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DE DRIESPRONG  
is  
het tweemaandelijks tijdschrift 
van de 
Vlaamse 
Volkskunstbeweging vzw. 
(Secretariaat en zetel: 
p/a Lieven Stubbe,  
Vredelaan 34, 1982 Weerde  –  
lieven.stubbe@telenet.be) 
 
 
“De Driesprong” verschijnt in 
januari, maart, mei, juli, 
september en november. 
 
 
 
DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt 
dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de aanmoediging 
en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het bijdragen tot de 
culturele herwaardering van de vrijetijdsbesteding; het ondersteunen 
en het verspreiden – in de geest van een Europese eenheid in 
verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het bundelen van 
groepen met gelijkaardige doelstellingen.” (Cfr. het werkingsverslag 
2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het ondersteunen, 
het instandhouden en het aanmoedigen van de vernieuwende 
tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van 
de VVKB-statuten.   
 
DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Willy 
Cobbaut, Koen Denduyver, Eddy Picavet, 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, 1982 Weerde. Een abonnement 
kan elk ogenblik ingaan. Met het zesde nummer ontvangt men dan 
een nieuw verzoek tot het betalen van het leesgeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
 
DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies, 
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen, 
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet 
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het 
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel drooggelegd 
heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk niet verboden 
en kan dus via een storting of een overschrijving op rekening nummer 
403-3046661-61 van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 
Vredelaan 34 te 1982 Weerde. Waarvoor onze dank! 
 
 
PUBLICITEITSTARIEF – Voor publiciteit in “De Driesprong” geldt 
volgend jaartarief: 1 blz.: 200 euro. - ½ blz.: 150 euro. - ¼ blz.: 100 
euro. De aankondiging verschijnt dan in 6 opeenvolgende nummers. 
 
 
 
Foto’s kaft 
 

• Lieven Stubbe, muzikant bij “Bruers en Zussen” (Foto Fred Scholliers). 
• “De Margriet” tijdens de Nationale Meiboomplanting 2008 te Maldegem (Foto Fred 

Scholliers)  
• Vendeliers van “De Stokkeslagers” (Pulderbos) – (Foto “De Stokkeslagers”)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 



VENDELIERS  KRIJGEN  SPECIALE AANDACHT IN DIT NUMMER  
van  “De Driesprong”. De uit Estland naar Vlaanderen verzeilde kunstenaar 
Heiko Kolt (Warschau 1902 – Brugge 1977) was geen vendelier. Maar als 
danser bracht hij ons een nieuwe kunstvorm. Hij liet de dansende mens en 
de vlag in elkaar opgaan. Daarom drukken we hier af wat Piet Pottie in 1994                                    
.                                              over hem schreef. 
 
Bij mij leeft nog altijd het beeld van Heiko Kolt in de figuur van Segher, de vaandrig 

op het Guldensporenspel van 1952 te Kortrijk. 
 

Als jonge vlaggenzwaaier-figurant ontmoette ik hem daar voor het eerst. Ontroerd, 
als aan de grond gespijkerd van eerbied en bewondering, stond ik hem vanuit het 

decor gade te slaan. Met een onweerstaanbare, bekorende en bezielende kracht had 
hij ons allen in vervoering gebracht. 

 
In een gestileerd, zwart Tijl-kostuum zwaaide hij de Leeuwenvlag in een eigen 

choreografie die hij ontwierp op de muziek van P. van Eeckhoute en de tekst van 
Willem Putman: 

 
“Ik breng de vlag, ik breng U haar plooien, 
al wat het leven kan verrijken en vermooien, 
gezwind verschijn ik en verhef de standaard 

tot vrijwaring van eigen grond en landaard.” 
 

Met zijn rijk expressievermogen vertaalde hij in zijn vlag deze 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 is. 
 

In de vaardige handen van de magiër, die Heiko Kolt wel leek, kreeg de vlag de 
wijding van een gebed. Zo had Vlaanderen nog nooit de vlag zien zwaaien. Kolt had 

het hart van het volk en vooral van de jeugd diep geraakt en bij de Vlaamse jeugd 
een nieuwe drang en expressievorm doen geboren worden. 

 
Heiko Kolt heeft aan Vlaanderen de vlag ontleend, maar hij heeft ze zich eigen 

gemaakt en haar met creatieve sensibiliteit beladen en bezield en ze tenslotte verrijkt 
en veredeld aan Vlaanderen teruggegeven. 

 
Daarvoor blijft Vlaanderen hem eeuwige dankbaarheid en erkentelijkheid 

verschuldigd. 
 

Uit die eerste ontmoeting met Heiko Kolt is later een nauwe vriendschappelijke 
samenwerking gegroeid. Bij de heropvoering van het Guldensporenspel in 1962 
mocht ik, niet zonder enige schroom weliswaar, zijn rol van Segher overnemen. 

 
Van hem heb ik toen veel geleerd. 

 
Uit  “Eresaluut aan Heiko Kolt –  Kortrijk herdenkt Estlands dansmonument.”  (1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De wereld die wij willen is een Vlaanderen 

 verlost van velerlei onvrijheid en bevoogding, 
weer vaderhuis voor zijn verstrooide kinderen. 

 
De wereld die wij willen is Europa 

uit zoveel eeuwen ongeduld verzameld 
en toegezegd aan wie geen wanhoop kennen. 

 
Anton van Wilderode 

op de IJzerbedevaart 1972 
 
 
Van woensdag 23 juli tot en met zondag 27 juli e.k. heeft in het Zwitserse 
Martigny, een stad van het kanton Valais, in het dal van de Drance en 
knooppunt van de wegen naar Chamonix, de Simplon en de Grote Sint-
Bernard, de 45ste Europeade plaats. Enkele honderden Vlamingen zullen 
daar vijf dagen te gast zijn, naast enkele duizenden andere 
vertegenwoordigers  van de meeste regio’s die Europa rijk is. 
 

BESTE VRIENDEN 
 
Tijdens dit feest dat ooit in het jaar 1964 in Antwerpen door Mon de 
Clopper en een aantal mensen rond hem in het leven geroepen werd, 
zullen de deelnemers opnieuw getuigenis afleggen van hun volkse 
diversiteiten, de rijkdom – die ook de culturele kracht zou moeten zijn – 
van een Europa der volkeren.  
 
Middels hun historische klederdrachten, middels hun muziek en hun 
dansen en nog zoveel andere uitingen van nationale volkskunst, zal de 
rijke verscheidenheid tot uiting komen die begint in het Scandinavische 
Noorden tot Andalusië en de Algarve in het Spaans-Portugese Zuiden, 
van het Ierse Westen tot de kusten van de Zwarte Zee in het Oosten.  
 
In het licht van de moeilijkheden om Europa politiek en economisch één 
te maken, is er het lichtpunt van de culturele éénheid in verscheidenheid. 
Diversiteit als culturele kracht. Diversiteit als uiting van rijkdom. Diversiteit 
als maatschappelijk  ordeningselement.  Zo hebben wij het, als volkskunst- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



beoefenaars, altijd gewild en zo willen wij het ook morgen nog. Zo willen 
wij het, niet alleen als structuurelement voor het éénwordend Europa,  
maar evenzeer als uitgangspunt bij het organiseren van het socio-cultureel 
verenigingsleven in ons eigen Vlaanderen.  
 
Geen grijze eenheidsworst dus, 
geen financiële duimschroeven en 
de nog zoveel andere middelen 
waarmee de overheid via 
eenheidsorganismen ons eigen 
belastinggeld tegen ons aanwendt, 
onze bewegingsvrijheid beperkt en 
zeggingsmacht heeft over de 
richting die wij – de zgn. basis, de 
zgn. “ploegen in het veld” – 
zouden moeten inslaan. Of nog 
anders gezegd: Op die manier 
wordt de grondwettelijke vrijheid 
van vereniging en uiteindelijk de 
vrijheid van mening ondergraven. 
Ten voordele van de vriendjes, 
waarvan de mening en de artistieke 
inzichten wél geduld – en rijkelijk 
financieel gesteund – worden.  
 
Wie in het tweede deel van juli in Martigny met “Uit eigen volkse kracht” 
het “Europa Eén” aanheft van Omar Waegeman en Armand 
Preud’homme, zal daar aan denken. “Volkse kracht” en niet “staatse 
macht”, ook als de vertegenwoordigers van die staat zich de 
vertegenwoordigers van het volk noemen. Machtsgrepen kunnen ook per 
decreet gebeuren! 
 
Toch een mooie zomer gewenst! 
 
 
THEO SMET 
voorzitter.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Het vendelzwaaien behoort, naast de volksdansen, de volksliederen en de 
volksmuziek tot de traditionele werkterreinen van de volkskunstgroepen in 
Vlaanderen. (1) Weliswaar tellen niet alle groepen ook vendeliers in hun rangen, 
maar ruw geschat zal dat bij de meerderheid toch het geval zijn.  
 
Uiteraard heeft het vendelen doorheen de voorbije decennia hoogten en laagten 
gekend. Maar vandaag de dag lijken we toch opnieuw aan een bloeiperiode bezig te 
zijn, ook als we de kunstgroepen en het zgn. vlaggendansen voorlopig even terzijde 
laten. 
 
Vendelzwaaien is geen Vlaams monopolie. Het land van oorsprong vermelden, is 
ook niet meteen in een handomdraai gebeurd. “Vast staat alleszins dat het vooral in 
Centraal-, West- en Zuidwest-Europa meest werd beoefend. Zo o.m. in Nederland, 
Zwitserland, Italië (Toscane en Zuid-Tirol), Duitsland (Rijnland, Westfalen en de 
Pfalz), alsmede enkele steden in Spanje.” (2) 
 

Beknopte schets van 
het vendelzwaaien in Europa en Vlaanderen 

 
Vlaggen zijn er, bij wijze van spreken, altijd geweest. Vier- tot vijfduizend jaar 
geleden begonnen de Chinezen ermee grote gekleurde zijden doeken aan 
vlaggenstokken te bevestigen en deze bij oorlogshandelingen en bij religieuze 
processies mee te dragen. Ook de Germaanse volkeren kenden het gebruik in het 
strijdgewoel de eigen soldaten rond krijgsvlaggen te verzamelen.  
 
De oorsprong van het vendelzwaaien in Europa gaat terug tot de 6de eeuw van onze 
tijdsrekening. In Rome vergezelden vaandrigs en banierdragers de paus in de 
processies, tijdens dewelke ze met hun vlaggen zwaaiden als uiting van jubel en 
vreugde. Een bloeitijd kende het vlaggenzwaaien tijdens de latere Middeleeuwen en 
dit zowel bij militaire, burgerlijke en religieuze feestelijkheden. Een gevolg hiervan 
was dat in de 15de eeuw overal in Europa “vendeliersscholen” ontstonden die strikte 
regels en voorschriften opstelden voor hun vakgebied. 
 
Vooral de Zwitserse en Duitse scholen genoten in de 17de en de 18de eeuw -  vooral 
in militaire kringen – grote bekendheid. Op het einde van de 19de eeuw verloor het 
militair vlaggenspel echter steeds meer aan betekenis en uiteindelijk bleven alleen 
een aantal steden, vooral dan in Zwitserland en Italië, over als podium voor deze 
vorm van het vendelspel. In de 20ste eeuw kende het vendelzwaaien in verschillende 
Europese landen een nieuwe bloeitijd omdat gepoogd werd oude tradities en nieuwe 
vormen te koppelen en zodoende nieuwe vendelspelen in het leven te roepen.  
 
Het vlaggenzwaaien was reeds eeuwen geleden niet zomaar een bezigheid 
tussendoor. Het was bijwijlen een werkelijk van hogerhand verleend privilegie en dat 
is lang zo gebleven. Een oud  voorbeeld. De wevers in het Duitse Augsburg 
verkregen vanwege keizer Otto I als beloning voor hun dapperheid tijdens de slag op  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         A. Altdorfer – Een beeld uit de 16de eeuw in Duitsland. 

 
het Lechveld (955) het recht om bij feesten met de vlag te zwaaien die hen door de 
keizer geschonken was.           
 
Einde 18de en begin 19de eeuw nam de bloeitijd van het vendelzwaaien – en dit niet 
alleen wat het militair vendelzwaaien betreft, zoals reeds vermeld – stilaan een einde, 
verdwenen veel “scholen” van het toneel en gingen veel tradities verloren en dit niet 
alleen in Duitsland. Het was wachten op het midden van de vorige eeuw om de 
heropbloei mee te maken van het traditionele vendelzwaaien (3), nu echter 
hoofdzakelijk als een volksgebruik dat opnieuw tot volkskunst uitgroeide, los dus 
van de militaire of religieuze wereld, binnen het gildenwezen b.v., maar ook in 
zelfstandige vendeliersgroepen. 
 
In Vlaanderen 
 
Zoals reeds gezegd, vendelzwaaien was noch is een Vlaams monopolie. Maar we 
kunnen wel met zekerheid stellen dat er in onze gewesten reeds gevendeld werd in 
de 16de/17de eeuw en waarschijnlijk zelfs vroeger. “Van onze Vlaamse rederijkers 
weten we dat ze doorgaans een vendel én een standaard bezaten. De standaard was 
het stijve embleem dat meestal te paard werd gevoerd, het vendel was er om mee te 
zwaaien.” (4) Het vendelen kon zowel staande als stappend gebeuren. Van dat laatste 
geeft F. Loncke in een artikel “De gilde van Hoogstade” (1883) een mooie 
beschrijving: “Halfwege komt de vendelare, die het prachtig gildevendel met 
gespierden arm rond het lijf doet zwaaien, dan met eens boven zijn hoofd en daarna 
scherend langs den grond.” 
 
Omstreeks het midden van de 19de eeuw was het vendelzwaaien echter 
ontegensprekelijk ook in Vlaanderen aan een mindere periode toe, zeggen we maar 
aan een echt dieptepunt. Maar, zoals Cyriel Verschaeve ergens schreef, “op ’t 
middernachtspunt wordt de zon geboren.” Honderd jaar later zijn we uit het dal 
geklommen en vooral in de jaren na het einde van Wereldoorlog II zagen we een 
werkelijke heropbloei. We citeren – wat ingekort – hieromtrent Frans Geens:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Tijdens de eerste, spanningsvolle jaren was de volkskunstbeweging in Vlaanderen 
sterk afgezwakt en zou slechts vanaf 1947 geleidelijk aan weer tot bloei komen. 
Vanzelfsprekend hoorden volksdans, volkszang, volksmuziek en vendelspel weer tot 
de activiteiten. In de volkskunstbeweging flakkerde de belangstelling voor het 
vendelzwaaien weer op en weldra kwamen zelfs de eerste vendeliersgroepen tot 
stand, o.m. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas), “Nele” (Aalst), “Die Pioene” (Mechelen” 
en “Reynout” (Dendermonde).” Van dit ogenblik af werden er in Vlaanderen met het 
vendelen verschillende wegen bewandeld, met enerzijds een enorme toename van het 
aantal beoefenaars, anderzijds ook een opmerkelijke verscheidenheid van visies op 
het vendelspel.  
 
De beperkte plaats waarover we hier kunnen beschikken, laat niet toe de 
verschillende milieus te beschrijven waarbinnen het vendelzwaaien zich in die 
naoorlogse jaren ontwikkelde, noch een overzicht te geven van de soms nogal 
uiteenlopende stijlen en inzichten die daar tot uiting werden gebracht. Enkele 
trefwoorden toch: Het gildenwezen – De vendelzwaaiers van de Katholieke 
Landelijke Jeugd (voorheen BJB) – De zgn. kunstgroepen - En uiteraard ook de 
volkskunstbeweging. Bij deze laatsten gold en geldt nog steeds het traditionele 
vendelzwaaien, waarmee niet gezegd wil worden dat ook hier geen vernieuwingen te 
zien zijn. In de kunstgroepen staat het vendelspel – letterlijk op te nemen dan – 
centraal.  In KLJ-milieus krijgt de traditie opnieuw een grotere inbreng. Een aparte 
plaats blijft voorbehouden voor het zgn. vlaggendansen, waarvan de uit Estland 
afkomstige Heiko Kolt de grondlegger was. (5) 
 
Slotbemerking 
 
Velen in Vlaanderen hebben zich de voorbije driekwart eeuw ingezet om het 
vendelzwaaien – in zijn originele en/of een daarvan afgeleide vorm – terug de bloei 
te bezorgen die het vandaag de dag kent. Alhoewel we er ons van onthouden hebben 
namen te noemen – een uitzondering voor Heiko Kolt niet te na gesproken – zijn we 
hen allen dankbaar omdat ze hun tijd en talenten in dienst van dit aspect van de 
volkskunst gesteld hebben. Ze hebben allemaal het beste van zichzelf gegeven – en 
hun opvolgers doen dit vandaag de dag nog steeds – om levendig te houden wat de 
dichter Wies Moens omschreef als “een optocht met reuzen en vendelieren … 
pauken en fijfers, ’t vendelspel … als het flakkeren van veelkleurig vuur …”. 
 

Willy Cobbaut. 
 
(1) Cfr. Frans Geens in “Het vliegende Vendel”, een IVV-uitgave (1984) waaraan deze 
bijdrage hier en daar schatplichtig is.  
(2) Cfr. Eugeen Verstraete in de reeds vermelde IVV-uitgave. 
(3) De Nederlandse folklorist D. J. Van der Ven maakte deze vaststelling als “Het 
vendelzwaaien herleeft” tot titel van zijn in 1936 te Baarn verschenen werk. 
(4) Eugeen Verstraete in “Het vliegende Vendel”, waar hij op p. 6 e.v. zijn stelling illustreert 
met een aantal citaten uit rekeningenboeken van die tijd. 
(5) Voor een uitgebreid overzicht betreffende “De heropleving van het vendelen in 
Vlaanderen” verwijzen we graag naar wat Frans Geens hierover schreef in “Het vliegende 
Vendel”, p. 63-88.         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bij Jos Mertens op bezoek gaan, is als thuiskomen bij een goede vriend. In de 
groene, glooiende omgeving van het onvolprezen Pajottenland waar Bruegel zo 
verzot op was en  waar je hem vandaag als het ware nog op elk moment tegen het lijf 
zou kunnen lopen, waan je je in een oase van rust, al doemen niet ver weg de hoge 
mastodonten op van de grote stad. Daar, waar Vlamingen thuis zijn, wonen Jos en 
zijn lieve echtgenote. 

Jos Mertens 
Een leven vol muziek 

 
In de ruime zitkamer staat de vleugel centraal. Moet ook niet verwonderen bij 
iemand die zowat zijn ganse leven uitbouwde op de tabellen van financiële gegevens 
en tussen de lijnen van een  notenbalk. Want muziek is altijd zijn levensvreugde  en 
bron van creativiteit en inspiratie geweest en tot op vandaag gebleven. Om den brode 
was hij jarenlang als bediende verbonden aan de Kredietbank, waar hij later opklom 
tot adviseur voor de regio Vlaams-Brabent. Maar daarenboven ontpopte hij zich al 
van jongsaf aan tot een talentrijk musicus waarvoor op twaalfjarige  leeftijd geen 
geheimen meer bestonden inzake harmonie en compositie.  
 

“Ik was amper twaalf toen ik het systeem van componeren al doorhad en met de 
akkoordenregels speelde. Waar ik dat had geleerd, weet ik niet. Maar het was er! 
Aangeboren? Het moet wel! Het zou mij later zeer goede diensten bewijzen. Want 
eigenlijk droomde ik er altijd van om componist te worden …”  
 

Beweren dat Jos Mertens een autodidact was zoals meer naslagwerken wel eens 
noteren, is de waarheid enigszins geweld aandoen. Hij volgde een zeer gedegen 
opleiding orgel bij Leopold Sluys, studeerde aan meer muziekacademies, behaalde in 
Asse het einddiploma piano, in Aalst een eerste prijs harmonie met stadsmedaille en 
in Halle de regeringsmedaille voor orgel. “Daar gingen maanden en jaren studie aan 
vooraf. Met een verantwoordelijke dagtaak en een gezin was dat regelmatig geen 
sinecure … Ik was ruim de veertig voorbij toen ik dat heerlijk moment dan toch 
mocht beleven! … Muziek is voor mij altijd een bron van levensvreugde geweest. En 
dat is het tot op vandaag gebleven. Ook al beginnen stilaan de jaren wel al eens te 
wegen en slorpen de huishoudelijke zorgen mij door familiale omstandigheden meer 
en meer op …”  Maar zijn ogen tintelen nog steeds achter zijn brillenglazen en hij zit 
nog vol creativiteit. Hij lijkt wel niet te stoppen als hij over zijn onmiddellijke 
plannen begint. Want Jos is iemand die graag praat en mensen rondom hem weet. 
Een zeer minzaam man ook die, eens begonnen, nog moeilijk te stoppen is. 
Tussendoor heeft hij amper de tijd om aan zijn Leffe te nippen … 
 

Als pianist en organist werkte hij regelmatig mee aan een hele reeks concerten, 
liedrecitals (o.a. met Vera Versieck), aan zangavonden en schoolzangfeesten (met 
Gust  Teugels),  aan  meer  edities  van  de  A.N.Z.-Zangfeesten,  de  Dagen  van  het  
Vlaamse Lied, de Europeade, de projecten met de Stichting Vlaanderen – Zuid-
Afrika  … Hij begeleidde ook tal van koren en solisten. Te veel eigenlijk om op te 
noemen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jos Mertens is titularis-organist van de Sint-Egidiuskerk in Groot-Bijgaarden en 
organisator van het jaarlijks festival in juli “Muziek op Zondag” waarbij diverse 
koren en solisten de liturgische vieringen opluisteren. Kortom! Jos blijft, ondanks 
zijn drieëntachtig lentes, een zeer bezige bij. Dat is hij trouwens altijd geweest. Wie 
kent niet zijn zo sfeervol “Avondliedje” dat vandaag nog altijd wordt gezongen bij 
het afsluiten van een dansstonde, zijn “Kerstwiegeliedje”, “Ik ken een blond 
Marleentje” of “Morgendeuntje” (op een tekst van Albrecht Rodenbach)? Daarnaast 
schreef hij ook talrijke koorwerken zoals een “Nederlandse volksmis voor koor en 
orgel”, een “Boerencharleston”, naast meer bewerkingen op tal van volksliederen 
zoals o.a. “Ik zag Cecilia komen”. 
 

Het valt daarbij steeds overduidelijk op dat Jos nooit belust was (of is) op ver 
gezochte effecten, maar in zijn werk de eenvoud, de volksverbondenheid en het 
muzikaal-rijke kleurpalet in de juiste keuze van de instrumenten laat doorklinken. 
Daardoor is ieder werk ook zo herkenbaar en direct aanspreekbaar, zo sereen en 
gevoelig ook, dat het iedereen raakt en niemand onberoerd laat. 
 

Een duidelijk voorbeeld daarvan is 
zijn cantate voor koor, solisten en 
orkest “Kringen van Tijd”, 
opgebouwd rond de afwisseling van 
de seizoenen en van het leven zelf 
tussen wieg en graf. Een gewoonweg 
subliem werk, dat voor begin oktober 
nog eens geprogrammeerd staat in 
Tervuren. Tot zijn grote dromen 
behoort heel zeker de uitvoering van 
dit werk naar aanleiding van zijn 
vijfentachtigste verjaardag in het 
cultureel centrum “Westrand “ in 
Dilbeek.  
 

Als Jos Mertens aan het 
vertellen gaat, is hij niet 

meer te stuiten. 
(Foto Fred Scholliers) 

 
 

Maar ondertussen staat vandaag het “Lied van Dilbeek” toch wel centraal. Op een 
tekst van Raf Roeland schreef Jos Mertens een vlotte melodie die ter gelegenheid 
van het 11-julifeest dit jaar wordt gecreëerd en nu al flink op weg lijkt om een “hit” 
te worden.  
 
Wij weten het vandaag al: De Jos zal die avond een krop in de keel hebben en amper 
een woord kunnen uitbrengen … Een kunstenaar heeft een veel te gevoelig hart… 
Geluk, levensvreugde, dankbaarheid, waardering! Dat is het ook dat ik al jaren 
telkens weer bij de Jos terugvind en waarvoor ik hem ook zo bewonder! Van harte 
graag nog een lange tijd ! 

Eddy Picavet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Il n’y a pas de Suisses …            ◙◙◙ 
 
Sinds wij begin de zestiger jaren regelmatig met de kinderen bij voorkeur de 
vakantie in de Zwitserse Alpen doorbrachten, zowel in de Jura, de omgeving 
van het meer van Genêve waar nog naaste familie als in een aards paradijs 
woont, als hoog boven de Rhône tussen Sion en Martigny, hebben wij 
regelmatig kunnen vaststellen dat er eigenlijk geen Zwitsers bestaan. Tenzij 
dan één keer per jaar. Op 1 augustus om precies te zijn! Dan worden overal 
op de flanken van de bergen vreugdevuren aangestoken, de confederatie nog 
maar eens bekrachtigd en voorgelezen, de “vin d’honneur” gedronken met 
vrienden, kennissen en ook wel vele toeristen. De kinderen lopen bij het 
vallen van de avond met lampionnetjes tussen de versierde chaletbalkons 
door. De grote mensen amuseren zich kinderlijk naïef met wat ze bij ons “ ne 
sterrenschijter” noemen. En natuurlijk wordt er dan altijd wel – en dat ook 
vaak tot laat in de nacht of in de vroege morgen – een ferme pint gedronken 
of een goed glas wijn in rood of wit. Bij voorkeur een Fendent in Wallis en in 
de Vaud een Dôle of een Gamais. En het moet gezegd: de Zwitsers kennen er 
wat van! Van drinken, bedoelen we! 
 
Maar daarvoor en daarna is de solidariteit opvallend zoek. Och ja, de 
Zwitserse vlag – wit kruis op rood veld – kleurt wel het hele jaar het groene 
land van bergen, bossen, akkers en weiden. Maar dan domineert toch het 
kanton waar men geboren en getogen is  en waarmee men veelal zo 
verbonden blijft. De Vaud, het Berner Oberland, de Jura, Valais, Tessino, 
Graubunden, Neuchatel, … zijn echte entiteiten met hun eigen tradities, 
liederen, dansen, klederdrachten; zelfs met hun eigen kaas of kruidenlikeur. 
En zeg zelf: zo’n glaasje Appenzeller of een Poire Williams kan als aperitief 
of afzakkertje zo heerlijk smaken …  
 
Zelfs als je de kantongrens overschrijdt, valt niet zelden onmiddellijk het 
verschil van o.a. baanbreedte en ook wel onderhoud van de wegen op. Het 
ene kanton is nu eenmaal het andere niet en alle zijn ook niet even 
kapitaalkrachtig. Maar overal vertellen de kantonvlaggen in vaak felle 
kleuren van rood  met wit of geel en zwart, de vaak monumentale 
boerderijen, de idyllische plekjes langs schilderachtige meren of gaaf 
gebleven restanten uit een middeleeuws verleden als Murten, Liestal, Bern, 
Freiburg of Sion, het ganse jaar door over de fierheid van de burgers voor 
hun eigen (h)aard. 
 
Als je in Thun  de  boot  neemt naar Interlaken stap je met amper één pas van  
het Frans in het Duits. Zelfs een kleine minderheid koestert nog het Reto-
Romaans. In het zuiden is dan weer de invloed van het Italiaans sterk.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zwitsers zijn harde werkers, maar ook stille genieters. Zij houden heel veel 
van hun land en zullen het met alle middelen vol overtuiging ook propageren 
via kalenders, chocoladewikkels, vaak sublieme publicaties ook. 
 

Wat ze wel gemeen hebben, 
is hun spaarzaamheid. Niet 
voor niets beweren de 
Valaisanen “ Un sou, c’est 
un sou!” en vertellen die uit 
de Vaud dat de inwoners 
van Valais verplicht zijn met 
de ramen dicht te slapen om 
de lucht niet te ver-
ontreinigen… Elk kanton 
leeft op zijn eigen ritme en 
interesseert zich amper voor 
wat bij de buren gebeurt. 

 
Maar hoe dan ook: Zwitserland in het algemeen en de Zwitserse Alpen in het 
bijzonder zijn en blijven een bekoorlijk rijk gevarieerd geheel; verpakt in en 
beschermd door hoge Alpencols, waar gemzen en marmotten het heerlijk 
naar hun zin hebben, de koeienbellen de mooiste beiaardklanken over de 
flanken laten galmen of ergens ver wel altijd een alpenhoorn met zijn eigen  
echo stoeit.  Een plek om heerlijk te toeven, te wandelen, volop te genieten 
van de stilte en de ongerepte natuur. Daar waar Hannibal met zijn troepen 
de bergen overtrok om Italië te veroveren .... Langs de flanken van de Grote 
Sint-Bernard tussen Martigny en Aosta voel je tot vandaag nog de stille 
getuigenis van een heroïsche strijd … 
 
Half juli echter wordt Martigny, de poort naar Italië, een smeltkroes van 
dans, folklore, verbroedering, vriendschap en geloof in een Europa van de 
harten. Want men slaat er dit jaar voor vijf dagen zijn tenten op. In het 
majestueus decor van hoge kammen die de Rhône binnen haar bedding 
houden, zingt de Europeade haar schoonste lied! En ook dat is zo 
overweldigend, onvergetelijk en hartverwarmend tegelijk dat eens dat je dat 
hebt beleefd en meegeleefd, die microbe je nooit meer loslaat! Een 
besmetting zonder nare gevolgen want ze steunt alleen op eigen 
volksverbondenheid, levensvreugde, geloof en respect voor allen die echt 
geloven in één Europa: dat van de harten!    
                              . 
 
________________________________________________       Eddy Picavet 
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VR 4 tot ZO 6 JULI 2008  
           Jeugdfolklorefestival “Danskriebels” van de kinder‐ en  jeugdgroep van vkg. 

“Die Boose”, Izegem. Mmv “Die Ammelander”, kindervolksdansgroep uit Bad 
Zwischenahn  (D).  Info bij Marc Therry, Neerhofstraat 53  te 8870  Izegem. Tel. 
051/30 91 88. Of via marc.therry@dieboose.be.  

 
DO 10 JULI 2008 
            Parkival  –  2de  internationaal volksdansfestival met groepen uit Litouwen  en 

Mexico en de gastgroep “De Hovelingen‐Viking” uit Gistel. Aanvang om 19 u. 
Na  de  optredens Hovelingenbal met  folky  dances  in  open  lucht.  Toegang 
gratis.  Locatie:  Stadspark  aan  de  kerk  van  Gistel.  Info:  Koen  Denduyver  – 
0496/231803 of koen@hovelingen.be of www.parkival.be.  

 
WO 23 tot ZO 27 JULI 2008  
           Europeade voor Europese Volkscultuur in Martigny (Valais/Zwitserland). Info: 

Secretariaat  v/h  Internationaal  Europeadecomité,  Bisschoppenhoflaan  231  te 
2100 Deurne. Of info@europeade.eu. Of tel. 03/248.07.27.   

 
VR 8 tot ZO 10 AUGUSTUS 2008  
           Fosseleade – Een organisatie van vkg. “Knipoog” Affligem mmv een Sloveense 

gastgroep.  Programma  –  Vrijdagavond  20 u:  Verbroederingsbal –  
            Zaterdagavond  20  u:  Volksmuziekavond  –  Zondagnamiddag  14  u: 

Feestnamiddag  met  o.  a.  optredens  van  de  gastgroep  en  de  eigen  leden. 
Locatie: Parochiezaal “De Patro”, Fosselstraat te Hekelgem. Info: 0473/47.53.93 
en m.knipoog@telenet.be.    

 
ZO 10 AUGUSTUS 2008  
           Oogstfeest van vkg. “Boerke Naas”, Sint‐Niklaas. Locatie: Steenwerkhoeve  te 

Belsele‐Waas. Met gastgroep uit Wales. Info bij Sigrun van Eynde (03/7779752) 
of Dirk Adriaenssens (03/2964101).  Of www.boerkenaas.be.  

 
 
 
 
 
 
 

 

DATA GOUWVENDELEN ANTWERPEN →  Elke 4de zondag v/d maand van 10 tot 12 u.  
                

28/09/2008 ………………………………………………….             De Kegelaar (Wilrijk) 
26/10/2008 ………………………………………………….                  Jovolka (Kapellen) 
 
Let wel    →   →   →   →   →   →   →   →    In juli en augustus is er geen gouwvendelen 
 

Info  wordt  U  graag  verstrekt  door  Danny  Van  den  Brande  ……..   (0475/695662) 

 



DO 14 tot ZO 17 AUGUSTUS 2008  
            Internationaal Volkskunstfestival  van  vkg.  “Reynout”, Dendermonde. Met 

gastgroepen  uit  Portugal,  Hongarije,  Oezbekistan,  India  en  Slovenië  en  de 
leden van de eigen groep. Voorstellingen op donderdag om 20 u, vrijdag om 
15  u  (seniorenvoorstelling)  en  20  u  en  zondag  om  15  u.  Telkens  in  het CC 
“Belgica”,  Kerkstraat  te  9200  Dendermonde.  Info:  0497/86.63.97  – 
reynout@telenet.be – www.reynout.be.  

 
DO 21 tot ZO 24 AUGUSTUS 2008  
           34ste  Internationaal  Folklorefestival  in  en  om  het  GC  “’t  Blikveld”, 

Waversesteenweg  11  te  2820  Bonheiden.  Een  organisatie  van  vkg  “De 
Krekels”. Voorstellingen op vrijdag (20 u), zaterdag (20 u) en zondag (15 u).  Er 
is ook een “kinderfestival” op zaterdag  (14 u.)  Info: via www.dekrekels.be of 
via Walter Casteels (walter_casteels@skynet.be en tel. 015.51.56.49).   

 
ZO 24 AUGUSTUS 2008  
           Oogstfeest  van  vkg.  “De Wouwe”, Meerbeke. Met  buitenlandse  gastgroep. 

Aanvang: 14 u. Locatie: Hof Eendeplas, Halsesteenweg 63  te 9402 Meerbeke. 
Info: Lieven lepeer 0475/349181 of info@dewouwe.org.  

 
VR 29 AUGUSTUS 2008  
            Correctie  –  Ingevolge  een misverstand  stond hier  in ons vorig nummer  een 

volksdansbal van vkg. “De Klepperman” aangekondigd. Er  is op die datum 
echter helemaal geen volksdansbal en wij verzoeken onze  lezers dan ook dit 
uit  hun  agenda  te  willen  schrappen.  Voor  een  en  ander  onze 
verontschuldigingen!  

 
ZA 20 SEPTEMBER 2008  
            Volksdansbal  van  vkg.  “Jan  en  Trien”,  Zandhoven.  Loc.  “Parochiezaal 

Amelberga”, Amelbergastraat te 2240 Zandhoven. Aanvang: 20.00 uur. Inkom: 
3  euro.  Meer  info  bij  Greet  van  Dijck,  Zoegweg  2  te  2960  Brecht.  Tel. 
0499/364989.    

 
11 OKTOBER 2008   
           Herfstfeest  voor  alle  dansgroepen.  Org.  vkg.  “Boerke  Naas”,  Sint‐Niklaas. 

Locatie: “De Klavers” te Belsele. Aanvang: 20 uur.   Info bij Sigrun van Eynde 
(03/7779752) of Dirk Adriaenssens (03/2964101).  Of www.boerkenaas.be.  

 
           Jeugdtreffen voor alle  jeugddansgroepen en hun  leiding. Een  leuk spel  in de 

namiddag,  gevolgd door warm  avondmaal  en daarna dansbal  voor  jong  en 
oud.  Locatie:  Ravelingen,  Maes  en  Boerenplein  te  8301  Heist‐aan‐Zee. 
Aanvang:  14.30  uur. Org. VVKB  Jeugdcollege. Meer  details  in  ons  volgend 
nummer.    

 
ZA 18 OKTOBER 2008  
           Volksdansbal  van  vkg.  “Den  Dries”,  Deurne.  Locatie:  Zaal  “Bosuil”, 

Merksemsesteenweg 34 te 2100 Deurne. Aanvang: 20.00 uur. Voor de muziek 
zorgen  Staf  Cogneau  en  zijn muzikanten.  Inkom:  3  euro.  Inlichtingen:  Jean 
Vleminx – jean.vleminx@pandora.be of vvkb_dendries@hotmail.com.   

 
           Gouwdansavond  van  gouw  West‐Vlaanderen.  Locatie:  “De  Mandelroos”, 

Gemeenteplein  1  te  8780  Oostrozebeke.  Aanvang:  19.00  uur.  Org.  “Die 
Rooselaer”.  Info  bij  de  deelnemende  groepen  en  via  Koen  Denduyver 
0496/231803 of koen@hovelingen.be.  

 
 
 



 
 
            Kaas en wijnavond van vkg. “De Marliere”, Bissegem.   Loc. “Ontmoetings‐

centrum”, Vlaswaagplein z/n  te 8501 Bissegem. Aanvang: 20.00 uur. Prijs: 10 
euro pp. Info bij Vera Dewitte of www.de‐marliere.be.   

 
ZA 18 OKTOBER 2008  
           Jaarlijks  gezellig  samenzijn,  deze maal  in Daknam,  even  ten  noorden  van 

Lokeren. Na Dendermonde,  opnieuw  een  gevuld  programma. Wie  er  vorig 
jaar bij was, zal er opnieuw bij willen zijn. Details in volgend nummer.   

 
ZA 25 OKTOBER 2008  
           Volksdansbal  van  vkg.  “Jovolka”,  Kapellen.  Loc.  “Het  Bruggeske”, 

Hoevensebaan 12 te 2950 Kapellen. Aanvang: 20.00 uur. Meer inlichtingen via 
info@jovolka.be of www.jovolka.be.  

 
ZA 25 en ZO 26 OKTOBER 2008  
           Viering  30  jaar  “Canteclaer” met  een  boeiend  en  gevarieerd  avondvullend 

programma:  Oogstdansen,  feestdansen,  vissersdansen  en  Gentse 
contradansen.  Voorstelling  van  de  nieuwe  visserskledij.  Locatie: 
Theatercentrum,  Otegemstraat 18a te 8550 Zwevegem. Aanvang: Op zaterdag 
om 19.oo uur; op zondag om 15.oo uur. Meer info via Theo Smet (056/64 56 33) 
of via www.canteclaerzwevegem.be.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Noteer  ook  volgende  data  nu  reeds  in  uw  agenda  … 
 

◙  5 – 6 – 7 DECEMBER 2008 - 15de Luciaweekend. Meer informatie hierover in 
volgend nummer. 

◙ 17 JANUARI 2009 – Traditionele nieuwjaarsreceptie van VVKB. Meer details 
in een volgend nummer. 

◙ 24 MEI 2009 – 58ste landelijke meiboomplanting in Dilbeek. Meer details in een 
volgend nummer. 

 
============================================================ 
 
 

 
 

 
 

 

PROGRAMMA van de PLUSWERKING in het NAJAAR 
 

Zaterdag 4 OKTOBER 2008 – Cursus en dansen te ’s Gravenwezel. 
Zaterdag 8 NOVEMBER 2008 – Plusdanstreffen  te Schilde. 

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



 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Daknam  
mijn paradijs in het Waasland 

 
Toen Louis Neefs over “ Mijn dorp in de Kempen” zong, kon je zo horen dat het 
recht uit zijn hart kwam. En als Willem Vermandere het had over die “Duzend 
Soldaten” die tijdens “den groten Oorlog” sneuvelden in de Westhoek of Wannes 
Van de Velde zijn grote verbondenheid met Antwerpen uitzong, was dat eigenlijk 
ook zo … 
 
Ik heb dat met Daknam, het kleinste maar meest pittoreske plekje in Lokeren aan de 
rand van ’t Land van Waas. Ook al ben ik er niet geboren, toch heb ik er mijn hart 
aan verloren, al zing ik het niet zo rondborstig uit als die student in Heidelberg … 
 
Ik weet het: Daknam, dat is nu Heidelberg niet! Of.Brugge … Maar toch hebben ze 
allebei hun “schoonste dag”! In de stad van Breydel en De Coninck – misschien 
moeten wij daar nu ook Aspe aan toevoegen -  vieren ze die als de H. Bloedprocessie 
op Hemelvaartsdag langs het belfort of den Duyver trekt. In Daknam is dat “omtrent 
den Sinxendaghe” als “de bomen en de hagen beide groen beloverd staan” dat ze van 
heinde en verre afzakken naar onder de linden op het dorpsplein op bedevaart naar 
pater Trappist. Om zich ook nog te komen vergapen aan mandenvlechter, 
zeeldraaier, smid, kantklosster, kloefkapper, pottenbakker of ballonwringer …en om 
steevast de heel grote groep van pottenpakkers te komen aanvullen … Trappist van 
de beste pater (lees Westmalle!) al speelde de Reynaertkring als eerste in de regio 
met ruim succes wel “Drinken de Goden Duvel?” … 
 
Maar eigenlijk is Daknam altijd schoon  Precies gelijk Brugge waarover Willy 
Lustenhouwer met heel veel liefde en vol vuur in dat mooi liedje met dezelfde 
woorden ooit getuigde: “Brugge is altijd schoon!” Maar … dat is Daknam ook! 
Daknam is schoon in de lente als de velden en weiden hun meest frisgroen tapijt 
uitspreiden en de bomen er als reuzengrote boeketten bijstaan; in de zomer als na de 
noen de zon zo fel op de meersen en langs de Durmedijken brandt dat ge er moe van 
wordt; in de herfst als de mist in slierten boven het witgekalkte kerkhofmuurke en 
rond de arduinen kruisen hangt en je de stilte kunt horen zingen rond het antieke 
kerkske; in de winter als alles wit ligt ingepakt en de Sint en zijn knecht met pak en 
zak op stap gaan en de Reynaertsingers met de ster van boerderij naar boerderij 
trekken en overal gul worden getrakteerd op een druppel of iets groters uit het beste 
vat. Om ze tenslotte te laten stilstaan  boven het “Palingshuis” bij Fransien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Sint-Niklaas en Dendermonde 
hebben we Daknam uitgekozen 
om in de maand oktober mekaar 
weer te zien tijdens een gezellig 
samenzijn, jong en oud, voor een 
natje en een droogje enzovoort 
... 
 
De details staan allemaal in het 
volgend nummer van “De 
Driesprong”. Maar nu toch al een 
smaakmaker! 
  



Daknam is altijd schoon! Zowel in de vroege morgen als de nevels nog tegen de 
kasseien hangen, als in de late avond als de zon oranjerood achter de dennenbossen 
wegzinkt en men met vrienden nog even samentroept voor een laatste glas; midden 
in de nacht zelfs als men tussen de brandnetels zit te wachten op de zang van de 
nachtegaal. Daknam is zelfs schoon als ’t regent en ge aan het “Palingshuis” of “De 
Wandelaar” voor een gesloten deur staat. Zonder paraplu! 
 
Er zijn er – ik weet het – die zeggen: “Daknam? 
Hottentot! Zeven huizen en een varkenskot!”. Ik 
weet het, dat is niet veel meer dan dat …En ’t is 
waar, ge kunt er moeilijk verloren lopen.      
Maar iedere keer als ik langs de Reynaertbank op 
de Dam of onder de linden op het Dorpsplein 
passeer of het vagevuur aan de kerk voorbijloop, 
naar de pui kijk en dat schoon ijzeren hek dat het 
kerkhof afsluit, zelfs aan de Pontweg effekes halt 
houd bij “Mijn Droom” waar bakker Cruyt nog 
woonde en de zeer talentrijke familie Van 
Kerckhove, of verder weg in ’t veld over de dijk 
het peperkoeken kerkske en de pastorij tussen het 
groen van knotwilgen en populieren zie 
opduiken, ben ik altijd geneigd om het liedje aan 
te heffen dat onze redactiesecretaris hiernaast in 
een kader geplaatst heeft. 
                                                          Eddy Picavet. 
 

DAKNAM – Pittoresk dorpje met door een witte muur omringde 
kerk met loggia, waarin de champetter vroeger de wetten en 
bevelen van de burgemeester voorlas. Dit was de enige manier om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken, aangezien iedereen verplicht 
was om op zondag naar de kerk te gaan.  
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik heb mijn hart 
hier in Daknam verloren, 
al is het maar 
een heel klein lapke groot. 
Het zal mij ook 
altijd blijven bekoren. 
En ‘k blijf er wonen, 
liefst tot aan mijn dood. 
Hier wonen nog 
alleen contente mensen.  
En dat is nu 
precies ook wat ik zoek. 
Daknam, ik zou in u 
wel kunnen bijten 
lijk in een verse 
“bezenkoek”.   (E. Picavet) 
 
Voor Radio 2 Oost-Vlaanderen 
Uit Daknam in woord en beeld. 

  



  
 
 
 
 
 
 
De meimaand die ook bloeimaand genoemd wordt, neemt al vele eeuwen in 
West‐Europa  en  dan  vooral  in  het  Germaans  deel  ervan,  een  belangrijke 
plaats  in  tussen de andere maanden van het  jaar. Het  is de maand van de 
vruchtbaarheid.  Het  is  de  maand  waarin  de  winter  voorgoed  verdreven 
wordt  en  de  lente  ingehaald.  Lente  en  meientijd  symboliseren 
vruchtbaarheid  en  nieuw  leven,  de  hoop  op  een  rijke  oogst,  blijheid  en 
levensvreugde. 
 
Het wisselen der seizoenen heeft de mensen altijd fel aangesproken, zelfs nu 
nog,  in  deze  nochtans  erg  gemechaniseerde  wereld,  gedomineerd  door 
machines  en  computers. Maar  ook  temidden  van  al  dat modern  geweld, 
blijven wij toch deel uitmaken van de natuur rondom ons en onderdeel van 
al wat leeft op aarde. 
 
Vele  oude  gebruiken  rond  de 
overgang  van winter  naar  zomer 
hebben  de  eeuwen  overleefd  en 
zijn  op  vele  plaatsen  levendig 
cultureel  erfgoed  gebleven.  Vele 
volkskunstgroepen  en  ook  hele 
dorpsgemeenschappen  in  West‐
Europa  houden  daarom  elk  jaar 
hun meifeesten,  niet  als  uitingen 
van  verdorde  nostalgie,  maar 
omdat  ze  midden  in  het 
volksleven  staan,  omdat  ze  de 
gang  der  seizoenen  beleven  als 
met de natuur verbonden mensen. 
 
Ons alles vriend Eddy Picavet, die ook een niet onverdienstelijk dichter  is, 
zette ooit volgende woorden op papier: 
 

Het voorjaar is geboren. 
Nog even heerst het grauw, 

het wit, het grijs … 
Dan breekt de lente uit 
in duizend frele tinten 
van zuiverste pastel. 
Ik weet het zeker: 

Straks planten wij de mei! 
 
 

Dit zei Fred Scholliers 
tijdens de 

Nationale Meiboomplanting 
op zondag 4 mei 2008 te Maldegem



 
En dat doen wij vandaag. Hier in Maldegem, bij de mensen van “De Donkse 
Klopperdans”, vieren wij feest. 
 

• Op een aantal plaatsen  in Vlaanderen zijn de  jongens op meiavond 
bij de meisjes gaan meizingen. 

• Vandaag planten wij de meiboom. 
• Wij verbranden de winter. 
• Wij kronen het meipaar. 
• Wij zingen meiliederen. 
• Wij dansen onze vreugde uit om de herboren natuur. 

 
De  terugkeer van het  schone  jaargetijde moet  inderdaad  luisterrijk gevierd 
worden. Dat doen wij hier dus. Zo staan wij allemaal,  jong en minder  jong, 
temidden van het leven. Want, om nogmaals te rade te gaan bij onze vriend 
Eddy: 
 

In bot en blad en vogelzangen 
voel je al de lente die bevrijdt 

en alles weer tot bloei zal brengen 
in ’t hooglied van de meientijd! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volksdansgroep 
“Jan & Trien” uit 
Halle‐Zoersel 
verbroedert met 
Hessisch‐Lichtenau  ‐  
Kassel 
 
Hoe  een  dubbeltje  rollen  kan. 
De  contacten  zijn  gelegd 
tijdens  het  Lucia‐weekend 
december  2007    en  amper  5 
maanden later zijn we welkom bij Christiane Jung en haar dansgroepen. 
 
 
 
 
 
 

 
Heroprichting  –  In  verband met Antwerpen  danst  er(f)goed  in  het  kader 
van  50  jaar VVKB Gouw Antwerpen  en  50  jaar vkg.  “De Karekiet” uit 
Puurs, vernemen wij, wat “De Karekiet” betreft, dat  er van de dertiger 
jaren van de vorige  eeuw  tot het  jaar  1944  reeds  een  eerste  “Karekiet” 
geweest is en dat we voor het jaar 1958 eigenlijk hadden moeten spreken 
van een heroprichting van deze volkskunstgroep Waarvan graag akte



 
Op donderdag 1 mei zijn wij vanuit de Kempen vertrokken richting Kassel, afspraak 
thuis bij onze gastvrouw Christiane. Na de inwendige mens te hebben verzorgd, zijn 
we op verkenning gegaan  in het dorp. Een  leuke wandeling door het park met de 
nodige  verhalen  en  kunstwerken  over  Frau  Holle.  Een  vieruurtje  met  koffie  en 
koeken   en we konden verder met onze wandeling. Om 17.30 uur dan  richting het 
“Meissnerhaus” waar de verdeling van de kamers plaatsvond en dan een heerlijke 
Duitse  maaltijd.  Sommige  onder  ons  deden  nog  een  avondwandeling  en  andere 
warmden de beentjes  al op voor de dansavond met nog wat  extra nieuwe dansen 
aangeleerd  door  onze  gastvrouw Christiane. Het werd  een  gezellige  boel,  dansen 
kiezen en dankzij de muzikale begeleiding van Hilde kon het echt niet stuk. 
 
Op vrijdag zijn we dan op bezoek geweest in het dorpje Bad Sooden Allendorf. Een 
heel gezellig dorpje met typische huisjes. ‘s Middags een picknick in het park en dan 
ons klaarmaken om naar de tropische tuin te gaan. Hier kregen we een rondleiding 
van  een  studente. Van  katoenboom  tot  koffieboon,  tot  de  uitleg waarom  bananen 
krom zijn. Alles zijn we hier te weten gekomen.  
 
En  dan was  het  zover …  de  grote  verbroedering,  in  een  zeer mooie  zaal  van  de 
gemeente. Christiane was daar met haar groepen en ook nog een collega lesgever met 
nog een groep. Eerst was er een samendans met Duitse dansen, dan de gebruikelijke 
“Kaffee  und  Kuchen”  en  nadien  een  optreden  van  “Jan  &  Trien”  met  echte  
Vlaamse dansen, den beiaard, de weefkam en als afsluiter de Margriet. Aan het warme 
applaus  te horen vielen de dansen wel  in de smaak. De namiddag werd afgesloten 
met nog drie Duitse dansen en het afsluitlied van de groepen. 
 
De Sauerkirchwijn die we kregen als geschenk hebben we die avond goed kunnen 
gebruiken. Wijn, dans  en gezang, meer moet dat niet  zijn hé! Allé, nog  een goede 
dansleider die de avond in goede banen leidt, maar die hadden we bij. Bedankt Greet 
voor de drie mooie dansavonden. 
 
Op zaterdag een bezoek aan de Hercules te Kassel. Dit hebben we met het openbaar 
vervoer gedaan, zodat we nog eens contact hadden met de  lokale bevolking … een 
leuke  babbel  en Willy  kreeg  zelf  een  souvenir  van  een  mevrouw.  Je  ziet  maar, 
verbroederen  kan  ver  gaan  hé!  Naar  goede  gewoonte  hebben  we  ook  die  dag 
afgesloten met dans. Christiane heeft ons  er nog  enkele nieuwe aangeleerd  en ook 
nog  een  mooi  verhaal  over  Frau  Holle  voorgelezen.  Dit  verhaal  was  een  mooie 
voorbereiding  op  de  Frau Holle wandeling  die we  op  zondagvoormiddag  hebben 
gemaakt als afsluiter van ons weekend. En ja, aan alle mooie sprookjes komt een eind. 
Bedankt Christiane Jung. 

Pascale Willems 

 
 

 
Vrijdagavond 9 mei  jl. was voor heel Vlaanderen het begin van een drie 
dagen  durend  pinksterweekend.  Het  gouwbestuur  van  Oost‐Vlaanderen 
had  deze  vrijdagavond  op  de  activiteitenkalender  gezet  als  tweede 
gouwdansavond van het jaar. Plaats van het gebeuren: Het OC “Ter Gulden 
Celle”, aan de Doornzele Dries, deel uitmakend van Evergem. Doornszele is 
een  van  de  vier  zgn.  kerkdorpen  (Naast  Belzele,  Langerbrugge  en 
Wippelgem)  van  Evergem  en  tegelijk  een  der  oudste  nederzettingen  van 
deze gemeente.  
 

 
 



 
Met Chris Bauwens en Ronald Snauwaert  (vulgo: Geronimo) van de  locale 
vkg. “Sneyssens” als dansleiders  is het een gezellige dansavond geworden. 
Vier groepen waren vertegenwoordigd: De gastgroep “Sneyssens” uiteraard, 
maar ook een mooie afvaardiging van  resp. “De Donkse Klopperdans” uit 
Maldegem, “Knipoog” uit Affligem en “Reynout” uit Dendermonde. Maria, 
Lucile  en  Johan,  de  muzikanten  van  “Sneyssens”,  hadden  versterking 
gekregen uit Maldegem en Dendermonde.  
 
Aantal aanwezigen? Ooit al eens geprobeerd te tellen hoeveel dansers er op 
de dansvloer staan als ze aan “Boerenkermis”, “De polka van Kortenberg”, 
“Mocher Haprahim”  of  de  “Holleblokkendans”  bezig  zijn? Dat  gaat  niet, 
zegt U? Inderdaad, dat gaat niet. Daarom kan ik U ook niet zeggen hoeveel 
mensen precies de verplaatsing naar Doornzele gemaakt hadden. Maar een 
ruwe schatting – en niet eens overdreven welwillend – brengt mij toch tussen 
de 50 en de 60 aanwezigen. 
 
Hoe dan ook  en  zoals  reeds gezegd, het  is daar  in Doornzele/Evergem op 
vrijdagavond 9 mei jl. een gezellige avond geworden, met een 25‐tal dansen 
op  het  programma,  Vlaamse  en  buitenlandse,  met  een  drankje  en  een 
babbeltje tussendoor … De VVKB Gouw Oost‐Vlaanderen is goed bezig! 
 

Willy Cobbaut 
 
 

Voor  de  in  1948  boven  de  doopvont  gehouden  vkg.  “Reynout”  uit 
Dendermonde is het jaar 2008 een echt jubileumjaar. Want zeg nu zelf: 60 jaar 
vkg.  “Reynout”  en  20  jaar  dansweekends.  Maar  ook  30  jaar 
meiboomplantingen. Werkelijk een jubileumjaar dus! 
 

30ste MEIBOOMPLANTING 
bij vkg. “Reynout” te Dendermonde 

 
Zoals vorig jaar had de meiboomplanting ook dit jaar opnieuw plaats op de 
gezellige  binnenkoer  van  het  Reynout‐lokaal  in  de  Sint‐Elooistraat  te 
Grembergen/Dendermonde en meer precies op zondagnamiddag 18 mei  jl. 
De  feestelijkheden werden geopend om  11.30 uur met  een  aperitiefconcert 
door  de  Dendermondse  “Mardi  Gras  Jazz  Band”.  Vanaf  12.30  uur  kon 
aangeschoven worden voor de “Satékes op ’t vier”.  
 
De eigenlijke meiboomplanting begon om 14 uur met een muzikale inleiding 
door  de muzikanten  van  het  “Reynout muziekensemble”. Nadien  danste 
reus Gust  op  de  tonen  van  het Dendermonds  “Klein Muziekske”. Volgde 
dan het eerste optreden van de folkgroep “Roots”, waarna het de beurt was 
aan  de  Duitse  gastgroep  “De  Rowoler  Danzlüt”  uit  Rodewald  in  de 
omgeving van Nienburg, jumelagestad van Dendermonde. De vendeliers en 
de dansers van “Reynout” deden vanzelfsprekend ook hun duit in het zakje  
met enkele voor‐ 
 



 
 
stellingsdansen: “”En al wie daar niet over een kan” – “Onder de  linde” – 
“Dans rond de scout” – En, hoe kon het ook anders, de “Margriet”. Verder 
op het programma: “Siluskip Zele” met een demonstratie ‘rope skipping’ en 
de  volksspelen  ter  aanduiding  van  het meipaar  2008. Doorlopend  ook  de 
volkssportenmarkt, pannenkoeken, hotdogs, dranken, gemeenschapsdansen  
enzovoort.  Voor  de  kleintjes  en  de  jeugd  was  er  de  hele  namiddag 
circusanimatie  door  de  mensen  van  “Activo”.  In  samenwerking  met  het 
stadsbestuur  had  gelijktijdig  in  de  Sint‐Elooistraat  de  derde  bloemmarkt 
plaats.  
 
 

 
 
 
 
 
Leden van vkg. “Reynout” 
dansen de “Margriet” 
rond het meipaar 2008. 
Reus Gust kijkt lachend 
toe en ziet dat het goed is. 
 
(Foto Fred Scholliers) 

 
Als  de Duitse  gastgroep  tegen  zowat  zes  uur  in  de  namiddag  op  de  bus 
stapte met nog een behoorlijk lange terugreis voor d e boeg, mochten ze ook 
de  kroontjes  meenemen:  Dominik  Schummer  versloeg  immers  iedereen 
tijdens de volksspelen en werd meikoning; idem voor Inge Zinne‐Wigger die 
meikoningin werd. 

Johan van Breda   
 

   
 
Wanneer  we  zondagnamiddag  1  juni  jl.  de  cultuurzaal  van  het  CC 
“Bellekouter”  in Affligem  binnenstappen,  is  de  “Baltische Dag”  reeds  een 
halfuurtje bezig en geniet het publiek volop van kinderdansen uit Estland. 
De  sfeer  zat  er  al  goed  in  en  dat  is  de  hele  namiddag  zo  gebleven. Daar 
zorgden  zowel  de  zang  en  dans  uit  het  Balticum  voor,  als  de 
volksdansmuziek en de volksliederen uit Vlaanderen.   
 

BALTISCHE DAG IN AFFLIGEM 
 
In en  rond Brussel zijn heel wat  instellingen actief, privé‐firma’s natuurlijk 
ook,  maar  vooral  Europese  en  internationale  organisaties,  met  de  vele 
werknemers  dat  zulks  meebrengt.    Zo  tellen  de  zgn.  Baltische  staten 
(Estland,  Letland  en  Litouwen)  verschillende  duizenden mensen  die  daar 
(met hun gezin) wonen en werken.  
 
 
 



Heel  wat  leden  van  deze 
gemeenschap  vonden 
mekaar  rond  de  volks‐
dansen en volksliederen uit 
hun  resp.  heimat  en 
organiseerden  zich  in 
dansgroepen  en  koren. 
Contacten  met  deze 
groepen  hebben  deze 
“Baltische Dag” opgeleverd.  
 
Drie groepen waren in Affligem vertegenwoordigd: “Naabrimari”, een Estse 
dansgroep; de “Letse dansgroep in België”; en het “Lets koor in België”. Een 
Litouwse  groep  had  spijtig  genoeg  moeten  afhaken.  Voor  de  Vlaamse 
inbreng  in het programma zorgden  leden van “Pagadderke” uit Ekeren   en 
leden van “Knipoog & Oogappels” uit Affligem.   
 
Het  initiatief  kwam  er  vanwege  het  Europeadecomité  Vlaanderen  en  het 
werd  uitgewerkt  in  samenwerking  met  vkg.  “Knipoog  &  Oogappels”. 
Annemarie de Ridder en Armand de Winter zorgden voor de presentatie en 
ze  mochten  ook  de  geschenken  overhandigen  aan Mari  Tomp  (Estland), 
Pavila Gita van het Lets koor en Andra Baltmane van de Letse dansgroep. De 
Estse mevrouw consul Kersti Eensaar was ook aanwezig. 
   
Een geslaagd initiatief, zoveel is zeker. Daarom moeten de contacten met de 
meewerkende – en andere, aanverwante – groepen zeker voortgezet worden. 
Daar kunnen in de toekomst nog heel wat mooie initiatieven rond gebouwd 
worden. We noteerden  in elk geval  reeds de plannen om  (waarschijnlijk  in 
het  najaar)  gezamenlijk  een  volledige  dagcursus  te  organiseren  rond 
Vlaamse en Baltische dansen.     

Willy Cobbaut 
 
PS  –  Vlaamse  volkskunstgroepen  die  belangstelling  hebben  voor  deze 
(hoofdzakelijk in het Brusselse gevestigde) groepen, hier is alvast het e‐post‐
adres  van  Ati Maripuu waarmee  geïnteresseerden  gerust  contact  kunnen 
opnemen, ook in het Nederlands: ati.maripuu@scarlet.be.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAARDEGEM is een klein landelijk dorp zoals Vlaanderen er nog veel telt. 
Sinds de fusiegolf in de zeventiger jaren van de vorige eeuw leeft de 
inheemse bevolking van dit oorspronkelijk Brabants – maar al een paar 
eeuwen in Oost-Vlaanderen verdwaald – dorp onder Aalsterse bezetting en 
dienen onze opcentiemen binnen de personenbelasting om de “culturele 
put” aan de Molenstraat in Centrum-Aalst te helpen dempen. Maar dat is 
plaatselijke geschiedenis en waarom zou ik U daarmee lastig vallen? 
Trouwens, stedelingen en dorpelingen leven in gescheiden werelden en dat 
is hier ook zo.   
 
Het ondanks alles druk verenigingsleven kabbelt hier op het ritme van “de 
eendere gang der seizoenen”, zoals het ooit gezegd werd door een onzer 
Vlaamse dichters of prozaïsten wiens naam mij even niet te binnen schiet. 
Was het Stijn Streuvels? Ik weet het niet meer. 
 

PAULIENTJE BEGRIJPT HET NIET … 
 
Het Romaans kerkje – een pareltje uit de 13de eeuw, U moet het eens 
komen bekijken – staat er nog altijd temidden van het dorp en zelfs wat 
storend temidden van de Dorpsstraat, storend dan voor het jachtig modern 
verkeer van personenwagens en camions.  
 
Het wekelijks kerkbezoek volgt er natuurlijk de trend van de statistieken 
waarover de kranten ons geregeld op de hoogte houden. Dit ietwat 
simplistisch werkmateriaal van de mediawereld houdt er natuurlijk geen 
rekening mee dat de kerk van Baardegem nog geregeld goed vol zit bij 
huwelijken en begrafenissen, op hoogdagen, met eerste en plechtige 
communies, op kermismaandag, bij jaargetijden enzovoort. Maar genoeg 
daarover, de media hebben voor dat soort werkelijkheden toch geen 
belangstelling. 
 
Tot de orde van de dag dus! Ik ben al een aantal jaren opa en baat dus, 
samen met oma en zoals zovele andere oma’s en opa’s een soort 
kleinkinderenopvangtehuis uit. We mochten al zevenmaal de doop mee-
maken van een nazaat van een nazaat, vandaar … Zo gebeurt het af en toe 
dat een van de kleinere kleinkinderen aan de hand van oma mee naar de 
kerk mag voor een van die Eucharistievieringen waarvoor de belangstelling 
van onze mediawereld – zie hoger – aan de eerder magere kant ligt. 
 
Onlangs dus opnieuw. Een van de kleindochters mocht met oma en opa mee 
naar de kerk. Thuis had ze al te horen gekregen wat haar tijdens de dienst 
zo allemaal te doen – en vooral te laten - stond. Vlak voor we de kerk 
binnenstapten, werd het haar door oma – opa speelt bij dat alles eerder 
een bijrol – nog eens herhaald: braaf zwijgen, mooi op uw stoel blijven 
zitten en zeker niet rondlopen. Paulientje knikte overtuigend. Ze zou heel 
braaf zijn en doen wat oma gezegd had. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We vonden drie plaatsen naast een van de ronde pilaren in Balegemse 
zandsteen, zodat we alles vooraan goed konden volgen. Maar oh ramp, op 
de rij voor ons zaten twee madammen met elkaar de laatste dorpsroddels 
uit te wisselen. “Waarom moeten die mevrouwen niet zwijgen?”, vroeg 
Paulientje half fezelend aan oma. Ja, waarom ook? Met een “omdat die 
mevrouwen niet braaf zijn” kon oma het ongenoegen van haar kleindochter 
de kop indrukken. 
 

Voor even toch. Want enkele 
minuten later verscheen de 
pastoor aan het altaar en begon 
hij de dienst met een goed 
luidop “Beminde gelovigen!”. 
Paulientjes mond viel opnieuw 
open. “Waarom mag die 
mijnheer zomaar luidop iets 
zeggen?” – “Omdat die 
mijnheer de pastoor is” – 
Paulientje begreep het 
natuurlijk niet, maar de rust 
was teruggekeerd. Voor een 
poosje dan toch. Want toen 
stond iedereen plots recht. 
Paulientje dus ook, al begreep 
ze er duidelijk steeds minder 
van …  

 
Tot helemaal vooraan het orgel begon te spelen, iemand begon te zingen 
en, tot overmaat van ramp, iedereen meezong. De niets meer van het hele 
gedoe begrijpende kleindochter … zei gelukkig niets. Niet wetende 
natuurlijk wat haar nog te wachten stond. Want die mijnheer pastoor die 
gedurig wat moest zeggen … en die mijnheer vooraan die regelmatig begon 
te zingen … en al die mensen die maar gingen rechtstaan en terug gingen 
zitten … vraagtekens, vraagtekens … tot iedereen plots naar voor ging en 
ze van die mijnheer pastoor allemaal een snoepje kregen! 
 
Terug buiten kreeg Paulientje van oma het compliment “dat ze heel braaf 
geweest was en ze zeker nog mee naar de kerk mocht gaan.” Wat opa met 
veel overtuiging beaamde en oma gelijk gaf. Daarvoor hebben ze ten 
andere opa’s uitgevonden … 
 
Maar of Paulientje het allemaal wel goed begrepen had? 

Johan van Breda. 
 
        
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 

 



Beknopt verslag 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 
 
 
 
 
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw 
Woensdag 18 juni 2008 te Dendermonde 

 
■ De vergadering, onder voorzitterschap van Theo Smet, wordt geopend met het 
vaststellen van de stemgerechtigde leden en de volmachten. 
 
■  IN MEMORIAM PAUL VANDEBUERIE - Paul Vandebuerie overleed op 
maandag 28 april jl. Hij werd geboren te Harelbeke op 9 november 1922 en 
overschreed einde vorig jaar dus de kaap van de 85. Paul maakte zich op vele 
terreinen verdienstelijk en niet het minst voor de Vlaamse Volkskunstbeweging. 
Begin dit jaar waren redactieleden van “De Driesprong” nog bij hem op bezoek 
geweest in “zijn” Benoit-museum. De vergadering eert zijn nagedachtenis met een 
minuut ingetogen stilte. 
  
■ EUROPEADE EN DE VERZEKERING - VVKB-groepen die deelnemen aan 
de Europeade in Martigny, doen er goed aan de nominatieve lijst van de deelnemers 
over te maken aan het Europeadecomité Vlaanderen (Bisschoppenhoflaan 231 te 
2100 Deurne) met een kopie hiervan aan het VVKB-secretariaat. Indien de groepen 
(wat waarschijnlijk is) reeds een lijst aan het Europeadecomité Vlaanderen 
overgemaakt hebben, sturen ze een kopie aan het VVKB-secretariaat, dat de namen 
controleert voor de verzekering.    
 
■ BEGROTING EN ONKOSTEN ACTIVITEITEN - Bij afwezigheid van André 
Dewitte wordt dit punt verschoven naar volgende vergadering. Chris Bauwens – met 
het oog op een ernstige begrotingspolitiek binnen de VVKB – dringt er op aan dat 
groepen, die voor hulp richting de federatie kijken, tijdig contact zouden opnemen 
met het secretariaat en over de betrokken activiteit de nodige details zouden 
verstrekken. Zonder uiteraard te vervallen in de slechte gewoonten die elders 
hieromtrent worden gecultiveerd … 
 
■ STAND VAN ZAKEN INZAKE CONTACTEN MET ANDERE 
ORGANISATIES - De samenwerking met een aantal andere organisaties verloopt 
voldoende vlot. Met het IVV werd een samenwerkingsverband getekend en dit 
contact verloopt naar wens. Zo wordt op zondag 16 november e.k. in het Antwerpse 
een tweede cursus  “kapers en matrozen”  georganiseerd op een nog nader te bepalen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



locatie. (Samenwerking IVV – VVKB – VVG). Ook de samenwerking met het 
Europeadecomité Vlaanderen verloopt goed. Zo was er de Baltische Dag in 
Affligem en zeker de meiboomplanting in Maldegem. Met betrekking tot de 
meiboomplanting van volgend jaar (Zie elders in dit nummer) wordt er opnieuw met 
het EV samengewerkt. Tenslotte ook nog dit: Vorig jaar organiseerden de Vlaamse 
verenigingen die lid zijn van de ANV-Werkgroep “Volkscultuur” een landelijke 
meiviering in Sint-Gillis-Waas. Dit jaar zijn de Nederlandse zusterorganisaties aan 
zet om zich te tonen. Zij hebben ervoor gekozen om deze activiteit te koppelen aan 
het “Landjuweel”, een zevenjaarlijks treffen van Noord-Brabantse en Vlaamse 
gilden. Het heeft plaats op zondag 7 september ek. in Moergestel (nabij Tilburg). 
Meer info hierover op www.landjuweel2008.nl. “De Kegelaar” uit Wilrijk neemt in 
elk geval aan deze ANV-activiteit deel. 
 
■ VERSLAGEN VAN THEMACOMMISSIES, WERKGROEPEN EN 
COLLEGES - De redactie van “De Driesprong” kan meedelen dat het nummer van 
juli-augustus 2008 opnieuw 36 blz. zal tellen en ver afgewerkt is, zodat het naar alle 
waarschijnlijkheid op 1 juli reeds naar de post zal kunnen. Het Kindercollege deelt 
mee dat er voor het Sint-Jansweekend van eind juni in Voeren minder inschrijvingen 
genoteerd werden dan vorig jaar. Daarom werd besloten deze activiteit dit jaar ook 
open te stellen voor minder-jonge belangstellenden. Hoe het ondertussen allemaal 
verlopen is, daarover leest U meer in volgend nummer van “De Driesprong”.  
 

Ook het Danscollege vergaderde. Wat 
de geplande film betreft, dit project is 
zeker niet vergeten. Over deze 
promotiefilm voor het volksdansen 
bestaan al – zo Pieter de Backere – op 
dit ogenblik zeer concrete ideeën. 
Streefdatum blijft eind 2009.  

 
Inzake de Plus-werking wordt meegedeeld dat het programma voortgezet wordt 
zoals voorzien. Men raadplege hierover onze kalender. Wat het vendelen betreft, 
deelt Danny Van den Brande mee dat het gouwvendelen in Antwerpen in september 
aan een nieuw werkingsjaar begint. Men raadplege ook hierover de kalender in dit 
nummer. Inzake het Europees Vendeltreffen verneemt de vergadering dat het 
financieel aspect geen gemakkelijk te nemen hindernis blijkt.  
     
■ VOORSTELLEN EN STAND VAN ZAKEN TOEKOMSTIGE PROJECTEN 
EN PLANNING 2009 - De nieuwjaarsreceptie in Oudenaarde staat genoteerd op 
zaterdag 17 januari 2009. De landelijke meiboomplanting van volgend jaar heeft 
plaats in Dilbeek bij vkg. “Pippezijpe” op zondag 24 mei 2009 en wordt 
georganiseerd, zoals hoger reeds gezegd, in samenwerking met het Europeadecomité 
Vlaanderen. Voor 2010 staat Puurs en de “Karekiet” op het programma. De VVKB-
website is zeer aantrekkelijk opgemaakt en er wordt nog aan gewerkt om een en 
ander nog aantrekkelijker te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■ DE GOUWWERKING - Het provinciebestuur van West-Vlaanderen wijzigt het 
reglement waarbinnen volksdansgroepen een subsidie kunnen verdienen. 
Desondanks denkt het gouwbestuur er aan om het vijfjaarlijks gezamenlijk 
totaalspektakel te behouden. In de gouw Oost-Vlaanderen wordt uitgekeken naar 
een samenwerking met het VVG-bestuur en dit met het oog op een dansproject 
waarmee men in 2009 (of 2010) voor het voetlicht kan komen. Cfr. de “Oost-
Vlaamse Mozaïek” van enkele jaren terug. Wat de gouwwerking in Antwerpen 
betreft, daar start het nieuw werkingsjaar in september. “Puurs” liet daar in elk geval 
een zeer positieve herinnering achter bij allen die er aan meewerkten of het als 
toeschouwer meegemaakt hebben. Ook Brabant denkt er niet aan stil te zitten, maar 
er waren nog geen concrete gegevens om ermee naar buiten te komen. 
     
■ VARIA - Ronald Snauwaert van vkg. “Sneyssens” (Evergem) doet een oproep om 
op 21 juli e.k. af te zakken naar het W. Wilsonplein in Gent voor het 30ste Provinciaal 
Volksdansfeest waaraan “Sneyssens” meewerkt. 
  
■ De volgende Algemene Vergadering is gepland voor maandag 29 september e.k. 
om 20.00 uur in Grembergen/Dendermonde.  

(Verslag: Willy Cobbaut) 
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DAAR VALT ER NOG EEN BLAD 
Het wentelt, onder ’t vallen, 

den alderlaatsten keer, 
en ’t gaat de duizendtallen 

vervoegen thans: 
zoo zullen ze, een voor een, 

daarin de winden bliezen 
vol luider blijdzaamheid, 

nu tonge en taal verliezen, 
en zwijgen gansch. 

 

Guido Gezelle 1894. 
 
Als de geschiedenis van een federatie meer dan een halve eeuw beslaat, moet men er 
zich bij neerleggen dat er regelmatig slechts nieuws binnensijpelt. Oude getrouwen, 
medewerkers van het eerste uur, ontvallen ons. We kunnen daar niet elke keer over 
berichten en het belang van de overledene mag daaraan ook niet afgemeten worden. 
Maar als wij dan toch over een afsterven berichten, eren wij daarmee ook de zovele 
anderen, zonder wier inzet en steun de Vlaamse Volkskunstbeweging niet zou zijn 
wat ze doorheen de jaren geweest is en vandaag de dag nog steeds is. 
 
In vorig nummer van “De Driesprong” kon U zo het bericht lezen van het overlijden 
van Paul Vandebuerie, jarenlang steun en toeverlaat van de VVKB. Midden vorige 
maand, om precies te zijn op 17 juni 2008, verliet MAURITS FANNES deze 
wereld. Hij is vierennegentig geworden. Familie en vrienden hebben enkele dagen 
later in de O-L-Vrouwkerk van Kortenberg van hem afscheid genomen. 
 
Maurits – evenals zijn vrouw Jeanne Vanfraechem ereleden van de VVKB – “vond 
bij ons zijn gading omdat men daar voor de volkskunst in het krijt treedt”, zoals Bert 
van Woensel het veertien jaar geleden in “De Grote Ronde” over hem neerschreef. 
Want muziek, zang en de VVKB, het waren belangrijke zaken in zijn leven. En de 
Europeade natuurlijk! Want Maurits en Jeanne behoorden tot die kern van bezeten en 
bezielende figuren die de Europeade koesterden als een niet te missen belevenis in de 
jaarkrans. Zelfs als het lichamelijk moeilijker werd, bleven ze allebei present. Hij 
kon “zijn Europeade” niet missen. En ook wanneer hij in Riga toegaf dat het hen 
allemaal te zwaar werd, dan nog koesterden ze plannen voor de volgende editie en 
waren ze er in Kemper opnieuw bij. “Dit is wellicht ons afscheid”, vertelde hij me 
met een krop in de keel, “ik kan dat Jeanne niet verder blijven aandoen, die 
permanente zorg en angst ook …”. 
 
Voor wie er bij was in Zamora 2001 zal Maurits de geschiedenis ingaan als het 
zinnebeeld van de Vlaamse koppigheid. Hij liet zich daar inderdaad in de gutsende 
regen van de tribune halen en door de brandweer het stadhuis binnenbrengen. In het 
allereerste nummer van “De Driesprong” werd daarover bericht. 
 
Het bestuur van de VVKB en de redactie van “De Driesprong” bieden Jeanne en de 
familie hun oprechte deelneming aan in de rouw die hen treft.             (Eddy Picavet).     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  SPROKKELINGEN 

 
 
♣ MON DE CLOPPER – TIEN JAAR GELEDEN – Op 26 december van dit jaar 
zal het precies tien jaar geleden zijn dat Mon de Clopper op 76-jarige leeftijd te 
Ekeren overleed. Het spreekt vanzelf dat het november-december-nummer 2008 van 
“De Driesprong” aan de figuur van de stichter en voorzitter van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging de passende aandacht zal besteden.   
  

♣ GRATIS VERZEKERING VRIJWILLIGERSWERK - Vanaf 1 juli 2007 
kunnen vrijwilligersorganisaties (zoals gedefinieerd door de vrijwilligerswet) 
aankloppen bij de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk om te genieten van een 
gratis verzekering voor het vrijwilligerswerk. De middelen voor dit initiatief                              
komen van de Nationale Loterij en zijn toegekend voor 2007 en 2008. In de nieuwe 
federale regering is Reynders bevoegd voor de Nationale Loterij en hij schrapte de 
budgetten voor deze gratis verzekering, zonder overleg met de provincies. 

Maar nog geen paniek. Zo\'n vaart loopt het echter niet. Tot half 2008 gebruiken de 
provincies de subsidie uit de begroting 2006. Die middelen worden reeds aangewend 
en kunnen dus niet teruggetrokken worden. Van half 2008 tot half 2009 gebruiken ze 
een subsidie uit de begroting 2007. Hier is in 2007 reeds een KB over verschenen, 
dat werd bevestigd met een ministerieel besluit waarin de middelen voor Vlaanderen 
werden toegekend aan de VVP (Vereniging van Vlaamse Provincies), die deze dan 
ter beschikking stelt aan de provincies. Dit werd in 2007 in een overeenkomst tussen 
de Nationale Loterij en de VVP nogmaals bevestigd. Normaal ligt dus ook dit budget 
vast. Organisaties die reeds een erkenning gekregen hebben en kortelings een 
activiteit organiseren mogen gerust zijn. De verzekering blijft voor hen van 
toepassing. Ook voor nieuwe aanvragen blijft alles lopen tot de provincies officieel 
bericht krijgen dat vanaf een welbepaalde datum de subsidie wegvalt. (Bron: 
www.vrijwilligerswerk.be). 

Toch een paar woorden commentaar en we doen daarvoor beroep op twee citaten uit 
de pers. Eerste citaat: “Die beslissing (van Didier Reynders – nvdr) treft vooral het 
Vlaams verenigingsleven. (…) Ongeveer 4 000 verenigingen en meer dan 100 000 
vrijwilligers.” (“Trends” van 17 april 2008). Tweede citaat: “Slechts één oplossing 
brengt definitief soelaas: Het volledig overdragen van de winst van de Nationale 
Loterij aan de drie gemeenschappen.” (“Tertio” van 16 april 2008). 

♣ VLAANDEREN VOOR ANDERSTALIGEN – Om Vlaanderen bij 
buitenlanders  –  leden van vreemde volkskunstgroepen b.v. - beter bekend te maken,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
bestaan verschillende middelen. Maar gedrukte informatie in vreemde talen is toch 
eerder zeldzaam. Misschien helpt dit de zaak ook een beetje vooruit. Stuur uw 
buitenlandse gasten naar huis met volgende internet-adressen op zak: 
www.flandre.be – www.flandern.be – www.flanders.be. Uiteraard met de goede raad 
dat ze daar af en toe eens een kijkje gaan nemen!   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♣  EUROPEADE 2008 IN CIJFERS – De optocht van zaterdagnamiddag 26 juli in 
Martigny telt 201 nummers, te beginnen met de Thebaanse Trompetten van Hanske 
de Krijger, om te eindigen met de Internationale Regieploeg. Aan deze Europeade 
nemen in totaal 15 (grotere en kleinere) muziekgroepen, 17 koren en 165 volkskunst-
groepen (de 13 kindergroepen inbegrepen) deel, afkomstig uit 28 landen. Er hebben 
zich alles samen en precies geteld 5 232 deelnemers ingeschreven (waarvan 323 
Vlamingen), die samen ongeveer 25 talen spreken. .  
  
♠ ANTON VAN WILDERODE, TIEN JAAR LATER … - Precies tien jaar 
geleden overleed Anton van Wilderode, beslist één van onze grootste dichters van 
deze tijd die echter niet altijd en overal de waardering kreeg die hij verdiende. Ook 
hier leken Vlaming zijn én priester wel zware handicaps. Maar het oeuvre dat hij ons 
naliet, getuigt vandaag steeds meer en meer van zijn groot en veelzijdig talent.  
 
Een ideaal moment voor de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode 
onder de bezielende leiding van Beatrijs van Craenenbroeck om Anton op een zeer 
gepaste manier te memoreren. Met een rijk gevarieerde tentoonstelling met werken 
van kunstenaars die zich door het werk van Anton van Wilderode lieten inspireren in 
etsen, kalligrafie, keramiek, tekeningen, schilderijen … Ze trok op amper een week 
ruim zeshonderd bezoekers aan. Een succes! 
 
Zondag 15 juni ll. werd in de Triestzaal van het kasteel Cortewalle te Beveren de 
tentoonstelling  afgesloten  bij  een  sfeervol intiem gebeuren waar het gemengd koor  
“Melos” enkele a capella-pareltjes bracht om af te ronden met het onvolprezen “Lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

♣  DE VVKB OP HET INTERNET – De VVKB op het  internet ontmoeten, dat 
kon natuurlijk al  lang. Tik “vlaamse volkskunstbeweging” als zoekterm bij Google 
in en er bieden zich 543 pagina’s aan waarin U kunt gaan rondneuzen. Met vvkb 
als zoekterm is er keus uit 575 resultaten.  
 
Maar  sinds  een drietal maanden heeft de VVKB ook  een  eigen website  en dat 
bedoelen we natuurlijk. www.vvkb.org om meer precies te zijn. U bent daar nog 
geen  kijkje  gaan  nemen?  Onvergeeflijk  eigenlijk!  Wat  U  nu  moet  doen? 
Onmiddellijk de lezing van dit nummer van “De Driesprong” even onderbreken, 
direct  naar  uw  computer  hollen,  www.vvkb.org  intikken …  en  het  resultaat 
bewonderen. Benny Meyns heeft er echt iets moois van gemaakt! 
 
U kunt nog iets doen. Als uw groep een eigen website heeft, kan de webmaster 
een  zgn.  link  leggen  tussen  die  groepswebsite  en  die  van  de  VVKB. Als  dat 



 
van mijn Land” op tekst van Anton en muziek van Ignace de Sutter. Daartussen 
tekende prof. em. Victor Claes, hoogleraar Universiteit Antwerpen, zijn eerste en 
verdere contacten met onze uitzonderlijk begaafde priester-dichter, terwijl meer 
gedichten, vooral gepuurd uit de sublieme bundel “De Vlinderboom”, afwisselend in 
het Nederlands, het Frans, het Spaans, het Zweeds, het  Duits, het Engels, werden 
voorgelezen door o.a. Jenny Spanoghe, Cecile D’Hollander en Beatrijs van 
Craenenbroeck zelf.  
 
Een heerlijk, sfeervol en ingetogen 
moment, waarin de weemoed van de 
dichter en zijn grote liefde voor zijn 
Waasland en Vlaanderen, tastbaar de 
intieme ruimte van Cortewalle vulde. 
De gezellige receptie achteraf één 
hoog tussen de bijzonder fraaie 
werken bleek een gemoedelijk en 
feestelijk orgelpunt.        
 
Volgend jaar mag de Vriendenkring haar derde lustrum al afsluiten. Daar is in die 
tijdspanne heel wat werk afgelegd om de poëzie van Cyriel Coupé tot ver over de 
grenzen te promoten. Dat is voor een heel ruim deel de verdienste van Beatrijs, 
secretaris-generaal van de Vriendenkring  Dat viert men in oktober uiteraard dan ook 
weer met muziek en poëzie. De belangstelling half juni in de oase van rust en 
verfijnde schoonheid, onderstreepte wel overduidelijk dat meer mensen daarvan nog 
kunnen genieten en de inzet en werkkracht van Beatrijs van Craenenbroeck naar 
waarde weten te schatten en te waarderen.                        
                                                         (Houtsnede Wim de Cock – Tekst Eddy Picavet)                                                                           
 
♠ ZETDUIVEL – Misschien gelooft U niet in duivels. Maar in zetduivels? In het 
maart-april-nummer 2008 van dit blad waarde er zo eentje rond. Resultaat: Wij lieten 
Robert Müller-Kox plaatsnemen naast Mon de Clopper bij de eerste Europeade in … 
1946! Terwijl iedereen weet dat het in 1964 was … 
 
♣ 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!   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            
 
 
“Niet alle volkskunstfederaties houden zich met het vendelspel bezig. Noch de 
Volksdanscentrale voor Vlaanderen, de Nationale Jeugddienst voor Volksdans of de 
Federatie van Vlaamse Socialistische Volksdansgroepen besteden er aandacht aan. 
De VDCV geeft er geen verklaring voor en de NJV betoont er als jeugddienst voor 
volksdans geen belangstelling voor. In de FVSV is men blijkbaar zelfs onwetend 
omtrent het historisch verleden van het vendelzwaaien door het te betitelen als een 
nationalistisch en rechts gedoe”. (1) In de overige federaties, de Vlaamse Volks-
kunstbeweging, de Werkgemeenschap voor Volkskunst en het Verbond van 
Limburgse Volkskunstgroepen is deze discipline echter vrij algemeen verspreid.” (2) 
 

ZOMERSE OVERWEGINGEN 
 
Deze paragraaf had ook een plaatsje kunnen krijgen in de beknopte geschiedenis 
vooraan in dit nummer van “De Driesprong”. Maar om redenen die onmiddellijk 
voor iedereen duidelijk zullen zijn, verkozen we er dit opiniestuk mee te beginnen. 
 
De gelijkstelling van het vendelzwaaien met nationalisme en rechts (1) in 
Vlaanderen, heeft een taai bestaan. Nog een paar voorbeelden. Andre Mommen is 
politicoloog en docent aan de Universiteit van Amsterdam en kijkt ook regelmatig in 
Vlaamse richting. Naar aanleiding van het Eurosongfestival 2003 en de rel rond 
“Urban Trad” en zangeres Soetkin Collier, moest hij vanzelfsprekend ook zijn stem 
verheffen. Geniet mee van het wetenschappelijk niveau en vooral van de fijne 
nuances van zijn uitspraak over de volgens hem “ongewenste ideologische 
vervuiling”: “Het probleem is (…) dat in de wereld van het vendelzwaaien, 
volksdansen en heemkunde een taaie fascistische cultuurbeoefening heeft kunnen 
voortbestaan.” 
 
We sluiten ons rijtje citaten af met de uitspraak dd. 26/11/2007 van een Vlaams 
politicus die toch beter zou moeten weten: “De staatsvorming is een noodzakelijk 
middel om het leven en samenleven in dit land te verbeteren. Dat staat mijlenver van 
romantisch nationalisme, vendelzwaaien en klauwende leeuwen.” (3)   
 
De pogingen om nationalisme, rechts en fascisme tot synoniemen te maken – 
alhoewel ze dat niet zijn – en daar dan in één adem zaken als vendelzwaaien en 
volksdansen aan vast te koppelen, zijn zeker niet nieuw. De hardnekkigheid waarmee 
dat vandaag de dag nog steeds gebeurt, doet vermoeden dat hier een verborgen 
agenda om het hoekje komt kijken. En dat de auteurs van deze uitspraken in het 
beste geval zonder verder nadenken de tijdsgeest napraten of, heel wat waar-
schijnlijker, een operatie beschadiging doorvoeren tegen zaken waarmee ze het niet 
eens zijn, maar die met eerlijke en democratische middelen niet kapot te krijgen zijn.       
 
Tijdens deze zomermaanden zullen terug heel wat mensen binnen Europa vreemde 
oorden opzoeken, hetzij dat ze naar landen rond de Oostzee zullen reizen, hetzij dat 
ze de landschappen en culturen in Midden-Europa gaan bewonderen, hetzij dat ze 
van de zon willen genieten in meer zuidelijke streken aan de Middellandse Zee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

₪                                                                                   OPINIE    



 
Op heel wat plaatsen zullen ze muziek, zang en dans – en op een aantal plaatsen in 
Italië b.v. ook vendelzwaaiers – te bewonderen krijgen. Soms zorgen de plaatselijke 
hotels voor deze volksculturele activiteiten om hun gasten wat vertier te bieden, 
soms is men gewoon getuige van plaatselijke folkloristische feesten en evenementen. 
Maar bij zo goed als niemand – en ook niet bij de hoger aangehaalde auteurs – zal 
het eerder geciteerde scheldproza spontaan opborrelen. Integendeel, ze zullen 
allemaal, zonder uitzondering, genieten van de melodieuze klanken van de 
volksmuziek en de volksliederen, van de wervelende ritmen en figuren van de locale 
volksdansers, van het vaardig en soms acrobatisch spel met helgekleurde vlaggen, 
bijwijlen hoog in de lucht geslingerd en handig terug opgevangen.  
 
Verborgen agenda’s zullen dan thuis-
gebleven zijn. Elke operatie beschadiging 
zal dan even stilgelegd zijn. Een Duits 
volkslied, een Spaanse ‘habanera’, een 
Poolse ‘oberek’, een ‘kolo’ uit de Balkan, 
een ‘bourrée’ uit de Auvergne, een 
zangfeest in Letland (4), een Italiaanse 
‘salto del fiocco’ … Dat alles en nog veel 
meer – want de volksculturen hebben oh! 
zoveel moois te bieden voor wie er met 
een verdraagzame en open geest 
tegenover staat – het zal na een behouden 
thuiskomst allemaal behoren tot de mooie 
herinneringen van de voorbije zomer en 
meegebracht in toeristische folders, 
fototoestellen en digitale camera’s.  
 
Wat Jan Toorians schreef over het vendelen (5), is zeker mutatis mutandis ook waar 
voor volksmuziek en volksdans en we sluiten er daarom graag dit opiniestuk mee af : 
“Ontstaan in de oudheid en tot de XXste eeuw gehandhaafd, wil zeggen dat het 
steeds een enorme waarde en betekenis heeft gehad. (…) Steeds hebben de kleurige 
vaandels immers gewaaid: kleuren met heraldische verantwoording, kleuren van 
symboliek, van menselijkheid in broederschapssfeer tot buiten onze grenzen, kleuren 
van blijheid, trouw, vrijheid (…). We zijn er erg trots op dat ook in de Nederlanden 
deze mooie traditie bewaard is gebleven, als een band tussen verleden en heden. 
Moge het zo blijven, want de grondslag is goed geweest.” 

Willy Cobbaut.     
 
(1) Ongeacht het feit dat links en rechts in de politiek totaal achterhaalde begrippen zijn, is 
“links” een positief en “rechts” een negatief begrip. Maar dat wist U natuurlijk al … 
(2) Paragraaf uit het hoofdstuk “De heropleving van het vendelen in Vlaanderen” (Frans 
Geens) in “Het vliegende Vendel” (Uitg. Instituut voor Vlaamse Volkskunst, 1984). 
(3) Omdat we ons in dit blad niet op partijpolitiek vlak begeven en de discussie bij voorbaat 
over de inhoud voeren, laten we de naam van de betrokkene onvermeld. 
(4) De traditie en symboliek van de zangfeesten in de Baltische staten werd door de UNESCO 
opgenomen in de mondelinge, niet-materiële cultuurerfenis.   
(5) “Het vliegende Vendel”,  p. 129. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


