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DE DRIESPRONG  
is  
het tweemaandelijks tijdschrift van de 
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw. 
(Secretariaat en zetel: 
p/a Lieven Stubbe,  
Vredelaan 34, 1982 Weerde  –  
lieven.stubbe@telenet.be) 
 
 

“De Driesprong” verschijnt in januari, 
maart, mei, juli, september en november. 

 

 
 
DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt dan ook de 
doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de aanmoediging en het propageren van 
de Vlaamse volkskunst; het bijdragen tot de culturele herwaardering van de 
vrijetijdsbesteding; het ondersteunen en het verspreiden – in de geest van een 
Europese eenheid in verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het 
bundelen van groepen met gelijkaardige doelstellingen.” (Cfr. het 
werkingsverslag 2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het 
ondersteunen, het instandhouden en het aanmoedigen van de vernieuwende 
tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van de VVKB-
statuten.   
 

DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Willy Cobbaut, Koen 
Denduyver, Eddy Picavet en Fred Scholliers als medewerkers. Administratieve 
medewerking: Magda Vermeiren. Redactie-adres: De Driesprong, p/a Willy 
Cobbaut, Bosstraat 2, 9310 Baardegem-in-Aalst. E-post: 
willy.cobbaut@telenet.be. Telefoon: 052/355452. 
 
DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor maakt men 15 
euro over op rekening 403-3046661-61 van de Vlaamse Volkskunstbeweging 
vzw, 1982 Weerde. Een abonnement kan elk ogenblik ingaan. Met het zesde 
nummer ontvangt men dan een nieuw verzoek tot het betalen van het leesgeld.  
 
 
 
DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en meer 
concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en dergelijke meer – via 
volgende gouw-correspondenten: 
 

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

 
 

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies, evenmin als 
zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen, helemaal in 
overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet betreffende de 
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amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het Vlaams verenigingsleven de 
facto gedeeltelijk financieel drooggelegd heeft. Private steunverlening is bij 
decreet natuurlijk niet verboden en kan dus via een storting of een overschrijving 
op rekening nummer 403-3046661-61 van de Vlaamse Volkskunstbeweging 
vzw, Vredelaan 34 te 1982 Weerde. Waarvoor onze dank! 
 
 

PUBLICITEITSTARIEF – Voor publiciteit in “De Driesprong” geldt volgend 
jaartarief: 1 blz.: 200 euro. - ½ blz.: 150 euro. - ¼ blz.: 100 euro. De 
aankondiging verschijnt dan in 6 opeenvolgende nummers. 
 
 
 
Foto’s kaft 
 

• Maria Poelman, muzikante bij vkg. “Sneyssens”, Evergem (Foto ‘Sneyssens’). 

• Leden van vkg. “Reynout” tijdens het provinciaal tornooi 2007 te Wachtebeke (Foto Fred Scholliers). 

• Vendeliers van vkg. “”Reynout, Dendermonde (Foto Fred Scholliers).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Mogen wij U, waarde lezer, beste volkskunstbeoefenaar, in naam van het bestuur,Mogen wij U, waarde lezer, beste volkskunstbeoefenaar, in naam van het bestuur,Mogen wij U, waarde lezer, beste volkskunstbeoefenaar, in naam van het bestuur,Mogen wij U, waarde lezer, beste volkskunstbeoefenaar, in naam van het bestuur,    
de leden van de Algemene Vergadering en de redactieraad van “De Driesprong”, de leden van de Algemene Vergadering en de redactieraad van “De Driesprong”, de leden van de Algemene Vergadering en de redactieraad van “De Driesprong”, de leden van de Algemene Vergadering en de redactieraad van “De Driesprong”, 
onze welgemeende wensen toesturen voor een goed nieuw jaar, voor uzelf en onze welgemeende wensen toesturen voor een goed nieuw jaar, voor uzelf en onze welgemeende wensen toesturen voor een goed nieuw jaar, voor uzelf en onze welgemeende wensen toesturen voor een goed nieuw jaar, voor uzelf en 
voor uw geliefden.voor uw geliefden.voor uw geliefden.voor uw geliefden.    
 

WAARDE LEZERWAARDE LEZERWAARDE LEZERWAARDE LEZER    
WAARDE VOLKSKUNSTBEOEFENAARWAARDE VOLKSKUNSTBEOEFENAARWAARDE VOLKSKUNSTBEOEFENAARWAARDE VOLKSKUNSTBEOEFENAAR    

 
Wij hopen dat U gezellige eindejaarsfeesten hebt mogen meemaken. Het jaar 
2007 was op vele gebieden een turbulent jaar. Op politiek gebied, zowel 
nationaal als internationaal, lijkt nog meer dan vroeger het onverbiddelijke recht 
van de sterkste te gelden. Op financieel gebied heeft bij voorbeeld de roekeloze 
politiek van enkele banken in de Verenigde Staten een weerslag op de hele wereld.  
 

Kerstmis is in principe het feest van de Vrede. Niet alleen zegt men dit niet veel 
meer, ik heb ook de indruk dat “Vrede” in deze context een andere betekenis 
gekregen heeft. Ik heb het gevoel dat men meer en meer “Vrede” bedoelt in de 
zin van “ontbreken van oorlog”. Vrede in de zin van “vrede hebben met zichzelf 
en met zijn omgeving”, “zich rustig en gelukkig voelen met wat men heeft en niet 
heeft” dat  bedoelt men helemaal niet. En dat is juist wat wij dit jaar met de VVKB 
wél bereikt hebben op volksdansgebied.  
 

In 2007 hebben wij rustig en hard verder gewerkt aan de uitbouw van onze 
Vlaamse Volkskunstbeweging. Zoals wij allemaal weten, was dit en is dit nietnietnietniet 
direct tegentegentegentegen iets of iemand bedoeld, zoals het gemakshalve wel eens wordt 
uitgelegd, maar was het uitsluitend de bedoeling om op een rustige manier 
Vlaamse volksdansen en Vlaamse volkskunst te kunnen beoefenen en te kunnen 
verspreiden. Heel bewust beperken wij administratieve verplichtingen tot een 
absoluut minimum om zoveel mogelijk tijd te kunnen vrijmaken voor dansen, 
muziek, vendelen, danspedagogiek enzovoort … voor onze senioren, 
volwassenen, jeugd en kinderen. Door en vanuit de gouwen houden onze VVKB-
groepen zeer intens contact met elkaar, om elkaar te steunen en te helpen en 
samen te werken waar mogelijk.  
 
Vanuit VVKB en met medewerking en goedkeuring van onze Algemene 
Vergadering hebben wij voor 2008 een samen-werkingsverband afgesloten met 
DanskantDanskantDanskantDanskant. In ons nummer van mei-juni 2007 vond U al een artikel over de 
werking van Danskant. Met de mensen van het IVV (Instituut voor Vlaamse Instituut voor Vlaamse Instituut voor Vlaamse Instituut voor Vlaamse 
VolkskunstVolkskunstVolkskunstVolkskunst) (zie ook het nummer van maart-april 2007) wordt verder nagedacht 
over een intensieve samenwerking en met het Europeadecomité VlaanderenEuropeadecomité VlaanderenEuropeadecomité VlaanderenEuropeadecomité Vlaanderen zijn 
we bezig om de komende meiboomplanting gezamenlijk te organiseren.  
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Deze vormen van samenwerking betekenen 
in de praktijk een fantastische mogelijkheid 
om alle aspecten van onze “Vlaamse 
Volkskunsttraditie” op een zo goed 
mogelijke manier te onder-steunen en uit 
te bouwen. Daarom moet elk van deze 
verenigingen zijn EIGENHEID en 
ONAFHANKELIJKHEID volledig behouden 
en moet er op een volwassen manier 
samengewerkt worden. 
 

 
 
Wij geloven echt dat dit kan lukken en wij van onze kant zullen er alles aan doen 
om dit mogelijk te maken. Wij hopen in de toekomst kwaliteitsvolle 
gezamenlijke cursussen, opleidingen, nationale en internationale activiteiten te 
kunnen organiseren in samenwerking met “iedereen van goede wil”. Wij zijn 
ervan overtuigd dat dit de beoefenaars van de Vlaamse volkskunst alleen maar ten 
goede kan komen. Dit is mijn persoonlijke wens voor 2008. 
 

Theo Smet 
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Wie enigszins vertrouwd is met de geschiedenis van Europa zal weten dat noch het politieke, 
noch het sociale, en idem voor het wijsgerige en het artistieke, statische elementen zijn. Al 
deze facetten van een tijdsbeeld waren – en zijn nog altijd – onderhevig aan een evolutie die 
zijn weerslag had/heeft op alle aspecten van het maatschappelijk leven.  
 
Die evolutie zorgt echter nooit voor plotse breuken en evenmin vallen de perioden van de 
cultuurgeschiedenis strikt samen met begin en einde van de eeuwen op de kalender. Een 
cultuurgrens is inderdaad geen vaste scheidingslijn. Het verleden ontmoeten we ook morgen 
nog. “Gestern ist nie vorbei”, zoals de titel luidt van een TV-film van Sigi Rothmund uit 
1998. 
 
 

VOLKSDANS  en  VOLKSLIED 
in de klassieke muziek van de 19de eeuw 

(DEEL I)       
 
Toch mogen we stellen dat de 19de eeuw grotendeels de eeuw van de romantiek was. “Die 
romantische 19de eeuw was een tijdperk van uitersten en tegenstellingen”, zo stelt dr. Jan L. 
Broeckx het in zijn werk “Van Beethoven tot Stravinsky”. Inderdaad, de mens in de 19de 
eeuw zag de tegenstelling tussen het beginsel van de vrijheid (economische vrijhandel, 
politieke democratie, anti-clericalisme, de vrijheid van de kunstenaar) en het beginsel van de 
sociale gebondenheid (socialisme e.a.). Maar daarmee is het lijstje tegenstellingen niet 
volledig. Zo botste het gevoel van het nationale met zijn vrijheidsoorlogen en het 
nationalisme (cfr. in de muziek de zgn. nationale scholen) tegen het internationaal gericht 
imperialisme, dat evenwel politiek een grote invloed had, maar artistiek beschouwd voor de 
19de eeuw minder belangrijk was. Verdere tegenstellingen die we hier slechts voor de 
volledigheid citeren: De tegenstelling idealisme versus materialisme, naast de drang naar 
vooruitgang met daartegenover de belangstelling voor het verleden. 
 
We richten onze aandacht nu verder vooral op de muziek in de 19de eeuw en op de rol van 
plus de belangstelling voor de volksgemeenschappen in Europa. Onderscheid dient gemaakt 
– we citeren nogmaals dr. Jan L. Broeckx – tussen “volkeren die reeds een eeuwenoude 
traditie bezitten en andere die voor het eerst op intense wijze aan de ontwikkeling van de 
cultuurmuziek deelnemen. Tot de eerste categorie behoren Frankrijk en Italië. Hun muziek 
bezit weliswaar nationale kenmerken, maar deze behoren zozeer tot een geleidelijk gegroeide 
vormentaal, dat zij niet meer hoeven veroverd te worden langs een nationalistische of een 
folkloristische weg. (…) Daar tegenover staat de jonge cultuurmuziek van Russen, Polen, 
Hongaren, Tsjechen, Scandinaven en Spanjaards, die als nationaal verleden  hoofdzakelijk  
de volksmuziek kenden. In hun romantische cultuurmuziek zullen zij zich dan ook 
hoofdzakelijk op die volksmuziek inspireren.” 
 
Tot die laatste groep rekent de auteur ook Vlaanderen, ondanks het zeer groot muzikaal 
verleden van onze contreien, en hij verwijst hier uiteraard naar de zgn. Nederlandse 
polyfonisten uit de 15de en de 16de eeuw. Na een breuk van nagenoeg drie eeuwen was deze 
traditie voor het 19de-eeuwse muziekleven inderdaad onbruikbaar geworden. 
 
Een aparte plaats nam Duitsland in. Ondanks “een hoogstaande muziekcultuur tijdens de 17de 
en de 18de eeuw, moest deze in een geheel nieuwe zin georganiseerd worden. De Duitse 
muzikale traditie was, in overeenstemming met de politieke verbrokkeling van dat land, 
overwegend regionalistisch. (…) Deze verbrokkeling, samen met o.a. Franse en Italiaanse 
invloeden, beantwoordde niet meer naar het onweerstaanbaar streven naar nationale 
eenheid.” 
 
In de romantiek – we zijn daarmee terug bij ons uitgangspunt – nam de symfonische muziek 
een grote plaats in en dan denken we hierbij zowel aan de eigenlijke symfonieën als aan 
vormen zoals opera, soloconcert e.d. Zelfs de kamermuziek en het lied krijgen een haast 
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symfonisch klankvolume en omlijsting mee. Maar naast de genoemde muziekgenres nemen 
ook dansen een steeds belangrijker plaats in en – helemaal aansluitend bij wat hierboven 
reeds gezegd werd over het wezen van deze maatschappelijke stroming – in de klassieke 
muziek van de 19de eeuw zijn die zeer dikwijls gebaseerd op de melodieën van volksdansen 
en volksliederen.  
 
Om de lengte van deze bijdrage niet nodeloos te rekken, focussen we hierna hoofdzakelijk op 
composities van nationale dansen, al zullen we later in de tekst een voetnoot maken bij deze 
beperking. 
 
Enkele volkeren als voorbeelden 
 
In Vlaanderen kent iedereen de “Vlaamse dansen” van Jan Blockx (1851-1912). Hij was een 
leerling van o.a. Peter Benoit, werd zelfs als diens opvolger beschouwd, maar verkoos zijn 
eigen weg te gaan. Vanuit flamingantische hoek kreeg deze “eigen weg” heel wat - al dan 
niet terechte - kritiek. Toch heeft hij zeer veel betekend voor de internationale uitstraling van 
de Vlaamse muziek. Zijn composities zijn daarenboven zeer dikwijls doordrongen van de 
eigen volksmuziek. Voor een aantal van zijn tegenstanders legde dat echter allemaal weinig 
gewicht in de schaal. “In tegenstelling tot Benoit had Blockx met zijn muziek geen 
volksverheffende intenties en richtte hij zich eerder tot de burgerij in de concertzaal en de 
opera dan tot het volk tijdens openluchtuitvoeringen.” (Jan Dewilde in NEVB).  
 
 
 
Jan Blockx publiceerde zijn “Vlaamse dansen” 
in 1884 en ge-bruikte voor dit werk de 
melodieën van vier Vlaamse volksliedjes: “Het 
Reuzenlied” – “Wel Anne-marieke” – “Het 
reuzenlied van Borgerhout” – “Zeg kwezelke”. 
De “Jagersdans” waarmee de reeks afsluit, is 
een eigen melodie. 
 
Vooraleer verder te gaan, een opmerking tussendoor: We streven in deze bijdrage geen 
volledigheid na en dus ook niet voor de landen en volkeren die nog volgen. Zo telt 
Vlaanderen nog heel wat componisten die volksliedjes gebruikt hebben in hun muziek. We 
beperken ons echter bewust tot de meest bekende en zullen dus noodgedwongen beknopt en 
onvolledig moeten blijven. 
 
Deze regel houden we ook aan voor Duitsland. De “Duitse dansen” van W. A. Mozart 
(1756-1791) vallen eigenlijk buiten de romantische 19de eeuw. Ze ontstonden in het jaar 
1787, vier jaar vóór het overlijden van de componist. Ze werden oorspronkelijk geschreven 
voor een orkest van een 20-tal leden, maar Mozart maakte er ook een pianoversie voor, 
waarschijnlijk om het werk ook zelf te kunnen uitvoeren bij een van zijn openbare recitals. 
 
Misschien bekender zijn de “Duitse dansen” van Ludwig van Beethoven (1770-1827). We 
vonden er 42. Ze stammen allemaal uit de negentiger jaren van de 18de eeuw. Tussen 1792 en 
1797 ontstonden 12 ervan als composities voor piano. Twaalf andere (1795) werden voor 
orkest geschreven en zes (uit 1796) zijn stukken voor piano en strijkers. Van nog eens 12 
dansen (voor piano) konden we het precieze jaar niet bepalen. Al deze “Duitse dansen” lijken 
eerder vlug geschreven “tussendoortjes” en halen nergens het niveau van wat we van Ludwig 
van Beethoven gewoon zijn. Ondanks hun jaren van ontstaan, citeren ze  toch, als een opstap 
naar de romantiek van de echte 19de eeuw.   
 
Voor Oostenrijk staan vanzelfsprekend de “Deutsche Tänze” van Franz Schubert (1797-
1818) op het lijstje. Deze componist schreef ca. 450 dansen, een deel daarvan “Duitse 
dansen”, alhoewel deze benaming niet altijd letterlijk als dusdanig bovenaan het notenblad 
staat. De pianist Marcel Worms schrijft over deze dansen: “Franz Schubert heeft in zijn 
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Dansen op even beknopte als treffende manier de Duitse en Oostenrijkse dansmuziek aan ons 
overgeleverd. (…) De dansstukken van Schubert zijn vaak niet meer dan schetsmatig 
uitgewerkt en de componist speelde ze zelf, naar het schijnt, altijd weer anders. Dit alles laat 
zien hoe dicht deze muziek bij de toegepaste kunst en bij de volksmuziek staat; quasi 
geïmproviseerd, spontaan en zonder de pretentie van de ‘kunstmuziek’.”  
 
 
 
Nog een kleine aanvulling voor Oostenrijk. Daar publiceerde Julius Bittner (1874-1939), 
hoofdzakelijk een (succesrijk) man van de opera, in 1918 zijn “Tänze aus Österreich”, een 
compositie voor orkest. Ook deze composities vallen strikt genomen buiten de 19de eeuw, 
maar worden hier aangehaald omdat ze te beschouwen zijn als uitlopers en vormen van Laat-
Romantiek. 
 

We blijven in Centraal-Europa en gaan naar het 
huidige Tsjechië en de bekende “Slavische dansen” 
van Antonin Dvořák (1841-1904). De muziek van 
deze componist leverde een belangrijke bijdrage 
voor de nationale muziek van zijn geboorteland, 
tijdens het grootste deel van zijn leven deel 
uitmakend van de zgn. Oostenrijks-Hongaarse 
Dubbelmonarchie.  
 

 

 
De acht van de eerste reeks “Slavische dansen” schreef de componist in 1878 op verzoek van 
zijn uitgever. Ze waren oorspronkelijk geschreven voor klavier tweehandig. maar ze werden 
onmiddellijk door de componist georchestreerd. Deze dansen hadden een dergelijk succes, 
dat de uitgever er een tweede reeks bestelde. Omdat Dvořák er aan twijfelde of een 
dergelijke succesformule voor herhaling vatbaar was, duurde het nog tot 1886 eer de tweede 
reeks gepubliceerd werd. Ook deze waren geschreven voor piano tweehandig, werden ook 
onmiddellijk georchestreerd en kenden een vergelijkbaar succes.  
 

De eigenlijke vader van de moderne Tsjechische muziek is evenwel Bedřich Smetana (1824-
1884). Zijn belang voor de muziek van zijn geboorteland kan inderdaad niet overschat 
worden. Bij ons is hij vooral bekend om zijn cyclus “Má Vlast” (Mijn vaderland), een reeks 
van zes symfonische gedichten. Het tweede deel ervan is opgebouwd rond het (Vlaams? 
Tsjechisch?) volkslied “Ik zag Cecilia komen”. Voor het klavier schreef hij tien “Tsjechische 
dansen” (1877/1879), eigenlijk kleine symfonische gedichten op nationale dansritmen.    
 

Eveneens tot de Slavische wereld behoort Polen. Daar ontmoeten we de in 1883 op het 
landgoed van zijn ouders in Tymoszówka (Oekraïne), dat toen Pools grondgebied was, 
geboren Karol Szymanowski. Zijn “Poolse dansen”, geschreven voor piano, werden 
gepubliceerd in 1926. Deze componist overleed datzelfde jaar in Lausanne.  
 

Misschien hebt U nog nooit van deze componist gehoord. Maar zijn muziek is blijkbaar nog 
niet vergeten. Eind vorig jaar was de “Laatste dans” uit zijn zoeven vermelde “Poolse 
dansen” op de radio te horen.                     
 

(Wordt vervolgd)                                                                              Willy Cobbaut 
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Een laat kerstverhaal … 

 

DE STRAATMUZIKANT VAN DE WARTBURG 
 
Eisenach in Thüringen. Hoog boven de daken van deze stad op enkele kilometers van het 
vroegere IJzeren Gordijn troont de Wartburg, waar op het einde van de 12de eeuw vertellers en 
minnezangers te gast waren bij graaf Hermann en waar in 1521/22 Martin Luther het Nieuw 
Testament in het Duits vertaalde.  
 
In de zomer van 1998 waren ondergetekende en 
zijn gade aan een reis begonnen die hen via 
Dresden, Budyšin, Berlijn, Greifswald en Rostock 
naar Lübeck zou brengen. Wie vanuit Vlaanderen 
naar Dresden reist, maakt natuurlijk een ommetje 
langs Eisenach en bezoekt de reeds vermelde 
Wartburg. Wij dus ook. 
 
De burcht bereikt men deels per auto, deels te voet langs een trap, uitgehouwen in de rots. In de 
zomer van 1998 stond onderaan die trap een straatmuzikant, meer bepaald een violist die met zijn 
muziek van de toeristen een centje hoopte los te krijgen. Hij was niet echt sjofel gekleed en qua 
leeftijd leek hij de vijftig even voorbij. 
 
De man speelde het “Ostpreußenlied”, het hymneachtig slotkoraal van het “Oratorium der 
Heimat”, een werk uit het begin van de dertiger jaren van de vorige eeuw, tekst van Erich 
Hannighofer, muziek van Herbert Brust, beiden uit Königsberg, hoofdstad van het toenmalige 
Oostpruisen. Het lied werd onmiddellijk populair en verving haast van dag op dag het “Sie sagen 
all, du bist nicht schön” van J. Ambrosius als “Landeshymne”.  
 
Na de verdrijving van de Duitse bevolking, aanvankelijk op de vlucht voor de aanrukkende 
Sowjettroepen begin 1945, nadien gedwongen, vertolkte het “Ostpreußenlied” in de kringen der 
zgn. “Heimatvertriebenen” alle heimwee en nostalgie naar het land met de onoverzienbare 
dennenwouden en het kristalheldere water van de honderden meren tussen de Marienburg aan de 
Nogat, de Oostzeekusten en de Memel in het noorden en de Mazoerische vlakten in het zuiden. 
De tekst is van een haast ongeëvenaarde poëtische schoonheid en bezingt in bijna sacrale sfeer de 
natuurlijke pracht van de landschappen in dat gebied. De boer achter paard en ploeg uit de tweede 
strofe treedt als een sterk plastisch beeld naar voor uit de dichterlijke koraaltekst. 
 

De muzikant aan de voet van de Wartburg was echter niet oud genoeg om zelf als jonge 
volwassene de vernietiging van Königsberg of Pillau meegemaakt te hebben. Misschien  
ontkwam  hij  de  gruwel  in zijn geboortestreek als boreling op de schoot  
van zijn moeder, meereizend  met een van de eindeloze “Trecks” westwaarts, veel te  
laat vertrokken uit Labiau, Allenstein, Saalfeld, Preußisch-Holland, Marienwerder of  
uit de zovele stadjes en dorpen tussen Memel en Weichsel. Veel te laat vertrokken dus, omwille 
van het maanden durende – recht crimineel – verbod aan de burgerbevolking om het land te 
verlaten en na het verraad en de vlucht van Gauleiter Erich Koch die het gedaan kreeg voor zich 
alleen – en enkele getrouwen – de hoogzee-ijsbreker “Ostpreußen” op te eisen en naar 
Denemarken te vluchten. Een en ander waarheidsgetrouw beschreven in de roman “Wenn die 
Dämme brechen” van Edwin Erich Dwinger. 

 
Maar nog even teug naar de straatmuzikant aan de voet 
van de Wartburg in de zomer van 1998. Waar heeft hij 
de kersttijd van dat jaar doorgebracht? En hoe? 
Spelend in een winkelstraat van Eisenach? Staand in 
een portiek van de Predigerplatz? Of ergens tussen de 
kraampjes van de kerstmarkt rond de Sankt-Georg-
Kirche? Ook hier weer het “Ostpreußenlied” spelend? 
Of kerstliederen uit de heimat van zijn voorvaderen, 
vol heimwee naar een landstreek waar hij tot aan de 
“Wende” nooit een voet gezet had, maar waarover hij 
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met veel liefde en nostalgie had horen vertellen tijdens 
de lange winteravonden rond het houtvuur?      

 
De straatmuzikant aan de voet van de Wartburg. Maar er zijn in heel Europa verspreid 
honderdduizenden ontheemden die elk jaar opnieuw de Westerse kersttijd en de nieuwjaarsdagen 
doorbrengen in staten en streken waar ze niet echt thuis zijn, ver soms van het land en het volk dat 
ze om de meest uiteenlopende redenen ontvlucht zijn, politieke onderdrukking, religieus getint 
geweld, armoede … 
 
Tweeduizend jaar geleden was er voor een Joodse boreling “geen plaats in de herberg”. Vandaag 
de dag zijn er nog steeds vele miljoenen mensen overal ter wereld op de dool. Het hele jaar door 
uiteraard … maar hier in Europa, tussen Kerstmis en Nieuwjaar, als in de winkelstraten de lichtjes 
branden en in alle steden en dorpen feeststemming heerst, moeten dat voor velen toch dagen zijn 
met veel pijn in het hart … ook als hen dat strikt religieus gesproken weinig zegt. 
 
We hebben hier vorig jaar op deze plaats de vraag gesteld waar “de jongen met de kersen” uit het 
Deense Horsens de kerstdagen doorbracht. We stellen de vraag opnieuw: Waar bracht de 
straatmuzikant van de Wartburg vorige maand de kerstdagen door? En de zovele anderen, op de 
dool ver buiten hun geboorteland? Hebben we daar even aan gedacht tijdens de kerstnacht 2007? 

Willy Cobbaut.  
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Paul Vandenbuerie 85 ! 

 

Een leven in het teken van Peter Benoit. 
 
Voor de jongeren zal zijn naam wellicht maar weinig zeggen, maar voor wie al tot de iets oudere 
generatie behoort, kan de naam van Paul onmogelijk onbekend zijn. Zowat vijftig jaar de trouwe 
boekhouder van de VVKB, zestig jaar spelend lid en dirigent van de fanfare “Eendracht en 
Vrijheid” van Harelbeke, waarmee hij tientallen keren te gast was op de Europeade, kan hij 
daarbij heel wat adelbrieven voorleggen in dienst van het Vlaamse lied en van de aandacht en 
zorg voor de erfenis van Peter Benoit. 
 
Hij behoorde, samen met Mon de Clopper en Raymond van den Heuvel, toenmalig voorzitter van 
Fedekam, tot de pioniers van dit Europees unicum, dat ook vandaag nog altijd niet de waardering 
geniet die ze verdient. Zeker niet in onze contreien. 
 
Paul – een beste vriend van Piet Pottie - is een kranige tachtiger; pardon, vijfentachtiger! 
Ereburger van Harelbeke, zijn geboortestad en zijn werkterrein. Want wie in de omgeving van 
Kortrijk de naam Vandenbuerie laat vallen, mag er zeker van zijn dat onmiddellijk de link wordt 
gelegd naar het “Peter Benoitmuseum” aan de Marktstraat; geboortehuis van Paul en net naast de 
zeer bescheiden woning waar de Vlaamse componist werd geboren. Vandaar dat hij het met 
zoveel liefde koestert en het zo mooi heeft ingecorporeerd in het museum, zijn levenswerk.  
 
Van waar die uitzonderlijke belangstelling? Paul heeft amper een half woord nodig om in het lang 
en het breed een stuk van de Harelbeekse geschiedenis uit de doeken te doen. 
 
“Eigenlijk lag dat voor de hand. Er was in de eerste plaats de ligging van ons geboortehuis en de 

grote bewondering voor deze Vlaamse grootmeester; een buur nog wel. Er was ook mijn 

belangstelling voor de muziek, die ik van vader had meegekregen. Vader was schrijnwerker en 
speelde ook in de fanfare. Ik was amper vijf toen die belangstelling én voor de muziek én voor 

Benoit er al was. Het zou me nooit meer loslaten. Vader gaf mij de eerste muzieklessen. Later 

leerde ik ook viool spelen, piston, gitaar. Toen ik in 1943 opgeroepen werd om naar Duitsland te 

gaan werken, nam ik mijn gitaar op de rug mee. Om er de Vlaamse gedeporteerden met muziek en 

humor op te beuren. Ik speelde er zelfs een tijdje koster…” 

 
Vandaar wellicht dat hij nog altijd graag “Het Kosterke” zingt , onderbreken wij hem even. Hij 
glimlacht en even tintelen er nog sterretjes in zijn ogen. “Dat was ook een verre aanloop naar de 

oprichting van het kleinkunstgezelschap “MIKA”, waarmee wij in de periode van ’47 tot ’60 liefst 

650 uitvoeringen gaven. Daartussen ook tal van volksdansbals; o.a. voor K.V.V.F. Dat was een 

zalige tijd …” 
 

Maar Paul was en bleef ook jaren actief  binnen het cultureel leven in al zijn facetten,  
nam tal  van initiatieven en had ruim aandeel in de uitbouw van Harelbeke als muziekstad. 
 
Het Benoitmuseum is zijn levenswerk geworden; zijn dagelijks werkterrein tussen duizenden 
partituren en arrangementen voor tal van instrumenten. Daarenboven bundelt dit eigentijds 
complex ook meer bijzonder waardevolle voorwerpen die verwijzen naar de man “die zijn volk 
leerde zingen”. Daartussen o.a. de kindercantate  “De  Wereld  in”  die wij als sopraantje nog 
mochten meezingen in het  
koor van de basisschool op Sint-Rochus (Sint-Niklaas). Prettige confrontatie en heerlijke 
herinnering …  
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Paul Vandenbuerie is een fijne 
gids, die over elke prent, 
voorwerp, foto, een eigen verhaal 
heeft. Hij kruipt zelfs nog graag en 
gezwind achter het harmonium – 
een geschenk nog van de VVKB  
voor bewezen diensten – en zingt 
met warme baritonstem een 
fragmentje uit “Stella Matutina” 
… Je wordt er heel even stil van.   
 
 
 
 
 
Zelf schreef hij tientallen arrangementen van volksmuziek en volksdansen voor allerlei 
orkestsamen-stellingen. Paul is als het ware zelf één brok Vlaamse volks-muziek. “Weet ge, 
manneke, wij zijn zo rijk … maar wij weten of beseffen het niet!” zegt hij vol trots en overtuiging. 
 
Die Paul Vandenbuerie is vandaag vijfentachtig! Gelegenheid die zeker niet onopgemerkt kan 
voorbijgaan. En alleen maar kan aanzetten hem eens op te zoeken in zijn “Benoitmuseum” aan de 
Marktstraat 55 te Harelbeke. Tussen de plannen om op 17 augustus 2008 – verjaardag van Peter 
Benoit - in het stadspark van Harelbeke met meer koren, fanfare en de V.V.K.B. een gewestelijk 
zangfeest uit te bouwen. 
 
Wedden dat je er moeilijk weer weg geraakt, want deze “éminence grise” kan zo boeiend 
vertellen dat je er de tijd bij vergeet! Een zalige man die wij van harte nog veel gezellige 
momenten toewensen op een plek die voor hem al een stukje hemel op aarde is. En waarvan hij zo 
graag iedereen wil laten meegenieten! De bescheiden woning waar het museum bij aansluit, 
schetst zeer duidelijk een beeld van hoe het vroeger was . 

 

Eddy Picavet 
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Het groeit tot een goede traditie dat “in de donkerste van de dagen” het Europeadecomité–
Vlaanderen vrienden en sympathisanten – vooral uit het Antwerpse – de kans geeft te 
laten proeven van de kerstsfeer en –tradities uit andere Europese regio’s. Zo musiceerde 
begin december in de Sint-Antoniuskerk te Edegem het ensemble “Loubistok” uit de 
Oekraïne en was in de week vóór kerstmis het meisjeskoor “Corul Symbol” uit Boekarest 
(Roemenië) te gast in de eigentijdse H. Hartkerk in Deurne. V.V.K.B. “Den Dries” tekende 
mee voor de organisatie. 
 

Europeadecomité–Vlaanderen 
kleurt kerstmis 2007! 

 

■ Twee gewoonweg schitterende en zeer sfeervolle concerten werden het, waarin ook 

het Vlaamse lied niet werd vergeten. Integendeel onderstreepten beide de frisse eenvoud 

en de dragende melodie van o.a. “Susa Nina” en “Nu syt wellecome”, waarvan vooral 

“Loubistok” een bijzonder knappe bewerking bracht voor viool, fluit, gitaar en harpen, 

gedragen ook door heldere engelenstemmen. Uitvoeringen die door het ruim 

opgekomen publiek met dankbaarheid en bewondering werden onthaald en sterk naar 

waarde geschat. Bij “Corul Symbol” was het vooral de soliste die warm en gedragen 

Armand Preud’homme alle eer aandeed en overduidelijk demonstreerde hoe mooi en 

van internationale allure dit – ons eigen – kerstlied wel is. Alhoewel het eerst wel in 

Nederland en pas dan in Vlaanderen naar waarde werd geschat. 
 

■ “Loubistok” – wat staat voor “liefdesdrank” waarmee de jonge meisjes de jongens 

willen verleiden – is zeker bij ons geen onbekende meer. Al jaren doorkruist dit 

professioneel dameskwintet uit de stad Lviv in West-Oekraïne onze streken. En waar ze 

komen, brengen ze in hun traditionele klederdracht een overheerlijk genieten van 

kwaliteit, muzikaliteit en charme. De da mes zijn ook stuk voor stuk 

conservatoriumlaureaten, verbonden aan koren en orkesten in eigen stad en ver 

daarbuiten. 
 

Dat demonstreerden zij ook dit keer in Edegem. Armand de Winter mocht zich dan ook 

terecht een fier en zeer gelukkig voorzitter noemen, die uiteraard ook wat graag nog 

even de doelstellingen van de Europeade mocht toelichten. Het was een gewoonweg 

sublieme avond, de verplaatsing naar Edegem en de file-ellende aan de Kennedytunnel 

meer dan waard. 
 

Het programma, ook rijk aan volkse wijsjes in een steeds fraaie bewerking gevat, waarin 

elk als soliste – instrumentaal en/of vocaal – op de voorgrond trad, werd afgesloten met 

een gewoonweg sublieme “Czardas “ (van Monti). Een  bravourwerkje  voor  Natalia   

als   temperamentvolle  soliste.   Ook   hun  

“Cacina” – te vergelijken met ons “Ave Maria” - vormde een hoogtepunt. Ivo Collier 

leidde telkens op een vlotte en speelse manier de diverse nummers in. 
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■ Diezelfde stijlvolle en muzikaal rijke sfeer domineerde bij het optreden van “Corul 

Symbol” enkele dagen later in de H. Hartkerk aan de Schotense-steenweg te Deurne. In 

een kleurrijk scala van klederdrachten uit zowat alle hoeken van Roemenië, brachten de 

ongeveer zestig meisjes en jonge dames een bijzonder klankgave en sonore uitvoering 

van meer kerst- en volksliederen, waarbij regelmatig werd verwezen naar de volkse 

tradities in de overgang van oud naar nieuw of van het kerstgebeuren dat daar pas 

begin januari wordt gevierd.  
 

Professor Jean Lupu leidde vol overgave en met 

zichtbaar genoegen zijn meisjeskoor, dat in het 

programma ook uiteraard ruim-schoots putte uit 

en aandacht schonk aan de kerkelijk Byzantijnse 

muziek, naast meer profane folklore- en 

volksmuziek. Meerdere koorleden begeleidden 

regelmatig voortreffelijk op viool of allerlei 

slaginstrumenten. Daartussen ook de kleine 

belletjes die het geheel een extra kleur gaven. 
 

Wieland Volkaert leidde met warme stem telkens een programmaonderdeel in en Jean 

Vleminck, voorzitter van VVKB “Den Dries”, dankte koor, stadsbestuur en enthousiast 

publiek.  
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Van zijn kant onderstreepte ook hier Armand de Winter betekenis en doelstellingen van 

de Europeade over gans Europa een beweging uit te bouwen van vriendschap en 

respect, één in bonte verscheidenheid. Met uiterste zorg werden de “Antwerpse 

handjes” door de stralende koorleden dankbaar aanvaard. 
 

■ Het waren stuk voor stuk muzikaal en vocaal rijke uitvoeringen met ruime aandacht 

voor de eigen gebruiken en nog levendige tradities in het volkslied uitgedrukt. Stuk 

voor stuk uitzonderlijk heerlijke momenten op weg naar kerstmis. Een gewoonweg 

schitterend initiatief, ook van het Europeadecomité-Vlaanderen dat naar de toekomst toe 

beslist ook de andere gouwen moet betrekken. Daarvoor is het aanbod veel te rijk, te 

subliem  en daarbij nog zo volksgebonden. 

Verslag: Eddy Picavet. Foto: FredScholliers. 

 
Provinciaal Volksdanstoernooi 2007 

Oost-Vlaanderen 
 

Wachtebeke is in Vlaanderen vooral bekend door het 500 ha. groot Provinciaal Domein 

Puyenbroeck, dat sinds 1969 toegankelijk is voor het publiek   en  sindsdien   vooral  

voor  het  dagjestoerisme  in  het  noorden van  

Oost-Vlaanderen een succesnummer geworden is. In volksdanskringen is Wachtebeke 

echter op de allereerste plaats bekend omwille vanb het “Provinciaal 

Volksdanstoernooi”  dat  er elk jaar georganiseerd wordt door de dienst Kunst en 

Cultuur van de provincie en de deelnemende groepen vier jaar lang een flinke stuiver 

aan subsidies kan opleveren.   
 

Zondag 7 oktober 2007 waren de zeven ingeschreven groepen present in de grote 

feesttent op het eiland aan de vijver: “Toon en Tine” (Moerbeke-Waas); “Tateljee” 

(Merelbeke); “De Donkse Klopperdans” (Maldegem); “Goe Folk” (Merelbeke); 

“Edelhart-Perreken” (Zottegem-Parike); “Trojka” (Machelen-Gent) en “Reynout” 

(Dendermonde).  

 

Om een eventueel misverstand uit de wereld te 

helpen: Dit toernooi houdt geen competitie 

tussen de groepen in, wat betekent dat er op het 

einde van de dag ook geen proclamatie te 

verwachten valt. Een kwalitatieve evaluatie 

door de jury plaatst de deelnemende groepen in 

een bepaalde categorie en daarvan hangt 

gedurende vier jaar het be-drag van de 

provinciale subsidie af.  
 

De jury bestond uit Andrea de Kegel (vz); Frans 

de Buck (o/vz); Bie Baeyens, Lieven de Muynck, 
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Dirk D’Hoe, Walter Evenepoel en Jeanne 

Vandenbussche (leden). Mireille Decabooter 

was de secretaresse.    
 

Voor de vele toeschouwers is het een mooie namiddag geworden, vol afwisseling met 

dansen uit heel veel regio’s in Europa en zelfs nog wat verder. Drie deelnemende 

groepen mochten een 1ste categorie op hun palmares schrijven: “Goe Volk”, “Edelhart-

Perreke” en “Reynout”.                              (Cw) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE VVKB VOORTAAN OOK OP HET 

INTERNET - Terwijl de redactie de laatste hand 

legde aan het nummer van “De Driesprong” dat U 
nu aan het lezen bent, begon ook de VVKB-site op 
het internet vaste vorm te krijgen. De redactie 
mocht reeds een kijkje gaan nemen en inderdaad 
… het ziet er echt aantrekkelijk uit. Het wordt een 
site met heel wat mogelijkheden, inclusief vormen 
van interactie: Zelf toevoegen van evenementen 
aan de kalender b.v. en nog zoveel meer! 
 
Uiteraard komen we hier uitgebreid op terug in het 
maart-april-nummer 2008 van “De Driesprong”.  
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Gistel - Heule – Zwevegem – Aalbeke 
Viermaal West-Vlaanderen 

 

♣ Hovelingenbal te Gistel 
 

Ook deze 2de editie van het Hovelingenbal te Gistel was  meer dan succesvol te noemen. 

Daarvoor zorgden de ruim 350 aanwezige dansers die naar cultureel centrum Zomerloos 

gekomen waren om er te proeven van een bruisende mix van volksdans, folk en 

internationale dansen. 

 

De dansleiding van de groep “De Hovelingen-

Viking” en de 10 groepsmuzikanten zetten hun 

beste beentje voor en zorgden voor een 

vlekkeloos verloop van de avond. Het leuke 

was de afwisseling van al deze folky dances. 

Voor meer foto’s ga je maar een kijkje nemen op 

www.hovelingen.be  
                                          (Foto  Fred Scholliers)                

 

En haal uw agenda maar boven: Het volgende Hovelingenbal is voorzien op zaterdag 15 

november 2008.  

 

♣ Geslaagde VVKB cursus Kinderdansen in Heule 
 

Zo’n 30-tal cursisten waren op zondag 11 november van vorig jaar naar het 

jeugdcentrum “De Warande” in Heule afgekomen voor de eerste zelfstandige VVKB-

cursus. Het eigen VVKB-kindercollege met Erik Luypaert, An Vanhonsebrouck, Ann 

Boons, Annelies De Smet en Koen Denduyver zorgden voor een vlot verloop van de dag. 

Zo’n 35 dansen werden vlot aangeleerd met de nodige aandacht voor methodiek en 

variaties voor kinderdansgroepen.   

 

Ook het jeugd-college leerde 

tijdens de namiddag een paar 

jeugddansen aan. Speciale dank 

aan de West-Vlaamse gouw-

voorzitter Roland Man voor de 

extra hulp ter  plaatse.          
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♣ Culinair gouwvolksdansfeest in Zwevegem 
 

Dat de gouw West-Vlaanderen zijn jaarlijkse gouwdansavond start met een  lekker 

etentje is stilaan een traditie geworden en ook deze keer is gastgroep Canteclaer uit 

Zwevegem hier prima in geslaagd. De avond begon met een overheerlijk Zwitsers 

raclette buffet, als voorsmaakje van de Europeade die volgende zomer in het Zwitserse 

Martigny plaats zal vinden, en talloze desserts. 

 

Nadien speelden de diverse gouwmuzikanten ten dans tot in de vroege uurtjes. 

 

♣ Cursus van vissers, kapers en matrozen in Aalbeke 
 

Samen met het Instituut voor Vlaamse Volkskunst (IVV) en VVG organiseerde de VVKB 

op zondag 18 november van vorig jaar een cursus over diverse kustdansen die te vinden 

zijn in de jongste uitgave van het IVV “Van Vissers, kapers en matrozen”. Er was een 

ruime belangstelling die dag van zo’n 70-tal dansers in het Cultureel Centrum van 

Aalbeke. 

 

De dansleiding was in handen van Gert Laekeman, Jeanne Vandenbussche, Paula 

Wouters en Andrea Sterck. Staf Cogneau zorgde voor de (puike) muzikale begeleiding. 

Elders in dit nummer van “De Driesprong” vindt men een paar foto’s die het succes van 

de dag duidelijk illustreren. 

 

Doordat het de “Week van de smaak” was, konden we over de middag genieten van een 

lekkere visschotel en garnaalpellers van volkskunstgroep “De Sloepe” uit Knokke-Heist.  

(Viermaal Koen Denduyver) 
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Toen Bert van Woensel – zaliger gedachtenis – precies vijftien jaar geleden voor De 

Grote Ronde zijn verslag neerpende over wat toen het Nieuwjaarstreffen heette, begon hij 

zijn tekst als volgt: “De jongste traditionele nieuwjaarssamenkomst van VVKB-leden en 

–sympathisanten in de ruime en riante Salons Mantovani te Oudenaarde werd een 

voltreffer van ongedwongen voornaamheid en van popelende gezelligheid.” Deze 

inleidende paragraaf van Bert paste nadien nog herhaalde malen voor de 

NieuwjaarsDANSbijeenkomst die al vele jaren – op een paar uit-zonderingen na – 

plaats heeft in de Salons Mantovani te Eine/Oudenaarde. 
 

LATEN WIJ SAMEN 
DOOR DE WERELD DANSEN, 

DE BLOESEMS VAN DE APPELBOOM SCHUDDEND, 
SAMEN FLUITEND 

MELODIEËN VAN GISTEREN EN MORGEN. 
 

Zo dus ook dit jaar opnieuw. Met velen waren ze present, de bestuursleden en 

sympathisanten van de Vlaamse Volkskunstbeweging, op zaterdag 19 januari jl. En alle 

vaste ingrediënten van het menu stonden opnieuw op de kaart: 
 

♣ Het hartelijk weerzien van de zovelen die mekaar het allerbeste voor het nieuwe jaar 

toewensen. ♣ De gezellige babbel bij het drankje en het hapje van de aperitief. ♣ De 

feestelijke maaltijd waarvoor Jeanne uit Veurne opnieuw een mooie spijskaart gemaakt 

had, met, tegen de achtergrond van de Rozenwals, het vers van Pablo Neruda dat we 

hier als titel van ons verslag gebruiken. ♣ De toespraak van voorzitter Theo Smet 
waarmee hij een stand van zaken gaf aan de aandachtig luisterende aanwezigen. Hij 

mocht dit jaar trouwens een nieuwigheid aankondigen, wat hij deed met deze woorden: 

“Iedere vereniging die zichzelf respecteert - en dat doen wij, alleen  respecteert  niet  iedereen  

ons…  -  moet  tegenwoordig  een website hebben. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een aantal leden kregen het gouden ereteken            Foto Fred Scholliers                                     
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Benny Meyns werd hiervoor aangesproken en de 

bedoeling was om begin dit jaar van start te 

kunnen gaan. Benny is daar ook in geslaagd. 

Het is bovendien nog een erg mooie en 

praktische website. Jullie hebben het resultaat 

tijdens de receptie kunnen bewonderen. Nu 

alleen nog met z’n allen veel gebruik maken van 

onze www.vvkb.org om alle activiteiten te 

raadplegen, uw eigen activiteiten aan te 

kondigen; “De Driesprong” te lezen en allerlei 

informatie te vinden over wat voorbij is en wat 

nog komen moet.” ♣ Het uitreiken van de 

eretekens aan een aantal mensen die al vele 

jaren ons aller VVKB helpen uitbouwen tot 

een door niets of niemand klein te krijgen 

volkskunstfederatie, meer dan ooit een 

vaste waarde in het Vlaams cultuurleven. ♣ 

Het volksdansfeest tenslotte, waarmee elke 

nieuwjaars-bijeenkomst traditioneel wordt 

afgesloten, deze maal op de tonen van een 

gelegenheids-ensemble onder leiding van 

Ronald Verhelle die hiervoor enkele leden 

van de ‘fine fleur’ van de West-Vlaamse 

volks-muzikanten bijeengebracht had. 

 

En traditioneel ook: Uw dienaar, niet meer 

van de jongste zijnde, die de laatste noot 

van het orkest niet afwacht, maar zo tegen 

de klok van één – het is dan al zondag – 

huiswaarts keert, met Fred als ‘Bob’ en onze 

beide eega’s als medereizigers. 

Willy Cobbaut   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juist geteld 21 VVKB-leden 
waren voorgedragen en kregen 

het  
GOUDEN ERETEKEN  

opgespeld. 
 

 
De redactie van “De Driesprong” 

Eddy Picavet 
 

Vkg “Reynout” 
Cindy D’hollander 

Tom Pauwels 
Lucie Stroobants 

 
Vkg “Pippezijpe” 

Rudy Le Roy 
Lieve van Steenbergen 

Luc Walter 
 

Vkg “De Hovelingen-Viking” 
Peter Jonckheere 
Lieve Knockaert 

Benny Meyns 
An Vanhonsebrouck 

 
Vkg “De Marliere” 

Ann Mestdagh 
Steven Nuyttens 

 
Vkg “Knipoog” 
Erik Iserentant 

Josée van Stichel 
 

Vkg “Canteclaer” 
Eveline en Ronny Himpe 

Griet Samyn 
 

Vkg “De Karekiet” 
Marleen Declercq 

 
Vkg “Tijl en Nele” 

Fons Derboven 
Jozef Gebruers 
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Beste vrienden, in naam van mezelf en van de leden van het Dagelijks Bestuur en de Algemene 
Vergadering heet ik U vanavond allemaal heel hartelijk welkom op onze traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst. Wij wensen jullie allemaal persoonlijk en allen die U lief zijn een gezond 
succesvol nieuw jaar. Hopelijk vindt iedereen de nodige inspiratie en moed en steun om “door de 
klippen van het leven te laveren”. En laten we hopen dat volksdans, volksmuziek en vendelspel hierbij 
bronnen van inspiratie en steun zullen zijn. 
 
 

Uiteraard is het begin van een nieuw jaar een 
moment om terug te blikken op het voorbije jaar. 
Vorig jaar mocht ik als kers(t)verse voorzitter heel 
fier aankondigen dat unaniem besloten werd om 
VVKB opnieuw volwaardig uit te bouwen. Wij 
hebben in het voorbije jaar dan ook heel hard 
gewerkt om dit alles zo goed mogelijk te 
organiseren. 
 
 

◙ Het Dagelijks Bestuur werd heel vlug een geoliede machine waar iedereen spontaan zijn 
verantwoordelijkheid neemt en waar zonder probleem altijd iemand gevonden wordt om één van de 
vele taken op zich te nemen. Alles is bespreekbaar en voor elk probleem wordt een zo goed mogelijke 
oplossing gevonden. Iedereen ongelofelijk bedankt voor het vele werk en de onvoorwaardelijke inzet. 
(…)  Geleidelijk aan werden onze Algemene Vergaderingen steeds talrijker bijgewoond. Dit is voor 
ons een teken dat we “goed bezig zijn”. Het zou een beetje lang worden om iedereen op te noemen, 
maar wij zijn onze leden van de Algemene Vergadering allemaal, stuk voor stuk, heel dankbaar en 
erkentelijk voor deze fantastische samenwerking. Dit is onze band met de groepen. En dat is wat 
VVKB wil zijn: Werken voor en door en met de beoefenaars van onze Vlaamse Volkskunst in al zijn 
aspecten. 
 

◙ “De Driesprong”, ons onvolprezen tijdschrift, speelt in deze hele samenhang een onmisbare schakel. 
Wij zijn het alweer zo gewoon geworden dat er zes keer per jaar een nummer van “De Driesprong” in 
de bus valt, maar dat is helemaal NIET evident. In naam van ons allemaal ongelofelijk veel dank voor 
het hele redactieteam onder de bezielende leiding van Willy Cobbaut. Om de twee maand zorgen voor 
een degelijke inhoud en die op een verzorgde manier op papier krijgen, bundelen en posten is echt een 
niet te onderschatten onderneming. (…) 
 

◙ Vorig jaar werd ook gestart met een eerste samenwerking met “belendende sectoren”. Na lang 
nadenken (…) hebben wij inderdaad geopteerd om te zoeken naar samenwerking met andere 
verenigingen die ook met Vlaamse Volkskunst in de brede zin bezig zijn. Om nog eventjes dure 
woorden te gebruiken zou men dit “een bundeling van het Vlaamse Volkskunstveld” kunnen noemen. 
Hoe men dit ook noemt of onder welk administratief schuifje men dit zou kunnen klasseren, 
interesseert ons veel  minder. Belangrijk voor ons is dat het gebeurt en dat dit alleen maar een 
meerwaarde kan betekenen, tenminste als het op de goede manier gebeurt.  

 
 
 
 
 

(De voorzitter somt dan de verenigingen op waarmee die samenwerking reeds gestart is en hij geeft 

daar de nodige details bij: Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst, Danskant en het Europeadecomité 

Vlaanderen. Hij voegt er aan toe dat ook samenwerking gezocht wordt met volksdansgroepen in 

Frans-Vlaanderen.) 
   

Alleen moeten we er ons allemaal van bewust zijn dat dit op een zeer volwassen en collegiale manier 
zal moeten gebeuren. Het is heel belangrijk dat iedereen in deze context  
zijn EIGENHEID en ZELFSTANDIGHEID kan en moet behouden. We moeten duidelijk bepalen wat 
we SAMEN doen zonder dat iemand hierdoor bevoordeeld of benadeeld wordt. Wij, van onze kant 
zullen hiervoor alles doen wat mogelijk is. Wij danken alvast alle verenigingen en de mensen met wie 
we deze gesprekken gevoerd hebben voor de zeer open en constructieve samenwerking.  
 

◙ Hoe kadert dit nu in de grote Vlaamse cultuurpolitiek? Wel, wij laten ons daar niet gemakkelijk in 
kaderen. Wij willen gewoon dat de Vlaamse Volkskunsbeoefenaars kunnen blijven functioneren in 
groepen, want volksdansen b.v. doe je nu éénmaal in groep, met goede muzikanten en met voldoende 
dansers om te oefenen en op te treden. Dat is absoluut NIET evident en bijna alle groepen hebben het 
moeilijk. Daarom is het belangrijk dat de groepen voldoende mogelijkheden hebben om elkaar te 
ontmoeten en van elkaar te leren en mekaar te steunen waar nodig. Wij willen impulsen geven om 
nieuwe dansen en dansmuziek te ontwikkelen, aan te leren en door te geven. Zoeken naar 

Enkele paragrafen uit de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Theo Smet 
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mogelijkheden om jonge mensen te interesseren en aan te trekken is van levensbelang om te overleven. 
En tenslotte geleidelijk aan, maar constant zoeken naar kwaliteits-verbetering in techniek en 
podiumvaardigheid, DAT is eenvoudig het basisprogramma van VVKB. En wij staan open voor 
iedereen die hieraan constructief wil meewerken. 
 

◙ Het was helemaal niet de bedoeling om zelfs maar allusie te maken op die vereniging in Gent die 
vindt dat zij de enige echte vertegenwoordiger in Vlaanderen is voor Vlaamse Volksdans. Sommigen 
herinneren zich misschien nog dat wij destijds, in alle mogelijke loyauteit, tot tweemaal toe een 
renteloos voorschot uit onze eigen kas hebben gegeven aan “Danspunt”. De eerste lening werd snel en 
zonder problemen terugbetaald. De tweede lening was nodig om het personeel uit te kunnen betalen. 
Doch dit bedrag – 5000 euro - werd NIET meer terugbetaald! Het is een lang verhaal, maar na veel 
over en weer gepraat werd uiteindelijk voorgesteld om dit geld toch terug te betalen aan activiteiten 
ingericht door VVKB en die niet konden gesteund worden door Danspunt. Deze nieuwjaarsreceptie is 
daarvan een voorbeeld. Vorig jaar hebben wij van ONS geld € 500 “teruggekregen”. Dit jaar hebben 
wij dit opnieuw aangevraagd, maar geloof het of niet … dit is “jammer genoeg” niet meer mogelijk.  
Hier zijn gewoon geen woorden voor en ik zou adviseren om al het mogelijke te doen om dit geld, 
ONS geld, terug te krijgen.  
 

Jammer dat dit opnieuw moet vermeld worden, maar het is tekenend en maar één van de voorbeelden 
hoe, telkens opnieuw met administratieve spitsvondigheden gezocht wordt om het leven voor VVKB 
zo moeilijk mogelijk te maken. Ik zie dit als een teken dat wij de luis in die goed gesubsidieerde pels 
zijn. Jammer genoeg willen wij dit helemaal niet zijn. Wij willen gewoon rustig samen dansen. Mag 
het??? 
 

◙ Laat het voor de rest niet aan jullie hart komen. Ik wens jullie allemaal nog een heel prettige avond. 
Laat zien dat Vlaamse Volksdans en de Vlaamse Volkskunstbeweging SPRINGLEVEND zijn! 
Nogmaals voor jullie en jullie groepen een spetterend 2008 toegewenst! 
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Gaudeamus verenigt 
“Dichter en Geus” ! 

 

Ruim dertig jaar nadat het mannenkoor “Gaudeamus” uit de Tinelgemeente Sinaai in 
het Waasland als kerkkoor werd opgericht, maar ondertussen ook ruime aandacht 
schonk aan het Vlaamse lied, kwam het als aanloop naar de eindejaarsfeesten met een 
derde cd in de kijker te staan. Meer nog dan in “Gaudeamus zingt …’ of “Houden van 
…” gaat men met “Dichter en Geus” verder de toer op van de eigentijdse bewerking 
en verwerking van het eigen Vlaams volksliedrepertorium, naast het vocaal inkleuren 
van meer teksten van Paul Van Ostaeyen, Ivo De Wijs of zelfs een Jef Vanuytsel. Dirk 
Stuer, dirigent en ook ooit componist van de succesrijke “Dear Fox”, is daarmee zeker 
niet meer aan zijn proefstuk toe. Ook in de vorige opnamen voor de cd “Houden van 
…” tekende hij al voor een eigenwijze en zeer eigentijdse aanpassing van enkele 
volksliederen. Dat is ook zo in “Dichter en Geus” waarin hij de lijn kordaat verder 
trekt bij bewerkingen van o.a. “Het vendel moet marcheren” of  “Het Beleg van 
Bergen-op-Zoom”.  
 

“Dichter en Geus” bundelt in het totaal liefst zestien 
liederen die ook dit keer muzikaal worden onder-steund 
door het “Donsturiaz Trio” met Dirk Stuer (piano), Chris 
Peeters (banjo en gitaren) en Paolo Bourdiaudly (slagwerk 
en trombone). 
 

Er is aan deze derde straalschijf maandenlang gewerkt. 

Maar toch kan ze ons maar matig boeien of bekoren. Er is in 

de eerste plaats de vrij vaak ingewikkelde bewerking 

waardoor de eenvoudige melodie van het volks- of 

luisterlied totaal dreigt verloren te gaan; er is ook de 

ondefinieerbare  klankkleur die amper “Gaudeamus” 

vermoedt.  
 

Dat men met “Heilige Nacht, Hemelse Nacht” afsluit met verwijzing naar Ludwig van 

Beetheven en Dirk Stuer zonder vermelding te maken van Franz Grüber, kadert wel in 

de periode van de lancering, maar geeft het geheel ook een tijdsgebonden stempel. Wij 

hebben “Gaudeamus” al klankrijker, spontaner, boeiender gehoord! Maar met “Dichter 

en Geus” voltooit men toch een sympathiek en lovenswaardig initiatief ! (E.P.) 
 

Info - De CD “Dichter en Geus”, derde straalschijf van het mannenkoor Gaudeamus (Sinaai), is 

tot 1 februari 2008 te koop tegen 16 euro plus 2,50 euro verzendings-kosten, in totaal dus 18,50 

euro bij Hedwig Buysrogge, Zakstraat 44, te 9112 Sinaai-Waas (O3/772 39 70) of via e-post: 

hedwig.buysrogge@skynet.be. Nadien wordt dat 17,50 + 2,50 = 20 euro.  Ga ook eens een kijkje 

nemen op www.koorgaudeamus.be.  
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ANZ neemt de uitgeverijen De Ring en Voor Taal en Volk over 
 

De erfgenamen van Paul Lepage, stichter van 'De Ring' en 'Voor Taal en Volk' hebben bij schenking de gelijknamige 
uitgeverijen overgegeven aan het ANZ. 

Paul Lepage (1888-1957) was een onvermoeibaar en onbaatzuchtig promotor van de Vlaamse muziek. Zelf had hij 
zangstudies aan het Conservatorium van Antwerpen gevolgd, maar werd ambtenaar om den brode. Zijn leven lang zou 
hij concerten met Vlaamse muziek en liederavonden voor het volk organiseren. In 1912 stichtte hij samen met Tony 
Magnus 'Voor Taal en Volk, vereeniging tot verspreiding van den Nederlandschen zang'. Door de oorlog was de uitgeverij 
geen lang leven beschoren maar toch werden op korte tijd 20 liederen van Vlaamse componisten als August De Boeck, 
Arthur Meulemans, Jef Van Hoof en Renaat Veremans uitgegeven. 

In 1920 richtte hij uit eigen middelen, samen met zijn vriend Jos Watelet, de uitgeverij De Ring op. De Ring bracht ruim 
300 liederen, piano- en orgelwerken op de markt. Hierbij werken van zowat alle belangrijke Vlaamse componisten van die 
tijd: De Boeck, Alpaerts, Benoit, Nees, Mortelmans, Peeters, Meulemans, Vyver-man, Gilson, Ryelandt, Van Hoof, Ver-
hoeven, Keurvels, De Vreese, Candael, Veremans, Feremans,… Daarnaast werden ook 'zangstukken onzer oude 
Meesters' (16e , 17e en 18e eeuw) uitgegeven en kwam, in samenwerking met de Vereniging voor Muziek-geschiedenis, 
de pretigieuze reeks 'Monumenta Musicae Belgicae' met klavecimbel- en orgelmuziek uit de 17e en 18e eeuw tot stand, 
waardoor De Ring ook in het buitenland bekendheid verwierf. 

 

 

Schaarknipwerk Bertje Gielis 

 

 

 

Na het overlijden van Paul Lepage in 1957 werd zijn levenswerk in stand gehouden door zijn dochter, de 
altzangeres Francine Lepage, en haar echtgenoot Rik Dhont, maar nieuwe werken kwamen niet meer op de 
markt. Bezorgd om de toekomst van dit belangrijk stuk Vlaams muzikaal erfgoed, ging de familie Dhont-Lepage op 
zoek naar een geschikte overnemer. Deze werd gevonden in het ANZ.  

Duizendste cd verkocht – De ANZ top 10 

Het is zover: Het ANZ heeft de kaap van 1.000 verkochte cd's overschreden. Het leek ons interessant eens na te 
gaan welke cd's tot nu toe het best verkocht hebben. De ANZ top 10, zeg maar. 

1. Mannenkoor De Kerels - Rodenbach-  & volksliederen 
2. Jan Puimège - Zijn  mooiste  kleinkunst-liedjes 
3. Sint-Lievenskoor  - 44 Liederen van mijn land 
4. Scheldekoor - Lied van mijn land 
5. De Vaganten 
6. Gust Teugels   -   Liederen van ons volk 
7. ANZ   -  Volkslied-cd    -   Gildebroeders maakt plezieren 
8. Miel Cools - Het beste van... 
9. Intepedinte   -  Een   kinderverhaal   met liedjes 
10. In Flanders' Fields  - Vol. 50 - Vlaamse religieuze muziek.  

(Bron: ANZ-Nieuwsbrief December 2007) 

 b 

Schaarknipwerk Bertje Gielis 
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inhoudsopgave 
Op zondag 18 november 2007 

organiseerde het IVV, in 

samenwerking met de VVKB en de 

VVG, een danscursus te Aalbeke, dit 

n.a.v. de publicatie van de nieuwe 

dansbundel “Van vissers, kapers en 

matrozen”.  
 

Zoals uit bijgaande foto’s duidelijk 

blijkt, was er én veel belang-stelling 

én heel veel stemming.  
 

Duidelijk voor herhaling vatbaar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
inhoudsopgave

 

 
 
 

Tijdens deze cursusdag werden  niet alleen dansen aangeleerd, maar 

konden de deelnemers ook kennis maken met de typische klederdrachten 

van de kust. Bovendien kaderde deze cursus in de activiteiten van de 

Week van de Smaak. Tijdens de middagpauze werd er een visgerecht 

geserveerd.  
 
                                                                                                          (Foto’s IVV) 
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◙◙◙  ----------------------------------  Uit de Algemene Vergadering 
Op Sinterklaasdag 2007 vond een bijeenkomst van de Algemene Vergadering plaats. 

Tijdens het voorbije jaar had het VVKB-bestuur diverse malen overleg gepleegd met 

Danskant. Dit overleg mondde uit in een samenwerkingscontract dat jaarlijks 

vernieuwd kan worden. Danskant ziet in de samenwerking met VVKB een 

mogelijkheid om de Vlaamse volksdansen meer aandacht te schenken. Daarnaast 

kan VVKB op haar cursussen een ruimer danspubliek bereiken. Beide organisaties 

varen er wel bij. De bij VVKB aangesloten groepen en individuele leden wordt een 

gratis verzekering via Danskant aangeboden bij Ethias. 

De algemene vergadering bepaalde de lidgelden voor 2008 als volgt: 

Groepsaansluiting (incl. verzekering en 3 ex. van De Driesprong) be-draagt 50 euro. 

Extra nummers van De Driesprong kosten 5 euro. Ver-zekerd zijn de leden die 

opgegeven zijn op de groepslijsten. Steunend lid ben je vanaf een storting van 25 

euro. Hiervoor ontvang je De Driesprong en ben je verzekerd. Je naam wordt 

opgenomen in een lijst in De Driesprong. Individueel lid wordt je door betaling van 

15  euro. Je ontvangt één jaargang van De Driesprong plus de verzekering. Ereleden 

worden door het Dagelijks Bestuur benoemd en aan de A. V. voorgelegd. 

Ondertussen wordt concreet verder gebouwd aan de contacten met het Instituut voor 

Vlaamse Volkskunst, volop bezig met de haalbaarheids-studie rond Vlaams erfgoed, 

en met het Europeadecomité Vlaanderen. Deze samenwerking hopen we vorm te geven 

in de komende meiboomplanting 2008. 

De cursuswerking krijgt ondertussen volop vorm.  Zo vond de eerste VVKB-cursus 

(na de wedergeboorte van de vereniging) plaats op 11 november jl. Het kinder- en 

jeugdcollege organiseerde een succesvolle cursusdag kinderdansen. Eén week later 

heeft VVKB actief meegewerkt aan een IVV-cursus ‘Van kapers, vissers en 

matrozen’. Dit uitte zich niet alleen in de dansleiding, maar de cursus werd 

compleet gemaakt door smaakvol eten en een voorstelling van klederdrachten. 

Noteren we hierbij dat op de A. V. verslag gebracht werd van de gouw-werking, 

dan weten we dat deze vergadering een stimulans betekende voor de talloze 

vrijwilligers die onze beweging ‘in beweging’ brengen. 

===================================== Verslag: Lieven Stubbe 
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  S  S  S  SPPPPRRRROKKKKKKKKELINNNNGGGGEN 

 
♣  KUSTDANSEN OP DVD – Tijdens de danscursus te Aalbeke/Kortrijk op zondag 18 
november van vorig jaar – een initiatief van IVV i.s.m. VVKB en VVG – werden opnamen 
gemaakt van de aangeleerde dansen (Matelotje, De Kapers, Carillon van Duinkerke, Zeeuwse Rij, 
Matrozendans, Horlepiep en Matelotte). Deze opnamen werden door Ronald Snauwaert op DVD 
gezet. Wie daarvan een kopie wenst, kan  hiervoor contact opnemen met Paula Wouters (Tel.: 
03/475.12.05 – Of via E-post: wouters.paula@gmail.com). De kostprijs bedraagt 3 euro 
(portkosten inbegrepen).      
♣  BRUNO PEETERS ONDERSCHEIDEN - Op vrijdag 16 november 2007 werd Bruno 
Peeters, voorzitter van het Internationaal Europeadecomité, tijdens een plechtigheid in de “Abbay 
de Neumünster “ in de stad Luxemburg, onderscheiden met de “Gouden Medaille van 
Verdienste”. Hij mocht deze onderscheiding in ontvangst nemen uit de handen van Jacques 
Santer, minister van Staat en voormalig voorzitter van de Europese Commissie.  
Tijdens dit feestelijk gebeuren, ingericht door de “Fondation du Mérite Européen” werden liefst 
drieëntwintig Europeanen onderscheiden. Daartussen elf laureaten met een gouden en evenveel 
met een zilveren medaille, naast één laureaat die brons ontving. De “Fondation du Mérite 
Européen’ werd opgericht in 1970. Sinds 2004 neemt Jacques Santer het voorzitterschap waar. 
Wij wensen Bruno Peeters van harte proficiat met deze welverdiende onderscheiding! (E.P.)  
 
 ♣ ONS VERHAAL WORDT EENTONIG – Inderdaad, ons verhaal wordt eentonig. En dan 
gaat het vanzelfsprekend over de posttarieven. In “Postinfo” van december 07 – januari 08, het 
blad dat om de twee maand gratis in onze brievenbus valt, wenst Baudouin Meunier, Directeur 
Sales & Marketing van De Post, gehuisvest in het “Centre Monnaie te Brüssel” (sic!?!), ons “in 
naam van De Post een fantastisch 2008!”  
We hebben ook blz. 4 van het laatste nummer gelezen. We 
vernamen daar dat vanaf 4 februari e.k. het versturen van 
een gewone brief 0,54 euro zal kosten en alle volgende 
frankeereenheden met hetzelfde percentage naar omhoog 
gaan 
In naam van De Post wensen wij op onze beurt alle penningmeesters van de vele  Vlaamse 
verenigingen een “fantastisch 2008!” (Cw) 
    
  
♣  TARIEVEN BILLIJKE VERGOEDING MET EEN JAAR VERLENGD - Eind 2006 
besliste de Commissie Billijke Vergoeding tot een verhoging met 10% van de jaartarieven voor 
polyvalente zalen en jeugdhuizen. Dit betekende ook een verhoging van het basistarief voor 
cultuur– en gemeenschapscentra. De nieuwe tarieven werden door de minister van Economische 
Zaken goedgekeurd voor de duur van één jaar. Dan zouden ook nog een aantal andere tarieven 
vervallen en het was te verwachten dat de beheersvennootschappen nieuwe voorstellen tot 
verhoging van al deze tarieven zouden doen. Het bleef echter windstil vanuit de Commissie tot 
een eerste vergadering werd samengeroepen op 30 november 2007. Er lagen geen concrete 
voorstellen ter tafel vanuit de beheersvennootschappen, maar wel vanuit de bevoegde 
administratie, de FOD Economie. Om de inning van de Billijke Vergoeding, in de Auteurswet 
voorzien, verder mogelijk te maken na 31 december 2007 diende er een beslissing genomen over 
die tarieven. Voor de sociaal-culturele sector waren dit de tarieven jeugdhuizen, polyvalente zalen 
en culturele centra. De Administratie stelde dat een dergelijke beslissing mogelijk was ook in een 
periode van lopende zaken, maar dat een grondige herziening van deze tarieven, zowel wat de 
structuur als wat de bedragen betreft, veel moeilijker ligt. Daarom stelden ze voor alle aflopende 
tarieven met één jaar te verlengen tot 31 december 2008. Zowel de beheersvennootschappen als 
de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren sloten zich hierbij aan. Omdat de Commissie 
niet in aantal was, werd de uiteindelijke beslissing verschoven naar een vergadering op 6 
december. Daar werd dan beslist het voorstel van de administratie goed te keuren. M.a.w. de 
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huidige tarieven worden met één jaar verlengd. Er zal wel een indexering toegepast worden 
vanaf 1/1/2008. (Info: Vereniging Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra.) 
 

♣ DE SPEELMAN VAN NÄÄS – In het kader van het zgn. Project Runeberg worden sinds 
1992 teksten uit de Scandinavische landen waarop geen auteursrechten meer rusten, vrij op het 
internet ter beschikking gesteld. Dit project, verbonden met de Universiteit Linköping, kreeg zijn 
naam naar de Fins-Zweedse auteur Johan L. Runeberg. Het werd opgestart en geleid door Lars 
Aronsson, die het nu in zijn vrije tijd verder steunt.  
Behalve romans, dagbladen en naslagwerken, verschijnen in 
deze reeks ook jaarboeken en woordenboeken als facsimile-
uitgaven. Via Google b.v. voert U de zoekwoorden “project 
runeberg” catalog in. U klikt dan catalog aan en nadien in de 
alfabetische lijst “Sånglekar från Nääs”.Let wel: Så en Sä 
komen na Sw! U krijgt dan het 139 blz. tellend boek met 
liedteksten, Zweedse volksmuziek en volksdansen uit 1905, 
samengesteld door Otto Hellgren. Het is een uitgave van het. 
Abr. Lundquists Förlag (Stokholm, Zweden). 
 

♣   
VOLKSMUZIEK OP HET INTERNET –  Volksmuziek (en folk) is ook te beluisteren op 
internet-radio's.  Om  daar  ten  volle te kunnen van genieten, is het wel aan te raden 2 
luidspreker(tjes) aan te sluiten op de audio-uitgang van de PC. Hieronder geef ik voor eventuele 
belangstellenden 'n paar tips. 
 

◙ Volksmusikanten.de - Hier hoort men de klok rond 'bodeständiger Volksmusik' zonder 
gepraat er tussen. Men hoort er liederen en instrumentale muziek uit Zuid-Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Zuid-Tirol. De muziek is traditioneel of in traditionele stijl, GEEN schlagers die 
op andere radio- en TV-zenders als 'volksmusik' worden betiteld. Om te luisteren: via 
www.volksmusikanten.de/ komt men op de startbladzijde van de zender. Links de knop "Radio 
einschalten" aanklikken en dan, naargelang je PC-instellingen, kiezen hoe je wilt luisteren. Via de 
mediaspeler kan men ook rechtstreeks luisteren via de URL’s 
www.volksmusikanten.de/live/live.asx en www.volksmusikanten.de/live/live.m3u. 
 

 

◙ Volksmusiknet.ch - 24 uur/dag volksmuziek uit 
Zwitserland met, naar mijn persoonlijke smaak, een 
iets te groot overwicht van instrumentale nummers op 
de 'schwyzer örgeli", de typische Zwitserse harmonica. 
Om te luisteren: www.volksmusiknet.ch . Op de start-
bladzijde zie je rechts 'Webradio', aan-klikken en je 
bent vertrokken. Ofwel via de mediaspeler rechtstreeks 
http://anjie.adfinis.com:80/  
 

 
◙ Buureradio.ch (Spreek uit: boereradio.) - Deze zender richt zich vooral tot de Zwitserse 
agrarische bevolking. 85% van de zendtijd wordt er muziek gespeeld, er zijn ook enkele 
gesproken uitzendingen, over landbouwonderwerpen, in het typische "schwyzer düütsch'. De 
muziek is hoofdzakelijk Zwitserse volksmuziek, te vergelijken met Volksmusiknet.ch maar met 
meer variatie en af en toe 'n uitstapje in Duitstalige buurlanden. Om te luisteren: 
www.buureradio.ch/ , op deze startbladzijde links de knop 'Radio einschalten' aanklikken. 
Rechtstreeks via mediaspeler: http://live-three.dmd2.ch/ . 
 

◙ Zender: Dr Folk - Deze zender speelt ononderbroken 24/24 uur folk maar ook traditionele 
volksmuziek. Hiervan is +/- 55% Angelsaksische folk, 30% Skandinavisch en nog +/- 15% 
algemeen Europees, men hoort er warempel af en toe ook 'n Vlaams nummer (o.a. Laïs, Jan 
Smed, enz.). Luisteren: www.dr.dk./radio/alle_kanaler/folk.asp en dan 'hor kanal' aanklikken, of, 
'n kortere weg: http://netradio.dr.dk/content.asp?station=24&  of ook nog rechtstreeks via 
mediaspeler: http://dr.dk/netradio/metafiler/asx/DR_Folk_128.asx . 
 

 

 
(Horsens 2007)      FOTO FRED SCHOLLIERS 
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◙ Zender: Son Galicia Radio - Hier speelt men muziek uit Galicië (Spanje), hiervan is +/- 50% 
traditionele volksmuziek en de andere helft is (zeer) moderne folk maar alles uit Galicië met af en 
toe 'n uitstapje naar buurland Portugal. Luisteren: www.crtvg.es . Aldaar 'radio directo' 
aanklikken en dan (uiterst rechts) 'Son Galicia Radio' kiezen.   Korter:  
www.crtvg.es/reproductor/inicio.asp?canal=son&arquivo=0. 
Of via mediaspeler volgend URL: mms://85.91.64.23/songalicia.       (Roger Pylyser) 
 
 
 
 
 
♣  SECRETARIAAT EUROPEADECOMITE – Ten gerieve van 
wie het nodig heeft, hebben we hier de adres- (en andere) gegevens 
bijeengebracht i.v.m. het Europeade-comité. Vooraf het adres: 
Internationaal Europeadecomité, Bisschoppenhoflaan 231, 2100 
Deurne. En verder: Tel. 03/248.07.27. Fax. 03/238.53.75. E-post: 
info@europeade.eu of hilda.ryssaert@europeade.eu. Zie ook de 
webstek: www.europeade.eu. Het secretariaat is open van maandag 
tot donderdag van 8 u tot 16 u en op vrijdag van 8 u tot 12 u. Op 
hetzelfde adres is ook het secretariaat van het Europeadecomité 
Vlaanderen gevestigd. E-post: vlaanderen@europeade.be.  
          .                                                                                                                      
  
 

ONZE (kleine) WINKEL 
 

■ De EUROPEADE te Horsens was een succes. Op zoek naar een leuke 
herinnering?  Er is een DVD beschikbaar met enkele honderden (zeer mooie) foto’s. 
Samenstelling: Fred Scholliers. Voor de prijs moet U het niet laten: 5 euro (incl. 
portkosten). 
 

Sinds midden oktober is er eveneens een film beschikbaar over Horsens 2007, 
gemaakt door Fred Scholliers. Deze DVD kan besteld worden tegen de prijs van 13 
euro (incl. portkosten). 
 

Voor info en bestellingen: Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77 tot 9200 
Dendermonde. Tel. 052/21.77.34. Of e-post: fred.scholliers@telenet.be. Rek. 799-
5075615-92 van Fred Scholliers, 9200 Dendermonde.   

♣ MEDEWERKING GEVRAAGD – De rubriek “Sprokkelingen” is er op de allereerste plaats 
voor U, lezers. Nieuws in de rand, wetenswaardigheden, vragen, suggesties, het vindt in deze 
rubriek allemaal wel een plaatsje. U zoekt een (oude) publicatie? U zoekt bladmuziek of de 
beschrijving van een of andere dans? Of informatie over vendelfiguren? Deel het ons gerust mee. 
Wij zullen uw berichtje, uw suggestie, uw vraag zeer graag publiceren. Doen dus!   
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Na de meidansnamiddag met het verbranden van de winterpop, het planten van de meiboom, de 
gemeenschapsdansen en het jeugddansen, hadden de organisatoren van het Meiboomfestival op 
12 mei 2007 in Dranouter zo tegen 18 u “meizingen in diverse streekdialecten” op het programma 
geplaatst. Niet alle liedjes uit het meezingboekje waren weliswaar in een streekdialect. Maar er 
stonden er toch behoorlijk wat in, zoals “Van de Nord no de Midi” (voor Brussel), “Blanche en 
zijn peird” (voor West-Vlaanderen) en “Limburg allein” (uiteraard voor Limburg).  
 

De vele streekdialecten 
Talen om te koesteren? 

 

We houden in de hiernavolgende paragrafen geen pleidooi om voortaan meiboomplantingen, 
volksdansfeesten en dies meer volledig in het dialect te laten verlopen. Want – om Elsschot te 
parafraseren – al staan er geen wetten in de weg, er zijn wel praktische bezwaren. De 
aankondigingen in een of ander West-Vlaams dialect, de uitleg bij de dansen van de optredende 
groep in een of ander Limburgs dialect … Neen, voor die mengeling  pleiten we niet. Het 
Algemeen Nederlands is een verworvenheid en we komen daar niet op terug. Maar toch! Waarom 
hebben we onze dialecten volledig uit onze omgangstaal verdreven? 
 

“We hebben het dialect gestigmatiseerd, Vlaanderen zijn dialect afgeleerd. (…) Intussen kennen 
onze jongelui hun mooie dialect niet meer’, zo schreef de taalkundige dr. Frans Debrabandere in 
De Standaard van 30 november 2005. Om alle misverstanden te vermijden: Hij pleit hier niet 
voor het veralgemeend herinvoeren van het dialect. Dat zou trouwens helemaal niet mogelijk zijn. 
In “Informeel”, Oost-Vlaams informatiemagazine van het provinciebestuur, legt prof. Jacques van 
Keymeulen uit waarom: “Als we de dialecten willen bewaren, moeten we stoppen met naar 
school te gaan, trouwen met iemand van hetzelfde dorp en daar ook blijven wonen. Zo ging het 
eeuwenlang. De traditionele dialecten zijn typisch voor een stabiele maatschappij van 
voetgangers.”  
 

Niet dus! Maar enige nostalgie naar dat “mooie dialect” blijft bij velen toch in de lucht hangen. 
Bijvoorbeeld. Tussen februari en april 2007 boog een Comité ter Bescherming van de Bedreigde 
Geneugten zich in het radioprogramma “Memo” over een lijst die door de luisteraars van Radio 2 
werden aangebracht. De comité-leden Jo Leemans, Kadèr Gürbüz, Marc Eyskens, Bert Kruismans 
en Bert Gabriëls kozen na rijp beraad voor een lijst van vijf topgeneugten die een plaats verdienen 
in het Volkskundemuseum van Antwerpen. “Je plaatselijk dialect spreken” werd bovenaan de lijst 
geplaatst als een genoegen dat we “actief moeten beschermen”.  
 

We woonden vrijdagnamiddag 19 oktober van vorig jaar in het Zeeuwse Middelburg  
de  voorstelling  bij  van  het  “Zeeuws  Etymologisch  Woordenboe”k  van  dr.  Frans  
Debrabandere.  We graaiden daar een (gratis mee te nemen) “Dialectkrant” mee,  een  
uitgave van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. En ook daar weer, op elke bladzijde zelfs, die 
nostalgie naar dat “mooie dialect”. Zo b.v. als antwoord op de vraag “Wat zijn dialecten?” lazen 
we daar: “Sommigen denken dat dialecten minderwaardige taaltjes zijn of dat het slecht 
uitgesproken Nederlands is. Dat is niet zo. Dialecten zijn volwaardige taalsystemen, met een 
volwaardige grammatica en een volwaardige woordenschat.” Op blz. 5 van diezelfde 
“Dialectkrant” lazen we, na een opsomming van de objectieve oorzaken van de achteruitgang van 
de dialecten, over de subjectieve oorzaken het volgende: “Het dialect wordt prijsgegeven omdat 
wijzelf dialectgebruik dikwijls associëren met onbeschaafdheid. De subjectieve factoren hebben 
met de perceptie en appreciatie van dialecten te maken: Voor het dialect is geen plaats meer in 
onze multimediale mobiele samenleving; dialectgebruik is plat en ongepast, typisch voor een 
gebrek aan opleiding en vooral: dialectopvoeding zou een beletsel zijn voor een goede beheersing 
van de standaardtaal. Dergelijke vooroordelen zijn natuurlijk fout, maar het blijkt heel moeilijk 
om mensen van het tegendeel te overtuigen.” 
 

Zijn we – als een soort verborgen agenda – dan toch een pleidooi bezig om terug te keren naar ons 
vroeger dialectlandschap? Natuurlijk niet! We keren ook niet terug naar de 
maatschappijstructuren van honderd en tweehonderd jaren geleden. Een jongeman uit Lede huwt 
met een jongedame uit Lebbeke en ze wonen nu in Baardegem. Het eerste slachtoffer van een 

₪                                                          O P I N I E 
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dergelijke “mobiliteit” is natuurlijk het dialect. We gaan ons dus niet opnieuw opsluiten binnen de 
grenzen van onze Vlaamse dorpen en steden. Zoveel is voor iedereen wel duidelijk. 
 

Toch pleiten we er voor om – zoals de Zeeuwen duidelijk 
doen – de dialecten te beschouwen als cultureel erfgoed. 
En dan is de stap snel gezet: Waarom zouden we onze 
dialecten geen (bescheiden) plaatsje gunnen op onze 
gastoptredens en binnenlandse festivals? Met wat 
inleidende uitleg in de streektaal van de optredende groep 
bijvoorbeeld. “Ondertiteld” uiteraard via een 
onmiddellijke “vertaling” in het Algemeen Nederlands. 
Met een liedje in de streektaal van de optredende groep 
bijvoorbeeld. En met wat creativiteit is nog wel een en 
ander te vinden.  
 

 
 
 
We tonen met enige fierheid onze (streek)klederdrachten. Waarom ook niet onze dialecten? We 
brengen onze oude streekdansen op het podium en, op basis van elementen die we uit onze (locale 
of minder locale) geschiedenis halen, creëren we er zelfs nieuwe. Maar onze streekdialecten 
moffelen we zedig weg als minderwaardige aspecten uit een duister verleden … 
 

Om terug te keren naar onze Zeeuwse buren: Dialecten zijn delen van ons cultureel erfgoed. En 
dus talen om te koesteren! 
 

Willy Cobbaut. 
 
          
inhoudsopgave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


