
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 



Nieuwjaarswens 
 
 

Dag vrouw, dag man, dag altegaar, 
ik kom u wensen een Nieuwjaar. 
Door dik, door dun, ik kon lopen. 
 
Hebt ge niet een wafeltje of twee? 
Ik en ga ze niet verkopen. 
 
’t Is een goed vrouwtje 
die mij dat geeft. 
’t Is te wensen  
dat ze nog ’t naaste jaar leeft. 
 
Goed vrouwtje, goed vrouwtje! 
Hebt ge niet een wafeltje of twee? 
Ik steke ze al in mijn mouwtje. 

 
Bedelliedje voor de nieuwjaarsdagen, opgetekend in Duinkerke. Overgenomen 
uit “CHANTS POPULAIRS DES FLAMANDS DE FRANCE”, het bekend liedboek van Edmond de 
Coussemaker. Gent, 1856. Spelling aangepast. 
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█ █ █  Wanneer dit editoriaaltje voor het eerste 
nummer van “De Driesprong” van 2011 geschreven 
wordt, zijn wij reeds enkele dagen het jubileumjaar 
“60 jaar Vlaamse Volkskunstbeweging” binnen-
gestapt. Tijdens de laatste weken van het voorbij 
jaar heeft iedereen, jong en oud, daarenboven de 
gelegenheid gehad kennis te maken met echte 
ouderwetse winterdagen, veel verkeersellende ener-
zijds, maar anderzijds ook veel romantische 
sneeuwlandschappen op de Vlaamse boerenbuiten 
en zelfs in de steden. 

 
BESTE VRIENDEN 

 
Jubileumjaren zijn er op de allereerste plaats om achteruit te kijken, 
wat te mijmeren over hoe alles begonnen is, wat er al die jaren 
gepresteerd werd en, niet onbelangrijk, om lessen te trekken uit de 
fouten die, onvermijdelijk, gemaakt werden. Maar evenzeer moet de 
nodige aandacht besteed worden aan wat goed was, want dat was er 
natuurlijk ook. En eveneens daaruit kunnen lessen getrokken worden 
voor het heden en voor de toekomst! 
 
Jubileumjaren zijn er ook om een aantal mensen te gedenken die het 
allemaal opbouwden, die de zaak soms decennia lang trouw dienden, 
in goede en slechte jaren, in armoede en rijkdom, naar de iedereen 
welbekende formule. In de volgende nummers van “De Driesprong” 
zal in dankbaarheid van een aantal onder hen – volledigheid 
nastreven is hier niet doenbaar – de naam terug opgeroepen worden. 
In enkele bijdragen zal inderdaad de geschiedenis van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging geschetst worden, waarbij ook de pioniers uit de 
dertiger jaren van de vorige eeuw niet vergeten zullen worden. 
 
Jubileumjaren tenslotte zijn er ook om ons te bezinnen over de jaren 
die nog voor ons liggen. Want ook die jaren moeten goed zijn, niet 
alleen als voortzetting van de tradities die onlosmakelijk deel 
uitmaken van onze Vlaamse identiteit, maar misschien nog meer als 
beleving van de volkskunst die mee-evolueert met de moderniteit van 
de toekomst. Nostalgie naar een tijd die we meestal zelf niet mee-
gemaakt hebben, staat zeker niet bovenaan ons verlanglijstje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Tijdens de nieuwjaarsdansreceptie te Oudenaarde zal ik, wanneer dit 
blad bij U in de bus valt, reeds de gelegenheid gehad hebben U allen 
het beste te wensen voor het jaar dat nog grotendeels voor ons ligt. Ik 
wil die wensen hier nogmaals herhalen, meer speciaal dan voor de 
lezers van “De Driesprong” en in naam van de ganse redactie van ons 
blad. Ik doe daarvoor beroep op een paar van onze Vlaamse dichters. 
 
Want:                             
“De wijn van ’t oude jaar is weer  
tot op de moer gedronken.”                
                                                                                      (Anton van Wilderode) 
 
Evenwel:                     
“De dagen gaan nu verlengen,  
het jaar nadert nieuw en vol schroom. 
Maar over verhelderende luchten  
rijst de eeuwige ster van een droom.”                                                                                
                                                                                                            (Jos Vinks) 
 
Daarom: Het allerbeste voor alle lezers van “De Driesprong”, hun 
familieleden, vrienden en kennissen. De feestdagen zijn weliswaar 
achter de rug. Maar 2011 is nog maar amper begonnen en dus kunnen 
we U nog altijd een mooi en voorspoedig Nieuwjaar toewensen!  
 

Theo Smet. 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Schaarknipwerk 
                                                                                                              Bertje Gielis 



█ █ █  De twist tussen twee dorpen en/of steden kleurt op vele plaatsen in 
Vlaanderen de lokale folklore. Deze naijver – al dan niet historisch voldoende 
gefundeerd – geniet uiteraard niet overal een even grote bekendheid als bv. degene 
tussen Aalst en Dendermonde, tussen Lokeren en Dendermonde, tussen Landen en 
Luik, tussen Leuven en Brussel en … tussen Antwerpen en Mechelen.  
 
De centrale figuur in de strijd tussen de Antwerpse sinjoren en de Mechelse 
maneblussers, is de zgn. smijtpop Opsinjoorke. (1) Daarover gaat de bijdrage in dit 
nummer van “De Driesprong”.  
 

Opsinjoorke 
“Vuylen Bras” als smijtpop 

 
“De smijtpop ‘Vuylen Bras’, beter gekend als ‘Op Sinjorken’, stelt zonder enige 
twijfel een doorbrenger, een brasser voor, die tot straf van zijn losbandig leven aan 
de verachting en de spot van zijn medeburgers wordt blootgesteld.” Zo begint Jan de 
Schuyter, toenmalig voorzitter van de ‘Vereeniging van Antwerpsche Folkloristen’, 
zijn boek uit 1944 onder de titel “Op, Sinjorken, zijn legenden en zijn oorsprong”.  
 

Om deze inleidende paragrafen af te ronden, een beperkte 
omschrijving van de pop Opsinjoorke. “Naam van een 
ledenpop uit de Mechelse Ommegang, die bij optochten 
wordt rondgedragen op een laken dat aan elk van de vier 
hoeken wordt vastgehouden. Door het laken plots op te 
spannen wordt de pop, onder het lopen, in de hoogte 
geworpen en telkens weer in het laken opgevangen. 
Opsinjoorke is het symbool van Mechelens verachting 
voor de Antwerpenaars, die de spotnaam “Sinjoren” 
dragen wegens de grote eigendunk die hun wordt toe-
geschreven.” (2) 
   

Maar wat is nu precies de oorsprong van dit Opsinjoorke? We beperken ons tot de 
twee meest bekende verhalen. 
 
■ Volgens Collin de Plancy (3) klinkt de geschiedenis van onze “held” als volgt. In 
1292 bracht Jan I, Hertog van Brabant, een bezoek aan de stad Antwerpen. Op 
zekere dag ontving hij het bezoek van de Schout van Antwerpen. Deze kwam de 
hertogelijke aandacht vestigen op het feit dat vrouwen die door hun man mishandeld 
werden, hiertegen in feite geen wettelijk verweer hadden. Men kan zich inderdaad 
gemakkelijk voorstellen waarom. Als de man, na een klacht van vrouwlief, 
veroordeeld wordt tot een boete … wordt zijzelf daar ook armer van. De Schout 
stelde daarom voor dat men de echtgenoot in kwestie zou veroordelen om middels 
een groot wollen deken en enkele sterke mannen, “opgewipt” te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



De eerste die de nieuwe regel aan de lijve mocht ondervinden, was een zekere Hans 
Pout, Duitse wapenmaker, wonende op de Grote Houtvliet, thans de Meirplaats. 
Buitenshuis een olijke kerel, maar binnenshuis zeer loshandig, die zijn vrouw vrij 
regelmatig mishandelde, tot grote ergernis van de hele buurt. Voor hem liep het 
“opwippen” echter slecht af, hij botste met zijn hoofd tegen een paal en kwam in het 
water terecht, wat hem het leven kostte. Men wijzigde dus de wet en voortaan 
bestond de straf hierin dat de schuldig bevonden echtgenoot het moest ondergaan dat 
een pop, aangekleed als de betrokkene, voor diens deur een tijdje “opgewipt” werd, 
begeleid door de scheldwoorden van de omstanders.  
 
Na een tijd in onbruik te zijn geraakt, 
haalde men het “opwippen” in de 
Spaanse tijd terug van onder het stof, 
met een pop gemaakt naar het model 
van een Spanjaard, een zekere signor 
don Antonio de Riveraldy-Prato. 
Onder het geroep van “Op, 
Signorken!” moest de betrokkene het 
vernederend schouwspel voor zijn 
deur meemaken.  
 
 

Postkaart naar een oorspronkelijke 
fotoplaat van de smijtpop. 

 
Meteen had de pop haar definitieve naam gekregen. Volgens de overlevering werd 
de pop later door de Mechelaars gestolen, als wraak omdat men aan de Schelde over 
die van Mechelen sprak als over “maneblussers”. (4) 
 
■ Felix Bogaerts (5) vertelt echter een totaal ander verhaal en wel het volgende. De 
pop die sinds 1546 in het stadhuis van Mechelen bewaard wordt, is de afbeelding van 
een man die daadwerkelijk geleefd heeft, te weten de zgn. Zot van de Rederijkers-
kamer van Mechelen. Die man had in de eerste helft van de 16de eeuw zijn geboorte-
stad 10 jaren na elkaar de overwinning bezorgd bij interstedelijke landjuwelen, tot 
wanhoop vanzelfsprekend van de andere mededingers. Maar wat gedaan? 
 
De Antwerpse Rederijkerskamer “De Violieren” vonden er iets op en trokken in 
1542 vol goede moed naar Brussel, de stad die in dat jaar het tornooi mocht 
organiseren. Als Zot hadden ze een mandenmaker mee, bijgenaamd de Vrolijke 
Klaas, klein van gestalte, zwart haar en donkere ogen, lange neus, brede mond, 
schrandere geest, altijd vrolijk en ga zo maar door. Kortom, de geknipte gedaante 
voor de rol die hij te spelen kreeg. 
 
En inderdaad! Tegen deze Vrolijke Klaas had de Mechelse Zot geen verweer en hij 
werd dan ook vakkundig door de Antwerpenaar onderuit gehaald. De Violieren 
wonnen dit aspect van het tornooi met verve, tot grote ontsteltenis van hun Mechelse 
tegenspelers. Maar helaas, het volgend jaar overleed de held van de Violieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



Om hem te huldigen, maakte men te Antwerpen voor het tornooi van 1546 dat nu 
aan de boorden van de Schelde plaats vond, een fraai aangeklede pop naar het beeld 
van de overledene. Het verhaal van Felix Bogaerts eindigt zoals dat van Collin de 
Plancy: De Mechelaars wisten de pop te stelen en verborgen ze in een kist op het 
stadhuis. 
 

■ Wat is er waar en wat is er niet waar aan 
deze beide verhalen? Victor Hermans, 
archivaris van Mechelen van 1871 tot 1912, 
weerlegt zowel het eerste als het tweede 
verhaal. Zo zou de pop reeds in Mechelen 
geweest zijn vele jaren vóór ze daar de maan 
wilden blussen. Een landjuweel heeft in 
1542 helemaal niet plaatsgehad. Een aantal 
details uit het verhaal van Bogaerts zijn pure 
anachronismen! Enzovoort. 

 
 
 
 

Opsinjoorke – Een gravure uit 1825 
door Vervloet.  

 
Wat is er dan echt gebeurd? De oorspronkelijke benaming van wat nu Opsinjoorke 
heet, was “Vuylen Bras”, volgens een auteur uit het midden van de 17de eeuw zijnde 
het afbeeldsel van iemand die “in dronkenschap en ontucht zijn goederen verkwist 
heeft, met minachting en smaad overladen geraakt, en niet meer waard is dan 
spotgewijs tot vermaak van het (…) volk opgeworpen te worden.”  
 
De Antwerpse archieven spreken – volgens een verklaring van stadsarchivaris Floris 
Prims - nergens van een smijtpop. De Mechelse archieven des te meer.  
 
Maar tot het jaar 1714 heet die pop nergens Opsinjoorke. Die benaming is trouwens 
het gevolg van een hekeldicht, opgesteld door een Antwerpenaar na de Mechelse 
Ommegang van 1 juli van dat jaar. We citeren daarover Jan de Schuyter waar die 
zegt: “Dit schimpschrift gaf aanleiding tot veel geschrijf, antwoorden en weer-
leggingen, het zweepte de gemoederen op, verbitterde de geesten, stookte twist 
tussen Antwerpenaren en Mechelaars. En het (…) volk, om smaad op de 
Antwerpenaren te leggen, begon zijn “Vuylen Bras” Opsinjoorke te noemen. Op te 
merken valt dat de pop geen enkele maal onder die benaming in de stadsrekeningen 
vermeld wordt.”  (6)  
 
Uit die jaren stamt ook het verhaal dat de hier bedoelde smijtpop te Antwerpen 
geroofd zou zijn en naar Mechelen gebracht. Een verhaal dus en niet noodzakelijk de 
historisch bewezen weergave van een echt gebeurd feit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Als slot van deze – zeer onvolledige, hoe kan het anders – bijdrage, citeren we 
nogmaals Jan de Schuyter waar deze auteur o.a. besluit: 

 dat Cervantes in zijn “Don Quijote”, in 1605 verschenen, dus 39 jaar vóór 
de eerste vermelding van de “Vuylen Bras”, dit volksgebruik reeds 
beschreven heeft; 

 dat dit boek in onze gewesten gekend was (…); 
 dat, gezien de invloed door Spanje op onze gewesten uitgeoefend, het 

opwerpen ener pop van een Spaans gebruik overgenomen werd (…) en dat 
die smijtpop met een Antwerpse overlevering niets te maken heeft. (7) 

  
Willy Cobbaut 

 
   
(1) Het aantal schrijfwijzen voor de bedoelde pop is groot. Wij beperken ons in deze 
bijdrage tot Opsinjoorke.    
(2) Naar Encarta ® Winkler Prins Encyclopedie 2006. © 1993-2005 Microsoft 
Corporation/Het Spectrum.  
(3) Jacques-Albin-Simon Collin de Plancy, “Légendes de la Province d’Anvers. 
Chroniques, traditions et faits remarquables”, Liège, 1864. 
(4) U kent het verhaal. In januari 1687 hield een dronkaard het maanlicht dat door 
de vensters van de St.-Romboutstoren scheen, voor brand. Men organiseerde reeds 
de bluswerken, tot de Mechelaars uiteindelijk moesten vaststellen … enzovoort. U 
kent het verhaal. 
(5) In zijn “Ware geschiedenis van den beroemden en geliefden Antwerpschen volks-
held, wiens afbeeldsel sedert drij eeuwen te Mechelen op het stadhuis verborgen 
ligt.” Antwerpen, 1850.  
(6) Jan de Schuyter, “Op, Sinjorken, zijn legenden en zijn oorsprong”, p. 46. 
Antwerpen, 1944. 
(7) Op. cit., p. 93-94. 
 

Illustratie van Gustave Doré voor Don Quichotte van Cervantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



█ █ █  Ze stond ons al op te wachten in de hall van residentie “De Gulden Lelie” in 
een zijstraat van de Nationalestraat in hartje Antwerpen. Een charmante dame die 
zeer goed haar leeftijd kan verdoezelen; een lieve dame ook die nog honderduit kan 
teruggrijpen naar een indrukwekkend leven als actrice en dit zowel in eigen land als 
in verre continenten als Belgisch Kongo en Zuid-Afrika … Tine Balder, Vlaams 
theatermonument, zevenentachtig jaar jong! 

 

TINE BALDER 
Vlaams theatermonument 

 
Tine Balder werd op 2 februari 1924 te Antwerpen geboren als Clementine Cobbaut 
(neen, geen familie van …). Vader was actief in het amateurtoneel van Schoten en 
moeder eiste een duidelijke uitspraak. Ze nam haar ook mee naar de voorstellingen 
van de K.N.S. 
 

“Ik voelde onmiddellijk: hier ligt mijn wereld!. Na de officiële meisjesschool te 
Antwerpen, was ik nog te jong om aan een toneelopleiding te beginnen. Ik 
volgde dan maar de opleiding voor kleuterleidster.  Af en toe mocht ik als 
figurante aantreden bij de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Ik volgde ook 
de avondschool voor Toneel en Regie en werd ook aangenomen bij het 
Jeugdtheater, waarvan mijn latere echtgenoot – Fred Engelen – directeur werd. 
Het was zeker geen liefde op het eerste gezicht … Er was ook een leeftijds-
verschil van 12 jaar.  
 

Maar het werd een zalige tijd! Van bij het opstaan tot het slapengaan 
ondergedompeld worden in de magie en de fantasie met aanvankelijk 
prinsesjes, feeën: later in karakterrollen ook. Wij trouwden in 1944,  net voor 
de bevrijding” 
 

Bij de evacuatie van de Antwerpenaren uit schrik voor de V-bommen, verhuisde het 
jonge gezin tijdelijk naar Gent. Daar werd Bieke geboren. Later kwamen er Jan en 
Trijntje nog bij. Terug in Antwerpen bij het Nationaal Toneel van België waarbij 
zowel de plateaux van Gent, Antwerpen als Brussel werden bespeeld, brak met het 
vele reizen een harde tijd aan. 
 

“Er was toen nog geen E17 maar een hobbelige baan naar Gent die ik nooit nog 
zal vergeten. Ik was hoogzwanger van ons Trijntje. Op weg naar KNS-Gent 
voor de voorstellingen op zondagnamiddag en –avond van “Trijntje Cornelis 
“(Constantijn Huyghens) hield ik angstvallig mijn ongeboren kindje in de kom 
van mijn armen omsloten om de schokken op te vangen.” 
 

Tine Balder kan terugblikken op een schitterende carrière met vooral interesse voor 
het klassiek repertorium en heel speciaal voor de zgn. kostuumstukken die haar 
steeds een zalig gevoel gaven.  Als je peilt naar haar mooiste herinneringen noemt ze  
onmiddellijk “Trijntje van Saardam”, “Moeder Couragie “ (waarin ze gewoonweg 
schitterde), “Vrouwen van Troye”, “Electra”, … Samen met echtgenoot Fred 
Engelen speelde ze ook “Macbeth” (Shakespeare). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toen het Théatre National voor het eerst naar 
onze Belgische kolonie trok, waren het jaar 
daarop de Vlamingen aan de beurt. De 
afvaardiging bestond, naast Tine Balder en 
Fred Engelen, ook nog uit Marcel Hendrickx, 
Marc Leemans, Anton Peters, Gella Allaert, 
Lydia Bruggeman en Frans Roggen. Een 
tournee van meerdere weken met als centraal 
stuk een bewerking van “Leontientje” van 
Felix Timmermans. Tine Balder daarover: 

 
“ Wij werden door de Vlaamse kolonialen zeer hartelijk ontvangen. Het was 
voor ieder van ons een echte belevenis. Daarna kwam Zuid-Afrika met 
Stellenbosch en Kaapstad als centrale punten. Wij brachten er “Antigone’ (Jean 
Anouilh), “De Gecroonde Leerse” (Michiel de Swaen) en een kleinkunst-
programma waarin Anton Peters zich in de kijker speelde. Het betekende de 
verre aanloop naar de uitbouw van het Zuid-Afrikaans Theater, waarvan Fred 
de bezieler werd. Het betekende voor ons beiden ook de aanzet voor onze Zuid-
Afrikaanse periode. Liefst driemaal werd Fred als gastregisseur uitgenodigd. 
Als gastactrice speelde ik “Jeanne d’Arc” in een Suid-Afrikaanse bewerking 
“Johanna die Soldaat van God”. In zes jaar tijd heeft Fred er wonderen gedaan, 
o.a. aan de Universiteit van Stellenbosch. Ik speelde in het Engels en het Suid-
Afrikaans o.a. “Marieke van Nymeghen”. Tijdens een studiereis in 1967 
overleed Fred  in Stuttgart … Ik bleef verder werken tot 1973 toen de kinderen 
afgestudeerd waren en hun eigen weg konden gaan.  Na 12 jaar keerde ik terug 
naar onze K.N.S. …“  
 

Tijdens onze lange babbel wordt het wel zeer duidelijk: Theater is als een microbe 
waarvan je nooit meer geneest en Tine Balder kan terugblikken op een mooie, 
succesrijke en boeiende loopbaan, waarin ze ook proeven kon van de mogelijkheden 
van de televisie die midden de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn intrede deed. 
Later kwam ook de film … 
 

“Wat ondertussen onder de hoofding “theater” werd aangeboden, kon mij niet 
boeien. Toen ik het gevoel kreeg dat elkeen voor zichzelf stond te acteren en het 
samenspel teloorging, brak ik in 1983 mijn loopbaan af. Een mens moet zich 
gelukkig voelen bij wat hij doet. Met het falen van mijn gehoor kan ik niet meer 
volgen, maar zie ik de collega’s – de bekenden van vroeger – op TV en lees ik 
met voldoening dat ze in kleine groepen de draad weer opnemen en met succes. 
Maar in welke omstandigheden, terwijl de Koninklijke Schouwburg een 
Toneelhuis werd en het Koninklijk Jeugdtheater het Paleis? …” 
 

Er klinkt enige ontgoocheling in haar stem, maar toch domineert haar voldoening en 
geluk. De kinderen hebben het stuk voor stuk gemaakt in het leven. Daar kan een 
moeder inderdaad alleen maar gelukkig, dankbaar en fier om zijn. En dat is ze ook 
duidelijk zichtbaar. Hopelijk nog meer jaren! 
 

                                         Foto Fred Scholliers – Het gesprek voerde Eddy Picavet 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Een laat kerstverhaal … 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De herfst was geruisloos in winter vergleden. Het circus “Schönberger” keerde 
na een groots opgezet tournee door Duitsland naar zijn winterverblijf terug. Een 
lange stoet van vrachtwagens, kooien, woonwagens, tentzeilen op platte wagens 
schoof langzaam over de wegen “huiswaarts” … 
 
Met de traditionele kerstshow zou men het seizoen feestelijk afronden. Er hing 
dus een gezellige drukte op en rond het wagenpark, dat het dorpsplein quasi 
helemaal ingepalmd had. 
 
Directeur Putchenkov liep ietwat onrustig, maar toch zichtbaar gelukkig, tussen 
de wagens van zijn klein circusdorpje … Het seizoen was goed geweest met een 
ruime belangstelling voor de recht schitterende affiche waarmee hij bij onze 
oosterburen begeestering had kunnen wekken. Daartussen zeker het trapezeteam 
“The Diavolo’s”, zes Hongaarse broers en een schoonzus. 
 
Maar sinds Maria zwanger was, had ze moeten afhaken. Daarom had men de act, 
in de mate van het mogelijke, aangepast. Toch mistte men wel haar charme, 
elegantie en lieftalligheid. Iedereen leefde met het Hongaars echtpaar mee. Het 
circus vormde immers één grote familie! 
 
Joesef zat met zijn Maria in hun woonwagen, die volop versierd was met 
kerstmotieven uit Duitsland meegebracht. Rustig? Voor zover Maria rustig kon 
blijven, want ze voelde de weeën doorbreken, steeds maar toenemen en zich 
steeds sneller opvolgen. Het zou niet lang meer duren, want het was haar tijd … 
 
Anders hoorde ze zeer duidelijk de tent vollopen, het orkest feestelijk inzetten, 
de directeur het “hoog geëerd publiek” verwelkomen en de attracties één na één 
aankondigen … 
 
Nu verdrong de pijn echter alle geluiden. Sybille, een van haar schoonzusjes die 
bij  haar  bleef  als  Joesef  optrad,  oordeelde  het  wijselijk  de arts van dienst te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



verwittigen. Hij kwam net op tijd om een flinke boreling op de wereld te zetten. 
Alles verliep vlot, maar Maria bleek wel uitgeput. 
 
“Proficiat!”, lachte de arts zijn tanden bloot, “het is een jongen … een echt 
kerstekind.” 
 
Ondertussen zweefden “The Diavolo’s” hoog in de nok van het circus, van de 
ene baar naar de andere, vaak met meervoudige salto’s. Dat werd telkens 
beantwoord door het bewonderend publiek met een luid applaus. 
 
Crocky, de clown, rende onaangekondigd de piste in, floot op de vingers en stak 
de duimen op. Op dat ogenblik dook Joesef, met een laatste salto, het vangnet in. 
Zijn broers volgden hem, zoals ze dat al tientallen en tientallen maal gedaan 
hadden. Het geestdriftig applaus groeide aan tot een ware ovatie, maar zeer 
weinigen in de tent begreep op dat ogenblik de bedoeling van het gesticuleren 
van Crocky. 
  
Bij de finale kwamen alle artiesten nog even groeten in hun vaak glinsterende 
pakken. Vooraleer “The Diavolo’s” hun intrede deden, stapte de directeur trots in 
de piste. “Hoog geëerd publiek! De ster is vanavond hier boven ons circus 
blijven stilstaan. Bij Joesef en Maria van het acrobatenteam “The Diavolo’s” is 
deze avond een kerstekind geboren. Ze willen het Jezus noemen. Voor iedereen 
en van harte: Beschuit met muisjes!” 
 
Er brak spontaan een daverend applaus los, terwijl “The Diavolo’s” hun intrede 
deden rond de feestwagen, waarop nu eens niet de Kerstman, maar Maria en 
Joesef zaten. Maria hield haar liefste schat zacht tegen zich aangedrukt. 
 
De feestvreugde bleef nog geruime tijd verder duren. Toen het rumoer dan toch 
stilaan was weggeëbd, zaten Maria en Joesef al terug in hun woonwagen. Ze 
genoten van elkaar en de kleine Jezus. 
 
Door het raam verdrongen duizenden sterren zich. Elke ster wilde graag het 
kleintje verlichten. ’t Was kerstnacht … op aarde … vrede! 

Eddy Picavet.     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VOOR                          
UW                      
AGENDA 
 
 
 
 
 
 
 
ZA 29 JANUARI 2011  
           Poppentheater “Pallieter” speelt om 15 u “De vliegende staart” op uitnodiging 

van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas). Locatie: “De Zevenster, P. de Meerleer-
straat 94, 9100 Sint-Niklaas. Inkom: 3 €, drankje en pannenkoek inbegrepen. 
Info bij Sigrun van Eynde (03/7779752) en Korine Henriet (0486/76 27 23). 
Via www.boerkenaas.be of boerke.naas@telenet.be.  

 
ZA 5 FEBRUARI 2011 
           Bal van vkg. “Mie Katoen” in de “Ruiterhal,  Gemeentepark 10 te Brasschaat. 

Aanvang: 20 u. Info: miekatoenvzw@gmail.com. Tel. 03/6530236 
 
ZA 12 FEBRUARI 2011 
           Volksdansen, een organisatie van vkg. “Zonnedauw” en “Jan en Alleman”, 

vanaf 20 u in de Parochiezaal “Centrum”, Langestraat 10 A te 2235 Houtvenne 
(Hulshout). Voor meer info: Tel. 015/24 98 57.  

 
           Dansfeest met Kaas- en Wijnavond van vkg. “Jovolka” in de Akkerzaal van 

het Ekershof, Groot Hagelkruis 6 te Ekeren. Aperitief vanaf 18 u. Buffet vanaf 
19 u. Dansavond met volksdansmuziek en eigen orkest. Leden 12 euro; niet-
leden 14 euro; kinderen t.e.m. 12 jaar 6 euro. Info en inschrijven (tot 28 
januari): nieuwjaar@jovolka.be.  

 
VR 18 FEBRUARI 2011  
            Droge Worsten Kaarting van vkg. ‘De Hovelingen-Viking” (Gistel). 

Aanvang: 19 u. Inleg: 1,50 euro. In “Ons Huis”, Markt te 8470 Gistel.  Info via 
Koen Denduyver, Watervallestraat 27 te 8480 Bekegem. Tel. 0496/231 803.  

 
             Gouwdansavond Oost-Vlaanderen bij vkg. “De Donkse Klopperdans” 

(Maldegem). Aanvang 19 u. Info: luc.verplancke@telenet.be.   
 
ZO 20 FEBRUARI 2011  
             Viering 35 jaar vkg. “Den Dries”. Op het feestprogramma: Om 11 u: 

Eucharistieviering in de H. Hart-kerk, Schotensesteenweg te 2100 Deurne. Om 
13 u: Receptie in de Basisschool H. Hart, Serafine de Grootestraat 120 te 2100 
Deurne. Muzikale omlijsting door gastgroep “’t Nikkele Klavier”. Aanwezigheid 
graag melden uiterlijk op 10 februari 2011 bij Annemie de Potter (03/326 27 05 
of 0486/109 451) of bij Jean Vleminx (0485/176 093).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOUWVENDELEN ANTWERPEN – Het gouwvendelen Antwerpen is momenteel in 
reorganisatie.  Meer informatie:  Danny Van den Brande op het nummer 0475/695662. 

 

 



 
ZA 26 FEBRUARI 2011  
            Volksdansfeest van vkg. “Reinaert” (Mortsel). Aanvang 20 u. Voor jong en 

oud. Op het programma voornamelijk Vlaamse en West-Europese dansen. Met 
muzikale begeleiding door de muziekgroep “Dissonant”. Locatie: ’t Parkske, 
Edegemsestraat 26 te 2640 Mortsel. Info: reinaert.mortsel@telenet.be.   

 
ZO 27 FEBRUARI 2011  
           Aperitiefconcert met het ensemble “Da’ StraVda” in het “Ekers Hof” te 

Ekeren. Een organisatie van het Europeade Comité Vlaanderen. Voor meer 
info: Zie verder in dit nummer van “De Driesprong”.  

 
VR 11 MAART 2011  
            5de BAL voor ’t VOLK  van vkg. “De Vlasblomme”, Bissegem. Aanvang 20 u. 

Inkom gratis. Locatie: OC De Neerbeek, Vlaswaagplein z/n, 8501 Bissegem. 
Meer info: www.de-vlasblomme-bissegem.be en de.vlasblomme@gmail.com. 
Of Eddy Lepercq, Kafhoek 31 te 8560 Moorsele. 

 
ZA 12 MAART 2011  
            ►►► Nationaal VVKB-bal – Een organisatie van het VVKB-Danscollege. 

Gezellige dansavond met live-orkest. Aanvang 20 u. Volksdanskledij warm 
aanbevolen. Locatie: Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde. Meer 
info: secretariaat@vvkb.org.  

 
ZO 20 MAART 2011  
            ►►► Dansatelier van het VVKB-Danscollege. Locatie: OC Ter Gulden Celle, 

Doornzele Dries 57 te 9940 Doornzele (Evergem). Aanvang 10 u. Inkom: 10 
euro. Deze maal wordt een reeks eenvoudige, maar daarom niet minder  
aantrekkelijke dansen aangeleerd. De dansleiding is in handen van Jeanne 
Vandenbussche en Gonda Fevez.  

 
ZA 9 APRIL 2011  
            Volksdansfeest van vkg. “De Wevers” (Borgerhout). Aanvang: 20 u. Locatie: 

Fort van Merksem, Fortsteenweg 120 te 2170 Merksem. Muzikale begeleiding 
door “Bruers en Zussen”. Dansen voor gevorderden en voor beginnelingen. 
Meer info via André Couvreur (0474 647 12 17 of dre.couvreur@skynet.be).   

 
ZA 16 APRIL 2011  
            DoeDansDing – Instuif (vanaf 20 u) en folkbal (vanaf 22 u) van vkg. 

“Sneyssens”, Evergem. Loc.: OC Ter Gulden Celle, Doornzele Dries 57 te 9940 
Doornzele (Evergem). Inkomprijs: ADK 5 euro; VVK 4 euro. Met medewerking 
van de folkgroep “Kléan”. Voorverkoop en info: www.sneyssens.be. Ook meer 
info via info@sneyssens.be.    

 
VR 22 tot ZO 24 april 2011  
            Wilrijks Folklorefestival van vkg. “De Kegelaar”. Info: 0496/235 731 en 

0475/695 662. Meer informatie hierover brengen we in volgend nummer van 
“De Driesprong”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

► ► ►                    Noteer ook nu reeds in uw agenda … 
 
◙  Zondag 8 mei: Nationale meiboomplanting te Herne (Vlaams-Brabant).  
◙  Van woensdag 20 tot/met zondag 24 juli: 48ste Europeade in Tartu (Estland).  
◙  Zaterdag 19 november: Viering 60 jaar VVKB in de “Westrand” te Dilbeek. 
 
 
 
◙ ◙ ◙    Nota van de redactie in verband met het jubileumjaar 2011    ◙ ◙ ◙  
 
Op verschillende plaatsen is in dit nummer van “De Driesprong” sprake van 
2011 als een jubileumjaar. Wij vieren dit jaar inderdaad ons 60-jarig bestaan. 
Maar dat wist U natuurlijk al. Vanzelfsprekend doet ook de redactie haar duit 
in dit zakje en een beknopt historisch overzicht met daarin de hoogtepunten 
van deze 60 jaar mag zeker niet ontbreken. Volgende bijdragen staan daarom 
op ons programma:  
 
■ Onze voorgangers tijdens de jaren dertig van de vorige eeuw, inbegrepen de 
bezettingsjaren van Wereldoorlog II. 
■ De (her)beginjaren na 1945 en het eerste decennium van de Katholieke 
Vlaamse Volksdansfederatie na de stichting in 1951. 
■ 1964 en de periode nadien, tot op de dag van vandaag.  
 
Voor een aantal mensen wordt hier een periode in herinnering gebracht die 
ze persoonlijk nog gedeeltelijk meegemaakt hebben. Voor veel anderen zal 
het de kennismaking zijn met mensen en feiten die de geschiedenis gemaakt 
hebben van de federatie waarvan ze nu lid zijn, maar waarvan een en ander 
hen niet bekend is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plusdanstreffen 2011 : 
 

 
Zaterdag 12 februari 2011 – Kaderdagvoormiddag plusdansen van 10 u tot 13 u 

te Itterbeek 
Zaterdag 19 maart 2011 – Plusdanstreffen te Tessenderlo 

 
Org. Danspunt.   Voor meer info   →   wouters.paula@gmail.com of 03/475 12 05 

en geert.buys@danspunt.be. 
 



 
 
 

Laat de winter maar achter  
Een nieuwe lente, een nieuw geluid 

De wanhoop is allang voorbij 
Droom een kleine droom met mij 

 
Deze vertaling van enkele verzen uit “Dream a little dream of me” van de Duitse 
Amerikaan Gus Kahn gaf Jeanne Vandenbussche ons mee op haar traditionele 
menukaart – opnieuw een mooi werkje – voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de 
Salons Mantovani te Oudenaarde. Met meer dan 170 aanwezigen was deze opening 
van het werkjaar 2011 op zaterdagavond 22 januari jl. voor de Vlaamse 
Volkskunstbeweging een voltreffer en iedereen liep er dan ook in de beste stemming 
bij, voorzitter Theo Smet op de allereerste plaats, maar in feite, zoals gezegd, 
iedereen! 
 

KLINKEN  
OP DE DYNAMIEK VAN 60 JAAR WERKING 

 
Nieuwjaarsrecepties verlopen overal ter wereld een beetje op dezelfde manier: Een 
welkomstdrankje en wat hapjes, het weerzien van vele vrienden, wat bijpraten 
enzovoort. We vergeten natuurlijk ook het feestmaal niet, dat deze maal in buffetstijl 
aangeboden werd. Heel wat lekkere dingen waaruit iedereen maar te kiezen had: 
Slaatje van gerookte rivierpaling met truffelparfum – Tompoes van gerookte 
eendenborst met Granny Smith en balsamicocaramel – Broccoliroomsoepje met 
gerookte zalmsnippers – Scampi met een lichte diabolique saus – Stoofpotje van 
hertenfilet vergezeld van seizoensgroenten – Italiaanse rondgang met verschillende 
pasta’s en bijhorende sausjes – Wok met gevogelte en Oosterse specerijen – 
Dessertbuffetje – Mokka met chocolaatjes. 
 
Alles mooi verzorgd door de koks en het personeel van “de Mantovani”. Echt 
smakelijk, op de klanken van de muziek gebracht door een aantal muzikanten van 
“Bruers en zussen”. 
 
Een traditie bij het begin van het nieuwe jaar is de uitreiking van enkele gouden 
eretekens. Hier volgt het lijstje van de vereremerkten. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stijn Dewolf, Robbie Vanhoutteghem en Griet Verbrugge (“Canteclaer”); Freddy 
Garré en Sonja van Hecke (“Sneyssens”); Vanessa Diedt en Emilie Slabbinck 
(“De Hovelingen-Viking”); Corinne de Marie, Yvolle Mampaye en Bie Gillis 
(“Pippezijpe”); Marleen Geentjens (“De Wevers”); Els Bastiaenssens, Simone 
Nuytemans en Sonja Plompers (“Jovolka”); Leen Calcoen (“Zannekin”); Jolien 
Voorspoels (“De Heikneuters”); Annemie Bruggeman, Liza Maveau en Jean 
Vleminx (“Den Dries”); Janusz Bletek, Anita Hillewig en Peter van de Velde 
(“Reynout”).  



 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
         De vereremerkten 
       met voorzitter Theo Smet 
 
Een speciale hulde en een kunstwerkje van Walter Delanghe mocht die jaar Fred 
Scholliers in ontvangst nemen voor zijn vele jaren inzet als presentator, fotograaf en 
cineast, overal waar de VVKB iets organiseerde, om ook de Europeades zowat 
overal in Europa niet te vergeten. Voor hem zoals voor de andere vereremerkten: 
Een warme en welgemeende proficiat! 
 
Een hulde was ook voorzien voor Lieve Tratsaert en Wilfried Vercammen bij hun 
afscheid als leden van het Jeugdcollege. Maar daar komen we in het volgend 
nummer van “De Driesprong” uitgebreid op terug. 
 
Terwijl de muzikanten van “Bruers en Zussen” hun zoveelste dans aan het spelen 
waren, is uw dienaar stilletjes uit Oudenaarde vertrokken. Het licht uitdoen en de 
deuren sluiten, dat is iets voor de jongeren … 
 
(Fotos Fred Scholliers)                                                                           Willy Cobbaut                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoon volk aan de eretafel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 
 
 
Uit de nieuwjaarstoespraak 
van voorzitter Theo Smet 
te Oudenaarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESTE VRIENDEN, 
Geachte ere-voorzitter en ere-leden, geachte collega’s van het Dagelijks Bestuur en 
van de Algemene Vergadering, geachte bestuursleden en volkskunstbeoefenaars uit 
alle Vlaamse groepen, geachte voorzitters of bestuursleden van samenwerkende 
volkskunstverenigingen zoals IVV, Internationaal Europeadecomité en Europeade-
comité Vlaanderen, beste vrienden! Mag ik jullie om te beginnen heel hartelijk 
welkom heten op deze speciale feestavond, die tevens de start is van een heel jaar 
feestvieren rond onze 60° verjaardag.  In naam van het bestuur wens ik jullie ook een 
gelukkig Nieuwjaar. Moge iedereen gespaard blijven van kleinere en/of  grotere 
tegenslagen en mochten we ons af en toe tevreden voelen met wat we hebben. (…)  
Met VVKB hebben wij een rustig jaar achter de rug. En dat geeft dan weer een goed 
gevoel. Misschien is dat omdat we een aantal jaren terug gekozen hebben om (…) 
ons eigen ding te doen, zoals wij dachten dat het moest gebeuren… En we hebben 
mogen vaststellen dat er velen waren die er net zo over dachten.  Wij zijn dan ook 
heel fier dat wij dit jaar het 60-jarig bestaan van onze Vlaamse Volkskunstbeweging 
kunnen en mogen vieren.  VLAAMSE VOLKS  KUNST BEWEGING – vier woorden met 
elk hun belang en betekenis. 
 

Vlaams. Dat zijn wij en daar staan wij voor, al 60 jaar lang. Wij zijn allemaal ont-
zettend fier op ons Vlaamse cultureel erfgoed van dansen, dansmuziek, vendelspel, 
klederdrachten en gebruiken, verbonden met de mens en de natuur. In ont-
moetingen met andere culturen en cultuurgemeenschappen ervaren wij telkens 
opnieuw hoe verrijkend en ver-rijkend het is om dit te mogen beleven en de 
anderen te waarderen en te zien in HUN eigenheid. Logica en wiskunde tellen hier 
niet meer mee. 1+1 is hier minstens 3 …  (…)  
 

Volks. Als er gedanst wordt, is iedereen gelijk en hoeft niemand zich meer of beter 
te voelen dan de anderen. Integendeel, om te dansen heb je een GROEP nodig en 
om goed en “beleefd” te dansen heb je een groep van mensen nodig die elkaar 
kennen en waarderen en elkaar aanvaarden met ieders mogelijkheden en be-
perkingen. In VVKB hebben wij ervoor gekozen om onze groepen  te  steunen  en  te  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               



 
 
begeleiden. ALLE verenigingen en zeker verenigingen waar mensen zich moeten 
engageren om regelmatig te komen repeteren en af en toe tijd vrij te maken voor 
de groep, hebben het moeilijk. Een aantal groepen hebben niet echt meer de 
mogelijkheden om alleen volwaardig op te treden. VVKB is daar om, via de gouwen, 
de groepen samen te houden. Mekaar ontmoeten, weten waarmee elke groep 
bezig is, elkaar inspireren, leidt meestal ook tot samenwerking. (...) Dit is een 
STERKTE van VVKB, niet een zwakte. Zonder deze banden en bindingen onder de 
groepen zou de toestand er in volksdansend Vlaanderen anders uitgezien hebben.  
 

Kunst.  Terecht spreken wij van VolksKUNST.  De bedoeling is duidelijk zich niet te 
beperken tot volksdans, maar het GEHEEL te zien van dans, volksdansmuziek, 
klederdrachten, attributen, volksgebruiken, vendelzwaaien enzovoort. Deze lijst is 
niet beperkend. Omdat dit alles zo ruim is en stoelt op het verleden, vinden wij een 
samenwerking met verenigingen die zich hiermee bezig houden, (…) zo belangrijk. 
Kunst is meestal niet HIP tenzij het choqueert of spectaculair is. Toch zien we dat 
wij nog altijd een publiek kunnen boeien met verzorgde optredens in een goede 
regie. En als volkskunstbeoefenaars elkaar ontmoeten in een groep of een festival, 
meiboomplanting, cursus of waar dan ook, en iedereen probeert het beste van zich-
zelf te brengen en te genieten van wat de anderen kunnen en wat de anderen 
doen, dan worden deze volkse dansen volksKUNST en worden dergelijke ont-
moetingen BELEVENISSEN. 

En ten slotte beweging. VVKB is intussen al 60 jaar in beweging. Met het spreek-
woordelijke vallen en opstaan. We hebben soms wel eens wat trager bewogen, 
maar ik denk dat we toch altijd zijn blijven vooruitgaan. Dit gaan we in dit jubileum-
jaar proberen heel duidelijk in de verf te zetten. De algemene vergadering en de 
raad van bestuur hebben volmondig en unaniem besloten dat we uitdrukkelijk 
wilden laten ZIEN dat VVKB nog steeds in beweging is. (…) Daarom organiseren op 
19 november wij een grote viering in het Cultureel Centrum van Dilbeek.  

Ik wens vanavond ook opnieuw uitdrukkelijk jullie allemaal te danken omdat jullie 
hier met zovelen aanwezig wilden zijn.  Dank aan al de groepsbesturen voor alle tijd 
en energie die jullie besteden om de groep actief en energiek te houden. (…) Dank 
aan alle leden van de Algemene Vergadering. (…)  Heel veel dank natuurlijk aan alle 
leden van het Dagelijks Bestuur en aan de leden van de danscolleges en aan de 
gouwbesturen.  Heel speciale dank ook aan de redactie van “De Driesprong”.   
 

Deze dank was natuurlijk bedoeld voor het voorbije jaar. Ik zou ook bij voorbaat 
iedereen willen danken en oproepen om zich “naar godsvrucht en vermogen” in te 
zetten voor een mooi jubileumjaar met een geslaagde viering. Wij rekenen op uw 
medewerking en wij zijn er zeker van dat we dit niet tevergeefs  doen. (…)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
█ █ █  EVEN TER HERINNERING: In samenwerking met het Europeade 
Comité Vlaanderen werden op zaterdagavond 4 december en op zondag-
voormiddag 5 december van vorige maand in de Minderbroederskerk te 
Hasselt drie H. Missen opgeluisterd door het ensemble “Loubistok” uit Lviv 
in Oekraïne.  
 
Ondanks de barslechte weersvoorspellingen voor dat weekend kon de 
redactie van “De Driesprong” daar natuurlijk niet afwezig blijven. Onder-
getekende was van dienst en had de Mis van zondag 11 uur uitgekozen. Hij 
was daar niet alleen. Als de bel het begin van de dienst aankondigde, waren 
nog slechts weinig stoelen onbezet. Een succes! 
 

“Loebistok” zingt “Susa Nina” 
in het Nederlands 

 
“Loubistok” – en nu spelen we even leentjebuur bij het boekje van hun CD 
met Oekraïense kerstliederen – betekent liefdesdrank, gemaakt van lavas en 
heimelijk door de meisjes aan de jongens gegeven in de hoop … U vult zelf 
wel aan. Lviv – in het Duits Lemberg – de thuisbasis van “Loebistok”, is een 
oude en zeer mooie stad in het Westen van het land. De geschiedenis heeft de 
stad niet gespaard. Verschillende eeuwen Pools, werd de stad in 1772 
Oostenrijks en in 1918 opnieuw Pools. Ingevolge het monsterverbond tussen 
Nazi-Duitsland en de Sowjet-Unie werd de stad in 1939 door deze laatsten 
ingelijfd, in 1941 door de Duitsers bezet en kwam in juli 1944 opnieuw in 
Sowjet-Russische handen als deel van de SSR Oekraïne. Sinds 24 augustus 
1994 is het een onafhankelijke republiek.  
 
Terug naar Hasselt en het 
weekend van 4 en 5 december 
2010. Het was niet de eerste 
maal dat het ensemble 
“Loebistok” naar Vlaanderen 
kwam. Maar opnieuw was het 
een haast hemelse belevenis 
deze vijf jonge vrouwen kerst-
liederen uit hun geboorteland te 
horen zingen, zichzelf bege-
leidend op meestal inheemse 
instrumenten.  
 
Even voor het einde brachten ze – in een eigen bewerking, maar in het 
Nederlands – “Susa Nina” van Armand Preud’homme. Zo kreeg een Vlaams 
tot volkslied uitgegroeid kerstlied via die bewerking een Slavisch tintje mee, 
gevolgd door een lang applaus van – zoals reeds gezegd – de zeer talrijke 
kerkgangers.  
 
Bij het buitengaan kon men zich de  CD  met  Oekraïense  kerstliederen  aan- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
schaffen, wat uw dienaar ook gedaan heeft. Zo zal “Loebistok” tijdens de 
kerstdagen van 2010 in een aantal Vlaamse huiskamers voor een Slavisch 
muzikaal accent gezorgd hebben. Met hemelse muziek van een hemels 
ensemble! 

Verslag: Willy Cobbaut   
Foto: Magda Vermeiren 

 
 

In de VVKB gouw West-Vlaanderen 
was het najaar 2010  

het toneel voor diverse jubilerende groepen 
 

● 10 jaar volkskunstgroep “De Sloepe” in Knokke–Heist. 
 
“De Sloepe” is de jongste VVKB-groep van de gouw West-Vlaanderen en wellicht 
ook een van de actiefste. De groep werd opgericht eind 1999 – begin 2000 om de 
vissersfolklore en de vissersdansen in traditie te houden. Naast een kindergroep, een 
jeugdgroep en een volwassen dansgroep beschikt men tevens over een 
trommelkorps, vendeliers en danst men eveneens Ierse Tapdance. Op zaterdag 23 
oktober 2010 volgde het feestbanket in Zaal Ravelingen. Van elke groep van de 
gouw West-Vlaanderen was een delegatie uitgenodigd om mee te genieten van het 
feestbanket, waarvoor dank. Schepen voor cultuur van de stad Knokke-Heist mevr. 
Ingrid  Reubens feliciteerde dan ook het bestuur met de volgehouden inzet voor de 
cultuur in haar gemeente en ver daarbuiten.  
 
“De Sloepe” is een waardige culturele ambassadeur voor de kuststad. Van de 
garnaalstoet in Oostduinkerke tot havenfeesten in Nieuwpoort, Blankenberge of 
Oostende tot zeewijdingen in Knokke-Heist, telkens was de Sloepe er bij. Ze waren 
ook de gastgroep voor de gouwdansavond vorig jaar. Stilzitten is er voor de Sloepe 
nog niet bij, want deze zomer organiseren ze de tweejaarlijkse “Danshappening aan 
zee” op zondag 21 augustus. Zo’n 5-tal Vlaamse dansgroepen treden dan op, op 
diverse pleintjes in de stad. In de namiddag is er samendans op het Heldenplein. 
Voor meer info en foto’s van volkskunstgroep “De Sloepe”: www.desloepe.be.   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van links naar rechts: Lode Dewaele, Inge Warnez, voorzitster Christine Dryepondt, 
Inge Valcke, Annemie Braet, Dirk Devoogt , Belinda Incoul en secretaris Jan Claeys. 
 

                                                               



 
● 45 jaar volkskunstensemble “Die Rooselaer”.  
 
Een paar weken later op zaterdag 13 november 2010 was het de beurt aan 
volkskunstensemble “Die Rooselaer” uit Oostrozebeke voor hun jubileumfeest. Na 
maanden lang repeteren, werd die avond in het cultureel centrum “De Mandelroos” 
een voorstelling gebracht van de bovenste plank en begeleidt door hun eigen orkest. 
Het programma werd omschreven als een reis doorheen het bestaan van “Die 
Rooselaer”, maar ook een reis door het leven zelf. 
 
Voorzitster Sabine Duyck mag terecht fier zijn op 
haar groep die reeds optrad over de halve wereldbol. 
Ook delegaties van bevriende groepen uit Duitsland 
en Litouwen waren aanwezig met felicitaties en 
geschenken. Centraal doorheen het verhaal danste de 
nieuwe kindergroep en ook de volwassenen hadden 
een volledig nieuwe klederdracht gekregen. 
 
Ook hier is stilzitten niet aan de orde en is men al volop bezig met de voorbereiding 
van het volgende festival “de 23ste Wereldfolkloreade” in Oostrozebeke tijdens het 
Hemelvaartweekend van 1 tot 5 juni 2011. 
 
Voor meer info : www.wereldfokloreade.be.  
 

● 45 jaar volksdansgroep  
“De Vlasblomme”. 

 
“De Vlasblomme” in Bissegem 
vierde zijn jubileum met een 
optreden van de folkgroep 
“Paddy Murphy’s Wife” op 
vrijdag 19 november 2010 

  
Naast de fototentoonstelling over de Bissegemse volksdansgroep die in 1965 
opgericht werd tijdens de week van de jeugd en het 4de bal voor ’t volk in het 
voorjaar, was dit optreden de afsluiter van het feestjaar. Diverse Keltische en Ierse 
folk-invloeden werden goed gesmaakt door het talrijk opgekomen publiek dat de 
groep al kende van tijdens “Dranouter aan Zee”. De dansvloer werd dan ook 
meermaals gevuld voor jigs en reels. 

Koen D. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

█ Danskant krijgt vaak de vraag 
naar ondersteuning bij schoolfeesten. 
Wij denken dat Acrobaleno aan deze 
behoefte kan voldoen.  

 

Acrobaleno voorziet in een grote behoefte aan praktisch materiaal om met kinderen 
te dansen en samen tot een voorstelling te komen voor publiek. Acrobaleno is gericht 
op kinderen van 3 jaar tot en met 12 jaar. Acrobaleno is tot stand gekomen door 
samenwerking met verschillende medewerkers van Danskant. Docenten, ge-
specialiseerd in hiphop, volksdans, kinderdans en dansexpressie hebben zich ingezet 
voor deze productie. Het dansprogramma biedt gestructureerde dansen maar laat ook 
ruimte voor exploratie. Elke dans heeft een achtergrond en een thema dat te maken 
heeft met het circus en sluit aan op de belevingswereld van de kinderen. 

Alle lessen zijn ook in de praktijk getest met kinderen. Via dit project krijgen de 
kinderen kans om dansant kennis te maken met de wereld van het circus op 
verschillende manieren en maakt het mogelijk om hun opgedane vaardigheden te 
tonen op een feestelijke aangelegenheid.  

Wat is Acrobaleno? Geïnspireerd door de bewegingen van acrobaten, goochelaars, 
dieren en clowns dansen wij met de hele school dit nieuwe sterrenproject. Acrobaleno 
is een samengesteld woord dat komt van acrobaten, balare (= dansen) en arcobaleno 
(=Regenboog). Acrobaten: elke leerling wil laten zien waar hij goed in is en…. 
acrobaten werken samen; teamspirit is belangrijk om te slagen. Balare: dansen met 
de hele school brengt ritme, zet de school in beweging en zorgt voor vrolijke kinderen. 
Arcobaleno: de kleuren van de regenboog geven kleur aan de school; elk kind met een 
eigen kleur en eigenheid is een deeltje van de kleurenpracht in je school. 

Er bestaan al heel wat projecten rond het circus, maar in dit project worden circus-
elementen verbonden met dans of anders gezegd we dansen rond het thema circus.  

Programma: 01Abracadabracadans  02 Bezemdans  03 Clownshiphoptussendoortje 
(1)   04 Clownshiphoptussendoortje (2)  05 Clowns 1  06 Clowns 2  07 Clowns 3  08 
Clowns 4  09 Paraplu-acrobatie  10 Sjaaltjesschwüng  11 Dansende paraplu  12 De 
circusstoet  13 Dozen met voeten  14 Drakendans  15 Hiphopacrobatie  16 Veder-
licht  17 Lintendans  19 Sjaaltjesdans  

Praktisch: Onze bijscholingen richten zich tot leidinggevende personen (vanaf 15 
jaar) in het jeugd- en jongerenwerk, opvoeders, dansleiders, buurtwerkers, jeugdhuis 
animatoren, monitoren voor speelplein, jeugdatelier- en vakantiewerking.   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DANSKANT 
Ed. Robeynslaan 29 a te 3290 Diest. 

info@danskant.be  – www.danskant.be – 013/32 76 13. 
 



 
 
 
NAAR EEN DUURZAAM 
EN TOEKOMSTGERICHT 
BELEID VOOR HET 
IMMATERIEEL ERFGOED 
 
 
Op 17 december 2010 presenteerde Minister Joke Schauvlieghe haar 
visienota op ‘immaterieel erfgoed’.  Met deze uitgebreide visietekst wil de 
Minister de inhoud van de UNESCO-conventie ter bescherming van het 
immaterieel cultureel erfgoed uit 2003 concreter en meer werkbaar te maken 
binnen een Vlaamse context. Hiermee krijgt de internationale conventie (…) 
een definitieve Vlaamse vertaling, ingebed in het Vlaamse cultureel 
erfgoedbeleid, met een volwaardige plaats voor het immaterieel erfgoed naast 
het roerend en onroerend erfgoed, inclusief de mogelijkheid tot het 
verwerven van subsidies en projectsubsidies. 
 

Niet dat er rond immaterieel erfgoed in Vlaanderen nog geen initiatieven 
genomen werden. Sinds 2008 bestaat er een Inventaris Vlaanderen met 
intussen 19 elementen immaterieel cultureel erfgoed. Ook heeft Vlaanderen 
zes elementen immaterieel cultureel erfgoed op UNESCO’s Representatieve 
Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Immaterieel 
erfgoed wordt voortaan beschouwd als een volwaardige pijler naast het 
roerend en het onroerend erfgoed. De internationale definitie van Unesco 
werd aangepast en binnen de Vlaamse beleidscontext en haar 
erfgoedbenadering geplaatst. (…) “Het zijn die gewoontes, gebruiken, kennis 
en praktijken die een gemeenschap of groep overgeërfd heeft gekregen of die 
in een historisch continuüm kunnen gevat worden en die de gemeenschap of 
groep in consensus voldoende belangrijk acht om door te geven aan 
toekomstige generaties. Het gaat steeds om immateriële en dus niet tastbare 
uitingen van de interactie tussen de mens en zijn omgeving.”  
 

Daarnaast wordt conform de Vlaamse context nadruk gelegd op de 
betrokkenheid van een erfgoedgemeenschap die een trekkende rol moet 
spelen in het koesteren en doorgeven van dit erfgoed. Binnen deze context 
wordt het woord ‘waarborgen’ in plaats van ‘beschermen‘ geïntroduceerd: 
Cultureel erfgoed wordt immers gezien als een dynamisch gegeven dat 
voortdurend evolueert doorheen de tijd, en waarbij hergebruik en het 
genereren van steeds nieuwe betekenissen wezenlijke kenmerken zijn. De 
overheid benadrukt in haar definiëring ook het belang van het ‘doorgeven’: 
Op een lijst of in een register opgenomen (benoemen en herkennen) worden 
zoals totnogtoe gebeurde, volstaat niet langer als eindpunt.  Tenslotte wordt 
in de tekst nog eens het onderscheid gemaakt tussen volkscultuur en 
immaterieel erfgoed die geenszins hetzelfde betekenen. 
 

■ Deze inleiding werd overgenomen uit RESONANT NIEUWSBRIEF JANUARI 2011. 
Voor de volledige tekst: Zie de website van Kunsten en Erfgoed. ■ Graag verwijzen 
we U ook naar onze rubriek “Sprokkelingen”, waar het IVV ter sprake komt naar 
aanleiding van de accreditatie door de Unesco van deze organisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    



 
 

 
 
 
 



 
 
Op de weg 
tussen wieg en graf 
wisselen  
een lach en een traan 
regelmatig af. 
 
In beide willen wij 
naast u staan. 
 

♣ Op maandag 25 oktober 2010 werd Janneke geboren, een dochtertje voor Denise 
van Raemdonck en Marc Goossenaerts en een zusje voor Grietje Goossenaerts, leden 
van vkg. “De Kegelaar” (Wilrijk). 
 

♦ In de ouderdom van 80 jaar overleed te Aalst op dinsdag 9 november 2010 mevr. 
Hilda de Leeuw, moeder resp. schoonmoeder van Bart Verhulst en Christa Janssens, 
leden van vkg. “Reynout” (Dendermonde). 
 

♣ In West-Vlaanderen kon men zich tegen het einde van 2010 tweemaal verheugen 
in een nieuwe boreling. Op 4 november zag Lenn het levenslicht. Hij is de kleinzoon 
van Roland Man, eregouwvoorzitter van West-Vlaanderen. En op 25 november werd 
Anna geboren, kleindochter van Annie – gouwsecretaresse van West-Vlaanderen – 
en Frans Winne-Bamelis.      
 

♦ Midden november 2010 overleed mevr. Maria Lodewijckx, moeder van Jos van 
Grieken, lid van vkg. “De Klepperman” (Mol). 
 

♦ Wies Van den Branden werd geboren te Belsele op 6 mei 1924 en overleed thuis 
te Dendermonde op 27 november 2010. Hij was een der pioniers die vkg. “Reynout” 
(Dendermonde) vormden. 
 

♦ Op dinsdag 7 december 2010 overleed te Leuven de heer Adriaan Janssens. De 
overledene was, samen met zijn echtgenote Mariette Beuten, individueel lid van 
VVKB. Beiden waren trouwe deelnemers aan de jaarlijkse Europeade.  
 

♦ In de ouderdom van 75 jaar overleed op woensdag 15 december 2010 de heer Luc 
Nijs, schoonvader van Hika Lenaerts, lid van vkg. “De Wevers” (Borgerhout).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWJAARSBRIEF 
van een oude muzikant 

 
 
Voor mensen van mijn leeftijd zijn ze stilaan “in de nevelen der tijden” aan 
het verdwijnen. Hiermee bedoelen we meer precies: De herinneringen aan de 
bezoekjes op 1 januari van elk nieuw jaar aan peter en aan meter, met 
steevast op het programma de nieuwjaarsbrief, het “beste peter” en het 
“liefste meter” en dan uitkijken naar het cadeautje, traditioneel een 
peperkoek met veel suiker op. 
 
“Mais oú sont les neiges d’antan?” vroeg in de 15de eeuw een dichter zich af, 
geboren als François de Montcorbier, de literatuurgeschiedenis en de roem 
ingegaan als François Villon. “Mais oú sont les neiges d’antan?” uit de 
“Ballade des dames du temps jadis” … De sneeuw van vroeger dus, die elke 
eerste dag van het jaar kraakte onder onze schoenen, want de nieuwjaars-
bezoeken aan peter en meter gebeurden te voet. De weelde van een auto is 
pas nadien gekomen. 
 
En nu dus, bijna driekwart eeuw later, schrijft een oude muzikant opnieuw 
zijn nieuwjaarsbrief. 
 
Aan alle muziekliefhebbers deze maal, ongeacht de vraag of ze nu 
Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig 
van Beethoven – let op de van, zijn grootvader was een Vlaming uit Mechelen 
– Claude Debussy, Peter Benoit, Lodewijk de Vocht of August de Boeck op 
hun dagelijks programma staan hebben. Of grootheden uit de jazzwereld als 
Count Bassie, Jimmy Dorsey, Charlie Parker en het Brussels “ketje” Toots 
Thielemans. Of muzikanten uit de zoveel andere genres, ook als ze niet direct 
mijn voorkeur wegdragen.  
 
Maar even zo goed aan alle mensen die weinig of geen muziek kennen, 
voor wie Mozart geen dagelijks programmapunt is, wie de tegenstelling opera 
of operette weinig zegt, die een “jam session” nergens kunnen plaatsen, voor 
wie een bourrée uit de Auvergne, een Poolse mazurka, een Ierse jig zelfs geen 
vage begrippen zijn uit een totaal onbekende wereld. Anders gezegd: Voor 
wie muziek niet veel meer is dan achtergrondgeruis,  zoiets  als behangpapier 
dat iedereen wel ziet, maar waaraan verder niemand aandacht schenkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          



 
 
 
En zo mijmeren we dan niet alleen over de vele wensen die we hiermee de 
wereld van bekenden en onbekenden insturen – die wensen komen straks – 
maar … terwijl we vanuit onze woonkamer over de witbesneeuwde 
Twelfpenninckkouter kijken … keren onze mijmeringen zich nog even naar 
het verleden … toen we als negenjarige scholier aan het “eerste jaar 
notenleer” in de Gemeentelijke Muziekschool te Lede begonnen. En daar vijf 
jaar later buiten stapten met het passend getuigschrift, na het laatste examen 
notenleer en “muziek lezen en zingen in zeven sleutels”. Jawel, zeven sleutels! 
 
Ondertussen speelden we ook klarinet – in diezelfde Gemeentelijke 
Muziekschool, bij Roger de Brouwer – en ocarina en mandoline, maar deze 
beide instrumenten, excuseer voor het zware woord, dat was zelfstudie. Idem 
voor de muziekgeschiedenis. Ik koester nog altijd mijn “verzameling” van 
honderden thema’s uit opera’s, operettes en instrumentale werken van de 
klassieke muziek.  
 
Klarinet, ocarina, mandoline dus en …blokfluit. Want we mijmeren maar wat 
verder. Nadat vkg. “Iwein” in Aalst de activiteiten gestaakt had en we dus op 
zoek moesten naar een nieuwe thuishaven, zijn we in oktober 1965 in 
Dendermonde bij vkg. “Reynout” aanbeland. In “de groep” kent iedereen de 
gevolgen … Als muzikant is daar onze “carrière” als blokfluitspeler begonnen, 
vanaf 1984 een aantal jaren geruggensteund door een cursus blokfluit aan de 
“Academie voor muziek, woord en dans” te Lebbeke en het geduld van Joris 
van Goethem van het bekend kwartet “Vier op een rij”.  
 
Wellicht klinken de laatste paragrafen wel een beetje houterig, in de stijl van 
een lemma uit een encyclopedie. Maar zo beleefden we het zeker niet. De 
muzikanten onder U weten dat. De vele uren die we doorbrachten met de 
bewerkingen voor altblokfluit van de bekende cellosonaten van Bach bv. … 
Sommigen daarvan hebben we misschien wel honderdmaal gespeeld … 
zonder ons hierbij te vervelen … Maar hetzelfde kunnen we natuurlijk zeggen 
van volksdansen als de “Matelotte”, de “Dans rond de Schout”, de 
“Zottenkermis” en zovele andere. Of dichterbij, “De Knaptand” uit onze 
Dendermondse Suite. En, nog dichterbij, zal hetzelfde wel gebeuren met 
“Vodka Time”. Het plezier om een dans voor de honderdste keer te spelen 
wordt niet kleiner naarmate dat cijfer groter wordt. Voor dansers en 
vendeliers geldt hoogstwaarschijnlijk hetzelfde.  
 
We hopen dat nog ettelijke jaren te mogen doen. En daarmee zijn we dan aan 
onze eerste nieuwjaarswens toe, voor onszelf weliswaar, maar vanzelf-
sprekend ook – mutatis mutandis – voor alle muzikanten, dansers, 
vendeliers en poppenspelers van zoveel Vlaamse volkskunstgroepen.  
 
Nu we dus toch aan de wensen begonnen zijn … opnieuw voor onszelf zoals 
voor alle muziekliefhebbers … we wensen iedereen ook veel luistergenot, 
weliswaar een passiever bezigheid dan het zelf musiceren.  
 
Muziek  van  alle  genres  is de laatste decennia veel toegankelijker geworden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En de uitvoeringen komen ook zoveel “cleaner” tot ons. De kwaliteit van een 
CD-opname doet mij inderdaad soms denken aan een bibliotheekkast vol 
boeken die geen stof verzamelen. Geen krasje … geen geruis … clean, clean, 
clean!  
 
De kwaliteit, zei ik. Maar is dat wel zo? Staat een oude LP niet veel dichter bij 
de werkelijkheid van een echte uitvoering? Iedereen mag daarvan het zijne 
denken natuurlijk. Maar toch … Michala Petri bv. speelt het concerto in C-
groot RV433 van Antonio Vivaldi voor sopranino-blokfluit met een 
verbazende virtuositeit voor de Philips Classics. Een opname uit 1980 en 
“digitally mastered”.  Vlekkeloze  uitvoering  en  nog veel meer een vlekkeloze  
weergave … Maar toch! We leggen nog altijd met meer plezier de veel oudere 
LP op onze platenspeler met de klavierconcerto’s van Ludwig van Beethoven, 
gespeeld door Arthur Schnabel en uitgebracht in een Historia-reeks met 
“technisch bearbeitete historische Aufnahmen”. Alle krasjes en onvolmaakt-
heden van een oude fonoplaat inbegrepen … maar oh zoveel menselijker! 
 
We wensen U dus allemaal veel mooie en moderne CD-schijfjes met de 
muziek van ieders voorkeur. Maar een aantal oude LP’s met een technisch 
minder vlekkeloze weergave … dat is toch wat we U voor het komend jaar bij 
voorkeur toewensen!  
 
De nieuwjaarswensen van een oude muzikant … we blijven over de 
Twelfpenninckkouter kijken naar het sneeuwlandschap dat herinneringen 
oproept aan de winters uit onze jeugdjaren. We horen ondertussen de 
nieuwsberichten op de televisie … een mengeling van natuurrampen, 
waartegen op korte termijn weinig te doen is, maar ook van oorlogen en 
aanslagen, waartegen op korte termijn wel iets te doen is. 
 
Misschien blijft het de onvervulde nieuwjaarswens van een oude muzikant. 
Maar als we ons, om af te ronden, mogen beperken tot onze eigen muzikale 
wereld: Indien iedereen zou proberen wat muzikanten doen, wat ze in het 
verleden deden en wat ze in de toekomst zullen blijven doen, te weten: 
Samen muziek spelen, los van kleur en opinie en geaardheid. Samen muziek 
spelen, ieder op zijn/haar niveau, amateurs en beroepsmensen … misschien 
zouden de dagelijkse nieuwsberichten een ietwat positievere klank krijgen … 
we willen daarbij zelfs een compromis sluiten met het historisch verleden 
waaraan we toch niets meer kunnen veranderen … het mag zelfs de 
“Ouverture 1812” van Peter Tsjaikowski zijn met de bulderende imitatie-
kanonnen van de slotpassage. 
 
Allemaal een gelukkig, voorspoedig en muzikaal Nieuwjaar gewenst!                                                                                                                                       
          
                                            
Willy Cobbaut                                                                                                              

Baardegem,  
ergens tussen Kerstmis en de Silvesteravond  

_________________________________    van het voorbije jaar 2010.                                                               
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DE LIEDBOEKEN – Ongeveer zestig jaar na de oorspronkelijke uitgave 
publiceerde het K.C. Peeters-Instituut voor Volkskunde als nummer IV  in haar 
“Herdrukken Oude Vlaamse Liedboeken” de verzameling uit de handschriften van 
Lambrecht Lambrechts. Deze heruitgave van de “Limburgsche Liederen” omvat in 
feite de twee oorspronkelijk in 1936 en 1937 verschenen delen van de verzameling. 
 
Lambrecht Lambrechts werd – als Lambert-Renier Lambrechts – geboren op 24 
september 1865 in het Limburgse Hoeselt waar zijn vader hoofdonderwijzer was. 
Het lager onderwijs doorliep hij in zijn geboortedorp, maar dan trok hij naar 
Tongeren naar het Koninklijk Atheneum en vervolgens naar Brugge naar de 
Middelbare Normaalschool. In 1887 stapte hij daar buiten met het diploma regent 
voor het lager middelbaar onderwijs.  

 
Zijn rondrit door Vlaanderen bracht hem 
achtereenvolgens naar Ronse, waar hij zijn vrouw 
leerde kennen, en nadien via vier jaar Lier, naar 
Gent en uiteindelijk naar Blankenberge. Hij 
overleed te Gent op 13 juli 1932. 
 
Deel I van de verzameling bevat achtereenvolgens 
10 balladen, 29 liefdesliederen, 26 komische en 
spotliederen en 15 kinderliederen. Elk lied wordt 
aangebracht met tekst en muzieknotatie. Deel II 
van de verzameling brengt ons een reeks 
aantekeningen met o.a. achtergrondinformatie 
omtrent bronnen en herkomst en een uitgebreid 
variantenapparaat.  
 
We spelen nu leentjebuur bij Stefaan Top die de uitgave van de herdruk verzorgde en 
het nawoord schreef. “De opmerking (van LL) dat veel liederen over herders, vissers 
en jagers een dubbele bodem hebben met erotische connotaties ‘hetgeen nogal 
verwonderlijk is in het Katholieke Limburg’, klinkt vrij naïef. Dergelijke liederen 
krioelen immers overal van obscene metaforen en beelden. Wat daarentegen echt 
opvalt in deze editie, is het ontbreken van het religieuze lied, dat afgaand op de titels 
in de hele collectie, irrelevant lijkt te zijn. Het ziet er verder naar uit dat ook leraar 
Lambrechts ‘corrupte of onkiese woorden’ heeft aangepast.”  
 
De editie van deze liedverzameling zoals verzorgd door het K.C. Peeters-Instituut, 
werd door de uitgever vervolledigd met een paar registers, wat de inhoudelijke 
ontsluiting zeer vereenvoudigt.  
 
Stefaan Top besluit zijn nawoord met enkele regels die iedereen volmondig zal 
beamen: “Deze verdienstelijke Vlaming heeft voortreffelijk werk gepresteerd. Deze 
herdruk is dan ook op te vatten als een postume hulde, want zonder L. Lambrechts 
zou Limburg veel liedarmer zijn geweest.” (Cw) 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   SPROKKELINGEN 

 
 

 
♣ KALLEKE STEP IS TERUG VAN WEGGEWEEST – Kalleke Step is de nar 
die in Dendermonde voor het Ros Beiaard danst. Sinds 1976 was hij ook de centrale 
pop van het “Dendermonds Marionettentheater”, een dochtervereniging van vkg. 
“Reynout”. Hij haalde zijn fratsen uit in binnen- en buitenland, tot hij, samen met de 
meer dan honderd andere poppen en na het overlijden van Gust Dierickx, stichter en 
bezieler van het poppentheater, op rust was gegaan. 
 
Daar komt nu verandering in. Onder impuls van Joost 
Dierickx zullen de poppen allemaal terug tot leven 
komen. Onder de goedkeurende blik van Reus Gust 
werden op maandag 29 november van vorig jaar 
enkele poppen in het Reynout-lokaal van de zolder 
gehaald. André Velleman leerde de nieuwe ploeg 
poppenspelers de eerste kneepjes van het vak. De 
nieuwe ploeg rond André, dat zijn Lut van 
Herrewegen, Mark Wauters, Yves Heymans, Jeroen 
de Visscher en Daniël de Bock. En er mogen er nog 
bijkomen. (*) 
 
De officiële start is voor deze maand gepland. Tot maart organiseert het TheaterCafé 
in de Kerkstraat te Dendermonde een tentoonstelling met poppen en decors. In juni 
krijgen we de eerste voorstelling voor een gemengd publiek: Een mix van poppen-
spel, cabaret, muziek en toneel. De eerste voorstelling voor kinderen staat op het 
programma voor december 2011 en zal plaats hebben in de oorspronkelijke thuis-
haven, zijnde het Kalleke Steptheater, deel uitmakend van het Reynoutlokaal aan de 
St.-Elooistraat te Grembergen.                                                                  (Naar Kadee) 
 
(*) Belangstellenden nemen contact op met André Velleman, Blauwe-Steenstraat 14, 
9200 Dendermonde. Telefoon: 052/225088. E-post: Andre.velleman@scarlet.be. 
 

♣ MUZIEK VLAAMSE KOMPONISTEN 
GRATIS DOWNLOADEN – Wie het internet-
adres www.blog.seniorennet.be/peter_leys/ intikt, 
krijgt een lijst van Vlaamse komposities, gratis te 
downloaden. Tussen deze vrij af te halen partituren 
o.a. muziek van August de Boeck, Daniël Clement, 
Herman Roelstraete, Jos Mertens, Peter Benoit, 
Peter Leys en  (veel koormuziek van) Jef Tinel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Deze reeks zal stelselmatig aangevuld worden, zo belooft ons de initiatiefnemer. Ga 
hem alvast maar een bezoekje brengen! 
 
  

♣ GEZOCHT (II) – Wij ontvingen volgende vraag: “In 1968 verscheen in de reeks 
‘Vlaamse Toeristische Bibliotheek’ het werkje ‘Alfons de Cock. Grondlegger van de 
Volkskunde in Vlaanderen’ van Renaat Van der Linden. Ik wil dit kopen. Heeft een 
uwer lezers dit werkje in bezit en wil hij/zij het verkopen?” – Contact opnemen met 
de redactie. 

 
 
 
 
 
♣ Het ANZ – Het Algemeen Nederlands Zangverbond is voor zijn digitaliserings-
project van Vlaamse muziek helemaal afhankelijk van private steun. Het ontvangt 
hiervoor geen subsidies. 
 
Onlangs mocht het ANZ een aantal bijzondere giften ontvangen. Het ANZ wenst 
deze organisaties van harte te danken voor deze steun. Samen met de vele honderden 
mensen die reeds een gift gestort hebben, zorgen zij ervoor dat het ANZ zijn 
digitaliseringsproject kan verderzetten. Zolang het ANZ geen subsidies krijgt, blijven 
zij voor deze werking afhankelijk van giften. Het feit dat deze private steun jaar na 
jaar blijft binnenlopen, bewijst dat ze niet alleen staan in hun  bekommernis om het 
Vlaams muzikaal erfgoed.                                        .  
                   
Wie nog wil steunen, kan een bijdrage storten op rekening 402-6179031-31 van 
ANZ. Wie een fiscaal attest wenst, stort op de giftenrekening 745-0141667-19 bij 
VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen. Bij voorbaat dank!  
 
♣ BOERENKLEDIJ (GRATIS) OVER TE NEMEN – Wie belangstelling heeft 
voor een boerenkledij van vkg. “Elckerlyc”, dient hiervoor contact op te nemen met 
Rita Ryssaaert via e-post r.ryssaert@myonline.be en dit uiterlijk tot 10 februari 2011.  
 
Hier volgt het lijstje van wat beschikbaar is. Voor jongens: 6 zwarte gilets ribfluweel 
– 5 zwarte gilets fluweel effen – 11 stoffen gilets verschillende kleuren. Voor 
meisjes: 41 rokken verschillende kleuren – 34 witte kappen katoen – 15 schorten wit 
katoen – 2 onderrokken katoen wit – 3 bloezen zonder mouwen katoen wit.  
 
♣ AFGEDANKTE SOLDATEN IN EUROPESE SPROOKJES – In nr. 4 van de 
111de jaargang van “Volkskunde”, het driemaandelijks tijdschrift voor de studie van 
de volkcultuur, kan men o.a. de bijdrage lezen van Steffi Bahro onder de titel: “… 
En de soldaat trok de wereld in – Afgedankte soldaten in het geheugen van de 
Europese sprookjes.” Voor “Volkskunde” werd het artikel door dr. Marcel Van den 
Berg uit het Duits vertaald.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♣ ONZE KLEINE WINKEL                                      ☺☺☺ 
 
De Europeade 2010 te Bozen staat sinds enkele maanden als film op DVD, 
dank zij de goede zorgen van onze huisfotograaf en 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 e-post: fred.scholliers@telenet.be. Rek. 
799-5075615-92 van Fred Scholliers, Dendermonde. Een ideaal geschenk 
voor de komende feestdagen! 
 



In zijn “Woord vooraf” schrijft em. prof. dr. Stefaan Top over deze bijdrage van 
Steffi Bahro o.a. het volgende: “Haar onderzoek leidt naar een heel merkwaardige 
benadering van een zielige figuur, die uiteindelijk niet zo frequent voorkomt in 
sprookjes. Zolang de oorlog duurde, was er geen probleem voor soldaten. Maar 
daarna vielen zij in een groot gat, want door hun jarenlange afwezigheid was hun 
oorspronkelijke biotoop totaal veranderd. Als vreemden doolden ze rond (…). Ze 
waren quantité négligeable en hadden als dusdanig niet veel meer van het leven te 
verwachten. En toch hebben die afgedankte soldaten een nieuwe toekomst gekregen 
in het sprookje. (…) (De auteur plaatst deze evolutie) in een ruim sociaal historisch 
perspectief met veel aandacht voor militaire geschiedenis, cultuurgeschiedenis en 
volksverhaalonderzoek.” 
 
“Volkskunde” blijft een aanbevolen tijdschrift. Voor België is de abonnementsprijs 
20 euro; losse nummers kosten 8 euro. Over te maken op rek. 000-0893952-97 van 
het Centrum voor Studie en Documentatie vzw, Gillès de Pélichylei 97, 2970 
Schilde.    

♣ IVV GEACCREDITEERD DOOR UNESCO – Na 
het Intergouvernementeel Comité (6/11/2008) keurde ook 
de Algemene Vergadering (24/06/2010) van de 
ledenlanden van de Unesco-conventie voor de be-
scherming van immaterieel cultureel erfgoed, de 
accreditatie goed van 97 NGO’s. Eén van deze 97 wereld-
wijd erkende organisaties is het IVV.  (Overgenomen uit 
het IVV-tijdschrift “Volkskunst” van september 2010, dat 
ons door de niet te begrijpen werking van sommige 
postdiensten slechts drie maand later bereikte …) 
Daarom, misschien ietwat laattijdig, maar even 
welgemeend: Proficiat!     

♣ 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!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
█ █ █ Wat sinds 1964 “Vlaamse Volkskunstbeweging” heet, zag in de begin-
maand van 1951 het levenslicht als “Katholieke Vlaamse Volksdansfederatie”, 
een drietal jaren later gewijzigd tot “Katholieke Vlaamse Volkskunst-
federatie”. Bij de eerste naamsverandering bleven mensen en opzet quasi 
ongewijzigd. De tweede naamsverandering was voor opzet en doel van de 
federatie ietwat ingrijpender. 
 
Maar toch doet men de geschiedenis noch de historische waarheid enig 
geweld aan door te beweren dat de KVVF van 1951 en de VVKB van 2011 de 
facto nog steeds dezelfde federatie zijn. En dan volstaat een klein reken-
sommetje om 2011 uit te roepen tot een jubileumjaar.  
 
In de rand van dit feestjaar is het toch nuttig om wat na te denken over 
 

zin en onzin van 

HERDENKINGEN 
 

Er zijn drie manieren om naar het verleden te kijken. Twee ervan zijn 
verkeerd. De eerste – verkeerde – manier om naar de jaren uit het verleden 
te kijken, om over de jaren achter ons te spreken, om over de jaren die 
voorbij zijn te schrijven, is van die jaren en decennia een ononderbroken 
hagiografie te maken, een heiligenleven dus, maar dan een in de zin van 
“geschiedschrijving met een stichtelijke tendens die de historische waarheid 
vaak tekort doet”. (1) 
 
Deze verkeerde manier om naar het verleden te kijken, heeft vanzelfsprekend 
de legendevorming zeer in de hand gewerkt, met alle gevolgen van dien. Er 
wordt dan een tijd opnieuw tot leven gewekt waarin de idealisten mekaar op 
straat voor de voeten liepen. Er wordt dan gesproken en geschreven over een 
tijd waarin bv. het reilen en zeilen binnen elke volkskunstgroep de perfectie 
benaderde. Bijwijlen struikelt de spreker en/of de schrijver dan over de eigen 
overdrijvingen, enkel onderbroken door de zovele weglatingen, beter gezegd 
verzwijgingen. Enfin, een tijd waarin alles toch zoveel beter was dan wat we 
vandaag de dag soms rondom ons zien gebeuren.  
 
Maar in alle ernst en als wij vandaag met gisteren vergelijken: Alles zou 
vroeger anders geweest zijn? De mensen zouden vroeger beter geweest zijn 
dan vandaag? Idealistischer? Correcter in de omgang? Denkt de spreker op 
de dodenhulde, de schrijver van het herdenkingsartikel werkelijk dat wij dat 
allemaal geloven? Dat wij uiteindelijk misschien beschaamd worden over 
onze eigen tijd en onze eigen mensen?  
 
Deze  manier  om  het  verleden  te  herdenken,  heeft een tegenhanger met zo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ₪                                            OPINIE 



mogelijk nog méér gebreken. Het gaat hier weliswaar hoofdzakelijk over de 
verbale variant van “geschiedschrijving”, een variant echter waarvan de 
gegevens zo goed als niet te controleren zijn, maar wel enorm veel schade 
aanrichten én aan de reputatie van een aantal mensen én aan de faam van de 
bedoelde groep in het algemeen. Iedereen heeft al begrepen wat we bedoelen: 
Het verleden herscheppen tot een reeks schandalen en schandaaltjes, tot een 
verzameling grote en kleine intriges, ellebogenwerk van een aantal arrivisten 
en strebers … en nog zo van dat fraais.  
 
Voor deze vorm van – alles behalve onpartijdige - “geschiedschrijving” 
worden meestal cafétogen uitgekozen, maar niet uitsluitend natuurlijk. Veel 
daarvan ook wordt nooit op papier gezet. Omdat veel daarvan niet met 
ernstige bewijsstukken te onderbouwen is … maar des te meer het resultaat is 
van “horen zeggen”.  
 

Hoe het dan wel moet? Heel eenvoudig: Laat de 
kerk in het midden van het dorp staan. Kijk naar 
het verleden als naar het resultaat van mensen-
werk. Met zijn negatieve – waarom niet? – maar 
evenzeer met zijn vele positieve kantjes. Want hoe 
dan ook, mensen maken fouten en soms heel 
bewust. Maar toch mag en moet men ervan uit-
gaan dat wat het verenigingsleven in Vlaanderen – 
en elders – tot stand heeft gebracht, het resultaat 
is van veel goede wil, veel inspanningen, veel werk 
en veel positieve bedoelingen.  

 
En als dat alles bij tijd en wijle gelardeerd werd met wat “des mensen” is … en 
dan? Dus toch maar al het negatieve doodzwijgen? Helemaal niet! Laat een 
doofpot zijn wat een doofpot altijd geweest is: Een pot waarin men turven of 
kolen dooft. (2) En geen instrument om het verleden te manipuleren … 
 
Daarom het verzoek aan allen die in 2011 geroepen worden om – mondeling 
of schriftelijk – naar de voorbije 60 jaar Vlaamse Volkskunstbeweging te 
kijken: Doe dit zoals daareven reeds is gezegd: Beschouw het verenigings-
leven in Vlaanderen als het resultaat van veel goede wil, veel inspanningen, 
veel werk en hoofdzakelijk veel positieve bedoelingen. En laat bij dat alles de 
kerk in het midden van het dorp staan. Zelfs als ze, zoals in Baardegem, 
eigenlijk in het midden van de steenweg staat! (3) 

Willy Cobbaut    
 
 
(1) Zoals deze soort hagiografieën omschreven worden door de “Encarta 
Winkler Prins”. Uiteraard weten we – dit is een persoonlijke noot – dat er 
ook hagiografieën zijn die de toets van de wetenschappelijke biografie 
probleemloos kunnen doorstaan. 
(2) Omschrijving van de “Dikke Van Dale”.   
(3) De foto bij deze bijdrage ‘schoot” Fred Scholliers in Bozen 2010.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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, Watervallestraat 27 te 8480 
Bekegem. Telefoon: 0496/23.18.03. E-post: koen@hovelingen.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 
 

 Enkele leden van vkg. “’t Veerke” uit Burcht. (Foto Bruno)   
 Muzikant André Delbecque – vorig jaar overleden – van vkg. “De Vlasblomme” 

(Bissegem). In hem eren we alle muzikanten die ons reeds moesten verlaten, maar 
die we dankbaar in herinnering willen brengen. (Foto Fred Scholliers).   

 Een vendelier van vkg. “De Kegelaar” (Wilrijk) tijdens het Internationaal Dansfestival te 
Bolsward (Nl) in 2008. (Foto DK).     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Volkskunst is als het kantwerk 
rond een natie. De ziel van een 
volk wordt zichtbaar in zijn 
dansen, hoorbaar in zijn muziek. 
Het vuur in een volk krijgt vorm 
als vlammende vaandels de ijle 
lucht doorklieven. De geest van 
een volk weerspiegelt zich in de 
ernst en de humor binnen oude en 
nieuwe volksgebruiken.  
 
De volkeren in Europa moeten zich 
vast verenigen rond hun nationale 
verscheidenheden, om grenzen 
niet langer grenzen, maar 
raaklijnen te laten worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Theo Smet, Beukenhofstraat 52 bus 101, 8570 Vichte 
 
 
 


