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DE DRIESPRONG
is
het tweemaandelijks tijdschrift
van de
Vlaamse
Volkskunstbeweging vzw.
(Secretariaat en zetel:
p/a Lieven Stubbe,
Eitikhoveplein 5, 9680 Maarkedal
lieven.stubbe@telenet.be)

“De Driesprong” verschijnt in
januari, maart, mei, juli,
september en november.

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

DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en
meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en
dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten:
- Antwerpen: André Dewitte, Molenstraat 27 te 2870 Puurs. Telefoon:
03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be.
- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek.
Telefoon: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be.
- Oost-Vlaanderen: Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 9310 Baardegem.
Telefoon: 052/35.54.52. E-post: willy.cobbaut@telenet.be
- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, Zevekoteheirweg 12 te 8470
Gistel. Telefoon: 0496/23.18.03. E-post: koengistel@telenet.be.

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




Vkg. “De Mandoerse” uit Reet heeft er plezier in. (Foto DM).
Ronald Verhelle, muzikant bij vkg. “De Vlasblomme” uit Bissegem. (Foto Rosanne –
Fotoclub Groeninghe, Kortrijk).
Vendeliersgilde “Pirrewit” uit Keerbergen in Rotterdam op zaterdag 15 november 2008
(Foto Pirrewit).

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.

In ’t jonge gras bloeit leeuwentand en klaver
en rode zurkel langs een lege sloot.
De wind legt zacht de huid der aarde bloot
en raakt de wonden aan van brandende papaver.
Als kinderogen dromen de margrieten, groot
en vol verbazing om dit komend wonder.
De morgen zinkt in gouden zomers onder
die teer uitvloeien in het avondrood.
Boven de populieren langs het akkerland
ontbranden avondsterren hun herinneringen
en in de kamer waar schaduwen binnendringen,
staat oud verdriet getekend op de wand.
JOS VINKS

DE HOOIMAAND

◙

Schaarknipwerk Bertje Gielis

U hebt het wellicht wel gemerkt: De kaft heeft een ander kleurtje en een
gewijzigde opmaak gekregen. Met andere woorden: We beginnen met “De
Driesprong” aan een nieuwe jaargang. De vierde, om precies te zijn.
Meteen zijn we aan het negentiende nummer toe sinds we midden 2006
besloten – na een half decennium onderbreking – opnieuw rechtsreeks, met
een tijdschrift en om de twee maand, in contact te treden met onze
groepen, (bestuurs)leden en ere-leden.

Beste vrienden
Bij het begin van het vierde redactioneel werkjaar staan we graag even stil
bij opzet en uitwerking van “De Driesprong”, bewuste voortzetting – zij het
in kleiner formaat – van de vroegere “Grote Ronde” waarvan einde 2001 na
45 jaargangen het laatste nummer verscheen.
Het opzet. Dat werd verwoord door Piet Pottie in het eerste nummer van
“De Driesprong” in juni 2006 en we citeren uit zijn tekst: “De VVKB was
een aantal jaren na de stichting één grote familie geworden. Iedereen
kende iedereen en via de vele artikelen en het overvloedig fotomateriaal
van “De Grote Ronde” wisten alle groepen wat ze elders deden en planden.
Dat dreigt nu allemaal verloren te gaan. We beginnen mekaar minder te
kennen. De banden tussen de verschillende groepen worden losser. De
draden van het netwerk worden dunner en dreigen te breken. Het
levenswerk van Mon de Clopper en zoveel anderen, het dreigt te
verwasemen, te verdampen.”
Dat kon uiteraard niet de bedoeling zijn en daarom werd, zoals reeds
gezegd, vanaf juni 2006 “De Driesprong” de wereld ingestuurd om primo
onze eigenheid opnieuw voldoende ruimte te kunnen geven en secundo
onze nog steeds talrijke activiteiten opnieuw uitgebreid aan bod te laten
komen.
De uitwerking van deze idee heeft iedereen nu drie jaar lang kunnen
volgen. “De Driesprong” was voor de Vlaamse Volkskunstbeweging op de
allereerste plaats een ledenblad waarmee het nationaal bestuur zich tot de
leden kon richten, hen inlichten over initiatieven in eigen kring; hen op de
hoogte houden over de vormen van samenwerking met andere Vlaamse
organisaties; een beknot verslag publiceren over de Algemene
Vergaderingen; een voldoende gedetailleerde kalender publiceren om aan
te kondigen wat ging komen, met verslagen en foto’s nadien over wat
voorbij was. En sinds kort ook opnieuw met een familierubriek zoals
vroeger.

En zeker niet te vergeten: Het reilen en zeilen van de jaarlijkse Europeade
kwam steeds uitgebreid aan bod, want die hoogdagen van de Europese
volkscultuur zijn voor veel Vlaamse volkskunstgroepen altijd een stuk van
hun jaarprogramma geweest en gebleven.
Maar op de tweede – maar niet
mindere – plaats heeft de
redactie
vanaf
het
eerste
nummer gepoogd om van “De
Driesprong” ook een meer
algemeen tijdschrift te maken
met bijdragen die ook buiten het
strikt eigen milieu interesse
konden wekken. Zoals: In elk
nummer een opiniestuk om –
kritisch waar nodig – een en
ander in een ruimer kader te
kunnen plaatsen; lange bijdragen
met onderwerpen aan de rand
van volkskunst en erfgoed;
cursiefjes ter verpozing; kortere
bijeengesprokkelde
nieuwsjes;
bezoeken aan nationale figuren …
En we zijn lang niet volledig!
In alle bescheidenheid gezegd: In opzet en uitwerking zijn we ruimschoots
geslaagd. Maar toch ook dit: “De Driesprong” moet het blad van ons allen
zijn! Daarom dit verzoek. Vooral voor de praktische uitwerking van onze
doelstellingen hebben we U nodig, U allemaal, leden, bestuursleden, ereleden en zelfs de toevallige lezers van ons blad. De kalender kan maar
volledig zijn als iedereen er aan meewerkt en alle op stapel staande
activiteiten aan de redactie – en aan de webmaster! - stuurt. En na afloop –
even belangrijk – aan de redactie een (eventueel geïllustreerd) verslagje
zendt. Idem – mutatis mutandis natuurlijk – wat een aantal andere
rubrieken betreft.
Zo en zo alleen zal “De Driesprong” óns blad worden, het blad van ons
allemaal. Doen dus! Met onze hartelijke dank bij voorbaat.
Theo Smet

Volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, vulgo de
“Dikke Van Dale”, is “nostalgie” synoniem voor “heimwee” en wat meer
bepaald het begrip in de tijd betreft: “het idealiserend terugverlangen naar
dat wat geweest is”. Maar moeten we volkskundigen b.v. opzadelen met
die veelal negatief bedoelde en gebruikte begrippen? Is de volkskunstbeoefening een uiting van heimwee naar de goede oude tijd? Zijn al deze
mensen een verzameling nostalgiekers die dromend omkijken naar
vroeger, die kapotgaan van heimwee naar tijden toen alles allemaal
zoveel beter en mooier en eerlijker en … en … was? (1)

Stap eens een streekmuseum binnen!
Niets van dat alles! Zoals historici naar vervlogen tijden kijken zonder ze daarom
ook voor het heden aan te prijzen, evenzo is volkskunstbeoefening b.v. een gezonde
belangstelling voor wat vroeger was. Toen dr. Jozef Weyns zijn Vlaams
Openluchtmuseum te Bokrijk aanprees, stelde hij: “Belangstelling voor het verleden
heeft elk gezond denkend mens en ze is van alle tijden. (…) We hebben allen een
ontsnapping uit het alledaagse nodig. We reizen naar andere plaatsen of we
verplaatsen ons in de geschiedenis.” (2) En dr. Weyns vervolgde: “In ons
geschiedenisonderricht kregen wij op de school het verhaal van vorsten, veldslagen
en verdragen. (…) Dat alles is wat wij gewoon zijn onder het begrip ‘geschiedenis’
te verstaan, Geschiedenis met een hoofdletter, de grote geschiedenis. Maar daarnaast,
ver en stil in de schaduw van deze voornoemde openbare, glanzende en kletterende
feiten, heeft zich nog wat anders voltrokken: het bescheiden, rustige, zorgzame,
vlijtige en dikwijls angstige leven van onze voorvaderen. (…) Maar ook dat is
geschiedenis, geschiedenis met een kleine letter, doch allicht roert zij ons meer dan
de grote. Het gaat toch om onze eigen mensen, met wie de banden van het bloed en
van de overleveringen ons verbinden. Zouden wij dan niet benieuwd zijn iets meer
over hen te vernemen?” Deze auteur sprak bij dezelfde gelegenheid over ons
“eerbiedwaardig erfgoed (…), dingen waaraan hand en hart en geest kleven van het
voorgeslacht.”
In dezelfde geest sprak de historicus en cultuurfilosoof dr. Hans Freyer: “De
geschiedenis is alom tegenwoordig. Zij is aanwezig in ieder brok heden, minstens
evenzeer als de zonnewarmte in de rijpe vrucht, het verworven karakter in de gerijpte
mens en de arbeid van tal van generaties in het bebouwde land.” (3)
Op onze belangstelling voor vroeger tijden en voorbije generaties is Nietzsches
verwijt “antiquarische belangstelling” niet van toepassing. Wij willen gewoon weten
hoe het dagdagelijks leven er vroeger uitzag, wat onze voorouders om zich heen
hadden, waarmee vroegere generaties werkten toen er nog geen computers waren en
zelfs de “draadloze telefonie” nog moest uitgevonden worden.
Getuigen kunnen we hierover niet meer ondervragen. We kunnen wel naar de
plaatselijke bibliotheek gaan of naar de “betere” boekhandel en er een boek ontlenen

resp. kopen. Enkele uren leesgenot verzekerd. Maar we kunnen een en ander ook zelf
gaan bekijken. We kunnen dus – juist! – naar een museum trekken.
Er zijn musea over de meest diverse aspecten van de vroegere maatschappij. Deze
allemaal opsommen, is hier ondoenbaar en trouwens zinloos. Een paar voorbeelden
toch. In Maaseik kan men, onder één dak nog wel, het Apotheekmuseum, het
Bakkerijmuseum en het Regionaal Archeologisch Museum bezoeken. Een “school
van toen” kan men ook vandaag de dag nog bezoeken in het Historisch Archief en
Documentatiecentrum van het Stedelijk Onderwijs te Gent. En aan de Markt te
Harelbeke verwacht men U in het Stedelijk Pijp- en Tabakmuseum. (4)
Er zijn grote en er zijn kleine
musea. Er zijn er veel van de
ene soort. Er zijn er veel van
de andere soort. En van de
tussensoorten. Ook hier heeft
opsommen geen zin. Maar toch
willen we ook hier een paar
voorbeelden aanhalen. Het
kasteel van Gaasbeek is
uiteraard een groot museum.
Het Oudheidkundig Museum
van de Bijloke te Gent
eveneens. Maar te Brugge b.v.
werd één huisje van het
beroemde Prinselijk Begijnhof
ten Wijngaarde ingericht als
Museumhuisje. “Al met al een
klein, maar toch wel heel
bijzonder
museum”,
zegt
Julien van Remoortere hierover in zijn “Museumgids van
België”. (Lannoo, 1988). Nóg
een klein pareltje: Het
Bruggewachtershuisje uit 1841
te Dilsen-Stokkem in Limburg.

Heel veel mooie en interessante dingen kunnen in de musea bewonderd worden.
Geschiedenisonderricht van de bovenste plank. Merkwaardig genoeg echter zijn de
drempels van onze musea in Vlaanderen, maar ook in de rest van Europa, voor velen
blijkbaar te hoog. Waarom? Omdat onbekend ook onbemind is? Ik weet het niet.
We hebben in de laatste jaargangen van “De Grote Ronde” z.g. - in gezelschap van
onze huisfotograaf Fred Scholliers – een aantal streekmusea bezocht en daarover
verslag uitgebracht. Zo trokken we naar Brugge, Gent, Lokeren, Dendermonde,
Turnhout, Kortrijk, Gooik en het lijstje is hoogstwaarschijnlijk niet volledig.

We gaan de reeks niet verder zetten. “De Driesprong” kan niet nóg dikker worden.
Behoeder van ons aller centen André Dewitte moet noodgedwongen de knip op de
beurs houden. Maar een kort pleidooi voor toch wat meer museumbezoeken, in
familie- en/of in groepsverband, kan er natuurlijk wel af.

Woonkamer van een
herenhuis in het
Taxandriamuseum
te Turnhout
(Foto Fred Scholliers)
Er is keuze te over, trouwens. Vlaanderen en Brussel (5) bezitten samen meer dan
500 musea, gaande van de grote federale musea in Brussel en de verschillende musea
voor Schone Kunsten in de Vlaamse steden tot heemkundige (en andere soorten)
musea her en der in Vlaanderen. De collecties beslaan een uitgebreid en veelkleurig
pallet. “De toenemende interesse voor erfgoed, voor geschiedenis en ons kunstbezit”,
zoals Peter Wouters het stelt in zijn “Voorwoord” van de OKV-Museumgids uit
2005, kan ons alleen maar verheugen.

Eddy Picavet (r) en
Willy Cobbaut
slaan een praatje
in het Stedelijk
Museum Lokeren.
(Foto Fred Scholliers)

Streekmusea zijn er bij tientallen. Er is er zeker ook een in uw onmiddellijke
omgeving. Veel van die streekmusea leiden echter een totaal onbekend bestaan. Kent
U het Bardelaere Museum te Kaprijke-Lembeke? Het Heemmuseum Wissekerke te
Kruibeke-Bazel? Het Museum Van Bogaert-Wouters te Hamme? Het Museum voor
Volksaardewerk te Beveren-Kalsijde? Het heemkundig Museum De Drie Rozen te
Schilde-’s Gravenwezel? Het Witloofmuseum Geuzenberg te Evere? We kunnen de
lijst quasi eindeloos voortzetten!

Al die streekmusea hebben één ding gemeen: Ze illustreren allemaal met honderden
voorwerpen – de deskundige uitleg inbegrepen – hoe het dagdagelijks leven van
onze voorouders er uitzag, met lief en leed, in voorspoed en in tegenspoed. En ze
laten ons toe te vergelijken met de huidige tijd. Misschien helpen ze ons zodoende
om een en ander eens wat positiever te bekijken!
Willy Cobbaut.
Voetnoot vooraf – Een gedeelte van deze bijdrage verscheen reeds in “De Grote
Ronde” van januari 2000.
(1) We hebben de aandachtstrekker “Een wereld vol nostalgie” waarmee Erfgoed
Vlaanderen het kasteel Beauvoorde in Wulveringem/Veurne aanbeveelt, daarom
altijd een vergissing gevonden.
(2) Dr. Jozef Weyns, “Bokrijk. Tuin van de Vlaamse volkskultuur”, p. 13-14.
Vlaamse Pocket nr. 44. Uitg. Heideland, Hasselt. 1961.
(3) Dr. Hans Freyer (1887-1969), “Theorie des gegenwärtigen Zeitalters”, Dit werk
uit 1955 verscheen in Nederlandse vertaling onder de titel “Mens en massa in deze
tijd – Een structuuranalyse” als Aula-boek nr 8 van de Uitgeverij Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen. De auteur van bovenstaande bijdrage wil niet onvermeld laten
dat dr. Freyer in de Duitse geschiedenis van de dertiger en veertiger jaren van de
vorige eeuw een rol gespeeld heeft die ook vandaag nog voorwerp is van
controverse. Zie hierover o.a. de bijdrage “Gestaalde Romantiek” van de hand van
een medewerker van de Rijksuniversiteit Groningen en wat Ernst Nolte schreef in
zijn werk “Geschichtsdenken im 20. Jahrhundert” (p. 459-465) uit 1991.
(4) Maak van de gelegenheid gebruik om ook eens binnen te stappen in het Stedelijk
Museum Peter Benoit aan de Marktstraat 55-57, het levenswerk van Paul
Vandebuerie. Cfr. “De Driesprong”, januari/februari 2008.
(5) Ons pleidooi geldt uiteraard ook voor musea in Wallonië en in het nabije of verre
buitenland!

Voor het eerste briefhoofd van
het Openluchtmuseum Bokrijk
nam men de Wellenshoeve
(oorspronkelijk de Hoeve Engelen
te Lummen) als motief

▬▬▬▬▬

Ons Marcelleke

Jullie kennen hem vast niet. Hij woont amper enkele huizen verder de straat
in. Je zou hem best de opziener van onze wijk kunnen noemen. Want komt er
bij Julia weer een andere man op bezoek of draait een wagen met vreemde
nummerplaat de straat in, laat Albert zijn hond uit om op een ander dan zijn
eigen voerpad wat te deponeren … Marcelleke heeft het gezien. En je kan er
op aan dat hij je op je plichten wijst.
- “Mag nie! Papierke pakken!” Hij zegt het zo kordaat dat je de volgende keer
wel uitkijkt of je voorzorgen neemt. Kortom, ben je geïnteresseerd in het
reilen en zeilen van de buurt, dan moet je bij Marcelleke zijn.
“Ikke alles zien; ikke alles weten!”,
gromt hij dan met lichtjes in de ogen,
want hij heeft het wel wat moeilijk om
zich verstaanbaar te maken. Voor onze
buurt is dat geen probleem. De
meesten hebben hem weten geboren
worden en herinneren zich nog
levendig de zorgen en het verdriet van
de eerste jaren. Hij was en bleef een
zorgenkindje. En iedereen deed – en
doet vandaag nog – zijn uiterste best
om vriendelijk en voorkomend met
Marcel om te gaan.
“Iedereen mijn kameraad!”, zegt hij dikwijls. En hij noemt ze allemaal bij
naam: A-bair, Celies, Adree, Maja, Gibert, Awies, Joret … Wij weten al lang
dat hij dan Albert, Alice, André, Maria, Gilbert, Aloïs of Georgette bedoelt.
Mij noemt hij altijd Nenie Pièt. Hoe dikwijls ik hem al gevraagd heb die
‘meneer’ er af te laten, niets aan te doen!
- “Gij zijt Nenie Pièt!” Als hij dat op zijn manier uitspreekt, krijg je daar
regelmatig een … gratis natte douche bij.
Ach, ’t is zo een fijne kerel, eigenlijk een man die zoals Peter Pan – maar dan
niet opzettelijk – kind is gebleven. Hij woont al jaren bij zijn zus sinds zijn
moeder overleed. Weggekwijnd van zorg en verdriet, want haar leven liep
voor een ruim deel over een akker van kruisen … Een terrein waar die
agressieve ziekte zich bij voorkeur in koestert …
Marcelleke heeft er zwaar onder geleden en het heeft heel lang geduurd
vooraleer hij zich weer op straat liet zien.

Toen ‘ons moeke’ die morgen in augustus overleed, was hij de eerste die voor
de deur stond. Hij had de avond voordien wellicht heel wat volk zien komen
en gaan, dat hij zo aanvoelde dat er iets was … Toen ik het hem vertelde,
barstte hij in tranen uit … Hij riep, hij huilde zo oprecht gemeend als alleen
iemand met een groot en gevoelig hart kan doen.
In horten en storen kwam het er uit: “Gij veel zeer! Gij veel zeer! Gij nu gelijk
mij: Ook geen mama meer! … Ikke nu voor u zorgen …” Hij zei dat zo
spontaan en zo echt gemeend. Het ontroerde mij. Het werd hem opnieuw te
machtig en hij barstte weer in tranen uit … Zijn zus is hem moeten komen
halen. Tot na de begrafenis zagen wij hem niet meer. “Er was gewoon geen
land mee te bezeilen!”, vertelde zijn zus Agnes dagen later.
Elke dag komt hij langs; stipt als een oude champetter. Of hij mij niet kan
helpen of een boodschap voor mij kan doen. Ik moet het hem ook niet
vertellen als ik eens een moeilijke dag heb. “Gij nog altijd veel zeer, hé! Ikke
da zien. Ikke da weten. Ikke nie lachen als gij weent … Moeke nie meer
terugkomen … Maar ikke voor u zorgen, Nenie Pièt!
Om dat te onderstrepen, geeft hij me dan een schouderklopje. Nu ja, als
Marcelleke dat doet, voel je altijd zijn oprechtheid. Ik weet het. Marcelleke is
een eenvoudige ziel, in de ogen van de mensen iemand met weinig talenten
bedeeld.
Maat toch vind ik hem een heel toffe kerel met een warm en groot hart voor
de anderen. En kan hij het niet zo gemakkelijk zeggen, maakt het hem toch
tot een heel mooi en volwaardig mens … ons Marcelleke!
Eddy Picavet
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AGENDA

DATA GOUWVENDELEN ANTWERPEN

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

Juli en augustus 2009 ………….……………………………….…… Geen gouwvendelen
27 september en 25 oktober ……………………………………… Plaats nog te bepalen
Info wordt U graag verstrekt door Danny Van den Brande …...….. (0475/695662)
DI 21 JULI 2009
Provinciaal Volksdansfeest. Een organisatie van enkele Oost-Vlaamse
volksdansgroepen (o.a. vkg. Sneyssens, Evergem) i.s.m. de Dienst
Feestelijkheden van de stad Gent. Locatie: Woodrow Wilsomplein (’t Zuid) te
Gent. Aanvang 14 uur. Info: Geronimo Snauwaert (0476/46 43 78) of
www.sneyssens.be.
WO 22 tot ZO 26 JULI 2009
Europeade voor Europese volkscultuur te Klaipeda in Litouwen. Info:

Int. Europeade Comité, Bisschoppenhoflaan 231 te 2100 Deurne.
Telefoon: 03/248 07 27. Of hilda.ryssaert@europeade.eu. Ook:
www.europeade.eu.
ZO 9 AUGUSTUS 2009
Oogstfeest op de Steenwerkhoeve, Moortelhoekstraat in Belsele. Een
organisatie van vkg. “Boerke Naas” (St.-Niklaas). Info bij Sigrun van Eynde
(03/7779752) of Dirk Adriaessens (03/2964101). Of www.boerkenaas.be.
DI 11 tot MA 17 AUGUSTUS 2009
Internationaal Folklorefestival van de Vriendschap met groepen uit
Estland, Ierland, Kreta, Frankrijk en Vlaanderen. Org. vkg. “De Marliere”
(Bissegem) en vkg. “De Eglantier” (Heule). Locaties: O.C. De Neerbeek in
Bissegem en (op zondag 16 augustus) de hoeve De Heerlijkheid in Heule. Info:
Stefaan Masselis, voorzitter IFFV, Schoolstraat 19 te 8501 Heule. Tel. 056/37
21 05. En via e-post masselis.stefaan@skynet.be.
DI 18 AUGUSTUS 2009 (!!! Gewijzigde datum)
Festivalavond van vkg. “Reynout” (Dendermonde) met gastgroepen uit
Bulgarije en Vlaanderen. Aanvang: 20 u. Locatie: VTI, Em. Van Winckellaan,
Dendermonde. Info: 0497/866397 of reynout@telenet.be.
DO 20 tot ZO 23 AUGUSTUS 2009
35ste Internationaal Folklorefestival van Bonheiden. Org. vkg. “De
Krekels”. Loc. GC “’t Blikveld”, Waversesteenweg, Bonheiden. Bij regenweer:
Overkoepeld binnenplein. Programma: Do 20/08 om 20 u openingsvoorstelling en verbroederingsavond; Vr 21/08 om 20 u festivalvoorstelling en

verbroederingsavond; Za 22/08 om 14 u kinderfestival en om 20 u
festivalvoorstelling en verbroederingsavond; Zo 23/08 om 10 u 30’ folkloremis
in de kerk gevolgd door barbecue en om 16 u festivalvoorstelling en
afscheidsavond. Toegangsprijzen: 8 euro in vvk en 10 euro aan de kassa.
Groepen vanaf 10 personen 7,50 euro pp. Kindernamiddag 4 euro. Reserveren
via tel. 015/50 28 70 tot 14/08; nadien via tel. 0472/01 33 66 (festivalsecretariaat). Meer info: www.dekrekels.be.
ZO 23 AUGUSTUS 2009
Danshappening aan Zee te Knokke-Heist. – Loc.: In de voormiddag op
diverse pleinen en ’s namiddags op het Heldenplein te Heist. Een organisatie
van vkg. “DeSloepe”. Info: Christine Dryepondt (050/51 48 50) of Jan Claeys,
Loopplank 8 te 8301 Knokke-Heist (0478/525 424 of jan.claeys2@telenet.be).
ZA 26 SEPTEMBER 2009
Gouwdansavond West-Vlaanderen. Aanvang: 19 u. Locatie: Het buurthuis
“’t Senter”, Sint-Katrienplein 14 te 8520 Sente (Kuurne). Org. vkg.
“Scarminkel”. Info: Roland Man, Sentestraat 5, 8501 Heule. Tel. 056/35 29 55.

Noteer ook nu reeds in uw agenda …

◙ Gezellig samenzijn. Na Sint-Niklaas, Dendermonde, Daknam. Datum: zaterdagnamiddag 10 oktober 2009. Meer info in volgend nummer.

◙ Nationaal bal te Oudenaarde in de Salons Mantovani op zaterdag 17/10/2009.
◙ Cursus Estse dansen op zondag 15 november 2009.
◙ Traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst te Oudenaarde in de Salons Mantovani op
zaterdag 23 januari 2009.

◙ Nationale meiboomplanting op zondag 16 mei 2010 in Puurs.

PROGRAMMA van de PLUSWERKING 2009
3 oktober 2009 – Cursus plusdansen van 10 tot 16 uur in het Dorpshuis,
Kerkstraat 22 te 2970 ’s Gravenwezel
7 november 2009 – Plusdansdtreffen van 10 tot 16 uur in het Dienstencentrum,
Schoolstraat 44 te 2970 Schilde
11 tot 13 december 2009 – Luciaweekend in het Vakantiecentrum
“De Barkentijn”, Albert I-laan 128 te 8620 Nieuwpoort-Bad
Org. Danspunt. Voor meer info → wouters.paula@gmail.com of 03/475.12.05.

“Donk” is een gehucht van het Oost-Vlaamse Maldegem en ligt ten westen
van het gemeentecentrum, vlakbij de grens met West-Vlaanderen.
“Klopperen” is het dialectwoord voor klompen of holleblokken. De
samenvoeging van beide woorden doet ons belanden bij “De Donkse
Klopperdans”, zijnde de volkskunstgroep rond Luc Verplancke.

Oost-Vlaamse gouwdansavond
in Maldegem-Donk
De leden van “De Donkse Klopperdans” waren op vrijdagavond 17 april jl.
gastheer en gastvrouw van de gouwdansavond in de “Poermolen”, stemmige
locatie voor een programma met Vlaamse en internationale volksdansen.
Behalve de leden van de organiserende groep, waren nog vier andere
volkskunstgroepen present: “Reynout” uit Dendermonde, “Knipoog” uit
Affligem, “Sneyssens” uit Evergem en “De Karekiet” uit Puurs.
Samen waren ze goed voor een 80 à 90 deelnemers, die er een gezellige
avond van gemaakt hebben op de muziek van accordeonist Achiel Pollet,
voor de gelegenheid gesteund door enkele muzikanten uit Evergem en
Dendermonde. Voor een sfeerbeeld van de avond grasduinen we wat in een
stukje dat Anne Oosterlinck daarover schreef in het mei-nummer van “De
Rommelpot” van vkg. “Reynout”.
De derde dansronde van april hielden we op verplaatsing. (...) De dansvloer
stond al vol toen we enkele minuten over acht aankwamen. Wij installeerden
ons rond twee tafeltjes. (…) We dansten wat, dronken wat, keken wat,
vertelden wat, lachten wat en herhaalden dat in een willekeurige volgorde. Er
waren heel wat aanwezigen, zodat de dansvloer nooit leeg was. Er was een
afwisseling van Vlaamse dansen, vreemde dansen, eenvoudige dansen,
ingewikkelder dansen en “uit-de-oude-doos-dansen”. (…)
Bij het afzingen vormden we een grote kring met de dansers uit Maldegem,
Evergem, Affligem, Puurs en Dendermonde. Toen begon de “afterparty”: Het
jong geweld van Maldegem en Evergem had nog niet genoeg van het
dansen en deed dus nog wat verder op CD-muziek.
Tot zover enkele lijnen uit het stukje van Anne in het maandelijks ledenblad
van de Reynouters uit de Ros-Beiaardstad in het land van Dendermonde.
Zoals we het vroeger al konden lezen in “De Driesprong”: Gouwdansavonden zijn belangrijk voor een federatie als de Vlaamse Volkskunstbeweging. Het helpt vriendschappen onderhouden, het versterkt de
samenhorigheid van de verschillende groepen, het brengt leven in de
brouwerij en nog een aantal andere dingen die noodzakelijk zijn voor de
groei en de bloei van ons aller VVKB. (Cw)

DoeDansDing5

☺☼☺☼☺☼

Op 4 april j.l. was het opnieuw zover: Al voor de vijfde keer ondertussen ging
het DoeDansDing van vkg. Sneyssens uit Evergem door.
We kozen ook dit jaar voor de formule die de avond vult met het beste van
de drie voornaamste dansvormen die wij onder ‘volksdans’ zien: Vlaamse
volksdans, internationale folkloredans en folkdans.

◙
Tarantella
Tovercirkel
Wals
Mazurka
Gezelligheid troef!
(Foto Sneyssens)

We startten met een instuif, waarvan we een wervelende mix probeerden te
maken van Vlaamse Volksdansen en internationale folkloredansen. Na twee
uur dansen was het de beurt aan de mensen van “Kléan”, een folkgroep die
reeds voor de vierde keer van de partij was. Ze brachten ons nieuwe dansen
bij en lieten ons het onderste uit de kan halen voor tollende tarantella’s en
tovercirkels, wervelende walsen en meeslepende mazurka’s! En zoals de vijf
jaar oude traditie het wil, sloten we ook dit jaar de avond af met een uurtje
verzoekjes.
We mochten dan ook dansers verwelkomen met een gezamenlijke passie:
samendans!
Volgend jaar zijn we er opnieuw, op 10 april! Tot dan?
Els Pevenage

Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime
plaatsen van de ziel.
Plato

Meiboomplantingen
☼☼☼☼☼☼☼☼☼

in Vlaanderen

‘Boerke Naas’ plantte de mei in Sint-Niklaas!
Het Romain de Vidtspark in hartje Sint-Niklaas lag er zondag 10 mei jl.
lentefris en weelderig groen bij. Zelfs de zon hing te stralen in het zuiverste
azuur. Voor vkg “Boerke Naas”, precies zestig jaar actief, al jaren het
moment om naar aloude traditie de winter te verbannen en de lente feestelijk
in te halen. Bij zang en dans en gezellig samen toeven. Gezien het
diamanten bestaansjubileum, waarvan de viering nog gespreid is over het
ganse seizoen, stond deze edelsteen ook centraal in de ludieke meispelen.
Stoere knapen demonstreerden hun kracht en behendigheid in de hoop hun
uitverkorene met krans en mantel getooid te zien en samen te mogen
pronken onder de frêle takken en blaadjes van de met linten versierde jonge
berk, symbool van vruchtbaarheid en levenslust. Omwille van dit jubileum,
kregen ook “de senioren” groen licht om mee te dingen in een heroïsche
strijd die door Wim Van Acker, taalvaardig en zeer ludiek, werd
becommentarieerd. Uiteindelijk mochten Gunther De Wolf en Korine Henriet
tot respectievelijk meigraaf en meigravin worden getooid in rood en blauw,
inclusief met bloemenkroon.

Ook de kinderen dansten
in Sint-Niklaas
rond de meiboom!
Foto Dirk Adriaenssens
Het aandragen en rechten van de meiboom vormde natuurlijk geen enkel
probleem. Uiteraard konden Margriet en Lentedans niet ontbreken, naast
een stijlvolle eregroet door kloeke vendeliers. Het betekende de aanzet voor
een fijne namiddag volkse dansen voor klein en groot. Met Staf Cogneau
(accordeon), Paul Ongena (gitaar) en Wim Van Acker (contrabas) was de
muzikale begeleiding in beste handen.

Ondertussen genoten tal van vrienden en oud-bekenden van heerlijke taart
en/of een smakelijk Boerke-Naasbiertje. Maar Gudrun en Sigrun beloofden
ons wel dat er volgend jaar ook weer hemelse rijstpap zal bij zijn!
Het was gewoon heerlijk de “mey pleysant” te planten bij vkg. “Boerke Naas”
in ’t Land van Waas. Ook moeder Jeanne genoot zichtbaar en zag … dat het
heel goed was!
Eddy Picavet

Dendermonde “onder vlagenzwangeren hemel” …
ste

Volgens de informatie op de affiche van de 31 Meiboomplanting van vkg.
“Reynout” begonnen de festiviteiten zeer officieel en zeer precies op zondag
17 mei 2009 op 11 u 30’ met een aperitiefconcert van de “Mardi Gras
Jazzband”. Helemaal waar is dat natuurlijk niet. Voor de organiserende
groep begint een soortgelijk evenement dagen, weken en zelfs maanden
voordien. Er moet een buitenlandse gastgroep gezocht worden, men dient
goed op tijd uit te kijken naar een folkmuziekgroep, de publiciteit start reeds
weken vooraf, gastouders worden aangesproken, de honderd-en-één details
van het draaiboek moeten er op het juiste ogenblik zijn, tafels en stoelen,
eten en drank, helpers, enzovoort enzovoort. Teveel om dat hier allemaal op
te sommen. Het moet er echter wel zijn!
In
Grembergen/Dendermonde
was het er op die bewuste
zondagmiddag 17 mei jl. echt
allemaal. Het feest kon beginnen.
Nog tijdens het optreden van de
“Mardi Gras Jazzband” liep de
binnenkoer van het Reynoutlokaal
mooi vol en als men om halfeen
kon beginnen met het serveren
van de “satékes op ’t vier” hadden
welgeteld 270 hongerigen een
plaatsje gevonden.
De jong-vendeliers van vkg. “Reynout” aan
het werk.
(Foto Fred Scholliers)

Het werd een heus familiefeest, helemaal zoals een meiboomplanting dient
te zijn. De ingrediënten? Behalve de reeds genoemde jazzband en de
“satékes op ’t vier” – we houden ons aan de orde van de affiche – waren dat:
De leden van het Reynout-muziekensemble, het Dendermonds “Klein
Muziekske”, reus Gust, de folkmuziek-groep “Cabas Perdu”, de Nederlandse

gastgroep “Holland Express”, “Activo” met circusinitiatie voor de “kleine
gasten”, de vendeliers, de dansgroep en de jeugddansgroep van “Reynout”,
de winterverbranding, de volkssporten, de tombola, de pannenkoeken, de
hotdogs, de dranken … En natuurlijk ook: De volksspelen ter aanduiding van
het meipaar. Hier kwam onze Nederlandse gastgroep als winnaar uit de strijd
met Aafke Nijhuis en Midas Bik.
Als zo tegen 18 u 30’ de leden van “Holland Express” uitgewuifd werden en
iedereen zich stilaan klaar hield om aan de opkuis te beginnen, was er nog
geen druppel water uit de hemel gevallen en ook de rest van de avond is dat
zo gebleven. De weergoden hadden de kraan dicht gehouden! Iedereen
tevreden dus: Het publiek, de inrichters en ook de bloemist die in de SintElooistraat voor de 4de Bloemenmarkt gezorgd had.
Met onze dank dus aan de weergoden die de hele zondag lang de kranen en de hemelsluizen – flink dicht gehouden hadden!
Willy Cobbaut

In de schaduw van de Kaasstrooimolen
In de Zuiderkempen, ten oosten van de dorpskom van
even ten noorden van de Sint-Matteuskerk van
Kaasstrooimolen, de laatste houten molen van de
gehucht Bruggeneinde, had op zondag 24 mei 2009
aan de molen” plaats.

Heist-op-den-Berg en
Hulshout, staat de
streek. Hier, op het
de “Meiboomplanting

In vroegere eeuwen sierden niet
minder dan 15 windmolens het
landschap, maar nu staat er nog
één, op de grens van Heist-op-denBerg en Hulshout. In zijn schaduw
organiseerden dus op zondag 24
mei jl. de Koninklijke Heemkundige
Kring
“Die
Swane”
en
de
volkskunstgroepen “Zonnedauw” uit
Hulshout en “Jan en Alleman” uit
Wiekevorst de 50ste meiboomplanting.
Aan de hand van oude volksspelen werd er gestreden naar de titel van
Meikoning en Meikoningin. Dan volgde er een groot volks(dans)feest met als
hoogtepunt het planten van de meiboom. Er stond natuurlijk nog meer op het
programma: herdenking van Jozef Weyns, vendelzwaaien, Heistse volksmuziek met bier en vlaai, veel dansen … Men kon er proeven van plaatselijk
gebakken brood en, uiteraard, een kijkje gaan nemen in de molen. (Jvb)

Dubbelfeest in het Pajottenland
In de tweede helft van de maand mei trok ondergetekende tweemaal richting
het Pajottenland, meer bepaald naar Sint-Martens-Bodegem, in het noorden
van deze heerlijk golvende Vlaams-Brabantse landstreek. Op het historisch
domein Castelhof, vroeger zetel van de heerlijkheid Bodegem, vierde vkg.
“Pippezijpe” vrijdagavond 20 mei j.l. de 20ste verjaardag van de stichting van
de groep in 1989 en organiseerde dezelfde groep de 58ste Nationale
Meiboomplanting van de Vlaamse Volkskunstbeweging, die hiervoor de
medewerking kreeg van het Europeade Comité Vlaanderen.
Het verjaardagsfeest op vrijdag 20 mei 2009. In de zuidoostelijke hoek van
het huidige Dilbeek, tussen de Ninovesteenweg en de Brusselse Ring, ligt
een historisch gebied van water en bronnen. Dat gebied draagt sinds jaar en
dag de welluidende naam ‘Pippezijpe’. Dat werd dan op 15 maart 1989 ook
de doopnaam van een nieuwe volkskunstgroep die het twintig jaar later nog
steeds goed doet. Vanzelfsprekend diende zoiets gevierd en dat gebeurde
dus ook, in aanwezigheid van een aantal vrienden en sympathisanten, met
een programma dat voorgesteld werd in de vroegere kapel van het
Castelhof. Op het feestmenu: De “Latvian Folkdance Group” uit de Letse
gemeenschap in het Brusselse; vkg. “Reynout” uit Dendermonde; vkg. “De
Kegelaar” uit Wilrijk; de gastgroep “Tanzhaus Benshausen” uit Thüringen in
Duitsland en uiteraard ook de leden van de eigen groep “Pippezijpe”. Het
werd dus een mengeling van Baltische, Duitse en Vlaamse volksdansen, een
bonte mozaïek die bij het publiek fel in de smaak leek te vallen.
Foto Fred Scholliers

De Nationale Meiboomplanting op zondag 22 mei 2009. Twee dagen later
stonden we opnieuw in het Pajottenland, “dat zachtgolvende lappendeken
van vruchtbare akkers en malse weiden die het landelijk karakter van de
streek accentueren”, zoals Maurits van Liedekerke het in 1999 omschreef.
“Knotwilgen en populieren omsluiten het landschap,” zo ging hij verder.
“Pieter Brueghel de Oude trok er ooit rond. Imposante monumenten en
hoeven met eindeloze landerijen getuigen van een rijk en boeiend verleden,
met als pronkstuk het kasteel van Gaasbeek.”
In dat kader ligt Sint-Martens-Bodegem en in dat kader plantte men daar op
zondag 22 mei j.l. de meiboom. De weermakers hierboven hielden de lucht
open en blauw, zodat de zon haar werk met overgave kon doen en ons
vergasten op een warm voorsmaakje van wat ons hopelijk deze zomer nog
dikwijls te wachten staat.
De traditionele meispelen stonden in de voormiddag geprogrammeerd en
leverden uiteindelijk drie meiparen op: Stijn van Reeth en Marie-Cristine
Florian als resp. meiprins en meiprinses; Bavo Vander Henst en Ilona Seifert
als resp. meikoning en meikoningin; Wies Nuyens en Anci Martinsone als het
meipaar 2009.
De receptie werd aangeboden door het gemeentebestuur van Dilbeek en
werd door Hilde Servranckx in goede banen geleid. Namens het
gemeentebestuur sprak Willy Segers, schepen van cultuur. Burgemeester
Stefaan Platteau kwam zich even later bij de aanwezigen voegen en hield
uiteraard eveneens een korte spreekbeurt. Namens de Vlaamse
Volkskunstbeweging nam Piet Pottie het woord (zie ook elders in dit
nummer), omdat familiale redenen Theo Smet verhinderd hadden aanwezig
te zijn. Armand de Winter sprak namens het Europeade Comité Vlaanderen.
Na de bbq – de hongerigen spijzen en de dorstigen laven stond natuurlijk
ook op het programma – werd de namiddag ingeleid door Fred Scholliers,
gevolgd door het onthoofden van de winter, het rechten van de meiboom en
de huldiging van Jos Mertens, die dit jaar zijn 85ste verjaardag viert. En hoe
kan men een componist passender huldigen dan door het samen zingen van
enkele van zijn liederen? Wat dan ook gebeurde. Het publiek werd zelfs
vergast op een duo door Jos zelf en Vera Versieck!
Een meiboomplanting is een familiefeest en iedereen zoekt er zijn gading in.
Dat kan zeer uiteenlopend zijn. Het nuttigen van een streekbier: Een kriek,
een blonde of een donkere “Grimbergen” en er was nog zoveel meer …
Anderen zijn speciaal gekomen om vrienden en bekenden te ontmoeten en
wat bij te praten … Maar de meerderheid komt natuurlijk voor de
volksdansen, om zelf mee rondjes te draaien of alleen maar om te kijken …
Hoe dan ook, het namiddagprogramma, onder de deskundige leiding van

Gonda, Jeanne en Marc, was zeer Europees getint. Hoe kon het ook
anders? Uit Thüringen in Duitsland was er de gastgroep “Tanzhaus
Benshausen”. Voor de Letse inbreng zorgde de “Latvian Folkdance Group”.
Uit Belle in Frans-Vlaanderen waren “De Belleduveltjes” naar hier gekomen.
Ook de Sint-Sebastiaansgilde uit Dilbeek zelf deed een duit in het zakje. Uit
Middelburg in Zeeland (Nl) was de “Folkloristische Dansgroep MedioBurgum”
naar Sint-Martens-Bodegem gekomen. Naast de eigen mensen natuurlijk en
afvaardigingen van een aantal andere Vlaamse volkskunstgroepen.
Een echt familiefeest is het zodoende geworden, met alleen maar blijde
gezichten. Zo hoort het trouwens!
Willy Cobbaut

Dit zei ere-voorzitter Piet Pottie
tijdens de receptie als opening van de

Nationale Meiboomplanting
op zondag 24 mei 2009 te Sint-Martens-Bodegem

DIE MEI PLEYSANT WILLEN WIJ PLANTEN,
’T IS NU DEN TIJT SOO DAT BEHOORT.
Geachte heer Schepen,
Beste genodigden en vrienden van de Vlaamse Volkskunstbeweging,
Beste bestuursleden en leden van volkskunstgroep “Pippezijpe”.
Hier op het Castelhof ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van volkskunstgroep
“Pippezijpe” uit Dilbeek, viert de Vlaamse Volkskunstbeweging i.s.m. het
Europeade Comité Vlaanderen vandaag haar 58ste Nationale Meiboomplanting.
Deze viering kadert in de werking en doelstellingen van de Vlaamse
Volkskunstbeweging die de volkskunst in haar gedragingen en waarden waarin deze
tot uitdrukking worden gebracht, beoefent en in ere houdt. Boven alle zonnewenden
heen, werd er geen zonnewende zo gevierd als die van de lente. Een tijd waarin de
natuur ontwaakt en in bloesems nieuw leven belooft. Een tijd waarin ’t oude sterft en
’t nieuwe hoopt, waarin dood zin geeft aan ’t leven en waarin de mens, in
verbondenheid met de natuur, in zich ook de scheppingsdrang ervaart. In
feestelijkheden die daarrond en daardoor gehouden werden, hebben zij dan ook hun
eigen ervarings- en scheppingsdrang vorm gegeven in symbolen, gedragingen,
liederen en dansen.
Zo is de meiboomplanting een van de oudst en nog meest verspreide volksgebruiken
rond die wisselingsperiode. Door de jaren heen heeft ze stand gehouden en werd ze
weliswaar aangepast aan tijdsomstandigheden en gedachtestromingen. Maar de zin
ervan is echter altijd geweest: De verwelkoming van het nieuwe en het goede, de
uiting van levenskracht en levenswil, een daad van geloof in het leven.

De VVKB houdt de meiboomplanting in stand omdat het een te ontdekken waardevol
en revelerend facet blijft van onze volksaard waarin men zich kan inleven en waarmee
men zich wil uitleven. Wij doen het omdat we weten dat er iets is in dergelijke feesten
dat ontroert en een bepaald gevoelsgebied bestrijkt waaraan iedereen nog vreugde
beleeft en onbewust nood aan heeft.
Namens het bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging dank ik daarom oprecht het
gemeentebestuur van Dilbeek en de directie van het Castelhof voor de steun en
feliciteer en dank ik vooral de volkskunstgroep “Pippezijpe” en haar groepsleiding in
de persoon van Hilde, omdat zij deze meiboomplanting hebben georganiseerd
En aan al diegene die deze meiboomplanting samen met ons en met alle gastgroepen
willen vieren, zeggen wij: “Plant de Mei zoals ’t behoort en laat de lente weer
lente worden.”

Veel stemming
op het
Volksdansbal
van
vkg. Mie Katoen
te Brasschaat
op 23 mei jl.

(Foto M.K.)

WIVO-FESTIVAL DE KEGELAAR TE WILRIJK
Vrijdagavond 29 mei 2009. Na een deugddoende maaltijd bij hun
gastgezinnen komen de meeste personen van de gastgroepen naar ons
groepslokaal voor een gezellige avond met dans, muziek en verbroedering.
De volgende dag geven alle dansers, bij zomerse temperaturen, het beste
van zichzelf op de straatoptredens in het historisch centrum van Antwerpen.
Veel voorbijgangers blijven een hele tijd staan en zijn geïnteresseerd in het
schouwspel dat ze te zien krijgen.

's Avonds verzorgen zowel de
gastgroepen als de jeugd en
volwassenen van “De Kegelaar” een
mooi optreden. Na deze korte
voorstelling wordt de verbroedering
tussen de verschillende groepen,
gastouders en bezoekers verder gezet
in workshops. Zo kan iedereen kennis
maken met enkele eenvoudige
Vlaamse, Engelse en Tsjechische
dansen.
Zondagmorgen
vervoegen
onze
Nederlandse vrienden van “Brabants
Bont” het gezelschap. Na de
Pinksterviering en een geslaagd
optreden van onze jonge vendeliersploeg genieten allen van het aperitiefconcert door “Harmonie Sint-Bavo”.
's Namiddags volgt dan de festivalvoorstelling in het Dionteater. Alle groepen
kunnen op een daverend applaus rekenen, niet in het minst “De Kegelaar”
zelf.
Als afsluiter van dit fantastische weekend wordt er gedanst (wat anders?) op
ons jaarlijkse Sinksenbal.
Ilse Vanderheyden

“De Vlasblomme”
op het folklorefestival van Montmorillon
Na het geslaagde verbroederingsweekend van 8-9-10 november vorig jaar
van
Volkskunstgroep “De Vlasblomme”
Bissegem en de Franse
Folkloregroep “Lo Chadas dau Poëtou” uit Montmorillon was het uitkijken
naar het folklorefestival ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de
Franse vrienden uit het departement Vienne.
Bij aankomst op zaterdag 30 mei werd de Bissegemse volkskunstgroep en de
jubilerende folkloregroep “Lo Chadas dau Poëtou” meteen door de heer Yves
Bouloux, Burgemeester van Montmorillion, verwelkomd op het
gemeentehuis van Montmorillon.

Dezelfde namiddag trokken vier groepen uit
Vienne en Haute-Vienne met de Vlaamse en
plaatselijke groep door de straten van
Montmorillon en om 16 uur startte op de
Place Leclerc een meer dan drie uur durend
spektakel met al de deelnemende groepen.
De avond werd met een groot ‘Bal
Folklorique’ afgesloten.
Op Pinksterenzondag 31 mei bezochten “Lo Chadas dau Poëtou” en
Volkskunstgroep “De Vlasblomme” Bissegem een molen die nog op
ambachtelijke manier bloem maalde en ‘Le Vieux Cormenier’, een museum
over oude landbouwwerktuigen en voorwerpen. Na een gezamenlijke
picknick werden de museumbezoekers nog vergast op een volledig
volksdansprogramma door beide groepen. Op maandagmorgen werd van de
gastvrije folkloregroep uit Montmorillon afscheid genomen en de Bissegemse
volkskunstgroep “De Vlasblomme” kon op het einde van het
Pinksterenweekend terugblikken op een prachtig geslaagde culturele
uitwisseling.

Wellicht is het vreselijke nieuws van de verwoestende
aardbeving in l’Aquila, begin april van dit jaar, nog
niet helemaal uit het geheugen verdwenen. Deze
prachtige historische stad in de Abruzzen (centrum
van Italië) had zich kandidaat gesteld om de 49ste
Europeade te organiseren in 2012. Helaas, onze
vrienden hebben vele gebouwen en hun eigen
woningen zien instorten en hebben veel van hun rijk
patrimonium verloren.
Europeade Vlaanderen heeft het initiatief genomen een teken van medeleven en
solidariteit te stellen met onze Italiaanse vrienden. Zij hebben speciale pins laten
aanmaken die zij als teken aan dat medeleven willen distribueren aan al wie een bijdrage
wil leveren voor een wederopbouwend project in die stad. Deze actie vangt aan tijdens de
46ste Europeade in Klaipéda (tijdens de inschrijving en op het Forum).
Dit is een start waaraan een vervolg gegeven zal worden in Vlaanderen met verschillende
projecten (o.a. concerten). We suggereren dat u zult overwegen een gelijkaardig initiatief
te nemen in uw eigen stad of regio. De opbrengst daarvan kan dan overgemaakt worden
op rekening 745-0123812-12 / IBAN BE19 7450 1238 1212 / BIC KREDBEBB van het
bijzonder fonds met vermelding ‘L’Aquila’ zodat het geheel de moeite waard is voor een
concreet project! (vele kleintjes maken een groot!).
We hopen dat jullie in grote getale zult tonen dat het cement van de Europeade
solidariteit is en concrete steun in moeilijke momenten. We rekenen op jullie gebaar en
vertrouwen er op dat onze vrienden van l’Aquila dit initiatief ervaren als een teken van
samenhorigheid en een morele band in deze voor hen moeilijke tijden.
Hartelijk dank,
Bruno Peeters, President IEC

De Vlaamse Volkskunstbeweging
telt op dit ogenblik 44 aangesloten groepen.

Boerke Naas - p/a Pastoor de Meerleerstraat 94, 9100 Sint-Niklaas
→ www.boerkenaas.be
→ Tel. 03/777 97 52
Bruers en Zussen – p/a Anfriedstraat 3, 2260 Westerlo
→ Tel. 014 54 55 94
Canteclaer – postbus 17, 8550 Zwevegem
→ www.canteclaerzwevegem.be
→ theosmet@telenet.be
D’Oude Landsknecht – p/a Steynstraat 228, 2660 Hoboken
→ Tel. 03 288 12 83
De Donkse Klopperdans – p/a Pastoor de Swaeflaan 45, 9990 Maldegem
→ www.klopperdans.eu
→ luc.verplancke@telenet.be
De Eglantier – p/a Schoolstraat 19, 8501 Heule
→ www.volksdans.org
→ masselis.stefaan@skynet.be
De Heikneuters – p/a Heidedreef 22, 2243 Pulle
→ Tel. 03/484 36 39
De Hovelingen-Viking – p/a Zevekoteheirweg 12, 8470 Gistel
→ www.hovelingen.be
→ Koen@hovelingen.be
De Karekiet – p/a Molenstraat 27, 2870 Puurs
→ dewitte.andre@skynet.be
→ Tel. 03/889 58 46
De Kegelaar – p/a Rozenkransplein 10, 2610 Wilrijk
→ www.dekegelaar.org
→ gonda.fevez@telenet.be of daan.vandenbrande@skynet.be

De Krekels – p/a Grote Doelstraat 22, 2820 Bonheiden
→ www.dekrekels.be
→ walter_casteels@skynet.be
De Mandoerse – p/a Kapellestraat 162, 2630 Aartselaar
p/a Jan Davidlaan 2/c, 2630 Aartselaar
→ www.mandoerse.be
→ luc@vanespen.info
→ mark.smet@welkombij.be
De Marliere – p/a Pastoor Diericklaan 21, 8501 Bissegem
→ www.de-marliere.be
→ Tel. 056/37 31 67
De Roffel – p/a Gijselsstraat 11, 2140 Borgerhout
→ Tel. 03/271 13 62
De Sloepe – p/a Loopplank 8, 8301 Heist-aan-zee
→ www.desloepe.be
→ jan.claeys2@telenet.be
De Vlasblomme – p/a Mellestraat 265, 8501 Heule
→ www.de-vlasblomme-bissegem.be
→ rita_neyrinck@telenet.be
De Vlegel – p/a Guido Gezellelaan 52, 8880 Ledegem
→ www.volksdans.org
→ marleen.catteeuw@telenet.be
De Wevers – p/a Van Hovestraat 12, 2140 Borgerhout
→ dre.couvreur@skynet.be
Den Dries – p/a Regenbooglei 11, 2100 Deurne
→ www.dendries.eu
→ vvkb_dendries@hotmail.com
Die Boose – p/a Neerhofstraat 53, 8870 Izegem
→ http://members.lycos.nl/dieboose/newpage4.html
→ m.therry@telenet.be of dieboose@yahoo.com
Elckerlyc – p/a Merksemsebaan 264, 2110 Wijnegem
→ r.ryssaert@myonline.be
→ Tel. 0477/66 55 19
Hop Senioorkens – p/a Laarstraat 2, 3190 Boortmeerbeek
→ renaat.van.overbeke@telenet.be

Jan en Alleman – p/a Witte Gracht 35, 2222 Wiekevorst
→ thyshugo@skynet.be
Jan en Trees – p/a Langevelddreef 63, 9840 De Pinte
→ Tel. 09/282 49 32
Jan en Trien – p/a Zoegweg 2, 2960 Brecht
→ Greet.van.dyck@telenet.be
→ Tel. 0499/36 49 89
Jovolka – p/a Iependreef 4, 2950 Kapellen
→ www.jovolka.be
→ info@jovolka.be
Klepperman – p/a Oude Molenstraat 84, 2400 Mol
→ Klepperman@telenet.be
→ Tel. 014/70 69 70
Knipoog & Oogappels – p/a Fosselstraat 89 A, 1790 Affligem
→ www.knipoogaffligem.be
→ m.knipoog@telenet.be
Korneel – p/a Kouter 10, 2811 Leest (Mechelen)
→ www.korneel-leest.tk
→ korneel.leest@hotmail.com
Mie Katoen – p/a Heislagsebaan 199, 2930 Brasschaat
→ http://community.webshots.com/user/miekatoenvzw
→ miekatoenvzw@gmail.com
Mieke Stout – p/a Lindenstraat 68, 2970 Schilde
→ mieke.stout@telenet.be
Pippezijpe – p/a Putweidestraat 16, 1700 Dilbeek
→ http://users.telenet.be/pippezijpe/
→ pippezijpe@telenet.be
Pirrewit – p/a Putsebaan 176, 3140 Keerbergen
→ www.pirrewit.be
→ secretaris@pirrewit.be
Reinaert – p/a Ferd. Maesstraat 27, 2550 Waarloos
→ jozef.goossenaerts@telenet.be
→ Tel. 015/31 04 15 of 0478/90 90 95

Reynout – p/a Sint-Elooistraat 15, 9200 Grembergen
→ www.reynout.be
→ reynout@telenet.be
Scarminkel – p/a Sentestraat 5, 8501 Heule
→ www.scarminkel.be
→ roland.man@telenet.be
Sneyssens – p/a Strooiendorp 5, 9940 Sleidinge
→ www.sneyssens.be
→ ronald.snauwaert@telenet.be
Stokkeslagers – p/a Vierselbaan 8, 2240 Zandhoven
→ www.stokkeslagers.be
→ hubert.de.schutter@telenet.be
Tijl en Nele – p/a Nieuwstraat 95, 2540 Hove
→ geert.buys@skynet.be
→ Zoekterm: “tijl en nele” volkskunstgroep (Internet)
Tijl Uilenspiegel – p/a Spoelberg 6, 8500 Kortrijk
→ www.volksdans.org
→ gedep@skynet.be
’t Veerke – p/a Groenendijk 9, 9170 Sint-Gillis-Waas
→ www.tveerke.be
→ veerke@skynet.be
’t Vrij Uurke – p/a Dr. Adriaensstraat 55, 8210 Zedelgem
→ www.vrij-uurke.be
→ jonnhy.eecloo@telenet.be
Zannekin – p/a Nieuwppoortkeiweg 20, 8630 Veurne
→ www.zannekin.be
→ fonteyne.blomme@skynet.be
Zonnedauw – p/a Kleine Weg 19, 2222 Wiekevorst
→ gommaarvandenbergh@telenet.be
→ Tel. 0497/45 19 98

☼☼☼

Het Aquarium

Is er iets heerlijkers dan van op een terrasje op het marktplein of achter de kerk
de mensen gade te slaan, te observeren in hun meest eenvoudige bewegingen en
gedragingen … De uitbouw van het Lokerse restaurant “La Barakka”, dat ik
“het aquarrium” noem, vind ik daarvoor een ideale locatie: Je hebt een prima
kijk op mensen en dingen terwijl jouw aanwezigheid niet zo opvalt … ’t Is
gewoon zalig van op een afstand elke beweging te kunnen volgen …Te kunnen
mee genieten van de eerste schuchtere pogingen van twee jonge mensen die wel
iets voor mekaar voelen, maar het nog stiekem moeten demonstreren achter de
kerk waar ze zich veilig voelen en zeker niet gezien, laat staan beloerd weten. Ik
weet wel, soms nog stuntelig … Maar anderzijds ook opvallend hoe vlug men
ervaring opdoet en bijleert …
Dat was vroeger ook al zo; daar is vandaag eigenlijk niets aan veranderd, tenzij
dat ze er wel meer open, spontaner voor durven uitkomen … Onwillekeurig ga je
dan aan je eigen jeugd denken …’t Was toch een zalige tijd van ontdekken en
aftasten, van onderzoeken ook al had je geen interesse voor b.v. tandheelkunde
…
Opvallend ook hoe stuurs de mensen kijken en hoe snel ze zich verplaatsen,
zeker als de luchten grijs en de wolken regenzwanger zijn. Met een volgende
stap over de blinkende, kletsnatte kasseitjes op het plein, duiken de
voorbijgangers nog meer ineen, al dan niet weggedoken in een kap of onder een
bontgekleurd regenscherm. En dat allemaal terwijl ik veilig en droog geniet van
een heerlijk glaasje rood, dat Conny me altijd met een stralend gezicht en
sterretjes in de ogen heeft geserveerd … De geluidsinstallatie laat een uitbundig
“E viva España” horen ... Op mijn leeftijd heeft men niet veel meer nodig om
gelukkig te zijn!
Om het kwartier speelt de beiaard een melodietje waarin ik de tune van “De
Rode Duivels gaan naar Spanje” ontdek. Maar dat is wellicht een overjaarse
droom van onze stadsbeiaardier Tom. Ik weet dat hij een boontje heeft voor De
Falla en andere zuiderse en temperamentvolle Spaanse componisten.
Maar als de zon en de blauwe lucht van de partij zijn! Auto’s rijden weg en aan.
Op het Kerkplein vind je over ’t algemeen altijd wel nog een vrij parkeerplaatsje.
Op een bank gebruiken enkele tienermeisjes de lunch,
een broodje kaas met een blikje cola. Je ziet zo dat ze enkele jongens op

de fiets becommentariëren. Jammer dat je hun commentaar niet hoort … De
volmaaktheid is ook niet van deze wereld … Een loslopende hond bakent zijn
territorium tegen een boompje af en snuffelt later langs de tieners, waar hij bot
vangt …

Dagdagelijkse tafereeltjes, altijd wel anders maar toch iedere keer zo gelijkend
… Ik kijk en geniet … Een drietal dames raadpleegt de spijskaart voor het raam,
worden het na enige conversatie eens en stappen het restaurant binnen … Maar
Samantha horen ze niet meer … Die is wellicht zelf al naar Spanje. James Last
neemt haar plaats in.
Ik blijf hier. Mijn glas is ook nog niet helemaal uit. Vanuit “het aquarium” draait
het leven gewoon door. En ik ? Ik vind dat zalig! Het kost me amper een glaasje
wijn. Of twee … of meer … Misschien niet zo best voor de gezondheid, maar
wel ideaal voor de verbeelding. Het scherpt de fantasie!
Nu en dan verschijnt de patron even op het smalle terras … maar Paul lokt geen
nieuwe klanten … Conny zou dat best wel kunnen!
Eddy Picavet

EUROPEADENIEUWS

● EUROPEADEDANS – Als Europeadedans werd dit jaar de “Zottenkermis”
gekozen. Deze dans werd in 1981 gepubliceerd in “Dans Nu”, een uitgave van het
Vlaams Dansarchief te Schoten. We citeren uit de inleiding tot deze bundel wat
Frans Geens over deze “Zottenkermis” schreef.
Voor deze dans, die trouwens twee onderscheiden delen bevat, werden twee
melodieën met een uiteenlopend karakter aangewend. Vooreerst “Warme Garnars,
een liedje dat door Edmond de Coussemaker opgenomen werd in zijn werk “Chants
populaires des Flamands de France”(1856) en uit de streek van Duinkerke
afkomstig zou zijn. Het is het lied van de jonge garnalenverkoopsters die met hun
roep “Warme garnars, smory!” langs de straten trokken, een lied waarmee ze tevens
hun verlangen naar een jonge vrijer tot uitdrukking wilden brengen. Deze trage,
prachtige melodie wordt plots afgewisseld door het vlugge, speelse “Windeken daar
het bos af drilt”, dat we terugvonden in “Oud Hollantsche Boerenlieties en
Contredansen” dat tussen 1700-1716 uitgegeven werd. (*)
Harry Reyntjens is er o.i. bijzonder in geslaagd het uiteenlopend karakter van beide
melodieën – een liedje van verlangen en een uitbundig kermismuziekje – in zijn
creatie tot uiting te brengen.
(*) In de heruitgave van deze bundel in 1972 verwijst Marie Veldhuyzen als
oorsprong van dit liedje naar een Franse melodie “J’aimeray toujours ma Philis”.
Desondanks wordt in “Ons Volkslied” (Deel II – Uitg. De Toorts – Heemstede – z/d)
vermeld: Tekst van P.C. Hooft, 1605. Melodie uit Luitboek van Thysius, +/- 1600.
● VENDELNUMMER – Voor de Europeade van dit jaar werd “De Vlegel” als
vendelnummer gekozen. Over deze reeks schreef Dirk Peirs in “Vendel nu”, een
IVV-uitgave uit 1989: “Deze reeks kwam reeds in 1974 tot stand. (…) Bij de
samenstelling ervan werd getracht een vendelspel te brengen waarin, enigszins
afwijkend van het eerder statig karakter van eerdere spelen, het krachtvendelen tot
uiting kon komen. De tempoversnellingen bij het klapperen, de keerzwaaien en de
worpen, moesten dit karakter nog benadrukken. De als klapperende betitelde
krachtige slagen roepen in deze reeks het beeld op van een dorsende vlegel. Vandaar
dan ook de naam van dit vlaggenspel.
Het voorstellen en openen van de kring, het naar binnengaan bij de wiekslagen en de
frontopstelling nadien, het groeten naat alle zijden met draaiworpen en de
eindopstelling maken dat het publiek het vendelspel langs meerdere zijden kan
aanschouwen.”

● VLAAMSE GROEPEN IN KLAIPEDA – De optocht van alle deelnemende
groepen telt dit jaar 163 nummers. Voor Vlaanderen staan op de lijst: “De
Heikneuters” – “De Kegelaar” – “’t Veerke” – “Nele” – “Reinaert” – “De Mandoerse” – “Tijl en Nele” – “De Wevers” – “De Karekiet” – “Elckerlyc” – “Den
Dries” – “Knipoog” – “Jan en Alleman” – Zonnedauw” – “Pagadderke” – “De
Hovelingen-Viking” – “De Sloepe” – “Zannekin”. Leden van een aantal WestVlaamse groepen stappen samen op onder de benaming “Gouw West-Vlaanderen”.
Zoals de vorige jaren wordt de optocht geopend door de Thebaanse Trompetten van
KSA “Hanske de Krijger” uit Oudenaarde.
Ter aanvulling: Uit Wallonië komen volgende groepen: “La Plovinète” – “Les
Spitans des Marihas” – “La Frairie des Masuis et Cotelis Jambois”.
● FORUM – Het Europeade Comité Vlaanderen verzorgt in Klaipeda de stand op
het Forum met Vlaamse streekgerechten.
● FOTOTENTOONSTELLING - In het kader van de Europeade verzorgt het
plaatselijk comité een fototentoonstelling waarin alle Europeadesteden aan bod
komen. Het is de bedoeling dat deze tentoonstelling ook op de volgende edities van
de Europeade zal te zien zijn. De werkgroep die deze tentoonstelling voorbereidde,
bestond uit Armand de Winter, Eric de Coninck, Eddy Picavet, Willy Cobbaut, Fred
Scholliers en André Couvreur.

● HERDENKINGSBEELD –
De Europeadesteden hebben
vorig jaar een herdenkingsbeeld
geschonken aan de inwoners van
Riga, de stad van de 41ste
Europeade en tevens de eerste
Europeade in het Balticum. Het
beeld is een werk van de WestVlaming Luc Ledene.

Het Europeade Comité Vlaanderen heeft nog een aantal zaken
steigers staan.

in de

● Jos Mertens wordt dit jaar 85 en op vrijdag 16 oktober e.k. wil men dat vieren.
Het is de bedoeling dit te laten gebeuren in Groot-Bijgaarden in samenwerking
met de Marnixring. ● Men gaat er een traditie van maken om elk jaar een
kerstconcert te organiseren in Edegem. Andere plaatsen kunnen ook in
aanmerking komen om “in samenwerking” een kerstconcert te organiseren. ● Op
zaterdag 12 en zondag 13 december 2009 wordt in Brasschaat een kerstmarkt
gepland.

Op de weg
tussen wieg en graf
wisselen
een lach en een traan
regelmatig af.

In beide willen wij
naast u staan.
♣ Op 5 april 2009 overleed te Lokeren in de ouderdom van 64 jaar Vera Lerno,
schoonzus van Lou en Guido de Leenheer, leden van vkg. “Reynouyt”,
Dendermonde.

♦

Te Brugge overleed op vrijdag 5 juni 2009 in de ouderdom van 62 jaar Eddy
Vanhonsebrouck, vader van An Vanhonsebrouck, dansleidster bij vkg. “De
Hovelingen-Viking” te Gistel en lid van het kinder/jeugdcollege van de VVKB.

DE LIEDBOEKEN – Jan Bols werd geboren te Werchter op 9 februari 1842 en overleed
te Aarschot op 15 januari 1921. Na zijn priesterwijding in 1866 werd hij leraar resp.
collegedirecteur te Mechelen en te Aarschot. Van 1884 tot 1907 was hij achtereenvolgens
pastoor te Mechelen en te Alsemberg, waarna hij te Aarschot op rust ging. In 1913 werd
hij dr. h.c. van de Katholieke Universiteit Leuven.
In de lijn van Gezelle legde hij zich toe op de
studie van de volkstaal, het verzamelen van
spreekwoorden en zegswijzen en het opsporen
van sagen en volksverhalen. In een aantal
kringen in Vlaanderen zal hij vooral bekend
blijven voor zijn “Honderd Oude Vlaamsche
Liederen”, een uitgave uit 1897 van de
Zuihnederlandsche Maatschappij van Taalkunde.
Het werk beleefde in 1992 een herdruk in de
reeks “Herdrukken Oude Vlaamse Liedboeken”,
verzorgd door het K.C. Peeters-Instituut voor
Volkskunde te Antwerpen. Stefaan Top schreef
voor deze uitgave een nawoord en hieruit citeren
we enkele paragrafen.
(Cw)
“Het is duidelijk dat Bols met zijn werk aansluit bij de Vlaamse volksliedtraditie, die in
de tweede helft van de 19de eeuw een tamelijk hoge vlucht nam met namen als J.F.
Willems, F.A. Snellaert, E. de Coussemaker en het duo A. Lootens – J.M.E. Feys. Hij
refereert aan al die namen met een duidelijke voorkeur voor de Frans-Vlaming en de twee
Bruggelingen, want die hadden met succes veldwerk verricht. Ook Bols heeft dat gedaan,
met het gevolg dat 91 liederen uit de volksmond komen en slechts 9 uit onuitgegeven
handschriften. (…)
Hoewel Bols vrij enthousiast over zijn succesrijke ervaringen met zijn zangerzs bericht,
beseft hij toch dat het volkslied geen grote toekomst meer te wachten staat. Er is immers
een en ander (niet ten gunste) veranderd. (…) De onomkeerbare modernisering maakt de
pastoor van te lande mistroostig. Er heeft een hele mentaliteitsverandering plaatsgevonden, wat de toekomst van de muzikale volkscultuur zwaar hypothekeert.
Tegenover een dergelijke weinig rooskleurige situatie kun je twee houdingen aannemen:
ofwel legt men zich er machteloos bij neer, ofwel probeert men er toch nog iets van te
maken. Bols kiest resoluut voor de tweede houding en lanceert een vurig pleidooi om
anderen ook tot het verzamelen en bestuderen van volksliederen te stimuleren. (…)
De vele kwaliteiten van zijn merkwaardige verzameling verantwoorden een herdruk m.i.
tweehonderd procent.”

Info – Deze facsimile-herdruk telt 263 + 46 bladzijden en is een uitgave van het K.C.
Peeters-Instituut voor Volkskunde, Gildekamersstraat 2-6 te 2000 Antwerpen.
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♣ DE WESTHOEK – De Vlaamse en Franse Westhoek vormen samen een
ongemeen boeiende streek met een prachtig landschap. Frans- en West-Vlaanderen
hebben een gemeenschappelijk verleden. Ooit sprak men hier dezelfde taal en tot
voor drie eeuwen liep de geschiedenis parallel. “De Westhoek XL” is de eerste
cultuurhistorische gids over de Westhoek aan beide zijden van “de schreve”. Dompel
je onder in de cultuur en het erfgoed van deze uitgesproken plattelandsstreek. Ontdek
pittoreske stadjes en stille dorpen, waar wandelen en fietsen nog echt belevenissen
zijn. Bezoek de leukste musea en culinaire adresjes aan beide zijden van staatsgrens
die geen volksgrens is. De hele gids is bovendien doorspekt met opmerkelijke
weetjes over oude tradities en markante figuren, schitterende foto’s en
overzichtelijke kaartjes.
Info – Jan Yperman, “De Westhoek XL”, Davidsfonds/Leuven. 302 p. 22,50 euro.

♣

Oproep -

Jarenlang verscheen in de vroegere GROTE RONDE
een familie-rubriek. Hierin werden berichtjes opgenomen in verband met
geboorten, huwelijken en sterfgevallen van leden - inbegrepen hun naaste
familie - van bij de VVKB aangesloten groepen. Wij hebben deze traditie
♣ hernomen, zoals U vanzelfsprekend gemerkt hebt. Aan de aangesloten
groepen werd daarom volgende oproep gestuurd, die we hier nog eens
herhalen:
Gelieve de redactie van "De Driesprong" mee te delen als er binnen uw
groep een geboorte te melden valt, een huwelijk, een huwelijksjubileum, een
sterfgeval of zaken die in datzelfde kader passen. Voor ere-leden geldt deze
oproep uiteraard ook. Onze dank voor de gewaardeerde medewerking.
Berichtjes dienen binnen te komen uiterlijk de 15de van elke pare maand,
zodat ze kunnen verschijnen in het nummer dat verschijnt in het begin van
de volgende onpare maand. Voor 2009 zijn de verdere deadlines dus: 15 juni
- 15 augustus - 15 oktober - 15 december. Wat de redactie later bereikt,
wordt opgenomen in het nummer nadien. Gelieve uw berichten rechtstreeks
en schriftelijk naar de redactie te sturen. Zie p. 2 van de kaft. Ter
herinnering toch: Redactie "De Driesprong", p/a Willy Cobbaut, Bosstraat 2
te 9310 Baardegem-in-Aalst. E-post: willy.cobbaut@telenet.be.

♣ GEZOCHT – Een onzer lezers is op zoek naar “Hoffmann von Fallersleden und
Flandern” van de hand van P.H. Nelde en wil hiervoor elke aannemelijke prijs
betalen. Wie kan helpen, neemt contact op met de redactie die verder het nodige
doet.

♣ REUZENFAMILIE GAYANT OP STAP – Elk jaar defileert de familie Gayant
door de straten van Dowaai (Douai) in Frans-Vlaanderen. Zondagvoormiddag 12 juli
e.k. is het weer zover. Dat is een belangrijk evenement voor de heer en mevrouw
Gayant, maar ook voor de kinderen Jacquot, Fillon en Binbin, want ze komen maar
één keer per jaar buiten. Op hun programma: Zondag om 10 uur samenkomst van de
familie en rigaudondans op de binnenplaats van het stadhuis; om 15 uur start van de
stoet door de straten van de stad. Maandag en dinsdag trekt de familie naar de
verschillende stadswijken om er de inwoners te ontmoeten. Vervolgens keren ze
opnieuw voor een jaartje huiswaarts. Meer info: Stad Douai – Tel. +33 (0)3 27 88 26
79. En via www.ville-douai.fr.

♣ FOTO’S ZONDER AUTEURSRECHTEN TE BETALEN – Op het
SeniorenNet vonden we een berichtje dat we hier, ten behoeve van onze lezers,
samenvatten. Foto’s van het internet halen om ze te gebruiken voor een blog, een
website, een brochure, een tijdschrift, is onderworpen aan wettelijke bepalingen en
kan enkel met toestemming plus (eventueel) het betalen van auteursrechten.
SeniorenNet stelt ongeveer 40 000 foto’s ter beschikking die je volledig gratis kan
gebruiken. Enige voorwaarde is een bronvermelding opnemen. Ook het commercieel
gebruik van al deze foto’s is gratis. Het adres: http://fotodatabank.seniorennet.be.

♣ PROFICIAT! – Lorenz Meulebroek sleepte met zijn eindwerk aan het VTI
Dendermonde de eerste prijs weg op “Technologica”, de Beurs voor Geïntegreerde
Proeven. Onderwerp: De automatisering van de Dendermondse begijnhofklok.
Lorenz is niet alleen leerling aan het VTI, maar ook aan de Beiaardschool in
Mechelen. En verder: Organist in de O.L.V.-kerk van Dendermonde, beiaardier in
Mespelare en … muzikant bij vkg. “Reynout” in zijn geboortestad.

♣ 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!

₪

OPINIE

In de nasleep van de verkiezingen van zondag 7 juni 2009 verschenen in een aantal
kranten en tijdschriften interviews met politici van de meest diverse kleuren. Voor
Het Nieuwsblad van zaterdag/zondag 13/14 juni jl. was Frank Poosen in de Vlaamse
Ardennen gaan aankloppen bij wat men ietwat oneerbiedig een “oude rat” noemt en
bij hem kon de uitspraak opgetekend worden: “Wij moeten voorzichtig zijn willen
we onze welvaart in stand houden. Met vendelzwaaierij gaan we er in elk geval niet
komen. “
Het is niet onze bedoeling “De Driesprong” in partijpolitiek vaarwater te loodsen.
We laten daarom ook de naam van de betrokken politicus onvermeld. Met nog even
een knipoog naar het gebruikelijk politiek jargon van de laatste weken, we gaan het
in de volgende paragrafen over “de inhoud” hebben en dan kunnen de
identiteitsgegevens inclusief de kleur van diens partijkaart alleen maar storend
werken. Dat willen we dus beletten.

“Met vendelzwaaierij
gaan we er in elk geval niet komen.”
De verwijzing naar de “vendelzwaaierij” in het betrokken interview is in elk geval
niet erg origineel. Het is inderdaad – spijtig genoeg – de zoveelste maal dat de term
gebruikt wordt als men negatief wil uithalen naar de Vlaamse Beweging, naar de
traditionele symboliek van het volk waartoe we allemaal behoren of naar mensen die
er een andere – zeg maar: “meer Vlaamse” – mening op nahouden en daar af en toe
ook voor uitkomen.
Zoals volksdansen vanuit bepaalde kringen steevast oubolligheid als epitheton
ornans meekrijgt, waarbij de geitenwollen sokken nooit veraf zijn, zo dreigt het
vendelen – met een leeuwenvlag is dan bedoeld – in de zeker niet positief klinkende
variant van “vendelzwaaierij” stilaan uit te groeien tot een nieuw scheldwoord in de
reeks. We laten ieder zijn/haar mening. Maar omdat wij dat ook van de anderen
verwachten, mag een korte reactie hier toch niet uitblijven.
Vendelen is voor ons, evenmin als voor Duitse Fahnenschwinger, Franse lanceurs de
drapeaux, Italiaanse sbandieratori en nog zoveel anderen in Europa, geen
(partij)politieke activiteit. Wij staan niet in dienst van rechts, niet in dienst van links.
Wij zijn ook geen nostalgische naïevelingen die heimwee hebben naar een verleden
dat er niets eens geweest is. Vendelnummers en vlaggespelen zijn voor ons uitingen
van volkskunst, naast volksdansen, volksliederen, volksmuziek en nog zoveel dingen
meer.

En als wij daarbij op de allereerste plaats belangstelling hebben voor het zgn.
volkseigene van ons eigen Vlaanderen in het bijzonder, van de Lage Landen als we
wat verder kijken, van het Europese Avondland als we onze blikken nog verder laten
gaan, hoe zouden wij dan verkeerd bezig kunnen zijn? Op onze festivals halen wij
volkskunst van de hele wereld naar hier. Oubollig? Geitenwollensokken? En dus
geen belangstelling voor al het nieuwe dat de moderne tijd ons overvloedig aanreikt?
Denken wij – horresco referens - onze Vlaamse welvaart in stand te houden en te
bevorderen met vendelzwaaierij?
Natuurlijk niet! Het vendelzwaaien en de zoveel andere vormen van volkskunst
beoefenen wij omdat wij tijdens een deel van onze vrijetijdsbesteding oog hebben
voor de volkscultuur die wij willen beoefenen, aanmoedigen en propageren als
vormen van volwaardige amateurkunsten, waarbij wij ook de vernieuwende
tendensen binnen dat kader een ruime ondersteuning geven. Wie hier aan een en
ander twijfelt, leest er de statuten van de Vlaamse Volkskunstbeweging maar eens
aandachtig op na. Een denigrerende woordkeuze als naar onze activiteiten verwezen
wordt, wijzen wij daarom als oneerlijke benadering van ons werk absoluut af. Des te
meer als men daarmee in de nabijheid van scheldproza dreigt aan te belanden. Er zit
trouwens systeem in die waanzin!
Zoals reeds gezegd, wij laten
ieder zijn mening. Maar ook
voor onze mening willen wij
een
plaatsje
in
het
democratisch landschap vol
persoonlijke
en
groepsgebonden vrijheden, zonder
daarbij voortdurend geconfronteerd te worden met
opmerkingen die er duidelijk
op gericht zijn ons in het
verdomhoekje
van
de
maatschappij te doen belanden.
Onze belangstelling voor het volkseigene maakt deel uit van onze kijk op de wereld
rondom ons. Oogkleppen, nationaal egocentrisme, rechts of links, het heeft daarmee
allemaal niets te maken. Trouwens, wij leven en werken in kringen: streek, volk,
Europa … Samen met anderen - binnen onze groep, binnen onze federatie, binnen
Vlaanderen, binnen Europa en uiteindelijk als wereldburgers – doen wij aldus aan
zelfontplooiing. Voor die houding eisen wij respect!
En als men mij tenslotte een persoonlijke opmerking veroorlooft: Onze liefde voor
de volkscultuur is een wij-houding. Het respect voor de eigenheid van de anderen zit
daar ingebakken. Maar een levenshouding die vooral het eigen ik nastreeft, is niet de
onze. Met die vlag zwaaien wij niet!
(Foto Fred Scholliers)

Johan van Breda.

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