WINTER
Mais où sont les neiges d’antan?

De winter wijlt met koude vlagen
en regen slaat scherp op de ruit.
Slechts langzaam lengen donkre dagen
en nacht strijkt alle sterren uit …
Ontbladerd schrijven naakte bomen
hun hiëroglyfen in de lucht
en achter lege velden dromen
de huizen van een ver gehucht.
Waar is de vroegere sneeuw gebleven
in ’t land waarover stormwind vaart?
Ons heimwee wandelt in de dreven
en steekt het vuur aan in de haard …
De kou bijt door de warme kleren,
maar ’t huis straalt zijn geborgenheid.
Nù moeten wij berusting leren
tot weer een lente ons verblijdt …
Jos Vinks

Overgenomen uit “Verzamelde gedichten” (1984-1990) van Jos Vinks (1920-2000).

█ █ █ De winterkoude drukt al geruime tijd z’n stempel op het
gaan en keren van mensen en groepen in de maatschappij. De
kerstdagen en de oudejaarsfeesten legden een zilveren randje
rond het sociaal gebeuren, ook van de groepen in het
verenigingsleven, waarvan de activiteiten – zoals het langzamer
doorstromen van de sappen in bomen en struiken – op een lager
pitje zijn gaan branden.

BESTE VRIENDEN
De voorbije eindejaarsdagen hadden – traditiegetrouw – ook de
dichters in hun greep genomen. Enkele verzen hier als voorbeeld
van wat er zoal uit hun pennen vloeide:
De tijd rijgt uren, dagen, weken, maanden
tot jaren aan elkaar,
met zijn vreugden, met zijn zorgen,
veelal tot een mild gebaar.
Op de brug van oud naar nieuw, in de warme gezelligheid rond
kerstboom, kerststal en feesttafel gevierd, is het ook steeds het
ideaal moment om de balans op te maken van de voorbije
periode. Binnen de Vlaamse Volkskunstbeweging mogen wij
beslist terugblikken op een geslaagd werkjaar, met tal van
succesrijke activiteiten die het bewijs brachten dat de VVKB
zich weer manifesteert als een gedegen federatie, toekomstgericht.
Dat was maar mogelijk dank zij de inzet van velen die onze
volkskunst een warm hart toedragen en via tal van activiteiten
binnen de eigen groep en de vele contacten, vaak over de
grenzen heen, onze volkseigen cultuur met zorg behartigen en
propageren.
Vandaar ook dat wij jullie – allemaal - daarvoor oprecht willen
danken. Want er is binnen de groepen niet alleen een
dynamisch bestuur nodig; er is zeker niet in het minst de grote
familie die de VVKB toch vormt in vriendschap, onderlinge
belangstelling, inzet en geloof in de eigen volksaard en het eigen
karakter in zang, dans, muziek, vendelzwaaien, poppenspel,
tradities … zo aantrekkelijk en kleurrijk uitgedrukt.

Wij hopen ook in 2014 op
eenzelfde inzet en steun te
mogen blijven rekenen. Wij van
onze kant verzekeren onze
lezers dat wij ons met zijn allen
zullen blijven inzetten om “De
Driesprong” verder te blijven
uitbouwen als de gedegen band
en binding tussen bestuur en
basis. Maar daarbij durven wij
uiteraard op uw steun en
medewerking blijven rekenen.
Graag wensen wij U, familie, vrienden en alle aangesloten volkskunstgroepen, mooie dagen. We doen daarvoor graag nogmaals
beroep op wat de inspiratie uit de pen van een onzer dichter liet
vloeien:
Gezondheid, vriendschap, vrede in duizend kleine dingen.
Zodat je van geluk dit jaar heel vaak intens mag zingen!
Dat alles wensen U zeer oprecht
Theo Smet, hoofdredacteur en voorzitter;
Willy Cobbaut, redactiesecretaris;
Koen Denduyver, Eddy Picavet, Piet Pottie en Fred Scholliers,
redactieleden;
Magda Vermeiren, administratieve medewerkster.

Hanswijkcavalcade
Mechelen 2013
Vlaanderen mag gerust een land van stoeten genoemd worden.
Nergens ter wereld zijn er zo vele historische Ommegangen als in ons
landje. Van driekoningenstoeten over meistoeten en -processies naar
oogststoeten, van bloemencorso’s tot Sinterklaasstoeten, het hele jaar
door kan men elke week wel ergens een stoet gaan bekijken.
De meeste stoeten ontstonden uit religieuze processies, waarvan de
oorsprong tot ver in de middeleeuwen teruggaat. Men sprak van een
“Ommegang” wanneer de processie met religieuze uitbeeldingen en
relikwieën rond datgene trok wat men wilde beschermen, namelijk het
eigen leefgebied, de eigen gemeente. Gaandeweg werden aan de
religieuze uitbeeldingen ook profane figuren toegevoegd, en
evolueerden sommige ommegangen tot historisch-profane stoeten,
denk maar aan de Ros Beiaardommegang in Dendermonde of de
Kattenstoet van Ieper. Op het patroon van de aloude ommegangen
ontstonden anderzijds nieuwe historische stoeten, zoals de Praalstoet
van de Gouden Boom in Brugge, die voor het eerst uitging ter
gelegenheid van de wereldtentoonstelling Expo ’58 (1958), en
sindsdien om de vijf jaar door Brugge trekt, of de Brueghelstoet te
Wingene, die voor het eerst plaatsvond in 1954, en in 2002 werd
stopgezet om financiële redenen.
Veel stoeten vonden in het verleden jaarlijks plaats, andere kwamen
enkel bij speciale gelegenheden buiten, zoals de al genoemde RosBeiaardommegang of de Ommegang van Mechelen. Andere stoeten en
processies kenden van oudsher een zevenjarige cyclus, zoals Virga
Jesse in Hasselt of de Kroningsfeesten in Tongeren. Nog andere kregen
in recente tijden – soms uit besparingsoverwegingen – een vaste
meerjaarlijkse cyclus (Ros Beiaard Dendermonde 10 jaar, Kattenstoet
Ieper en Hoppestoet Poperinge 3 jaar.) De Hanswijkcavalcade in
Mechelen vindt echter al van in 1738 om de 25 jaar plaats! In die
cyclus is 2013 een cavalcadejaar of jubileumjaar. De moeite van een
verplaatsing waard dus! Hanswijk is een oude wijk van Mechelen, waar
al sinds 1273 Maria wordt vereerd. Men vindt er trouwens de prachtige
Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswjjkbasiliek.
Het woord cavalcade wordt dikwijls verkeerdelijk gebruikt als stoet
zonder meer, of zelfs als carnavalstoet. Maar cavalcade – of rybende betekent niets anders dan een ruiterstoet, of een ommegang met door
paarden getrokken praalwagens.

De Hanswijkprocessie – een religieuze processie rond Maria - is een
jaarlijks gebeuren, dat in het voorjaar plaatsvindt. Dit gebruik
ontstond al in 1273, als gevolg van een belofte van de Mechelaars toen
vijandelijke legers de stad bedreigden. De processie was de
“Peisprocessie”. Ze wordt door oudere Mechelaars nog steeds zo
genoemd. Toen naast religieuze taferelen ook meer en meer wereldse
figuren werden opgevoerd, werd de processie door de Mechelse clerus
van de Ommegang afgesplitst.
In 1738 vond voor het eerst een “Cavalcade” plaats, als
jubileumviering voor de 750-jarige verering van Onze Lieve Vrouw in
Hanswijk. Deze cavalcade vindt nu nog om de 25 jaar plaats, voor de
12de keer op 25 augustus en op 1 september van dit jaar.
Het eerste gedeelte van de cavalcade is de religieuze processie, en het
tweede gedeelte de wereldlijke Ommegang,
De processie is een stoet van groepen en praalwagens, waarop
taferelen uit het oude en het nieuwe Testament worden uitgebeeld. De
wagens zijn eerder sober, maar zeer stijlvol, en op en rond iedere
wagen wordt het tafereel niet stilstaand, maar als een stukje theater
uitgebeeld. Ook de legende van het beeld Onze Lieve Vrouw van
Hanswijk wordt op een wagen uitgebeeld. De legende vertelt dat in 988
een schip met koopwaar en een houten beeld van Onze Lieve Vrouw
op de Dijle vast kwam te liggen. Pas toen men het beeld van boord
haalde kwam het schip vrij, voor de Hanswijkenaars een teken dat
Onze Lieve Vrouw deze plaats verkoos om er te blijven, en dus werd er
een kerk – de huidige Hanswijk-basiliek - gebouwd.
Andere taferelen uit de geschiedenis van de stad aan de Dijle, waar de
Bourgondische hertogen voor een bloeiperiode zorgden, worden
uitgebeeld, en ook delen uit het leven van Karel V komen aan bod. Dit
historisch gedeelte vormt zowat de overgang naar de aloude Mechelse
Ommegang.
De Ommegang zelf bevat een aantal ingrediënten die we ook in andere
steden terugvinden: er zijn de reuzen, het Ros Beiaard, de kemels, de
huppelpaardjes, de walvis, het Schipke en er is ook een draak.
De reuzen zijn door de Unesco erkend als werelderfgoed. Ze zijn
indrukwekkend, maar het feit dat de grootste reuzen door telkens twee
mensen worden gedragen, beperkt ze toch zeer in hun beweeglijkheid:
danspirouettes zijn aan hen niet besteed! Deze grote reuzen zijn
vergezeld van kleinere exemplaren en van Opsinjoorke, die niet alleen
als werppop, maar ook als reus wordt meegedragen.

Opsinjoorke zelf zorgt natuurlijk steeds voor hilariteit: De pop, die de
eeuwige dronkenlap voorstelt die zijn vrouw afranselt, wordt als straf
vanuit een deken in de lucht gegooid. Toen een Antwerpenaar - een
sinjoor – ooit tijdens een Ommegang de pop per ongeluk op zijn hoofd
kreeg, dachten de Mechelaars dat hij ze wou stelen. Hij werd bont en
blauw geslagen en van toen af noemde men de pop “Opsinjoor”. De
Antwerpenaren, die zoals bekend in een aloude “vete” met de
Mechelaars verwikkeld zijn, hebben hun eigen Opsinjoor, waarvoor ze
een ietwat afwijkende uitleg hebben.
De walvis – vroeger wellicht een praalwagen – werd deze keer
uitgewerkt uit canvas stroken, en met stokken bewogen – naar
analogie met de gekende Chinese draken. Alleszins origineel en stijlvol.
De show wordt gestolen door een driekoppige vuurspuwende draak,
die door Sint-Michiel wordt bevochten. Indrukwekkend!
En dan het Ros Beiaard… Een Dendermondenaar als reporter naar
Mechelen sturen, is natuurlijk om moeilijkheden vragen! Het Paard –
mooi, dat moeten we toegeven – mag dan volgens de geschriften ouder
zijn dan het Dendermondse Ros, meer dan een veulen kunnen we er
niet van maken! Al goed dat de twee Paarden volgens de traditie nooit
naast elkaar zullen staan, beide mogen ze immers hun stad nooit
verlaten, anders zou het opvallen dat de hoogte van het Mechelse Ros
zowat tweederde moet zijn van het Dendermondse, en… (zie foto) het
loopt op wieltjes (en dat bedoelen we letterlijk)! In plaats van stoere
pijnders die het Ros torsen zijn het spelers van de twee Mechelse
voetbalploegen die het Paard voortbewegen. Alleszins draagt ook dit
Ros vier broers op zijn rug, die ook in het echte leven broertjes zijn.
Alle gekheid op een stokje, de Mechelse Cavalcade is een prachtig
kijkstuk, tot over 25 jaar (bij leven en welzijn)!
P.S.: Op 5 mei 2013 vond er ook een “traditionele” Hanswijkprocessie
plaats, alleszins in een wat afwijkende vorm, als jubelprocessie. OnzeLieve-Vrouw van Hanswijk werd toen (uitgerekend op de dag van de
nationale Meiboomplanting van VVKB) vergezeld van vele andere
Lieve-Vrouwebeelden die in ons land worden vereerd.

Tekst en foto’s Fred Scholliers, Dendermondenaar.
Maar dat had de lezer natuurlijk al begrepen …
Bronnen: De Toeristische Diensten van de stoetensteden.

HEIKO KOLT
GENIAAL CHOREOGRAAF
en VRIEND VAN VLAANDEREN!
Het is precies twintig jaar geleden dat in de Concertstudio van de stad Kortrijk het
Estlandse dansmonument Heiko Kolt dankbaar werd herdacht in een feestelijk
moment waarin ook de VVKB ruim aandeel had. In de publicatie die bij deze
gelegenheid werd uitgegeven tekende o.a. toenmalig voorzitter Piet Pottie de rijke
verdienste en betekenis van dit uitzonderlijk talent.

De zwerver
Heiko Kolt werd in 1902 in de Poolse hoofdstad Warchau geboren uit een Russische
moeder en een Estse vader.Op nog jonge leeftijd volgde hij een balletopleiding in
Rusland. Pas elf kreeg hij in Leningrad (Sint-Petersburg) zijn eerste danslessen van
de allergrootste dansmeesters als Novicki en Prins Wolkonsky. Na zijn humanioraopleiding studeerde hij dramatiek en dans waardoor hij een contract verwierf in Berlijn.
Omdat hij slechts Russisch sprak, kon hij enkel als mimedanser optreden. Hij
ontwikkelde zo’n vaardigheid in deze discipline dat hij op alle Europese podia
evolueerde. Zo werd hij bekend in Polen, Hongarije, Roemenië, Scandinavië en
Frankrijk. Dvořak achterna veroverde hij zelfs de Nieuwe Wereld met fel gesmaakte
gastoptredens in Californië.
Na de Tweede Wereldoorlog nam zijn moeder hem op de vlucht voor het Stalinistisch
regime mee naar het Westen. Aanvankelijk kwamen ze in Amerika terecht, maar door
omstandigheden belandden ze in Vlaanderen, waar hij zijn tweede thuis vond.
Heiko Kolt trad aanvankelijk als solodanser op in kleine Vlaamse zalen. Hij bracht het
publiek zodanig in vervoering dat hij werd aangezocht om grote evenementen op te
luisteren. Zo begon hij zijn triomftocht door Vlaanderen.

Schitterend pedagoog
Zijn grote doorbraak kwam er met zijn sublieme bijdrage als Segher, de vaandrig, in
het Guldensporenspel 1952 in Kortrijk. Op de Heizel in Brussel regisseerde hij op
uitnodiging van kardinaal Cardijn het jubelfeest van K.A.J. en tekende hij voor de
leiding van de massaspelen van diezelfde beweging in 1957 in Rome, waar hij door
paus Pius XII in persoonlijke audiëntie werd ontvangen. Ook verzorgde hij de
choreografie bij Zangfeesten en IJzerbedevaarten en trad hij op voor de Vlaamse
Volkskunstbeweging en het Internationaal Europeade-comité.

Later werkte hij m:et Ikaros in Eeklo en met de Cardijngoep uit Buggenhout. Hij
bouwde ook eucharistische stoeten op en werd weldra overal gevraagd om
dansgroepen te leiden. Zo de legendarische dans- en choreografiegroep Thor uit
Torhout, waarmee hij de wereld rond reisde. Maar ook in het O. L .Vrouw-vanVlaanderen-Lyceum in Kortrijk bezielde hij jongeren met zijn
groot talent en uitzonderlijk pedagogische kwaliteiten. Vandaag nog mag Heiko Kolt
worden beschouwd als de grondlegger van een nieuwe expressieve danskunst die
later tot danstheater evolueerde en van een vernieuwend dynamisch vlaggenspel.

Meester Magiër
De Vlaamse jongeren waren opgetogen over zoveel schoonheid die Heiko Kolt hen
schonk .Ze hielden van hem en hij van hen. Ooit getuigde hij: “Nergens ter wereld
vond ik een jeugd zo goed als hier in Vlaanderen. Zo gaaf, zo puur! “ Hij hield van de
Vlaamse jeugd omdat hij ze goed begreep … als Estlander. Zij leken als gefascineerd
door zijn vlaggenspel. In zijn handen werd vlag en vaandrig één; een samenspel
tussen mens en vlag. Met dat innige samenspel konden zowel uitbundige vreugde als
diepe droefheid worden uitgebeeld.
Piet Pottie getuigde ooit van hem: “Met zijn
rijk expressievermogen vertaalde hij een
boodschap, een tijding. Hier kreeg de vlag
een hart, een ziel. Hier sprak de vlag een taal
die nooit in woorden te vatten of te vertolken
was. Ze moest bevelen en strelen ,juichen en
wenen, vermanen en minnen, hopen en
verlangen, uit haar plooien gevoelens
ontvouwen die het woord niet spreekt. Maar
vooral door zijn jarenlange medewerking als
dansconsulent
in
onze
Vlaamse
Volkskunstbeweging heeft hij ons gesteund
en tot ruimere en actuele inzichten
gebracht.”
Heiko Kolt in de figuur van Segher Loncke,
standaardvoerder van Gent tijdens het
Guldensporenspel te Kortrijk in 1952.

Heiko Kolt was ook sterk geboeid door de choreografische rijkdom van onze Vlaamse
volksdansen. Hij noemde ze – en wij citeren opnieuw graag voormalig VVKB-voorzitter
en goede vriend Piet Pottie – “ figuurdansen die door hun ruimte-bezetting en
symbolische vormgeving stuk voor stuk schilderijen zijn of parabels van onzegbare

dingen.” Het is precies in dat aspect van de volksdans dat hij Vlaanderen heel veel
heeft bijgebracht.
Alleen in de dansvertaling die de Vlamingen er zelf aan geven, zag hij een te geringe
dansexpressie, een te beperkte kennis van de basiselementen van de beweging en
daardoor een te eenzijdige en stereotiepe uitvoering. Het is precies in dat aspect van
die volksdans dat hij Vlaanderen heel veel heeft bijgebracht. Veel traditionele
volksdansen maakte hij dansgevoeliger, “dansanter”.
“ De richtinggevende elementen die hij bracht over de bewegingskwaliteit, de stijl, het
ritme, hebben velen verrijkt en zijn medebepalend gebleken voor onze
persoonlijkheidsontplooiing !” Aldus Piet Pottie nog.

Epiloog
De zwervende kunstenaar uit het Oosten, die altijd zelfstandig wilde blijven, moest hier
echter ook het lot delen van zijn Vlaamse kunstbroeders non-conformisten op oudere
leeftijd. Ook al was hij eeuwig jong gebleven, toch raakte hij vergeten. Duizenden had
hij in schoonheid gevormd, maar tenslotte werd hij door bijna iedereen verlaten. Alleen
bleven enkele echte vrienden hem trouw. Zij bezorgden hem een onderkomen in een
godshuisje in Brugge, waar hij op zondag 2 oktober 1977 overleed.
Marc Claerhout, die o.a. de rol van de nar vertolkte in het Guldensporenspel 1952 te
Kortrijk, noemde hem een uitzonderlijk choreograaf. “ Zijn manier van gaan, zijn rijzige
gestalte, het virtuoze spel met fameuze vlaggen … De man danste niet, hij zweefde!
Gewoon geniaal!”
Eddy Picavet
Estland, het geboorteland van Heiko Kolt’s vader.

VLAMING
ONTVANGT
DUITSE
WETENSCHAPPELIJKE
PRIJS

De Duitse Märchen-Stiftung Walter Kahn verleent sinds 1986 de Europäische
Märchenpreis voor het onderzoek en het verzamelen van Europese sprookjes en
sagen en de wetenschappelijke bewerking van dit deel van het Europees
cultuurgoed.
De Europäische Märchenpreis 2014 werd einde november van vorig jaar
toegekend aande Vlaming em.-professor dr. Stefaan Top. De prijs werd hem
toegekend als erkenning door de jury ad hoc van diens wetenschappelijk werk
betreffende o.a. sprookjes, mythen, volkse balladen, volksliederen en meer
speciaal wat betreft het Vlaamse cultuurgebied. Prof. Stefaan Top heeft hiervan
zijn levenswerk gemaakt en de jury wil hem daarvoor “loven en prijzen”. Ook werd
hem de prijs verleend voor zijn talrijke publicaties op dit gebied, als auteur en
uitgever en als voordrachtgever betreffende dit cultuurgoed in heel Europa.
De plechtige uitreiking van deze prestigieuze Europäische Märchenpreis 2014 in de
herfst van dit jaar – meer precies op 25 september 2014 – zal plaats hebben in
Volkach in het noorden van Beieren (D).
Het spreekt vanzelf dat de redactie van De Driesprong, het bestuur en de leden van
de Vlaamse Volkskunstbeweging de laureaat – die ook een vriend is van onze
federatie – voor de toekenning van de Europäische Märchenpreis 2014 van harte
gelukwensen. De wereld van de sprookjes, sagen, balladen enzovoort maken deel
uit van de volkskunst in Europa en zelfs van ver daarbuiten.
(Cw)

VOOR
UW
AGENDA

ZA 8 FEBRUARI 2014
Volksdansbal van vkg. “Zonnedauw”. We dansen vanaf 20 u in de Parochiezaal van
Houtvenne, Langestraat10 A te 2235 Houtvenne. Meer info: 015/75 86 94 of 015/24 98 57.
ZO 16 FEBRUARI 2014
Dansatelier. Deze cursus is een organisatie van het VVKB-Danscollege. Aanvang
10 u. Meer info verder in dit nummer.
ZO 23 FEBRUARI 2014
Volksdansnamiddag. Een organisatie van vkg. “Klepperman” (Mol). Locatie:
Parochiecentrum Mol/Ginderbuiten, Kapellestraat 90 te 2400 Mol. Van 14 tot 17 u.
Deelneming gratis. Meer info: Herman Boyen (041/706970); Paul Swinnen
(014/706736); Mark Loos (014/312791); klepperman@telenet.be.
ZA 1 MAART 2014
Jaarlijks volksdansfeest van vkg. “Reinaert”, Mortsel. Aanvang 20 u. Voor meer
info: reinaert.mortsel@telenet.be. Locatie: ’t Parkske, Edegemsestraat 26,2640
Martsel.
ZA 29 MAART 2014
’t Bal van VVKB. Nationaal volksdansbal van de VVKB. Locatie: Salons
Mantovani, Doorn 1 te 9700 Eine/Oudenaarde. Aanvang 20 u.
ZA 3 MEI 2014
Jaarlijks Volksdansfeest van vkg. “De Wevers” (Merksem) met een gevariëerd
aanbod van Vlaamse en internationale dansen. Locatie: Fort van Merksem,
Fortsteenweg 120 te 2170 Merksem. Aanvang 20 u. Meer info: André Couvreur
(0476/471217) – dre.couvreur@skynet.be.
ZO 4 MEI 2014
Nationale Meiboomplanting van VVKB. Locatie: Deurne (Antwerpen). Een
organisatie van de Gouw Antwerpen. Aanvang om 10 u. Meer info volgt.
ZO 18 MEI 2014
Meiboomplanting van vkg. “Reynout” (Dendermonde). Locatie: St-Elooistraat 15
te 9200 Grembergen. Mmw van Nederlandse gastgroep. Meer info in volgend
nummer.
VR 27 / ZO 29 JUNI 2014
Sint-Jansweekend van het VVKB-Jeugdcollege. Locatie: De Hoge Rielen,
Molenstraat 62 te 2460 Kasterlee. Aanvang vrijdag 18 u – Einde zondag 17 u. Meer
info in volgend nummer.

Spreekbeurt van voorzitter Theo Smet
tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de VVKB te Oudenaarde

Beste vrienden,
geachte aanwezigen
Ik wens jullie vanavond allemaal heel hartelijk welkom
op onze jaarlijkse VVKB nieuwjaarsreceptie. Welkom
aan onze ere-voorzitter Piet, aan onze vrienden van het
IVV en aan onze ere-leden. Wij mochten eveneens
Armand de Winter begroeten, voorzitter van het
Internationaal Europeadecomité, die ons echter
voortijdig moest verlaten, omdat vanavond ook een
nieuwjaarsreceptie doorging van het “Steunpunt voor
Dans in Vlaanderen”.
We zijn heel blij dat jullie het opnieuw de moeite waard gevonden hebben om samen
met alle VVKB volkskunstgroepen, besturen, dansers, muzikanten en vendeliers
elkaar hier te ontmoeten en elkaar een gelukkig nieuw jaar toe te wensen. In naam
van mijn collega bestuursleden en de leden van de algemene vergadering wens ik dit
ook van harte toe aan jullie allemaal. Geniet van elkaar, geniet van de momenten dat
we samen kunnen dansen in de groepen, in de gouwen en op nationale en
internationale bijeenkomsten. Bewust genieten van de goede momenten. We hebben
heel kort geleden nog moeten ervaren hoe broos en relatief alles is in het leven. Eén
kort moment, een ziekte, een ongeval … het is allemaal zo snel gebeurd en alles wordt
anders. Wij hebben dit jaar jammer genoeg van té veel mensen, té vroeg moeten
afscheid nemen. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik niet iedereen bij naam
noem en daarbij ook het risico loop om iemand te vergeten. Wij betreuren naaste
familieleden van VVKB leden. Wij betreuren dansers in de groepen. Wij denken aan
de echtgenotes van Gust Dierickx en Nest van Eynde en wij missen en betreuren
André Dequidt en zeer recent Gonda Fevez. Eén van de sterktes van VVKB is dat wij
één familie vormen die zorg wil dragen voor elkaar en die met elkaar de goede en de
minder goede kanten van het leven wil delen. Wij hopen dat de geliefden en de leden
van de groepen de steun gevoeld hebben van VVKB en van dat gemeenschappelijk
dans- en feestgevoel. Wij denken vanavond in grote dankbaarheid aan al die mensen
die op hun manier zo veel betekend hebben voor de Vlaamse volkskunst.
Zo noemen we dat, in alle bescheidenheid: “Vlaamse volkskunst”. Maar WIJ WETEN
en beseffen wat het betekent en wat wij er mee willen zeggen. Vlaams – van en door
het volk en - kunst. Een heel andere toon hoort men in een minder bescheiden Vlaams
weekblad. Daarin zag ik onlangs een artikel met de titel “Belg consumeert minder
cultuur”. Belg – CONSUMEERT minder CULTUUR. Kan het materialistischer?

Is cultuur enkel iets wat kan of moet geconsumeerd worden? Is cultuur enkel die naam waard
als het kan geconsumeerd worden? Uit ondervragingen van representatieve Europeanen was
gebleken dat we minder cultuur consumeren dan zeven jaar geleden. Slecht 19% der Belgen
zou regelmatig “deelnemen” aan cultuur in de betekenis van passief aanwezig zijn. 22% der
Belgen zag het voorbije jaar een dans- of operavoorstelling. Dat is de enige activiteit die steeg
in vergelijking met 7 jaar terug (van 17 naar 22%). Het wordt niet vermeld, maar het zou mij
heel sterk verwonderen dat onder dansvoorstelling ook een volksdansoptreden of een Folkbal
wordt verstaan. Anderzijds is het wel bemoedigend dat de belangstelling voor dans stijgt,
vermoedelijk door de populariteit van TV programma’s met mooie titels als “so you think you
can dance”. Dansen is hierbij van een hoog acrobatie- en spektakelgehalte met veel respect
voor de mensen die dit kunnen en doen. En “you” is bedoeld voor de dansers en niet voor de
mensen die ernaar kijken. Dan zeg ik tegen jullie allemaal: “ proficiat voor alle dansen die jullie
actief inoefenen en die jullie af en toe op een zo goed en zo mooi mogelijke manier “ten tonele
brengen”. Dat is dan niet “you think you can dance”, maar jullie DANSEN VOLKSdansen met
bijhorende VOLKSmuziek en jullie houden een traditie in ere waarop we fier mogen zijn. Doe
zo voort, probeer altijd beter te doen, motiveer elkaar en tracht vooral ook de jongeren te
motiveren. Ook dat is voor mij cultuur met een hoofdletter “C” en dat is cultuur die wij actief
beleven. En als wij een voorstelling geven die anderen “consumeren” dan proberen wij nog
heel dikwijls om de toeschouwers mee te betrekken en ook te laten genieten van het plezier
van het dansen! Doe zo voort in het komende jaar en “besmet” elkaar en zo veel mogelijk
anderen met de microbe van het dansen, musiceren en vendelen.
IVV, het Instituut voor Vlaamse Volkskunst, viert dit jaar zijn 50 jarig bestaan. Wij wensen hen
heel veel geluk en een fijne viering. Het IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Zij hebben in het verleden een schat aan Vlaamse
dansen vastgelegd, uitgegeven en verspreid onder de volkskunstbeoefenaars Wij zijn hen
daarvoor heel dankbaar en wij hopen dat ze nog veel bundels mogen uitgeven. Wij proberen
waar mogelijk met elkaar samen te werken en gemeenschappelijke initiatieven te ontwikkelen.
Gert, meneer de voorzitter, en Marcel, in naam van VVKB gefeliciteerd en “doe zo voort”.
Bedankt voor jullie inzet gedurende het jaar en voor jullie aanwezigheid vanavond. Dank aan
alle leden van het dagelijks bestuur en de leden van de Algemene Vergadering voor de heel
prettige en constructieve medewerking. Dank aan de redactieraad van de Driesprong en vooral
aan Willy Cobbaut die in alle stilte ongelofelijk veel tijd aan de Driesprong besteedt. Dank aan
alle gouwbesturen en college leidingen en medewerkers. Bedankt aan iedereen die meewerkte
aan deze avond. Fred voor de presentatie en voor de projectie van de film. Dank aan Jeanne
voor de mooie menu’s en tafelversiering zoals altijd origineel en in perfecte harmonie. Ook heel
speciale dank aan Lieven Stubbe en de twee André’s voor het schitterende secretariaatswerk
en de inschrijvingen en tafelschikking voor vanavond. En tenslotte dank aan het orkest en aan
Eva en Chris en hun personeel voor de altijd warme ontvangst en de zeer verzorgde en fijne
feestmaaltijd. Ik wens jullie allemaal heel smakelijk eten dit jaar opnieuw onder de vorm van
een wandelbuffet.
Het zaalpersoneel zal jullie uitnodigen om aan te schuiven. En laten we na het eten onze
Vlaamse danscultuur met veel smaak en plezier consumeren.
Theo Smet

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

■ Bij vkg. “Scarminkel” werd afscheid genomen van Francis Verfaille, (2 juli 1965 / 12

november 2013), echtgenoot van Ingeborg Man. Onze gedachten gaan naar
Ingeborg, Levina, Tessa, Roland en Sonja.
■ Jeanne Geleyn, geboren te Sint-Niklaas op 3 januari 1922 en overleden op 3

december 2013, weduwe van Nes van Eynde, moeder van Sigrun van Eynde en oma
van Wim van Acker, leden van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas).
■ Leo Swinnen (27 februari 1930) overleed op 7 november 2013. Leo was de
schoonvader van Herman Boyen, lid van vkg. “Klepperman” (Mol). De echtgenote
van deze laatste, Marie-Thérèse Swinnen, is oud-lid van “Klepperman”. Paul
Swinnen, diens echtgenote Maria Mertens en hun dochter Greet, zijn eveneens lid
van deze volkskunstgroep.
■ Paulien Verhulst werd geboren op zaterdag 1 december 2013. Zij is de kleindochter

van Bart Verhulst en Christa Janssens, leden van vkg. “Reynout” (Dendermonde).
■ Op 27 november 2013 werd Stan geboren. Hij is een kleinzoontje van André en

Geert Dewitte-Peeters, beiden lid van vkg. “De Karekiet” (Puurs).
■ Op 6 januari 2014 overleed Gonda Fevez (°20/01/’52), echtgenote van Rik Budts
en moeder van Annelies, Liesbeth en Katrien, leden van vkg. “De Kegelaar” (Wilrijk).
Gonda was voorzitster van “De Kegelaar” en lid van het VVKB-Danscollege. In
volgend nummer verschijnt een uitgebreid “In Memoriam” voor Gonda.
.

=

█ █ █ Het was voor de stad Antwerpen
een goede gelegenheid om naar
aanleiding van de vijftigste editie van
de Europeade vorige zomer in Gotha
(Thuringen–Duitsland)
het
Internationaal Comité en de naaste
medewerkers en vrienden op het
stadhuis te ontvangen.

Europeade
ontvangen
op
“’t Schoon Verdiep”
In
Antwerpen

Want alles is toch in 1964 in de Scheldestad bescheiden begonnen op
initiatief en onder impuls van stichter-voorzitter Mon de Clopper,
jarenlang de inspirator en bezieler. Sinds die eerste editie in het
Sportpaleis is de Europeade doorheen de jaren uitgegroeid tot een
echte beweging die de regio’s en gemeenschappen in vriendschap,
wederzijdse belangstelling en waardering via de eigen volkscultuur in
zang, dans, muziek, klederdracht en vendelzwaaien, samenbrengt. Of
zoals Mon de Clopper het altijd stelde: “Eén in bonte verscheidenheid”.
Vandaag heeft de Europeade heel Europa van noord tot zuid, van oost
tot west veroverd. In juli gaat men voor het eerst naar Polen.
Foto Fred Scholliers

In zijn welkomstwoord belichtte Rob Van de Velde, Schepen voor
Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling (uitsluitend in het Engels
– Waarom?) de belangrijke rol die Antwerpen in deze evolutie speelde
en bracht hij hulde aan de drie voorzitters met Antwerpse signatuur:
Mon de Clopper (Antwerpen), Bruno Peeters (’s Gtravenwezel) en
Armand de Winter (Wilrijk). Hij verwees ook graag naar het feit dat
Antwerpen in de loop van de jaren liefst acht maal de Europeade
binnen haar muren had mogen ontvangen. Zo in 1964, 1966, 1968,
1971, 1074, 1979, 1988 en 2002.

De nieuwe voorzitter Armand de Winter, verkozen tijdens de Algemene
Vergadering die de ontvangst op “’t Schoon Verdiep” voorafging, leek
heel wat beter geïnspireerd. Hij dankte zijn voorgangers Mon de
Clopper en Bruno Peeters, de talrijke trouwe medewerkers en
vrienden, en prees zich gelukkig dat de Europeade werkelijk de wind
in de zeilen heeft. Hij profiteerde ook van de gelegenheid om de
vernieuwde Raad van Bestuur voor te stellen.
In het schitterend kader van de historische zaal volgde later nog een
gezellige en gemoedelijke receptie met ook meer buitenlandse
vrienden, voor wie de Europeade een wezenlijk deel van hun leven en
werken is geworden en tot één grote familie is gegroeid.
(E.P.)

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
ARMAND DE WINTER, voorzitter (Wilrijk – Vlaanderen)
AYLLON DIAZ JESUS, vice-voorzitter (Madrid – Spanje)
TOVONEN ALASTALO, vice-voorzitter (Hikka - Finland)
VAS PINTO ANA CHRISTINA, secretaris (Portugal)
RITA RYSSAERT, schatbewaarder (Wijnegem – Vlaanderen)
Leden :

DAMAY PIERRE

Martigny

Zwitserland

GARDINER GILLAN

Kent

Schotland

HALLING MARIANNE

Trelleborg

Zweden

HANS RUDGER

Frankenberg

Duitsland

ZELLMAN KARL JURGEN

Hessen

Duitsland

█ █ █ Het straatorgel, de schalmei en de kantele, daarmee zijn we deze reeks
begonnen. De mondharp, de banjo en de mandoline volgden. De ocarina, de
éénhandsfluit en de accordeon komen nu aan de beurt.
(Willy Cobbaut)

Deel III

EEN DOZIJN

VOLKSMUZIEKINSTRUMENTEN
Een merkwaardig, weinig bespeeld instrument

DE OCARINA
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is Vlaanderen een twintigtal ocarina's
rijker. Ze werden door Reyouters uit Pilzen en Praag meegebracht, waar ze
merkwaardig goedkoop konden aangeschaft worden. Mooi beschilderd, zullen ze voor
de meeste kopers wel als souvenir bedoeld zijn geweest. Omdat het instrument ook in
onze "Oogstfeest-suite" gebruikt wordt, is dit misschien de ideale gelegenheid om een
en ander over dit volksinstrument te zeggen.
In tegenstelling met wat verschillende Reynouters waarschijnlijk gedacht hebben, is
de ocarina geen typisch Boheems instrument. De benaming gaat terug op het
Italiaanse "oca“, wat "gans" betekent, een duidelijke verwijzing naar de vorm dus. In
Amerika spreekt men soms van een “sweet patato”, duidelijk wegens de vorm en de
klankkleur.
Het akoestisch uitgangspunt van deze
dwars aangeblazen, gesloten vaatfluit is
zeer oud en dit soort instrument treft men
in alle delen van de wereld aan. De
resonator kan enigszins eivormig zijn,
maar ook vat-, beker- , kom- of
hartvormig. Zelfs diervormige ocarina’s
treft men aan. In het gemeentemuseum
van ’s Gravenhage ligt een diervormige
ocarina uit Costa Rica.
De eenvoudige modellen hebben acht plus twee toongaten, maar er zijn tegenwoordig
ook ocarina's met een kleppenmechaniek. Er is meestal een mondstuk, maar soms ontbreekt dat. De omvang is in feite beperkt tot een octaaf. Het instrument wordt
vervaardigd uit porselein, pijpaarde, terracotta of metaal. Het wordt in verschillende
grootten gebouwd (cfr. sopranino, sopraan alt enzovoort.)Volgens Gerrit Slagmolen
(Muzieklexicon, Bruna 1953) zou de ocarina ca. 1860 in Italië ontstaan zijn, maar dat
is in zijn algemeenheid, twijfelachtig. Wel is het zo dat de ocarina, in zijn huidige
Westerse vorm, teruggaat op het instrument dat gebouwd werd door de Italiaan Donati

in het geciteerde jaar 1860. Volgens de "Winston Dictionary"(Philadephia 1942) is de
ocarina "of Tyyolean origin".
De ocarina produceert een weke, gemakkelijke zwevende toon, waardoor het, in
tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, niet zo eenvoudig te bespelen is.
De “Reynout-ocarina's (zie hoger) staan allemaal in de ”oude diapason” (de sopranen
in Bes, de alten in Es).
Wie zich in het bespelen van dit weinig bekend volksinstrument wil vervolmaken, kan
terecht bij Hertel, die een ocarina-methode schreef.

Eén muzikant, twee instrumenten … en toch één geheel

DE EENHANDSFLUIT
Het instrument dat deze maal aan de beurt komt, is bekend (in de zin van gezien en
gehoord) bij een_aantal lezers van dit blad die regelmatig aan de Europeade
deelnemen. De éénhandsfluit wordt inderdaad nog in ere gehouden door groepen uit
bepaalde_delen van Frankrijk en het Baskenland. In andere delen van Europa, in
Vlaanderen bv., is het instrument nagenoeg volledig verdwenen.
Vandaar dan ook het ogenschijnlijk voor de hand liggend besluit: De éénhandsfluit in
combinatie met een tabor of éénhandstrom is een typisch Frans of typisch Baskisch
volksinstrument. Bij deze mening dienen echter enkele opmerkingen gemaakt.
Primo: De een-man-ensembles zijn lang niet typisch voor een bepaalde streek in
Europa alleen. Denken we maar aan de combinatie banjo met mondharmonika (USA),
trom en panfluit (Bolivië ) en er zijn er nog.
Secundo: Als we ons tot Europa beperken, lijkt de combinatie éénhandsfluitéénhandstrom typisch Frans of typisch Baskisch. Dat kan op dit ogenblik zo zijn. Maar
was vroeger niet zo en hoe het morgen zal zijn, weet natuurlijk niemand.
De éénhandsfluit (altijd in combinatie met een éénhandstrom) was van de 12de tot de
17de eeuw in onze gouwen zeer populair. We hoeven hiervoor niet eens te verwijzen
naar de vakliteratuur. De schilders van het volksleven uit die tijden geven ons
voorbeelden genoeg. Omwille van beperkte plaatsruimte, slechts twee werken uit de
vele doeken waarop we een tabor- en éénhandsfluitspeler aantreffen: De in_een
vroegere bijdrage reeds vermeldde burijngravure van Pieter van der Heyden naar “Het
zottenfeest” van Pieter Brueghel de Oude. En de “Vlaamse kermis” van Pieter van der
Borcht.
:De (kleine) dwarsfluit en allerlei fijfers verdrongen de éénhandsfluit tijdens de 16de
eeuw echter stilaan van de straat. In feite betekende dat een ontkoppeling van fluitspel

en trommelspel, voortaan door twee muzikanten bediend, wat uiteraard heel wat meer
mogelijkheden gaf. Wim Bosmans, in “Op harpen en snaren” stelt: 'Nu komt dit
instrument alleen nog voor in Mater (in de context van de
Sinte~Amelbergaprocessies) en in Ronse (in de Fiertelommegang) en om de
koningsschietingen van de gi1den te begeleiden .
Hoe ziet zo'n éénhandsfluit er nu eigenlijk uit? Het is
een zgn. bekfluit, d.w.z. 'een rechte fluit waarin de
lucht door een eenvoudig mondstuk wordt gericht
tegen de scherpe rand van een gat, dat in de pijp net
onder het mondstuk is uitgesneden.' (R. Kohn) met
drie vingergaatjes, waarvan twee boven en één
duimgat aan de onderkant. Het instrument wordt
meestal met de linkerhand bespeeld, terwijl de
rechterhand de trommel slaat. Het aantal speelbare
noten is uiteraard beperkt, al kan men, door het zgn.
overblazen, telkens de hogere kwint aanspelen. En
omdat drie vingergaten toereikend zijn om een kwint
op te vullen, zijn alle noten van de toonladder
bereikbaar. (De illustratie hiernaast is de kaft van het
boek van de hand van Wim Bosmans).
Andere namen: trom(mel)fluit, taborfluit, flúte tambourine (F), txistu' (Baskenland).

Trekzak … trekorgel … schippersklavier …

DE ACCORDEON
Een accordeon is een volks instrument. Of het ook een volksinstrument is ? De
discussie blijft open. Hoe dan ook, het instrument dat in volkskunstgroepen als
begeleiding van de dansers zo vakkundig bespeeld wordt, heeft heel wat volkse
namen: trekzak, trekorgel, schippersklavier (vooral in Duitsland gebruikt). Met
verwijzing naar de harmonica (negentiende eeuwse voorloper van onze accordeon maar het verschil in benaming doet hier verder niets terzake) spreekt Herman Dewit
(in “Op harpen en snaren“) ook over een “tienbasser“ en een “open-en-toe“. In de
Verenigde Staten werd ooit van een “schootorgel" gesproken, waarmee dan een
melodeon bedoeld werd.
Wil iemand een ietwat wetenschappelijke omschrijving van een accordeon? Hier is er
een: "Aërofoon, bestaande hoofdzakelijk uit een blaasbalg; knoppen of een
pianoklavier, van drie octaven of meer, laten de speler toe met de rechterhand de
melodietoon voort te brengen; de linkerhand brengt de blaasbalg in actie en bedient
tevens knoppen, die als begeleiding akkoorden voortbrengen.“ (Algemene Muziek
Encyclopedie - Uitg. 1979).

Waarom het instrument zo populair is, ligt
voor de hand: Het kan zonder problemen
meegedragen worden, het geeft de melodie
aan (zelfs meerstemmig) en gelijktijdig
ook de zgn. bas (die meteen het ritme
aangeeft). Wie doet beter?
Een huidige chromatisch piano-accordeon
is een ingewikkeld instrument: 4l pianotoetsen, 11 melodie-registers en een
koppelsysteem, 12O bassen en 7
basregisters. Er bestaan uiteraard ook
eenvoudiger uitvoeringen.
Zoals alle moderne instrumenten, heeft de accordeon een lange voorgeschiedenis. De
Chinezen waren ons hier heel wat eeuwen voor. Reeds in het derde millennium voor
Christus, onder keizer Nyu-kwa, kende men in China een mondharmonica (sjeng
genaamd) met vrijslaande tongen. Het duurde echter tot de tweede helft van de 18de
eeuw eer het instrument naar Rusland overgebracht werd, om van daaruit zeer snel
Europa te veroveren. Sinds l855 is het instrument ook chromatisch geworden, waar
het vroeger diatonisch was.
Om een lang verhaal kort te maken,
onthouden we toch nog de volgende
voorloper
van
de
huidige
chromatische piano-accordeon: De
concertina, het bekend instrument
met zeshoekige zijkanten, door de
(vroegere) Sovjet-dansgroepen af
en toe nog ten tonele gevoerd.
Curiosa zijn er uiteraard ook geweest. In een Duitse catalogus uit l9l2 komt een zgn.
echofoon-accordeon voor, voorzien van een versterker in de vorm van een trompetpaviljoen. En om het nog even bij curiosa te houden: Een Amerikaans warenhuis bood
in 1902 de Empress-accordeon te koop aan. De afmetingen bedroegen slechts 20 bij
16,5 cm!

Verslag bezoek aan Kielce op 5-8 december 2013
Van 6 tot 8 december jl. waren Roland Decorte, Fernand Clement,
Hilda Ryssaert en ikzelf, als technisch en logistiek team op bezoek in
Kielce in Polen. We werden er goed ontvangen. Hebben contact
gehad met de burgemeester en andere promínenten en de leiding
van het Locaal Organisatiecomité.
Deze laatsten hebben ons alle belangrijke plaatsen getoond nodig voor een goede Europeade.
De stad, welke eigenaar is van de scholen, stelt deze ter beschikking en hecht veel belang aan
het slaapcomfort en hygiëne.
Met haar meer dan 200.000 inwoners is Kielce geen kleine stad. Haar infrastructuur is daar
aan aangepast:
■ een prachtig cultureel centrum met een concertzaal voor ongeveer 700 personen voor de
kooravond en ontvangst van de groepen.
■ een indrukwekkend amﬁtheater (Kadzielnla), overdekbaar en geschikt voor 5000 personen
voor de openings- en slotvoorstelling;
■ een grote kathedraal.
Al deze plaatsen liggen op loopafstand van het centrum. De 1,5 km lange H. Sienkiewicza, (zie
foto) een brede winkelwandelstraat, zal voor ongeveer 2/3 deel uitmaken van het parcours van
de stoet. Er zijn al 10 plaatsen gekend voor de straatoptredens en deze liggen allen in het
drukke centrum. Het goed georganiseerde openbaar vervoer zal weer gratis zijn.
We stelden vast dat de organisatoren in Kielce de organisatie goed aanpakken. Nu komt het
er op aan om vanuit Vlaanderen een mooie afvaardiging te sturen.
Wij wensen beroep te doen op jullie contacten teneinde Poolse groepen op de hoogte te
brengen.
Armand de Winter
Voorzitter IEC.

OPROEP ---

Hierbij een
aankondiging / oproep voor het
volgend nummer van De
Driesprong: In 2014 plannen
wij samen met het Europeade
Comité Vlaanderen vzw een
viering voor 50 jaar Europeade
hier in Vlaanderen. (Iets in de
trant van de viering van Mon
De Clopper destijds in het SintMichielscollege te Brasschaat).
Hiervoor vragen wij medewerkers (voor
het uitdenken van het concept en
medewerking achter de scher-men) en
eveneens groepen die hieraan zouden
willen deelnemen. De periode die wij in
gedachten hebben is november 2014.
Geïnteresseerde personen en/of
groepen kunnen zich aanmelden op het
secretariaat: info@europeade.eu.
Alvast bedankt voor de bestede
aandacht die de redactie – en de lezers
- aan deze oproep zal willen besteden.
Hilda Ryssaert
========================
Internationaal Europeade Comité
vzw
Potterstraat 167 bus 6
BE – 9170 Sint-Pauwels, België
T. +32 (0)3 248 07 27
F. +32 (0)3 238 53 75

SPROKKELINGEN
♣ NOG OVER ANDRE DEQUIDT. Op 16 september j.
nam André afscheid van deze wereld en dan speciaal van de
muziek. André was een merkwaardig man, vooral dan als
accordeonist, een instrument dat hij beheerste als de besten.
En wat vooral merkwaardig was … André kon geen noten
lezen! In het vorig nummer van “De Driesprong” verwees
voorzitter Theo Smet hiernaar in zijn “Afscheid van Dré’tje
…”. We citeren: “Iedereen stond in bewondering en
verwondering voor de muzikant die van zichzelf beweerde
dat hij geen noot muziek kende, maar die alle melodieën voor
zichzelf noteerde op zijn ‘fichkes’. Niemand, behalve hijzelf,
kon dit lezen of gebruiken.”
Hoe dat uiterst persoonlijk “notenschrift” er dan wel uitzag? Wat kunnen we beter
doen dan hier zo een “fichke” afdrukken. Zo zag de “muziek” van de “Zuidwesterwals” er dus uit, volgens André dan toch …

♣ NOORD & ZUID – Zowel bij onze noorderburen als in ons eigen Vlaanderen
verschijnen een aantal tijdschriften met als onderwerp de cultuur van het dagelijks
leven, de volkse tradities, de (soms eeuwenoude) gebruiken, folklore, volkskunde en
volkskunst, het eigen erfgoed enzovoort. We beperken ons hierna tot twee voorbeelden en om de lezer een beeld te verschaffen van de inhoud van deze tijdschriften,
geven we een aantal titels van opgenomen bijdragen.
█ We beginnen bij onze noorderburen. In december vorig jaar ontvingen we de
speciale jongeren-editie van “Immaterieel Erfgoed”, een uitgave van het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, dat aan zijn tweede jaargang
bezig is. Wat staat daarin zo al te lezen: “Welke tradities wil jij doorgeven aan je
kinderen en kleinkinderen?” – “Het corsovirus wordt je in Zundert met de paplepel
ingegoten!” – “Mijn schoolconcert” – “Mijn folklore uit West-Friesland” – “Strijdliederen en rode rozen” – (Het recept van) “Leidse kots” – “Waar ik vandaan kom”
(Een vraag aan een Moluks kind) – “Hoe (erf)goed of (erf)fout ben jij?” – “Kleding
zegt veel” – “Eeuwenoude versieringen in een nieuw jasje” – “Trots op geschiedenis
en tradities”.
Info – Het tijdschrift “Immaterieel erfgoed” verschijnt vier keer per jaar en telt 36
blz.. Het adres van de redactie: F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht. E-post:
immaterieelerfgoed@live.nl. Internet: www.volkscultuur.nl. Tel. 030 – 276 02
44.Ineke Strouken (bij heel wat van onze lezers wel bekend) werkt aan dit blad mee.
█ In ons eigen Vlaanderen hebben we o.a. “Volkskunde – Tijdschrift over de cultuur
van het dagelijks leven” dat driemaal per jaar verschijnt en een totaal ander genre
tijdschrift is. Dat blijkt onmiddellijk uit de titels van het nummer van Mei/Augustus
2013: “Van volkscultuur naar immaterieel erfgoed – Een geschiedenis van de
begrippen in de periode 1987/2007 in Nederland” – “Het pinksterverhaal van de
Nederlandstalige slavin Sojourner Truth (ca. 1797/1883) – Een analyse vanuit
contactstudies” – Levend erfgoed van het slavernijverleden in postapartheid ZuidAfrika” – “Volksdevotie is emotie” – “De metamorfose van een Bargoens drinklied”
– Gevolgd door boekrecensies. Noteer dat em. prof. Stefaan Top eindredacteur is.
Info – Het tijdschrift “Volkskunde” wordt uitgegeven door het Centrum voor Studie
en Documentatie te Schilde. Vragen inzake bestellingen en allerhande dienen gericht
aan J. Story Scientia nv, Abonnementendienst, P. van Duyseplein 8, 9000 Gent. Epost: abonnementenservice@story.be. Tel. 09/265 05 1.1.

♣ 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!

DE DRIESPRONG
is
het tweemaandelijks tijdschrift
van de
Vlaamse
Volkskunstbeweging vzw.
(Secretariaat en zetel:
p/a Lieven Stubbe,
Pijnboomstraat 30, 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. Tel.: 0496/23.18.03. E-post: koen.denduyver@ichtegem.be.

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies,
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen,
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel drooggelegd
heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk niet verboden en
kan via storting/overschrijving op rekening BE62 4033 0466 6161 (BIC
= KREDBEBB) van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, Frans
Halsvest 88, 2800 Mechelen. 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




Ook onze Noorderburen hadden groepen afgevaardigd naar de Europeade 2013 van
Gotha (Foto Fred Scholliers)..
Vlaamse vendeliers tijdens de slotmanifestatie tijdens de Europeade 2013 te Gotha
(Foto Fred Scholliers).
Accordeoniste Chantal Vandoorne, lid van vkg. “De Eglantier” (Heule). Foto archief van
de groep.

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.

