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

 



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

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

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

 In de VVKB wordt niet alleen gedanst … gevendeld … gemusiceerd … Hier leden van 
vkg. “Reynout” (Dendermonde) in Overpelt op W-E. (Foto Kris Dierickx).  

 Bart Van der Steene, West-Vlaams doedelzakspeler tijdens de gouwdansavond dd. 26 
september 2009 te Heule-bij-Kortrijk. (Foto Fred Scholliers).   

 Vendeliers van vkg. “Boerke Naas (Sint-Niklaas) tijdens een oogstfeest. (Foto BN).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geef wat om den rommelpot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef wat om den rommelpot, 
’t is zoo goed om hutspot. 
Van de liere, van de lare, 

van de liere lieromla! 
Vrouwtje, geeft het Godsdeel. 

 

God heeft mij zoo lang geholpen, 
dat mijn koeitjes staan gemolken. 

Van de liere, van de lare, 
van de liere lieromla! 

Vrouwtje, geeft het Godsdeel. 
 

God heeft mij zoo lang bewaard, 
dat ik draag een grijzen baard. 

Van de liere, van de lare, 
van de liere lieromla! 

Vrouwtje, geeft het Godsdeel. 
 

God geeft ons al lang zijn zegen, 
want hij geeft ons zon en regen. 

Van de liere, van de lare, 
van de liere lieromla! 

Vrouwtje, geeft het Godsdeel. 
 

Er waren in vroeger eeuwen bedelliederen voor de hele winterperiode. Het begon met 
Sint-Maarten toen de jeugd van huis tot huis trok om brandhout in te zamelen, liep 
door de kerst- en nieuwjaarsperiode, over Driekoningen, tot Vastenavond, met een 
uitloper tot halfvasten, tot het meizingen zelfs. Maar dan is de winter al lang voorbij. 
Het inzamelen van brandhout voor de Sint-Jans- en de Sint-Pietersvuren kwam er 
natuurlijk ook nog. In Dendermonde vond Laura Hiel bovenstaand bedellied voor 
vastenavond.                                                                                                                            (Cw) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Zie ons hier staan, met zes op een 
rij, plooi in de broek en ’n kleurrijk strikje 
op een kraaknet wit hemd, de haren plat 
naar achteren gekamd, wat bij drie van 
ons wel enige inspanning gevergd heeft …  
 

Wij voelen ons heel blij en een tikkeltje 
fier als wij even achterom kijken naar wat 
wel voorbij, maar niet vergeten is.  

 
Onze nieuwjaarsbrief  

 
Beste lezers van “De Driesprong”! 
 
Voorbij maar niet vergeten dus. Een goede 
drie jaar geleden dreigde de Vlaamse 
Volkskunstbeweging echt en voorgoed te 
verschalen – de eerste tekenen dienden 
zich al aan – te verstikken, weg te 
deemsteren. Gelukkig bracht de tomeloze 
inzet van een gemotiveerde kern, daarin 
gesteund door de besturen en leden van 
nog wel behoorlijk veel groepen, een 
hoopvolle kentering. En ja, in alle 
bescheidenheid uiteraard, het mag 
onderlijnd dat “De Driesprong” daartoe 
nu al 22 nummers lang meer dan een 
klein steentje heeft bijgedragen. In alle 
bescheidenheid gezegd dus, alhoewel … 
teveel bescheidenheid geen deugd is en 
wij daar daarom geen overdreven 
inspanning voor leveren …  
 

De vele positieve reacties van U, lezers, 
waren voor ons een zeer grote stimulans 
om enthousiast verder te doen. Daarom 
zijn we dan ook in de komende twaalf 
maanden dat er 2010 bovenaan de agenda 
staat,  zinnens het getrokken spoor verder 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



aan te houden. Met uiteraard de blijvende steun en de  
deugddoende aanmoedigingen van U allen, onze trouwe VVKB-
vriendenkring.  
 
Wij wensen U dit jaar veel leesgenot. Voor onszelf rekenen wij – 
met uw reeds vermelde steun en aanmoedigingen en aangevuld 
met veel medewerking – op karrenvrachten vol inspiratie. Van 
onze inzet kunnen jullie verzekerd zijn.     
 
Met de pink aan de naad van de broek, het strikje keurig 
getrokken en diep buigend, netjes en gewillig, wensen wij U het 
allerbeste voor het komend jaar! 
 
 

Uw dienstwillige redactieploeg, 
 
 

Theo Smet  
Willy Cobbaut 

 Koen Denduyver  
Eddy Picavet  

Piet Pottie 
Fred Scholliers  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ergens in Vlaanderen, 
1 januari 2010. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

                     Schaarknipwerk Bertje Gielis 



Zoals we vorige maand in “De Rommelpot”, het groepsblad van  volkskunst-
groep “Reynout” konden lezen, liepen in de Dendermondse Ommegang van 
19 juli 1914 een aantal rommelpotspelers mee. Dat moet niemand 
verwonderen, want in heel Vlaanderen was de rommelpot een populair volks-
muziekinstrument en van de spelers in kwestie werd geen conservatorium-
opleiding gevergd. 
 

DE ROMMELPOT 
Een echt volksinstrument 

 
In heel Vlaanderen dus en, correcter gezegd, in de hele Nederlanden en in 
talrijke Europese landen trouwens, was de rommelpot een veel gebruikt 
instrument om de nu wat in verval geraakte bedelliedjes te begeleiden 
waarmee de kinderen – en in vroeger tijden niet alleen de kinderen – op 
Nieuwjaarsavond en Driekoningenavond van deur tot deur trokken om hun 
“godsdeel” te vragen. Vooral voor de volwassenen was dat toendertijd een 
welgekomen supplementje bij hun eerder mager inkomen.  
 
Het rondgaan met de rommelpot behoorde toen in de Lage Landen ook tot 
de vastenavondgebruiken. In de Noorderkempen bv. zong men dan:  
 

“Rommelen, rommelen in den pot, 
‘k Wou dat ’t Vastenavond wordt. 

Vastenavond ik kwamp aan, 
‘k Moest met mijnen rommelpot gaan.” 

 
Die rommelpot was dan een stenen pot waarover men een varkensblaas 
gespannen had en die men deed “rommelen” door er ofwel een steentje in te 
schommelen of bij middel van het klassiek stokje of rietje dat in de 
varkensblaas vastgemaakt was en waarover dan ritmisch gewreven werd. 
Men kon die overspannen pot ook gewoon als trommel gebruiken. Maar 
daarover meer.  
 
Dat de rommelpot, zoals gezegd, ook in Dendermonde bekend en populair 
was, blijkt o.a. uit het bedelliedje dat Laura Hiel meer dan een halve eeuw 
geleden in het Dendermondse optekende en waarvan de eerste strofe als 
volgt luidde: 
 

“Geef wat om den rommelpot, 
’t Is zo goed om hutspot. 
Van de liere, van de lare, 

Van de liere lieromla! 
Vrouwtje, geeft het godsdeel!” (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



De bedelliederen uit onze inleiding zijn nu wat in verval geraakt, ook bij onze 
buurvolkeren. Wat een betreurenswaardig kenmerk is van de huidige tijd. 
Betreurenswaardig, niet omdat wij een soort ouder wordende nostalgiekers 
zouden zijn, maar omdat de “liedjeszangers” op bepaalde periodes van het 
jaar leven brachten in steden en dorpen. Gedane zaken nemen echter geen 
keer, zegt men. Laat ons toch stilletjes hopen dat ook dit spreekwoord, zoals 
zoveel andere, op een verkeerde inschatting berust. 
 
Zijn de bedelliederen samen met de zangers meestal verdwenen, de 
rommelpot is het gelukkig nog niet, ook al heeft hij even – tijdelijk? - 
onderdak moeten zoeken bij een aantal volksmuziekgroepen. Dat instrument 
is trouwens oud en heeft dus een lange geschiedenis achter zich. Aan het 
eind van de Middeleeuwen waren er hier al afbeeldingen van te zien op 
schilderijen, o.a. van Pieter Breughel. Wij kozen er een van Jan Steen uit 
1660.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          De rommelpot  
          op een werk van Jan Steen uit 1660   ► 
 
Terug nu naar het instrument als dusdanig. Louter technisch is een 
rommelpot een instrument waarbij het geluid wordt voortgebracht door de 
vibratie van een gespannen vel en is dus lid van de familie der 
membranofonen, waar ook de trommen thuishoren. Een rommelpot vindt 
men in de handboeken bij de wrijftrommen. Rare benaming, maar toch waar! 
Rommelpotten vindt en vond men bij zowat alle Europese volkeren en zelfs 
in Afrika. Van deze laatste troffen we er aan in Zambia en Zuid-Afrika. 
 
Om er het karakteristiek brommend geluid mee te maken, dient men z’n 
hand  te bevochtigen. Dan klemt men de hand – al dan niet in een natte doek 
gewikkeld - om het (bamboe)stokje/rietje en beweegt de hand heen en weer 
in een pompende beweging. Vooral de neerwaartse beweging is belangrijk, 
omdat het riet dan door je hand glibbert - trillend als het ware - en de trilling 
wordt dan versterkt door het membraan van de (varkens)blaas of wat men 
daarvoor in de plaats gebruikt. (**)  
 
Het stokje of rietje van de rommelpot kan vervangen worden door een koord 
of zelfs – zoals we in Rusland vonden – door een streng paardenhaar. Het 
stokje of rietje laat toe de rommelpot op twee manieren te “bespelen”.  Primo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



door een opgaande en neergaande wrijfbeweging uit te voeren. Secundo: 
door de stok tussen de handen heen en weer te wrijven en zo te laten 
draaien. Dat laatste kan natuurlijk niet al stappend. 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

◄ Een Nederlandse muurtegel uit het 
midden van de 17de eeuw met mooie 
zwaar gezette hoekversieringen. De 
rommelpotspeler is duidelijk een “zot” 
tijdens de carnaval op vastenavond. 

 
Wat de herkomst van de Nederlandse benaming “rommelpot” betreft, lazen 
we ergens: “Rommel” is waarschijnlijk door volksetymologie ontstaan uit het 
Brabantse “romme” (melk). In de rommelpot werd melk tot boter gekarnd. 
Persoonlijk verkiezen we toch een andere herkomstverklaring. In het 
Middelnederlands is rommel = gedruis, rumoer. In het woord “rommel” is de 
wortel = “ru” en dat is gelijk aan brommen. Vgl. het Latijns woord “rumor” (= 
dof geluid, gerucht, een door klanknabootsing gevormd woord). (***) 

 
Wat wij in Vlaanderen een rommelpot noemen, heeft in andere streken van 
het Nederlands taalgebied ook andere benamingen. Enkele voorbeelden: 
foek(e)pot, goebe, kettemoere, prospot, trekpot, ko(e)nkelpot, doedelpot, 
brompot en (in de boeken) de reeds genoemde wrijftrom. 
 
       Een 17de eeuwse Vlaamse rommelpotspeler ► 
 
 
 
 
 
Om te eindigen sprokkelden we enkele 
wetenswaardigheden bijeen uit de wereld van 
de rommelpot die – zelfs als we ons beperken 
tot Vlaanderen en Nederland - uitgebreider is 
dan men op het eerste zicht zou denken. Wij 
streven uiteraard geen volledigheid na. Hier 
gaan ze dan: 
 
* Voor  de  heropleving  van  oude  volksmuziekinstrumenten  hebben  we  al  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
verwezen naar de talrijke volksmuziek-groepen die in heel wat landen in 
Europa floreren, ook in Vlaanderen. En zeker moeten we hier bij ons 
dankjewel zeggen aan “’t Kliekske” en dan op de allereerste plaats aan 
Herman Dewit en Rosita Tahon met op de achtergrond hun Volks-
instrumentenmuseum in Gooik. 
 
* In Noord-Brabant (Nl) is “De Rommelpot” de naam van een volksdans die 
met een rommelpot als begeleiding gedanst wordt. Maar zie ook verder, want 
Dendermonde kon natuurlijk niet achterblijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit onze studententijd herinneren we ons de boutade dat niets beter is om een cursus 
te leren dan er les in te geven. Datzelfde nu een beetje parafraserend, kunnen we 
stellen: Niets is beter om een rommelpot te leren kennen dan er zelf een te maken. 
Daarom hierna het antwoord op de vraag: 
 

HOE MAKEN WE EEN ROMMELPOT? 
 
Onze beknopte handleiding begint uiteraard met het antwoord op een andere vraag: 
Wat hebben we daarvoor nodig? 
                                                                                                 
1. Een aardewerken pot met een rand, zoals een 
vroegere stenen zoutpot bv. 
2. Een houten stokje of een rietje, met de dikte van 
een potlood. Een dunne bamboestengel bv., af te 
knippen zodat twee knobbels overblijven. Lengte 30 à 
40 cm.  
3. Een varkensblaas of een dun vel (geiten)leder. De 
varkensblaas moet vooraf een aantal weken drogen. 
Als de blaas er een beetje perkamentachtig begint uit 
te zien, is ze droog genoeg. 
4. Een kort en een lang touw. 
 
En nu aan het werk. Het verzamelen van de benodigdheden was eigenlijk al het 
halve werk. Nu bevestigt men het stokje in het midden van de varkensblaas of de 
leren lap. Eén uiteinde duw je in het midden ervan, zodat er aan de andere kant een 
uitstulping ontstaat en met het korte touwtje bindt je dan het stokje aan die kant vast 
aan de blaas of de leren lap. 
 
Die wordt nu over de pot gespannen en onderaan de rand met het lange touw 
vastgebonden. Het stokje moet precies in het midden zitten en de blaas of de leren 
lap dient zo gespannen dat het stokje rechtop blijft staan.  
 
De rommelpot is klaar. Nu nog een bedelliedje uit het hoofd leren en je kan zo de 
straat op. Liefst met een aantal gezellen natuurlijk. Veel succes!    
 

 



* In het vissersdorp Yerseke (Zeeland, Nl) trekt op oudejaarsdag na de 
middag de Eerste Yerseksche Koenckelpot Fanfare door het dorp. Die 
hebben zelfs een webstek op het internet. Nieuwsgierigen gaan gerust een 
kijkje nemen op  www.koenckelpotfanfare.nl.   
 
* In Heukelom (Oisterwijk, Nl) is “Rommelpot” de vervangende dorpsnaam 
tijdens de carnavaldagen! 
 
* Nu we toch in Nederland zitten: Bij onze noorderburen wordt ieder jaar door 
de Stichting STAD een Rommelpotfestival gehouden. (****) 
 
* En omdat we in Vlaanderen 
willen eindigen: “Rommelpot” was 
de naam van een satirisch 
weekblad dat verscheen van 
december 1945 tot december 
1949 en waaraan o.a. Arthur de 
Bruyne, Ernest Claes en Valère 
Depauw meewerkten.  
 
Een beetje Dendermonds chauvinisme zal men ons hopelijk niet kwalijk 
nemen. We hebben niet voor niets al meer dan veertig jaar een lidkaart van 
vkg. “Reynout” op zak. Daarom dat we, om deze bijdrage af re sluiten, graag 
verwijzen naar onze eigen volksdanssuite “Het Land van Dendermonde” – 
waarin ook de vendeliers een aandeel hebben -  die dank zij de danscreaties 
van Kris Dierickx tot stand is gekomen en (voorlopig?) afgerond werd met 
“De Rommelpot”, een mooie nieuwe dans die zeer in de smaak van de 
dansers lijkt te vallen en, eens in kledij gedanst, zeker succes zal oogsten bij 
het publiek.  

Willy Cobbaut 
 
(*) Laura Hiel, “Zing mee!”, deel IV, p. 388. Een uitgave z/d van de Commissie voor 
het Oude Volkslied bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs. (**) Cfr. de webstek 
www.seniorplaza.nl waar men ook enkele “rommelpot-liedjes” kan vinden. (***) Cfr. 
Verdam en Vercoullie. (****) Bron voor dit laatste:  Wikipedia.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
Tekening uit het                         ► 
mannekesblad “De Boerekermis”.  



Nieuwjaarsdag 2010 is al verleden tijd. Maar als U dit artikel uit “Traditie” 
(4/2007)  – dat we met toestemming van de redactie overnemen – in uw kookboek 
steekt, brengt het U voor nieuwjaarsdag 2011 misschien op een idee … 
 

Nieuwjaarskost uit Zeeuws-Vlaanderen 
 
In Zeeuws-Vlaanderen wordt rond Terneuzen, Hoek, Zaamslag en Axel op 
nieuwjaarsdag Nieuwjaarskost gegeten. Het is bij ons een traditie die vooral in 
protestantse gezinnen in ere wordt gehouden en echt hoort bij het begin van het 
nieuwe jaar. Het is een goede maaltijd en erg lekker, vooral omdat je met kerst en op 
oudejaarsavond allemaal van die liflafjes eet. Bij ons wordt op oudejaarsavond 
bijvoorbeeld uitgebreid gedineerd met het eigen gezin, vrienden en bekenden. 
 
De Nieuwjaarskost is dan al klaar, want de voorbereidingen tref ik op oudejaarsdag 
overdag, terwijl buiten de kinderen met een foekepot zingend langs de deuren gaan. 
Het gerecht is bedoeld voor de familieleden die komen Nieuwjaar wensen op 1 
januari. Traditioneel komt dan de hele familie bij elkaar in het huis van vader en 
moeder. Als die er niet meer zijn, neemt de oudste zoon van het gezin dat over. Die 
bijeenkomst, rond elf uur “s ochtends of in de loop van de middag, is sober maar wel 
gezellig. Er is wat te drinken en te eten, men wenst elkaar gelukkig Nieuwjaar en 
schudt elkaar de hand. 
 
Traditie 
 
Het gerecht met witte bonen, gezouten snijbonen en worst, staat dan op het vuur en 
iedereen kan een bord Nieuwjaarskost eten. Het recept is misschien eenvoudig, maar 
het is een smakelijke maaltijd met een lange geschiedenis. Ik ben 61 jaar en eet het 
elk jaar. Het recept kreeg ik van mijn moeder en die weer van haar moeder. Mijn 
oudste zoon heeft het weer van mij geleerd. 
 
De producten, die je nodig hebt voor dit gerecht, zijn hier in de buurt goed te krijgen. 
De speciale, gekruide, verse worst en de gezouten snijbonen zijn altijd voorradig. 
Sommigen hebben gezouten snijbonen in een Keulse pot in de kelder staan, maar er 
zijn ook zoute snijbonen in blik te verkrijgen. Op straat of in de winkel vragen de 
mensen elkaar of er dit jaar weer Nieuwjaarskost gemaakt wordt. Het leeft in 
Terneuzen nog echt! 
 
Wat heb je nodig voor vier tot vijf personen? 
 

 1 kg aardappelen 
 750 gram zoute snijbonen 
 400 gram witte bonen uit een pak 
 1 kg speciaal gekruide verse worst van de regionale slager 

 
Op oudejaarsochtend de snijbonen  vier uur in schoon water zetten om ze wat minder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



zout te maken. Ook de witte bonen in het water laten weken. De verse, pittig 
gekruide worst zachtjes koken. De worst in de bouillon bewaren. Geen bouillon weg 
doen.  
 
’s Middags de witte bonen samen met 
de snijbonen koken. De aardappels 
schillen. In grove brokken snijden en 
gaarkoken apart van de bonen. Als 
alles gaar is, het water van de bonen 
gedeeltelijk afgieten. Dan de brokken 
aardappel afgieten en bij de bonen 
doen. Daarbij voeg je enkele 
pollepels bouillon van de verse worst. 
Dit alles met een grote lepel 
omroeren en wegzetten op een koele 
plaats tot nieuwjaar. 
 
Op nieuwjaarsdag de pan met bouillon en worst uit de kelder of koelkast halen en de 
vetlaag van de bouillon afscheppen. Vervolgens de worst met bouillon opwarmen. 
Dan de pan met aardappelen en bonen warm maken. Als het te droog is wat warme 
bouillon toevoegen. Niet stampen of fijnmaken. Gerecht verder op smaak brengen 
met zout en peper.  
 
Schep de Nieuwjaarskost op een bord, geef er een stuk worst bij en een glas bier. 
Heerlijk! 
 
Smakelijk eten! 

Rudi Clemminck       
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRADITIE is een driemaandelijks tijdschrift dat informatie over de historische 
en hedendaagse tradities, rituelen en alledaagse dingen in Nederland geeft. 
Want de tradities van ons dagelijks leven zijn een belangrijk onderdeel van het 
sociale geheugen van een samenleving en vormen de basis van de culturele 
bagage die ieder van ons met zich meedraagt. 
 
“Traditie” is een uitgave van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. 
Hoofdredactie: Ineke Strouken. – Om het NCV te contacteren: Postbus 13113, 
3507 LC Utrecht (Nederland). Tel. 030-2760244. E-post: ncv@volkscultuur.nl. 
Het blad verschijnt ook in gesproken vorm op Daisy. Hiervoor: Dedicon, PB 24, 
5360 AA Grave. E-post: info@dedicon.nl.   
 
Breng ook ‘n bezoekje aan www.volkscultuur.nl  en  www.jaarvandetradities.nl.  
 

 



In juli 2006 verscheen het eerste nummer van “De Driesprong”, als herstart, 
na enkele jaren onderbreking, de nieuwe vorm van “De Grote Ronde”. Omdat 
het de bedoeling was om, zoals “De Grote Ronde” dat gedaan had, niet enkel 
een ledenblad te zijn, maar een echt tijdschrift, voorzag de redactie van “De 
Driesprong” niet alleen in verslagen en aankondigingen van VVKB-activiteiten, 
maar in nog veel andere dingen. Eén daarvan: Cursiefjes. En in het eerste 
nummer: “Opa, willen wij dansen?” van de hand van Eddy Picavet. 
 

VOORSTELLING VAN “DE MENSEN RONDOM ONS” 
 
Dat eerste cursiefje is in de loop van de jaren nadien door vele andere gevolgd, 
meestal ook van de hand van Eddy Picavet. Bij de lezers kende deze 
schuinschrijverij veel succes. Dat kon ook niet anders. De cursiefjes vertelden 
dingen, zo uit het dagdagelijks leven gegrepen. Ze waren goed geschreven. 
Daarenboven, wat van Eddy te verwachten was, de dialogen waren levendig en 
echt en duidelijk het werk van de theatermens die de auteur vele jaren 
geweest is en eigenlijk altijd een beetje gebleven.  
 
Van het een kwam het ander en uiteindelijk werden negenentwintig cursiefjes 
gebundeld en uitgegeven onder de titel “De mensen rondom ons”. De bundel 
werd aan het publiek voorgesteld op zondagvoormiddag 29 november 2009 op 
de zolder van de Stedelijke Bibliotheek van Lokeren, in de schaduw van de 
Sint-Laurentiuskerk, beter gekend als de ‘peperbus”. 
 

 
 
 
 
Neen, het zit niet scheef tussen de auteur 
en zijn kleinzoon. Ze spelen maar theater 
en brengen samen het cursiefje “Mijn 
peetje”. Geen haar in de boter dus. Voor 
dat haar zou Eddy alleszins moeilijk zelf 
kunnen zorgen hebben …                       ► 
  
(Foto Fred Scholliers) 
 
Daniëlla van Malderen hield de voorstelling in goede banen. Willy Cobbaut 
zorgde voor de inleiding en de accordeonspeler Gaston Watripont voor enkele 
muzikale tussennoten. Schepen Jerome van Doorslaer, die zijn collega Sabine 
van Rijsselberghe verving, had veel waarderende woorden voor de auteur. En 
tussendoor had Eddy – hierbij geholpen door een van zijn kleinzonen – enkele 
cursiefjes tot leven geroepen. (Zie foto) 
 
Vanzelfsprekend werd de voorstelling afgesloten met een drankje en een 
hapje. En konden de talrijke aanwezigen met de auteur een babbeltje slaan. 
Dat alles in een zeer gezellige sfeer!                                                         (JvB)     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pur sang   ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 
 

 
Er gaat de jongste tijd geen dag voorbij of er staat in de krant wel een 
of ander verslagje – het ene al wat kleurrijker en waardevoller dan het 
andere – over een wielerwedstrijd, al dan niet rond de toren van de 
kerk, het dorp of zelfs dwars door de regio. Dat blijft nog altijd een 
“wereldschokkend gebeuren”. Ik weet het, velen spreken daar smalend 
over en klasseren ze onder “kermiskoersen”. Je vindt er veelal ook niet 
de grote tenoren uit het grote peloton in terug. Maar toch heb ik alle 
respect en bewondering voor die zwoegers. 
 
Na de Gordel zit ik veelal dagenlang met de pijnlijke resultaten van 
mijn sportiviteit op mijn gehavend zitvlak. En wat ik ook doe – een 
zeemvel of de meest malse biefsteack in het broekje – veel baat het 
niet. En die mannen? Dagenlang uren op de fiets, met de tong tot op 
hun schoenen of ter hoogte van de spaken van hun fiets … En eens van 
de fiets is daar nog amper iets van te zien of te horen. Tenzij zij de 
Mont Ventoux, Alpe d’Huez, de Aspin of andere reuzen binnen of 
buiten categorie hebben bedwongen.  
 
Nogal wat anders dan die luxepaarden van voetballers die het amper 
anderhalf uur binnen de witte krijtlijnen moeten volhouden, nog tijd 
hebben om heel wat show te verkopen, achter een bal aanhollen om 
hem dan – eens beet – weer terug weg te shotten. Eigenlijk toch wel 
een zeer naïef spel, die voetbal. Met veelal zeer verwende kerels, liefst 
uit het buitenland. Gastarbeiders dus! 
 
Dan heb ik heel wat meer 
bewondering voor die slaven van de 
weg, die over hun stuur (in het 
vakjargon de “gidon” genoemd) er 
alles uitpersen om toch maar bij de 
eersten aan de eindmeet of “den 
arrivé” te zijn. Dat zweten en 
zwoegen, dat is echt! Geen komedie! 
Maar puur kracht, op en top! 
 
Als kleine jongen was er bij mij al de liefde voor de koers, voor de 
velodroom, voor die helden die het toch maar telkens weer moesten en 
wisten waar te maken. Die kleurrijke bende ook.  Zonder  veel omhaal!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Maar zuiver op kracht, op fietsen die toen nog kilo’s zwaarder wogen 
dan die van vandaag. Voor een palm en een prijsje dat in het niet 
verzinkt bij wat de “baanreuzen” vandaag verdienen … 
 
Ik zie ze nog voor me: Karel De Baere, Staf Van Overloop, Gilbert 
Maes, Putteman, Middelkamp … de vedetten, de sterren uit onze 
jeugd in onze regio. Ik hoor nog het gejoel en voel nog de spanning 
rond de aankomstlijn en ook het gevloek als de ene of de andere van 
zijn lijn was afgeweken of zich niet had gehouden aan de afspraken. Er 
bestonden toen ook al “combines” en ook al wieltjeszuigers, de 
specialiteit waarin later Joop Zoetemelk zo uitblonk.  
 
Ik denk nog steeds aan de stoere bonken als Rik Van Steenbergen of 
Rik Van Looy, de keizer van Herentals. Ik zie Stanneke Ockers nog op 
de piste voorbijflitsen; de kannibaal Eddy Merckx in de Ronde van 
Frankrijk; Peter Van Peteghem, Johan Museeuw, ook zeer 
geïnteresseerd in wespen … de meer recente helden. En Tom Boonen, 
de Adonis van vandaag! 
 
Als ik klein was, hadden mijn renners geen naam en ze lagen ook niet 
onder contract bij een of ander merk; ze reden zelfs niet met de fiets.  
 

Mijn dappere helden waren 
knikkers, waarvoor ik een eigen 
parcours uitstippelde met 
sigarenkistjes op verschillend 
niveau op de zolder in de winter, 
op een zanderig terrein 
achteraan in de tuin in de 
zomertijd. Hoogtestages, voor- of 
naseizoen … daar was geen 
sprake van. De strijd was echter 
even groot. In mijn fantasie toch! 

 
En daar ben ik wel heel zeker van: Zonder doping of epo-uitschieters. 
Mijn helden zonder complexen, zuiver talent, zonder wespen; echt pur 
sang! 
 
Vandaar ook mijn grote bewondering voor Peter Pan, die nooit 
volwassen wilde worden; zelfs “gene coureur”! 
 
●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●         Eddy Picavet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VOOR                          
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ZA 6 FEBRUARI 2010  
           Poppentheater Pallieter speelt “Boeboel de Paleisgeest”. Een organisatie 

van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas). Aanvang om 15 u in “De Zevenster”, P. 
de Meerleerstraat 97 te 9100 Sint-Niklaas. Inkom: 3 euro, drankje en 
pannenkoek inbegrepen. Info: Tel. 0486/76 27 23 en  03/777 97 52 of via  
boerke.naas@telenet.be.  

 
VR 26 FEBRUARI 2010  
           Gouwdansavond Oost-Vlaanderen in het OC “Ter Gulden Celle”, 

Doornzeledries 57 te 9940 Doornzele (Evergem). Deze maal zijn we te gast bij 
vkg. “Sneyssens”. Info: 09/357 57 07 (Ronald Snauwaert). 

 
ZO 28 FEBRUARI en ZO 21 MAART 2010  
           Voordanserscursus. Org. VVKB-Danscollege. Meer info (op dit ogenblik nog 

niet beschikbaar) wordt U graag verstrekt door secretaris Lieven Stubbe 
(secretariaat@vvkb.org).   

 
ZO 28 FEBRUARI 2010  
           Volksdansnamiddag in de Parochiezaal Mol-Ginderbuiten, Kapellestraat 90 

te 2400 Mol. Aanvang 14 u en einde om 17 u. Org. vkg. “Klepperman” (Mol). 
Info: Herman Boyen (014/70.69.70); Paul Swinnen (014/70.67.36); Mark Loos 
(014/31.27.91). Of via klepperman@telenet.be. 

 
ZA 6 MAART 2010  
           Volksdansfeest van vkg. “Reinaert” (Mortsel). Voor jong en oud. Op het 

programma vooral Vlaamse en West-Europese dansen. Muzikale begeleiding 
door muziekgroep “Dissonant”. Aanvang: 20 u. Locatie: “’t Parkske”, 
Edegemsestraat 26 te 2640 Mortsel. Aanvang: 20 u. Info: 
reinaert.mortsel@telenet.be. 

 
VR 12 MAART 2010 
           Bal voor ’t volk editie 4. Een organisatie van vkg. “De Vlasblomme” te 

Bissegem. Aanvang: 20 u. Locatie: OC, Vlaswaagplein z/n te 8501 Bissegem. 
Inkom gratis. Naar aanleiding van het 45ste jaar van het bestaan van de groep 
wordt dit een bijzondere editie met een evocatie van de boeiende geschiedenis 
van deze volkskunstgroep. Info: 056/42 09 37 – 056/35 53 74. Of via 
de.vlasblomme@gmail.com en ook via www.de-vlasblomme-bissegem.be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA GOUWVENDELEN ANTWERPEN →  Elke 4de zondag v/d maand van 10 tot 12 u.  
            
Voor februari en maart 2010 ………………………………………   Plaats nog te bepalen 
Info  wordt  U  graag  verstrekt  door  Danny Van den Brande  …...…..   (0475/695662) 

 

 



 
ZA 20 MAART 2010 
           Volksdansbal van vkg. “Mie Katoen” in het CC Ruiterhal, Gemeentepark 10 te  

Brasschaat. Aanvang: 20 u. Info: miekatoenvzw@gmail.com.  Tel. 03/6530236  
 
ZA 10 APRIL 2010  
            DoeDansDing nr 6. Een organisatie van vkg. “Sneyssens” (Evergem). Locatie: 

OC “Ter Gulden Celle”, Doornzeledries 57 te 9940 Doornzele (Evergem). 
Kaarten in vvk: 4 euro; aan de kassa: 5 euro. Info: 09/357 57 07 of bij 
ronald.snauwaert@telenet.be. Meer hierover in volgend nummer. 

 
ZA 17 APRIL 2010  
           Volksdansbal van vkg. “De Wevers” (Merksem). Jaarlijks volksdansfeest met 

een programma vol afwisseling, maar vooral voldoende aanbod aan Vlaamse 
dansen. Aanvang: 20 u. Locatie: Fort van Merksem, Fortstraat 120 te 2170 
Merksem. Info: André Couvreur (0476/47 12 17 of dre.couvreur@skynet.be). 

 

 
Noteer ook nu reeds in uw agenda … 
◙ Nationale meiboomplanting op zaterdag 15 mei 2010 in Puurs. Misschien ook 
al noteren dat de Meiboomplanting 2011 plaats heeft op 8 mei 2011 te Herne in het 
zuiden van het Pajottenland.  

◙ 20ste Sint-Jansweekend in het Bivakhuis Hoge Duin te Oostduinkerke. Van 
vrijdag 2 tot zondag 4 juli 2010. Een organisatie van het VVKB-Jeugdcollege.  

◙  47ste Europeade in Bozen, Südtirol. Van woensdag 21 tot zondag 25 juli 2010. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA van de PLUSWERKING 2009 
 

Kaderdansvoormiddag Plusdansen - Zaterdag 6 februari 2010 van 10 
tot 13 u in het Recreatiecentrum, Keperenbergstraat 37b te 1700 Itterbeek. 
Danspuntleden betalen 4 euro, niet-leden 6 euro. Inschrijven en betalen vóór 1 
februari e.k. onder codenummer V10/05 op rekening 001-3517404-66 van 
Danspunt, 9000 Gent. 
 
Plusdanstreffen – Zaterdag 27 maart 2010 van 10 tot 16 u in zaal “’t Goor”, 
Engsbergseweg 107 te 3980 Tessenderlo. Danspuntleden betalen 5 euro, niet-
leden 6 euro. Danspuntleden die vooraf inschrijven en betalen: 4,50 euro. 
Inschrijven en betalen vóór 15 maart e.k. onder codenummer P10/03 op rekening 
001-3517404-66 van Danspunt, 9000 Gent.   

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



Geboorte te Veurne     ======================================== 
 

V  E  D  A  N  Z  A 
 
Op 10 oktober jl. hielden leden van Zannekin een boreling boven de 
doopvont: Vedanza. Deze Vedanza is een nieuwe activiteit waarvan 
getracht wordt de link met buitenlandse volkscultuur jaarlijks aan te halen.  
 
Om de vijf jaar wordt het Groot Festival georganiseerd. De tussenliggende 
jaren zou deze festiviteit aldus een brug kunnen betekenen tussen de groep 
enerzijds en gastfamilies en geïnteresseerden anderzijds. 
 
De naam van de nieuweling is niet te vinden in de Druivelaar-kalender. 
Vedanza is eenvoudigweg een samentrekking van letters/lettergrepen van 
Veurnse Dansgroep Zannekin.    
 
Op 10 oktober 2009 gonsde het Dienstencentrum De Zonnebloem van 
activiteit. Met man en macht werd het Centrum omgetoverd tot een 
hartige ontvangstruimte waar de kleuren rood, wit en blauw de hoofdtoon 
waren. Het is immers de bedoeling dat ieder jaar één land in de kijker 
komt te staan. Wij kozen voor onze dichtste buur: Frankrijk.  
 
In de namiddag kon iedereen, met of zonder danservaring, meedoen in de 
workshop o.l.v. Régis en Pascale. Deze bijzonder gesmaakte dans-
begeleiding bracht ons een initiatie van Mazurka, Bourrée, Scottisch. Een 
stemmige kringdans rond kaarsvuur was de intieme afsluiter van een 
geslaagde namiddag.  
 

Het feestmaal dat wij aan vrienden, familie, 
volksdansvrienden en gastfamilies aanboden, 
was een kaasbuffet. Een rijkelijk aanbod van 
Belgische en Franse kazen kon genuttigd 
worden met uitgelezen Vlaamse streekbieren 
en Franse wijnen. Nadien kon iedereen 
nagenieten van de muziek van twee 
folkensembles. Wie er bij kwam, zat meteen 
raak. “Les Pantouflards” uit Valenciennes 
(Fr) speelde als eerste ten dans. Deze jolige 
bende jonge muzikanten speelde op een zeer 
animerende manier de volkse dansdeuntjes 
van vóór en achter “de schreve”. De 
muzikanten van “Flint” (Vl), jarenlange onze 
vrienden, lieten zich niet onbetuigd. Beiden 
zorgden er voor dat het bal van Vedanza I 
een geslaagd sluitstuk werd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Voor een volgende editie hopen wij een eerste teleurstelling te kunnen 
vermijden. Wij droomden van Les Jolivettes, Bourrée de Paris, les Gais 
Lurons. Franse dansers konden er niet bij zijn, maar wees gerust, ze komen 
wel … misschien in 2010 op ’t Groot Festival. En dat is dan het 7de Folklore-
festival van de Westhoek te Veurne van 16 tot 20 juli 2010.           (Jeanne) 

 
 

■■■ AL MEER DAN EEN HALF JAAR VOORAF ontvingen de 
verschillende vendeliersgroepen van Vlaanderen de vraag om deel te nemen aan 
een bijzondere recordpoging. De laatste jaren waren er al meermaals 
recordpogingen om met zoveel mogelijk vendeliers terzelfder tijd één nummer te 
vendelen, maar dit keer kon het niet mislukken, want het was  naast een “aantal” 
record ook meteen een “hoogte” recordpoging. 
 

626 vendeliers  
op de 3454 m hoge Jungfrau 

 
 
In eerste instantie was het de bedoeling om 1000 vendeliers samen te brengen in 
het hoogstgelegen treinstation van Europa, dat van de Jungfrau op 3454 meter 
hoogte nabij Interlaken in Zwitserland. Uiteindelijk werd ondermeer om 
veiligheidsredenen het aantal vendeliers beperkt tot een 600 tal. Op zaterdag 10 
oktober 2009 verschenen er dan 626 op het appèl, waaronder een tachtigtal 
Vlamingen, een dertigtal Nederlanders, een tachtigtal Duitsers en een veertigtal 
Italianen, naast de meer dan 300 Zwitsers. 
 
Uit Vlaanderen namen volgende groepen deel : Alferitax Krawabeli uit Lille, De 
Vrije Zwaaiers uit Sint-Lenaerts, Flago uit Haaltert, Gelmelzwaaiers uit 
Hoogstraten, Jan en Alleman uit Wiekevorst, Jovolka-Vendeliers uit Kapellen, 
Sint-Jorisgilde uit Loenhout, De Stokkeslagers uit Pulderbos, de KLJ uit 
Oostham, De Ronckaert uit Halle Zoersel, Tijl Uylenspiegel uit Sint-Katelijne-
Waver, Draeckenbaert uit Grimbergen, Drapeausmaiter uit Jette en de Sint-
Sebastiaansgilde uit Westerlo. 
 
Met uitzondering van deze laatste groep, die met eigen vervoer kwam, zaten alle 
groepen in een grote dubbeldek bus. Een aangename sfeer met een hoog 
“Europeadegehalte” was meteen het gevolg, zeker als je weet dat zowel het 
busvervoer als het verblijf en de maaltijden door de Zwitserse inrichter Interfolk 
werden betaald. 
 
Na een lange busrit op vrijdag kwamen we laat ’s avonds aan op ons verblijf in de 
Downtown Lodge van  Grindelwald, een typisch Zwitsers toeristisch bergdorp 
boordevol hotels. Maar ons verblijf viel eerder onder de categorie jeugdherberg, 
basic dus, maar alweer met hoog “Europeadegehalte”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zaterdag was de grote dag met een ceremonie op de Jungfrau gletsjer met alle 
deelnemers. Maar eerst moesten al deze deelnemers met tandradtreintjes van 
Grindelwald op 1050m hoogte naar de Jungfrau gebracht worden, zo’n 2400m 
hoger gelegen.  Het  weer  was  de  enige  spelbreker,  met  regen  in  het dal en 
sneeuw op de gletsjer met temperaturen tot min 7 graden en een bijtende wind, 
echt helse omstandigheden om te vendelen. Ondanks de unieke ervaring was het 
artistiek gezien onmogelijk een mooie prestatie neer te zetten in deze winterse 
omstandigheden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zat dus maar een ding op, tijdens de verbroederingsavond in het Mystery Park 
van Interlaken een mooie indoor voorstelling geven, maar ook dat was niet 
mogelijk. De, naar lokale normen, grote evenementhal bleek helemaal niet 
geschikt om met grote vlaggen en met meer dan een 4 tal vendeliers tegelijk te 
vendelen.  Na overleg met de organisatoren hebben we met wat improvisatie toch 
een mooie staalkaart kunnen laten zien van wat vendelen in Vlaanderen 
momenteel betekent. 
 
Zo gaven de Gelmelzwaaiers een demonstratie met kleine vlaggen op moderne 
muziek, Tyl Uylenspiegel aangevuld met enkele anderen brachten met grote 
vlaggen een nummer op traditionele volksmuziek en een op moderne folkmuziek, 
terwijl Flago zorgde voor een spektakelnummer op muziek uit Lord of the Dance. 
Als afwisseling verzorgde de Sint-Sebastiaansgilde uit Westerlo de immer 
gesmaakte Trawantel. Onze collega’s vendeliers waren dol enthousiast en naast 
de Zwitsers gaven ook de twee aanwezige Italiaanse groepen een demonstratie 
van hun kunnen. 
 
Op zondag was het dan tijd voor de lange terugreis en ‘s avonds waren we 
allemaal terug thuis van een leuk weekeindje onder vrienden vendeliers, al had er 
artistiek heel wat meer kunnen inzitten. We zullen maar zeggen volgende keer 
beter (weer) en de rest komt wel vanzelf. 

Philip Bogman 
de reisleider van dienst 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
Veel stemming tijdens het 
 

NATIONAAL VOLKSDANSBAL 
te Oudenaarde 

 
van zaterdagavond 17 oktober 2009 in de Salons Mantovani te 
Oudenaarde. De redactie van “De Driesprong” kreeg de lijst 
toegeschoven van de groepen die op dit dansfeest vertegenwoordigd 
waren en we willen onze lezers deze namen niet onthouden. Het is 
inderdaad een mooie lijst geworden. Hier gaan ze dan, in 
alfabetische volgorde: 
 
Bruers en Zussen – Canteclaer – De Hopsenioorkens - De Hovelingen-
Viking – De Karekiet – De Kegelaar – De Moefeleer – Den Dries – De 
Rollewagen - De Sloepe – De Wevers - De Wouwe – Elckerlyc – 
Jovolka – Knipoog –Nele – Pajottenland – Pippezijpe – Reinaert – 
Repelsteeltje – Reynout – Scarminkel - Sneyssens – ’t Havermeuleke – 
Tijl en Nele – Tijl Uilenspiegel – Zannekin. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een gedeelte van de danslustigen in de Salons Mantovani.  (Foto Koen D.) 
 

 



HET PAJOTTENLAND in Vlaams-Brabant is een onderdeel van het heuvel-
land dat de overgang vormt tussen de noordelijke laagvlakte en het zgn. 
Brabants plateau. Het ligt binnen de gordel Halle, Edingen, Geraards-
bergen, Ninove, Asse en de westelijke rand van Brussel. Het is, om het met 
de woorden van Frans-Jozef de Gronckel te zeggen: “Een landstreek, die 
de Almoogende altoos beminde en met zyn genadig oog bewaekte.”  
 

GOUW OOST-VLAANDEREN 
WANDELT DOOR HET PAJOTTENLAND 

 
Om de herkomst van de naam “Pajottenland” uit de doeken te doen, 
ontbreekt ons hier de plaats. Misschien toch dit: “Paille” is het Franse 
woord voor stro. Een strohut is in dezelfde taal een “paillotte”. Andere 
schrijfwijze: “payot”. En om het verhaal af te ronden, citeren we de 
heemkundige Bert Van den Broeck: “Dezelfde benaming gaven de 
Franstalige Brusselaars aan de huizen van de boertjes die zij ontmoetten 
toen zij voor de oorlog op zondagsuitstap gingen in het noordwesten van 
Brabant, waar zij geuze en kriek dronken en boterhammen met plattekaas 
aten. De boertjes die rond de statige herenhoeven in kleine lage lemen 
woningen huisden, waarvan het dak nog bedekt was met stro, werden 
smalend “des payots” genoemd.” 
 

Het klinkt allemaal nogal negatief 
en erg achterhaald. Vandaag de 
dag ziet alles in het Pajottenland 
er inderdaad heel wat beter uit. 
Dat konden we in elk geval 
vaststellen tijdens de gouw-
wandeling van zondag 25 oktober 
van vorig jaar, toen Erik van vkg. 
“Knipoog” ons doorheen een 
noordelijk stukje Pajottenland 
loodste. In zijn zog een zestigtal 
mensen van de eigen groep en 
leden van “De Donkse Klopper-
dans”, “Sneyssens”, “Jan en Trees” 
en “Reynout”.  
 

Het is een mooie, aantrekkelijke wandeling geworden, met halverwege een 
drankje in café “Den Bert” tegenover de kerk van Hekelgem en ’s avonds 
ter afronding pompoensoep en een hartige pannenkoek.  In de parichiezaal 
van Teralfene zag men die zondagavond enkel tevreden wandelaars.  
 

Met onze dank aan de leden van vkg. “Knipoog” uit Affligem voor de puike 
organisatie                                    
                                                       (Verslag Willy Cobbaut – Foto Knipoog)                                                                            
 

 
 
 
 

 



 
CURSUS ESTSE DANSEN 
  
Op 15 november 2009  
in het Castelhof 
te Dilbeek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triestig novemberweer … Het zou een triestige dag worden, ware het niet dat 
wij in ’t Castelhof een vrolijke bende zouden treffen om de cursus Estse dansen 
te volgen. 
 
Onze Estse Mari Tomp kwam in ‘t Nederlands moeilijk op gang. Maar in een 
mengelmoes van Nederlands, Ests en Engels, met de hulp van haar man en hun 
dochtertje, kwamen traag maar beslist de dansen tot stand. Nu ja, Mari en 
haar man Tiit zijn zeer goede (voor)dansen en ze hadden met goede cursisten 
te doen. 
 
Tegen  de  middag  waren  alle  voorziene  Estse dansen  doorgenomen.  Er was 
ook een demonstratie van Estse dansen aangekondigd. Het was echter wel een 
verrassing plots zoveel ‘inlandse’ Esten te zien toekomen met zoveel kindjes 
die dan allen samen een voorstelling gaven. Nadat de Estse onzekerheid was 
overwonnen, konden wij zeker deze cursus appreciëren en genieten.  
 
Om de woorden van onze voorzitter te gebruiken: “Dit voelde aan als een echte 
VVKB- activiteit!” - Zo mogen er nog activiteiten komen!                            (HS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nieuwjaarsbijeenkomst                                                                                 ■■■ 

 

OUDENAARDE 
SALONS MANTOVANI 

23 JANUARI 2010 
 
 
Het is inderdaad een cliché, maar daarom niet minder waar: Niets lijkt beter 
op de nieuwjaarsbijeenkomst 2010 van de Vlaamse Volkskunstbeweging dan 
hetzelfde feest in januari 2009 en ook op 22 januari 2011 zal dat niet anders 
zijn. En toch blijven ze komen, bestuursleden en leden van de 44 groepen die 
dansen, vendelen en musiceren onder de vlag van de VVKB, inbegrepen een 
aantal ereleden en abonnees van “De Driesprong” en inbegrepen ook enkele 
genodigden van de organisaties waarmee diezelfde VVKB doorheen het jaar 
samenwerkt aan de beleving en de heropleving van de Vlaamse volkskunst in 
verschillende aspecten.  
 

dans me naar het hart van jou 
dans me naar de schoonheid en de rijkdom die je bent 
dans me uit de drukte naar een wondermooi moment 

raak me als ik leven ben en raak me als ik rouw 
 

leonard cohen-yasmine 
 
En gelijk hebben ze. Er waren dit jaar in de Salons Mantovani te 
Eine/Oudenaarde zelfs een ietsje meer aanwezigen dan vorig jaar en dat is 
een van de zovele aanduidingen dat we op de goede weg zijn.  
 
Vanaf half zeven zaterdagavond 23 januari jl. sijpelden ze binnen, om 
mekaar terug te zien, om mekaar het beste te wensen voor het jaar dat nog 
maar een drietal weken oud is, om tussendoor naar de Europeadefilm van 
Fred Scholliers te kijken, om aan hun drankje te nippen en dan zo tegen half 
acht hun plaats in te nemen aan de stijlvol gedekte tafels.    
 
Jeanne Vandenbussche had opnieuw voor een mooie kaart gezorgd met de 
poëtische tekst die we hier als titel gebruiken, uiteraard ook met de menu van 
de avond plus een overzicht van wat de aanwezigen te wachten stond. In 
trefwoorden stond het er: sfeer – plannen – luisteren – genieten – smakelijk 
eten – goed gevoel – prettig weerzien – vrienden – gelukkig Nieuwjaar – 
drinken – samen – vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Natuurlijk was er ook de traditionele 
nieuwjaarstoespraak van voorzitter 
Theo Smet. We drukken de tekst 
ervan verder in dit nummer van “De 
Driesprong” af. Verderop in de 
avond zette hij uitgebreid Eddy 
Picavet en Willy Cobbaut in de 
bloemetjes en overhandigde hen de 
trofee van de speciale verdienste, 
een mooi kunstwerk van Walter 
Delanghe. Daarna kregen ook een 
aantal leden en bestuursleden het 
gouden ereteken van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging opgespeld. Het 
lijstje met de namen van alle 
vereremerkten drukken we hiernaast 
op deze bladzijde graag af.  
 
De feestavond werd op de dansvloer 
afgesloten op de muziek van Ronald 
Verhelle en zijn muzikanten. Het 
was al een tijdje geen zaterdag meer 
als we naar huis trokken, tevreden 
zoals elk jaar en klaar om er 
opnieuw een jaartje bij te doen, het 
Vlaams cultuurleven en de Vlaamse 
volkskunst ten bate.                  (JvB) 
 

                                     
▼Schoon volk rond de eretafel – (Volgens de wijzers van het uurwerk) – Frans Leyssen 
(ruggelings) en Maria Evers, Armand de Winter, Maria Paepen, Bruno Peeters, Vera Versieck, 
Ward Steffens en Lieve van Hoorick, Eddy Picavet, Iris Gevenois.          (Foto Fred Scholliers)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ontvingen het gouden 
ereteken 

 

Chantal Vandoorne en Angela  
Van den Dorpe (De Marliere) 

 

Marie-Jeanne Van de Walle 
(Canteclaer) 

 

Christine Dryepondt, Ingrid 
Warnez, Inge Valcke en 
Jan Claeys (De Sloepe) 

 

Leen Van den Abeele, 
Els Pevenage en Katrien  
Pevenage (Sneyssens) 

 

René Dubois, Magda de Brandt, 
Luc van Houthem en Annie 

De Ville (Pippezijpe) 
 

Magda Lodewycks 
(De Karekiet) 

 

William Beaufays, Eric Cardon 
 en Johan van Ransbeke 

(Reynout) 
 

Katrien Budts en  
Heidi van Linden 

(De Kegelaar) 
 

Michiel Peene en 
Evelyn Tavernier 

(De Hovelingen-Viking) 
 

▄                                     



NIEUWJAARSGROET 
van voorzitter Theo Smet 
 
 
 
Naar goede jaarlijkse gewoonte hield 
voorzitter Theo Smet ook op 23 januari jl. te 
Oudenaarde zijn nieuwjaarstoespraak. Wij 
nemen hieruit enkele paragrafen over.  
 
De voorzitter opende met een gedicht van Eddy Picavet en hij vervolgde: Dit gedicht is 
een appel naar warmte en vriendschap onder mensen dat nog altijd even actueel is als 
het dit was in 2009 toen het geschreven werd en dat het altijd zal zijn. Volkunst-
beoefenaars staan hiervoor zeker open en dergelijke waarden liggen ingebakken in onze 
aandacht en ons koesteren van de volkse waarden die we beleven in een hechte groep. 
Eddy had dit gezien en verwoord en samen met Willy Cobbaut in “De Driesprong” 
geplaatst. (…)  
 
Het valt mij in dat verband op dat er tegenwoordig al heel veel moet gebeuren 
vooraleer onze aandacht getrokken wordt. We worden de laatste maanden zodanig 
overspoeld met negatieve berichten dat we een beetje immuun geworden zijn, althans 
ikzelf voel dat zo aan. ’t Zou natuurlijk ook kunnen zijn dat het “verouderen” er voor iets 
tussen zit. We hebben wel al één en ander meegemaakt en we hebben ook telkens weer 
ervaren dat er “ na regen zonneschijn” komt. Dus we kunnen wel tegen een stootje. NU 
is het natuurlijk wel héél speciaal en is er héél veel gaande van de bankencrisis, over de 
grote staatsschuld, tot zelfs EU-landen die dreigen failliet te gaan, over de opwarming 
van het klimaat dat toch wel realiteit lijkt te worden, een klimaatconferentie met veel 
geblaat en weinig wol … we kijken er niet echt meer van op.  Speciaal in deze periode 
doet men zeer veel inspanning om te proberen het gezellig te maken. Niet omdat we 
ons beter zouden voelen, maar vooral omdat we in de stemming zouden komen om 
maar veel te kopen en te consumeren … Het is allemaal zo gemaakt en zo doorzichtig! 
 
Zijn we bij dit alles niet vergeten te genieten van gewone dingen die we hebben, maar 
die we niet meer zien en die we niet meer beseffen? 
 
Onze gezondheid is bij voorbeeld zo iets. (…) Volksdansen en een volksdansgroep is ook 
zo één van die dingen. Een aantal mensen die op afgesproken tijdstippen gewoon niets 
anders doen en samen komen om te dansen. Een dansleider of dansleidster die 
daarvoor speciaal tijd vrijmaakt om telkens opnieuw die passen en die dansen uit te 
leggen. En daar bovenop worden er op één of andere manier nog volksdansmuzikanten 
gevonden die de groep bij optredens of activiteiten willen begeleiden. Een aantal 
groepen heeft dan ook nog zijn trouwe vendeliers. En zeker niet te vergeten een hele 
schare vaste en tijdelijke medewerkers om voor en achter de schermen te helpen waar 
nodig. Een onschatbaar netwerk van vrijwilligers die zich onbezoldigd inzetten  voor de 
Vlaamse volkskunst.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



En dan is er de Vlaamse Volkskunstbeweging (…) Met VVKB zijn we rustig verder blijven 
ijveren voor steun en samenwerking tussen de volksdansgroepen. Naast de traditionele 
activiteiten zoals meiboomplanting, Sint-Jansweekend, de Europeade in Litouwen en het 
gezellig samenzijn nadien, werd een cursus Estste dansen georganiseerd en voor het 
eerst ook opnieuw een volksdansbal. Dit laatste was opnieuw de draad opnemen van de 
vroegere lentebals. Doch omdat het nu in het najaar was gepland en herfstbal eigenlijk 
niet zo’n goede naam leek, werd gewoon gekozen voor ’t Bal. Al deze activiteiten waren 
gewoon super geslaagd en door iedere deelnemer of aanwezige, super gesmaakt.  
 

Naast dit alles werd er gewerkt aan een goede samenwerking met Danskant, het IVV en 
het Europeadecomité Vlaanderen. Dit gaat een beetje met vallen en opstaan, omdat 
ook elke andere vereniging zijn eigen problemen, prioriteiten en doelstellingen heeft. In 
elk geval worden de contacten warm gehouden en wordt gezocht naar opportuniteiten 
om, waar mogelijk, SAMEN iets te doen. Tenslotte beginnen we volop te werken aan de 
voorbereiding van een groot feest, want in 2011 hopen we het 60-jarig bestaan van  
onze VVKB te vieren.  
 

Hoeft het nog gezegd dat volkskunstbeleving en VVKB levendiger zijn dan ooit. Wij 
vinden dit eigenlijk allemaal zo evident. DAT zijn dingen die ECHT zijn en die, ik ben daar 
rotsvast van overtuigd, ons een beetje warm en gelukkig zouden moeten maken. 
Ongetwijfeld is deze nieuwjaarsbijeenkomst een goede gelegenheid om dit alles te 
beseffen en daarvoor gewoon DANKBAAR te zijn. Daarom een welgemeende DANK U 
aan ■ de 44 Vlaamse volkskunstgroepen die mensen bijeenbrengen om onze volks-
cultuur in ere te houden en daarvoor in het hele Vlaamse land zoveel schitterende 
activiteiten ontplooien; ■ iedere collega danser, vendelier of muzikant in hun onderlinge 
samenwerking; ■ de zeer actieve groepsbesturen en hun medewerkers, overal in 
Vlaanderen, die dit alles in goede banen leiden; ■ alle leden van de Algemene 
Vergadering van VVKB. Aan iedereen afzonderlijk, dank u voor uw aanwezigheden op de 
vergaderingen en uw inbreng in de discussies en in het uitstippelen van onze eigen weg; 
■ uitzonderlijke dank aan alle leden van het Dagelijks Bestuur. Dank aan onze 
onvolprezen secretaris, onze penningmeester, ons danscollege, ons Kinder- en 
Jeugdcollege en iedereen die zich inzet om kleine en grote projecten uit te werken en 

tot een goed einde te brengen. ■ Een speciale dank ook aan onze redactieraad van “De 
Driesprong” om niet alleen ervoor te zorgen dat telkens opnieuw een nieuw nummer 
van de pers rolt en verstuurd wordt, maar vooral ook voor de telkens interessante 
inhoud die volkskunst in zijn algemeenheid belicht en die volkskunstgroepen een forum 
geeft om zichzelf en hun activiteiten kenbaar te maken en op de hoogte te blijven van 
wat andere groepen doen en plannen. (…) 
 

Tenslotte mag en wil ik niet nalaten U allen er nog uitdrukkelijk op te wijzen om een 
heel belangrijk aspect van onze werking niet na te laten, namelijk het streven naar 
verjonging van de groepen en naar vernieuwing en kwaliteitsverbetering. Ook In VVKB 
zullen wij alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om u hierbij te helpen, niet alleen 
door eigen initiatieven maar ook door goede initiatieven van andere organisaties te 
steunen en bekend te maken. 
 

Moge het jaar 2010 U allemaal wat echt geluk brengen!                                                      ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een cursiefje over cursiefjes … 
 
Historici zijn doorgaans geleerde mensen. Sommigen onder hen zelfs héél 
geleerde mensen. Naar hun boeken wordt dan ook terecht dikwijls 
teruggegrepen. Wie op zoek gaat naar de krachten die de loop der geschiedenis 
vorm en inhoud hebben gegeven, vindt bij een aantal beroemde namen zeker zijn 
gading. Als hij/zij leest: “In tegenstelling tot de materialistische en 
positivistische geschiedbeschouwing der 19de eeuw en misschien zelfs wel als 
protest daartegen, heeft Toynbee met behulp van psychologische begrippen een 
theorie opgebouwd die als irrationalistisch systeem thans in de historische 
wetenschap voorgoed als pendant van filosofische systemen als die van Bergson 
zal blijven gelden”, welnu, een dergelijke flaptekst – waarschijnlijk gevloeid uit 
de pen van prof. dr. Jan Romein – als smaakmaker bij de verkorte versie van het 
veeldelige “Een studie der geschiedenis” van de Engelse Arnold J. Toynbee, 
doet iedereen watertanden die belangstelling heeft voor geschiedschrijving 
 

DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID 
 
Men kan het natuurlijk ook wat dichter bij huis gaan zoeken. Bij Johan Huizinga 
b.v. en daarom zijn “Herfsttij der Middeleeuwen” uit de boekenkast halen. Deze 
“studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in 
Frankrijk en de Nederlanden” moet elkeen met wat intellectuele pretenties zeker 
gelezen hebben. En omdat we dan toch publiciteit voor deze historicus aan het 
maken zijn, voor diens “Geschonden wereld” uit 1946, zijnde “een beschouwing 
over de kansen op herstel van onze beschaving”, moet U ook maar een dagje 
thuisblijven.  
 
U kunt het ook aan de andere zijde van onze oostergrens gaan zoeken, bij Ernst 
Nolte b.v. en zijn in 1998 verschenen “Historische Existenz”, waarin deze 
professor emeritus 765 bladzijden lang probeert “die Geschichte als Ganzes 
verstehend zu begreifen”. Wie er een paar dagen voor uittrekt, kan zich een 
antwoord vormen op de vraag of hij daar ook in gelukt is.  
 
Om mijn lange inleiding af te sluiten met een vraag: Waar ergens in deze – en 
andere – geleerde boeken ontmoet men Jan-met-de-pet? De gewone man uit de 
straat? Of hun vrouwelijke tegenhangsters? Het antwoord is simpel: Nergens 
natuurlijk! 
 
Om te weten waarmee Ons Heer deze aardkloot aan menselijke wezens bevolkt 
heeft en, niet onbelangrijk, om het wel en het wee van elk individueel deeltje van 
het mensenras doorheen de loop der tijden echt te kunnen doorvorsen en 
begrijpen, zullen de latere historici het dus elders moeten zoeken. In de vele 
biografieën b.v., waarin men alles van iemands levensloop te weten komt, 
inbegrepen de nodige smeuïge details als het even kan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maar dan zijn we natuurlijk nog steeds niet bij Jan-met-de-pet en Mieke-met-de-
schort … Over Jan en Mieke schrijft men trouwens geen biografieën … De 
latere historici kunnen natuurlijk romans lezen, novellen, kortverhalen … ze 
zullen zodoende al iets dichter bij de dagdagelijkse werkelijkheid van de brave  
doodgewone burger gekomen zijn. 
 
Maar als ze het echt willen weten, biedt de literatuur – in de ogen van velen, zij 
het ten onrechte, met een kleine letter deze maal – hen nóg een genre aan 
waartegen ons inziens noch de geleerde boeken van daarstraks, noch de 
biografieën, romans, novellen en kortverhalen van daareven, het kunnen 
opnemen: de cursiefjes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inderdaad: de cursiefjes! Waar worden zo haarfijn als daar, met een beetje 
dramatiek en met veel humor, de zielenroerselen beschreven van soms simpele 
geesten, die het leven van elke dag toch een speciaal kleurtje geven? Waar 
worden de kleine verdrietjes van onze kleinkinderen met enkele goedgekozen 
woorden en zinnen uit de doeken gedaan? Of de anders stilletjes verzwegen 
verlangens en pleziertjes van de auteur zelf aan de lezers ter kennismaking 
aangeboden?  
 
Nergens! Simpelweg: nergens! Daarom dit als besluit van ons betoog: De 
geleerde boeken van Toynbee, Huizinga, Nolte en de zoveel andere historici die 
onze intellectuele behoeften helpen bevredigen – De biografieën die ons het doen 
en laten beschrijven tussen geboortedatum en sterfdag van Chopin, Bismarck, 
Baudelaire en maak de lijst zelf maar vele bladzijden lang – De romans, 
novellen, kortverhalen waarmee zoveel beroemde en minder beroemde auteurs 
onze avonden hebben gevuld – Neen! Tegen een cursiefje van een paar blad-
zijden halen ze het niet. In de verste verte niet! Want daarin wordt het leven 
beschreven zoals het geleefd wordt, elk uur van de dag, elke dag van de week … 
 
Daarom – en nu sluiten we echt af – de schuinschrijvers uit onze literatuur, dat 
zijn de historici van het dagdagelijks leven zoals het zich afspeelt in onze dorpen 
en steden. Bij hen leest men: De echte geschiedenis van de mensheid. 
 

Willy Cobbaut      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op de weg 
tussen wieg en graf 
wisselen  
een lach en een traan 
regelmatig af. 
 
 
 
 
 
In beide willen wij 
naast u staan.  
 
♣  Op 21 september 2009 werd Kobe geboren, een zoontje voor Heidi van Linden, 
lid van de groepsraad van vkg. “De Kegelaar” te Wilrijk, en Steve de Baerdemaeker. 
♣ Op 22 oktober 2009 zag Sander Smet het levenslicht, broer van Niels en zoontje 
van Sigrid Weyn en Mark Smet, beide dansers bij vkg. “De Mandoerse” te Reet,  
kleinzoon van  Hilde Ponet en neefje van Annick Weyn, beide dansers bij vkg. 
“Reinaert” te Mortsel.  
♣ Tomas Herrera, zoontje van Iris Uyttersprot en Rosmen Herrera, leden van vkg. 
“Reynout” te Dendermonde, werd geboren op 27 oktober 2009.   
♣ Bij vkg. “De Hovelingen-Viking” te Gistel mocht men op 5 november 2009 
Korneel verwelkomen, zoontje van Michiel Peene en Evelyn Tavernier, bestuurs-
leden/muzikanten van de groep.  
♣ Johannes Qvick werd op 18 november 2009 geboren als zoontje van Anthony en 
Inge Noppen, leden van vkg. “Reynout” te Dendermonde. 
♦ In de ouderdom van 59 jaar overleed Wilfried Couckuyt, familielid van Rita 
Neyrinck, lid van vkg. “De Vlasblomme” te Bissegem. 
♦ Martha van Hoye werd geboren te Temse op 29 mei 1914 en overleed te 
Grembergen op 9 december 2009. Zij was de grootmoeder van Cindy D’hollander en 
ook een beetje van Koen de Budt, beide lid van vkg. “Reynout” te Dendermonde. 
♦ In de ouderdom van 84 jaar overleed te Gent op 20 december 2009 Romain 
Snauwaert, vader resp. schoonvader van Ronald Snauwaert en Gerda de Decker, 
beide lid van vkg. “Sneyssens te Evergem.  
♦ Op 27 december 2009 overleed te Roeselare in de ouderdom van 76 jaar José 
Parmentier. Hij was de vader van Katrien, lid van het gouwbestuur West-Vlaanderen 
en van vkg. “De Vlegel”, Lendelede. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



■■■                       BEZOEK AAN BOZEN/BOLZANO 
 
 
 
De Europeade heeft dit jaar plaats van woensdag 21 tot en met zondag 25 juli 2010 
in Bozen/Bolzano (Noord-Italië). Dat is ondertussen voldoende bekend.  
 
Zo een Europeade valt vanzelfsprekend niet uit de lucht. Daar gaat heel veel 
voorbereiding aan vooraf. Zo hebben we met een technische delegatie – regie, 
secretariaat en veiligheid – midden november van vorig jaar een bezoek gebracht aan 
de nieuwe Europeadestad. En we kunnen al onmiddellijk zeggen: We werden goed 
ontvangen door het locaal organisatiecomité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons bezoek heeft ons toegelaten vast te stellen dat de stad over de nodige 
accommodatie beschikt om alle evenementen goed aan bod te laten komen. Voor de 
meeste groepen zal de slaap- en eetgelegenheid vlakbij elkaar liggen. Ook dat is 
zeker een pluspunt voor de buitenlandse – en uiteraard evenzeer voor de 
binnenlandse - deelnemers.    
 
De omgeving van de stad is gewoonweg prachtig. Het is de meest noordelijk gelegen 
stad in Italië en de poort tot de Dolomieten, woeste en steile bergmassieven … 
indrukwekkend! De stad zelf telt ongeveer 100 000 inwoners, wat ideaal te noemen 
is wat betreft de betrokkenheid van de bevolking bij het programma van de 
Europeade. De stad, en vooral het oude gedeelte, is mooi. Er staan magnifieke 
gebouwen. De woningen zijn zeer verzorgd en versierd.  
 
Walther von der Vogelweide, de dichter-zanger uit de Middeleeuwen, overschouwt 
van op zijn sokkel het centrumplein en men zou kunnen denken dat hij uit onze 
streken afkomstig kan zijn. Maar in dat geval zouden er in Vlaanderen nog 
nakomelingen met de naam “Van der Vogelweide” of kortweg “Vogelweide” 
moeten zijn. Dat blijkt echter niet het geval. (*) 
 
Verder had ik de indruk dat er op een doordeweekse avond in Bozen meer ambiance 
heerste dan bv. bij ons in de veel grotere stad Antwerpen. In elk geval, het is er leuk 
en er zijn veel gezellige drank- en eetgelegenheden. Niet schrikken wanneer je in een 
café iemand naar een Hugo of Venetiano hoort vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Evenals in Klaipeda is er een goed openbaar vervoer. Men zal trachten om het gratis 
te maken voor de deelnemers. Afwachten of het lukt. 
 
Na dit kort bezoek aan de hoofdstad van de gelijknamige provincie durf ik nu al 
zeggen “Bozen i hon di gern” ofte “Bolzano ti amo”! 
 
Armand de Winter  
 
(*) In Vlaanderen komt de naam nog voor onder de vorm “Vogelweith” (Een 
twintigtal op de grens van de provincies Antwerpen en Limburg) en “Voglevaie” 
(Een drietal in de omgeving van Moeskroen). Cfr. Frans Debrabandere en het 
zoekprogramma www.familienaam.be.                                            (Nota v/d redactie)  
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
KERSTCONCERTEN 
 
Dinsdagavond 15 december 2009 organiseerde het Europeadecomité Vlaanderen in 
de Sint-Antoniuskerk te Edegem een kerstconcert met medewerking van het 
Roemeens jongerenkoor “Corul Symbol” uit Boekarest. Hun repertorium voor die 
avond omvatte kerkelijke Byzantijnse muziek van Roemeense en buitenlandse 
componisten, folkloremuziek, koormuziek uit hun thuisland, klassieke universele 
muziek en …  twee Vlaamse nummers: “Avondliedje” van Jef Lesage/Jos Mertens 
en “Susa Nina” van  Jef Simons/Armand Preud’homme.  
 
Vrijdagavond 18 december 2009 zette ook vkg. “Den Dries” een traditie voort met 
medewerking van het Pools koor “Krakus” in de H. Hartkerk te Deurne.   
 
Alleen van het concert in Edegem 
kunnen we U een paar foto’s brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Foto’s 
Fred Scholliers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2009        ------------------------------------------------------------------------ ■ 
 was voor het Instituut voor Vlaamse Volkskunst een jubileumjaar.  
 
     
 
 
 
 
 
 

   
Het Dansarchief – de vroegere naam van het IVV – kwam in oktober 1964 voor 
het eerst bijeen en mocht dit jaar dus 45 kaarsjes uitblazen. Voor het 
Vendelarchief stonden er 40 kaarsjes op de feesttaart. De Streek-
drachtencommissie moet nog drie jaar wachten om een rond getal te bereiken, 
maar 27 jaar activiteit is toch ook niet niks. De Werkgroep Communicatie is met 
2 jaar en de Werkgroep Archivering is met één jaar uiteraard nog niet echt aan 
feesten toe, maar ze mogen beide toch ook even vermeld worden. 
 

INSTITUUT VOOR VLAAMSE VOLKSKUNST 
kon in 2009 indrukwekkende feestweek organiseren 

 
Inderdaad, het programma van de feestweek van 18 tot 29 november 2009 oogde 
indrukwekkend. We sommen het even op: Werkvergadering van het ‘Vlaams 
Dansarchief’ rond het Danscahier 2009 bij vkg. “Reuzegom” in Leuven (18/11) – 
Bezoek aan het wijnbouwbedrijf ‘Chardonnay Meerdaal’ te Oud-Heverlee, 
gevolgd door feestmaal en Algemene Vergadering te Erps-Kwerps en 
aankondiging van “Van Hoed tot Ondergoed”, het tweede boek van de 
Streekdrachtencommissie (21/11) – Deelneming aan het Internationaal 
Symposium “Klankbestuiving: Authenticiteit van de volksmuziek” van de 
Muziekraad Vlaanderen te Antwerpen (22/11) – Open werkvergadering van de 
Werkgroep Communicatie te Rotselaar (23/11) – Voorstelling van de DVD ‘Op 
een vroeger spoor’ te Sint-Gillis-Waas (26/11 – zie hierover meer op de volgende 
bladzijde) – Openstelling van het ‘Archief Renaat van Craenenbroeck’ met 
stadskernwandeling te Lokeren (28/11) – Voorstelling van de nieuwe bundel 
‘Vendel Nu 7’ tijdens de Verbroedering der Vlaamse Vendeliers te Hoogstraten 
(29/11). 
 
Deze opsomming heeft vanzelfsprekend geen hoog literair niveau en we krijgen er 
zeker geen Nobelprijs Literatuur voor. Maar dat het een indrukwekkende 
feestweek geworden is, dat zal niemand ontkennen.  
 
We kunnen dan ook niet anders dan onze vrienden van het IVV voor hun 
decennia lange activiteit onze oprechte gelukwensen te sturen en we doen het met 
overtuiging en dus in hoofdletters: PROFICIAT!                                                    (Cw)                                                                                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      



Zoals op de vorige bladzijde reeds vermeld, werd op donderdagavond 26 november  
van vorig jaar te Sint-Gillis-Waas de DVD “Op een vroeger spoor” voorgesteld. Dat 
gebeurde in het GC “De Route” en er was behoorlijk wat volk op afgekomen.  
 

OP EEN VROEGER SPOOR 
Hutsepot van het levende erfgoed uit het Waasland 

 
“Op een vroeger spoor” is een project van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst in 
samenwerking met het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas, de Heemkundige 
Kring “De Kluize”, “Kunst 22” en vkg. “Drieske Nijpers”, met de steun van  de 
Erfgoedcel Waasland en de Vlaamse overheid. De concrete realisatie van het project 
werd een DVD met daarop de “hutsepot” en tevens toeristische beelden van alle 
deelgemeenten van Sint-Gillis-Waas.  
 
Waarover gaat het eigenlijk? “Op een vroeger spoor” is een hutsepot van 
volksliederen die vroeger o.a. gezongen werd op de treinverbinding Mechelen-
Terneuzen die door Sint-Gillis-Waas liep. Een restant van deze spoorlijn wordt in De 
Klinge bewaard.  
 
 
 
 
 
 
 
Voor deze voorstelling 
was behoorlijk wat volk 
naar “De Route” gekomen. 
(Foto Fred Scholliers) 
 
De voorstelling werd een aantrekkelijke avond. De DVD (waaraan ook onze 
huisfotograaf/cineast Fred Scholliers meewerkte) stond natuurlijk in het centrum van 
de belangstelling en werd getoond op groot scherm. Er waren uiteraard ook enkele 
sprekers, o.a. voorzitter Gert Laekeman en stafmedewerker Marcel Oelbrandt. Een 
gelegenheidskoor zong de volledige “hutsepot”. Een gastoptreden van Lejo Janssens 
(Hauman en De Moeite) stond eveneens op het programma. En tijdens de receptie 
werden de 52 tekeningen tentoongesteld die Dolf de Rudder bij de “hutsepot” 
maakte.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OP EEN VROEGER SPOOR kost 14 euro (+ evt. 3 euro portkosten) en is te koop 
* bij de projectpartners: Toeristisch Infopunt aan het GC “De Route”, de Heemkundige 
Kring “De Kluize”, bij “Kunst 22” en bij de vkg. “Drieske Nijpers”; 
* bij het IVV, Markt 40 W4 te 9160 Lokeren, op rek. 416-3079451-83 met vermelding 
“… ex. Op een vroeger spoor”; 
* Telefonisch (0476/355976) of via e-post (ivv.secretariaat@telenet.be). 

                



DANSKANT is een landelijk erkende 
jeugdvereniging, ondersteund door 
de Vlaamse overheid.  
 
Danskant wil dans, muziek en beweging als educatieve en actieve 
cultuurbeleving verspreiden met als doel de persoonlijkheids-
ontplooiing, de maatschappelijke integratie en participatie te 
bevorderen van kinderen en jongeren. 
 
 
Maar dat wist U natuurlijk al. Onze eigen Vlaamse Volkskunstbeweging 
onderhoudt trouwens reeds geruime tijd een zeer positieve samenwerking 
met de mensen van Danskant.  
 
Danskant staat natuurlijk uitgebreid op het internet met alle activiteiten 
en diensten van de organisatie. Ga daar gerust eens een kijkje nemen. 
Onderaan deze bladzijde vindt U het adres hiervoor.  
 
Als U inlogt – de eenvoud zelf! – kunt U ook allerlei dingen bestellen. En 
precies daarover willen we het deze keer hebben. Danskant – in 
samenwerking met Het Internationaal Danstheater, Nevofoon, Syncoop, 
Wolters Plantyn en Mundo Étnico – is uitgever en verdeler van kwaliteitsvol 
didactisch dansmateriaal, uitgebracht onder de vorm van CD’s, video’s, 
DVD’s, CDroms en handboeken.  
 
Voor het bestellen van een en ander kunt U de website van Danskant 
interactief gebruiken. U volgt gewoon de aanwijzingen op elke pagina. De 
diensten van Danskant maken zich sterk dat uw bestelling nog dezelfde dag 
de deur uitgaat. Wat toevallig niet in stock is, wordt zo snel mogelijk 
bezorgd.  
 
Hier de volledige lijst overnemen van wat zo allemaal beschikbaar is, dat is 
werkelijk niet mogelijk. De omvang van hun “magazijn” blijkt uit volgend 
overzicht. Voor kleuters zijn 35 producten beschikbaar. En verder: 
Kinderen (53) – Tieners (45) – Plus 15 (100) – Polynesisch (17) – Folk (2) – 
Dansvoorstellingen (5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DANSKANT vzw, Ed. Robeynslaan 29A te 3290 Diest.  
 
Tel./fax: 013/327613  –  E-post: info@danskant.be  – Rek.: 230-0210081-96 – 
www.danskant.be. Het landelijk secretariaat is te bereiken van maandag tot en 
met donderdag tussen 9 en 16 u 30’. 
 

 



   SPROKKELINGEN 
 

 
 
♣ NIEUWE BUNDEL VENDELNUMMERS – 
Eind november 2009 verscheen bij het Instituut voor 
Vlaamse Volkskunst de zevende bundel in de reeks 
“Vendel nu”. In deze bundel werden opgenomen 
“Bierreeks”, “Potpourri”, “De Ring” en “Schottisch 
on the Rocks”. De prijs bedraagt 8 euro en de bundel 
kan besteld worden bij Paula Wouters, 
Herentalsebaan 73 te 2240 Zandhoven (Viersel). 
Telefoon en fax 03/4751215. Ook via e-post: 
bestellingen@instituutvlaamsevolkskunst.be of via de 
IVV-website www.instituutvlaamsevolkskunst.be.  
 
♣ 99 MOLENLIEDEREN – De molen, de molenaar en de molenaarsfamilie waren 
eeuwenlang een onuitputtelijke bron van inspiratie voor menig volkszanger of 
muzikant. Molenaars speelden enerzijds een prominente, economische rol in de 
samenleving, maar genoten anderzijds het bedenkelijk imago van dief, vrouwen-
versierder of bedrieger.  
 
Volksmuzikant en molenaar Jan Delcour ging jarenlang op zoek naar molenliederen 
in archieven, bibliotheken, documentatiecentra en bij levende getuigen. Het boek 
“Zingende zeilen, 99 molenliederen”, een samenwerking tussen de provincie Oost-
Vlaanderen en “Muziekmozaïek”,is het resultaat van zijn zoektocht. Voor het boek 
bundelde de auteur 99 liederen uit de periode van de 16de tot het eerste kwart van de 
20ste eeuw. Hij verdeelde de liederen over negen thema’s en voorzag ze telkens van 
een inleiding. Elk lied is begeleid door de partituur (voor zover die bekend is) en 
door de nodige verklaringen en toelichtingen.  Saltooo, stadscartoonist van Lokeren, 
maakte eigenzinnige cartoons bij elk hoofdstuk. Ook enkele molentekeningen van 
Gerrit J. Pouw en zwart-witfoto’s  illustreren het boek.                                                                                                 
 

Om de liederen helemaal tot leven te brengen, 
worden 14 liederen meesterlijk uitgevoerd op de bij 
het boek ingesloten cd. Olle Geris, Water en Wijn, 
Tom Theuns, Joke – Liesbet – Mieke, Rufijn de 
Decker, The Fortunate Few, Marc Hauman, Arjaun, 
Kléan, Erik Wille, ’t Kliekske en Theophiel 
Tielemans interpreteren de liederen op hun zeer 
persoonlijke wijze en maken van de cd een unieke 
opname. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 



Het boek kost 25 euro en is verkrijgbaar bij Mola – Provinciaal Molencentrum, 
Puyenbrug 5 te 9185 Wachtebeke (Tel. 09/342 42040 – mola@oost-vlaanderen.be) 
of Muziekmozaïek, Impulscentrum voor Folk en Jazz, Huis van de Levende Traditie, 
Wijngaardstraat 5 te 1755 Gooik (Tel. 02/532 28 38 – info@muzmoz.be).   
 

 

 

♣  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♣ HET GEHEUGEN VAN NEDERLAND - Het Geheugen van Nederland is het 
nationale programma voor de digitalisering van het Nederlands cultureel erfgoed. 
Het programma wil de (verborgen) collecties van archieven, musea en bibliotheken 
digitaliseren en beschikbaar stellen op Internet.  Het materiaal  –  afbeeldingen, maar 
ook geluid, bewegend beeld en tekst- is te bekijken en te beluisteren via 
www.geheugenvannederland.nl.  

De website van Het Geheugen laat zich het best omschrijven als een enorme digitale 
schatkamer van het Nederlands verleden. Bezoekers kunnen door tientallen 
historische collecties bladeren, of gericht zoeken naar (beeld)materiaal over een 
specifiek onderwerp. De site heeft ook een apart educatief gedeelte. Docenten en 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs vinden hier digitale lessen die ontwikkeld zijn 
op basis van bestaande Geheugencollecties. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ONZE KLEINE WINKEL 
 

☺De Europeade te Klaipeda staat sinds oktober van vorig jaar als film 
op DVD, dank zij de goede zorgen van onze huisfotograaf/cineast Fred 
Scholliers. Deze DVD kan besteld worden tegen de prijs van 15 euro (incl. 
portkosten). Voor info en bestellingen: Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77 
te 9200 Dendermonde. Tel. 052/21.77.34. Of via e-post: 
fred.scholliers@telenet.be. Rek. 799-5075615-92 van Fred Scholliers, 
Dendermonde. Een ideaal geschenk voor de komende feestdagen! 
 

☺Cursiefjes van Eddy Picavet 
gebundeld – Vorig jaar in december  
verscheen “De mensen rondom ons …”, een 
bundel van 29 cursiefjes van de hand van 
Eddy Picavet, met een voorwoord van Willy 
Cobbaut. Een (late)  kado-tip voor het 
nieuwe jaar! Prijs: 10 euro. Bij verzending: 
12 euro. Voor info/bestellingen: Eddy 
Picavet, Rivierstraat 4, 9160 Lokeren. Tel. 
09/348.27.46. Rekening 293-0104748-43 (E. 
Picavet). Of: Willy Cobbaut, Bosstraat 2, 
9310 Baardegem. Tel. 052/35.54.52. 
Rekening 434-1114241-06 (W. Cobbaut).   
 

   



Eind jaren ’90 bleek dat er in Nederland nog nauwelijks gedigitaliseerd cultureel 
erfgoed beschikbaar was. Een gemiste kans, want inmiddels is duidelijk dat het 
presenteren van historisch materiaal in digitale vorm de deur opent tot een enorm 
scala aan nieuwe gebruiksmogelijkheden. In de jaren 2000-2004 groeide de 
Geheugen site van een bescheiden beeldbank uit tot een enorme digitale verzameling 
van honderdduizenden historische affiches, foto’s, schilderijen, geluidsfragmenten, 
teksten en films, ondergebracht in zo’n 50 collecties. Bij 29 van de collecties wordt 
een speciale digitale les ontwikkeld. 

Vanaf 2005 begon Het Geheugen van Nederland een iets andere koers te varen. Daar 
waar in de beginjaren de nadruk vooral lag op de uitvoering van digitaliserings-
projecten, wou Het Geheugen na 2005 een meer infrastructurele en begeleidende rol 
gaan innemen. Het Geheugen van Nederland richt zich globaal op twee groepen: een 
breed publiek van mensen met interesse in geschiedenis en cultuur en leerlingen en 
docenten in het voortgezet onderwijs. 

Om bv. de straatliederen te bereiken, voert U het adres in (zie hoger) en via thema’s 
→ theater en muziek → straatliederen komt U waar U zijn wil.  

► OM U NOG BETER TE DIENEN … -  “Om U nog beter te dienen schaffen we 
het postkantoor van XYZ af”. Die tijd behoort stilaan tot het verleden. Er zijn 
inderdaad niet veel postkantoren meer om af te schaffen. Maar daarom zijn we nog 
niet veilig thuis! Blz. 7 van het decembernummer 2009 van het gratis bedeelde 
“Post-magazine” bulkt weliswaar van het goede nieuws: Zoals “… voordelig én 
handg …” of bv. “… de prijs van een postzegel voor een standaardbrief blijft 
dezelfde …” – en  “… geen prijsverhoging vanaf 1 januari 2010 …”. Mooi toch? 

Maar we citeren natuurlijk niet helemaal correct en volgens de regels. We lieten 
inderdaad hier en daar wat weg. De goed-nieuws-show is enkel bestemd voor 
mensen die minstens 10 postzegels tegelijk kopen. Per stuk aangekocht, kosten 
zegels voor een binnenlandse standaardbrief niet minder dan 10 eurocent duurder. In 
goede oude Belgische frankskes uitgedrukt: 4 frank! Hetzelfde spelletje betreffende 
het  “ongewijzigd” (!?!) tarief voor een standaardbrief binnen Europa: Ongewijzigd 
op voorwaarde dat U 5 stuks tegelijk aankoopt – maar wie doet dat? – en anders ook 
een  prijsverhoging van 10 eurocent. Over de eveneens “ongewijzigde” tarieven voor 
zendingen met niet genormaliseerd formaat zwijgen we liever … Dat is nog erger. 

Alles blijft dus ongewijzigd: De posttarieven  op de eerste plaats. En de subsidies 
voor de meeste Vlaamse verenigingen. Deze laatste blijven ongewijzigd op 0,00 euro 
per dag, per maand, per jaar … U kiest maar! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 



 

 ₪                                   Deze maal even geen OPINIE 
                                                      maar een WENS en een SUGGESTIE 

 

 
Als uitzondering op de regel verschijnt hier voor eenmaal niet zozeer een “opinie” 
als wel een wens, een nieuwjaarswens. Al was het maar om nog even in de sfeer van 
deze tijd van het jaar te blijven. Dat ik tegelijkertijd ook voor de eigen winkel ga 
pleiten, moet niemand mij kwalijk nemen. In de wereld van de Vlaamse volkskunst-
groepen lopen er inderdaad nog voldoende personen rond die een soortgelijke winkel 
openhouden en “mijn winkel” is dus ook de winkel van voldoende anderen.   
 

Nieuwjaarswensen  
van een muzikant 

 

Een respectabel aantal decennia reeds besteed ik als amateur een even respectabel 
aantal uren, dagen enzovoort per jaar aan de muziek, een deel daarvan aanvankelijk 
als muzikant bij de ondertussen al lang ter ziele gegane vkg. “Iwein” in Aalst, het 
overgrote deel van die uren, dagen enzovoort als muzikant bij vkg. “Reynout” in 
Dendermonde. Die wereld is mij derhalve goed bekend. De kleine en grote 
problemen binnen die wereld dus ook.     
 
“Wer gern tanzt, dem tut’s jede Musik”, zegt men in het Duitse Schwaben, in het 
zuidwesten van Beieren dus, tussen de Iller en de Lech. Dat is natuurlijk niet alleen 
in Augsburg en omgeving zo. Ook in Vlaanderen passen de dansers zich – nood-
gedwongen, als het moet – aan de omstandigheden aan.   
 
Wat bedoelen we hier nu concreet mee? In Vlaanderen komen elke week vele tien-
tallen dansgroepen samen voor wat ze naar believen een repetitie, een oefenstonde of 
een dansronde noemen. En allemaal worden ze geconfronteerd met die altijd 
weerkerende vraag: “Hoe maken we muziek?”.  
 
De gelukkigen onder hen beschikken over een eigen muzikant - in veel gevallen een 
accordeonist – en de allergelukkigsten over meerdere muzikanten. Een aantal 
groepen moeten zich spijtig genoeg, en ze zullen mij daarin zeker niet tegenspreken, 
behelpen met een cassettespeler of een CD-speler. De nadelen van deze laatste 
oplossingen, en dus de voordelen van de eerste, liggen voor de hand. Een muzikant 
kan het tempo desnoods wat aanpassen, kan zonder enig tijdsverlies precies daar 
stoppen en herbeginnen waar de dansleider het wil, hij/zij kan de partituur wijzigen 
wanneer een variante van de betrokken dans door de groep gewenst wordt, kan 
muziek spelen van dansen die nog niet op cassette of CD staan, kan zonder 
bijkomende investering spelen op plaatsen waar geen stopcontact beschikbaar is of 
waar zogenaamde mechanische muziek niet toegelaten is.  
 
Daarenboven  verkiezen dansers te werken met ‘levende’ muzikanten. “Heerlijk voor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



dansers, zo’n orkest dat in kan spelen op hun technisch kunnen, enthousiasme en 
uithoudingsvermogen”, zo lazen we in het voorwoord van een muziekbundel uit 
1985. Bovendien gaat bij voorstellingsdansen de voorkeur van het publiek zeker uit 
naar een groep met een eigen muziekensemble. Het oog wil ook wat! 
 
Maar: Is het al niet eenvoudig om een onbetaalde groep muzikanten bijeen te krijgen 
of te houden, muzikanten betalen zit er voor de overgrote meerderheid van de 
groepen zeker niet in. Ongeacht de vraag of het wenselijk is dat muzikanten wel en 
dansers/vendeliers/zangers niet betaald worden en dat binnen dezelfde groep.  
 
Daarom deze vrome wens: Laat 2010 het jaar zijn dat liefst veel muzikanten 
belangstelling krijgen voor het aangenaam – ondergetekende weet wat hij zegt – 
“werk” als begeleidende muzikant bij een volkskunstgroep, een dansgroep of hoe 
men het ook noemen wil. Wie twijfels heeft, moet het toch maar eens proberen. 
Wedden dat het een blijvertje wordt? 
 

Voor de kleine ensembles stelt zich echter een 
bijkomend probleem: Niet voor alle dansen zijn 
adequaat aangepaste meerstemmige bewerkingen 
voorhanden. De aanwezigheid van een 
accordeonist redt de zaak nog enigszins, maar 
zonder die accordeonist … allemaal hetzelfde 
spelen is werkelijk geen ideale oplossing! 

 
Een grote stap in de goede richting en een enorme hulp voor de muzikanten in 
kwestie zou inderdaad zijn als voor alle dansen een aan kleine ensembles aangepaste 
meerstemmige bewerking beschikbaar zou zijn. We zeggen graag wat we hiermee 
concreet bedoelen: Een driestemmig uitgewerkte partituur met een melodielijn, een 
tweede stem in het middenregister en een derde stem die gerust voor een instrument 
met een lager register mag geschreven zijn. Als de begeleidingsakkoorden ook nog  
een goed klinkende en zelfstandige baspartij opleveren, is dat uiteraard voor de 
partituur nog een pluspunt. De tweede stem moet vanzelfsprekend zo gesteld zijn dat 
het ontbreken van een instrument voor een derde stem niet te veel dissonanten 
oplevert. Een en ander zal dan leiden tot “speelbare volksdansmuziek, (…) meer-
stemmige bewerkingen die men gemakkelijk kan aanpassen aan diverse bezettingen, 
eenvoudig te spelen en duidelijk als dansbegeleiding bedoeld”, zoals François van 
Laecke dat omschreef in de VDCV-bundel “Danstoontjes” uit 1986. 
 
Dat is dan onze suggestie voor 2010: Laat muziekuitgeverijen meer soortgelijke 
partituren op de markt brengen. En laat kleinere ensembles die voor volksdansen 
over deze soort bewerkingen beschikken, deze ter beschikking stellen, eventueel 
tegen een kleine vergoeding. Als men elkaar helpt, zal dat voor muzikanten van 
amateurdansgroepen in Vlaanderen een door velen – inbegrepen de dansers – 
gewaardeerde ruggensteun zijn. In naam van al die muzikanten: Hartelijk dank! 
 

Willy Cobbaut        
 
Illustraties: Het eerste blaadje voor 2010 uit de onvolprezen kalender “De 
Druivelaar” en een foto van Fred Scholliers. 
 

 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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: 
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