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Beste VVKB Vrienden, 

Eén van de geneugten van op pensioen zijn is dat men zijn tijd 

grotendeels zelf kan indelen, afhankelijk van de prioriteiten die 

men stelt. Ik vind het fijn om, tussen ander werk regelmatig een 

pauze te kunnen nemen en tijd te kunnen maken om wat meer te 

lezen. In tegenstelling met vroeger zijn dat dan niet noodzakelijk 

meer zaken die nodig of nuttig zijn om te lezen. Ik ben wat 

beginnen lezen over sociologie en over de geschiedenis van de 

politieke systemen om van daaruit misschien wat meer inzicht te 

krijgen waarom de wereld de dag van vandaag zo verschrikkelijk 

ingewikkeld en chaotisch is. Dat antwoord heb ik nog altijd niet 

gevonden. Maar ik heb wel iets geleerd over “nationalisme”. Een 

systeem waar men, op grond van dikwijls fictieve achtergronden, 

mensen probeerde een gemeenschappelijke basis en een 

gemeenschappelijke doelstelling “aan te praten”. Heel dikwijls was 

die gemeenschappelijke doelstelling dat men zich verheven voelde 

boven de ander en dat men de ander dus gewoon kon onderwerpen. 

Dit heeft heel dikwijls catastrofale gevolgen gehad. En deze 

gedachte leeft nog altijd voort tot op vandaag en wordt zelfs 

opnieuw prominent aanwezig. Een heel simpel voorbeeld is: 

“America first”, maar er zijn er zo veel andere. Gelukkig moet het 

niet altijd zo zijn.De wereld is vooral individualistisch geworden: 

“ieder voor zich…”. Geen wonder dat het opvalt als er toch nog 

mensen zijn die zich verenigd voelden rond eenzelfde doelstelling. 

Wij hebben op de viering van Piet Pottie in Kluisbergen, van 

verschillende mensen mogen horen dat men voelde dat volksdansers 

onder elkaar als het ware één grote familie vormden. Men was 

verwonderd dat zo veel volksdansers, uit heel Vlaanderen, elkaar 

kenden, met elkaar praatten, met elkaar dansten, vendelden en 

musiceerden… Dat men de moeite genomen had om een man die zo 

veel voor de Vlaamse volkskunstwereld betekend heeft, te vieren en 

in de bloemetjes te zetten. Dankbaarheid, samenhorigheid, er zijn 

voor elkaar, het zijn waarden die zo zeldzaam geworden zijn in 

onze moderne maatschappij. Die dag was het gewoon en heel 

welgemeend: “dank je wel Piet en Annie”. Ik voelde mij in elk geval 



fier en gelukkig dat we met z’n allen dit alles mogelijk hebben 

gemaakt. Dit was VVKB op z’n best: iedereen motiveren en 

coördineren om samen iets moois en warm menselijk te kunnen 

brengen. Nogmaals, heel oprecht een heel welgemeende dank aan 

IEDEREEN die hieraan heeft meegewerkt. 

Met spijt in het hart was uw dienaar niet aanwezig op de Europeade 

in Turku – Finland. Ik hoorde tot nog toe alleen maar positieve 

commentaren. Dit was opnieuw een “gemeenschappelijk project” 

met een gemeenschappelijk doelstelling: aandacht en eerbied en 

bewondering voor elkaars eigen cultuur en traditie in vriendschap en 

vrede. Hoe groot is dan ook het contrast om slechts enkele weken 

later te horen dat in datzelfde Turku bepaalde mensen haat en 

vernieling brengen! Het contrast kon bijna niet groter zijn en 

gelukkig is dit niet tijdens de Europeade gebeurd.  

Overduidelijk kunnen hier ook lessen uit getrokken worden voor 

Europa. Het gaat al een tijdje niet meer goed met het politieke, 

economische en financiële Europa. En tot daar heeft de Europese 

Gemeenschap zich altijd beperkt. Aandacht voor cultuur en voor een 

“hart” voor Europa is altijd verwaarloosd. Een zo mooi initiatief als 

de Europeade heeft nooit op hulp, steun of sympathie kunnen 

rekenen. “Eenheid in verscheidenheid” – “het Europa der regio’s” 

strookt niet met de politiek van de lidstaten. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat in de huidige crisissfeer het politiek 

“nationalisme” opnieuw de kop opsteekt.  

Laten we hier vooral niet aan 

toegeven en laten we onze eigen 

Vlaamse traditie en cultuur 

koesteren en in ere houden en 

verder laten openbloeien. Laten 

we dit doen met groot respect 

voor alle andere culturen en 

gerechtvaardigde tradities.  

Het spreekt voor zich dat dit respect wederzijds moet zijn. 

Uw voorzitter, Theo Smet 
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Piet Pottie, 
Cultuurpersoonlijkheid Kluisbergen. 

In het kader van de 11 juliviering werd in Berchem, deelgemeente 

van Kluisbergen voor de tweede keer een cultureel ambassadeur 

gevierd. De eer om cultuurpersoonlijkheid te zijn viel dit jaar te 

beurt aan Piet Pottie, een opsteker voor heel volkskunstminnend 

Vlaanderen en dubbel en dik verdiend.  

Op zondag 9 juli organiseerde de cultuurraad van Kluisbergen samen 

met de Vlaamse Volkskunstbeweging een onvergetelijke dag voor 

Piet en Annie en alle aanwezigen. 

Vooraf waren er diverse vergaderingen samen met de werkgroep 

met Theo Smet, Pieter Debackere , Jeanne Vandenbussche en Koen 

Denduyver vanuit VVKB, samen met Marleen Depraetere van de 

cultuurdienst en Christian Lagrange voorzitter van de cultuurraad. 

Om 11 uur begon dan de academische zitting en 11 juli-viering in 
de zaal De Brug. De zaal zat mooi vol met genodigden en 
bestuurders van diverse VVKB-groepen. 
 
Piet werd er met dankbetuigingen op passende wijze gehuldigd 
door  burgemeester Philippe Willequet, schepen van cultuur Lode 
Dekimpe en VVKB-voorzitter Theo Smet. De voorzitter van de 

 
 
 
 

cultuurraad Christian Lagrange gaf telkens de passende inleiding. 

 

Theo Smet doet dit in naam van VVKB. 
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Piet is en was een grote bewonderaar van het vendelspel van Heiko 

Kolt. Een zelfgeschreven vendelspel die Piet van hem leerde werd, 

uitgevoerd door Jan Van Boeckxsel. Ook Eddy Picavet gaf een 

poëtische noot over Vlaanderen.  

 

 

 

 

 

 

 

Tussenin werd de viering muzikaal opgeluisterd door de muzikanten 

van Canteclaer Zwevegem. Na het zingen van de Vlaamse Leeuw 

kreeg Piet een passend geschenk : Een dansende foto gemaakt door 

de vorige cultuurpersoonlijkheid. 

Onder een stralende zon konden we nagenieten van de receptie. In 

een feestelijke stoet trokken we richting de feesttent van Berchem 

Bruist voor het middageten. Om 13.45 uur werd het sein gegeven om 

zich in stoet opnieuw naar de feestzaal te begeven voor het 

festivaloptreden verzorgd door allen deelnemende VVKB-groepen.  
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 Vendeliers Stokkeslagers in de optocht.               

Het Europeadekoor  zingt hun liederen die ze ook 

in Finland tijdens de Europeade brengen.    



In de pauze was er ook koffie en taart voorzien door VVKB. Piet en 

Annie en alle aanwezigen in de goedgevulde zaal genoten van de 

fantastische uitvoering van het schitterende en kleurrijke 

programma dat het VVKB danscollege samenstelde.  
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  Vkg. Die Boose en De Marliere  

 

Vkg. De Vlasblomme 

 

Presentator Johan Bonte en Tijl Uilenspiegel 

 

 

Vkg. Sneyssens 



Piet werd tot slot op het podium gevraagd 

om hem te danken voor zijn grote ijver om 

onze volkskunst uit te dragen in 

Kluisbergen, Vlaanderen, Europa en ver 

daarbuiten. Het festival sloot af met Dans 

rond de scout en het Avondlied. 

Na 17 uur kon iedereen in de feesttent met 

zijn overige bonnetjes een hapje en een 

drankje bestellen om na te praten. Het avondfeest van de 11-juli 

viering werd ingezet met Berchem Bruist. We komen zeker en vast 

nog eens terug naar het mooie Kluisbergen ! 

Tekst : Eddy Lepercq & Koen Denduyver Foto’s : Koen Denduyver 

 

 

 

    

                                                                   Vkg. Canteclaer                                                                         Vkg De Sloepe 



De 54ste Europeade in het Finse Turku,                   

een uitdaging. 

Finland roept hier dikwijls het beeld op 

van ver, koud en duur te zijn en bij de 

vele meren denkt men ook aan de 

aanwezigheid van zwermen ambetante 

muggen. Deze gedachte kan heel wat 

mogelijke deelnemers buiten de 

Scandinavische en Baltische staten 

afschrikken.  

Het was dan ook vooraf moeilijk in te schatten wat het aantal 

inschrijvingen zou zijn. De werkelijkheid bleek heel wat positiever 

te zijn. Een record aantal van meer dan 6200 deelnemers uit 288 

groepen ontvangen is geen sinecure, maar de plaatselijke 

organisatie en het Internationaal Europeade Comité mogen op een 

zeer geslaagde editie terugblikken.     

Aanbod 

Om zo veel mensen een boeiende Europeade te bieden zijn 

activiteiten buiten het gewone programma een pluspunt. Turku 

bood de Europeadegangers een waaier van randactiviteiten en 

keuzes maken was de boodschap. Naast de mogelijkheid van gratis 

toegang tot diverse toeristische trekpleisters, concerten, 

tentoonstellingen en folkloremarkt, kon je mits voorafgaande 

inschrijving deelnemen aan diverse ambachten-, tangoworkshops en 

danssessies, workshops en activiteiten voor kinderen, varen met een 

kerkboot op de Aura rivier of genieten van een Finse sauna avond 

met diner. Als toemaat kregen we nog een geslaagde 

wereldrecordpoging ‘Humppa’dansen erbovenop.  

Een geluk dat men ook gratis van het openbaar vervoer gebruik kon 

maken, want de afstanden waren best wel groot tussen de scholen , 

het Gatorade center en de rivier waarlangs het Europeadedorp lag. 

 

 



Finland fijn gastland 

Na het de ontvangst en het inkwartieren van de groepen werd er de 

eerste avond uitgekeken naar de welkomstavond door het gastland. 

De Finse volkskunstgroepen waren massaal in klederdracht naar het 

Europeadedorp afgezakt om met behulp van een hippe folkgroep de 

talrijke aanwezigen te vergasten met hun aanstekelijke 

enthousiasme, gezangen en dansen in het spektakel : “The River “ 

 

Ook de “Europeade’s by Night” met jamsessies, dans en muziek op 

diverse pubs in de stad werden trekpleisters voor oud en jong. Maar 

de grote afstanden naar de diverse slaapplaatsen in Turku vormden 

soms een obstakel. ‘Ouderwetse’ verbroederingen tussen de 
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groepen van dezelfde slaapplaats boden dan een goed alternatief 

tot in de vroege uurtjes. 

Vaste ingrediënten 

Tijdens de openingsavond in de Gatorade arena, de optredens op 13 

podia in straten en pleinen en in de stoet gaven Vlaamse groepen 

onder een milde zon weer het beste van zichzelf met schitterende 

optredens. Het was een Europees danspallet. 

Vlaanderen stelde zich ook voor in het forum van het kleurrijke 

Europeadedorp. Alleen spijtig dat men vanuit de opgestelde 

kraampjes weinig zicht had op de optredens in het dorp. 

In de traditionele kooravond kon het optreden van ons Vlaamse 

VVKB koor goed worden gesmaakt. Het slot van de avond werd een 

ware apotheose met een ode aan de Finse wonderbaarlijke natuur. 

Anders dan gewoonlijk was de ontvangst van de 

groepsverantwoordelijken door de stad. De Suomen-Joutsen, een 

magistrale driemaster, was voor de gelegenheid een fantastisch 

decor hiervoor. 

 

 



De stoet in de namiddag volgde eveneens de oevers van de rivier 

Aura en ’s avonds was het bal opnieuw in het Europeadedorp.  

Tot slot 

Op zondag voormiddag kon iedereen tijdens een Oecumenische 

dienst in de kathedraal de heer danken voor een geslaagde 

Europeade. 

‘s Namiddags brak de tijd aan voor een wervelende slotceremonie 

en na de overdracht van de Europeadevlag aan de Portugese 

delegatie die de volgende Europeade organiseert spoedden velen 

zich de dansvloer op voor een laatste samendans. 

In 2018 wacht de warme Portugese gaststad Viseu op ons.  

 

Eddy Lepercq & Koen Denduyver    

   Foto’s : Koen Denduyver 

 

 

    

     

 



ROL en BETEKENIS van de Europeade 

In de EENMAKING van Europa 

Naar aanleiding van de Mini-Europeade half juni in Frankenberg  

( Essen – Duitsland) door Rudiger Hess 

georganiseerd, was internationaal 

voorzitter Armand De Winter 

uitgenodigd te spreken over de “Rol 

en betekenis van de Europeade in de 

éénmaking van Europa”. 

Uit zijn voordracht, die met ruime 

belangstelling werd onthaald,  lichten 

wij graag enkele fragmenten. 

Een Europa van de harten 

“ Waar de Europese Gemeenschap het momenteel wel moeilijk 

heeft de rangen gesloten te houden in haar pogen de Europese 

landen te verenigen via vaak ingewikkelde wetten en 

overeenkomsten, die niet zelden het eigenbelang moeten 

verbergen, is de Europeade veel meer volks verbonden. Het spreekt 

ook directer aan door de thema’s die de volksverbondenheid, de 

onderlinge vriendschap, het wederzijds respect en samenwerking 

vooropstellen. De Europeade steunt op andere waarden, het 

volkseigene dat zich o.a. uitdrukt in het lied, de zang, de muziek 

en tradities als klederdrachten en volksgebruiken. Een wereld van 

conventies tegenover die van, door en voor het volk zelf. Of zoals 

stichter-voorzitter Mon de Clopper het zo graag uitdrukte : Via de 

volkscultuur zijn mooiste gelaat tonen.” 

“ Hij was het die in 1964 vanuit Vlaanderen de idee lanceerde om 

gemeenschappen, regio’s, volkeren, via de dans, de volksmuziek, 

zang en meer elementen van het volkseigene, te verenigen. Dit 

samenwerken moest een caleidoscoop vormen voor wat echt binnen 

het volk leeft in tradities en volksgebruiken. Op die manier kon 

kleurrijk aangetoond en onderstreept hoe rijk Europa wel is! “ 

 

Armand De Winter vertelt over de 

Europeade aan  Jeanne Vandenbussche 

tijdens de Europeade in Turku. 



Van bescheiden start tot beweging 

“ De bescheiden start groeide vrij vlug uit tot een beweging die 

zich als een olievlek verspreidde over het ganse vrije continent. Het 

mag ook vandaag nog bestempeld worden als uniek in zijn soort. In 

dagen van onbegrip, onverschilligheid, terreur, ongeloof, haat, 

krijgt de  Europeade vandaag nog een diepere betekenis en een 

eigentijdse opdracht : vriendschap, respect, boven onbegrip of 

onverschilligheid stellen. 

In zijn voorwoord tot het boek ‘Europeade” naar aanleiding van het 

35-jarig bestaan in 1999 door toenmalig internationaal voorzitter 

Bruno Peeters en Johan De Donder, journalist, gepubliceerd, 

schreef Otto von Habsburg : De Europese eenmaking is niet enkel 

een zaak van regeringen. Zij dragen uiteraard een belangrijke 

verantwoordelijkheid, maar het meest essentiële is dat bij de 

mensen een Europees bewustzijn groeit en ze in hun hart 

Europeanen worden. En dat is precies het werk, de opdracht die de 

Europeade zich sinds haar ontstaan (in 1964) stelt. En dat door 

middel van de enige universele taal die Europa rijk is : onze cultuur 

die niet alleen vandaag leeft, maar ook een toekomst heeft! Einde 

citaat. De historicus Frederik Gerretsen formuleerde het als volgt : 

De geschiedenis, wil ze vruchtbaar zijn, is de toekomst tonen door 

de spiegel van het verleden…” 

Een verscheurd Europa 

“ Toen de Europeade, onder impuls van Mon de Clopper en o.a. ook 

Robert Müller-Kox in 1964 van start ging, kende men nog een ander, 

door een Ijzeren Gordijn, opgesplitst Europa. Het Westen geloofde 

zeer sterk in economische  vooruitgang, die naast economische 

welvaart en politieke stabiliteit een Europese verbondenheid kon 

brengen. Oost-Europa hinkte daarentegen hopeloos achterop of ging 

gebukt onder staatsdirigisme zonder fundamentele vrijheden. 

Ondanks het welvaartsoptimisme voelden de stichters van de 

Europeade aan dat het één wordend Europa een ziel, een hart 

miste. Bovendien leefde bij hen de gedachte dat een van bovenuit 

door regeringen en staten één geworden Europa nooit gedragen zou 



worden door de vele miljoenen Europeanen. Voor de Europeade kon 

en kan Europa alleen maar groeien door het bouwen van bruggen 

tussen mensen, dorpen, steden, gemeenschappen en regio’s. Dat 

begrepen ook de stadsbesturen van de Europeade-steden die in een 

alliantie ook hun steentje wilden en nog willen bijdragen in de 

éénwording. 

Eén in bonte verscheidenheid 

Elk jaar opnieuw gaan duizenden spontaan en enthousiast in op de 

uitnodiging van het internationaal comité voor een vijfdaags “credo 

van de vriendschap” in een of andere Europese regio ….Telkens 

gedragen door de levensvreugde en het uitzonderlijk enthousiasme 

en door de plaatselijke bevolking ook steeds gastvrij en enthousiast 

onthaald. Elk jaar ook tot vijf à zesduizend deelnemers, die hun 

eigen reis en deelname betalen. Onbegrijpelijk dan ook dat de 

Europese Gemeenschap tot op vandaag weinig of geen 

belangstelling toont en men ook niet kan rekenen op enige 

ondersteuning. Voor andere manifestaties ligt dat vaak wel anders 

… 

Waardering ontving de Europeade wel nog zeer recent van het EFFE 

of het ‘Europe for Festivals, Festivals for Europe” dat haar als 

‘reizende gebeurtenis voor allochtone, regionale volkscultuur” 

erkende . En haar het label voor 2017 – 2018 toekende.  

Ondertussen erkende de Duitse Bondsrepubliek ook de volksdans als 

immaterieel erfgoed. 

Dit alles onderstreept wel duidelijk de betekenis van en de rol die 

de Europeade doorheen haar 53-jarige activiteit heeft gespeeld in 

de groei naar een één wordend Europa. In 2019 opnieuw te gast hier 

in Frankenberg, dat de Europeade ook al ontving in 1994.” 

 De belangstelling en betekenis groeien. Een zeer gunstige evolutie 

in deze toch wel moeilijke tijden!                                                                                                                             

  (Uit de toespraak van Armand de Winter, internationaal voorzitter 

van de Europeade)                                                    Eddy Picavet 



Het Volksleven de Jaarkrans rond. 

Deel 5 : De cyclus is rond ! 

De herfst blaast op de horen 
en ’t wierookt in het hout; 
de vruchten gloren. 
De stilten weven gobelijnen 
van gouddraad over ’t woud 
met reeën die verbaasd verschijnen  
uit varens en frambozenhout 
en sierlijk weer verdwijnen … 
De schoonheid droomt van boom tot boom … 
 

schreef Felix Timmermans in zijn “Adagio”. 
Het fruit is geplukt en de bomen kleuren goud en geel. En al kan 
men soms nog genieten van een Sint-Michielszomertje, toch voelt 
men al duidelijk dat het najaar zijn intrede doet met zijn 
herfststormen. De dagen gaan nog amper “open en toe”. Veel 
activiteiten worden naar de warme gezelligheid van de huiskamer 
verplaatst. En het spinnenwiel wordt weer boven gehaald. De 
graven op het kerkhof krijgen een poetsbeurt en de dodenakker 
wordt een bloemenzee van witte chrysanten. Scherpenheuvel houdt 
haar jaarlijkse kaarskensprocessie. Vroeger plaatste men ook 
kaarsjes op de graven. Maar ook die traditie is bijna verdwenen. De 
kinderen kijken in het Aalsterse uit naar Sint-Maarten en in Beveren 
dromen de jongsten al van de Romeinse militair die een stuk van 
zijn mantel aan een bedelaar schonk en hun vandaag bedenkt met 
snoepgoed, dat vanuit het gemeentehuis wordt uitgeworpen en men  
grielen noemt.  
Tal van verenigingen vieren hun teerfeest. Zo de 
muziekmaatschappijen, die Cecilia zien komen (22 november); de 
smeden en metaalbewerkers op 1 december bij het feest van Sint-
Elooi; mijnwerkers en o.a. pompiers op Sinte-Barbara (4 december); 
de imkers op Sint-Ambrosius (7 december). Op 13 december is Sinte-
Lucia, patrones van het licht aan de beurt. Ondertussen volgen de 
zes donkerste weken elkaar op met drie weken voor en drie weken 
na kerstmis. 
Daarmee is de cyclus rond en herbegint de jaarkrans in de 
opeenvolging van maanden en seizoenen. Op de krans van stil 
verlangen (adventskrans) gaat naar kerstmis toe week na week een 
kaarsje meer branden. En de kinderen oefenen hun nieuwjaarsbrief 
vol goede wensen voor ouders, meter en peter. 

 



 
Tot besluit nog stellen dat wij er ons terdege van bewust zijn dat 
wij verre van volledig zijn geweest. Dat was ook onze bedoeling 
niet. Wij wilden enkel aantonen dat in onze hedendaagse moderne 
samenleving, waarin het individu domineert boven de gemeenschap, 
ons Vlaamse volksleven vooral de jongste decennia sterk heeft 
moeten inboeten. Er is inderdaad heel veel verloren gegaan.  
En dat komt jammer genoeg nooit meer terug ! 
 
 Bronnen: Eigen Aard  
                    door prof. Dr K.C. Peeters 

Eddy Picavet 

WELKE VOGEL IS DE MYSTERIEUZE BLAUWVOET? 
Knipsel uit de studie van Walter Deconinck en Olivier Dochy. 
 

deel 3 -De Blauwvoet in verschillende gedrukte bronnen. 

De Blauwvoet in oude vakliteratuur 

De Zweed Carl Linnaeus (1707-1778) was de eerste die een deftige 
taxonomische opdeling van dieren en planten maakte en aan de 
organismen een dubbele wetenschappelijke naam gaf. Hij baseerde 
zich daarvoor ook op informatie van voorgangers en collega's. 

Linnaeus gaf in “SystemaNaturae” de Visarend de naam 
Falcohaliaetus, waarbij “haliaetus” uiteindelijk afkomstig was van 
Aristoteles. Hij vermeldde ook het synoniem Falcocyanopoda, een 
naam die de Zwitser Conrad Gesner (1516-1565) aan de Visarend had 
gegeven. In het Grieks betekent “kuanos” “blauw” en “pous” is 
“voet” of “been”.  

Linnaeus deelde alle roofvogels, behalve de gieren, in bij één genus: 
Falco. Hij gaf voor elke soort een summiere beschrijving. Vertaalt 
was dit voor de Visarend was: 

 

Washuid en poten 
blauw, bovenkant 
van het lichaam 
bruin, onderkant 
wit, kop witachtig. 



De Britse natuurkenner Thomas Pennant (1726-1798) vermeld voor 
de Visarend ook enkele synoniemen in verschillende talen met de 
bron erbij, o.m.:  

- Aigle de Mer (Frans in Mathurin-Jacques Brisson 
“Ornithologie”, 1760-63; ook Haliaeetus, seu Aquila marina 
[= ofwel Zeearend] genoemd).  

“Aigle de mer” is in het Frans nog altijd een volksnaam. 
 Comte de Buffon (1749-1789) maakt resoluut brandhout van de 
benaming “Aigle de mer” dat  verwijst naar de Zeearend. Volgens 
Buffon viste de Visarend bijna uitsluitend in zoet water. Aristoteles 
schrijft dat zijn Haliaëtos ook op eenden en meeuwen jaagt en dat 
duidt dan weer op de Zeearend.  
 

De Blauwvoet: een valk? 

Mathurin-Jacques Brisson vermeldt “leFauconétoilé” of de 
“Stervalk”),Deze wordt in het Duits “Bla-fusz” en in het Engels 
“Blew-leggedFalcon”: “Blauwvoet” vertaald. Waarschijnlijk 
bedoelde Brisson hier de Sakervalk (Falco cherrug). Jonge 
Sakervalken hebben inderdaad blauwe poten, maar bij de adulten 
zijn ze geel.  

Het “Middelnederlandsch Woordenboek” (1250 en 1550) stuurt ons 
weer in de richting van een valk: 

Blauvoet: […] Eéne soort valk, falcocyanopus. Steen- of 
kwartelvalk, blauwvoet. 

Steenvalk en Kwartelvalk zijn geen officiële Nederlandse namen 
voor een bepaalde vogelsoort.  

In het eerste moderne woordenboek van het Nederlands, het 
“EtymologicumTeutonicaeLinguae” (1599) van Cornelis Kiliaan staat 
het volgende trefwoord: Blaeuw-voet. Sax. Accipiter stellaris, aquila 
stellaris, circus, vulgo blavipes. 

“Sax” is de afkorting van Saksisch, een Noord-Nederlands dialect. 
“Accipiter” is een oude naam voor een sperwerachtige, “aquila” 
voor een soort arend en “circus” is de huidige geslachtsnaam van 
kiekendieven. “Vulgo” staat voor “de gewone betekenis” en 
“blavipes” bestaat uit “blavi” blauw en “pes” voet, letterlijk 
“blauwvoet”. Het Latijnse stella verwijst naar de sterren. 

De verwarring over de naam Blauwvoet bleef voortbestaan. 



In 1906 verscheen een artikel van de Gentse advocaat-historicus 
Leonard Willems (1864-1938) over de strijd in West-Vlaanderen 
tussen de Isengrims en de Blauwvoeten waarin de auteur beweert 
dat de Blauwvoet een valk is: 

Qu’estce que le blauvoet? C’estl’oiseau que 
certainsnaturalistesappellent Falco cyanopus (de KUANOS bleu, 
POUS pied) d’autres, falcolanarius, d’où le 
françaisfauconlanier, oulanier tout court . […] 
L‘allemandblaufussestégalementlelanier.  

In een artikel uit 1925 over de valkenjacht door Adriaan Swaen 
wordt met Blauwvoet of Blauwvoetvalk de Lannervalk bedoeld. Deze 
is een van de vier soorten die het meest voor de valkenjacht worden 
gebruikt. De valkenjacht was in de 12de en 13de eeuw iets voor de 
hogere burgerij, dus niet voor het gewone volk.  

De Blauwvoet: een gans? 

In het “Woordenboek der Nederlandsche Taal” wordt bij Blauwvoet 
ook verwezen naar ene soort van gans met lichtblauwe poten 
(Mogelijk ging het over de Blauwvoetgent van de Stille Oceaan. Zo 
was Bassaangans ooit een volksnaam voor de Jan-van-gent, terwijl 
deze vogel geen gans is (Blok & ter Stege, 2008). 

 
 
Rond de Galapagos-eilanden komt de 
Blauwvoetgent voor. Die komt echter 
nooit tot in Europa en kan dus niet als de 
oorspronkelijke inspiratiebron 
weerhouden worden. 

 

De Blauwvoet: een Jan-van-gent? 

Volgens EdgardKesteloot, een deskundige vogelkenner, beantwoord 
de Jan-van-gent (Morusbassanus) het best aan de strijdkreet “Vliegt 
de Blauwvoet? Storm op zee!”. Het is immers een vogel van de open 
zee en zijn verschijning zou een alarm betekenen, de aankondiging 
van noodweer op zee. Voor de vissers op zee is het wel een elegante 
heldhaftige verschijning met spectaculaire stootduiken. 
Concentraties duikende “genters”, waren en zijn voor vissers ook 
een aanduiding dat er vis te vangen valt. Een Jan-van-gent lijkt een 
beetje op de gestileerde versie van de Blauwvoet van Rodenbach.  



De Blauwvoet: een vos? 

De Vlaamse schrijver Jan Frans Willems (1793-1846) schreef in 1836 
in een artikel over het verhaal van Reinaert de Vos               (± 
1150) de volgende opmerking bij de oproerige “Blaeuwvoeters”, de 
boeren en vissers, in de strijd tegen de Isengrims uit West-
Vlaanderen: 

 “Het is bekend, dat de vos by Zweden en Denen nu nog den 
toenaem van blafotdraegt; doch tevens bedenkelyk, of men dat 
dier ooit hier te lande zoo genoemd hebbe.” 

Vossen hebben inderdaad donker bruine tot zwarte poten of voeten. 
Hebben de Scandinaviërs, misschien de Vikings, de sluwheid van de 
West-Vlaamse kustbewoners of van de Blauwvoeten gebruikt om er 
hun Vos naar te noemen? Of omgekeerd?  

De Blauwvoet: een sterrenbeeld? 

Leonard Willems (1897) schrijft dat Blauwvoet in de 16de eeuw, en 
mogelijk al van in de Middeleeuwen, de naam was voor het 
sterrenbeeld dat nu “de Arend” heet.  

De Blauwvoet: een Noordse stormvogel? Of een meeuw? 

In de elfde druk van “Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse 
Taal” van 1984 staat bij het trefwoord “blauwvoet”: 1. Steen-, 
kwartelvalk; 2. (gew.) de Noorse stormvogel. In de dertiende druk 
van 1999 komen er nog de Noorse stormvogel, de stormmeeuw of de 
zilvermeeuw”.  

De Noordse stormvogel Fulmarusglacialis is met het blote oog aan 
onze kust bijna uitsluitend bij stormweer te zien. De soms 
blauwachtige poten van de Noordse stormvogel kunnen de naam 
Blauwvoet enigszins aanvaardbaar maken.  

Ook de Stormmeeuw Laruscanus staat vanwege zijn naam op de lijst 
van de vogels met de naam Blauwvoet, maar de Stormmeeuw heeft 
geelgroene poten en de Zilvermeeuw heeft roze poten. En het is 
zeker niet zo dat het moet stormen om veel Stormmeeuwen te zien. 
Beide meeuwen vallen af als kandidaat-Blauwvoeten.De Blauwvoet 
vanConscience en Rodenbach. 

 

Wordt vervolgd       Eddy Lepercq 



De legende van Antigoon en Brabo 

De legende vertelt dat ergens in Brabant, op een burcht aan de 

Schelde, de reus Antigoon woonde. Elk schip dat voorbijvoer, moest 

een zware tol betalen. Van de schipper die dat weigerde, werd de 

hand afgehakt en in de Schelde geworpen. Tot de Romeinse soldaat 

Silvius Brabo verscheen en de reus overwon. Hij hakte op zijn beurt 

een hand van de reus af en wierp ze in de Schelde. Zo zou de naam 

Brabant ( = Brabo ) zijn ontstaan.. 

In de 15de eeuw kwam de kunstenaar en koopman Pieter Coucke uit 

Aalst, naar Antwerpen. Hij kon de markgraaf van Brabant overtuigen 

dat de reus volgens de legende in de Antwerpse burcht zou hebben 

gewoond. Meer bepaald in het huis van Bretagne aan de 

Mattestraat.  

In 1534 werd het hoofd van reus Antigoon voor de ommegang 

gemaakt naar een tekening van Pieter Coucke zelf. 

In het huis van Bretagne woonden toen de Teutoonse ridders. De 

Antwerpenaren vertelden hun kinderen bij het huis van Bretagne het 

verhaal van de reus. In de volksmond werd het huis daarom ook het 

“Reuzenhuis” genoemd. Boven de poort van het Reuzenhuis 

verscheen het eerste beeldje van Brabo. 

Midden van de 16de eeuw werd in de middenbeuk van het nieuwe 

stadhuis een tweede beeldje van Silvius Brabo geplaatst. Later werd 

het heidense beeldje echter vervangen door een O.L.Vrouwbeeldje. 

In de burcht op de hoek van Zak- en Mattestraat 

stond een waterput. Quinten Matsijs maakte 

daarvoor een prachtige smeedijzeren frame, 

bekroond met een beeldje van Brabo. Later kreeg 

deze waterput een ereplaats op de 

Handschoenmarkt voor de kathedraal, waar die  

vandaag nog altijd te bewonderen is.  Quinten 

Matsijs was ook de eerste die Brabo afbeeldde met 

de werpende hand van de reus.  

 



In de 17de eeuw werd de link gelegd naar hand-werpen. De legende 

diende niet langer meer om het ontstaan van Brabant te verklaren, 

maar gaf een ludieke verklaring voor de oorsprong van de naam 

“Antwerpen”. Een tijdlang heette de stad trouwens “Hantwerpen”. 

In de 19de eeuw kreeg Brabo op de Grote Markt zijn vijfde beeld. 

Een imponerend kunstwerk van Jef Lambeaux waarop men Brabo de 

rechterhand van de reus ziet weggooien. Op het voetstuk ligt de 

verslagen reus Druon Antigoon. 

Een paar ludieke details nog rond het beeld : 

Eigenlijk werpt Brabo de hand de stad in. Moest 

het beeld 180° gedraaid zijn kwam de hand 

terecht op het “schoon verdiep” van het 

stadhuis. En dat kon toch niet de bedoeling zijn 

… 

Een ander detail is het feit dat de kunstenaar Jef Lambeaux Brabo 

naakt voorstelde. De Romeinen bleven maar tot in de 3de eeuw in 

onze contreien hangen. Zonder kleren kon niemand bepalen uit 

welke periode Brabo kwam … 

Onze held staat ook op het verkeerde been. Probeer maar eens met 

uw rechterhand een bal weg te gooien, terwijl je op je rechterbeen 

staat. Dat lukt je nooit! Enkel de pitcher bij baseball neemt deze 

houding aan. Maar wij geloven nooit dat beeldhouwer Jef Lambeaux 

in 1887 al baseball kende. 

Vrij recent werd een wetenschappelijke verklaring gevonden over 

het ontstaan van Antwerpen. Volgens een  van de oudste 

verklaringen zou de naam afgeleid zijn van “anda verpus”, dat staat 

voor een natuurlijke zandheuvel, half in het water gelegen. Zo 

ontstonden trouwens de meeste steden. Men ontdekte ook dat tot in 

de achtste eeuw de Schelde langs villae Thurmini (Deurne) vloeide. 

Midden de jaren 700 verlegde de Schelde zich naar de huidige 

bedding en daarmee lag Deurne niet meer aan de Schelde. De 

benedictijnen van Deurne bouwden een nieuwe naar voren 

geschoven (anda verpus) nederzetting aan de nieuwe Scheldeoever. 

 



Door dialectvorming werd het : andverpus – andverpia – antverpia – 

anvers. Maar voor de echte Sinjoren blijft het toch tot op vandaag : 

“ Aantwaarpen” !  

  Bronnen :  Naar “Sagen en Legenden uit de Lage Landen”                     Eddy Picavet 

VVKB Sint-Jansweekend voor jeugdgroepen 

Voor de 27ste editie van het VVKB Sint-Jansweekend voor 

jeugdgroepen waren we begin deze zomer te gast in het 

Domein Moerkensheide in de Pinte. Het centrale thema 

was deze keer: “De Mol” 

De laatste zakken werden ingeladen en de groepen konden op stap 

richting De Pinte. De eerste avond is meteen spannend en komt 

iedereen al wat dichter bij elkaar. Na de briefing moeten we ook al 

stemmen na het avondeten.  Wie is de mol ? 

We moeten heel goed luisteren want daarna zullen we in onze 

groepjes quizvragen beantwoorden over de andere aanwezigen. 

Gelukkig kregen we elk een mollenboekje waarin we onze opgedane 

kennis konden verzamelen. 

De volgende ochtend leerden we enkele nieuwe leuke dansen aan. 

Ook daar werden tips gegeven over de mol, maar je moest ze ook 

kunnen ontcijferen. Is het de gele bol, rode, blauwe of paarse ?  Na 

het middagmaal kregen we heel wat opdrachten waarbij 

behendigheid, creativiteit en pienterheid belangrijk zijn.  

Een lekkere BBQ ‘ s avonds is de voorloper van een gezellige 

dansavond. Op zondagmorgen kunnen de mollen voor een laatste 

keer mollen, want de mollen mollen !  

Lopen ze te traag, wrijven ze de zeep niet goed in, waarom zit er 

nog steeds een gat in de lekke fietsband. Iedereen is opnieuw 

verdacht. Omdat de mollen zowel een hij of zij konden zijn, besloot 

het jeugdcollege vooraf om een genderneutraal Sint-Janspaar te 

hebben. De aanwezige dames hadden zo zelfs nog wat meer kansen. 

De 5 finale duo’s zetten de eindspurt in. Het nabouwen van een 

 



situatie. Na dit spel gaan we eindelijk te weten komen wie de 

finalisten zijn voor het Sint-Janspaar : Seppe Timperman van 

Zannekin Veurne en Sander Ramon van De Hovelingen-Viking uit 

Gistel.  

 

 

 

 

 

 

Na de middag zijn de kamers al gekuist, koffers in de gang en 

kunnen we op stap in het centrum van de Pinte voor een zoektocht. 

En dan komt het vieruurtje. Het is het einde van een tof weekend 

en we zingen samen nog voor de laatste keer het Sint- Janslied en 

dan is het tijd om afscheid te nemen. De koffers worden terug 

ingeladen … 

Rest me natuurlijk ook nog de kookploeg en de leden van het VVKB-

jeugdcollege te bedanken voor een alweer geslaagd Sint-

Jansweekend.Volgende groepen waren aanwezig : De Kegelaar 

Wilrijk, De Hovelingen-Viking Gistel, Katootje Maldegem, Zannekin 

Veurne, De Sloepe Knokke-Heist en ’t Veerke uit Burcht. 

Koen Denduyver 
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Reuzenstoet Zedelgem 
 

Rietje Vlas was een van de vele reuzen die naar de parking van de 

Colruyt in Zedelgem gebracht werd, waar hij, net zoals een groot 

deel van zijn collega's, werd gemonteerd. Daarna werd hij naar zijn 

startplaats gebracht. De stoet begon stipt om 15u en aangezien we 

niet aan de kop van de stoet stonden opgesteld was het even 

wachten voor ons. Maar rond 15u20 mocht Rietje dan toch de benen 

strekken, vergezeld van 4 danskoppels van Scarminkel uit Sente. 

Ook vkg. ’t Vrij Uurke ging mee in de reuzenstoet met vendeliers en 

dansers. 't Was een mooie, zonnige dag, en dus hebben zowel 

deelnemers als toeschouwers genoten, al dan niet gezweet. 

Op 't einde van "de rit" bleven alle reuzen tentoongesteld tot rond 

18u. Er was ook nog een zeer gesmaakt optreden van capoeira 

dansers. En mee dansen mocht ook! 

Een zeer geslaagde stoet waaraan zo'n 

99 reuzen deelnamen volgens de  

affiche, maar ik heb ze niet geteld... En 

na het meestappen van de stoet had ik 

geen puf meer over om de reuzen te 

tellen. 

 

 

 

 

 

Een veel gestelde vraag van kinderen, ivm Rietje, die ik hoorde was: 

"waarom draagt die haar mee?" Of "wiens haar heeft die in zijn 

hand?" Rietje heeft een streng vlas in zijn hand... 

Lieke Ghys 

 

 

 

 



Volkskunstgroep De Sloepe uit Knokke-Heist hield ook 

deze zomer de tweejaarlijkse “Danshappening aan Zee” 

in het weekend net voor 15 augustus. Er werden 

internationale dansgroepen uitgenodigd uit Sicilië, 

Duitsland en Letland.  

Ook vkg. De Sloepe zelf bracht enkele mooie danssuites. 

De groepen sliepen in gastgezinnen en scholen. Zo was er 

een mini Europeadesfeertje daar. Op vrijdag was er een 

verbroederingsfeest, zaterdag de stoet met voorstelling 

op het Heldenplein en ’s avonds de gala avond in cc 

Ravelingen. Op zondagmiddag was er nog een 

seniorenvoorstelling.                        Koen Denduyver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
o

ve
n

aa
n

 T
h

u
ri

n
ge

r 
fo

lk
lo

re
 e

n
se

m
b

le
 u

it
 

Er
fu

rt
, D

u
it

sl
an

d
 m

et
 e

en
 r

o
m

m
el

p
o

t.
 L

in
ks

 

A
u

st
ri

s 
u

i R
ig

a 
,L

et
la

n
d

.  

Fo
to

’s
  :

 K
o

e
n

 D
en

d
u

yv
er

 
Fo

lk
lo

re
gr

o
ep

 M
ar

sa
la

 u
it

 S
ic

ili
ë 

, I
ta

lië
. 

 



Het festivalcomité van Reynout organiseerde 

op 17 augustus in samenwerking met het 

Reynoutbestuur haar 27ste festivalavond te 

Dendermonde. De eerste avond vond in 1985 

plaats, met de bevriende gastgroep uit Tours. 

De volgende jaren werd muziek en dans 

gebracht uit landen van over de gehele 

wereld. De internationale volkskunstfestivals 

kregen in 2008 de naam ‘Ontdek de wereld in 

Dendermonde’  en zo zie je maar dat deze 

slogan de lading helemaal dekt. Intussen 

waren immers reeds 55 landen bij Reynout te 

gast. 

De groepen die dit jaar werden uitgenodigd kwamen uit landen die tot 

nu toe nog niet op het Dendermondse podium stonden: Japan en 

Basjkirië. Om eerlijk te zijn van Basjkortostan of Basjkirië hadden we 

voordien nog nooit gehoord! Het is een republiek van de Russische 

Federatie met verregaande zelfstandigheid. Basjkirië ligt in de Oeral, 

niet zo ver over de grens tussen Europa en Azië. 

De sympathieke groepen leverden 

topprestaties zowel op dans als op muzikaal 

gebied. De Japanners - in kleurrijke 

klederdracht - waren zeer sterk op gebied van 

percussie, al dansend beroerden ze hun 

trommen en vertelden daarbij verhalen uit de 

mythologie en uit het dagelijks leven!  

De Basjkiriërs brachten traditionele dansen uit 

de verschillende regio’s van hun land, en 

vertelden daarbij eveneens uit het dagelijks 

leven, en over het eeuwige verhaal van de 

verovering van de geliefde. Ze brachten ook 

prachtige muziek, met specifieke 

instrumenten, waaronder de Kurai, een soort 

fluit die heerlijke klanken produceerde. Ook 

de zangeres van de groep wist de harten te 

veroveren! 

 

 

Japan 



De optredens van de eigen vendeliers, trommelaars en klaroeners vielen 

eveneens in de smaak. 

Twee nieuwe landen, beide uit Azië, maar wat een contrast! Een avond, 

georganiseerd met steun van de stad Dendermonde, CC. Belgica en het 

VTI Dendermonde, die slechts kon plaatsvinden dankzij de inzet van vele 

medewerkers en gastouders.  

Volgend jaar bestaat Reynout 70 jaar! Het zal moeilijk worden deze 

avond te overtreffen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tekst en foto’s : Fred Scholliers 

Groep in de kijker 

In het vorige nummer kon U lezen over Volksdansgroep VVKB 

Hopsenioorkes in Mechelen.  

Wie dacht dat de groep na 1995 minder of niet meer actief is, heeft het 

verkeerd voor hoor. Elke maandag wordt er nog steeds gedanst van 

13u30 tot 16 uur. Josette Boonen is nu de bekwame dansleidster die 

continentale, Vlaamse en contradansen aanleert en de leden genieten 

er nog steeds van. 
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Voor uw agenda 

 

 

Zo 22 oktober 2017 

Volksdansnamiddag Klepperman Mol 

Na de succesvolle viering van 70 jaar Klepperman te Mol organiseert 
VVKB-Klepperman Mol haar jaarlijkse volksdansnamiddag. Er zal een 
aanbod zijn van dansen voor elke leeftijd en om iedereen de kans te 
geven om mee te doen worden een aantal dansen aangeleerd. 

Locatie : PC Ginderbuiten Mol, Kapellestraat 90, 2400 Mol 

Inkom : gratis    Meer info : Herman Boyen 014 / 70 69 70 

Zat 28 oktober 2017 

Dirk Vermeulen van VVKB groep d’Oude Landsknecht is op 1 augustus 2016 

plots van ons is weggegaan na een lange periode van zware ziekte. Op dat 

moment  is er geen begrafenis geweest of gelegenheid tot afscheid nemen. 

Daarom wordt er nu een postume viering gehouden op zaterdag 28 oktober om 

11 u in de kerk O.-L.-Vrouw van het H. Hart, Te Boelaerlei 11, 2140 

Borgerhout. Nadien is er gelegenheid tot samenzijn met een drankje en, voor 

wie het wenst, een broodmaaltijd in het parochiehuis De Vesper naast de 

kerk. Gezien we over geen financiële middelen beschikken om dit samenzijn 

te bekostigen, zullen we graag een vrijwillige bijdrage aanvaarden voor de 

broodmaaltijd. Graag inschrijven vóór 14 oktober bij André Couvreur, Van 

Hovestraat 13, 2140 Borgerhout; tel +32 476 47 12 17; e-mail: 

dre.couvreur@skynet.be of Mieke Cools, Elektriciteitsstraat 33 – bus 102, 2800 

Mechelen; tel +32 471 13 98 97. 

Zat 28 oktober 2017 

VVKB Gezellig Samenzijn 

Met prémiere van de Europeadefilm 2017 

Locatie : Zaal Reynout, Sint-Elooistraat Grembergen 

Meer info : zie uitnodiging verder 

 

 

mailto:dre.couvreur@skynet.be


Zo 19 november 2017 

Cursus Dansatelier – Mix 

Locatie : De Gulden Celle, Doornzele Dries 57 , Evergem 

Aanvang om 10.00 uur  Info : VVKB Danscollege 

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

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

 

GEZELLIG SAMENZIJN 
OP ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 OM 14 UUR 

IN HET LOKAAL VAN VKG REYNOUT 
SINT-ELOOISTRAAT, GREMBERGEN (DENDERMONDE) 

 
OP HET PROGRAMMA: 
 

WELKOM door een lid beheerraad 
PREMIERE EUROPEADEFILM 2017 

TURKU (FINLAND) door Fred SCHOLLIERS 

Een handvol NOSTALGIE en HUMOR  met EDDY PICAVET 
 

Tussendoor een droogje en een natje 
 

Ook dit keer weer gewoon gezellig met de trouwe vrienden van  VVKB en de 
Europeade ondereen. 
 
Om alles vlot te kunnen voorbereiden willen wij u vriendelijk maar 
nadrukkelijk verzoeken uw komst vooraf te melden. Dat kan door 
een eenvoudig telefoontje naar: 

- Fred Scholliers (052/21.77.34)   of Eddy Picavet (09/348.27.46) 
- Lieven Stubbe (secretariaat@vvkb.org) 

 
Koken kost natuurlijk geld. Maar wij houden de deelname in de kosten 
toch aan de lage kant met € 5 p.p. (Ter plaatse te betalen) 

 
WIJ ZULLEN ER ZEKER ZIJN, U TOCH OOK ? 
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM     IEDEREEN VAN HARTE  WELKOM 



Parade 725 jaar Puurs 

Dit jaar bestaat de gemeente Puurs 725 jaar. Na de inhuldiging van een 

beiaard, twee maanden ervoor was het op zondag 2 juli 2017 tijd voor 

een grootse, indrukwekkende ‘Reuzen-Feestparade’.  

In het eerste deel van de parade beeldden meer dan duizend vrijwilligers 

en tientallen verenigingen in zestig taferelen het Puurs van vroeger en 

nu uit. Thema’s die aan bod kwamen waren : Puur Puurs, Puur bestuur, 

Puur werk (denk aan de ‘Asperges de Calfort’, een streekprodukt bekend 

tot in Parijs), Puurs beweegt, Puur onderwijs, Puur welzijn, Pure jeugd 

en sport, Puur natuur, Puurs in de oorlog, Puur cultuur, Puur water en 

Hulde aan Puurs met o.m. een flinke delegatie uit Debiça, Polen, waar 

Puurs sinds 1980 mee verbroederd is.  

Na meer dan 2 uur schitterende Feestparade kwam dan eindelijk waar ik 

eigenlijk voor gekomen was, de Reuzenparade.  

Als eersten natuurlijk de Puurse reuzen begeleid door de Puurse VVKB-

volkskunstgroep De Karekiet, de groep van VVKB-penningmeester André 

Dewitte.  

 

 

 

 

Volgden nog reuzen uit de naburige gemeenten Branst, Mariekerke, Sint-

Amands, Wintam, Steendorp, Rupelmonde, Moerzeke en ook wat verder 

uit Vlaanderen, uit Heusden-Zolder, Wingene, Lebbeke, Zoersel, Malle, 

Brugge, Geraardsbergen, Lokeren, Diksmuide, Lier, Tielrode, 

Denderbelle, Kontich (2), Opstal en Nieuwpoort (2). Maar ook reuzen uit 

Wallonië, Ath (2) en uit Nederland, Bergen-op-Zoom, Roermond, Hulst, 

Goirle en Maastricht, maakten hun opwachting. In één woord het was 

prachtig, Puurs 725 jaar meer dan waardig. 

De Mecheleir 

 

 



Danspas Wijnendale te gast in Slovakije 

Midden september was volksdansgroep Danspas uit Wijnendale 

uitgenodigd in het Sojka Ressort in het Tantragebergte van 

Slovakije.  Gastheer Gerry heeft zijn roets in Wijnedale en 

organiseerde daarom een Vlaams cultureel feest voor de regio. 

Na een vlucht naar Wenen werd iedereen opgehaald voor een 

bustrip naar de hoofdstad Bratislava. Gerry was zelf een bedreven 

gids. De stad kent vele gezellige straten en pleintjes en zou perfect 

het decor kunnen zijn voor een toekomstige Europeade.  

Na nog 4 uurtjes rijden kwamen we aan in Malatiny. Een klein dorp 

met 200 lokale inwoners maar met meer logiesmogelijkheden in het 

hotel of de vakantiehuisjes van het Sojka Ressort.  

Na de opening door de Burgemeester en de 

consul mocht Danspas de Vlaamse leeuw zingen. 

Daarna waren er optredens van diverse Sovaakse 

dans -en muziekgroepen alsook van Danspas zelf. 

In de zaal van het congrescentrum was er een 

handwerk markt. Ook Vlaamse gastronomie zoals 

stoverij met friet en wafels mochten niet 

ontbreken op het menu. Er werden ook Vlaamse 

dansen aangeleerd aan het talrijk opgekomen 

publiek. Jammer maar op zondag verlieten we Slovakije alweer 

voor een vlucht terug naar Brussel.                      Koen Denduyver 

   

 



In de pers 

In de krant van West-Vlaanderen verscheen deze zomer een artikel 

over Chantal Vandoorne, accordeoniste van vkg. De Marliere uit 

Bissegem en vaak ook te gast als muzikant voor de VVKB 

dansateliers. Tekst en foto van Olaf Verhaeghe.

 

 

 



VVKB Trefpunt-kroniek 

Toen ik bij de Vlaamse Volkskunstbeweging aan het werk ging, was de 

afspraak met voorzitter Mon De Clopper dat ik elke morgen als de post 

binnenkwam telefonisch contact opnam en we samen de post doornamen 

en hij bepaalde waarop en hoe diende geantwoord en wat kon wachten. 

En heel soms kwam de voorzitter zelf naar het Trefpunt en dat was dan 

met nieuws zoals ‘we gaan verhuizen’. Zo ging het van de Isabella 

Brantstraat naar de Ommeganckstraat en later ook van de 

Ommeganckstraat naar de Baron d’Hanislaan. 

Ik heb zo mijn vermoedens van het waarom van deze verhuizingen maar 

‘de mortuisnilnisi bene’ indachtig houd ik die voor mij en laat de 

beweegredenen van de voorzitter mee in zijn graf. 

In ieder geval in de bureauruimte van de benedenverdieping van de 

Ommeganckstraat stond een prachtige marmeren schouw en achteraan 

was een hele grote ruimte die we bij de voorbereiding van de 25ste 

Europeade voor Europese Volkscultuur in juli 1988 in Antwerpen heel 

goed gebruikt hebben. Zakjes vullen, die dan later naar het 

Bouwcentrum, nu Antwerp Expo, waar de Europeade-deelnemers 

toekwamen, werden gebracht. En verder programmabrochures 

klaarleggen, enz. 

Er was in het gebouw ook een lift naar de hogere verdiepingen en een 

keer hebben we bij terugkeer na een weekend iemand - 2 dagen 

opgesloten in de lift - horen kloppen en roepen. Die persoon was 

uiteraard zeer blij dat we haar bevrijden. 

De Mecheleir 

Naar het 39ste provinciaal volksdansfeest  

Met de trein naar Gent en in station Sint-Pieters afgestapt en dan bij het 

buitenkomen gedacht het is langs daar. Helemaal langs de buitenring 

getogen tot ik besefte dat het 'Woodrow Wilsonplein' wel meer naar het 

centrum zou liggen. Ik ben wel enkele mooie parken doorgewandeld en 

kwam uiteindelijk in het grote park aan Gent-Zuid waar allerlei voor 

(kleine) kinderen was te vinden; speeltuigen en springkastelen, schmink-

, teken- en schildertenten, circus- en verteltenten, enz.  



Ik heb dan maar de weg gevraagd aan een vriendelijke, volledig 

gewapende, politieagent en na meer dan een uur wandelen, kwam ik 

dan op het plein terecht waar gedanst werd. Mooi om zien en ik mocht 

een meegebracht stoeltje van volksdansvrienden gebruiken. De ‘blokjes’ 

samendansen werden mooi afgewisseld met optredens van de vendeliers 

en het trommelkorps van Sneyssens uit Evergem, de volksdansgroepen 

Kadullekens uit Gent, De Karekiet uit Mariakerke en Sneyssens uit 

Evergem. Het moet wel gezegd dat het Oost-Vlaamse 

samendansprogramma er enigszins anders uitziet dan wat men op 

Antwerpse volksdansfeesten samen danst.   

'k Ben dan nog even in het echte centrum geweest aan de 

Groentenmarkt, de Graslei en het Gravensteen, maar besloot wijselijk, 

door de massa volk van de Gentse feesten waardoor nauwelijks een 

doorgang te vinden was, huiswaarts te keren. Tot ik dan terug met de 

tram in Gent Sint-Pieters aankwam waar men rondriep dat de verbinding 

Deinze - Gent onderbroken was en ik mijn weg naar huis over Brussel 

mocht verderzetten. 

De Mecheleir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Cursiefje 

 

 

Ik zag Cecilia komen … 

 

Als het kerkhof er als een  bloementapijt van witte chrysanten bijligt, 

gaan muzikanten altijd iets intenser leven. Dat komt omdat ze dan 

Cecilia al voelen komen. Sinte-Cecilia ! Dat is  dé dag van ’t jaar voor al 

wie toetert, strijkt, klopt, stampt, tokkelt, blaast of op een of andere 

manier “schoon lawijt” probeert te maken. En het doet er niet zoveel 

toe  of ge nu laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd zijt, amateur-

trommelaar bij “ ‘t Klein Muziekske” of gediplomeerd klokkenluider van 

de parochie Zevekote.. 

Koning Leopold II – ge weet wel “ dien braven met zijnen baard ”  – 

noemde muziek al “duur lawijt”. Hij moest het wel in ’t Frans zeggen 

want ze moesten het ook in Laken kunnen verstaan. 

Zeg nu zelf : Muziek heeft toch iets magisch.  Als de fanfare door de 

straat passeert, dan gaat iedereen anders kijken. De zuurzakken trekken 

hun muile recht en bij velen beginnen de voeten te kriebelen. Zelfs als 

ze een dodenmars spelen, zit er nog leven in … 

Muziek zit echter voor een groot deel in het bloed. Gij hebt het of ge 

hebt het niet. En ik mag zeggen : onze familie heeft het ! Peter Gerard 

was meer dan vijftig jaar tamboer-majoor bij de fanfare van de 

katholieken van ’t dorp. En nonkel Michel speelde er de bombardon. Die 

moest hij nooit meenemen naar huis om er te oefenen. Die mocht in ‘t 

lokaal achterblijven. Dat zou tante Zulma trouwens ook niet hebben 

toegestaan. Zo’n onhandig en  omvangrijk ding wou ze niet in huis 

hebben. Daarbij, hij hoefde niet te repeteren :  hij kende toch maar 

twee noten … Onze Julien speelde klarinet. ’t Was schoon om te zien 

hoe zijn kaken als ballonnetjes gespannen zaten rond zijn instrument. 

Hij was een goede muzikant want hij kon van ’t blad af spelen … Onze 

Wilfried speelde accordeon. “Uit de klak”, wat betekent dat hij  geen 

noot kon lezen zo groot als een huis maar alles uit het hoofd speelde. 

Dat is ook een gave.  Elk weekend was hij samen met Norbert van tante 

 



Martha en met de kromme Charel present in het Danspaleis. En dan kon 

het er wel al eens wild aan toegaan. Hij heeft daar ook meer dan één 

lief opgescharreld.  En Tineke van ons Maria liep van haar veertiende al 

mee met de majoretten.  Alleen onze Ward had niet de gave van de 

muziek. Hij zei wel altijd dat hij aan één “zingende zaag” thuis al meer 

dan genoeg had …  

O ja! Onze Filibert was stichtend voorzitter van het dweilorkest “ Goe 

vals en uit de moate” en onze jongsten was song-writter van “Blue 

Moon”. Na een sortieke zag hij dikwijls de “Moon” niet meer, laat staan 

dat hij het sleutelgat van de voordeur vond … Onze Odilon had ook 

talent. Maar nadat hij driemaal door de “grosse caisse” had geklopt, 

werd hij vriendelijk bedankt … Ja, je bent zelden sant in eigen land …Ge 

ziet : elk had zijn instrument en speelde zijn partij. Om Joost van den 

Vondel nog eens te parafraseren die ooit schreef dat het leven een 

schouwtoneel is, waarin elkeen zijn rol speelt en zijn deel krijgt.  

Muzikanten zijn doorgaans dorstige mensen. Dat is te begrijpen. Zij 

huldigen het principe “Genen drank, gene klank”. En vooral dat blazen 

maakt de kelen droog … Alleen Mauriceke was daarop een grote 

uitzondering. Hij was de oudste en de kleinste van de harmonie.  

Mauriceke dronk nooit; zelfs geen water. Zijn bonnetjes ruilde hij 

steevast  om voor repen chocolade. Die nam hij altijd mee naar huis om 

ze aan zijn zus Germaine te geven. Want hij snoepte niet; zelfs geen 

chocolade ! Hij was ook altijd vrijgezel gebleven .. Maar hij kon dansen 

als de beste. Dat had hij van zijn zus geleerd. Hij was zevenentachtig 

toen hij zijn klarinet “aan de haak” moest hangen. “Te weinig asem, hé 

man !” Maar met Cecilia bleef hij present ! Voor het teerfeest en de 

extra bonnetjes. 

Zien veel muzikanten Cecilia wel komen, haar zien gaan is een ander 

geval. Na haar feestdag ( 22 november) blijft het dagen daarna vrij stil 

en rustig. Alleen de dappersten en de meest taaien gaan veelal nog  

even door met “repetities zonder instrumenten” … maar kampen  ook 

daarna meestal met  een “zware kater”  … 

Maar ja, ook voor muzikanten blijft kermissen een geseling waard. Zelfs 

met Sinte-Cecilia ! 

Eddy Picavet 



Noteer nu reeds in je agenda :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de weg tussen wieg 

en graf wisselen een 

lach en een traan 

regelmatig af. 

In beide willen wij 

naast u staan. 

• Op 25 juni 2017 is Marcel Oelbrandt plots 

overleden. Marcel was jarenlang 

stafmedewerker van het IVV en lid van het 

ANV.  

 

• Op 7 juli 2017 huwden Evelien Halewyck en 

Davy Beirens. Evelien is lid van het VVKB jeugdcollege en 

dansend lid van vkg. Sneyssens in Evergem.  

 

• Wouter Dewyn gaf aan Inge op vrijdag 14 juli 2017 zijn ja-woord. 

Wouter is de zoon van Luc Dewyn en Myriam Lepercq, leden van 

vkg. De Vlasblomme in Bissegem. 

 

 

Zondag 27 november 2017 : 

Dansatelier in Doornzele 

------------------------------------------------------- 

Zaterdag 20 januari 2018 : 

VVKB nieuwjaarsfeest   

Salons Mantovani in Oudenaarde 

------------------------------------------------------- 

Zondag 19 februari 2018 : 

Dansatelier in Kortrijk 

 

 

 



• Op 20 juli 2017 werd Gust Vansteenkiste geboren. Broer van 

Juul en tweede zoontje van Evelien en Brecht Lair - 

Vansteenkiste, leden van vkg. Hovelingen-Viking in Gistel. 

 

• Annabelle Mollie is geboren op 26 juli 2017 en is kleindochter 

van Jean-Pierre Mollie, bestuurslid en ondervoorzitter van vkg. 

De Vlasblomme in Bissegem.  

 

• Luna De Voogt werd geboren op 5 augustus 2017, kleindochter 

van Dirk en Annemieke De Voogt-Braet, bestuursleden van vkg. 

De Sloepe in Knokke-Heist 

 

• Op 5 augustus 2017 overleed Marc Therry, secretaris en 

bezieler van Wereldfestival Izegem en Die Boose, voorzitter 

van CIOFF België, echtgenoot van Chris De Backer, vader van 

Sofie en Stefaan, opa van Louis en Julien, bestuursleden en 

leden en vkg. Die Boose in Izegem. 

 

• Mariloe Mareel is geboren op 6 augustus 2017 en kleindochter 

van Mia Maes en Eddy Lepercq, beide bestuursleden. Mia is ook  

kledijverantwoordelijke en Eddy voorzitter van vkg. De 

Vlasblomme in Bissegem. Eddy is ook lid van de redactie. 

 

• Op 7 augustus 2017 namen we afscheid van Rogier 

Tempelaere, vader van Jan Tempelaere, bestuurslid van vkg. 

Danspas in Wijnendale. 

 

• Op 24 augustus 2017 namen we afscheid van Steven Buys, 

echtgenoot van Lydia en vader van Geert Buys, leden van vkg. 

Tijl en Nele in Hove. 

 

• Op 19 september 2017 overleed Jan Baptist van den Kerkhof, 

schoonvader van Armand De Winter, voorzitter internationaal 

Europeadecomité. 

 

 

 

 
 



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 instand 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, 

Geert Buys, Piet Pottie en Fred Scholliers als medewerkers.  

Redactie-adres: De Driesprong, p/a Koen Denduyver, 

Watervallestraat  27, 8480 Bekegem Telefoon : 0496 /231803.  

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. 

 

mailto:Koen.Denduyver@ichtegem.be


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 9200 

Dendermonde.Tel: 052/21.77.34 E-post: fred.scholliers@telenet.be 

- 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 

• Piet en Annie Pottie worden gevierd als cultuurpersoonlijkheid in 
Kluisbergen. 

• Vendelier van Evergem tijdens de feeststoet voor Piet Pottie. 

• Fiere Bretoenen tijdens de Europeade in Turku, Finland. 
 (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. 

 

mailto:dewitte.andre@skynet.be
mailto:fred.scholliers@telenet.be


 

 

 

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 

  


