beperkte mate - nieuw leven vastgesteld. 
“In ieder geval”, zo stelt J. Vandenbroucke het, “blijkt dat het aldaar niet tot een 
beweging gekomen is zoals in Vlaanderen, waar het poppenspel populair werd.” (4)    
 
In Vlaanderen 
 
Voor de 14de tot de 17de eeuw loopt de geschiedenis van het poppenspel in de 
Noordelijke en in de Zuidelijke Nederlanden slechts gedeeltelijk parallel. Kort 
samengevat: Ja, er viel in die jaren ook in Vlaanderen poppenspel te beleven, en ja, 
het waren ook hier hoofdzakelijk handpoppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
Stangpoppen deden hier bij ons hun intrede op het einde van de 18de eeuw. Een 
bekend poppenspeler uit die jaren was ene Geerard Bulteel die het land afreisde met 
sensationele actualiteiten. En wat was er in die jaren sensationeler dan de wedervaren 
van het koningshuis tijdens de Franse Revolutie? Hij hing daarbij zijn huik naar de 
wind, alles naar gelang het publiek en de inspiratie van het ogenblik. Daarbij kwam 
hij uiteindelijk fors in aanvaring met het (republikeins) gerecht wegens (soms) te 
koningsgezind. Handige jongen, maar niet handig genoeg?  
 
Wat voor ons verhaal van 
belang is: Bulteel speelde 
met stangpoppen. Ook 
speelde hij niet volgens 
geschreven teksten, maar 
op basis van een korte 
inhoud, helemaal volgens 
de traditie van echte 
volkspoppenspelers. In-
tussen had het stang-
poppenspel zich in enkele 
steden gevestigd onder de 
vorm van kleine volks-
theaters.  
 

                        Stangpoppen ► 
 

Toch waren, zoals reeds gezegd, de werelden van het poppenspel in Nederland en in 
Vlaanderen geen identieke afspiegelingen van elkaar. Lokale volkse tradities met 
stangpoppentheaters zoals die gegroeid zijn in Antwerpen (De Neus), Gent (Pierke) 
en Brussel (Woltje) (5) zijn in het Noorden niet ontstaan. Het poppenspel bleef daar 
in hoofdzaak invoer uit het buitenland. In Vlaanderen daarentegen was en bleef een 
en ander vooral een bezigheid van de Vlamingen zelf. (6) Inderdaad, een niet te 
verwaarlozen aspect van deze poppenspelen bestond er in dat zij ondergebracht 
waren in kleine zaaltjes, rommelkoten en stallingen, kelders en zolders, keukens 
zelfs, en dit in volksbuurten, steegjes en sloppen. 
 
Waarom liepen de wegen in Noord en in Zuid hier uiteen? Hierover staan 
verschillende stellingen tegenover elkaar. We resumeren hier de meest 
waarschijnlijke uitleg. Het stangpoppenspel is bij ons ingevoerd tijdens de Spaanse 
bezetting en stond onder de tweevoudige Spaanse en Italiaanse invloed. De 
concurrentie van de rederijkerskamers en hun klassiek toneel werd door de hertog 
van Parma per edict afgeschaft. Rekening houdend met de populariteit van het toneel 
in onze gewesten, valt het te begrijpen dat het miniatuur-toneelspel met poppen bij 
velen in de smaak viel. De rol van Italiaanse tradities – naar hier gebracht door 
spelers uit dat deel van Europa – is daarbij vermoedelijk doorslaggevend geweest. In 
Italië waren poppentheaters gehuisvest in kleine en prettige zaaltjes, verspreid over 
een aantal steden daarginds. En ook daar waren de voorstellingen echt volks, zowel 
qua locatie als qua inhoud van de stukken. “Men speelde er op primitief opgeslagen 
stellages in schuur of kelder voor een eenvoudig publiek.” (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Waarom kende het poppen-spel bij 
onze noorderburen niet hetzelfde 
succes als bij ons? Misschien ligt 
het aan het meer nuchter tempera-
ment ten noorden van de 
staatsgrens? Misschien heeft de 
Reformatie het poppenspelen 
tegengewerkt? Of heeft het verzet 
van Oranje tegen Spanje dat 
import-vermaak geweerd? Dat alles 
samen? Veel vragen voor historisch 
onderzoek. 
 

Draadpoppen 
Tekening van William Beaufays 

 
Om dit overzicht af te sluiten, nog dit: In de dertiger jaren van de vorige eeuw 
ontstond in Vlaanderen, naast het meer volkse poppenspel, een eerste injectie van het 
artistieke poppentheater met regisseur Jozef Contryn in Mechelen en scenograaf 
Albert Vermeiren in Gent. De volledige doorbraak van het eigentijds figurentheater 
had evenwel plaats in de jaren zeventig. Maar dat komt allemaal aan bod in een 
tweede deel van deze historische schets.  

Willy Cobbaut         
 
(1) Encarta – Winkler Prins 2006. 
(2) Naar J. Vandenbroucke, “Het Poppenspel in de Nederlanden”, p. 5. Uitg. De 
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen (1946). 
(3) Zie Verdam, “Middelnederlandsch Handwoordenboek”. 
(4) J. Vandenbroucke, op. cit., p. 50. 
(5) En Luik, met Tchantches.  
(6) Hetzelfde verschijnsel deed zich voor in Wallonië en in Frans-Vlaanderen.  
(7) Cfr. Roelvink, “Marionetten”, p. 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Straatpoppenspeler                                        



Niet te geloven, maar toch waar … 
 

Het kikkermuseum van Estavayer … 

 
 
Het komt vast uit de tijd dat Michel Van den Bossche nog niet 
geboren was en er dus nog niet over Gaia werd gesproken. De 
kikkers waren toen nog baas in eigen poel. In zoverre ze nog niet 
door vindingrijke koks voor een culinair hoogstandje van hun billen 
werden beroofd. Want het gaat inderdaad om kikkers, puiten en 
padden.   
 
In Estavayer-le-Lac aan het 
meer van Neuchatel 
(Zwitserland) vind je – echt 
waar! – een heus kikker-
museum; wellicht het enige in 
zijn soort. Het vormt in het 
regionaal museum een 
onderdeel van een zeer 
uitgebreide collectie van 
allerlei gebruiksvoorwerpen 
die de periode van Middel-
eeuwen tot Nieuwe Tijden 
boeiend overspant; netjes 
gepresenteerd in het robuuste 
gebouw dat wel zeer oud 
maar nog niet versleten blijkt 
en waar je eerst een paar 
trappen op moet om al die 
curiosa te bereiken. 
 
Precies daar hebben wij die unieke ontdekking gedaan: een 
verzameling van uitsluitend kikkers – grotere en kleinere – in alle 
mogelijk houdingen samengebracht. De verzameling bestaat al om 
en bij de honderdvijftig jaar. Het was en blijft het levenswerk van 
een toch wel zonderling heerschap die er liefst vijftien jaar heeft 
aan gewerkt. De ingewanden werden er vakkundig en zeer 
zorgvuldig uitgezogen om de kadavers daarna via een rietje met 
zand  opnieuw  op  te vullen. Daarna  werden  ze  bewerkt met lijm   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



en waar nodig met een likje verf om ze tenslotte tot een onderdeel 
te vormen van een “tableau vivant”; een miniatuurtje bij thema’s 
als “De Klas” met tientallen kleine kikkertjes op de schoolbanken 
en Meester Kikker met aanwijsstok vooraan het bord ; of “Het 
Kaartspel” waarbij de kikkers aan tafel de kaarten schudden en hun 
beste troeven uitspelen … Er staat zelfs “een banket” te kijk met 
alles er op en er aan; een duel tussen twee rivalen ook, en een 
kikker te paard op een eekhoorn …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En alles in een juiste houding, zoals die biljartspeler die ver over de 
biljarttafel  gebogen, klaar ligt om een prima stoot te geven … 
Gewoonweg schitterend, levensecht, maar knotsgek! 
 
Het moet inderdaad een idioot zijn geweest om op die idee te 
komen en het nog uit te werken ook! Nooit zoiets absurds gezien, 
maar anderzijds ook zo geniaal samengesteld! 
 
Wie ooit op de baan tussen Mürten en Yverdon, waar de pedagoog 
Pestalozi een standbeeld kreeg, het middeleeuwse havenstadje 
Estavayer-le-Lac aan het meer van Neuchatel passeert, moet zeker 
even de tijd nemen om “le musé des grenouilles” te bezoeken. 
Incroyable mais vrai! Van één ding kan je wel gerust zijn: 
 
De kikkers kwaken niet meer … Maar verrassen doen ze nog altijd, 
zoals al honderdvijftig jaar geleden … 
                                                                                    Eddy Picavet 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Musée communal, rue du Musée, CH – 1470 Estavayer-le-Lac. – Openingstijden: maart-juni en 
september-oktober (10-12 u en 14-17 u – op maandag gesloten); juli-augustus (idem – alle dagen 
open); november-februari (14-17 u op zaterdag en zondag). Bereikbaarheid: Op 15 minuten 
wandelafstand vanaf het station.  

 



VOOR                          
UW                      
AGENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ZA 24 JANUARI 2009  
            Volksdansfeest van vkg. “De Wouwe” uit Meerbeke. Aanvang 20 u. Loc. 

Trefcentrum “De Linde”, Gemeentehuisstraat 42 te 9402 Meerbeke. Info: 
Lieven Lepeer (0475/34 91 81) of info@dewouwe.org. 

 
VR 30 JANUARI 2009 
            Volkszangavond om 19 u in het Gildenhuis, Dorp 25 te Wiekevorst (Heist 

o/d Berg). Aanvang 19 u. Inkom 2 euro (consumptie inbegrepen). Org. vkg. 
“Jan en Alleman” en vkg. “Zonnedauw”. Info: 0472/812230 (Jan en Alleman) – 
0497/451 998 (Zonnedauw).   

 
ZA 14 FEBRUARI 2009 
            Volksdansfeest van vkg. “Zonnedauw” en vkg. “Jan en Alleman” in de 

parochiezaal, Langestraat 6 te Houtvenne (Hulshout). Aanvang 20 u. Inkom: 3 
euro. Info: 0472/812230 (Jan en Alleman) – 0497/451 998 (Zonnedauw).   

 
VR 20 FEBRUARI 2009  
            Gouwdansavond Oost-Vlaanderen in het lokaal van vkg. “Reynout”, St.-

Elooistraat 15 te 9200 Grembergen (Dendermonde). Aanvang 20 u. 
 
VR 20 en ZA 21 FEBRUARI 2009  
             Streekbierenkaarting van vkg. “De Marliere” (Bissegem). Aanvang telkens                   
             om 19 u in het  Oud  Gemeentehuis  tgo.  de  kerk  van  Bissegem. Info: Steven   
             Nuyttens (056/37 31 67 – 0495/614773).   
              
VR 27 FEBRUARI 2009 
            Traditionele Droge Worsten Kaarting van vkg. De Hovelingen-Viking ten 

voordele van de kampwerking van de kinder- en jeugdgroep. Inleg: 1,50 euro. 
Aanvang 19 u. Locatie “Ons Huis”, Markt te 8470 Gistel. Info: Koen 
Denduyver, Zevekoteheirweg 12 te 8470 Gistel.  Tel. 0496/231 803. 

            
ZA 28 FEBRUARI 2009  
            Volksdansbal van vkg. “Reinaert” (Mortsel) in zaal “’t Parkske”, 

Edegemstraat 26 te 2640 Mortsel.  Aanvang 20 u.  Info: 015/31 04 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA GOUWVENDELEN ANTWERPEN →  Elke 4de zondag v/d maand van 10 tot 12 u.  
            

 
25 januari – 22 februari -- 22 maart 2009 ………….……………..  De Kegelaar (Wilrijk) 
 
Info  wordt  U  graag  verstrekt  door  Danny  Van  den  Brande  ……..   (0475/695662) 

 

 



ZO 1 MAART 2009  
           Volksdansnamiddag van vkg. “Klepperman”, Mol. Aanvang 14 u. Tot 17 u. 

Locatie: Parochiezaal van Mol-Ginderbuiten, Kapellestraat 90, 2400 Mol. Info: 
Herman Boyen, Oude-Molenstraat 84 te 2400 Mol. Tel. 0174/70 69 70. 

 
ZA 7 MAART 2009 
           Kaasavond van vkg. “De Kegelaar” in de Rozenkranszaal, Heistraat 390 te 

2610 Wilrijk. Aanvang 20 u. Info bij Gonda Fevez (03/828 51 51) of via 
groepsleiding@dekegelaar.org. 

 
VR 13 MAART 2009 
            “Bal voor ’t Volk” van vkg. “De Vlasblomme”, Bissegem. Locatie: OC De 

Neerbeek, Vlaswaagplein z/n te 8501 Bissegem. Aanvang 20 u. Toegang gratis. 
Info: 056/42 09 37 of 056/35 53 74. Ook via de.vlasblomme@gmail.com.  

 
ZA 14 MAART 2009  
           Volksdansfeest van vkg. “’t Veerke” in JC De Trechter, Dorp Oost 42 te 2070 

Zwijndrecht. Aanvang 20 u. Info: Machteld Heyrman (0479/387 733). Ook 
veerke@skynet.be of www.tveerke.be.   

  
ZA 25 APRIL 2009  
            Volksdansfeest van vkg. “De Wevers”. Aanvang 20 u. Locatie: Fort van 

Merksem, Fortsteenweg 120 te 2170 Merksem. Voornamelijk Vlaamse en 
continentale dansen, afgewisseld met enkele internationale volksdansen. Info: 
dre.couvreur@skynet.be.  

 

 
Noteer nu reeds in uw agenda … 
 

◙ MEIBOOMPLANTINGEN 2009 
 
* 10 mei – Meiboomplanting van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas). Locatie: R. de 
Vidtspark te Sint-Niklaas.  
 
* 17 mei – Meiboomplanting van vkg. “Reynout” ( Dendermonde). Met buitenlandse 
deelneming. Locatie: Sint-Elooistraat 15 te 9200 Grembergen. Aanvang: 11 u.  
 
* 17 mei – Meiboomplanting van vkg. “Zonnedauw” (Hulshout) en vkg. “Jan en 
Alleman” (Wiekevorst). Locatie: Kaasstrooimolen, Bruggeneinde te 2220 Heist o/d 
Berg. Aanvang 14 u 30’.  
 
* 24 mei – Landelijke meiboomplanting van vkg. “Pippezijpe” in samenwerking met 
de Vlaamse Volkskunstbeweging. Met buitenlandse deelneming. Locatie: Het 
“Castelhof” in Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek).  
 

◙ 46ste Europeade te Klaipeda (Litouwen) van woensdag 22 tot zondag 26 juli 
2009. Info: Int. Europeade Comité, Bisschoppenhoflaan 231 te 2100 Deurne. Tel. 
03/248 07 27. Of  hilda.ryssaert@europeade.eu. Ook: www.europeade.eu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

HET JAAR VAN DE TRADITIES                       ◙ 
 
2009 is zowel in Nederland als in Vlaanderen – zij het een beetje minder nadrukkelijk - 
het Jaar van de Tradities. Uit een brief van Ineke Strouken, directeur van het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur, citeren we graag een paar paragrafen: 
 
“In 2009 willen wij de rijkdom en kleurigheid aan tradities en rituelen in Nederland in 
het zonnetje zetten. Dat doen wij door overal op lokaal niveau organisaties en mensen te 
stimuleren op zoek te gaan naar hun eigen tradities (…). Iedereen heeft een verhaal over 
de culturele bagage die hij of zij van huis uit heeft meegekregen. In het Jaar van de 
Tradities gaan wij niet alleen op zoek naar tradities, wij gaan mensen ook stimuleren 
elkaar de achtergronden ervan te vertellen. Ik hoop dat U een goede ambassadeur voor 
het Jaar van de Tradities wilt zijn.”   
 
Het is onze bedoeling om via “De Driesprong” ons – weliswaar klein – steentje bij te 
dragen om ook in Vlaanderen enige belangstelling te wekken voor dit Jaar van de 
Tradities. Daarover leest U dan meer in ons volgend nummer.  
 
Nu alleen nog dit: Sinds 1888 verschijnt voor de Nederlanden een tijdschrift onder de 
benaming “Volkskunde”. Enkele bekende Vlaamse namen die doorheen de jaren hieraan 
meewerkten waren/zijn o.a. Pol de Mont, Alfons de Cock, K.C. Peeters, P. de Keyser, P. 
Lindemans en sinds 1976 ook Stefaan Top. Het blad ontving in 2000 de prestigieuze 
Visser-Neerlandiaprijs. De prijs werd toegekend vanwege (we citeren uit het 
juryverslag): “de zeer goede reputatie van het tijdschrift; het geïntegreerd Nederlands / 
Vlaams karakter; het reeds 100 jarig bestaan; het op een verhelderende wijze onder het 
publiek brengen van gedegen wetenschappelijk werk. Tevens is men er in geslaagd om in 
de jaren ’70, toen “volk” een negatieve bijklank had, onverdroten door te gaan met het 
goede werk.” Aflevering 4 van 2009 zal in het teken staan van het Jaar van de Tradities. 
Het wordt een themanummer over tradities oud én nieuw, in Vlaanderen én in Nederland. 
Gerenommeerde volkskundigen en etnologen zullen meewerken. 
 
Een jaarabonnement kost 17,50 euro, over te maken op rekening nr. 000-0893952-97 of 
403-7038011-55 onv Centrum voor Studie en Documentatie te 2970 Schilde. 
Aanbevolen!                                                                                                                   (Cw)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA van de PLUSWERKING in het VOORJAAR 2009 
 

Maandag 9 februari 2009 – Kadernamiddag plusdansen in het Recreatiecentrum, 
Keperenbergstraat 37 b te 1700 Itterbeek/Dilbeek. 

 
Zaterdag 14 maart 2009 – Plusdanstreffen van 14 tot 16 u in de zaal “’t Goor”, 

Ensbergseweg 107 te 3980 Tessenderlo 
 

Org. Danspunt. Voor meer info → wouters.paula@gmail.com of 03/475.12.05. 



DUINKERKE maakte lang deel uit van de 
Nederlanden. Haar economisch belang als havenstad 
en de strategische ligging tegenover Engeland 
bezorgden haar echter een woelige geschiedenis, niet 
in het minst vanuit militair oogpunt. 

 
VLAAMSE VOLKSCULTUUR IN EN ROND DUINKERKE 

Vier groepen waarvoor graag uw aandacht 
 

In 1662 verkochten de Engelsen onder Karel II de stad aan het Frankrijk van 
Lodewijk XIV, voor beide partijen in feite een onwaardige koehandel. Maar de stad 
bleef haar Nederlandstalig karakter behouden. Op het einde van de 17de eeuw was de 
voertaal in de scholen nog steeds het Nederlands. Tot op de vooravond van de Franse 
Revolutie  - het einde van de 18de eeuw dus – schreven de Duinkerkenaars nog in het 
Nederlands en kenden ze meestal slechts gebrekkig Frans. In 1810 was het 
volksleven er nog volledig eentalig. De strijd door de officiële instanties gevoerd 
leidde tijdens de volgende decennia echter tot de quasi volledige uitroeiing van de 
Vlaamse moedertaal. (Cfr. Jozef van Overstraeten in “De Nederlanden in Frankrijk” 
– Uitg. VTB 1969).   
 
Maar ook al is de bevolking er vandaag de dag grotendeels Franstalig, haar Vlaams 
karakter heeft de stad toch in verschillende opzichten behouden. Zo zijn in 
Duinkerke en omgeving groepen en ensembles werkzaam die hun Vlaamse afkomst 
zeker niet verloochenen noch vergeten zijn, ook al is hun voertaal 
meestal/hoofdzakelijk Frans. We sommen er hier enkele op. Wie op zoek is naar  een 
groep voor een meiboomplanting, een festival, een groepsfeest enzovoort, vindt in 
dit lijstje misschien z’n gading … 
 
Doedelzaks de la côte – Opgericht in 2003, 
promoot deze vereniging de traditionele 
doedelzakmuziek. De groep telt acht leden, zeven 
mannen en één vrouw, die hun geliefd instrument 
bespelen in groepsverband, maar ook actief zijn in 
de locale muziekscholen. Hun repertorium is 
grotendeels geïnspireerd door de volksliederen van 
de Vlamingen in Frankrijk (denk aan Edmond de 
Coussemaker), maar telt ook heel wat nummers uit 
de rijke volksmuziek van Midden-Frankrijk. 
 
De voorzitter van de groep is Pierre-Olivier Herlez, 37/2 place du Carré de la Vieille, 
F - 59 140 Dunkerque. Tel. 06 88 39 96 81. E-post: doedelzaks@wanadoo.fr. Ze 
hebben ook een website.   
 
Etwien – Het zang-duo Christine Steen en Michèle Lefebvre bieden hun publiek een 
repertorium  aan  dat     quasi volledig bestaat uit traditionele Vlaamse liederen en uit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



eigen  creaties,  maar  dan  doordrongen  van Vlaamse muzikale tradities. Ze brengen  
hun liedjes in het “Vlamsch” en in het Frans. Het duo wordt begeleid op gitaar door 
Pascal Pynthe. Hun adres: Michèle Lefebvre, 150 rue du Terminus, F - 59 240 
Dunkerque. Tel. 03 28 27 66 31. E-post: etwien@wanadoo.fr.    
 
Het Reuzekoor – Deze groep heeft zich tot doel gesteld het groot publiek in contact 
te brengen met de rijkdom van het Frans-Vlaams cultureel patrimonium en de 
Vlaamse en Duinkerkse muzikale volkscultuur te promoten. Het Reuzekoor telt een 
dertigtal zangers, dansers en muzikanten, allen in traditionele Vlaamse klederdracht 
uit de streek van Duinkerke. Voorzitter is Marie-Christine Lambrecht, Château 
Coquelle, rue de Belfort, F - 59 240 Dunkerque. Tel. 03 28 62 01 95. E-post: 
contact@hetreuzekoor.com.      
 

In de Kring – Deze groep brengt traditionele 
zwaarddansen, dansen die vroeger een belangrijke 
plaats innamen in het repertorium van de Vlaamse 
dansen, vooral dan in de streek van Duinkerke. De 
dansers laten zich begeleiden door fijfers en 
trommels. Voorzitter is Jean-Marie Byache, 60 rue de 
Claverdyck, F – 59 495 Leffrinckoucke. E-post: 
indekring@wanadoo.fr.  
(*)                                                                            Jvb 
 

(*) Bron – “Guide de la Culture 2007-2009”. Ed. Les directions de la Culture et de 
la Communication de la Ville de Dunkerque.                                     (Eigen vertaling) 
 
 
 

 
 
 

Uit “Toonneel der steden van ’s konings Nederlanden” 
 van Joan Blaeu uit 1649. 

 
 

  
 
 
 
 

 

 



 
Vkg. “De Vlasblomme” uit Bissegem en 
folkloregroep “Lo Chadas dau Poëtou” uit 
Montmorillon in Frankrijk verrassen met een 
schitterende voorstelling en blikken terug op 
een geweldig verbroederingsweekend! 
 

 

 

                                                                                        

 
Het werd voor volkskunstgroep “De Vlasblomme” een meer dan geslaagd 
verbroederingsweekend. Samen met hun gastgroep ‘Lo Chadas dau Poëtoe’ uit het 
Franse departement Vienne gaven zij op zaterdag 8 november 2008 een geweldige 
avondvullende voorstelling. Na een wervelende openingsvoorstelling van de eigen 
groep genoten de talrijke aanwezigen van een kleurrijk spektakel van de Franse 
Folkloregroep in feestelijke traditionele klederdracht en klederdracht van het 
platteland uit Montmorillon.  
 
Op zondag voormiddag 9 november werd de groep verwacht in Oostende, waar de 
groep voor een volle zaal in het Vakantiecentrum “De Kinkhoorn” een voorstelling 
van anderhalf uur met groot succes verzorgde. De leden van De Vlasblomme leerden 
de Franse ambassadeurs uit Montmorillon op zaterdag onze historische stad Kortrijk 
kennen en op zondag bezochten zij samen de historische musea van het 
provinciedomein Raversijde aan zee. 
 
Het weekend werd met een spetterende verbroederingsavond afgerond onder 
muzikale begeleiding van onze zeer goede muzikanten. Zij stonden borg voor een 
avond vol dans en amusement. 
 
De Franse groep die voor het eerst in ons land was, kwam voor het geslaagde 
weekend superlatieven tekort en stond erop om “De Vlasblomme” volgend jaar te 
vragen op hun Folklorefestival dat wordt georganiseerd voor hun 25-jarig bestaan.  

 
(Verslag De Vlasblomme – Foto B. Decock) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Derde kerstconcert 
van 
vkg. Den Dries 
en 
het Europeade Comité Vlaanderen 
op zondagnamiddag 21 december 2008 
 
 
 
 
Een tachtigtal aanwezigen konden op zondagnamiddag in de moderne Heilig-
Hartkerk te Deurne mee genieten van de prachtige stemmen van de Vlaamse 
sopraan Cristel de Meulder en het vocaal ensemble “Voces Aequales”. Zij 
werden begeleid door Kristina Kupyrete uit Litouwen op kanklès. Armand de 
Winter heette de aanwezigen van harte welkom en ondergetekende kreeg na 
afloop het laatste woord. Tussen de verschillende stukken door werd er eveneens 
prachtige poëzie van Anton van Wilderode gebracht door Beatrijs van 
Craenenbroeck.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kanklès is een soort citer en zowat het oudste en meest archaïsche van de 
Litouwse snaarinstrumenten. De vroegste beschrijving ervan dateert uit de jaren 
tussen 1579 en 1590. Kristina Kupyrete toonde zich ook als soliste op dit 
instrument een echte virtuoze. En dan nog dit: Na de voorstelling antwoordde zij 
in mooi Nederlands op enkele vragen.   
 
Bij het buitengaan uit de kerk konden de aanwezigen zich te goed doen aan een 
warme Glühwein of een jenevertje.  
 
Een tachtigtal aanwezigen, we hadden er wat meer verwacht en gewild. Maar we 
hebben het niet aan ons hart laten komen en denken nu reeds aan een vierde 
concert in december van dit jaar.  
 

Tekst: Jean Vleminx. Foto’s: Fred Scholliers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Zoals de vorige jaren is ook de nieuwjaarsreceptie 2009 in de Salons 
Mantovani (Eine/Oudenaarde) op zaterdagavond 17 januari jl. een succes 
geworden. Weliswaar met een tiental aanwezigen minder dan in 2008, 
maar de onzekerheden van de economische crisis gaan ook aan ons niet 
voorbij zonder enige sporen achter te laten.  

 

VVKB wenst U  
een jaar als een sprookje 

 
“Met een tas vol dromen en verhalen … Een warme mantel … Moed en 
inspiratie …  Een wenkend licht om als het donker wordt ergens thuis te 
kunnen komen”. Deze poëtische woorden van Kris Gelaude gaf Jeanne 
Vandenbussche ons mee op haar traditionele – en ook nu weer mooie 
menukaart. 
 
Maar vooraleer we die menukaart te zien kregen, hadden de aanwezigen al 
genoten van een hapje en een drankje, waren er al eindeloos veel wensen 
uitgewisseld, had iedereen de Europeadefilm van Fred al kunnen 
bewonderen en van Wilfried uitleg gekregen bij de website van de VVKB. 
 
Aan de uitnodigende tafels in de grote feestzaal en met de muziek van 
“Bruers en Zussen” op de achtergrond, werden we culinair verwelkomd met 
een Verse paste farfale in een licht kreeftensausje met Zeebrugse 
garnalen en gerookte zalm, gevolgd door een Champignonroomsoep met 
Breydelspekjes. Bij het Lamsgebraad met Provençaalse kruiden moest zelfs 
de meest kritisch ingestelde lekkerbek zich gewonnen geven. 
 
De toespraak van voorzitter Theo Smet – de tekst ervan leest U een paar 
bladzijden verder in dit nummer van “De Driesprong” – bracht ons even 
terug in de dagdagelijkse werkelijkheid van het leven binnen onze 
federatie en in de wereld van de volkskunst in Vlaanderen, met z’n ronde 
en bijwijlen ook scherpe kantjes. 
 
 
 
Aan de ere-tafel: 
  
We beginnen 
links onderaan: 
 
Jos Mertens, Eddy 
Picavet, mevr. en Ward 
Steffens, Rita Ryssaert 
(verborgen), Armand 
De Winter, Piet en 
mevr. Pottie, Frans 
Lyssens, Maria Evers 
en Vera Versieck.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Aan zes verdienstelijke leden van 
enkele aangesloten groepen werd 
door Lieve Tratsaert namens het 
bestuur het gouden VVKB-ereteken 
uitgereikt.  
 
En om het eerder officiële 
intermezzo af te sluiten, nam ere-
voorzitter Piet Pottie het woord om 
in de hem kenmerkende stijl hulde 
te brengen aan componist-organist, 
maar vooral vriend van de VVKB  
Jos Mertens, naar aanleiding van 
diens 85ste verjaardag wat later op 
het jaar. De gevierde oogstte bij de 
zaal een welgemeend applaus! 
 

Lieve Tratsaert reikte de 
                      VVKB-eretekens uit.    ► 
 
 
Een Geglaceerde dôme van frambozenmousse met pistachenoten en rode 
vruchtencoulis als punt 4 op de menukaart kon iedereen zeker bekoren. 
Mokka met chocolaatjes was nadien wel het einde van de kaart, maar 
uiteraard niet het einde van het feest. Een uitgebreide drankkaart, de 
dansmuziek van “Bruers en Zussen” en de gezellige, bijwijlen geanimeerde 
gesprekken aan alle tafels hielden er nog lang de sfeer in. Tot in de late … 
euh, pardon … de vroege uurtjes! 
 

Tekst: Willy Cobbaut – Foto’s: Fred Scholliers   
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ontvingen dit jaar het gouden ereteken van de  

Vlaamse Volkskunstbeweging: 
 

Clara Slaets van vkg. “Tijl en Nele” (Hove); 
Hilde Gielis, Katrien Schelfhout en Christel de Marie van vkg.  

“Pippezijpe” (Dilbeek); 
Sandra Peelman en Gert Pauwels van vkg. “Reynout” 

(Dendermonde). 
 

Aan de gelauwerden onze welgemeende gelukwensen! 
 

 



 
Naar goede jaarlijkse traditie 
wordt de nieuwjaarsbijeenkomst 
in Oudenaarde even onderbroken 
voor de toespraak van de 
voorzitter. Deze toespraak is 
uiteraard op de eerste plaats 
bestemd voor de aanwezigen, 
maar in feite toch ook voor alle 
leden van de grote VVKB-familie. 
Daarom publiceren we de tekst 
ervan in “De Driesprong”. 

 
Nieuwjaarstoespraak van Theo Smet 

Voorzitter van de Vlaamse Volkskunstbeweging 
 
Na de verwelkoming van alle 
aanwezigen en een “Gelukkig 
Nieuwjaar” voor iedereen, 
vervolgde de voorzitter als volgt: 
 
Geluk en ongeluk liggen in een heel klein hoekje en wat voor de ene als 
ongelukkig wordt ervaren, zou voor de andere misschien een heel pak geluk 
betekenen. Opnieuw een paar danspassen kunnen zetten, kan voor iemand die 
een tijd lang, om welke reden dan ook, geïmmobiliseerd is geweest en na een 
lang herstel zo ver is dat dit weer kan, heel wat betekenen. Anderen zien soms 
op tegen de wekelijkse repetitie en geven forfait om liever in hun 
comfortabele zetel naar TV te zitten kijken. Daarom vond ik de spreuk, die niet 
van mij is, maar die ik toevallig gevonden heb en die ik naar een aantal mensen 
heb mogen rondsturen, zo toepasselijk omdat ze zo eenvoudig en zo waar is: 
“Velen hebben het geluk NIET gevonden, omdat ze dachten dat het nog moest 
komen”.  Ik wens U allemaal voor 2009 toe dat jullie het geluk zien dat jullie 
HEBBEN en ik hoop dat dansen, vendelen, musiceren of op één of andere 
manier bezig zijn met volkskunst, één van de zaken is die jullie een beetje 
gelukkig kunnen maken. 
 
Naast deze kleine dingen is er natuurlijk de grote “wereldcrisis” waarin we 
terecht gekomen zijn. Omdat men, op financieel vlak bij voorbeeld, niet 
gelukkig was met een redelijke opbrengst voor zijn geld, wilde men steeds 
meer en werden onverantwoorde risico’s genomen. Ik moet U dit niet 
herhalen, dit hebt U waarschijnlijk de laatste tijd al tientallen keren gehoord. 
De grote principes van de vrije markteconomie in de zin van “alles moet 
kunnen en fouten en excessen zullen zichzelf corrigeren, dus het kan nooit 
helemaal fout gaan”, is zelf fout gebleken. Uiteindelijk groeien de bomen dan 
toch niet tot helemaal in de hemel. Anderzijds leest men ook voortdurend dat 
over-regularisering in veel gevallen geleid heeft tot een absoluut vervreemden 
van de essentie van de dingen. Door allerlei regeltjes en voorschriften is men 
vergeten waarmee men echt bezig is. Vele groeperingen en  partijen hebben 
elke identiteit verloren en weten absoluut  niet meer waar ze voor staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Moet dan alles bij het oude blijven? Natuurlijk niet. In de volkskunstwereld 
hebben wij aanvankelijk niet nee gezegd tegen samenwerking en vernieuwing, 
integendeel zelfs. Maar toen we dreigden uiteindelijk onze eigen identiteit te 
verliezen, hebben wij dit tijdig ingezien en doeltreffend gereageerd. Voor 
VVKB staat volkskunst centraal in al zijn aspecten. Volksdans is, ik heb het al 
zo dikwijls gezegd en ik blijf het herhalen, een GROEPSGEBEUREN. Vandaar dat 
VVKB er in de eerste plaats voor de GROEPEN wil zijn. Vlaamse 
volkskunstgroepen samen brengen, luisteren naar hun problemen en noden, 
met hen nadenken wat volkskunst kan vooruit helpen, hen steunen, 
bemoedigen en bevestigen in hun initiatieven, op alle mogelijke manieren, DAT 
is wat VVKB probeert te doen, met een maximum aan menselijke warmte en 
met een minimum aan bureaucratie.  Enkele maanden terug zei iemand ons dat 
ze eigenlijk een beetje jaloers waren dat in VVKB alles zo “eenvoudig” was. 
Wel, daar zijn wij ook trots op. Al hebben we dan geen subsidies, zo lang de 
Vlaamse groepen dit nodig vinden, zullen we hen blijven steunen en helpen, 
“zo lang de voorraad strekt” zou men zeggen in de reclamewereld. Ik las ook in 
dit verband in een toonaangevend weekblad, in het eerste nummer van het 
jaar, in de analyse van de “trends voor de toekomst” dat het gedaan is met het 
IK denken en dat men opnieuw meer WIJ gaat denken. Met andere woorden, 
men zoekt opnieuw naar “iets” waardoor men zich toch een beetje samen kan 
voelen. Welnu, dat hebben wij  in VVKB nooit vergeten.  
 
Zoals gezegd, betekent dit niet dat alles moet blijven zoals het was. 
Volkskunst steunt nu eenmaal op traditie. Wij willen dus vanuit het bestaande, 
maar voortbouwend op wat bestaat, werken aan vernieuwing van programma, 
van uitvoering en van mensen.   
 
In de meeste subsidiedossiers staat vooraan de vraag: “Wat is vernieuwend aan 
uw project?”.  Als men dan traditionele dansen brengt in een vernieuwend 
geheel, met enkele nieuwe dansen of bewerkingen van bestaande dansen, en 
in een gedeeltelijk vernieuwde klederdracht, dan is misschien 5 % of 10 % van 
het geheel  “vernieuwend”. En dat is dan, voor de beslissers over de subsidie 
“bedroevend weinig”, terwijl men niet beseft hoeveel inspanning  en geld dit 
meestal wel gekost heeft. Wij zien met heel veel genoegen hoe groepen met 
elkaar samenwerken en creaties maken die wel degelijk gedurfd en 
vernieuwend zijn, zij het dan zonder subsidie en dikwijls met een gedeelte van 
hun eigen schaarse middelen. Het is zonder meer wraakroepend dat er zo veel 
geld gebruikt wordt voor pure administratie en regularisatie en niet voor waar 
het echt om gaat!! 
 
Vernieuwing van “mensen”. Wij zien gelukkig een aantal groepen met VEEL 
JONGE dansers.  Wij moeten dit toejuichen en steunen en elkaar inspireren in 
de vraag: “hoe jonge mensen aan te trekken en te enthousiasmeren”. Dat 
daarin alle mogelijke medewerking welkom is, is duidelijk. Wij zijn daarom 
heel blij met een heel intensieve samenwerking met Danskant. Danskant is, 
zoals U weet, vooral bezig met jonge mensen en zij willen ook in hun werking 
het luik “volksdans” veel meer activeren. Wij hopen dat wij samen veel 
cursussen  en  evenement  voor  jongeren  gaan  kunnen  organiseren en dat de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cursus jeugddansleider een aantal enthousiaste mensen oplevert. Tot nog toe 
zijn er voor deze cursus 10 mensen ingeschreven, waarvan vijf van de kant van 
VVKB. Dat is op zich natuurlijk al heel goed, maar om financieel haalbaar te 
zijn, zijn minimum 20 deelnemers noodzakelijk. Wij hopen en wij doen hierbij 
nogmaals een oproep aan ALLE groepen om  uw  jongeren  te  motiveren  om 
de cursus te volgen.  Laten we in deze context  
 
ook echt niet vergeten om jonge mensen tijdig de nodige verantwoordelijkheid 
en kansen te geven. Vergeet niet jongeren op te nemen in groepsbesturen om 
te vermijden dat er plots een leegte valt omdat de oudere generatie afhaakt 
en de nieuwe niet klaar staat. “Kansen geven” betekent hen GELEIDELIJK mee 
betrekken in het bestuur zodat zij de tijd krijgen om hierin te groeien en 
“volwassen” te worden.  Wij moeten hieraan als VVKB nog veel harder werken 
en wij hopen dit ook in de toekomst nog meer te kunnen doen. 
 
Naast Danskant is er een zeer goede samenwerking met het “Europeadecomité 
Vlaanderen”. Wij organiseerden vorig jaar, in moeilijke omstandigheden, op 
zeer korte tijd samen en dankzij een prima organisatie van de “Donkse 
Klopperdans” uit Maldegem onze nationale Meiboomplanting. Dit jaar planten 
wij de meiboom in Vlaams-Brabant, opnieuw in samenwerking met het 
Européadecomité en met “Pippezijpe” uit Dilbeek. Allemaal van harte 
uitgenodigd, want het ziet er veelbelovend uit. Wij steunen natuurlijk ook 
actief de jaarlijkse Europeade, dit jaar in Litouwen, en wij denken heel 
intensief na over verdere mogelijke samenwerking. 
 
Inhoudelijk staan wij natuurlijk open voor nieuwe dansen en 
dansbeschrijvingen en historische verantwoording van dansen, gebruiken en 
rituelen. In deze context is IVV, het Instituut voor Vlaamse Volkskunst, een 
aangewezen partner. Zij proberen de Vlaamse Volkskunst op de wereldkaart 
van het “immaterieel cultureel erfgoed” te zetten. Onlangs zijn zij door de 
Unesco erkend als internationaal geaccrediteerd expertisecentrum. Wij 
feliciteren hen daarvoor van harte. Het is een beetje tekenend dat een 
internationale erkenning, die gewoonlijk toch niet zo snel gaat, uiteindelijk 
nog sneller rond is dan een nationale erkenning. Wij hopen niettemin dat zij, 
op grond van hun haalbaarheidsstudie, erkend worden als één van de erkende 
en gesubsidieerde organisaties van Vlaamse volkskunst.  
 
Wij staan in elk geval open voor een zo groot mogelijke samenwerking met hen 
en met ẚlle andere “belendende sectoren” zoals dat dan genoemd wordt, om 
in volle vrijheid en met respect voor eenieders eigenheid en identiteit SAMEN 
te werken aan een opwaardering van de Vlaamse volkskunst en de Vlaamse 
volkskunstbeoefenaars.  Wij sluiten a priori niemand uit en wij zijn bereid met 
iedereen te praten, onder de bovengenoemde voorwaarden. Dat wij zelf af en 
toe uitgesloten of geboycot worden, dat is dan maar zo. Dit sluit nog altijd niet 
uit dat wij niet liever zouden willen dan met iedereen, waar dat mogelijk en 
wenselijk is, samen te werken. Om het kort samen te vatten: “Geen woorden, 
maar daden” – geen regeltjes en bureaucratische spitsvondigheden, maar laat 
ons rustig “ons ding doen”, dansen, vendelen, volksmuziek maken en zingen en 
de mensen laten kennis maken en geestdriftig worden over wat we doen ..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uiteraard mag ik niet nalaten om vele mensen te bedanken voor hun 
onvoorwaardelijke inzet in het voorbije jaar en voor de meesten al zo vele 
jaren lang. Ik dank mijn Dagelijks Bestuur, de Algemene Vergadering en de 
redactieraad van onze “Driesprong”.  Het Dagelijks Bestuur loopt gewoon op 
wieltjes. Dankzij de moderne middelen zoals e-mail worden de zaken bijna 
automatisch en geruisloos geregeld en neemt iedereen zijn deel van het werk 
op zich. Dank ook aan de werkgroep die instond voor de inschrijvingen, 
tafelschikking, menu’s, projectie en zo vele andere dingen. Bedankt ook Fred 
Scholliers voor de presentatie en het protocol. Dank aan alle groepen en 
groepsbesturen en aan alle mensen die hier aanwezig zijn. Dank aan iedereen, 
want zonder jullie zou VVKB niet kunnen en zelfs niet hoeven te bestaan. En 
hoewel deze avond nog maar halfweg is, zou ik ook Salons Mantovani willen 
danken voor de prima maaltijd en de uitstekende ontvangst en ons orkest 
“Bruers en Zussen” voor hun enthousiaste begeleiding. Het is trouwens dit jaar 
de 10° keer dat zij ons muzikaal begeleiden. 
 
Ik wens iedereen en alle groepen in dit pas begonnen jaar 2009 veel 
creativiteit en inspiratie toe om de vernieuwing en verfrissing van repertorium 
en van mensen te realiseren in dit en in de volgende jaren. 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezellige babbel                                                    Foto Fred Scholliers  
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst  
 

 



◙◙◙◙◙◙ De laatste ALGEMENE 
VERGADERING – strikt genomen is 
hier uiteraard de vzw bedoeld - van het 
jaar 2008 toonde nogmaals aan dat de 
Vlaamse Volkskunstbeweging voor-
goed de wind in de zeilen heeft. Uit 
wat er te Dendermonde op donderdag-
avond 11 december 2008 in het lokaal 
van vkg. “Reynout” zoal gezegd, 
bedisseld en besloten werd, vermelden 
we hierna enkele voor alle aangesloten 
groepen en leden belangrijke punten. 
 
    
◊◊◊ De contacten met andere organisaties  in Vlaanderen verlopen naar wens. 
We vermelden: ♣ Wat betreft de cursus “Jeugddansanimator” opgezet in samen-
werking tussen Danskant en onze eigen VVKB, lopen de inschrijvingen blijkbaar 
moeilijk binnen. Naar de oorzaken hiervan heeft men het gissen. Is het 
inschrijvingsbedrag te hoog? Duurt de cursus te lang? Is het engagement tussen de 
cursist en de groep waaruit hij/zij komt te onzeker? Hoe dan ook, om het opzet vlot 
te krijgen, heeft de Algemene Vergadering besloten voor elk VVKB-lid dat zich  
inschrijft – en na het succesvol doorlopen van de volledige cursus - tussenbeide te 
komen met een bedrag van 150 euro. Ter omkadering zal een soort engagements-
verklaring ter ondertekening voorgelegd worden. De groepen zijn hierover onder-
tussen aangeschreven. De details i.v.m. de cursus zelf, verschenen in de vorige  
“Driesprong”. ♣ Wat betreft het Instituut voor Vlaamse Volkskunst werd even 
teruggegrepen naar de tweede cursus “Van vissers, kapers en matrozen” die plaats 
had op zondag 16 november 2008 bij vkg. “Drieske Nijpers” te Sint-Gillis-Waas. De 
samenwerking met het IVV blijft ongewijzigd en wordt zelfs verder uitgebouwd, al 
zijn enkele punten en komma’s voor herziening vatbaar. ♣ Ook de samenwerking 
met het Europeade Comité Vlaanderen verloopt naar wens, zoals o.a. blijkt uit hun 
“Vooruitzichten 2009” die men elders in dit nummer van “De Driesprong” kan lezen. 
 
◊◊◊ Bij punt 6 van de agenda “Verslagen van themacommissies, werkgroepen 
en colleges” noteerden we dat voor “kinderen en jeugd” de organisatie in de loop 
van 2009 van een jeugdtreffen in overweging wordt genomen. Wat meer de 
volwassenenwerking betreft, staan twee cursussen op het getouw: “Baltische dansen” 
en “Baldansen – jong en oud”. De data en de locaties worden later vastgelegd.   
 
◊◊◊ Inzake “toekomstige projecten en planning” – punt 7 van de agenda – werd 
vooral aandacht besteed aan de nationale meiboomplanting van 24 mei 2009 te 
Dilbeek. Een en ander kadert in het programma rond de viering van “20 jaar vkg. 
Pippezijpe”  en  staat  daar  uiteraard  al  lang  op  het verlanglijstje. Zo vernamen we 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



tijdens de vergadering dat, naast de eigen groep en twee andere Vlaamse groepen, 
eveneens gastgroepen uit Duitsland, Letland en eventueel ook uit Frankrijk op de 
affiche van de viering staan, evenals een huldiging van (streekgenoot) Jos Mertens 
naar aanleiding van diens 85ste verjaardag. Alles heeft plaats in het Castelhof, 
Molenstraat 102 te Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek). Over dat Castelhof leest U 
meer in volgend nummer van “De Driesprong” en voor de meiboomplanting zelf 
verwijzen we U uiteraard naar onze “Kalender”.    
 
◊◊◊ De werking in de verschillende gouwen kwam tijdens deze AV 
vanzelfsprekend ook ter sprake. Voor het organiseren van een grote gouwactiviteit 
komt, na West-Vlaanderen (2007) en Antwerpen (2008), dit jaar Oost-Vlaanderen 
aan de beurt. Hiervoor stond in oktober 2009 een nieuwe “Oost-Vlaamse Mozaïek” 
op het programma. (Een paar weken na de AV hebben we echter vernomen dat deze 
voorstelling van het programma afgevoerd is.)       
 
◊◊◊ Bij “Varia en rondvraag” werd vanwege de redactie van “De Driesprong” 
een oproep gedaan om een foto van de groepsmuzikant(en) ter beschikking te stellen, 
dit met het oog op de continuïteit bij het opmaken van de kaft van het blad, waar om 
de drie nummers een muzikant – en (een of meerdere) vendelier(s) – bedoelde kaft 
sieren. Door een lid van de vergadering werd eveneens aandacht gevraagd voor de 
Unesco-conventie betreffende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed. 
Hiervoor verwijzen we de lezer naar onze rubriek “Sprokkelingen” in dit nummer.  
 
◊◊◊ In de loop van 2009 zal het aantal Algemene Vergaderingen beperkt worden 
tot drie. De leden van de AV kunnen deze data nu reeds in hun agenda noteren: 
Donderdag 5 maart (Statutaire AV), donderdag 18 juni en donderdag 29 oktober, 
telkens in het lokaal van vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde.                                                
(Cw) 
 
 ------------------------- 
   
   

 
 Het 

Hovelingenbal 
te Gistel 

op 
15 november 2008 
mocht niet minder 

dan  
350 aanwezigen 

verwelkomen! 
 

(Foto DHV) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
EUROPEADENIEUWS 
 
 
 
 
 
► Een blik in de toekomst - De Europeade 2009 heeft plaats in Klaipeda 
(Litouwen), havenstad aan de Oostzee, met 208 300 inwoners. Centrum van handel, 
industrie en visserij. De industrie omvat o.m. scheepsbouw, verwerking van vis 
(conserven) en papier-, hout- en textielindustrie. Enkele educatieve instellingen, 
regionaal museum. De stad ontstond als Memel rond een in de 13de eeuw gestichte 
burcht van de Duitse Orde, kreeg in de 15de eeuw stadsrecht en behoorde lange tijd 
tot Oost-Pruisen. Ze werd in 1925 omgedoopt tot Klaipeda en werd in Wereldoorlog 
II door de Duitsers bezet. (Naar Encarta ® Winkler Prins 2006 ©)  

Voor 2010 staat Bozen in Zuid-Tirol op het programma, omdat Dachau (D) 
afgehaakt heeft. (Italiaanse benaming: Bolzano). Stad met 97 100 inwoners. 
Knooppunt van wegen tussen Italië en Oostenrijk (Brennerpas), maar ook met het 
Zwitserse Engadin, en heeft een druk toeristenverkeer. De inwoners spreken 
voornamelijk Duits. Het is tevens industriecentrum (staal, aluminium, chemische 
producten), centrum van fruit- en wijnbouw en kent een internationale beurs. In de 
oude stad, die een Oostenrijks karakter heeft, liggen de Laubengasse (Via dei 
Portici), geflankeerd door arcaden en 15de-, 16de- en 17de-eeuwse huizen, en de 
Obstmarkt (Piazza delle Erbe). De gotische dom (12de–15de eeuw) heeft een 
polychroom dak, campanile uit 1519 en een fraaie preekstoel uit 1514. Bozen is het 
centrum van Zuid-Tirol, dat na de Eerste Wereldoorlog door Oostenrijk aan Italië 
moest worden afgestaan. Het archeologisch museum bevat sinds januari 1998 het in 
1991 in het Ötztal ontdekte lijk en de bezittingen (kleding, wapens) van een man uit 
het stenen tijdperk. (Naar Encarta ® Winkler Prins 2006 ©)  

Tallinn, hoofdstad van Estland, is Europeadestad in 2011, gevolgd in 2012 door 
L’Aquila (Italië), een stad zowat 100 km. ten N-O van Rome, gelegen in het 
berggebied van de Abruzzen.  

► Op de activiteitenlijst van het Europeade Comité Vlaanderen staan voorlopig 
volgende punten: Repetities Europeadedans “Zottenkermis” en vendelnummer “De 
vlegel”. – Uitbouw Europeade Forum-stand van het Europeade Comité Vlaanderen. 
– Steun aan de meiboomplantingen van 2 mei 2009 (Pajottenland - Danspunt) en van 
24 mei 2009 (Dilbeek - VVKB). – Uitbouw fototentoonstelling op de Europeade in 
Klaipeda. Leden van de werkgroep hiervoor zijn Armand de Winter, Eric de Connck, 
Eddy Picavet, Willy Cobbaut en Fred Scholliers. – Internationaal vendeltreffen i.s.m. 
Danspunt. Leden van de werkgroep hiervoor zijn Danny Van den Brande, Hilda 
Ryssaert, Bruno Verspecht, Filip Bogmans, Stef Linssen en Stefan Praet. – 
Kerstconcerten – Kerstmarkt te Brasschaat – Viering Jos Mertens bij diens 85ste 
verjaardag.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Oma was net overleden. Twee van de kleinkinderen waren afscheid 
gaan nemen en nu zaten ze, de ene met zijn lego-blokken en de 
andere met zijn autootjes, te spelen op de mat …  
 
 

Gesprekje tussen twee broers 
 
 
“’t was net of ze sliep … Ze leek wel de Schone Slaapster!”, wist 
kleine broer die zelden oma zo rustig en vol overgave had gezien. -  
“Ze wacht op de prins op het witte paard!”, trok grote broer het 
beeld verder door.  – “Neen!”, antwoordde de kleine weer. “Die 
prins, dat is toch opa? En die kan geen paard rijden …” 
 
Ze speelden een poosje rustig verder. Maar het beeld van oma liet 
hen niet los.  
 
“Zou oma nu nooit meer wakker worden?”, vroeg de kleinste zich 
af. – “Ik denk van niet!”, antwoordde de grootste weer. “Doden 
keren nooit meer terug. Onze meester van vorig jaar heeft ons daar 
rond Allerheiligen over verteld. Hij zei ook dat ze wel nog eens 
zouden terugkeren bij het Laatste Oordeel.” – “Wanneer is dat?”, 
wou de benjamin weten. – “Op het einde van de wereld. Dan staan 
alle mensen uit hun graf op … Zo heeft de meester dat gezegd …” – 
“Maar dan zijn dat allemaal geraamten! Ik geloof nooit dat ik dan 
oma nog zal herkennen. Zonder haar en zonder valse tanden …” 
 
Hij huiverde als hij er aan dacht: Alleen maar knoken, die zolang in 
een kist in de grond hadden gelegen … Ze zouden er zeker zo uitzien 
als die paters in dat graf die ze in dat museum aan de zee hadden 
gezien. Hij had dat altijd zeer akelig gevonden. 
 
Weer viel de dialoog stil. De benjamin bouwde verder met zijn 
blokken en grote broer startte een nieuwe autorace … 
 
 
 
Een paar dagen later zaten beiden opnieuw op de mat met hun 
autotootjes en hun lego-blokken. En ’t was net of ze hun gesprekje 
verder zetten. Over hun oma, die ondertussen al begraven was.  Het  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



was de kleinste die de draad weer opnam.  “Zeg broer … En de 
mensen die werden verbrand, net als oma … Zou dat stof dan 
allemaal terug samenwaaien?  Als oma werd uitgestrooid tussen het 
gras op die weide was er heel veel stof. Het was een echte stofwolk 
… Dat kon toch niet anders! Ons oma was ook niet zo mager, hé! Die 
had zulke malse armen …” – “Ja! En een grote boezem. Dat was heel 
lekker als je daar tegen lag! Maar in dat kamertje voelde je door 
haar blouse heen dat ze het heel koud had … Dat vond ik wel een 
beetje griezelig. Gij niet?” 
 
Hij keek grote broer met enige angst in de ogen aan. “Ja! Ik ook! 
Maar eigenlijk moeten wij toch niet bang zijn: Ze was altijd zo lief 
voor ons! Ik geloof dat wij de beste oma van de hele wereld 
hadden.” Het klonk zo overtuigd uit de mond van die kleine 
dreumes. “En ze kon goed koken: Stoofvlees met appeltjes en 
roereieren in een speciaal panneke … En rijstpap met bruine suiker! 
Hm! – “Ik peins dat ze haar in de hemel dikwijls zullen vragen om te 
koken. En oma zal dat zeker met heel veel plezier doen. En na de 
afwas, naaldwerkjes maken. Dat kon ze ook zo mooi. Sommige 
mensen konden het niet geloven dat dat allemaal met kleine 
kruisjes was gemaakt. Het leek wel geschilderd …” 
 
“En nu zal ze nog veel meer tijd hebben …  Nu heeft ze alle tijd …” 
De dialoog viel even stil. Even maar, want grote broer nam de 
draad van het gesprek weer op. “Maar voor opa zal het wel iets 
moeilijker zijn. Die moet nu zijn eigen potje koken … - “Zou hij dat 
wel kunnen?” – Er klonk twijfel in zijn stem. “Dat weet ik niet … 
Opa kan veel, maar koken?” 
 
“Dat zullen wij wel vlug weten, want volgende week moeten wij bij 
opa gaan eten … En als het stoofvlees is met frietjes en appeltjes, 
zal ik in de handen klappen en luid roepen: Bravo, opa! Je  bent een 
echte kok!” 
 
“Wedden dat hij het al bereid stoofvlees bij de slager aan het 
station zal halen en de frietjes gewoon in “’t Frituurke” om de 
hoek?” – “Als oma dat vanuit de hemel ziet, zal ze vast lachen en 
zeggen: Die opa toch!”  - “Dat zei ze vroeger ook dikwijls als opa 
een grapje uithaalde of een mopje vertelde … Of iets heel doms 
deed …”  
 
“Die opa toch!”                                           Edgard van der Duerme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRATIS 
Portkosten niet inbegrepen 

 
Dansereye – Deel I (Terminologie) – Uitgave van de Volkskulturele Gemeenschap – 
z.d. (De VKG was een kortstondige overkoepeling van Vlaamse volkskunstgroepen, 
opgericht in augustus 1948 te Antwerpen. Bron: NEVB). – 20 blz. 
 
Dansereye – Deel II (Muziek en beschrijving van: De papieren wereld – Zo is er 
maar ééntje – Onder de linde groen – Schotse wals – De tweeling – De galop – 
Kleuterbos – De Toverrcirkel – Sonderburger Quadrille – De Rozendans – De 
Kegelaar – Kleine Schottisch – De Windmolen – Vlaamse Meidans – De Galopin – 
Almelose Kermis) – Uitg. Volkskulturele Gemeenschap – z.d. – 20 blz. 
 
De Zevensprong – 20 gemakkelijke volksdansen (De Begroeting – Klepperwals – 
Mieke Stout – De Tovercirkel – Boerenbruiloft – De Kegelaar – De Grote Ronde – 
De Kribbel – Kwajongensdans – Meidans – De Galop – Almelose Kermis – De 
Rozelaar – De Ringelrei – Zevensprong uit N-Nederland – Zevensprong Brabantse 
Kempen – Meisje uit het Noorden – Driekusman – Rijnlander – Polonaise) – 
Samenstelling L. de Roo – Uitg. Instituut voor Nationale Volkskunst – z.d. – 48 blz. 
 
De Danssleutel – Systematiek van de volksdans en proef van een eigen Nederlandse 
volksdansvaktaal – Door Huig Hofman - Tweede uitgebreide oplage - Uitg. 
Volksdanscentrale voor Vlaanderen – 1973. – 84 blz. 
 
De Danssleutel – Een vaktaal voor en een systematiek van de volksdans – Door 
Huig Hofman - Deze bundel is een derde omgewerkte en uitgebreide oplage van de 
uitgave in onze vorige paragraaf  - Uitg. VDCV – 1982. – 84 blz. 
 
Dansen uit de Zuidelijke Lage Landen – Bundel V – (Daar waren twee vlooien – 
De reep in d’hand – Schellevisch kruipt deur – D’Hoogmis is gedaan – Een vrouw 
had een kabas – En als ons kindeke braaf zal zijn – Jantje van Coolkerke – Men 
vroeg aan Magdaleentje – Kaatje – Kinderkens zet uw korfkens uit – ‘k Kwam 
lestmaal over den Rijn – Het zal ’t avond bal zijn – Een twee drij – Vuile slore – 
Trinetteke – West Zuid West) – Samenstelling: Elly Olderaan – Een Noord-
Nederlandse uitgave uit 1987. – 40 blz. 
 

Met onze dank aan Gina van Goethem-Vercauteren 

 
◙ Deze bundels kunnen gratis verkregen worden op het adres: Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 
9310 Baardegem-in-Aalst. E-post: willy.cobbaut@telenet.be. Aangezien het enige exemplaren 
zijn, geldt de regel “Wie eerst komt; eerst maalt”. Verder is het systeem eenvoudig: Na 
ontvangst kijkt de ontvanger na voor welk bedrag aan postzegels geplakt werd en maakt dit 
bedrag dan over op rekening 000-0914764-54 van W. Cobbaut, 9310 Baardegem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



   SPROKKELINGEN 
 

♣  125 000 LIEDEREN UIT VLAANDEREN EN NEDERLAND - De 
Nederlandse Liederenbank omvat meer dan 125.000 Nederlandse liederen. In 
beginsel gaat het om Nederlandstalige liederen, zowel uit Nederland als Vlaanderen. 
Er zijn ook wel liederen in andere talen opgenomen, bijvoorbeeld in het Frans, Duits 
of het Latijn, als die in de Nederlanden zijn gezongen. Ga vlug een kijkje nemen op 
www.liederenbank.nl.  

De liederenbank bestrijkt een periode van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw. 
Het soort liederen en de dekkingsgraad verschilt per collectie en repertoire. 
Percentueel zijn uit de middeleeuwen de meeste liederen opgenomen. Het percentage 
neemt geleidelijk af tot aan het heden. Uit de twintigste eeuw zijn vooral liederen uit 
volksliedbundels en veldwerkopnamen opgenomen. Het gaat daarbij wel om vele 
duizenden liederen. Van hedendaagse populaire muziek zijn vooral verwijzingen 
naar tracks op cd's opgenomen.  

Het gaat om liefdesliederen, spotliederen, geuzenliederen, psalmen en andere 
religieuze liederen, volksliederen, kinderliederen, sinterklaas- en kerstliedjes en nog 
veel meer. Bronnen van de liederen zijn liedboeken, liedbladen, liedschriften en 
veldwerkopnamen. Van elk lied is de bron aangegeven waar de tekst en eventueel de 
melodie is te vinden. In een aantal gevallen kan direct worden doorgeklikt naar de 
gehele tekst van het lied of naar de melodie of een geluidsopname. De Nederlandse 
Liederenbank wordt geproduceerd op het Meertens Instituut in het Documentatie- en 
Onderzoekscentrum van het Nederlandse lied in samenwerking met diverse partners.   
 
PS – Voor de liedboeken van Willems en Van Duyse, zie elders in dit nummer. 
 
♣ MONUMENT VAN WILLEM DE MEYER TE BORGERHOUT GERED? – 
Op het Seniorennet lazen we een stukje gedateerd 9 november 2008. We laten het 
hier ter informatie voor onze lezers volgen. 
 

ANZ tegen afbraak monument 
Willem De Meyer - Het begint een 
slechte gewoonte te worden. Andermaal 
is het ANZ in actie moeten treden om 
een monument te redden. In het Te 
Boelaerpark in Borgerhout staat een 
monument ter ere van Willem De Meyer, 
de man die via zijn uitgeverij, zijn 
platenfirma, zijn radio- en tv-
uitzendingen, maar  vooral  via  zijn  
ontelbare  zangstonden het Vlaamse lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
promootte. Na zijn dood in 1983 werd mede op initiatief van het ANZ en 
met giften van honderden Vlamingen een monument van de hand van 
beeldhouwster May Claerhout opgericht in zijn woonplaats. 
 
In het kader van de heraanleg van het park diende het kartel SP.A-Spirit-
Groen in de districtsraad van Borgerhout onlangs een voorstel in om het 
monument af te breken. Hierop schreef het ANZ, in samenspraak met de 
familie De Meyer en de kunstenares, een open brief aan de districtsraad 
met de oproep het beeld te behouden. De lokale pers berichtte uitgebreid 
over de zaak en een storm van protest brak los. Met succes. Op de 
districtsraad van 20 oktober ll trok het kartel zijn voorstel in. De oppositie 
diende daarop een motie in om het monument te behouden, maar kreeg 
geen meerderheid. Uiteindelijk besliste de meerderheid geen uitspraak te 
doen over het beeld, maar de stedelijke commissie Beeld in de Stad te 
laten beslissen over een eventuele afbraak. Hiermee passeerde het district 
bewust zijn eigen Cultuurraad wetende dat die de oproep van het ANZ 
ondersteunt. Dit zal zeker nog een juridisch staartje krijgen.  
 
Voorlopig is het beeld van de afbraak gered, maar het kan slechts uitstel 
van executie zijn. Hoe dan ook volgt het ANZ de zaak verder op. (Einde 
citaat). 
 
Het spreekt vanzelf dat ook wij niet gelukkig zijn met wat daar te Borgerhout aan het 
gebeuren is. Hopelijk moeten we hier niet op terugkomen en kunnen we het 
“voorlopig” uit vorig bericht vervangen door “definitief”. (Cw) 

 

 

 

♣  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

♣  DE VVKB OP HET INTERNET – De VVKB op het internet ontmoeten, dat 
kon natuurlijk al lang. Tik “vlaamse volkskunstbeweging” als zoekterm bij 
Google in en er bieden zich 723 pagina’s aan waarin U kunt gaan rondneuzen. 
Met vvkb als zoekterm is er keus uit 1 190 resultaten.  
 
Maar sinds een achttal maanden heeft de VVKB ook een eigen website en dat 
bedoelen we natuurlijk. www.vvkb.org om meer precies te zijn. U bent daar 
nog geen kijkje gaan nemen? Onvergeeflijk eigenlijk! Wat U nu moet doen? 
Onmiddellijk de lezing van dit nummer van “De Driesprong” even onderbreken, 
direct naar uw computer hollen, www.vvkb.org intikken … en het resultaat 
bewonderen. Benny Meyns heeft er echt iets moois van gemaakt! 
 
Organiseert uw groep de komende maanden een publieksactiviteit? Dan kunt U 
dat natuurlijk aan de redactie van “De Driesprong” melden. Waarvoor bij 
voorbaat onze dank. Maar U kunt ook zelf die activiteit laten opnemen in de 
kalender van de website. Belangrijk toch?  
 
En U kunt nog iets doen. Als uw groep een eigen website heeft, kan de webmaster 
een zgn. link leggen tussen die groepswebsite en die van de VVKB. Als dat 
ondertussen nog niet gebeurd is, zet U dat maar als agendapunt op het 
programma van de eerstvolgende bestuursvergadering.  
 



 
♣ PATER GHISLEEN WINDEY OVERLEDEN – Te Heverlee overleed op 
donderdag 11 december 2008 pater Ghisleen Windey SJ. Hij werd geboren te 
Buggenhout op 19 oktober 1923, trad toe tot de Sociëteit van Jezus op 7 september 
1940 en werd priester gewijd op 24 augustus 1953. Hij maakte deel uit van de 
“Confrérie der vrienden van de Europeade” en was in VVKB-kringen een goed 
bekende figuur. Bij de bijeenkomst op 22 oktober 2006 te Sint-Niklaas van de 
Vrienden van de Vlaamse Volkskunstbeweging was hij een der celebranten tijdens 
de Eucharistieviering. Namens de redactie van “De Driesprong” en namens de hele 
VVKB-gemeenschap bieden wij aan de familie onze innige deelneming aan in de 
rouw die hen treft. 
 
♣ KAREL POTTIE OVERLEDEN – Een der laatste dagen van vorig jaar is Karel 
Pottie van ons heengegaan. Velen wisten dat hij ziek was. Maar toch komt zijn 
overlijden nog onverwacht vroeg. Vanwege Roland Man, gouwvoorzitter West-
Vlaanderen, ontvingen we volgend bericht: 
 
Wij hebben het droevig nieuws te melden, dat onze ere-gouwvoorzitter, Karel 
Pottie, deze nacht is overleden. Karel, die op 7 maart 2009 70 jaar zou 
worden, leidde de gouw van 27 november 1979 tot 6 juni 2000. Via zovelen 
uit de West-Vlaamse volksdansgroepen voelen we ons innig verbonden met 
het verdriet van zijn echtgenote Chris, zijn kinderen en kleinkinderen, aan 
wie wij veel sterkte toewensen in deze dagen van beproeving. We bewaren 
een héél goede herinnering aan Karel en zijn hem uiterst dankbaar voor zijn 
inzet en de fijne samenwerking gedurende zovele jaren. 
  
Wij sluiten ons daar bij aan en bieden op onze beurt aan de familie onze 
innige deelneming aan in de rouw die hen treft. 
 
♣ FILM EUROPEADE 2008 – De 
Europeade 2008 te Martigny (Zwitserland) 
staat sinds enkele maanden als film op 
DVD, dank zij de goede zorgen van onze 
huisfotograaf/cineast Fred  Scholliers. Deze 
DVD kan besteld worden tegen de prijs van 
15 euro (incl. portkosten).  
 
Voor info en bestellingen: Fred Scholliers, 
Gentsesteenweg 77, 9200 Dendermonde. U 
kan ook telefoneren: 052/21 77 34. Of per e-
post: fred.scholliers@telenet.be. Betaling op 
rekening 799-5075615-92 van Fred 
Scholliers, 9200 Dendermonde.  

 
 
(Foto Fred Scholliers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



♣ MON DE CLOPPER – AANVULLING – Na lezing van onze bijdrage over 
Mon de Clopper in vorig nummer van “De Driesprong”, stuurde een onzer lezers – 
waarvoor dank - ons een uitgebreid overzicht van de beginjaren tussen het einde van 
de oorlog tot midden de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Ter aanvulling putten we 
hieruit volgende preciseringen.  

Bij de stichting in 1951 bestond de KVVF uit drie groepen, nl. “Troubadour”, 
“Reinaert”  en  “Nele”,  deze  laatste  groep  in feite een afsplitsing van de eerste. Het 
eerste bestuur bestond uit Hugo Elsemans (vz), Jos Vanhoeck (secr.), Luce Vanhove 
(dansleiding) en Simonne Hellemans (overleden in 1999). Als belangrijkste concrete 
realisaties tijdens de eerste drie jaren kunnen vermeld worden: de 
meiboomplantingen te Borgerhout, Westerlo en Lokeren; een studieweekend op 
kasteel ‘Hertogenburg’ te Wespelaar; de oprichting van vkg. “Die Landouwe” te 
Genk; de uitgave vanaf 1953 van het driemaandelijks “Nieuw Perspectief”.  

Ondertussen was ook de Antwerpse groep “Elckerlyc” komen aansluiten. Mon de 
Clopper  werd in 1954  –  na een democratische verkiezing, zoals onze correspondent 
preciseert - tot nieuwe voorzitter verkozen. Tien jaar later volgde dan de 
naamsverandering. (Cw)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

♣  DE JUISTE PERSOON – Uiteraard staat elk lid van het VVKB-bestuur 
klaar om U van dienst te zijn, om op uw vragen te antwoorden, om U op de 
juiste weg te helpen. Maar onmiddellijk bij de juiste persoon gaan aankloppen, 
maakt de weg naar de oplossing van uw probleem toch wat korter.  
 

Voor vragen van algemene aard dient men zich vanzelfsprekend te wenden tot 
voorzitter Theo Smet, Beukenhofstraat 52 bus 101 te 8570 Vichte. E-post: 
theo@vvkb.org Of tot secretaris Lieven Stubbe, Etikhoveplein 5 te 9680 
Maarkedal. E-post: secretariaat@vvkb.org.  
 

Voor het kindercollege richt U zich bij voorkeur tot Koen Denduyver, 
Zevekoteheirweg 12 te 8470 Gistel. Telefoon: 0496/23 18 03. Of via e-post: 
koengistel@telenet.be. 
 

Voor het jeugdcollege staat Wilfried Vercammen voor U klaar op het adres 
Stationsstraat 278 te 1770 Liedekerke. Of via de telefoon: 053/66 76 33 of 
0475/66 46 47. Ook via e-post: fa531139@skynet.be of 
w.vercannen@proximus.be. Een andere deur om aan te kloppen: 
jeugdcollege@vvkb.org. 
 

Een vraagje in verband met de volwassenenwerking? Ga daarvoor te rade bij 
Jeanne Vandenbussche, Reygaerdijkstraat 28 te 8630 Veurne. E-post: 
a.dequidt@skynet.be.  
 

Voor contact met de redactie van “De Driesprong” volgt U bij voorkeur de 
wegen die opgesomd staan in het colofon op p. 2 en 3 van de kaft.  

 



♣ UITSLAG VAN HET PROVINCIAAL VOLKSDANSTOERNOOI OOST-
VLAANDEREN – Zoals beloofd in vorig nummer van “De Driesprong”, publiceren 
we hierna de uitslag van het Provinciaal Volksdanstoernooi 2008 van de provincie 
Oost-Vlaanderen. We geven de uitslag in orde van optreden: vkg. “Reintje Vos” 
(Stekene-Kemzeke) haalde cat. B; vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas) haalde cat. C; 
de “Vlaams Caledonische Society” (Gent) en vkg. “Sneyssens” (Evergem) haalden 
beiden cat. A. Noteer dat er vier categorieën zijn en dat categorie A de hoogste 
categorie is.  

♣ EEN VRAAGJE – Van een onzer trouwe lezers ontvingen we volgend vraagje: 
“Er is een (Bretoense) rijdans 'Andro' die veel op 'Boombal' e.d. wordt gedanst. Ik 
hoop in het bezit te komen van een partituur en de juiste dansbeschrijving van 
'Andro'. Kunt u mijn vraag in de  'Sprokkelingen' van “De Driesprong” opnemen? 
De info kan naar de.vlasblomme@gmail.com worden gestuurd.” 
 
 
♣ GEZOCHT – Een van onze lezers zoekt te kopen tegen elke aannemelijke prijs: 
“De tijd in de folklore” van Adolf Ulens. Deze publicatie is een uitgave van het jaar 
1931. Contact opnemen met de redactie, die verder het nodige zal doen om de 
partijen bij elkaar te brengen.   

 
♣ DE UNESCO – Tijdens de 
Algemene Vergadering van 11 
december 2008 te Dendermonde werd 
door een der aanwezigen aandacht 
gevraagd voor de Unesco-Conventie 
betreffende de bescherming van het 
immaterieel cultureel erfgoed. Ten 
behoeve van onze lezers volgt hier 
beknopt enige informatie betreffende 
bedoelde Conventie. Wij zullen daar in 
volgende nummers nog op terugkomen. 
 
De UNESCO  (afk. van United  Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization) is een organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, 
wetenschap en cultuur, opgericht op 16 nov. 1945. De doelstelling van de organisatie 
is het bijdragen aan de vrede en de veiligheid in de wereld door het stimuleren van 
de samenwerking tussen staten door onderwijs, wetenschap, cultuur en 
communicatie, teneinde het universele respect voor de gerechtigheid, de heerschappij 
van het recht en de rechten van de mens, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal 
of godsdienst, te bevorderen. Om dit doel te bereiken wordt de organisatie tot taak 
gesteld: 1. het bevorderen van wederzijdse kennis en begrip onder de volkeren door 
massacommunicatie; 2. het bevorderen van het onderwijs voor de gehele bevolking 
en de verspreiding van de cultuur; 3. het in stand houden, uitbreiden en verspreiden 
van de kennis. (Bron: Encarta Winkler Prins). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Immaterieel erfgoed is een verzamelterm voor al het erfgoed dat niet-tastbaar is. 
Voorbeelden hiervan zijn rituelen, verhalen, gebruiken, recepten, feesten, talen, rites, 
ambachten, technieken, overtuigingen, liederen, podiumkunsten, sporten en spelen. 
Dit in tegenstelling tot materieel erfgoed, dat zowel roerend als onroerend kan zijn.  
Zo is het epos van Reynaert de Vos een voorbeeld van een immaterieel erfgoed, 
maar evenzeer passen oude volksdansen in het plaatje.  

Hierbij direct aansluitend dienen we – met veel genoegen – te vermelden dat FARO 
(Vlaams Centrum voor Cultureel Erfgoed) en het IVV (Instituut voor Vlaamse  
gVolkskunst) samen een aanvraag indienden om de Trawantel als immaterieel 
cultureel erfgoed te laten erkennen.  

De Trawantel – oorspronkelijk een 
zwaarddans, nu een stokkendans – werd in 
de twintiger jaren van de vorige eeuw alleen 
nog gedanst door de Sint-Sebastiaansgilde 
van Westerlo, maar is sindsdien door 
meerdere volkskunstgroepen overgenomen. 
De dans werd opgenomen in “Dansen uit 
Westerlo” een IVV-uitgave. Zie ook: Renaat 
van Craenenbroeck in “Op harpen en 
snaren” (1983) waar deze dans de Traweitel 
genoemd wordt.    

PS - De Unesco-Conventie betreffende de bescherming van het immaterieel cultureel 
erfgoed werd aangenomen te Parijs op 17 oktober 2003. De volledige tekst ervan kan 
gelezen worden – indien gewenst ook opgeslagen en/of afgedrukt – via het internet. 
U voert de zoektermen unesco conventie immaterieel erfgoed (geen 
aanhalingstekens) in, opent het passend zoekresultaat en dubbelklikt daar op de pdf-
bijlage. Op eenvoudig verzoek stuurt de redactie U via e-post de tekst als pdf-bijlage. 
(Cw)  

   
MEDEWERKING GEVRAAGD – De rubriek “Sprokkelingen” is er op de 
allereerste plaats voor U, lezers. Nieuws in de rand, wetenswaardigheden, vragen, 
suggesties, het vindt in deze rubriek allemaal wel een plaatsje. U zoekt een (oude) 
publicatie? U zoekt bladmuziek of de beschrijving van een of andere dans? Of 
informatie over vendelfiguren? Deel het ons gerust mee. Wij zullen uw berichtje, uw 
suggestie, uw vraag zeer graag publiceren. Doen dus!   

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ₪                                                                          OPINIE 
 
 
 
“Volkskunst” is een niet eenvoudig te omschrijven begrip. We hebben het daar in 
vroegere nummers van “De Driesprong” reeds over gehad. Ook nu gaan we er een 
paar bladzijden – rechtsreeks en onrechtstreeks – aan wijden. Het zal wel niet de 
laatste maal zijn … 
 

HET POPPENSPEL 
en volkskunst 

 
Nu de wereld al maar kleiner lijkt te worden en verre landen en volkeren, dankzj de 
moderne communicatietechnieken, steeds maar dichterbij komen en in elk geval 
sneller te bereiken zijn, groeit overal de belangstelling voor het “volkseigene” en dat 
verheugt ons natuurlijk. Dr. Tjaard de Haan sprak reeds in 1979 volkomen terecht 
over “de hand over hand toenemende interesse voor wat met meer of minder recht 
als het “eigene” wordt aangevoeld.” (1) 
 
In een tekst over volkskunst (2) verwijst ook Boy Wander naar dat “eigene”, waar hij 
het heeft over eventuele verschillen “tussen de kunst van Franse en Finse boeren, 
Spaanse en Hongaarse herders, Nederlandse en Portugese zeelieden”, verschillen die 
hij toeschrijft “aan verschillen in de culturele systemen waartoe deze groepen en 
subculturen behoren”. Dat het wezen van hun kunst identiek is en zelfs als de 
volkskunst nationaal en etnisch weinig differentiatie zou vertonen, zoals deze auteur 
(o.i. te minimaliserend)  opmerkt, verandert niets aan het feit dat men ook daar wel 
degelijk over volkseigen verschillen kan spreken.   
 
Dat volkseigen karakter is één element uit de definitie van “volkskunst”. Een tweede 
element – waarnaar steevast door alle auteurs verwezen wordt – is het feit dat 
volkskunst uit de naamloze massa lijkt te komen – wat nogal ongenuanceerd 
uitgedrukt is – en/of door diezelfde naamloze massa in hoge graad zodanig 
opgenomen werd dat een en ander onlosmakelijk tot het volkseigene is gaan behoren.  
 
Die twee elementen, waartoe we ons hier gaan beperken, ontmoet men in voldoende 
mate bij een aantal facetten van het poppenspel. Daarover maken we hierna wat – 
persoonlijke – overwegingen. 
 
Het poppenspel heeft vele jaren een belangrijke rol gespeeld in het 
ontspanningsleven van alle standen in de maatschappij en heeft slechts de voorbije 
decennia wat aan belang ingeboet. Vele aspecten van het volksleven kwamen in die 
tak van de theaterwereld aan bod. En of de auteurs en de acteurs – soms dezelfde 
namen – nu  voor  een  hoger  of  een  lager  niveau zorgden, steeds weerspiegelde de  
volksziel  zich  in  hun  stukken.  Die  volksziel,  zo  lezen we bij J. Vandenbrouicke,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“openbaart zich zowel in de vaardigheid van de poppenmaker, van de decorschilder, 
van de speler, als in de belangstelling van het publiek, met hetwelk de poppenspeler 
altijd nauw verbonden is. In die verbondenheid overigens ligt de toverkracht van zijn 
woord en van zijn uitbeelding, want spontaan denkt en voelt en dialogeert hij steeds 
naar het hart en de zin van zijn toeschouwers.” (3) 
 
We denken bij dat alles uiteraard minder aan gevestigde namen in de wereld van het 
poppenspel en meer aan de zovele eigen probeersels van zowel jongeren als ouderen 
die zonder specifieke scholing hun ruwe en ongekunstelde koppen sneden, met zeer 
eenvoudige middelen aangeklede poppen speelden, met teksten werkten zonder veel 
literair niveau. Dat evenwel deden met hart en ziel, voor weinig publiek meestal, 
enkele vrienden soms of misschien alleen voor broers en zussen, in de huiskamer of 
op de zolder onder de dakpannen. 
 
Maar soms geestig en raak verwoord! Van alle hout pijlen makend om hun publiek 
aan het lachen te brengen. Inspelend op de actualiteit uit de eigen omgeving en de 
eigen leefwereld. Met welwillende toeschouwers die zichzelf herkenden in de 
personages, de kwinkslagen, de woordkeuze van de spelers, de … noem maar op! 
 
Sommige van die “gezelschappen” bestaan niet lang, anderen houden het wel een 
hele poos uit. Maar om het even. Meestal zijn het eigen mensen die voor eigen 
mensen spelen, over eigen toestanden en over de eigen actualiteit handelend. Ook als 
het geen volksmensen zijn die “ten tonele” gebracht worden, maar daarentegen 
prinsen en prinsessen, rovers, ridders, reuzen en dwergen. Toch zal het volkseigene 
van de mensen en de dingen rondom spelers en publiek dat alles kleuren met het 
rood en het geel en het blauw en het groen van het eigen volk. 
 
Waarschijnlijk meer dan zulks het geval is bij liedteksten, dansen, muziek en nog 
zovele andere vormen van volkskunst, is hier de quasi naamloze kunstenaar aan het 
werk. Zodat we graag nogmaals J. Vandenbroucke citeren waar hij stelt dat de hier 
geschilderde prestaties “het eigenhandig werk zijn van mensen die in hun vrije uren 
hun theater onderhouden, poppen maken en vermaken, decors schilderen en hun 
repertorium samenstellen, zodat we mogen spreken van “volkskunst”. Het is een spel 
gegroeid uit de aanleg, de vaardigheid en de liefhebberij van volksmensen (…).” (4)  
 
We verwezen hier reeds vroeger naar een aantal dingen die als volkskunst dienen te 
worden beschouwd en voegden daar de volksverhalen aan toe. (5) Hetzelfde kunnen 
we gerust zeggen over vele aspecten van de wereld van het poppenspel, zijnde een 
uniek stuk erfgoed binnen onze volkscultuur. 

Willy Cobbaut. 
 
(1) In “Onze Volkskunst”, p. 6. Uitg. Elsevier, Amsterdam/Brussel (1979).   
(2) Encarta – Winkler Prins Encyclopedie 2006. 
(3) J. Vandenbroucke, “Het poppenspel in de Nederlanden”, p. 68. Uitg. De Nederlandsche 
Boekhandel, Antwerpen (1946). 
(4) J. Vandenbroucke, op. cit., p. 63. 
(5) Cfr. het opiniestuk in “De Driesprong” van september/oktober 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Volkskunst is als het kantwerk 
rond een natie. De ziel van een 
volk wordt zichtbaar in zijn 
dansen, hoorbaar in zijn muziek. 
Het vuur in een volk krijgt vorm 
als vlammende vaandels de ijle 
lucht doorklieven. De geest van 
een volk weerspiegelt zich in de 
ernst en de humor binnen oude en 
nieuwe volksgebruiken.  
 
De volkeren in Europa moeten zich 
vast verenigen rond hun nationale 
verscheidenheden, om grenzen 
niet langer grenzen, maar 
raaklijnen te laten worden.  
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