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■ ■ ■ Wanneer deze lijnen bij onze lezers in 
de bus vallen, is de eerste maand van 2013 
al meer dan halfweg. De kinderen hebben 
hun nieuwjaarsbrief voor vader en moeder 
naar best vermogen ‘voorgelezen’ en ook 
het bezoek – inclusief de nieuwjaarsbrief 
natuurlijk – aan de “liefste peter” en de 
“liefste meter” hebben ze ook al achter de 
rug. De traditionele peperkoek, die het vele 
decennia lang heeft uitgehouden, is 
wellicht op de meeste plaatsen vervangen 
door – of aangevuld met – iets moderner. 
De al even traditionele nieuwjaarsbezoeken 
in de wereld van de volwassenen lopen 
ondertussen ook naar hun einde … 

 
Binnen de Vlaamse Volkskunstbeweging zijn de beste wensen 
eveneens over en weer gegaan, met locale recepties en met 
“Oudenaarde” als nationale ontmoetingsplaats. Daarbuiten zullen 
wenskaarten ook hun weg gevonden hebben, eventueel via de 
computer en de e-post.  
 

BESTE VRIENDEN 
 
Elders in dit nummer van “De Driesprong” kunt U lezen wat ik op 
zaterdagavond 19 januari jl. tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie als 
voorzitter onze leden en alle aangesloten groepen toegewenst heb voor het 
jaar dat zopas begonnen is. Op gevaar af hier en daar wat in herhaling te 
vallen, wil ik op deze bladzijden van ons blad toch op een rijtje zetten 
waaraan zoal kan gedacht worden in verband met de maanden die voor ons 
liggen. 
 
“De Driesprong” wil op de allereerste plaats het nationaal VVKB-bestuur, de 
groepen, de individuele leden en de ere-leden nader bij elkaar brengen. In 
elk nummer speelt de redactie boodschapper voor de belangrijkste 
beslissingen die door de Beheerraad en/of de Algemene Vergadering 
genomen werden. Regelmatig wordt ook verslag uitgebracht van het reilen 
en zeilen binnen de federatie, bijvoorbeeld wat betreft de contacten die 
onderhouden worden met bevriende organisaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Daarnaast kan iedereen in elk van de zes nummers van het blad lezen wat 
andere groepen aan publieksgerichte activiteiten organiseren. Misschien 
haalt hier en daar wel iemand inspiratie uit die berichtgeving en doet er z’n 
voordeel mee voor de eigen groep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“De Driesprong” wil ook meer zijn dan een ledenblad stricto sensu. Over 
wat er in Vlaanderen zo leeft in de wereld van de volkskunst en de 
volkskunde, zal verder regelmatig bericht worden, weliswaar zonder 
volledigheid na te streven. Wetenswaardigheden uit verleden en heden in 
de rand van dit alles, kunt U ook in elk nummer van ons blad lezen. En aan 
de jaarlijkse Europeade wordt uiteraard telkens veel aandacht besteed.  
 
Twee wensen voor het jaar 2013 daarom. Vooreerst naar onszelf toe: We 
wensen en hopen dat we onze rol binnen de VVKB als redactie van het 
ledenblad naar behoren en dus naar ieders tevredenheid ook dit jaar kunnen 
blijven vervullen. En daarnaast naar de lezers toe: We wensen en hopen dat 
2013 voor U allen een jaar mag zijn met veel mooie en weinig minder mooie 
dagen, als VVKB-lid uiteraard, maar evenzeer als individuele burger, 
omringd door familie en vrienden, voor wie wij hetzelfde wensen!  
 
 
THEO SMET 
VVKB-bestuur en alle leden van de redactie.                         Foto Fred Scholliers                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■■■ In het november/december-nummer 2011 van “De Driesprong” 
brachten wij een bijdrage over Rübezahl, de berggeest uit het Reuzen-
gebergte, dat deel uitmaakt van de Sudeten en een stuk van de natuurlijke 
grens vormt tussen Silezië (Polen) en Bohemen (Tsjechië). In het nochtans 
aan sagen en legenden rijke Vlaanderen zijn er uiteraard geen berggeesten te 
bespeuren … Vlaanderen telt geen bergstreken noch moeilijk doordringbare 
woudgebieden van enige omvang.  
 
Vlaanderen telt figuren als Reinaart de Vos, de Lange Wapper en Tijl 
Uilenspiegel, allemaal volksfiguren die zich eerder op het platteland en/of in 
de steden thuis voelden. Ze kregen alle drie reeds een plaatsje in “De 
Driesprong”. Wij tellen daar nu kludde bij, een kwelgeest, een fictief wezen 
die in veel volksverhalen een rol speelt, alhoewel zijn populariteit – zoals dat 
ook het geval is met veel van onze sprookjes, sagen en legenden – fel aan het 
tanen is. Verhalenvertellers zijn een uitstervend ras en de lange winter-
avonden rond het open vuur … beide zo kenmerkend voor vroegere tijd 
hebben de strijd tegen de moderniteit duidelijk verloren! 
 

KLUDDE 
 

Kludde (1) dus. De oorsprong van het 
verhaal over deze kwelgeest wordt door 
prof. K.C. Peeters als volgt samengevat: 
“Een arme boer had, om aan een groot 
fortuin te geraken, zijn ziel voor twintig 
jaren aan de duivel verkocht. Als die tijd 
om was, werd het verdrag met de hel 
vernietigd en de man verdoemd om, zoals 
de Wandelende Jood, eeuwig op aarde 
rond te dwalen zonder ergens rust te 
vinden en zonder ooit met de mensen in 
goede betrekkingen te staan. Als de geest 
vlucht, schreeuwt hij: Kludde! Kludde! 
En daarnaar wordt hij genoemd.” (2)  

 
Alhoewel deze kwelgeest in meerdere gedaanten door de wereld van onze 
sagen en legenden loopt – een grote zwarte hond, een zwarte kat, een 
gigantische zwarte vogel, een man gehuld in een harig hondenvel … – komen 
enkele elementen in de meeste verhalen over hem steeds terug. Zo is hij  
enkel ’s nachts actief en verlaat alleen dan zijn schuilplaats, meestal onder 
een brug of in een holle boom. Rammelend met de ketting die hij rond zijn 
linkerenkel draagt, overvalt hij late wandelaars. Hij springt op hun rug en 
laat zich als een loodzware last meedragen tot ze de rand van een dorp bv. 
bereikt hebben. Dan verdwijnt hij weer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een paar verhalen 
 
Er zijn enorm veel varianten op dit “kaderverhaal” in omloop. Zo te Wichelen 
in Oost-Vlaanderen bv. Daar “bestond een brugsken, waaronder kludde zich 
verborg en van waar hij dikwijls te voorschijn sprong, om iemand schrik aan 
te jagen. Een vrouw, die veel bij nachte gaan moest, was daardoor al 
meermaals dodelijk verschrikt geweest. Op zekere dag kreeg de vrouw voor 
raad een doek te werpen in de muil van het monster, dat plezier vond in de 
doek stuk te bijten. Toen zij 's anderendaags aan tafel zaten, bemerkte men 
de vezels van het stukgebeten linnen tussen de tanden van een der knechten, 
die alzo overtuigd en tot bekentenissen gedwongen werd.” (3) 
 
Kludde was in de regel onoverwinnelijk. Wie tijdens een nachtelijke 
wandeling met zijn verschijning geconfronteerd werd, kon niet meer aan 
hem ontsnappen. Maar toch zijn er verhalen bekend die voor onze kwelgeest 
minder goed aflopen. Zo slaagden inwoners van de ajuinenstad Aalst er ooit 
eens in hem op de vlucht te jagen … richting Dendermonde. Wat had U 
gedacht misschien? 
 
Maar niet alleen in Aalst konden ze onze kwelgeest meester. Ook in Schelle 
in de provincie Antwerpen toonden ze zich – althans volgens de legende  – 
de sterksten. In die gemeente “kwam kludde eens spoken in de buurt van een 
boerderij. Toen dit enkele nachten achter elkaar bleef voorvallen, besloot de 
plaatselijke slager op de bewuste boerderij te overnachten. Toen kludde die 
nacht weer met zijn ketens kwam rammelen en iedereen de stuipen op het 
lijf joeg, liep de slager naar de deur. Toen hij hem opende, bleek kludde in 
het deurgat te staan. Onbevreesd stak de slager een mes in kludde's buik, 
waarna de demon jammerend op de vlucht sloeg en nooit meer naar het huis 
terugkeerde.” (4) 
 
Enkele van zijn spitsbroeders 
 
In de West-Brabantse folklore heet een aan onze kludde verwante kwelgeest 
een flodder(duivel). Qua uiterlijk houdt hij het midden tussen een geest en 
een dier – een grote zwarte hond bv. – en wordt dus geacht niet stoffelijk, 
maar wel zichtbaar te zijn.  
 
Vooral bij onze noorderburen, meer bijzonder in het Nederlandse Zeeland, is 
onze kludde bekend als een ossaert, een watergeest, soms beschreven als 
onzichtbaar. Wanneer hij op de rug van zijn slachtoffer springt, kan deze 
laatste niet meer bewegen. Soms hoort men alleen zijn stem. In de verhalen 
waarin hij toch als zichtbaar omschreven wordt, kan hij een zwart monster 
zijn met enorme klauwen en rode ogen. 
 
In de Veluwe, eveneens bij onze noorderburen dus, kent men de Blauwe 
Gerrit die een gelijkaardig gedrag wordt toegeschreven als onze Vlaamse 
kludde. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan, want volledigheid 
kunnen we hier zeker niet nastreven … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varia 
 
Het vorige lijstje was onvolledig. Het volgende 
lijstje ook. Zoals dat het geval is met veel 
figuren uit de Vlaamse folklore, ontmoet men 
kludde ook in de stripverhalen “Suske en 
Wiske” en meer speciaal in de albums “De 
zwarte madam”, “Amoris van Amoras” en “De 
stuivende stad”. Hij werkt in deze verhalen 
soms samen met Lange Wapper. In een album 
van “De Rode Ridder” kan men kludde aan het 
werk zien als een waterdemon die van 
gedaante kan veranderen.   
 
In het boek “Jan zonder Vrees” uit 1910 van Constant de Kinder duikt kludde 
ook op, evenals in de gelijknamige tekenfilm uit 1984 van Jef Cassiers. In een 
verslag (GvA 04.04.2011) over een publieksgerichte KWB-activiteit te 
Hamme lazen we volgende uitspraak die duidelijk naar het boek verwijst: 
“De legende van Kludde gaat over een waterduivel die zich schuilhield in de 
Wal van ’t Kasteel op Moes”, vertelt Louis Windey, die de kwelgeest in zijn 
dialectboeken beschrijft. “Hij beroofde de reizigers naar Kastel van hun 
geldbeurs. Jan zonder Vrees ontmaskerde hem. Nadien bleek dat de Heer 
van het kasteel de mensen beroofde.” 
 
In Wichelen tenslotte kan men een kludde-pad bewandelen. Voor de naam 
van het pad verwijzen de initiatiefnemers o.a. naar de naam van de voor-
malige Wichelse volksdansgroep die in de jaren ’70 en ’80 van de vorige 
eeuw zeer actief was. 

Willy Cobbaut 
 
 
 
(1) In een gedeelte van Vlaams-Brabant, waar hij huisde in de vroegere 
moerassen, bossen en weilanden nabij de Zenne, spreekt men van kleudde. 
In de dialecten van het Land van Aalst heet hij dan kledden, o.a. in de 
uitspraak “Wa veur ne kledd’n zijde gij!”. In de Rupelstreek kan men de 
naam als klodde uitgesproken horen.  
(2) Prof. dr. K.C. Peeters, “Eigen aard – Overzicht van het Vlaamse volks-
leven”. Uitg. De Vlijt, Antwerpen. 3de uitgave, 1963, p. 207.  
(3) Alfons de Cock, “Vlaamsche sagen uit den volksmond” (Amsterdam 
1921). Sage nr. 127: “Kludde herkend”, p. 102.  
(4) Cfr. Wikipedia. Daar vernemen we ook dat bidden een probaat middel 
zou zijn om aan de fratsen van kludde te ontsnappen.  
 
     
  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Twee versies van hetzelfde kludde-verhaal zoals de Vlaamse volkskundige Alfons 
de Cock (Zie “De Driesprong” van november/december 2012) ze optekende. Oude 
spelling werd behouden. 
 
KLUDDE EN ZIJN VEL 
 
De verschijningen van Kludden(s), waterduivels of weerwolven waren, naar men 
verzekert, het werk van booze lieden, die hunne ziel aan den duivel verkocht hadden 
en van deze een vel hadden bekomen dat zij moesten aantrekken. Dit vel wisten zij 
ergens te verbergen, vermits zij voor derzelver inlevering verantwoordelijk waren.  
 
Zo vertelt men te Wichelen en in de omstreken van een zekeren dienstbode, die ’s 
nachts Kludde liep en zijn vel zoo slecht had weggestopt, dat zijn meester het had 
weten te ontdekken. Op het advies van pastoor en bis-schop moest dit vel in de 
afwezigheid van den knecht ver-brand worden. Hiertoe zond men hem op zekeren 
dag naar een verafgelegen dorp een boodschap doen. Toen hij een geruimen tijd 
vertrokken was, werd er een groot vuur aangelegd, het vel voor den dag gehaald en 
in het vuur geworpen. Wanneer het door de vlammen verslon-den was, kwam de 
knecht, buiten adem (…), te huffs toegelopen, doch het was te laat, de huid was 
verbrand. Hij vertelde dan hoe hij, door een geheime macht, werd teruggeroepen en 
ijselijk gemarteld en nu, tot zijn groote vreugde, door de vernietiging van ’t vel verlost 
was.     
 
KLUDDE VERLOST 
 
Een boerenknecht ging alle avonden uit en niemand wist waarheen. Heele nachten 
bleef hij weg zonder dat iemand hem ergens ontmoette. De jongen was mager en 
scheen afgemat en lijdend. Elk zag het en elk zei het. Toen de andere knechten of 
zijn vrienden hem vroegen, waar hij elken avond ging, ontvingen zij geen antwoord. 
Eindelijk besloot men hem gade te slaan en zie, hij trok ’s avonds naar een eenzaam 
boschje waar een holle wilg stond. Daar haalde hij een groot beestenvel uit, trok het 
aan en begon als Kludde rond te loopen. Dat duurde den heelen nacht. Nu kende 
men het geheim en zocht een middel om den jongen te verlossen. 
 
Op zekeren dag werd hij, na voorafgaandelijke afspraak, naar een afgelegen dorp 
gezonden en terwijl hij weg was, gingen de vrienden het vel uit den boom halen, 
terwijl men intusschen den bakoven gloeiend maakte. Dan werd er het vel 
ingeworpen, maar nauwelijks was het aan ’t branden, of de uitgezonden knecht 
verscheen daar en wilde met alle geweld het vel uit den oven halen. Doch de 
omstanders beletten het hem. Intusschen stond de jongen zich te wringen en te 
kronkelen van de pijn, al zijn krachten inspannend om zich los te rukken. Het was 
evenwel vergeefsche moeite. Zoodra echter het vel geheel verbrand was, stond de 
jongen stil en voelde geen pijn meer. Van dat oogenblik af was hij verlost en moest 
ook geen Kludde meer lopen.  
 



■■■ Onder de titel “En kwam in Waes, dat soete lant … Daar waar Reynaert 
zich thuis voelt” kon men in het VVKB-tijdschrift “De Driesprong” van 
september/oktober 2010 een bijdrage lezen over – in een ietwat oudere 
spelling – Reynaert de Vos. Deze sprookjesfiguur uit het bekend 
Middeleeuws dierenepos “Vanden Vos Reynaerde” – een Vlaamse 
schepping en ondertussen wereldberoemd! – dwaalde weliswaar ook rond 
bij onze noorderburen, onze oosterburen en onze zuiderburen, maar is toch 
vooral een streekfiguur uit de folklore van het Waasland, waar wij onze 
jeugd doorbrachten in het gezelschap van … inderdaad, Reinaart de Vos. 
 
Reinaart de Vos – we passen hem een kleedje in de huidige spelling aan – 
dwaalt nog altijd in het Waasland rond en beheerst er nog steeds het leven 
van heel wat mensen. We bezochten er onlangs zo een en stellen hem graag 
aan onze lezers voor: Marcel Ryssen.  
 

Marcel Ryssen 
85 jaar jong 

en als bezeten door Reynaert 
 
Wij kennen Marcel (° 1927) al lang. Als geboren West-Vlaming zakte hij af 
naar het “Soete Landt dat Waes heet”, waar hij als leraar Nederlands in de 
Broederschool te Sint-Niklaas werd benoemd. Via Broeder Aloïs, zelf een 
fervent “vossenjager”, werd hij als bezeten door “den fellen met den rossen 
baerde”. In de klas las hij met zijn studenten het volledige verhaal, zoals Jan 
Frans Willems het in 1834 had hertaald. Regelmatig trok hij met zijn 
leerlingen met de fiets in het spoor van Reinaart naar meer merkpunten in 
het Land van Waas (*) tussen Daknam en Hulst,  waar “Willem die Madocke 
makede” – zoals de eerste regel van het epos luidt - zijn verhaal situeerde. 
Later werd er in de klas ook getekend, geschilderd en geboetseerd. Meer van 
zijn oud-leerlingen wist hij dan ook te bezielen voor verdere studie van dit 
toch wel uitzonderlijk epos. Daartussen o.a. Rik Van Daele, die er zijn 
doctoraatstitel mee verdedigde, en Walter Verniers, die nadien een eigen 
versie publiceerde. 
 
Marcel Ryssen was – en is nog – een briljant verteller die met panache 
honderden keren het Middelnederlands dierenverhaal heeft voorgelezen, 
verteld, gespeeld. Want als Marcel in de huid van de vos kruipt, dan vertelt 
hij niet meer; dan is hij hem ook in gebaar, zegging, houding. Ook het 
oeuvre van Streuvels en Gezelle hebben hem altijd geboeid. De jaren hebben 
tot vandaag blijkbaar op hem geen vat … en zijn zilveren haren staan hem 
prachtig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het moet dan ook niet verwonderen dat toen hij in 1988, samen met Herman 
Heyse (1937-1992), die helaas veel te vroeg overleed, en Rik Van Daele, het 
“Reynaertgenootschap” en “Tiecelijn” boven de doopvont hield, hij een 
stuwende motor vormde in de snelle opgang van zowel het genootschap als 
het daar aan verbonden tijdschrift. Als voorzitter had – en heeft hij nog – 
ruim aandeel in de talrijke publicaties die in het tijdschrift “Tiecelijn” 
worden opgenomen.  Sinds kort werd het tijdschrift wel vervangen door een 
jaarboek, dat eveneens talrijke bijdragen bevat. Uiteraard werd Marcel ook 
opgenomen in de “Orde van de Vossenstaart”, die door Bert Peleman in het 
leven werd geroepen, maar ondertussen werd afgevoerd. 
 
Marcel Ryssen is ook een man 
met zin voor humor. Een 
hoogtepunt in zijn “Reynaert-
carrière” was beslist de op-
name op cd van “Marcel 
Ryssen vertelt ‘Reynaert de 
Vos’” in februari/maart 2010.  
Aanleiding hiervoor was zijn 
boeiende voordracht bij het 
Reinaartbeeld van Albert 
Poels in het stadspark van 
Sint-Niklaas. (**) 
 
Het is een boeiend en heel knap document geworden waarin Marcel op een 
schitterende manier gestalte geeft aan de personages die “de Vos” zo 
boeiend en uniek maken. Het bundelt liefst veertien luikjes waarin “den 
fellen met den rossen baerde” er niet zo positief uitkomt. Het werd een 
realisatie in samenwerking met de Cultuurraad Sint-Niklaas en de 
Erfgoedcel Waasland. Beslist de moeite waard! 

Eddy Picavet 
 
 
(*) In feite een gallicisme voor wat taalkundig correcter het Waasland moet zijn.  
(**) Voor de afbeelding van Marcel Ryssen werd het Ex Libris gebruikt van de hand 
van Hedwig Pauwels. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cd kan besteld worden bij het “Reynaertgenootschap”, Nijverheids-
straat 32 te 9100 Sint-Niklaas. Of ook via info@reynaertgenootschap.be. 
IBAN BE91 6455 1166 9476; BICJVBABE 22. Prijs: 10 €. 



Bij vallen … en opstaan! 
 
Ik zeg altijd: “Als je niet wil vallen, moet je blijven 
rechtstaan.” Het zou wel een uitspraak van Mauriceke 
uit F.C. De Kampioenen kunnen zijn. Een waarheid als 
een koe dus ... 
 
Maar voor wie regelmatig met evenwichtsstoornissen 
wordt geplaagd, moet dit toch wel even genuanceerd 
worden. Alhoewel ik me nog gelukkig mag achten dat ik 
altijd naar rechts val. Moest het naar links zijn, zou het 
me wel enigszins gewetensproblemen bezorgen … Dat 
is echter een zééééér persoonlijke overweging! 
 
Maar nu naar de feiten. Het gebeurde zowat een maand geleden. Ik stond ’s nachts 
plots naast mijn bed. Slaapdronken wellicht heb ik een paar stappen gezet, ben 
beginnen tollen en ben met een bonk op mijn achterhoofd en op de grond gevallen. 
Resultaat: Een hersenschudding en een inwendige bloedstorting in de nekstreek. 
Voor iemand die in Sint-Niklaas werd geboren, kan dat echter fataal zijn, want dat 
speciaal soort Waaslanders omschrijft men al als “dikke nekken” …. 
 
Omdat ik bij die gelegenheid ook tegen het onderstel van de zetel was gevallen, 
waren eveneens een paar ribben geraakt. De arts in de dienst “spoed” kon alleen 
maar bevestigen: Een hersenschudding, een inwendige bloedstorting en enkele 
ribben gebroken en/of gekneusd. “Dat wordt een zaak van minstens zes tot acht 
weken. Tijd zat dus om te rusten, veel te rusten en veel te peinzen …”, troostte hij 
me nog. 
 
Kon ik anders dan dat advies – nog medisch ondersteund ook - opvolgen? Ik heb 
gerust, veel gerust en heb ook nagedacht en heel wat gepeinsd … Vooral over die 
bonk waarmee ik op mijn achterhoofd ben terechtgekomen. Dat er in dat hoofd van 
me met de jaren minder en minder “marchandise” zat, wist ik al een hele tijd. Maar 
dat het zo erg gesteld was, kon ik me moeilijk voorstellen! 
 
Ook heb ik veel meer respect gekregen voor Adam. U weet wel, die offerde zomaar 
een rib om daaruit Eva te profileren. Ik weet het! Als je je alleen voelt, zou je veel 
doen om … Maar een rib aanbieden?  Het is wellicht bij die ene gebleven, want 
verder in de bijbel wordt daarover in het Scheppingsverhaal met geen woord meer 
gerept. Wellicht had Adam aan één Eva al meer dan de handen vol … 
 
En voor de rest ? Dat ik ouder ben geworden en minder stabiel, daarover heb ik heel 
wat minder gemediteerd. Dat moest ook niet … Sommige dingen kan je gewoon niet 
ontkennen!                                                                                                                                                                
                                                                                                                  Eddy Picavet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
■ ■ ■ GOTHA in het Duitse Thüringen is dit jaar 2013 gaststad voor de 
50ste Europeade.  Gotha is een pracht van een cultuurstad en Thüringen is 
een verzameling aantrekkelijke landschappen die elk jaar ontelbare 
toeristen weet te bekoren. 
 

Een aantal eeuwen geleden was een en ander ook al bekend bij ene dr. 
Faust, de tovenaar en duivelskunstenaar in vele volkssagen, in de 
klassieke literatuur en in de muziekwereld overbekend. In een aantal van 
die Duitse sagen en legenden maakt hij ook zijn opwachting in de stad 
Gotha. Twee van die sagen uit Thüringen vertellen we hier. 

 
■ Op zekere dag trok dr. Faust naar Gotha. Het was juni en de boeren 
haalden het hooi van de velden. Tijdens een wandeling met enkele vrienden 
arriveerde hij aan de stadspoort, waar een boer met een hooikar zijn weg 
kruiste. Dr. Faust liep in het midden van de weg en de boer verzocht hem 
plaats te maken en langs de kant van de weg te gaan staan. Waarop deze als 
antwoord kreeg: “Nu wil ik wel eens zien of ik voor u of jij voor mij moet 
uitwijken. Heb je nooit gehoord dat een hooikar uitwijken moet?” Na een 
korte woordenwisseling voegde Faust er nog aan toe: “Doe niet te moeilijk 
of ik eet hier alles op, kar, hooi en paard.” 
 

De boer was zodanig onder de indruk van dit dreigement, dat hij daad-
werkelijk meende te zien dat Faust een danig grote mond had en hij zonder 
moeite het paard aan het opeten was, dan het hooi en tenslotte de kar.   
 

Waarop de boer naar de burgemeester liep en hem het hele verhaal vertelde 
zoals hij meende dat het gebeurd was. Glimlachend betwijfelde de burger-
vader wat hij hoorde, maar trok toch met de klager mee. Als beiden aan de 
stadspoort kwamen, vonden ze paard, kar en hooi gewoon langs de kant 
van de weg. Faust had - weer eens – een van zijn duivelskunsten uitgehaald.  
 
 
 

■ Dr. Faust bleef veertien dagen in Gotha in een hotel en deed niets dan eten 
en drinken. Omdat hij alles ook prompt betaalde, hield men hem voor een 
eerlijk man. Maar dat bleef niet zo. Faust begon snel wat al te veel aandacht 
te tonen voor de vrouw des huizes. Toen de hotelier op een dag wat vroeger 
dan anders van de kerkdienst terugkwam … U kunt het al raden.  
 

De betrapte Faust voelde zich vernederd en de wraak volgde nog datzelfde 
jaar in de herfstdagen. Als de hotelier een nieuwe voorraad wijn in zijn 
kelder brengen wou, werd telkens weer de lantaarn uitgeblazen. Met groot 
gejammer van hem en zijn knecht als gevolg, tot zelfs de buren er last van 
hadden. Maar geen wijn betekende uiteraard ook geen klanten meer over de 
vloer en de zaak moest sluiten. In Thüringen vertelt men er zelfs bij dat, ook 
nu nog, niemand meer die kelder betreden kan!    
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                             
VOOR                          
UW                        
AGENDA 
  
ZA 2 FEBRUARI 2013 
            Poppentheater Pallieter presenteert “Het Spookkasteel” in “De Zevenster”, P. De 

Meerleerstraat 94 te Sint-Niklaas. Een organisatie van vkg. “Boerke Naas”. 
Aanvang om 15 u. Inkom 4 euro. Info: 0486/762723 – 03/777 97 52. Ook via 
boerke.naas@telenet.be of www.boerkenaas.be.  

            

ZO 3 FEBRUARI 2013 
             Volksdansnamiddag van vkg. “Klepperman” in het parochiecentrum Mol-

Ginderbuiten, Kapellestraat 90 te 2400 Mol. Aanvang 14 u; einde tegen 17 u.  
Inkom gratis. Meer info via Herman Boyen (014/70 69 70); Paul Swinnen 
(014/70 67 36); Mark Loos (014/31 27 91). Of klepperman@telenet.be.  

 

ZA 9 FEBRUARI 2013 
             Volksdansbal van vkg. “Zonnedauw”. Locatie: Parochiezaal, Langestraat 6 te 2235 

Houtvenne. Aanvang: 20 u. Inkom: 3 euro. Meer info: 015/24 98 57.   
 

ZA 23 FEBRUARI 2013 
             Volksdansfeest van vkg. “Reinaert” (Mortsel). Voor jong en oud. Begeleiding door  

muziekgroep “Dissonant”. Locatie: “’t Parkske”, Edegemsestraat 26 te 2640 
Mortsel. Aanvang 20 u. Info via reinaert.mortsel@telenet.be of 
jozef.goossenaerts@telenet.be. (015/31 04 15 – 0478/90 90 95).  

              

             Poppentheater Kalleke Step (Dendermonde). Op het programma “Het geheim 
van de Heksenkring!”. (5+). Locatie: Kalleke Step-theater, Sint-Elooistraat 15 te 
9200 Grembergen. Voorstellingen op zaterdag 23 en zondag 24 februari en op 
zaterdag 2 en zondag 3 maart, telkens om 15 u. Inkom: 3 € (tot en met 12 jaar);    
5 € (ouder dan 12 jaar). Reservatie (aanbevolen) in het TheaterCafé, Kerkstraat 
26 te 9200 Dendermonde. Of telefonisch 0473/862 108.     

 

VR 22 FEBRUARI 2013 
            Traditionele Droge Worsten Kaarting van vkg. “De Hovelingen-Viking” (Gistel). 

Locatie: “Ons Huis”, Markt te 8470 Gistel. Vanaf 19 u kan men er gezellig een 
kaartje leggen en een glaasje drinken. Inleg: 1,50 euro. Voor meer info:  Koen 
Denduyver – Tel. 0496/231803 of koen@hovelingen.be. 

 
ZO 24 FEBRUARI 2013 
            Dansatelier in Buurthuis Molenheem, Izegemsestraat 205 te 8501 Heule.   

Van 10 u tot 16 u 30’. Org. Danscollege. Zie verder in dit nummer. 
  
VR 8 MAART 2013 
            Bal voor ’t Volk van vkg. “De Vlasblomme”. Aanvang 20 u. Live-orkest. Locatie: OC 

De Neerbeek, Vlaswaagstraat te 8501 Bissegem. Inkom: VVK 3 euro; ADD 4 euro. 
Info via Eddy Lepercq (056/420937); de.vlasblomme@gmail.com.; of via de 
website www.de-vlasblomme-bissegem.be.  

 

ZA 9 MAART 2013 
            Volksdansfeest van vkg. “’t Veerke”. Begeleiding door live orkest. Inkom 4 euro.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
             Locatie: JC Den Trechter, Dorp Oost, 2070 Zwijndrecht. Aanvang om 20 u. Meer 

info: Machteld Heyrman – info@tveerke.be. Of www.tveerke.be.  
 
ZA 16 MAART 2013 
             Nationaal VVKB-Bal. Dansavond met live orkest. Een organisatie van het VVKB-

Danscollege. Locatie: Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde. Inkom 5 
euro. Aanvang 20 u. Volksdanskledij wordt warm aanbevolen. Voor meer info: 
secretariaat@vvkb.org.    

 
ZA 30 MAART 2013 
            Studiedag “Dans op de grens”. Organisatie en locatie: Muziekcentrum, Dikkebus-

straat 234 te 8950 Dranouter. Aanvang 13 u 30’. Einde tegen 18 u. In samen-
werking met onze Franse buren uit Hazebroek en Nieppe en “Muziekmozaïek” uit 
Vlaanderen. ’s Avonds bal met “Les Pantouflards” en “Limbrant”. De studiedag is 
gratis, maar de plaatsen zijn beperkt en inschrijven is verplicht. Stuur hiervoor 
een email naar reservatie@dranoutercentrum.be met naam, voornaam, email-
adres, gsm-nummer en aantal personen.   

 
Za 13 APRIL 2013 
            Volksdansfeest van vkg. “De Wevers”. Orkest: “Bruers en Zussen”. Locatie: Fort 

van Merksem, Fortsteenweg 120 te 2170 Merksem. Aanvang 20 u. Meer info: 
André Couvreur – dre.couvreur@skynet.be – Tel. 0476/471217. 

 
ZA 20 APRIL 2013 
            Poppentheater Kalleke Step (Dendermonde). Op het programma “Coconut”. Live 

vanuit het Kalleke Step Theater, St-Elooistraat 15 te 9200 Grembergen. "Villa 
Joost" met bekende en minderbekende maar toch steeds enorm boeiende 
praatgasten en verrassende muzikale acts. Deze derde aflevering van de 
Coconutreeks mag je niet missen! Voorstellingen op zaterdag 20 en zondag 21 
april, telkens om 20 u. Ook op zaterdag 27 april om 20 u en op zondag 28 april om 
15 u. Inkom: 8 € Reservatie (aanbevolen) in het TheaterCafé, Kerkstraat 26 te 
9200 Dendermonde. Of telefonisch 0473/862 108. 

 
              Bal van vkg. “Mie Katoen”. Om 19 u kinderdans; om 20 u gevarieerd programma 

met Vlaams, Engels, Continentaal, Balkan en Israëlisch. Locatie: Cultureel Centrum 
- Zaal de Ruiterhal, Gemeentepark 10 te 2930 Brasschaat. Voor meer info: 
miekatoenvzw@gmail.com.        

 
ZO 5 MEI 2013 
             Nationale meiboomplanting te Sint-Niklaas. Organisatie van vkg. “Boerke Naas” 

mmv.  gouw Oost-Vlaanderen. Meer info in volgend nummer van “De Driesprong”.    
 
ZA/ZO 18/19 MEI 2013 
            Folklorefestival WIVO van vkg. “De Kegelaar”. Zaterdag 18 mei: Sinksenbal om 20   

u in de Rozenkranszaal, Heistraat 390 te Wilrijk. Zondag 19 mei om 11 u 30’ 
aperitiefconcert in de Rozenkranszaal. Zondagnamiddag om 15 u: Festival-
voorstelling met buitenlandse groepen in het Diontheater, Sint-Camillusstraat 29 
te Wilrijk. Info en reservatie: 0498/235731. Zie ook →		www.dekegelaar.org.    

 
ZO 19 MEI 2013 
            Meiboomplantingen van A/vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde;   

B/Heemkring “Die Swaene” in Heist-o/d-Berg. Meer info in volgend nummer.     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Het is een haast tot op de draad versleten klisjee en 
we hebben er in vorige jaren zeker en vast reeds 
meermaals gebruik van gemaakt: Niets gelijkt meer 
op een nieuwjaarsdansreceptie van de VVKB dan 
een andere nieuwjaarsdansreceptie van de VVKB. 
Zo is dat inderdaad. En toch blijft het elk jaar een 
aangename bedoening, inbegrepen de tientallen 
keren herhaalde “Een gelukkig jaar!” – “Het beste 
voor 2013!” – “Een goede gezondheid, want dat is 
wel zowat het allerbelangrijkste!” 

 
Zeker wie al een aantal keren van ‘tramlijn’ 
veranderd is, vergeet dat laatste er nooit bij te 
voegen. En terecht natuurlijk! 

 
DE NIEUWJAARSDANSRECEPTIE 2013 

 
Na het aperitief en het assortiment warme en koude hapjes, zorgde Fred 
Scholliers voor “het protocol”. Met andere woorden, hij wees elkeen de tafel 
aan waaraan men diende plaats te nemen. De menukaart, waarvoor Jeanne 
Vandenbussche opnieuw een klein meesterwerkje klaargemaakt had, voorzag 
verder “Skreifilet op lage temperatuur gegaard, zalfje van winterwortel en 
pastinaak met Hollandse saus”, gevolgd door “Toscaans varkenshaasje, 
pittige Italiaanse saus en zuiderse groentengarnituur” en een “Mantovani 
coupe met rum, rozijnen, roomijs en advocaat”. “Mokka met chocolaatjes” 
sloot alles af.  
 
Al genietend van een en ander 
konden we wat mijmeren over een 
Pakistaanse nieuwjaarswens die 
Jeanne voor ons bijeengesprokkeld 
had: “Tel de waarde van je tuin 
met bloemen, niet met de bladeren 
die er vallen. Tel je dagen met de 
gouden uren, maar de wolken, ver-
geet ze allemaal. Tel je nachten 
met de sterren, niet met de scha-
duwen. Tel je leven met elke glim-
lach en niet met tranen.  
 
Tel je leeftijd met vrienden, niet met jaren. Dan wordt het nieuwe jaar voor 
jou een jaar vol vreugde.”  
 
Tussendoor wenste de voorzitter namens zichzelf en namens het VVKB-
bestuur iedereen van harte welkom en omschreef hij uitgebreid wat de 
werking van de federatie is en in de toekomst moet (blijven) zijn. Een aantal 
verdienstelijke mensen in de ‘beweging’ ontvingen nadien het ereteken. (Zie 
de lijst op het einde van dit verslag).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tijdens zijn spreekbeurt – hier op de volgende bladzijden integraal te lezen – 
kon voorzitter Theo Smet een nieuwe groep verwelkomen die de rangen van  
de VVKB was komen vervoegen. Vorig jaar was het vkg. “Danspas” uit 
Torhout. Dit jaar was dat vkg. “Het juiste spoor” uit Deurne. Is hiermee een 
nieuwe traditie in de maak? Hoop doet leven … 
 
Wat in elk geval een traditie is … Wanneer uw dienaar de deur van 
“Mantovani” achter zich dichttrok, was het al goed zondag, maar leek het 
feest nog lang niet over z’n hoogtepunt heen. De dansvloer liep bij elke 
nieuwe dans van de West-Vlaamse muzikanten nog altijd mooi vol. En als we 
even het danslijstje raadplegen, een vijftien dansen moesten nog komen. “De 
Kegelaar” bv., of de “Dubbele Klappolka”, “Kermislief”, “Havermeuleke”, 
“Forty years of fun” … Met “Le printemps” moest nog een voorschot op de 
lente genomen worden, enzovoort, enzovoort. Maar dat heeft, zoals gezegd, 
uw dienaar allemaal niet meer meegemaakt. Oudere mensen moeten op tijd 
onder de wol kruipen. Jongere mensen – en dat waren er tijdens dit 
nieuwjaarsfeest heel wat – eigenlijk ook. Maar die weten dat nog niet …  

 
Foto’s: Fred Scholliers 

Verslag: Willy Cobbaut  
 

Ontvingen het gouden ereteken: Krist Wullaert, Lisa Van den Dorpe en 
Sofie Terry (“De Marliere”); Annemieke Braet (“De Sloepe”); Bieke Schamp 
(“De Karekiet”); Sofie Bauwens (“Sneyssens”); Brigitte Desegher en Paul 
Depoortere (“Die Boose”); Els Hugelier en Joachim Debeuf (“Canteclaer”).  
 

(Acht vereremerkten op foto hieronder  
in gezelschap van Theo, Lieve, Hilde en Jeanne) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOESPRAAK 
VAN VOORZITTER THEO SMET 
TIJDENS 
DE NIEUWJAARSDANSRECEPTIE 
 
 
Beste VVKB vrienden - Jullie zijn hier vanavond stuk 
voor stuk allemaal HEEL hartelijk welkom en in naam 
van het VVKB bestuur wens ik iedereen afzonderlijk een 
gelukkig nieuw jaar. Tegenwoordig moet je als spreker 
die zichzelf respecteert “quotes” of citaten hebben.  
Sommigen doen regelmatig beroep op Latijnse 
spreuken. Deze “quotes” zijn overigens niet moeilijk te 
vinden en zijn dikwijls heel spiritueel en zinvol.  
 

Omdat ik toch niet wilde achterblijven en vooral omdat ik niet wilde dat VVKB daarom 
misschien zou kunnen onderschat worden begin ik dan ook met een quote.  Maar maak u niet 
ongerust ik wil het zo kort houden en het hebben over heel eenvoudige dingen namelijk over 
“VOLKSKUNST”. 
 

Mijn citaat komt van professor Jean-Paul Van Bendegem, een befaamd filosoof die de term 
“Olympifiëring” gelanceerd heeft. Hij wil hiermee aangeven dat “onze maatschappij wel lijkt op 
de olympische spelen. Iedereen moet steeds meer inspanningen leveren om steeds kleinere 
effecten teweeg te brengen. Wil je nog mee kunnen, wil je er bij horen, wil je een beetje 
opvallen, dan moet je ontzettend je best doen om dit ook te bereiken.” 
 

Daarom realiseerde ik mij dat ik zo ontzettend blij ben om deel te zijn van een 
volksdansgroep en om mee te mogen werken aan de Vlaamse Volkskunstbeweging.  Ik 
spreek voor mezelf maar ik denk dat, wat ik ervaar, ook waar is voor iedereen die ook aan die 
“volkskunsten” doet. Misschien ben ik mij er wat meer van bewust, omdat ik vanuit een zeer 
drukke professionele carrière het ontzettend geluk heb om, in mijn geval, de maandagavond 
de knop om te draaien en enkele uren te gaan DANSEN! En die maandagavond vind ik daar 
een 25 andere mensen die dat ook de moeite waard vinden.  Moest ik daar alleen staan, dan 
kon ik in het beste geval iets drinken en misschien nog eventjes praten met nog iemand die 
daar kwam om te dansen, maar van dansen zou NIETS in huis komen. Niet alleen vind ik 
daar genoeg dansers om een SET te kunnen vormen, regelmatig komen er ook een aantal 
muzikanten oefenen en dansmuziek spelen. De dansleiding is daar en heeft het programma 
voorbereid.  Dus wordt er intensief gedanst, en regelmatig ook een ferm stukje gelachen.  
 

Het is een beeld dat iedereen die hier zit wel zal herkennen. Als het niet is om te dansen, dan 
om te musiceren, of om het vlaggenzwaaien te repeteren.  Achter dat alles zit nog heel wat 
achter de schermen: een bestuur dat alles in goede banen leidt, sympathisanten en werkers.  
Kortom een hele groep mensen die OOK  komen omdat ze dansen leuk vinden maar die 
vooral ook bewust of onbewust komen omdat ze daar VRIENDEN vinden. En ik ben er heilig 
van overtuigd dat zonder die warme vriendengroep dit alles NIET mogelijk zou zijn.  
 

Maar daar stopt het nog niet. De meeste groepen worden af en toe gevraagd om op te treden 
of om dansinitiatie te geven. Wie zei er ook weer dat volksdansen oubollig was en op sterven 
na dood was? Ikzelf ben dan altijd toch echt wel trots dat  we  deze  rijke schat aan Vlaamse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Volkscultuur kunnen en mogen laten zien, en dat dit blijkbaar ook  gewaardeerd wordt. Ik 
denk dat dit voor ieder die optreedt echt ook wel zo is. 
 

Achter dit alles zit nog veel meer. In de gouwen - of provincies voor de jongeren - komen de 
Vlaamse Volkskunstgroepen regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen, samenwerking 
te plannen en elkaar te steunen. Ook daar voelt men de energie en het enthousiasme van de 
groepen en van de dansers, muzikanten, en vendelzwaaiers. Men VOELT zich verbonden en 
ook daar voelt men opnieuw een warme, echte vriendschap.  Gelukkig is de tijd grotendeels 
voorbij dat groepen “concurrenten” van elkaar zijn. 
 

Vanuit de gouwen en groepen zijn enkele mensen afgevaardigd om overkoepelend in de 
Vlaamse Volkskunstfederatie VVKB te zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. 
Uiteraard is het niet altijd en overal koek en ei en zijn er soms conflicten of zien er mensen of 
groepen het niet meer echt zitten. Bovendien speelt op dat niveau ook POLITIEK en probeert 
en probeerde men ons in structuren te steken.  Ook hier kan ik getuigen dat we in de VVKB 
algemene vergadering mensen hebben die elkaar proberen te verstaan. Het was 
hartverwarmend dat we op de laatste Algemene vergadering stoelen hebben moeten 
bijzetten omdat er de laatste jaren nog nooit zo veel volk is geweest, en dat we daar een heel 
positieve interactieve vergadering hadden. Vergeten we ook niet dat we mensen hebben die 
bijna dagelijks in de weer zijn om ons tijdschrift te verzorgen.  In het VVKB bestuur tenslotte 
kan ik alleen maar zeggen dat we daar een groep  VRIENDEN hebben waartussen alles 
bespreekbaar is en waar heel veel gewerkt worden.  
 

Daarom beste vrienden ben ik zo fier en zo blij dat er ook hier zo veel mensen aanwezig zijn.  
Hier voel je gewoon die vriendschap en dat enthousiasme. ALLEMAAL HEEL HARTELIJK  
DANK voor jullie inzet. Doe zo voort en laat ons elkaar inspireren om nog  beter te doen, 
zonder ons tot ook maar iets te laten DWINGEN.   
 

Vergeten wij bij dit alles ook de JEUGD niet. Als we hier rond kijken zie ik heel veel jonge 
mensen en dat doet heel veel plezier. Natuurlijk zie ik enkele minder jonge mensen, 
waaronder ik ook mijzelf reken, maar ik zie hier gelukkige GEEN OUDE mensen want dan zat 
je hier niet.  Kijk als ’t u belieft heel bewust en heel intensief uit om JONGERE mensen in de 
groepen aan te trekken. Besturen van groepen denk er op tijd aan om jongeren mee te 
betrekken in het bestuur en stuur jonge mensen naar cursussen en opleidingen om hen klaar 
te maken om de dansleiding mee op zich te nemen.  
 

Verwijzend naar de term “olympifiëring” ben ik zeer fier om zo iets “onnozels” te doen als 
volksdansen met een groep vrienden. Voor ons is het niet zo maar dansen. We proberen om 
alles zo goed mogelijk te doen en te “streven” naar perfectie wetende dat niemand zal 
worden uitgestoten of afgestraft omdat hij of zij eens verkeerd is gedraaid of eventjes de 
draad kwijt was.  Volksdansen, met alles wat er bij hoort is lekkere ontspannen inspanning op 
fysisch (een uur dansen is “sport”) en op intellectueel gebied (memoriseren van de 
danspassen en dansfiguren en dat voor zo veel verschillende dansen).  Ik ben blij dat ik dat 
kan en mag doen, en dat er zo velen bereid zijn en het waardevol vinden om dit ook te doen.   
Dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid en voor jullie inzet. Dank aan onze secretaris 
voor de inschrijvingen en de tafelschikking. Dank aan Jeanne Vandenbussche voor de alweer 
schitterende menukaarten en aan Fred Scholliers voor het protocol. Maak er een fijne, 
gezellige avond van en maak er vooral een FIJN WARM dansjaar van. 
 
 
  

 

 

 

 

 



Op de weg 
tussen wieg en graf 
wisselen  
een lach en een traan 
regelmatig af. 
 
In beide willen wij 
naast u staan. 
 
 
♣ Miel Degryse is het zoontje van Bert en Ine Buyck. Hij werd geboren op 
donderdag 11 oktober 2012. Hij is de kleinzoon van Frank Buyck en Kathy 
Ghys, dansende leden van vkg. “De Vlasblomme” (Bissegem). 
 

♦ Pol Corthals werd geboren te Dendermonde op 24 augustus 1923 en overleed 
te Jette op 27 oktober 2012. Pol was dansleider bij de toenmalige VDCV en lid 
van vkg. “Pippezijpe” (Dilbeek). 
 

♦ Nora Hendriks, echtgenote van Jan Vande Voorde, werd geboren op 21 mei 
1921 te Buizingen en overleed te Sint-Agatha-Berchem op 10 november 2012. 
Zij was medestichtster van vkg. “Die Blidscap”  en ere-lid van VVKB. 
 

♣ Mieke Bleyenberg en Timothy Snauwaert werden op vrijdag 14 december 
2012 de trotse ouders van een dochtertje dat ze de naam Manoe meegaven. 
Ronald Snauwaert en Gerda de Decker werden zodoende resp. opa en oma. In 
vkg. “Sneyssens” (Evergem) vieren ze dus feest. 
 

♣ Op woensdag 28 november 2012 werd Frederieke geboren. Zij is het 
dochtertje van Dirk de Coninck (lid van vkg. ‘De Kegelaar’ – Wilrijk) en van 
Liesbeth Stryckers. 
 

♦ Geboren te Antwerpen op 26 september 1956 overleed Bob Goossenaerts 
aldaar op 13 januari jl. Hij was de broer van Marc Goossenaerts, lid van vkg. 
“De kegelaar” (Wilrijk). 
 

♣ Te Veurne werd Sietske geboren, dochtertje van Julie Steen en Steven de 
Tollenaere, leden van vkg. “Zannekin” (Veurne).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



█ In een nog niet zo ver verleden – we tellen dan in jaren, niet in decennia – 
schreven we reeds een stukje over Ardegem en een over Veldert, twee 
Faluintjesdorpen in de Denderstreek, even ten oosten van de Ajuinenstad Aalst. 
 

KASTEELSPOTTERS ZIJN GEWAARSCHUWD  
 
In Ardegem kunnen we zo stilaan een halve eeuw vanop onze berg – misschien 
is een uit de kluiten gewassen molshoop een iets concretere weergave van de 
werkelijkheid – de skyline van het Kravaalbos bewonderen wanneer we over de 
Twelfpenninckkouter kijken … In Ardegem ook maakten we persoonlijk de 
gevolgen mee van de partijpolitiek berekende en tegen de wil van de 
meerderheid georganiseerde fusie uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. 
Gevolgd door de overspoeling van de streek door grotere en nog grotere 
warenhuizen. Gevolgd door de besparingswoede in de bankwereld en de post. 
U maakt zelf wel het lijstje op van wat hier allemaal verdwenen is. Maar stuur 
toch maar geen rouwtelegrammen. De meer dan veertig verenigingen die               
Ardegem rijk is, ze leven nog altijd … en hoe! 
 
In Veldert, waar we onze fysische gezondheid toevertrouwd hebben aan de 
goede zorgen van een dokteressen-collectief, bekeken we het leven op de 
Vlaamse boerenbuiten vanuit de wachtkamer en, gedeeltelijk dan toch, aan de 
hand van wat daar zoal te beleven en vooral te horen is. Dat leverde een mooi 
stukje – al zeg ik het zelf – schuinschrijverij op, eindigend op een paragraaf 
nostalgie naar de wachtkamer van de huisarts in ons eigen geboortedorp, hier 
een vijftiental kilometers verderop. Maar misschien is nostalgie – “het 
idealiserend terugverlangen naar dat wat geweest is”, volgens onze Dikke Van 
Dale, elfde uitgaven 1984 – ook een ouderdomskwaaltje? We zullen het aan de 
dokteressen eens vragen … 
 
Veldert ligt ten zuiden van Ardegem. Meedraaiend met de wijzers van het 
uurwerk en ten westen van mijn Ardegemse berg ligt Oorsele, het derde van de 
Faluintjesdorpen. De inwoners beschikken over precies gemeten 943 ha. - de 
bebouwde en de onbebouwde percelen samengeteld - en het is, volgens de 
landmeters toch, het grootste van de vier Faluintjesdorpen. We zullen dat maar 
geloven. Ieder zijn stiel, zoals gezegd wordt.  
 
De Heilige Gudula is U misschien minder bekend, maar niet zo in Oorsele. Daar 
is het zowat de patroonheilige van de hele gemeenschap en op het dorpsplein – 
onlangs nieuw mooi aangelegd na schrapping van een aantal parkeerplaatsen – 
staat de éénbeukige laatgotische Ste-Gudulakapel uit 1597, opgetrokken in 
Veldertse zandsteen, “in vrij onregelmatig verband”, zo leert ons de editie 1985 
van de onvolprezen “Gids voor Vlaanderen” van de VTB.  
 
Deze Heilige Gudula - of Sinte-Goedele, als U het wil – moest het in lang 
vervlogen eeuwen echter afleggen tegen de nagedachtenis van een 
legioensoldaat,  zoon van een Romeins magistraat en later bisschop van Tours in 
Frankrijk.  U kent hem:  De Heilige Martinus,  bij ons ietwat omgedoopt tot Sint- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maarten. Hij won het dus van Sinte-Goedele en hij werd zeer officieel de 
patroonheilige van de laatromaanse parochiekerk van Oorsele. Waarom? Dat 
weten we niet en er is vanzelfsprekend niemand meer aan wie we het kunnen 
gaan vragen … 
 
Wie in de eerste helft van de 16de eeuw na de zondagse Hoogmis zijn/haar 
stappen oostwaarts richtte, kon langs een mooie dreef naar het omwalde 
renaissancekasteel wandelen. Als men tot de intimi van de kasteelbewoners 
behoorde dan toch. Dat was entourage en personeel van Karel de Croy, abt van 
Affligem en nog veel andere dingen meer.   
 
De familie de Croy, uit de vriendenkring van Keizer Karel, dat waren duidelijk 
geen simpele zielen. En Karel zeker niet. De tijdsgeest, we weten het wel, en de 
politiek-militair-religieuze verhoudingen en gebruiken lieten toen veel toe dat 
vandaag de dag totaal onvoorstelbaar is – alhoewel … - maar Karel bakte het 
toch wel hééééél bruin. Niet onterecht vraagt Dom Albertus van Roy OSB, 
auteur van het DF-boek “Affligem. Roem van ons land” zich op p. 137 af: 
“Waarom Karel van Croy, die toch bisschop van Doornik was, rondom Affligem 
ook nog twee kastelen moest hebben, komt ons op zijn minst zonderling voor.” 
 
Maar hij kreeg zijn kastelen, een in Veldert en 
een in Oorsele. In het eerste kasteel zal hij wel 
niet dikwijls vertoefd hebben, want het 
brandde de avond van de inhuldiging volledig 
af. In Oorsele kwam hij af en toe en het was 
niet om er in de kasteelkapel te komen bidden. 
Zo zeggen de historici toch. We zullen ze maar 
geloven. Ieder zijn stiel …  
 
Het waterkasteel van Oorsele brandde niet af. Het staat er nog. Het werd een 
aantal jaren na de inhuldiging verbouwd in laatrenaissancestijl, een eerste maal 
gerestaureerd in 1894, in 1944 tot beschermd monument gepromoveerd en een 
paar decennia geleden nogmaals gerestaureerd door de huidige eigenaar met 
miljoenensteun van de overheid. Elk jaar op Open Monumentendag gaan de 
poorten voor één dag open. Dat moet zo.  
 
Maar dat het kasteel minstens vanaf de openbare weg door de medebetalers van 
de restauratie moet te zien zijn, staat duidelijk níet in het restauratiecontract 
tussen overheid en eigenaar. “Je kunt het kasteel van buiten bewonderen”, zo 
beweren die van Vlaanderen Vakantieland op hun website. Ze zijn er duidelijk 
al een aantal jaren niet geweest. De huidige eigenaar heeft zijn beschermd 
monument nog eens extra beschermd en langs de kant van de openbare weg een 
metershoge haag laten neerpoten, hoofdzakelijk met wintervast groen. Kasteel-
spotters zijn dus gewaarschuwd. Ze kunnen zich de moeite en de kosten van de 
verplaatsing naar Oorsele besparen. Er valt maar moeilijk iets te bewonderen …   
   

Johan van Breda 
    
 
   
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



DE LIEDBOEKEN – Albert Blyau werd geboren te Gent op 23 november 1872. Hij 
promoveerde in 1906 tot dr. in de wijsbegeerte en letteren – Germaanse filologie. Hij overleed 
in 1946. Zijn naam zal hoofdzakelijk verbonden blijven aan het “Ypersch Oud-Liedboek” 
waarvoor hij samen met Marcel Tasseel, directeur van de muziekschool te Ieper, meer dan 
200 volksliederen verzamelde uit de streek rond Ieper.  
 
Zij voldeden hiermee aan de wens van prof. Paul Fredericq, van wie Albert Blyau van 1899 
tot 1903 privé-secretaris zou worden en die hem in augustus 1895 vanuit Zwitserland 
volgende brief had geschreven: “Tracht te leperen en in de dorpen van den Westhoek oude 
volksliederen uit den mond van 't volk (oude kantwerksters, boerinnen, enz.) op te teekenen. 
Ik ben overtuigd, dat er nog onbekende aldaar moeten voortleven, want dat gedeelte van 
Vlaanderen werd nog niet geëxploreerd... Ook de varianten op reeds bekende liederen zijn 
van belang.” 
 
De verzameling die hiervan het resultaat was, 
verging het echter niet helemaal naar wens. We 
citeren prof. Paul de Keyser uit een korte schets 
over leven en werk van Blyau: “In de geschiedenis 
van de Vlaamse Volksliedstudie zal de naam van 
Albert Blyau bewaard blijven als die van de 
verzamelaar van het «Ypersch Oud-Liedboek ». 
Jammer genoeg bestaat van deze merkwaardige 
onderneming, buiten een in handschrift bij de familie 
bewaard gebleven verzameling, slechts een on-
voltooide druk door J. Hoste te Gent uitgegeven.” 
 
Dat we nu toch over de volledige verzameling kunnen beschikken, hebben we te danken aan 
de Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde bij het Ministerie van Openbaar 
Onderwijs die het werk in 1962 uitgaf onder de titel “Iepersch Oud-Liedboek – Teksten en 
Melodieën uit den volksmond opgeteekend door Albert Blyau en Marcellus Tasseel.” 
 
Deze uitgave brengt in totaal 234 liederen, tekst én muziek. Voorafgegaan door A/ een 
voorwoord over leven en werk van dr. Albert Blyau door prof. Paul de Keyser (p. 5-10) en B/ 
de “Genesis van deze verzameling” van de hand van Albert Blyau zelf (p. 11-54) en gevolgd 
door “Commentaar op het Iepersch Oud-Liedboek”, “Over het opsporen en opteekenen van 
oude liederen” en “Oude Vlaamsche volksliederen”, telkens van de hand van Blyau. In totaal 
telt het boek 54 + 590 = 644 blz. 
 
Noteren we tot slot dat de verzameling hoofdzakelijk liederen bevat, opgetekend in het milieu 
der Ieperse kantwerksters. En ook nog dit, nl. het slot van de inleiding van prof. Paul de 
Keyser: “De Koninklijke Commissie van Volkskunde, in wier schoot de Commissie van het 
Oude Volkslied werd opgenomen, is derhalve verheugd het levenswerk van een nederig 
geleerde als dr. Albert Blyau zijn leven lang geweest is, in zijn totaliteit te mogen uitgeven. 
Het is de hem passende hulde, die we hem in gezelschap van J.F. Willems, Dr. Snellaert. De 
Coussemaker, Feys, Guesquière, Florimond Van Duyse. J. Bols, L. Lambrechts en M. Sabbe 
mogen brengen. Bene meritus de patrimonio Flandriae!” 

Willy Cobbaut  
 

 

 

 

 

 

        



█ █ █               Het Gemeenschapscentrum De Cam 

Voor uw zomeruitstappen … 
… maar ze zijn ook in de winter open! 

 
 
 
 
 
 

 
Het Gemeenschapscentrum De Cam is de draaischijf van het cultureel leven in 
Gooik. De kantoorruimte herbergt de dienst Socioculturele Zaken. De infrastructuur 
bestaat verder uit een volkscafé, een volksinstrumentenmuseum, een cultuurschuur, 
twee vergaderlokalen en een geuzestekerij.   
 
Wij gaan het hier enkel hebben – uiteraard zonder het belang van de rest te ont-
kennen – over het volkscafé en het volksinstrumentenmuseum.  

Het volkscafé 

Volkscafé (eetcafé) De Cam is een gezellig ingericht bruin eetcafé uit het 
Pajottenland. De uitbaters helpen je graag bij het plannen van je daguitstap. Zowel te 
voet, per fiets, te paard als met de huifkar kan je de omgeving van de “Parel van het 
Pajottenland” verkennen.                                      . 
 
Tevens zijn er tal van wandel- en fietsfolders en toeristische brochures te verkrijgen 
in het café. De Cam is tevens het vertrekpunt van huifkartochten en de Gooikse 
mountainbikeroute. Mountainbikers kunnen er na hun tocht tevens douchen en de 
fiets reinigen.                                                          .                                                        
 
Info - Volkscafé De Cam, Dorpsstraat 67 te 1755 Gooik. Tel.: (02)532 21 32. E-
post: volkscafedecam@gooik.be.   

Het volksinstrumentenmuseum  

Indien je niet weet hoe een klompviool, een rommelpot, een hommel of een draailier 
er uitzien, dan moet je beslist het volksinstrumentenmuseum bezoeken.         . 
 
Deze instrumenten, alom aanwezig op diverse schilderijen van Pieter Bruegel de 
Oude en zijn zonen Pieter en Jan, zijn hier samen met andere muziekinstrumenten, 
prenten en archiefstukken tentoongesteld. Alle instrumenten komen uit de 
verzameling van Herman en Rosita Dewit van de bekende volksmuziekgroep “’t 
Kliekske”. Voor rondleidingen met gids kan men terecht in het bureel van 
Muziekmozaïek. Let wel: Locatie = Zelfde adres als de volkscafé.            .                                                                   
 
Voor info en reservaties – Muziekmozaïek, Wijngaardstraat 5 te 1755 Gooik. Tel.: 
02/532 28 38. E-post: info@muzmoz.be.  

Openingsuren – A/ Museum: Van 10 tot 18 u of op afspraak – Gesloten op maandag 
en dinsdag. B/ Café: Zelfde dagen als museum – Vanaf 10 u. 
 

 

 

 

 

 

 



  SPROKKELINGEN 
 
 
♣ ADRESWIJZIGING – In het colofon van dit nummer van “De Driesprong” 
staat nog het vorig adres van VVKB-secretaris Lieven Stubbe. Hij is ondertussen 
verhuisd, maar te laat om het in bedoelde colofon nog op te nemen. Zijn nieuw adres 
luidt als volgt: Frans Halsvest 88, 2800 Mechelen.  
 
♣ VRAAG EN ANTWOORD - Naar aanleiding van de bijdrage “Lange Wapper, 
de schrik van ’t Stad” - (zie vorig nummer van “De Driesprong”) - informeerde een 
mevrouw uit Sint-Niklaas of ook Pieter Pot naar een Antwerpse volksfiguur 
verwijst. Wij zijn op zoek gegaan en vonden volgende verklaring: 
 
Pieter Pot was een Nederlandse reder uit Dortrecht die zich met zijn gezin in 1418 in 
de Scheldestad in het huis “de Swane” vestigde in een zijstraatje van de Suikerrui. 
Hij bezat tientallen zeilschepen die o.a. de Hanzesteden bevaarden en kostbare 
koopwaar naar de stad aan de stroom meebrachten. Hij was een zeer welstellende 
figuur. In de straten die nu zijn naam dragen (Grote en Kleine Pieter Potstraat) liet 
hij een klooster bouwen dat door de Calvinisten werd aangeslagen en een tijdlang als 
stapelplaats fungeerde. Bij de Franse Revolutie werd het als zwartgoed verkocht. 
Later palmden Nederlandse Joden de gebouwen als synagoge in. Ze verhuisden later 
naar ’t Zand waar ze de Hollandse Synagoge oprichtten.  

Vandaag staan de gebouwen op de hoek van de Grote en de Kleine Pieter Potstraat 
er vervallen bij. Maar de naam van Pieter Pot, die in 1450 overleed, blijft tot 
vandaag verder leven. (EP) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■■■                                                                      ONZE KLEINE WINKEL 

 

De Europeade 2012 te Padua (Italië) staat sinds oktober 2012 als film op DVD, dank zij 
de goede zorgen van fotograaf en cineast Fred Scholliers. De film werd voor de eerste 
maal voorgesteld tijdens het "Gezellig Samenzijn" van de VVKB te Grembergen op 
zaterdagnamiddag 13 oktober van vorig jaar en oogstte veel succes bij de aanwezigen. 

 



♣ 75 JAAR VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST - Zopas verscheen bij 
Uitgeverij Davidsfonds het boek ‘Wij zingen Vlaanderen vrij’ over 75 jaar Vlaams 
Nationaal Zangfeest. Ontdek de rijke geschiedenis en het boeiende verhaal achter de 
75 edities van het Vlaams Nationaal Zangfeest: de historische wortels, de 
pioniersjaren, de omstreden oorlogszangfeesten en hun nasleep, de wederopstanding, 
de grootse successen, de tanende belangstelling, het hernieuwde elan. Historicus 
Paul Cordy belicht daarbij niet alleen het zangfeest als politieke massamanifestatie, 
maar bekijkt ook welke rol het wilde spelen in de Vlaamse culturele ontvoogding. 
Als regisseur van de jongste 11 zangfeesten geeft hij daarbij een kijk van binnenuit 
op de vele generaties medewerkers en trouwe bezoekers die sinds 1933 de 
geschiedenis van het Vlaams Nationaal Zangfeest schreven. Een prachtig boek met 
tal van unieke foto’s. Prijs € 29,95                                        (Bron: Nieuwsbrief ANZ) 

                     . 
♣ ONTMOETIGSDAGEN voor reuzenbeheerders - Het Landelijk Expertise-
centrum voor Cultuur van Alledag (LECA) organiseert samen met Reuzen in 
Vlaanderen in elke provincie een ontmoetingsmoment voor reuzenbeheerders. In 
West-Vlaanderen gebeurde dat op 17 november 2012. Oost-Vlaanderen  kwam op 
19 januari jl. aan de beurt.   
 
Voor de ontmoetingsdag in de provincie Antwerpen gaan LECA en Erfgoedcel 
Noorderkempen samen aan de slag. Deze bijeenkomst is gepland op zondag 3 maart 
2013 in Turnhout. De provincie Limburg komt eveneens aan de beurt. In 
samenwerking met onder meer de drie Limburgse erfgoedcellen zal daar op 8 juni 
2013 een bijeenkomst georganiseerd worden. 
 
Deelnemen is volledig gratis. Inschrijven kan door een mail te sturen naar 
liesbet@lecavzw.be. Vermeld duidelijk hoeveel personen je wil inschrijven. Meer 
info: LECA, Sint-Amandstraat 72, 9000 Gent. Tel. 09/2239700 of via feest@lecavzw.be.  
 
♣ ERFGOEDDAG - De voorbereidingen voor de komende Erfgoeddag zijn van 
start gegaan. De 13e editie vindt plaats op zondag 21 april 2013 met als thema Stop 
de tijd! Een goede voorbereiding is het halve werk. Om hierbij te helpen, verscheen 
een nieuwe inspiratie-brochure. Hierin krijg je een introductie tot het thema, vind je 
alle informatie over de inschrijvingsprocedure en een aantal praktische insteken en 
tips. Vergeet zeker niet het overzicht met belangrijke data door te nemen.   
 
Deze brochure bestellen kan, zolang de voorraad strekt. Coördinatie Erfgoeddag: 
Priemstraat 51 te 1000 Brussel. Tel. 02/213 10 60. Webstek: www.erfgoeddag.be.  
E-post: info@erfgoeddag.be. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� TIJDENS DE EUROPEADE 2013 te Gotha in het Duitse Thüringen 
zullen de Vlaamse groepen als Europeadedans de Rozenwals 
uitvoeren, een dans uit het Kempense Achtel en omgeving.  

 



♣ WENSEN VOOR EEN 
ZALIGE KERSTTIJD EN EEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR – 
Elk jaar sturen een aantal lezers 
kerst- en nieuwjaarswensen aan de 
redactie. Dat doet ons telkens weer 
veel plezier.  

 
En ook al kunnen we geen kaartje of een epost-berichtje terugsturen, het overtuigt 
ons elke keer opnieuw dat “De Driesprong” door veel lezers gewaardeerd wordt. Wij 
danken al onze correspondenten en wensen hen ook het allerbeste voor het pas 
begonnen jaar! (Red.)    
   
♣ NORA HENDRIKS – Neen, we zijn Nora Hendriks niet vergeten. Ze staat met 
twee bladzijden ingeschreven voor het volgend nummer van “De Driesprong”.                                                   
 
♣ GEZOCHT – Een van onze lezers zoekt te kopen tegen elke aannemelijke prijs:  
“Nederlandsch Liedboek”, Uitg. Willemsfonds (1929). Hiervoor contact opnemen 
met de redactie.   
 

♣ ZOEKT U NOG EEN LAAT NIEUWJAARS-
GESCHENK? – “Volkskunde” is een tijdschrift over de 
cultuur van het dagelijks leven en het is aan zijn 114de 
jaargang toe. De eindredactie is in handen van em. prof. 
dr. Stefaan Top. De 113de jaargang telde in totaal 384 blz.  
 
Een jaarabonnement kost 20 euro – buiten België 25 euro 
- over te schrijven t.n.v. Centrum voor Studie en 
Documentatie vzw. Rek. BE31 4037 0380 1155. E-post 
info@volkskunde.be. Website: www.volkskunde.be. Re-
dactie: J.B. Reykerslaan 28 te 2550 Kontich.  
 

Werkelijk een waardevol geschenk waarvoor men U zeker dankbaar zal zijn. En het 
is uiteraard niet verboden om dit tijdschrift ook aan uzelf te schenken! 
                                                                                            
♣ MEDEWERKING GEVRAAGD 
– De rubriek “Sprokkelingen” is er op 
de allereerste plaats voor U, lezers. 
Nieuws in de rand, wetenswaardig-
heden, 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!   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

HET EUROPA DER VOLKEREN (1) 
2013 is voor de Europeade een jubileumjaar. 

Daarom zetten we de dromen van de stichters 
hier een paar maal in de schijnwerpers.  
Het zijn trouwens ook onze dromen … 

 
 
Op 18 april 1951 werd te Parijs het Verdrag ondertekend tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal. Zes landen tekenden: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Luxemburg en Nederland. In de preambule is hoofdzakelijk sprake van samenwerking, die in 
de plaats moest komen van eeuwenlange wedijver. “Door het instellen van een economische 
gemeenschap (was men vastbesloten) de eerste grondstenen te leggen voor een grotere en 
hechtere gemeenschap tussen volkeren.” Dat het accent hier op samenwerking en economie 
lag, uiteraard. Maar dat staten hier omgedoopt werden tot volkeren, deed ook toen bij velen al 
een kaarsje branden.  
 
Op 25 maart 1957 werd te Rome – nog steeds door dezelfde zes landen - het Verdrag onder-
tekend tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. De preambule ademt 
dezelfde geest als in 1951 om “door gemeenschappelijk optreden de economische en sociale 
vooruitgang (…) te verzekeren.” Opnieuw werden hier staten omgedoopt tot volkeren. Het 
kaarsje van daareven bleef bij velen dus branden.  
 
Op diezelfde 25 maart 1957 werd te Rome eveneens het Verdrag ondertekend tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Het zal niemand verwonderen dat er 
nog steeds geen reden was om het kaarsje van onze eerste paragraaf uit te blazen.  
 
We staan nu al heel wat meer dan een halve eeuw en een respectabele reeks verdragen 
verder. Helemaal negatief is de balans niet. Door het Verdrag van Maastricht uit 1993 bv. kan 
de Europese Unie, van oorsprong op economie en handel georiënteerd, nu ook culturele 
acties organiseren voor het behoud, de verspreiding en de ontwikkeling van de cultuur in 
Europa. De rol van de EU is echter beperkt tot het bevorderen van samenwerkingsacties 
tussen de culturele actoren van de verschillende lidstaten of tot het aanvullen van hun 
activiteiten om bij te dragen aan de bloei van de culturen van de lidstaten, met inachtneming 
van hun nationale of regionale diversiteit. 
 
Dat klinkt mooi, maar of de werkelijkheid ook zo mooi is? We durven er aan twijfelen en het 
zal niet eenvoudig zijn om het tegenbewijs te leveren. Een voorbeeldje? De Cultuurportaalsite 
van het Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie kan op het 
internet alleen geraadpleegd worden in het Duits, het Engels en het Frans. Misschien is de 
moedertaal van de inwoners der EU-lidstaten geen onderdeel van hun cultuur en moet er dus 
niet bijgedragen worden tot de bloei van die nationale en/of regionale diversiteiten ...  
 
“Europa is een continent met vele verschillende talen en culturen”, zo lazen we enkele jaren 
geleden in een folder waarin het Directoraat-generaal Pers en Communicatie van de  
Commissie de EU voorstelde. “Deze EU”, zo lazen we verder in de folder, “ijvert voor samen-
werking tussen de volkeren van Europa, (…) maar wil tegelijkertijd de verscheidenheid  
bewaren en erop toezien dat beslissingen  zo  dicht mogelijk bij de burgers worden genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In de publicaties van de Europese Commissie regent het trouwens liefdesverklaringen en 
geruststellende uitspraken in verband met de culturele en taalkundige verscheidenheid op het 
Europees continent. In een brochure uit 2004 bv. waar te lezen stond: “De EU zet zich in voor 
de integratie op Europees niveau, maar steunt evenwel de taalkundige en culturele 
verscheidenheid van haar burgers.” Deze brochure begon overigens als volgt: “De taal die we 
spreken, bepaalt voor een groot deel wie we zijn. De Europese Unie eerbiedigt dit recht op 
identiteit van haar (…) inwoners. Terwijl de EU zich inzet voor de integratie tussen haar 
lidstaten, stimuleert zij ook haar onderdanen tot het spreken en schrijven in hun eigen taal. 
(…) De Unie stimuleert eveneens het gebruik van regionale of minderheidstalen die niet be-
horen tot de officiële EU-talen, maar die door bijna 50 miljoen mensen (…) worden gesproken 
en dus deel uitmaken van ons cultureel erfgoed.” Daarmee wordt verwezen naar o.a. het 
Catalaans, het Baskisch, het Bretoens, het Fries, het Iers, het Welsh, het Galicisch, het 
Sardisch. De lijst is lang niet volledig en is sindsdien trouwens nog een stuk langer geworden.  
 

Nog een laatste citaat … want we dreigen eentonig te 
worden: “Het respect voor de linguïstische en culturele 
diversiteit is bepaald in het Handvest van de grond-
rechten van de Europese Unie, dat in 2000 is aan-
genomen door de leiders van de EU.”  
 
Tot zover de theorie en de grote woorden. De dag-
dagelijkse praktijk is echter helemaal anders.   

 
Respect voor culturele en taalkundige verscheidenheid? Recht op identiteit? Het spreken en 
schrijven in de eigen taal stimuleren? Vergeet het maar ... Dat een vertaling door de eigen 
vertaaldiensten onvermijdelijk vertraging meebrengt en we dus niet redelijk zouden zijn? 
Daarover zeggen we klaar en duidelijk en in alle redelijkheid het volgende: Nederlandstaligen, 
zoals trouwens Denen, Esten, Finnen enzovoort, betalen aan Europa belastingen volgens 
dezelfde schaal als Fransen, Engelsen en Duitsers en hebben dus recht op identiek dezelfde 
behandeling. Het zijn de Europese instellingen die zich moeten organiseren om deze 
vanzelfsprekende eis in realiteit om te zetten. Het zijn niet de burgers van Europa die zich 
moeten aanpassen!  

 
Het creëren van tweederangsburgers is de opdracht van geen enkele Europese instelling. 
Het respecteren van de culturele en linguïstische diversiteit van de burgers daarentegen wél. 
En die hebben aan de eventuele financiële overwegingen in dit verband geen boodschap. De 
kosten van de Europese veeltaligheid zijn trouwens relatief miniem. Tot voor enkele jaren 
bedroegen de jaarlijkse kosten van het vertaal- en tolkwerk ongeveer twee euro per EU-
burger of iets meer dan de prijs van een kop koffie. De prijs van een klontje suiker meer in die 
koffie brengt de Unie zeker niet op de rand van het faillissement en zal het opmaken van hun 
begroting niet beduidend moeilijker maken.  
 
Economie en handel blijven al decennia lang de prioriteiten van de Europese instellingen. Het 
zgn. sociaal Europa is al veel minder een prioriteit. En zolang het begrip “volksgemeenschap” 
geen ingang kan vinden in de Europese verdragen, zal Europa geen eenheid op mensen-
maat worden. Dat voelde men in 1964 in de vriendenkring rond Mon de Clopper al duidelijk 
aan. Maar daarover spreken we in het tweede deel van deze bijdrage.  

Willy Cobbaut.  
 

 
 
 
                 
 
  

 

 

 



DE DRIESPRONG  
is  
het tweemaandelijks tijdschrift 
van de 
Vlaamse 
Volkskunstbeweging vzw. 
(Secretariaat en zetel: 
p/a Lieven Stubbe,  
Frans Halsvest 88, 2800 Mechelen  
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 (vroegere) 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 ont-
vangt 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 via storting/overschrijving op rekening BE62 4033 0466 6161 
(BIC = KREDBEBB) 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 
 

 Willy Declerck, muzikant bij vkg. “’t Vrij Uurke” (Zedelgem).     
 Vendelier van de vendeliersgilde “Pirrewit” (Keerbergen) tijdens de “Parade 975 jaar 

Keerbergen” op zondag 4 september 2011. (Foto Pirrewit.)   
 Leden van vkg. “Zonnedauw” (Wiekevorst) tijdens een optreden te Houtvenne op 14 

februari 2009. (Foto Z.)   
 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 Verantw. uitg. – Theo Smet, Beukenhofstraat 52 bus 101, 8570 Vichte. 

 

 


