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De DRIESPRONG

Schaarknipwerk Bertje Gielis

Beste VVKB Vrienden,

GENIETEN
Ongetwijfeld is het voor veel VVKB groepen een drukke tijd
geweest. Veel groepen waren aanwezig op de Europeade in
Namen, anderen namen deel aan festivals in binnen- en
buitenland en enkelen organiseerden zelf een volkskunstfestival.
VVKB en Vlaanderen was weer alom present om onze eigen
volkskunstcultuur, met veel fierheid aan de wereld te laten
zien.
Dit jaar organiseerde de regio Wallonië de 53° Europeade voor
volkscultuur. Zelfzeker en met veel fierheid organiseerde
Namen dit prachtige jaarlijkse cultuurevenement. NIETS is
perfect, maar deze organisatie benaderde toch, zelfs de zeer
hoog gespannen verwachtingen. Het is absoluut geen sinecure,
om, zelfs onder normale omstandigheden dit feest te
organiseren voor 4500 deelnemers. Daar bovenop komt nog de
niet te onderschatten beveiliging voor terreurdreiging. Alleen al
de beveiliging van de stoet, met spijkertapijten, zichtbare en
onzichtbare beveiligingsmensen en zelfs met een helikopter die
een oogje in het zeil hield vanuit de lucht was tot nog toe nooit
gezien in een Europeade. Vlaanderen was zeer talrijk aanwezig
in Namen en bracht zeer gesmaakte optredens op straten en
pleinen. De kers op de taart was ongetwijfeld het Vlaamse
optreden op de slotmanifestatie. Een pittige, nieuw gecreëerde
Vlaamse dans werd op een, tot aan de rand gevuld podium op
een prachtige manier gebracht. Heel veel lof en een dikke
proficiat aan ons VVKB danscollege, alle dansleiders, dansers en
muzikanten! Het was schitterend.

Er was dus zo veel te doen, dat wij allemaal het HEEL druk
hadden. Terwijl we met het éne bezig zijn, denken we al aan
wat nog komen moet en hoe we dat gaan doen. We zijn zo
gemediatiseerd geworden dat we denken in zeer korte flitsen,
zonder al te lang bij iets stil te staan. Vergeten we daarbij niet,
op de momenten waar dat zou kunnen, te GENIETEN van het
moment en te beseffen: "dit is toch heerlijk, uniek". "Zijn we
niet gelukkig dat we dit kunnen en mogen meemaken/mee
maken?" Gewoon eventjes rustig worden en genieten van elkaars
aanwezigheid in de groep, op oefenstonden, enz.. Het is maar
als we zelf in de problemen zitten, of vernemen dat iemand
gezondheidsproblemen, of wat dan ook heeft, dat we beseffen
hoe gelukkig we voorheen waren. Het kan allemaal zo snel en zo
grondig veranderen, soms in fracties van seconden. Zich een
beetje gelukkig voelen als we in de groep een goed optreden
hebben gehad, of als we naar iemands verhaal hebben mogen
luisteren en hebben mogen delen in zijn of haar geluk of in de
problemen waarmee hij of zij worstelt, dat maakt een heel
verschil. BEWUST GENIETEN van de kleine dingen van het leven
is een beetje gelukkig zijn, en is een beetje een buffer om de
minder goede dingen van het leven te kunnen opvangen en
verwerken, als dat nodig is. Ik wens het iedereen toe.

Theo Smet.

Uw voorzitter, Theo Smet

“NAMUR 2O16”,
Hoogfeest van vriendschap en
levensvreugde !
Een puike organisatie, een vlotte catering (door een bedrijf uit
Kasterlee), een gedegen inkwartiering van de groepen, een feestelijke
en gemoedelijke ambiance rond de optredens bij het forum en langs
straten en pleinen, een tropische temperatuur ook en een zeer
dankbare en behulpzame bevolking, een zeer aimabele burgemeester,
stadsbestuur en lokaal comité, een enthousiaste schare van liefst 650
vrijwilligers,
een
voortreffelijke
veiligheidsdienst,
prinselijke
belangstelling, ….Ze hebben de 53ste editie van de Europeade – voor de
tweede maal te gast in Walloniië na Marche-en-Famenne in 1969 –
opgetild tot misschien wel de mooiste en de beste in haar bestaan.
Boeiend preludium
Het begon al op woensdag met de voorstelling van de stad en omgeving
in een kleurrijke en zeer gevarieerde evocatie van haar geschiedenis en
haar tradities. Gewoonweg schitterend. Met haar steltenlopers, haar
ridders, haar garnizoen Napoléon, haar levendige folklore met reuzen en
carnavaleske momenten. Wij ontdekten zelfs de Gilles van Namen en
een Ros Bayaard. Maar de waarheid dient ons te doen onderstrepen- en
dat doen we graag - dat het Ros Beiaard van Dendermonde het in
omvang en afwerking heel ver overtreft. Tussen de prominente reuzen
kon natuurlijk ook Adolf Sax niet ontbreken. Het plein Maurice Servais
liep meer dan vol en iedereen genoot, ook van het vuurwerk waarmee
deze eerste avond hoopvol en denderend werd afgesloten.
Vast patroon
Eigenlijk verloopt de Europeade steeds volgens een vast patroon: de
verwelkoming van de deelnemers door de gaststad op woensdag in een
kleurrijk preludium; de openingsmanifestatie
en slotplechtigheid,
respectievelijk op donderdagavond en zondagnamiddag in een telkens
afgeladen vol “Namur Expo”, de ruim bemeten evenementenhal met zijn
zesduizend zitplaatsen; het koortreffen op vrijdagwaar het Vlaams

gelegenheidskoor bij aanvang onmiddellijk de sfeer naar hoge toppen
voerde o.l.v. Kris Smet met een reeks van liederen die de VRT blijkbaar
al lang niet meer kent ; de stoet en bal op zaterdag en de oecumenische
viering op zondagvoormiddag. En tussen door de optredens op straten
en pleinen en heel wat bedrijvigheid rond het forum waar de Europeadesteden zich voorstellen. Telkens een zeer kleurrijk en gevarieerd
gebeuren. Dat was dit keer niet anders. De ruime belangstelling en
waardering van de Naamse bevolking was daarbij opvallend. De
Europeade was echt welkom in Namen en overal wapperden de
Europeadevlaggen.
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Feestelijke vijfdaagse
Kortom ! Gedurende vijf dagen palmde de muziek, zang en de dans in
een bonte afwisseling van ritmen en culturen de stad in en domineerde
de levensvreugde, de verbroedering, het geloof in de eigen volksaard en
tradities, de vriendschap ook en het wederzijds respect.
Helaas is de volmaaktheid niet van deze wereld. Vandaar dat op
werkelijk tropische temperaturen na, op zaterdagnamiddag een
druilerige regen viel, precies op het ogenblik dat de stoet door de
Naamse centrumstraten trok en wel enigszins een domper zette op het
enthousiasme van de deelnemers die altijd wel de optocht als meest
heerlijke momenten in het ganse gebeuren ervaren. Het kon toch amper
de pret drukken wanneer de optocht als een slingerende kleurrijke slang
vol bruisend enthousiasme door het centrum trok. Opvallend toch wel dit
keer de ruime vertegenwoordiging van de Vlaamse groepen. Het was nu
ook niet zo ver weg. Ook heel wat Vlamingen hadden de verplaatsing

naar Namen gemaakt. Velen herbeleefden heel wat feestelijke
herinneringen aan o.a.Swalmstadt, Martigny, Bayeuth, Zamora, Riga,
Tartu of Antwerpen. En ontmoetten oude vrienden.
Het volksdansbal op zaterdagavond zorgde voor
uren ambiance, sfeer en echte verbroedering. De
pontificale viering op zondag in de kathedraal
maakte even plaats voor bezinning en gebed.
Een bijzonder sfeervolle viering trouwens,
muzikaal opgeluisterd door het Thebaans octet
Hanske de Krijger (Oudenaarde), dat ook op
meer momenten voor een jubelende toets
zorgde. Sarden en Letten ontroerden met een
eigen religieus volkslied.
Meer hoogtepunten
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Hoogtepunten uit de slotplechtigheid op zondagnamiddag zeker : het
aantreden van de kindergroepen in een gezamenlijke speelse dans en de
gewoonweg sublieme bijdrage van de Vlaamse groepen die met ruim 150
deelnemers het ganse plateau inpalmden met een temperamentvolle
Karnaval en een feestelijke polka. Het ontlokte het publiek een
grandioze ovatie. Het was ook gewoonweg subliem! Dat was ook het
geval voor de inbreng van onze Vlaamse vendeliers bij het einde van de
openingsplechtigheid. Prinses Astrid en haar echtgenoot Laurenz hebben
wellicht nooit zoveel leeuwenvlaggen bijeen gezien als op dit “fête
nationale” … Het ontlokte bij sommigen wel binnenpretjes …
Indrukwekkend in zijn soberheid ook het moment waarop de slachtoffers
van de aanslag in München werden herdacht.
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Namen noemen
Neen! Ik noem geen namen. Of toch! In de eerste plaats een
overgelukkige Armand de Winter, internationaal voorzitter, die bij de
finale woorden van lof uitsprak aan het adres van de stad Namen en de
lokale bevolking oprecht dankte voor de belangstelling en het intens
meeleven. Hij mocht ook terugblikken op een gewoonweg schitterende
Europeade.
Namen (Namur) bleek een voortreffelijke gaststad.
Daarvoorstonden burgemeester Maxime Prevot (zelf nog een gewezen
volksdanser) en Cécile Crefcoeur (schepen voor cultuur), bestuur en de
ganse equipe medewerkers van de stad borg. Graag riep de voorzitter al
op tot de deelnameaan de Europeade van 2017 in Turku (Finland) en
overhandigde graag de vlag aan de Finse vertegenwoordiging. Verder
wenste hij elkeen een behouden thuiskomst..
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Wij willen hier ook zeker het secretariaat met Hilde, Rita en Tineke niet
vergeten, die vele maanden permanent aan de voorbereiding van dit
jaarlijks uniek gebeuren hebben gewerkt, niet altijd in ideale
omstandigheden gezien de regelmatige spanningen, waardoor in laatste
instantie meer groepen afhaakten, maar het eveneens schitterend voor
mekaar hebben gebracht. En dan ook graag het onvermoeibare regieteam o.l.v. Roland Decorte. Wat zij elk jaar presteren kan onmogelijk
overschat. Zij tekenen in grote mate voor een zeer vlot verloop.
Bloemen ook voor Francine Joannes , eveneens lid van het internationaal
Europeade-comité voor Wallonië en stuwende motor achter “Namur
2016”.

Afscheid
Voor mij valt hier het doek over de Europeade. Na 35 jaar! ’t Is mooi
geweest. Zeer mooi zelfs! Aanvankelijk als geïnteresseerde in het
Antwerpse sportpaleis in 1964, vrij snel als deelnemer als muzikant bij
meer Vlaamse groepen als “Roeland” (Lokeren), “De Karekiet”
(Puurs),”De Bosuilen” (Buggenhout), “Edelhart” (Zottegem), later ook
als verslaggever voor “Het Vrije Waasland” met Bert Van Woensel (+) en
Fred Smet , en tenslotte ook jarenlang als redactielid voor “De
Driesprong”, tijdschrift van de Vlaamse Volkskunstbeweging, heb ik de
Europeade bestendig zien groeien en als een olievlek zowat heel Europa
veroveren. Ik beleefde de werkkracht en de gedrevenheid van Mon de
Clopper, Bruno Peeters en nu Armand de Winter. De jongste decennia is
de Europeade duidelijk geëvolueerd, de kwaliteit nog sterk toegenomen
zonder aan spontaneïteit in te boeten. Dat valt ook op binnen de
groepen die meer en meer streven naar kwaliteit in dans en muziek.. Ik
mocht ook de vriendschap, het wederzijds respect, de levensvreugde in
dans en muziek ten volle ervaren in dit jaarlijks credo van gemeenschap
tot gemeenschap, in bonte verscheidenheid boven alle grenzen heen.
Nu de tachtig zich aanmeldt dringt rust zich meer en meer op. Toch blijf
ik zeer erkentelijk dat ik dat alles mocht meemaken, mee beleven. De
Europeade is daardoor een stuk van mijn leven geworden. Ik zal ze
missen. Maar in hart en gedachten zal ik er altijd wel bijblijven. In Turku
(Finland volgend jaar) of waar ook in Europa.
Ik wens de Europeade een verdere groei die een eigentijdse blijde
boodschap in een wereld van verzuring, haat en terreur uitdraagt. Maar
vriendschap en respect overwinnen tenslotte alles !
Eddy Picavet
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In de marge van de Europeade
0 Bij hun optreden in de kinder- en jeugdnamiddag op het Maurice
Servaisplein vrijdagnamiddag, vierde een Iers meisje haar tiende
verjaardag. Spontaan werd door het publiek een “Happy Birthday”
aangeheven. Ze straalde ! Ook dat is Europeade!
0 Bij het Forum ontmoette ik Peter, zoon van Annemie De Ridder. Jaren
geleden in Horssens had hij me als tienjarige knaap gevraagd zijn viool
te stemmen. Vandaag doet hij dat al jaren zelf. Fiere vader van twee
schattige kinderen, werd het een zeer hartelijk weerzien. Ook dat is
Europeade.
0 Heel wat Vlamingen waren naar Namen afgezakt. Wij mochten ervaren
dat horeca en lokale bevolking heel wat inspanningen doen om
Nederlands te spreken. De burgemeester deed het voortreffelijk. Maar
de presentator (een spring-in-’t veld) van dienst bracht het niet veel
verder dan “Goede avon(d)” en een “dank u wel”. Hector Van Oevelen
zou zeker op zijn achterste poten hebben gestaan. Ik ben wellicht al iets
rustiger geworden… Maar’ t was wel zielig voor een “buurman”. Zijn
Engels ging wel iets vlotter. Met weemoed moest ik terugdenken aan
Vera Versieck ….Dat was altijd goed gedocumenteerd, zinnig en met stijl
en charme gepresenteerd. Maar ook dat is Europeade.
0 Niets dan bewondering voor Roland Decorte en zijn regie-team dat al
jaren de touwtjes strak in handen houdt voor en achter de schermen en
telkens weer een vlot verloop garandeert.. Waar men de jongste tijd
graag zelf het heft in handen neemt, overtuigd dat men het zelf altijd
beter doet, laat men dit omvangrijk werk nog altijd graag aan de
Vlamingen over. Ook in de Europeade.
0 Tijdens de eucharistieviering op zondag in de kathedraal Saint-Aubain
werd de omhaling gehouden voor een jonge vluchteling en asielzoeker
die in de voorbije dagen een vrouw uit de Samber had gered. Ook dat is
Europeade.
0 Opvallend heel wat kinderen op de Europeade in Namen. Dat is een
wissel op de toekomst. Want jong geleerd is oud gedaan. Daarvan
brengen de Baltische groepen altijd een schitterend voorbeeld. Ook dat
was nu weer de Europeade !
Eddy Picavet

Het Geraard de Duivelsteen in Gent,
een eeuwenoud kasteel en een legende ?
Het Geraard de Duivelsteen is een van de oudste gebouwen van de stad
Gent, dat een belangrijke rol speelde in de verdediging van de Portus
Ganda, een handelsnederzetting, die aan de wieg stond van het ontstaan
van “de fiere stede”.
Het voormalig gotisch steen
(stenen huis van een ridder) uit
de 13de eeuw, verwijst naar
ridder
Geraard
Vilain,
bijgenaamd Geraard de Duivel.
Hij was de tweede zoon van
Zeger III, burggraaf van Gent.
Het gebouw werd in de 14de eeuw eigendom van de stad. Doorheen de
eeuwen vervulde het diverse functies, zoals ridderverblijf,
wapenarsenaal, klooster, school, bisschoppelijk seminarie, dolhuis of
krankzinnigengesticht, tuchthuis, gevangenis. In 1775 nam het Rasphuis
aan de Coupure die taak over. In 1830 werd het een brandweerkazerne.
Naar het einde van de 19de eeuw werd het aangekocht door het rijk. Er
werd een nieuwe vleugel bijgebouwd. Vandaag fungeert het als
rijksarchief. Ook de Hogeschool Gent palmt een deel van de nieuwe
vleugel in. Een toch wel bewogen geschiedenis dus !
Een legende ?
Het verhaal van de zonen van de Duivel begint in 1213 … Zeger III,
burggraaf van Gent, krijgt een zoon Geraard Vilain. Op zijn dertiende
verjaardag dringt hij er bij zijn zoon op aan hem te vergezellen op
kruistocht naar het H. Land. “Het zal mijn hardvochtige en ongemeen
wrede zoon goed doen!”, denkt de vader. Maar Geraard weigert. En de
volgende dag vindt men zijn vader dood in bed.“
“Vermoord door eigen vlees en bloed!”, fluistert de goegemeente. En
voortaan noemt men de nieuwe burggraaf van Gent “Geraard de Duivel”.
Hij laat een somber kasteel bouwen met dikke muren en een
indrukwekkende Rode Toren. Daar brengt hij zijn dagen door met
braspartijen en gruweldaden. Zijn vrouw schenkt hem een zoon die ook

Geraard moet heten. Hij heeft een even bruine huidskleur en even zwart
haar. Daarom wordt de zoon ook “de Moor” genoemd. Geraard de Duivel
vindt het niet prettig dat hij zo bruin van vel is en zo’n zwart haar heeft.
Maar hij kan zijn vrouw daar onmogelijk de schuld voor geven, maar wel
dat zijn getaande huid en zijn zwart haar, hij teveel op hem gelijkt.
Daarom doodt hij haar op gruwelijke wijze. Bewijs van zijn brutaliteit !
Korte tijd later worden Geraard de Duivel en Geraard de Moor allebei
verliefd op hetzelfde beeldschone meisje, een zekere Jacoba uit
Zottegem. De Duivel stuurt de Moor naar de Rode Toren om daar met
twee schippers een reis naar Zeeuws-Vlaanderen te bespreken. Maar in
werkelijkheid moeten ze de Moor, aan handen en voeten gebonden, in
een zak van de toren in het water gooien en liquideren.
De Moor vertrouwt zijn vader echter niet. En terwijl de Moor in de
herberg de bloemetjes buiten zet, kruipt de Duivel de smerige trap op
van de toren om met de twee schippers te klinken op de goede afloop.
De schippers denken echter dat het de Moor is. Ze grijpen hem vast,
binden hem aan handen en voeten, stoppen hem in een zak en werpen
hem van de toren het water in ….
Hiermee eindigt op dramatische wijze het leven van Geraard de Duivel.
Maar zijn naam blijft bestaan. Tot op vandaag. Er is zelfs in Gent nog
altijd een Geraard de Duivelstraat. En men vertelt ook nog steeds dat
het steen een spookkasteel is waar regelmatig geesten ronddwalen … of
de Duivel zelf … Een volksverhaal of een legende ? Wij laten het in het
midden …
Het kasteel vormde wel een inspiratiebron voor Marc Sleen. In liefst drie
albums van Nero staat het centraal. Telkens als het huis van de demon
Geraard de Duivel. Zo in “De Hoed van Geraard de Duivel” (1950), “De
Terugkeer van Geraard de Duivel” (1983) en “De Kolbak van How” (1993
– 1994). Het speelde ook een belangrijke rol in het boek “Geraard de
Duivel” van Bucqouy.
Naar verluidt staat het kasteel momenteel te koop. Geïnteresseerd ? Het
kan voor 2,2 miljoen euro van u worden. Zich wenden tot de Dienst van
Registratie der Domeinen. Succes !
Bronnen : Dienst voor Toerisme -Gent
Eddy Picavet

Historische rondleiding in Brussel
Vorig jaar waren we met het VVKBbestuur te gast in Ternat om vandaar de
streek van Pieter Breughel en Brussel te
ontdekken. We konden hiervoor rekenen
op de ervaren gids Johnny Vercammen. In
een driedelige reeks laat hij jullie
kennismaken met minder gekende hoekjes
in de hoofdstad.

JOHNNY VERCAMMEN

Deel 3: Historische betekenis van Manneken Pis en het belang
van Everaerd ’t Serclaes voor de stad Brussel
Van de Rijke Clarenstraat komen we aan de Anspachlaan, die een deel
vormt van de noord-zuidverbinding dwars door Brussel. We steken over
naar de Verversstraat. In de Middeleeuwen waren in deze wijk de
wolververs bedrijvig. Deze straat loopt over in de Lombardenstraat.
In Lombardije (Noord-Italië) heeft het bankwezen het licht gezien en al
wie daarmee hier iets te maken had vestigde zich in deze wijk: de wijk
van bankiers en geldwisselaars.
We slaan af in de stoofstraat waar Manneken Pis, uiteraard de grote
attractie is. Gidsen vertellen al eens legenden omtrent dat manneke. Zo
bijvoorbeeld die van dat ‘ketje’ dat bij de belegering van de stad een
brandende lont plassend zou uitgedoofd hebben. Zo kon vermeden
worden dat een enorme springlading bressen kon slaan in de
omwallingen. Goed voor een stripverhaal van Suske en Wiske maar
historisch niet onderbouwd.
De meest plausibele en historisch verantwoorde verklaring is dat er zich
in de Middeleeuwen een belangrijke wolnijverheid ontwikkelde.
Na het scheren van de schapen moest de wol ontvet worden, zo niet kon
deze niet geverfd worden. Er bestonden toen nog geen zepen of
detergenten zoals nu. Bijgevolg moest men zich behelpen met
natuurlijke ontvetters zoals de ammoniak uit urine.
Dagelijks reden daarom mannen van huis tot huis om de inhoud van de
‘pispotten’ op te halen die in kuipen op de karren werd gegoten.
Deze mannen kregen de bijnaam ‘zijkers’ en ze hadden spoedig ook hun
mascotte: “Manneken Pis”. Daarom is er ook zo’n manneke in
Geraardsbergen. Wie er het meest prat mag op gaan het eerste manneke
te hebben doet hier niets ter zake. In Brussel is Manneken Pis ook het
symbool voor het ‘zwanzend’ karakter van de Brusselaars.
De ontvette wol kon dan gewassen worden in de Zenne of
in het geval van Geraardsbergen in de Dender.

Straatnamen in de omgeving zijn sprekend: Verversstraat,
Blekerijstraat, Wasserijstraat,…
Schuin over Manneken Pis hebben we afgesproken in de
Poesjenellekelder om er een middagmaal te gebruiken op
zijn Brussels: boterham met kaas, plattekaas met
rammenasj , ‘pottekeis’ of hesp, ‘gepeste’ kop, of
kipkap,…en dat met het lekkerste bier van
’t vat of voor de liefhebbers Brusselse faro, geuze, kriek
of platte lambiek. “Want de Brusseleirs eule keilgat stoet
toch altaaid bergaf!”
De Poesjenellekelder is een bruin café waarvan de binnenmuren volledig
bedekt zijn met kaders, afbeeldingen, krantenartikels van allerlei
gebeurtenissen of bekende figuren, marionetten van poppentheaters.
Deze Brusselse marionetten zijn vermaard over de hele wereld door het
Theater Toone.

Brusselaars zijn fier op hun dialect want zelfs het kassaticket is in het
Brussels opgesteld.
Na de maaltijd werd afscheid genomen van enkele deelnemers en gingen
de anderen door naar de welbekende Grote Markt voor een lekkere pint
in het warme lentezonnetje. Aan de achterzijde van het stadhuis gaan
we voorbij het hotel ‘Amigo’ aan de Vruntstraat. De naam van deze
straat werd verkeerdelijk vertaald als ‘vriendstraat’. De ‘Vroente’ was
eigenlijk het politiehuis van bewaring( de hertogelijke gevangenis). De
Spanjaarden, die hier ooit regeerden, vertaalden deze term
verkeerdelijk als ‘amigo’ = vriend.
Naast het stadhuis aan de hoek van de Karel Bulsstraat komen we aan de
overdekte passage onder het ammanshuisje of ‘de Sterre’. De amman
was de opperrechter die de hertog van Brabant verving bij de uitvoering
van de hoogste rechtspraak. Onder oud-burgemeester Karel Buls( begin
20ste eeuw) werd dit ammanshuisje afgebroken en weer opgebouwd in
de huidige vorm. Onder de overdekking van het voetpad staat (of ligt)
het beeld van de middeleeuwse Brusselse volksheld Everaerd ’t Serclaes.
Deze patriciër, heer van Cruyckenburg uit Ternat, en schepen van de

stad werd beroemd omwille van zijn zeer sociale instelling en zijn
volkslievend karakter. Hij werd vooral bekend door de herovering van
Brussel op de Vlaamse graaf, Lodewijk van Male tijdens de Brabantse
successieoorlog. Na de dood van Jan III werd deze opgevolgd door zijn
oudste dochter Johanna. De tweede dochter, Margaretha was gehuwd
met Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen. Zij kreeg echter, de door
testament voorziene jaarrente niet. In de slag bij Scheut versloeg het
Vlaamse leger de Brabanders op 17 augustus 1356. Dit was slechts een
pyrrusoverwinning want in de nacht van 24 oktober1356 klom Everaerd ’t
Serclaes met een groep volgelingen via het Warmoesbroek bij de
Stormstraat over de Brusselse wallen. Hij verjoeg er met de hulp van de
ambachtslui het Vlaamse garnizoen en opende de poorten voor het
hertogelijk leger van Johanna en Wenzeslas, die het Vlaamse garnizoen
overrompelden.
Everaerd ’t Serclaes kwam in conflict met Sweder van Abcoude,
kasteelheer van Gaasbeek, omdat hij weigerde hem de landbouwgronden
van de Brusselse pachters te verkopen om aldus Sweders jachtgebieden
uit te breiden.
’t Serclaes werd in 1388 door Sweders’ baljuw Utenenge en diens
bastaardzoon, Willem van Kleef, verraderlijk overvallen en beroofd van
tong en voet. Hij werd nog voor verzorging naar huis ‘De Sterre gebracht
waar hij bezweek aan zijn verwondingen.
De Brusselaars waren woest en in een paar uur tijd werd een
oorlogsapparaat van zo’n 10000 man op de been gebracht om het kasteel
van Gaasbeek te belegeren. Sweder vluchtte maar het beleg duurde
langer dan verwacht. Het kasteel werd vakkundig tot op de grond
afgebroken. Als mondvoorraad brachten de Brusselaars een enorme
‘kiekefretters’.
’t Serclaes werd begraven in de Sint-Gertrudiskerk in Ternat aan het
uiteinde van de dreef tegenover zijn kasteel.
Thans strelen toeristen ’t Serclaes liggend beeld.
Op een console aan het stadhuis staat een gebeeldhouwde duivel die de
ziel van Sweder meeneemt. Achter het monument van de stervende ’t
Serclaes wordt in een bas-reliëf uit 1898 verteld hoe de Brusselaars aan
hun bijnaam ‘kiekefretters’ kwamen.

Wordt vervolgd in deel 4:
Belangrijke Brusselse
gastronomische specialiteiten.

Tekst :Johnny Vercammen
Foto’s : Koen Denduyver

Voor uw agenda
Zo 16 OKTOBER 2016
Kennismakingscursus Vendelzwaaien
Locatie : Sporthal VTI, Brabaconnestraat 18, 3000 te
Leuven
Prijs : 8 euro, Meer info : Stefaan Haesen 0496 / 59 35 23

Za 22 OKTOBER 2016
Gezellig Samenzijn van VVKB
Locatie : Lokaal vkg. Reynout, Sint-Elooistraat 15, 9200 te
Grembergen-Dendermonde
Meer info : zie verder in deze Driesprong

Za 22 OKTOBER 2016
Gouwdansdavond West-Vlaanderen & Vedanza
Door vkg. Zannekin Veurne en gouw West-Vlaanderen
Aanvang 18.30 uur : VEurne DANst ZAnnekin, pakt
opnieuw uit met een bruisende Folkavond met Te Fête en
daarna spelen de gouwmuzikanten ten dans. Vooraf is het
genieten van het aperitief en verse mosselen of
stoofvlees.
Locatie : CC Zonnebloem, Zuidstraat te 8630 Veurne
Prijs : € 20 (apero+maaltijd+bal) kind-12j : € 12, kind -6j
: gratis, enkel bal : € 7 euro
Meer info : Jeanne of Ward Vandenbussche
e-mail : zannekin.veurne@gmail.com of 058 / 31 46 45
Graag betaling vooraf op rekeningnummer BE69 1032 2200
4978 met vermelding van naam en aantal personen en keuze
mosselen en/of stoofvlees.

Zo 23 OKTOBER 2016
70 jaar VVKB Klepperman Mol
Totaalvoorstelling van vkg. Die Boose uit Izegem tgv jubileum.
Aanvang 18.30 uur
Locatie : pc Ginderbuiten-Mol, Kapellestraat 90, 2400 Mol
Prijs : gratis Meer info : Herman Boyen Tel : 014 / 70 69 70

Za 12 NOVEMBER 2016
Die Boose Diamant
Totaalvoorstelling van vkg. Die Boose uit Izegem tgv jubileum.
Aanvang 18.30 uur
Locatie : cc De Leest, Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem
Prijs : € 12

Meer info : 0491 14 13 64

Za 19 NOVEMBER 2016
10de Hovelingenbal van vkg. De Hovelingen-Viking Gistel
Aanvang 20 uur : Vlaamse en internationale dans met initiatie
Locatie : Zomerloos , Sportstraat 1, 8470 Gistel
Prijs : VVK € 5, ADD €7
Meer info : info@hovelingen.be Tel : 059/27 58 71

Een gezellige babbel …
Een natje en een droogje …
Een hartelijk weerzien …

De Raad van Bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging
nodigt U vriendelijk uit op een

GEZELLIG SAMENZIJN
op zaterdag 24 oktober 2O15 van 14 tot 17 uur
in het lokaal van vkg. Reynout
Sint-Elooistraat 15 te Grembergen (Dendermonde)
Op het programma :
Een gezellig weerzien van de oude vrienden van VVKB
en Europeade
Welkomwoord door een lid van de VVKB-beheerraad
Première van de Europeadefilm 2015 Helsingborg (Zweden)
door Fred Scholliers
Eddy Picavet put uit zijn honderd cursiefjes
Tussendoor een hapje en een drankje
Ook dit keer gewoon gezellig samen onder vrienden.
Om alles vlot te kunnen voorbereiden willen wij wel vriendelijk maar
uitdrukkelijk vragen Uw aanwezigheid vooraf te melden. Dat kan met een
eenvoudig telefoontje naar :
Fred Scholliers, Gentse steenweg 77, 9200 – Dendermonde (052/21.77.34)
Eddy Picavet, Martelarenlaan 3, 9160 – Lokeren (tel. 09/348.27.46)
Lieven Stubbe (secretariaat@vvkb.org)
Koken kost natuurlijk geld. Maar we houden de deelname in de kosten toch aan
de lage kant: 5 euro p.p. (ter plaatse te betalen)

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !

Reuzen in Vlaanderen
In de vorige Driesprong kon je reeds heel wat te weten komen over de
grote mannen. Hierbij nog een verslag van Lieke Ghijs van vkg.
Scarminkel uit Sente met foto’s van Tine Bruynooghe

Velen van jullie kennen wellicht volksdansgroep Scarminkel al, maar
weten jullie ook dat wij een supergroot lid hebben in onze groep,
namelijk de reus Rietje Vlas? Hij is ±4 m hoog en 1,5 m dik, en
verplaatst zich op wieltjes met een persoon in zijn 'binnenwerk'.
We nemen regelmatig deel aan (reuzen-) stoeten waar we rond hem
dansen en muziek maken. Dit valt erg in smaak bij het publiek.

Wie vorig jaar naar de meiboomplanting in Sente kwam, heeft hem
zeker fier als een gieter zien lopen achter de meiboom, dwars door de
straten van Sente.
En nu is hij verliefd! Ja hoor, in het buurdorp Bissegem is een
prachtige jongedame verschenen, met de naam Minneke. Ze is ietsje
groter dan hem, maar dat maakt hem niet uit. Hij heeft zelfs een
ontmoeting voor elkaar gekregen : op erfgoeddag 24 april (thema dit
jaar: 'relaties' !) heeft hij na wat frivool heen en weer gedraai voor het
oog van velen zijn eerste kus aan dat liefelijk reuzinneke gegeven.
Of er verder nog iets van komt, weten we nog niet. Tip: lees de
huwelijks- en/of geboorteaankondigingen ....

VVKB Sint-Jansweekend voor jeugdgroepen
Voor de 26ste editie van het VVKB Sint-Jansweekend voor
jeugdgroepen waren we deze zomer te gast in SintJansburg te Westmalle. Het werd een duistere editie met
spoken, weerwolven trollen en heksen.

Na enkele uren file aan de tunnel voor Antwerpen komen alle
groepen aan. De deelnemers worden in de donkere kapel in
groepjes ingedeeld om het magische weekend te beginnen. Na
enkele nachtelijke weerwolfspelletjes gaat iedereen slapen.
Ondertussen weten we ook al dat de Rode Duivels geen goede beurt
gemaakt hebben. Gelukkig kunnen we de volgende morgen onze
benen strekken op de dansvloer en worden heel wat nieuwe dansen
aangeleerd door Annelies, Kaat, Chris, Koen en Katrien van het
VVKB-Jeugdcollege .
Na het lekkere middagmaal spelen we Jumangi. Het draaiende
spelbord stuurt ons naar alle hoeken van het bosrijke domein waar
we heel wat opdrachten uitvoeren.
Na het avondmaal gaan we zingen. Ook zonder vlammenzee zongen
we de gekende klassiekers zoals “ vriendschap, vrijheid, scheppen
vreugde”, “de boom op de berg” en natuurlijk “ de fiets van Piet
Paaltjes”. De avond valt en na het dansen is het pikdonker in SintJansburg.
De moedigste deelnemers betreden het griezelparcours in het bos.

Foto : Koen D.

Het VVKB Jeugdcollege.

Tijdens de wandelzoektocht op zondag gaan plots de hemelsluizen
open en hebben de groepen heel wat moeite om de juiste weg
doorheen het bos rond de abdij van Westmalle terug te vinden.
Gelukkig komt iedereen toch nog aan en kunnen we eten.
Met het volgende spel gaan we eindelijk te weten komen wie de
finalisten zijn voor het Sint- Janspaar : Saskia Demaegdt van De
Hovelingen-Viking Gistel en Seppe Timperman van Zannekin
Veurne. Het is spannend tot het laatste moment en we juichen
wanneer de winnaars bekend zijn. Naast de eer kregen ze ook nog
een bon voor gratis deelname voor de volgende editie van eind juni
2017. Het nieuwe thema van de 27ste editie verklappen doen we nu
nog niet, maar we trekken wel richting Oost-Vlaanderen !

Foto : Koen D.

Finalespel

En dan komt nog het vieruurtje. Het is het einde van het weekend
we zingen samen nog voor de laatste keer het Sint- Janslied en dan
is het tijd om afscheid te nemen. De koffers en verkleedkledij
worden terug ingeladen en we verlaten Westmalle.

Foto : Koen D.
Sint-Janspaar 2016

Rest me natuurlijk ook nog de kookploeg en de leden van het VVKBjeugdcollege te bedanken voor een alweer geslaagd SintJansweekend.
Volgende groepen waren aanwezig : De Kegelaar Wilrijk, De
Hovelingen-Viking Gistel, Katootje Maldegem, Zannekin Veurne,
De Sloepe Knokke-Heist en ’t Veerke uit Burcht.

Foto : Koen D.

D

Koen Denduyver

Van 12 tot 17 augustus was er in Wijnendale-Torhout
het tweejaarlijks festival Ka-Dans. Wat ooit begon in
1973 als een klein festival aan het kasteel is
ondertussen uitgegroeid naar een cultuurhappening
met groepen uit China, Peru, Hongarije, Mexico,
Bulgarije en Vlaanderen. Deze 30ste en tevens laatste
editie in deze vorm was een topper.
Het is voor de organisatoren telkens
een hele opgave om de 200
deelnemers
in
gastfamilies
te
logeren, maar het contact tussen de
gastfamilies en de deelnemers is zo
waardevol om elkaars tradities en
gebruiken te leren kennen. Op
zondag zorgde dansgroep Danspas
Wijnendale
voor
een geslaagd
optreden met Vlaamse dansen en ’s
avonds mochten ze op de tonen van
de
folkgroep
Overigens
de
verbroedering inzetten.

Danspas Wijendale en Nograd uit
Hongarije

Foto ‘s: Koen Denduyver

MexInca’sbrengt dansen van de Maya’s.

De volgende dagen waren er nog voorstellingen aan de kust en in het
: Koen D.
cultuurcentrum De Brouckere in Torhout. Twee groepen trokkenFoto
ook
naar Dendermonde voor de festivalavond.

De wereld danst in Dendermonde
Onder deze slogan organiseert de vkg.
Reynout
al
jaren
haar
jaarlijkse
volkskunstfestivalavond.
Half
augustus
presenteerde
het
andermaal
twee
schitterende groepen met“Asociacion Cultural
identidad” uit Peru en “Zornitsa” uit
Bulgarije. Het is bij ruime belangstelling een
feestelijke avond geworden.
Boeiend door de eigen typische cultuur; kleurrijk door de fraaie en
afgewisselde kledij.

Een kwintet van stuk voor stuk
schitterende muzikanten begeleidde het
Peruviaanse ensemble en trad ook
solistisch op. Met o.a. het prachtige “El
Condor”. Ook het dansensemble wist te
bekoren
met
een
veelluik
van
temperamentvolle dansen uit o.a. de
Andes. Opvallend het enthousiasme
waarmee elke dans werd gepresenteerd in
een kleurrijke kledij. Een feest voor oog
en hart.

PERU Foto : Koen D.

Festivalvoorzitter Fred Scholliers leidde met sonore stem beide
gastgroepen in en situeerde hun belang en verdienste in hun
respectievelijke regio’s.

Maar ook “Zornitsa” uit Bulgarije wist te bekoren en te enthousiasmeren.
Ontstaan in het najaar van 1981 ter gelegenheid van een
studentendansfestival, werd de groep later verbonden aan de
universiteit voor technologie en metallurgie van Sofia. In hun 35-jarig
bestaan nam men deel aan tal van concerten in binnen- en buitenland en
won men heel wat onderscheidingen en prijzen. Hun choreograaf Emil
Genov is momenteel professor aan de universiteit van Sofia.
De temperamentvolle dansen uit meer regio’s van Bulgare, schitterend
uitgevoerd in zeer kleurrijke kostumering en begeleid door eveneens

muzikanten,

maakten

het

publiek

laaiend

Zornitsa Foto : Koen D.

twee voortreffelijke
enthousiast.

Het Ros Beiaardlied” als finale, kon uiteraard ook dit keer niet
ontbreken, zelfs in meer reprisekes. Maar ook de “Ode aan de Vreugde”
hield dankbaarheid en geloof in een betere wereld in die men in
wederzijds respect, vriendschap en verbondenheid uitdraagt. Zoals
trouwens de Europeade ook al jaren doet.
Wij hebben heerlijk genoten van deze schitterende festivalavond. En
kijken vol verwachting al uit naar volgend jaar.
Eddy Picavet

58ste Oogstfeesten in Kortenbos
Tijdens de eerste zondag van augustus vinden er in Kortenbos, een
gehucht van Massemen in Wetteren de jaarlijkse oogststoet met
heel wat volkskunstgroepen, fanfares en kleurrijke taferelen plaats.
Het is beslist een aanrader om
naar toe te gaan. Dit jaar waren
volgende
groepen
present
:
Zannekin
Veurne
,
Danspas
WIjnendale, Nele Grimbergen en
Drieske Nijpers uit Sint-Gilles
Waas. De volgende editie is op
zondag 6 augustus 2017.
Koen Denduyver

Foto : Koen D.

Knokke-Heist bedankt Zierikzee
Om de inwoners van Zierikzee te bedanken voor hun gastvrijheid tijdens
WO I, organiseerde het gemeentebestuur van Knokke-Heist op zondag 28
augustus 2016 een bedankingsoptreden in deze deelgemeente van
Schouwen-Duiveland in Zeeland.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden
de Heistse vissers met hun gezinnen de
vlucht genomen naar Nederland. In
Zierikzee in Zeeland hebben de vissers 4
jaar lang gewoond en gewerkt.
Daarom kon je op het Havenplein
genieten van muziek en dans, gebracht
door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Heist en volkskunstgroep De Sloepe.

Foto’s : Koen D

Afzonderlijke school voor Heistse visserskinderen
Door de komst van 72 Vlaamse vissersschepen op 24 april 1915 in
Zierikzee, werd het 'Provinciaal Comité' indertijd voor een zware
uitdaging gesteld. De schuiten brachten 325 volwassenen en 173
kinderen mee. Een afzonderlijke school voor de Vlaamse kinderen werd
door de stad geopend op 19 mei 1915 waar 41 jongens en 57 meisjes in
twee klassen werden verdeeld.
Koen Denduyver

Cursiefje
Leg uw ei

Het stadsbestuur van Lokeren heeft op mijn hart getrapt. Door hun
enquête “Leg uw ei !”. Dat ze de bevolking als “kiekens”
beschouwt is meer dan een brug te ver. Er is trouwens maar één
Markske Vertongen. Daarbij bijna de helft van de inwoners zijn
hanen. Die leggen geen eieren, die kakelen zelfs niet; die kraaien
alleen maar. Dat is toch god geklaagd ! En wat nog erger is: de
oppositie heeft daar zelfs niet op gereageerd. Ik begrijp wel dat
Filip (de burgemeester) en zijn kompanen “met een ei zaten” hoe
de burgers op de uitgebreide vragenlijst zouden reageren. Maar
“teveel is trop” of “trop is teveel” om Van den Boeynants nog eens
te citeren. Dat was zeker ook het geval met de vragenreeks die op
de burger werd afgevuurd. Men vroeg werkelijk “het ei uit je g…”
rond een heel pakketitems als huisvesting, verkeer, ontwikkeling,
cultuur in de breedste betekenis van het woord,
toekomstverwachtingen, … en nog zoveel meer. Echt! “Maar van
dien boer geen eieren”.
Ik weet al lang dat politiekers iets hebben met eieren. In de
kiesstrijd “lopen”wel meer kandidaten “op eieren” en sommigen
zitten zelfs “met een ei” of ze er wel bij zouden zijn als de uitslag
bekend wordt. Als dat zo is, dan is “hun eitje gebakken! “ Te
vermelden ook nog dat er een gewezen burgemeester was die als
lijfspreuk had : “Wie eieren wilbakken moet de schalen breken”
… Dus ik lieg niet als ik beweer dat politiekers iets hebben met
eieren.

Persoonlijk had ik voor de titel van de bevraging liever geopteerd
voor “Spreek uwen buik rechtuit !” of “Zeg het gelijk dat g’het
peist”. Dat is nog veel directer en ge kwetst er niemand mee. Maar
helaas, het kwaad was al geschied.
En wat was nu het resultaat ? Zoals het stadsbestuur wel verwacht
had: de bevestiging dat ze het goed doet. De vragen waren over
het algemeen ook in die zin opgesteld … Het werd voor hen dus een
wel laat “paasei” !
Maar hoe dan ook, het zal in elk geval nog wel een poosje duren
vooraleer het tussen mij en het stadsbestuur weer “koek en ei” zal
zijn !
Eddy Picavet

Noteer nu reeds in je agenda :

Zondag 27 november 2016 :
Dansatelier MIX in Schilde
------------------------------------------------------Zaterdag 14 januari 2017 :
VVKB nieuwjaarsfeest
Salons Mantovani in Oudenaarde
-----------------------------------------------------Zondag 19 februari 2017 :
Dansatelier in Kortrijk
-------------------------------------------------------

Op de weg tussen wieg en
graf wisselen een lach en
een traan regelmatig af.
In beide willen wij naast u
staan.
 Théo Neuquelman is geboren op 12 januari 2016, zoon van
Gary Neuquelman en Annelies Meijfroidt, leden van vkg
Zannekin in Veurne.
 Op 14 mei gaven Laura en David Dewyn elkaar het ja-woord,
zoon van Luc Dewyn en Myriam Lepercq , leden van vkg. De
Vlasblomme in Bissegem.
 Op 29 mei werd Olivia Martin geboren, kleindochter van Sabine
Vermeulen, lid van vkg. De Vlasblomme in Bissegem.
 Elza Ketels werd net geen eeuwlinge en overleed op 6 juli, ze
was de schoonmoeder van Cécile Pattyn, lid van vkg. Danspas
in Wijnendale.
 Gabriël Cornelus overleed op 7 juli 2016, hij was de vader van
Leen Cornelus, lid van vkg. Danspas in Wijnendale.
 Jade Denduyver is geboren op 7 juli 2016,
Dhiedt en Koen Denduyver, zus van Lisa,
Sloepe in Knokke-Heist en vkg. Danspas in
er ook dansleider en gouwvoorzitter
Vlaanderen.

dochter van Vanessa
leden van vkg. De
Wijnendale. Koen is
van VVKB West-

 Op 9 juli 2016 gaven Annelies Incoul en Nico Bil, leden van
vkg. De Sloepe in Knokke-Heist elkaar het ja-woord. Annelies is
ook bestuurslid van de groep.
 Op 14 juli 2016 overleed Toon De Schutter , zoon van Hubert
De Schutter, lid van de AV van VVKB en lid van vkg. De
Stokkeslagers in Pulderbos.

 Eveneens moesten we op 14 juli 2016 afscheid nemen van Bea
Geleyn. Ze was de levensgezellin van Hector Van Oevelen en
beiden zeer trouwe vrienden van de V.V.K.B. en de Europeade.

 Op 16 september 2016 namen we afscheid van Joanna
Mulleman, lid van vkg. Tijl en Nele in Hove
 Jacques Maes overleed op 17 juli 2016, vader van Mia Maes en
Eddy Lepercq, bestuursleden van vkg. De Vlasblomme in
Bissegem. Eddy is ook lid van onze redactieraad.
 Juul Vansteenkiste is geboren op 24 juli 2016, zoon van
Brecht Vansteenkiste en Evelien Lair, leden van vkg. De
Hovelingen-Viking in Gistel.
 Op 1 augustus 2016 overleed Dirk Vermeulen, oud-lid van de
Vkg. De Wevers – Borgerhout en d’ Oude Landsknecht –
Antwerpen.
 Ine Deweirdt is geboren op 9 augustus 2016, dochter van Bart
Deweirdt en Leen Calcoen, leden van vkg Zannekin in Veurne.
 Sander Rabaut is geboren op 30 augustus 2016, zoon van Jelle
Rabaut en Joke Verhaeghe, leden van vkg. De HovelingenViking in Gistel.
 Ludo Willems overleed plots op 5 september 2016, echtgenoot
van Chantal Vandoorne, bestuurslid van vkg. De Marliere in
Bissegem en muzikante van de gouw West-Vlaanderen.


Op 6 september 2016 overleed Jaak Van Mieghem, echtgenoot
van Jeannine Van Pottelberge, vader van Eric Van Mieghem,
bestuurslid gouw Antwerpen - Vlaams Brabant

 Henk Decaigny en An Vanhonsebrouck, dansleiding en
bestuurslid van de Hovelingen-Viking verwelkomden op 8
september 2016 hun 3de dochtertje Marthe.

DE DRIESPRONG
is het driemaandelijks tijdschrift van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw.
Secretariaat en zetel: p/a Lieven
Stubbe, Pijnboomstraat 30, 2800
Mechelen
Mail : secretariaat@vvkb.org
“De Driesprong” verschijnt als lente, zomer, herfst en
winternummer. Teksten binnen voor 15/2, 15/5, 15/8, 15/11.
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 in stand houden 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 met Koen
Denduyver als redactiesecretaris en Eddy Picavet, Eddy Lepercq,
Piet Pottie en Fred Scholliers als medewerkers.
Redactie-adres:
De
Driesprong,
p/a
Koen
Denduyver,
Watervallestraat 27, 8480 Bekegem telefoon : 0496 / 23 18 03.
E-post: Koen.Denduyver@ichtegem.be
DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor
maakt men 15 euro over op rekening BE62 4033 0466 6161 van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, Pijnboomstraat 30, 2800
Mechelen. Een abonnement gaat in per kalenderjaar.

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.
Tel: 03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be
- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek.
Tel: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be
- Oost-Vlaanderen: Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77 te
Dendermonde.Tel: 052/21.77.34 E-post: fred.scholliers@telenet.be

9200

- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, Watervallestraat 27 te 8480 Bekegem.
Tel: 0496/23.18.03. E-post: koen.denduyver@ichtegem.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 via storting/overschrijving op rekening BE62
4033 0466 6161 (BIC = KREDBEBB) van de Vlaamse
Volkskunstbeweging vzw, Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen.
Waarvoor onze dank!
Foto’s kaft
 Jeugdige dansers tijdens het VVKB Sint-Jansweekend in Malle.
 Vkg. De Sloepe danst rond de schout in Zierikzee( NL).
 Ann Cornette speelt ten dans tijdens de Europeadestoet in Namur.
(Foto’s Koen Denduyver)

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.

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.

 Verantwoordelijke uitgever :
Theo Smet, Beukenhofstraat 52 bus 101, 8570 Vichte

