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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




Leden van vkg. “’t Vrij Uurke” (Zedelgem) tijdens “Het dagboek van Manse” in 2009.
Een paar vendeliers van vkg. “Jovolka” (Kapellen).
Een foto uit 1978: Enkele muzikanten van vkg. “De Garve” (Brussel). Op de voorgrond
(met accordeon) Staf Cogneau. (Archief AMVB)

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.

DE MUIS
“Ach! muis, ach! Kruip er uit uw huis,
Gij zijt genood tot onzen t’huis,
Ten huize van de kat,
Te midden van de stad,
Daar zult gij u wel drinken zat.
Ach! ga, eer dat gij komt te laat;
Mij dunkt dat ik riek het gebraad.
Cosijn de mol die heeft
De katte zeer beleefd
Besteken dat zij haar taarte geeft.”
Geheel blijdelijk van geest
Trok er de ratte naar de feest;
Zij nam de bel geheel ras
In haren rechten poot,
Zij meende dat zij er was genood.
En geheel blijdelijk van zin
Kwam de kat de rat laten in:
“Ik heet u wellekom,
Sa, volg mij in ’t salet,
Gij zijt genood aan mijn banket.”
Ach! hoort, ach, lieve vrienden, hoort,
De rat wierd van de kat vermoord,
En onze wijze muis
Die is gebleven t’huis,
Nu draagt de rat alleen haar kruis.
Ach! mensch, spiegel u naar de muis;
Stilletjes te zwijgen en te blijven t’huis.
Want somtijds zonder nood
Brengt gij u tot de dood,
Zie dat gij naar het wijs muizetje hoort.
Moraliserend liedje, overgenomen (in de oorspronkelijke spelling) uit de “Chants
Populaires Flamands”, verzameld door Lootens en Feys. Brugge, 1879. Heruitgegeven
in 1990 door het K.C. Peeters-Instituut voor Volkskunde te Antwerpen. Met een
nawoord door Stefaan Top. Een kleine bemerking: Niet te verwarren met de “Chants
populaires des flamands de France” van Edmond de Coussemaker uit 1856.

Voor een ietwat uitgebreider overzicht van wat de KVVF/VVKB in de
loop der jaren aan ledenbladen heeft uitgegeven, verwijzen we U naar
een paar bladzijden verderop in dit jubileumnummer van “De
Driesprong”. Nu alleen dit: Het laatste nummer van “De Grote Ronde”
verscheen in het najaar van 2001. In het afsluitend editoriaal nam Eddy
Picavet – die de overleden Bert van Woensel verving – afscheid van het
blad waaraan zovelen het beste van zichzelf hadden gegeven. Hij sprak
de hoop uit dat de Vlaamse Volkskunstbeweging via de nieuwe
structuren “haar gedachtegoed en waarden (zou kunnen) blijven
propageren en uitdragen.”

BIJ EEN JUBILEUMNUMMER
Niet dus. Tijdens de zgn. “nieuwjaarsdansbijeenkomst” te Oudenaarde
in januari 2006 blikten enkele mensen terug op vier jaar VVKB zonder
een eigen ledenblad. Alle evaluaties vielen negatief uit. Dank zij “De
Grote Ronde” en een paar voorgangers ervan – en we vergeten “De
Kleine Ronde” natuurlijk niet – was de Vlaamse Volkskunstbeweging
door de jaren heen uitgegroeid tot één grote familie met veel echte en
hechte onderlinge banden in veel vormen. Maar, zoals Piet Pottie in juli
van datzelfde jaar in het eerste editoriaal van “De Driesprong” zou
vaststellen: “Dit 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 zovele anderen, het
dreigt te verwasemen, te verdampen.”
Om aan die negatieve evolutie een halt toe te roepen, verscheen dus
midden 2006 “De Driesprong”. Kleiner van formaat dan “De Grote
Ronde”. Geen kleurenkaft. Aanvankelijk minder bladzijden. En papier
van iets lager kwaliteit.
Maar met dezelfde doelstellingen en in dezelfde geest samengesteld.
Op de eerste plaats moest “De Driesprong” een ledenblad zijn. Dat wil
zeggen: Een afspiegeling van wat er reilt en zeilt binnen de structuren
van de Vlaamse Volkskunsbeweging en dit zowel op lokaal groepsniveau
als binnen de gouwen en op nationaal plan. Concreet: De kalender; de
verslagen; later ook de traditionele ‘familierubriek’; een samenvatting
van wat er tijdens de Algemene Vergaderingen van de vzw zoal gezegd
en beslist werd; de stand van zaken geven in verband met de samenwerking met bv. IVV, Danskant en het Europeadecomité Vlaanderen;
onze band met de jaarlijkse Europeade; enzovoort. Een en ander ook
geïllustreerd waar mogelijk.

Tot zover het aspect ledenblad. Maar vanaf het eerste nummer wou de
redactie toch meer. “De Driesprong” moest ook aandacht besteden aan
de wereld van de volkskunst, in Vlaanderen, maar ook daarbuiten. Met
achtergrondartikelen, interviews, opiniestukken en dies meer.
Een dubbel doel dus: Aan de groepen en de individuele abonnees een
ledenblad van de federatie aanbieden én, in zover mogelijk, tegelijkertijd ook een tijdschrift maken met de volkskunst als achtergrond.
Het exemplaar van “De Driesprong” dat U nu in handen hebt, draagt
het nummer 25. Het is dus het eerste nummer van de vijfde jaargang.
Wij hopen dat ieders persoonlijk oordeel voor de redactieploeg positief
uitvalt en wij, met ieders hulp, op dezelfde weg verder mogen gaan.
Met de groeten van de hele redactie!
Theo Smet, hoofdredacteur
Willy Cobbaut, redactiesecretaris
Koen Denduyver
Eddy Picavet
Piet Pottie
Fred Scholliers, redactieleden.
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Het laatste nummer van “De Grote Ronde”
verscheen in de herfst van 2001. Jaargang 45, stond
op de kaft te lezen, al was dat in feite “slechts”
jaargang 35. Maar dat leggen we U straks wel uit.
Dat laatste nummer was meteen ook het eerste
nummer waarvoor het editoriaal niet geschreven was
door Bert van Woensel, die in de vroege ochtend van
vrijdag 16 november 2001 definitief vertrokken was
“naar de overkant”, zoals dat wel eens gezegd wordt.

VAN DE EERSTE “UIL EN SPIEGEL”
TOT HET 25 NUMMER VAN “DE DRIESPRONG”
ste

Zijn taak werd voor dat ene nummer overgenomen door Eddy Picavet, die onder de
titel “Bij een afscheid” zijn stukje als volgt begon:” Er hangt enige weemoed over dit
nummer. Niet zozeer omdat het de 45ste jaargang afsluit, maar vooral omdat het het
laatste is in een lange reeks die de groei en bloei van de VVKB (…) via talrijke
bijdragen heeft getekend en de werking van de aangesloten volkskunstgroepen in
hun vaak rijke en gedifferentieerde werking in woord en beeld heeft gebracht. Ook in
de vele banden die werden gesmeed tussen Vlaanderen en Europa in de uitbouw van
het Europa van de volksculturen, het “Europa van de harten” zoals Mon de Clopper
het zo graag omschreef.”
Eddy Picavet besloot een eindje verder zijn openingsbladzijde met hoopvolle
woorden naar de daaropvolgende jaren toe. De jaren van “het nieuw decreet” en ook
“andere structuren.” Wij weten ondertussen meer. Wij kijken nu, een decennium
later, terug op reeds 25 nummers van “De Driesprong”.
Bij dit jubileumnummer past een terugblik naar de verschillende ledenbladen die
onze federatie sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw uitgegeven heeft. Wij
zullen hiervoor hier en daar leentjebuur spelen en gebruik maken van de bijdrage die
wij hierover reeds lieten verschijnen in “De Grote Ronde”, laatste nummer van de
laatste jaargang waarnaar hierboven reeds verwezen werd.
Vooraf
Er verschijnen in Vlaanderen een ontelbaar aantal tijdschriften, uitgegeven door
verenigingen en uitsluitend verzonden naar de leden van die verenigingen. Dat is in
Vlaanderen zo, maar dat zal in de rest van de wereld wellicht niet anders zijn. Het
zien verschijnen van een eigen blad, waarin de eigen activiteiten regelmatig aan bod
komen, een publicatie die uitsluitend van ons is en waarin wij ons in elk nummer
volledig thuis voelen, dergelijke bladen voldoen duidelijk aan een behoefte, in
Vlaanderen, maar ook elders in de wereld.
Van in de beginjaren van de Katholieke Vlaamse Volkskunstfederatie – in 1964
omgedoopt tot Vlaamse Volkskunstbeweging – hadden de initiatiefnemers de nood-

zaak van een eigen ledenblad direct aangevoeld en duidelijk het belang ingezien van
een medium als bindmiddel en informatiedrager. “Uil en Spiegel”, “Nieuw
Perspectief”, “De Grote Ronde”, “De Kleine Ronde”, “De Driesprong”, onder welke
naam in de loop der jaren ook gevaren werd, al die uitgaven zijn van toen tot nu het
bindmiddel geweest dat mede de individuele leden, de locale groepen en de hele
federatie aan elkaar bond en er één grote familie van maakte.
Bewegingsleven
De vele honderden bladzijden, bedrukt met kleinere en/of grotere letters van allerlei
types, volgeschreven door tientallen vaste en een veelvoud daarvan losse medewerkers, redactieleden die voor heel Vlaanderen werkten, maar evenzeer de
plaatselijke correspondenten die enkel voor de eigen groep verslag uitbrachten over
feesten en andere activiteiten, over heuglijke en ook droeve gebeurtenissen in het
leven van de individuele leden, het zijn allemaal belangrijke elementen geweest in
het leven van “de beweging”, zoals Mon de Clopper dat met een licht Antwerps
accent placht te zeggen.
Naast vormende bijdragen over alles wat tot het directe werkingsveld van de
volkskunstgroepen in Vlaanderen behoorde, naast deskundige bijdragen over
volkskunde, over de liedbeweging in Vlaanderen, biografische schetsen, cultuur en
zelfs algemeen-binnenlandse politiek, naast dat alles kreeg het zgn. “bewegingsleven” steeds een ruime plaats toebedeeld.
In het kader van deze overzichtsbijdrage laten wij het belang van het element
“bewegingsleven” hier verder onbesproken. Verder in dit blad – in het gezamenlijk
editoriaal en in de opinie-bijdrage achteraan – worden daaraan nog voldoende
paragrafen gewijd. Alleen nog dit: De lijnen die in dit nummer van “De Driesprong”
aan het bewegingsleven besteed worden, willen tegelijk ook een dank zijn in de
richting van de velen die deze rubrieken al die jaren van de nodige informatie hebben
voorzien, maar die we onmogelijk allemaal bij naam kunnen noemen.
Levensbeschouwelijk
De Vlaamse Volkskunstbeweging is nooit een levensbeschouwelijk neutrale
federatie van locale volkskunstgroepen geweest. De initiatiefnemers in het begin van
de vijftiger jaren van de vorige eeuw, de mensen rond Mon de Clopper en de velen
die in de loop van de decennia daaropvolgend de volkskunstbeweging in Vlaanderen
groot gemaakt en groot gehouden hebben, ze hadden duidelijk een ideologisch
uitgangspunt.
En alhoewel er intern tot op voldoende hoogte pluralisme heerste, is de Vlaamse
Volkskunstbeweging inderdaad nooit levensbeschouwelijk een volkomen neutrale
organisatie geweest. Het had allemaal een Vlaams-christelijk uitgangspunt, zonder
evenwel op dat vlak tegenover de individuele leden opdringerig te zijn. Idem voor
het begrip “Vlaamse volkskunst”, dat voor de KVVF/VVKB vanaf het begin meer
geweest is dan een technische verzameling van danspassen, vendelfiguren en noem
maar op. En idem idem ook wat betreft de volksnationale gedachte zoals die inter-

nationaal gepropageerd werd en wordt door bv. de jaarlijkse Europeade, nog een
geesteskind van Mon de Clopper trouwens.
Dansen, vendelen, musiceren enzovoort, dat alles heeft vanzelfsprekend ook louter
technische kanten en de locale groepen kregen daarvoor steun van het nationaal
niveau. Als men de voorbije jaren de stortvloed van zgn. beleidsplannen doorgenomen heeft – wat weinigen gedaan hebben – kan men niet aan de indruk
ontsnappen dat men te maken heeft met evenzoveel pogingen om het warm water
opnieuw uit te vinden. Alsof men decennia lang te maken had met een reeks
amateuristische klungelaars die hoogdringend wat professionaliteit moesten
bijgebracht worden. Bij voorkeur via juridisch niet altijd zeer propere machtsgrepen
dan, die dat laatste zeker niet als echt uitgangspunt hadden!
Als we de politiek van vijf decennia ledenbladen binnen de KVVF/VVKB in een
paar regels moeten samenvatten, dan misschien zo: De bewust aangehouden
mengeling van algemene achtergrondinformatie en locaal, regionaal en nationaal
bewegingsleven, dat alles nagestreefd door en voor een federatie waarin
professionaliteit en amateurisme in een gezonde en menselijke mixt aan bod
kwamen, heeft doorheen de jaren onze ledenbladen opgetild tot een niveau waarop
ze het bindmiddel werden van de grote VVKB-familie. Dat is trouwens geen geringe
verdienste van een aantal mensen die gewerkt hebben naar het woord van Mark Van
de Voorde in “Kerk & Leven” van 7 maart 2001: “Een mens is maar een individu als
hij zelfstandig is en wezenlijk ergens bij hoort.” Zo hebben de uitgevers van onze
bladen het al die jaren begrepen en zo hebben ze die bladen ook al die jaren groot
gemaakt.
Van “Uil en Spiegel” …
“Uil en Spiegel” van de KVVF was aanvankelijk een bescheiden blaadje waaraan de
naam van Hugo Elsemans verbonden was. Geleidelijk werd het blad wat
omvangrijker. De hoofdartikelen werden ondertekend door Mon de Clopper, Walter
de Decker of door nog anderen. Soms was er geen echt editoriaal. Een echt colofon
was er ook niet en begrippen als hoofdredacteur of redactiesecretaris werden door de
samenstellers van “Uil en Spiegel” niet gehanteerd.
Vanaf september 1955 verscheen ook “Nieuw
Perspectief” als gemeenschappelijke uitgave van
de stichting “De Spelevaart” in Nederland en de
KVVF in Vlaanderen. Dit blad had wel een
redactie en daarvan maakten de Vlamingen Luc
Verbruggen en Jos van Hoeck deel uit. De eerste
werd in 1960 vervangen door Rob Lettens, de
tweede reeds in 1957 door Josee Elst. Walter de
Decker werd in 1965 in de redactie opgenomen.
Na tien jaar werd het blad niet meer uitgegeven.
Het eerste nummer van “De Grote Ronde” als driemaandelijks tijdschrift voor
Vlaamse en Europese volkscultuur, zoals de ondertitel luidde, verscheen einde

1964, als vervanging van “Uil en Spiegel”, en derhalve zette men de vroeger reeds
begonnen jaargangsnummering verder.
Aanvankelijk verscheen “De Grote
Ronde” op klein formaat, vanaf 1979
op groot formaat. In het lentenummer
van 1984 stond voor het eerst een
heuse redactieraad. Maakten er deel
van uit: Mon de Clopper, Frans de
Meyer, Arseen Ryckaert, Emmy
Swerts en Bert van Woensel. Deze
laatste zou in het nummer van
oktober 1986 vermeld worden als
hoofdredacteur. Arthur Verthé werd
toen redactiesecretaris.
In het zomernummer 1977 van “De Grote Ronde” zat plots, gedrukt op lichtgroen
papier, een kleine middenkatern, duidelijk bestemd voor de allerkleinsten in de
VVKB. “De Kleine Ronde” was geboren. Vanaf november 1978 verscheen het blad
“voor kinderen van de Vlaamse Volkskunstbeweging” als afzonderlijke uitgave.
Vanaf december 1980 werden die “kinderen” omgedoopt tot “Jong VVKB” en dat is
dan zo gebleven tot het einde.
De inhoud was prachtig aan het jonge publiek aangepast, met veel leuke dingetjes,
liedjes, verhaaltjes, veel verslagjes, want “bewegingsleven” – zo hadden ze het ook
hier begrepen – is belangrijk in het blad van een vereniging.
… tot “De Driesprong”.
Toen “De Grote Ronde” einde 2001 ophield te verschijnen, was Bert van Woensel
midden november overleden. De redactieraad bestond in dat laatste nummer uit
Geert Buys, Willy Cobbaut, Frans de Meyer, Koen Denduyver, Eddy Picavet, Fred
Scholliers en Machteld Van den Bossche.
Zoals verder in dit nummer van “De Driesprong” vermeld wordt, bleef de Vlaamse
Volkskunstbeweging vanaf 2002 enkele jaren verstoken van een eigen ledenblad. In
juli 2006 kon Piet Pottie - later op eigen verzoek vervangen als hoofdredacteur, door
Theo Smet zoals iedereen weet – de verschijning aankondigen van het eerste
nummer van het tweemaandelijks blad dat U nu aan het lezen bent. Voor de rest van
het verhaal verwijzen we U opnieuw naar “verder in dit nummer”.
Toch nog dit: Alle in deze bijdrage vernoemde ledenbladen waren – en zijn – niet het
werk van een paar mensen, maar van velen, en door de jaren heen zijn er dat zelfs
heel veel geweest. Ook als hun namen hier noodgedwongen niet vermeld kunnen
worden, blijven wij hen toch dankbaar voor hun bijdrage aan die ledenbladen
waaraan de Vlaamse Volkskunstbeweging zich al een heel stuk meer dan een halve
eeuw – ook – heeft kunnen optrekken.
Willy Cobbaut

Wat ga j’een zondagachternoen
langs de dijken, langs de dijken,
wat ga j’een zondagachternoen
langs de Scheldedijken doen?

Tijl van Brabant (*) – Armand Preud’homme
Waar het omwald neogotisch kasteel uit de 19de eeuw – dat Marnix van SinteAldegonde zelf, tijdgenoot van Willem van Oranje, dus nooit gezien heeft – zich
weerspiegelt in een zijtak van de oude Schelde, de gele plomprijkelijk de plassen
siert, de wilgenstruiken vrij spel hebben langs de slikken die op het ritme van ebbe
en vloed de omvang bepalen en de karekiet zich schuil houdt in het riet, daar ligt het
land van de stille waters: Het Scheldeland van Klein Brabant waar Bert Peleman zo
verliefd op was. Een oase van rust en verpozing ook – behalve tijdens de weekends –
een paradijs voor wandelaar en fietser!

Van mandenmakers, palingvissers en slijkneuzen
Een gesprek met Sven Ivens in “De Zilverreiger”
Om de eerste zomerdagen van dit jaar 2010 wat in de verf te zetten – misschien
brengt het een aantal Vlaamse dagjestoeristen op een idee – trokken we naar KleinBrabant en meer speciaal naar Weert, dat sinds de fusies van 1977 nu als een deel
van Bornem door de jaren gaat.
Tussen de bakstenen dorpskerk, gewijd aan Sint-Anna, en de Scheldedijk, meer
gezellige restaurantjes ook waar de paling zo heerlijk smaakt, is “De Zilverreiger” in
Weert meer dan een bezoekje waard. Dit streekmuseum werd zowat 40 jaar geleden
ondergebracht in het gewezen dorpsschooltje uit 1906.
Museumgids Sven Ivens – zijn collega Luc de Wachter was die namiddag elders
weerhouden – vertelt honderduit over de streek en over “zijn” museum. “In meerdere
luiken getuigt het museum over leven en werk van de streekbewoners die spottend
‘slijkneuzen’ worden genoemd. Jaren lang was Weert het terrein van mandenmakers,
kloefkappers en vissers. Maar de evolutie eiste ook hier zijn tol en het oudste sas van
ons land moest ook hier opgeofferd aan het ongenadig spel van de getijden.”
En onze zegsman gaat verder: “Vandaag vertelt het streekmuseum nog de geschiedenis en de bewerking van de wilgentakken tot buff – door afkoken verkregen
bruine wilgentakken – of door het repen – ontdoen van de bast – tot wit materiaal
voor de mandenmakerij.
Fuiken, netten en palingvorken tonen de manieren om de gladde palingen – letterlijk
bedoeld dan – ‘aan de haak te slaan’. Het museum vraagt ook aandacht voor de fauna

en flora van de streek. Centraal staat hier een verkleind model van de ‘eendenkooi’
bij het kasteel. Ook aan de klompenmakerij, die de tand des tijds zo moeilijk heeft
overleefd, wordt aandacht besteed, naast een aantal wetenswaardigheden over leven
en werk van de palingvissers op en langs de Schelde. En natuurlijk vergeet men hier
ook het volk achter de dijken zelf niet, slijkneuzen genoemd – die van Weert dan – of
vliegende geiten – die van Branst.”
Met Sven Ivens als vakkundige gids gaat
voor ons een boeiende wereld open, die
eigenlijk nog zo dichtbij en anderzijds
toch ook zo ver voorbij lijkt.
“Maar het Centrum “De Zilverreiger”
biedt nog meer mogelijkheden”, zo leert
Sven Ivens ons.“ “Met zijn ruime keuze
aan volkse spelen op het binnenplein, zijn
mogelijkheden aan fietsenverhuur voor
zowel groot als klein en zelfs aangepaste
rijwielen voor andersvaliden.”
Zo valt “De Zilverreiger” in de smaak bij jong én oud, niet in het minst voor hen die
houden van een “Slijkneus”, een ambachtelijk gebrouwen biertje (voor het etiket, zie
hoger) dat aan den Duvel van Moortgat doet denken en die in Buggenhout ligt te
rijpen. Maar om geen misverstanden in het leven te roepen: De “Slijkneus” is een
biologisch bier dat gebrouwen wordt door “Den Hopperd” in Westmeerbeek, een
dorp aan de Grote Nete in de Antwerpse Zuiderkempen. In het museumcafé zal men
U er graag een “serveren”!
Met al die troeven is Klein-Brabant in het algemeen en Weert in het bijzonder
alleszins een bezoekje waard, ook buiten de koorts van “Stille Waters”, de
succesrijke televisiereeks van jaren geleden. Denk aan “Aspuurge” in mei en
“Pukema” in september, tweemaal Puurs, denk aan de Palingfeesten rond de
Pinksterdagen in Mariekerke, denk aan de rommelmarkt in augustus in Weert,
allemaal vormen ze hoogtepunten in de activiteitenkalender waarbij Klein-Brabant
telkens weer in de kijker gezet wordt en de streek rond de “stille waters” tot een
feestelijke groene smeltkroes maakt!

(*) Pseudoniem van Omar Waegeman (1922-1996).

Foto: Fred Scholliers
Tekst: Eddy Picavet

DE ZILVERREIGER , Scheldestraat 18 te 2880 Weert (Bornem). Open van
Pasen tot en met oktober op dinsdag tot en met zondag en op feestdagen van 14
tot 18 u. Van november tot Pasen van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 16 u.
Toegangsprijs: 1 euro. Groepen vanaf 10 personen krijgen korting. Kinderen -3
jaar betalen geen toegangsprijs.

EEN REDACTIEPLOEG
MET TWEE VLEUGELS
De Oost-Vlaamse vleugel …
Wie de activiteiten van de Vlaamse Volkskunstbeweging ietwat volgt,
kent ze wel: Willy, Fred en uw nederige dienaar. Zowat overal kan
men ze tegen het lijf lopen. Binnen de VVKB, uiteraard, en ook
erbuiten. Zo gaat er de jongste jaren geen editie van de Europeade
voorbij of ze blazen present. Fred filmt en fotografeert en de andere
twee kompanen duiken zowat her en der op om enige informatie te
verzamelen waaruit ze later een gedegen verslag hopen samen te
stellen.
Sommigen noemen hen de drie musketiers … alhoewel geen van de
drie ooit handig met een degen wist om te springen. Anderen omschrijven ze als de drie wijzen. Alhoewel ! Ze komen echter niet uit het
Oosten; hoogstens uit Oost-Vlaanderen. Ingewijden spreken dan weer
met eerbied en respect van de Drievuldigheid.
En zijn daarbij wel heel formeel: Het kan niet anders of Fred, de
blitsende fotograaf, moet wel God de Vader zijn. Dat spreekt helemaal
uit zijn “postuur”. Over Willy en mij twijfelen er nog. Geen van beiden
speelt met de duiven … en voor de zoon komen ze allebei wel in aanmerking. Ze frequenteren in elk geval dezelfde kapper …

Fred blijft er ondertussen rustig bij. Vroeg of laat wordt het wel
duidelijk wie de zoon en wie de geest is. Alhoewel nu al vaststaat wie
een zwak heeft voor een goed glas wijn! Was hij misschien op de
bruiloft van Kana in Galilea?
Waarover men het nu toch al eens is: Heiligen zijn het zeker niet;
daarvoor blijven ze veel te graag wel eens hangen … Zij moeten ook
overal zijn!
(Eddy)

… en de vleugel der voorzitters.
Naast de al dan niet heilige Drievuldigheid telt de redactie van “De
Driesprong” een tweede – en zeker niet mindere – vleugel: Deze van
de voorzitters.
Theo zal zichzelf wellicht de “primus
inter pares” noemen, de “eerste onder
zijns gelijken”, voor wie niet erg
vertrouwd is met de moedertaal van
Julius Caesar e tutti quanti. Maar dat
is dan weer Italiaans … Terug naar die
“primus inter pares”. Dat is natuurlijk
een zeer grove vorm van zelfonderschatting! Wie én voorzitter van de
Vlaamse Volkskunstbeweging is én
hoofdredacteur van een belangrijk
Vlaams tijdschrift als “De Driesprong”,
kan toch alleen maar een trapje hoger
op de hiërarchische ladder staan en
niet zomaar dezelfde trede delen met
de vijf anderen van de ploeg.
En dan is er Piet. Akkoord, die is geen voorzitter van de VVKB meer.
Maar hij is het toch wel geweest. En eigenlijk is hij het nog altijd een
beetje. Hij is namelijk voor de rest van zijn dagen – en hopelijk zijn er
dat nog veel – ere-voorzitter. Dat is toch ook een soort voorzitter? Of
niet soms?
Last but not least – waarom moet dat eigenlijk altijd in het Engels? –
is er ook nog Koen. Zoals “De Driesprong” – altijd goed ingelicht – U
eind vorig jaar in woord en beeld wist mee te delen, is hij voorzitter
van gouw West-Vlaanderen. Voorzitter nummer III dus binnen de
redactie.
(Willy)

Een redactieploeg met twee vleugels. Geen wonder dat
“De Driesprong” stilaan ‘n hoge vlucht aan het nemen is!

VOOR
UW
AGENDA
– Het gouwvendelen Antwerpen is momenteel in
reorganisatie en daarom werden de oefensessies voorlopig opgeschort. Voor
meer informatie daarover kunnen belangstellenden contact opnemen met Danny

GOUWVENDELEN ANTWERPEN

Van den Brande op het nummer 0475/695662.

VR 16 tot DI 20 JULI 2010
Internationaal Folklorefestival van vkg. “Zannekin”, Veurne.
medewerking
van
verschillende
buitenlandse
groepen.
Dienstencentrum De Zonnebloem, Zuidstraat 67 te 8630 Veurne.
gevuld programma. Info via Jeanne Vandenbussche en Wouter
(zannekin.veurne@gmail.com.)

Met de
Locatie:
Met een
Dequidt.

WO 21 tot ZO 25 JULI 2010
47ste Europeade in Bozen/Südtirol (Italië). Alle gewenste informatie wordt U
graag verstrekt door Hilda Ryssaert op het secretariaat van het
Internationaal Europeadecomité, Bisschoppenhoflaan 231 te 2100
Deurne/Antwerpen. Tel. 03/248 07 27. E-post info@europeade.eu. Of surf
even naar www.europeade.eu.
ZA 7 en ZO 8 AUGUSTUS 2010
Fosseleade van vkg. Knipoog/Oogappels (Affligem). Gastgroep “Stora Tuna
Folkdanslag” (Zweden). Op zaterdagavond 20 u verbroederings-avond met
Zweedse en Vlaamse samendans. Op zondag vanaf 14 u optredens met dansmuziek-vendelzwaaien van groot en klein, volks-spelen, Breugheleten,
koetsentochten en randanimatie. Locatie: “Patro”, Fosselstraat 109 A te
Hekelgem. Info: 0473/47.53.93 of knipoog@knipoogaffligem.be. Ook
www.knipoogaffligem.be.
ZO 8 AUGUSTUS 2010
Oogstfeest van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas). Met gastgroep. Locatie:
Steenwerkhoeve, Moortelhoekstraat te 9111 Belsele. Aanvang: 15 u. Info bij
Sigrun van Eynde (03/7779752) en Korine Henriet (0486/76 27 23). Via
www.boerkenaas.be of boerke.naas@telenet.be.
Wereldfestival Dans en Muziek. Met dansgroepen uit Bolivië, Spanje,
Georgië, Bulgarije en Taiwan. Organisatie: KA-dans Torhout. Locatie:
Wijnendale Dorp, 8820 Torhout. Aanvang: 15 u. Tickets: Volwassenen 8 euro;
kinderen: 2 euro. Info: www.ka-dans.be.
18 tot 22 AUGUSTUS 2010
36ste Internationaal Folklorefestival van vkg. “De Krekels” te Bonheiden.
Voor info: Zie verder in dit nummer.

DO 19 AUGUSTUS 2010
Festivalavond van vkg. “Reynout” (Dendermonde) met gastgroepen uit
Paraguay en Servië. Aanvang: 20 u. Locatie: VTI, E. van Winckellaan te 9200
Dendermonde. Info: 0479/866397 of reynout@telenet.be.
ZA 21 en ZO 22 AUGUSTUS 2010
In het kader van het ambachtelijk weekeind van Toerisme Waasland:
Ambachten van 10 tot 17 u in “De Zevenster”, P. de Meerleersytraat 94 te
9100 Sint-Niklaas. Info bij Sigrun van Eynde (03/7779752) en Korine Henriet
(0486/76 27 23). Via www.boerkenaas.be of boerke.naas@telenet.be.
VR 17 SEPTEMBER 2010
Gouwdansavond Oost-Vlaanderen. Org. vkg. “Reynout”. Locatie: SintElooistraat 15 te 9200 Grembergen (Dendermonde). Info: 0479/866397 of
reynout@telenet.be.
ZA 25 SEPTEMBER 2010
Gouwdansavond West-Vlaanderen bij vkg. “De Sloepe” (Heist-aan-Zee).
Info: jan.claeys2@telenet.be. Tel. 0478/525 424.
Namiddagbal. De afdeling gehandicapten “Marjolijntje” van vkg. “Mieke
Stout” bestaat 25 jaar. De leden nodigen alle kinderen en ook volwassenen uit
op het groot namiddagbal om samen met hen, in hun tempo, kinderdansen te
dansen. Kom mee de vreugde ervaren die zij uitstralen. Muzikale omlijsting
door “Bruers en Zussen”. Locatie: Dienstencentrum, Schoolstraat 44 te 2970
Schilde. Aanvang: 14 u. Toegangsticket: 2 euro. Info: mieke.stout@telenet.be.

Noteer ook nu reeds in uw agenda …
◙ Dansatelier – Een organisatie van VVKB. Op zondag 10 oktober en zondag 21
november 2010. Voor meer info: Zie het maart-nummer van “De Driesprong”, ook te
lezen via www.vvkb.be. ◙ Zaterdagnamiddag 23 oktober 2010. Het jaarlijks
Gezellig Samenzijn. Plaats nog te bepalen. ◙ Zaterdag 9 oktober 2010: ’t Bal –
Oudenaarde. ◙ En voor 2011: Zaterdag 22 januari: Nieuwjaarsdansbijeenkomst te
Oudenaarde. Zondag 8 mei: Nationale meiboomplanting te Herne. Zaterdag 19
november: Viering 60 jaar VVKB in de “Westrand” te Dilbeek.

Plusdanstreffen – Noteer ook deze data nu reeds in uw agenda voor 2010:
Zaterdag 2 oktober cursus plusdansen in ‘s Gravenwezel
Zaterdag 6 november plusdanstreffen te Schilde
Van 10 tot 12 december Lucia-weekend te Nieuwpoort.
Org. Danspunt. Voor meer info → wouters.paula@gmail.com of 03/475.12.05.

36° INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL
BONHEIDEN
Al vele jaren is het Internationaal Folklorefestival, georganiseerd door
Volkskunstgroep De Krekels vzw, een begrip in Bonheiden en wijde
omgeving. Ondertussen zijn ze al aan de 36° editie toe. Deze zal weer
doorgaan in het amfitheater achter het Gemeenschapscentrum ’t Blikveld dat
volledig overkoepeld wordt. En ook nu weer hebben de organisatoren hun
best gedaan om een gevarieerd programma te brengen met groepen uit alle
continenten. Elk ensemble staat garant voor hoogstaand spektakel op het
podium.
China: “Ensemble Guangdian de la Radio Télévision mongole et la Troupe
d’Art ethnique d’Erdos” (Binnen-Mongolië); Colombia: “Danzas Folcloricas
Universidad del Quindio” (Quindio); Ghana: “Amamere Folk Music & Dance
Ensemble” (Accra); Polen: “Zespół Pieśni i Tańca Igloopolanie" (Dębica);
Taiwan: “Taiwan Folk Music Ensemble” (Taipei).
De verschillende afdelingen van “De Krekels” tenslotte spelen een thuismatch
en vervolledigen het programma.
De inkomprijzen: € 8 in voorverkoop, € 10
aan de kassa. Kinderen onder 10 jaar
gratis; groepen vanaf 10 man € 7,50 p.p.
Wenst u een gereserveerde plaats dan
komt daar € 4 bij. Reserveren kan op tel.
015/50 28 70 (GC ’t Blikveld) tot 13
augustus, tel. 0472/01 33 66 (festivalsecretariaat) vanaf 14 augustus. Voor de
kindernamiddag blijft het € 4,00. Kaarten
kunnen telefonisch besteld en zijn ook
verkrijgbaar bij de leden van “De Krekels”,
in het Dexia-kantoor in Bonheiden of via
www.dekrekels.be.
Het programma ziet er als volgt uit:
Woensdag
18/8 Optredens voor zieken en bejaarden op verschillende
locaties.
Donderdag
19/8 20 u.: Openingsvoorstelling en Verbroederingsavond
Vrijdag
20/8 20 u.: Festivalvoorstelling en Verbroederingsavond
Zaterdag
21/8 14 u.: Kinderfestival
20 u.: Festivalvoorstelling en Verbroederingsavond
Zondag
22/8 10.30 u.: Folkloremis gevolgd door Barbecue
15.30 u.: Festivalvoorstelling en Afscheidsavond

Voor meer informatie: tel. 015/51.56.49 of onze website.

KLAVERTJE VIER
VAN
DE MEIBOOMPLANTINGEN IN VLAANDEREN

■ Als eersten in de Wase regio hebben de leden van de volkskunstgroep “Boerke
Naas” uit Sint-Niklaas de tweede zondag van de bloemenmaand hun ranke berk –
symbool van een nieuwe lente – geplant in de groene oase van het Romain de
Vidtspark in hartje stad.

“Boerke Naas” bijt de spits af
In tegenstelling met vorige editie mocht dit jaar een ruime belangstelling worden
genoteerd met overwegend jongeren. Een wissel op de toekomst?
Staf, Paul en Wim speelden ten dans bij een wals, een kadril, een polka en uiteraard
bij de traditionele meiboomdans de “Margriet”, het visitekaartje van de ruim
zestigjarige Wase volkskunstgroep. Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen
Lieven Dehandschutter mocht de meigraaf en meigravin met de mantel tooien en ook
kronen. Nils de Maere had zich de handigste en sterkste getoond in de traditionele
meispelen met o.a. zakkenlopen, mastelbijten en koordtrekken. Hij koos zijn hoogzwanger vriendinnetje als zijn meigravin.
De vendeliers van de eigen groep brachten een
sierlijke en stevige “Brechtse Reeks” en eens de
jonge berk getooid en gericht, kon het feest
losbarsten in eenvoud, stijl en enthousiasme bij de
reeds genoemde wals, polka, kadril … Om uren later
af te sluiten bij een “eindeloze” polonaise en een
sfeervol afscheidslied.
Enkel de zon liet verstek gaan en bleef achter een
grijze wolkenhemel verscholen. Maar ze zong wel
opvallend in oog en hart van de tientallen jongeren
die present waren en zich zichtbaar amuseerden.
Ondertussen genoten de minder jongeren van een
heerlijk Boerke Naasbiertje. Ook voor de snoepers
was er gezorgd.
Kortom! In de Wase hoofdstad was die tweede zondag in mei de winter heel ver
weg!
(Eddy Picavet)

■ Puurs in Klein-Brabant is niet alleen het dorp van vkg. “De Karekiet” en de
geboorteplaats van romancier Richard de Wachter en dichter Bert Peleman. Puurs is
zoveel meer. Maar dat moet U zelf maar eens gaan ontdekken tijdens een zomerse
daguitstap.
Zaterdag 15 mei jl. was Puurs en meer bepaald het “Hof van Coolhem” op het
gehucht Kalfort “the place to be”, om het maar eens in huidig Nederlands te zeggen.
Daar organiseerde het VVKB-Gouwbestuur Antwerpen op die dag de

59ste Nationale Meiboomplanting
in samenwerking met het Europeadecomité Vlaanderen en de verdere steun van o.a.
Danskant, een en ander tegen de achtergrond van de locale feesten rond de asperges,
die dat hele weekend centraal stonden.
Het domein Coolhem was van 1582 tot 1616 het verblijf der cisterciënzers van
Hemiksem. Zaterdag 15 mei 2010 werd een deel van het domein ingenomen door
volksdansers, vendeliers, zangers en een groot aantal toeschouwers die daar een
mooie meiboomplanting mochten meemaken. Alle traditionele elementen zaten in
het programma: het onthoofden van de winter en het planten van de meiboom, de
kroning van het meipaar, de meiprinsen en de meipages, de meiboomdans, het
zingen van meiliederen, voorstellingsdansen, gemeenschapsdansen enzovoort.
(Foto’s Fred Scholliers)
(Foto’s Fred Scholliers)

Zij wonnen
de meispelen.

De jongerengroep uit
Wallonië.

Als gastgroep had men de Waalse Europeadegroep “Les Spitants des Marihâs” uit
Theux uitgenodigd, die niet alleen lieten zien wat hun jonge leden zoal kunnen, maar
de aanwezigen ook enkele Waalse volksdansen kwamen aanleren. Voor de muzikale
begeleiding van de Vlaamse programmapunten zorgden enkele muzikanten van
“Bruers en zussen”. Een speciale vermelding ook voor de vendeliers van “Jovolka”
en “De Stokkeslagers” en voor de kindergroep van “Jovolka”.

De meispelen werden met enkele lengten gewonnen door leden van vkg. “Jovolka”,
zoals overduidelijk blijkt uit volgend lijstje: Remi Kreupeling (Jovolka) en Lorna
Ladril (Les Spitants de Marihâs) als pages; Joran Kreupeling (Jovolka) en Kirsten
Luyckx (Jovolka) als prinsen; Stijn van Reeth (De Karekiet) en Katrien Linssen
(Jovolka) als meikoning en meikoningin.
De weergoden bleven de inrichters de hele namiddag welgezind en hielden de
hemelsluizen potdicht. Hopelijk is dat ook het geval op zondag 8 mei 2011 te Herne
tijdens de 60ste Nationale Meiboomplanting in het jubileumjaar van de Vlaamse
Volkskunstbeweging!
(Johan van Breda)

■ De meiboomplanting 2010 van vkg. “Reynout” begon – traditioneel – niet op
zondag 16 mei j.l., maar reeds de dag voordien, op zaterdag 15 mei dus. Dan trokken
de leden van “Reynout”, de gastouders en de Duitse gastgroep “Volkstanz und
Fahnenspiel im Hohenloher Gau Schwäbischer Albverein” uit Öhringen op wandeltocht door het centrum van Dendermonde voor de zgn. “smikkeltocht”. In beter
verstaanbaar Nederlands: Begeleid door twee stadsgidsen kregen de deelnemers bij
een aantal monumenten van de Ros-Beiaardstad wat historische uitleg, werd de
wandeling af en toe onderbroken door een natje en een droogje, om te eindigen bij
Joost in het “TheaterCafé”, waar iedereen vergast werd op een muzikale traktatie
door een “éénmansorkest”.
De eigenlijke meiboomplanting begon dan ’s anderendaags om 11 u 30’ met een
aperitiefconcert door de Dendermondse “Mardi gras Jazzband”. Een uur later kon
iedereen dan aanschuiven voor de barbecue “Satékes op ’t vier”. Het “Draaiorgel
Pieter” zorgde voor de muzikale achtergrond.

De leden van “Reynout”
dansten de “Knaptand”.
“Reus Gust” keek er
naar en zag dat het goed
was.
(Foto Fred Scholliers)

Om 14 u – op de koer voor het Reynout-lokaal was toen al geen plaatsje meer vrij –
begonnen de muzikanten van het Reynout-ensemble het namiddagprogramma. Het

groepsbestuur had voor een indrukwekkende lijst medewerkers gezorgd. We kunnen
daarom niets anders doen dan in een soort telegramstijl verder gaan, waarvoor onze
verontschuldigingen. Hier komt het lijstje dan: “Reus Gust” danst op de muziek van
het Dendermonds “Klein Muziekske” – Eerste optreden van folkgroep “Noria” –
Verbranden van de winter en planten van de meiboom – Eerste reeks volksspelen om
het meipaar 2010 aan te duiden – Eerste optreden van de Duitse gastgroep – Eerste
optreden van de Reynout-vendeliers – Voorstellingsdansen door de leden van
“Jeugd-Reynout” en “Reynout” – Finale van de volksspelen en kroning van het
meipaar, meer precies ene Elle en ene Hans van de Duitse gastgroep.
Neen, het is nog niet gedaan. “Reynout” kwam nadien nogmaals aan de beurt met de
“Margriet” rond de meiboom, waarna de rope-skipping-ploeg “Siliskup” uit Zele aan
de beurt was. De eigen vendeliers, “Noria” en de Duitse gastgroep kwamen hierna
een tweede optreden verzorgen en “Reus Gust” sloot zo tegen 18 u het programma.
Kris Dierickx leidde alles in goede banen en tussen de punten van het hele
programma door waren er natuurlijk pannenkoeken, hotdogs, dranken, de tombola,
de volkssportenmarkt en, voor de kleintjes, circus-animatie door de groep “Activo”.
En nu maar hopen dat we hier niets of niemand vergeten zijn …
In elk geval: Iedereen is tevreden naar huis getrokken. Die komen dus volgend jaar
zeker terug!
(Willy Cobbaut)

■

In Heist-o/d-Berg had op zondag 23 mei jl. in de schaduw van de Kaasstrooimolen aan de Bruggeneindse Heirbaan de traditionele meiboomplanting van de
“Koninklijke Heemkundige Kring Die Swaene” plaats, in samenwerking met vkg.
“Zonnedauw” uit Hulshout en vkg. “Jan en Alleman” uit Wiekevorst.

Het moet daar duidelijk voor de aanwezigen een mooie dag geweest zijn, want op de
website van vkg. “Boerke Naas” uit Sint-Niklaas konden we het volgende lezen:
“Het was weeral een prachtige meiboomplanting waar onze eigen jeugd weer in de
prijzen is gevallen. Gerbrecht Lansu en Irmgard Van Meirvenne zijn tot Meigraaf en
Meigravin gekozen. Voor Gerbrecht heeft dit letterlijk zweet en bloed gekost om
deze titel te halen. Proficiat aan het meipaar!”

Tijdens het pinksterweekend jl. trok de West-Vlaamse vkg. “Scarminkel” uit Sente
op uitnodiging van de “Société Royale du Réveil Ardennais” naar Stavelot,
aantrekkelijk stadje aan de samenvloeiing van de Amel en het Rood water.

Prachtig Scarminkel
De plaatselijke pers had niets dan lovende woorden over de dansen van de WestVlamingen. Zie hieronder in dat verband een stukje uit een plaatselijk blad. De tekst
is – uiteraard – in het Frans. Maar één Nederlands woord heeft ene Patrice Lefebvre
blijkbaar toch geleerd: PRACHTIG!

HET INSTITUUT VOOR VLAAMSE VOLKSKUNST komt in “De Driesprong”
niet zelden aan bod en einde vorig jaar nog uitgebreid naar aanleiding van
hun 45-jarig bestaan.
Hoe kunnen we een belangrijke organisatie
als het IVV beter gelukwensen dan door het
publiceren van hun uitgavenlijst? Daar zijn
we in het maart/april-nummer trouwens mee
begonnen. We publiceerden dan een lijst van
minder bekende uitgaven.
Deze maal komen de uitgaven van het Vlaams Vendelarchief – een afdeling
binnen het IVV – aan bod. Dansers moeten nog wat geduld oefenen. Deze
discipline komt in ons september/oktober-nummer 2010 aan de beurt.
HET VLIEGENDE VENDEL – Uitgebreide publicatie over het ontstaan, de
ontwikkeling en de verspreiding van het vlaggenzwaaien in Vlaanderen en
elders. Naast een uitgebreid historisch overzicht en heel wat praktische
informatie, bevat het boek de nauwkeurige notering van vijf traditionele
vendelspelen uit onze gewesten.
Met meer dan 300 bladzijden tekst en tientallen prenten, is dit boek
uitgegroeid tot een echt standaardwerk, dat niet alleen vendeliers zal
aanspreken, doch eveneens allen die enige belangstelling hebben voor onze
volkscultuur.
(Prijs: 12,00 €)
VENDEL NU - Dit is een reeks uitgaven die nu 7 nummers telt. Twee ervan
beleefden reeds een herdruk. We geven hierna de inhoud per nummer.
* 1 – Twee vlaggenspelen voor trombegeleiding. Gildengroet (vendelgroet, De
drie heerlijkheden van Duffel (voor drie vendeliers). Twee muziekreeksen: De
Leeuwerck en Taxandria. Tweede druk.
(Prijs: 9,00 €)
* 2 – Drie vlaggenspelen voor trombegeleiding: Alferi-duospel, Aalsterse reeks
en De Vlegel. Eén muziekreeks: Begroeting.
(Prijs: 6,25 €)
* 3 – Drie muziekreeksen: Ansfried, Dubbele Ronckaert (duo-reeks) en Rozebeekse reeks. Eén reeks voor trombegeleiding: De Vierslag (voor vier
vendeliers). Tweede druk.
(Prijs: 9,00 €)
* 4 – Twee muziekreeksen: De Kroon en De Vismarkt. Twee reeksen voor trombegeleiding: De Slagmolen en de Schuttersreeks.
(Prijs: 9,00 €)
* 5 – Vier muziekreeksen: Den Dooi (duo-reeks), Jorisgroet (vendelgroet),
Kiekoet (voor kleine vlaggen) en Die Semptse.
(Prijs: 9,00 €)
* 6 – Twee muziekreeksen: De Meiboom (voor kleine vlaggen) en Trippel. Twee
reeksen voor trombegeleiding: Mengelslag (stoetreeks) en Ter Aerde (duoreeks).
(Prijs: 8,00 €)
* 7 – Vier nieuwe vendelspelen: De Bierreeks, een soloreeks die met één hand
wordt gevendeld, en drie muziekreeksen: Potpourri, De Ring en Scottisch on
the Rocks. Deze laatste op de muziek van het gelijknamig nummer van folkrockgroep Kadril.
(Prijs: 8,00 €)

VENDELTERMEN – Twintig jaar geleden verscheen deze brochure voor het
eerst, in 1993 volgde de tweede herziene druk. Het vendelzwaaien heeft
zich verder blijven ontwikkelen, zodat een uitgebreide herwerking van de
brochure zich opdrong.
In deze derde uitgave zijn niet alleen nieuwe termen toegevoegd, maar
sommige termen werden nu anders geformuleerd, enerzijds om ze te verduidelijken, anderzijds omdat nog meer combinaties mogelijk bleken waarmee vroegere beschrijvingen geen rekening hielden.
De indeling werd eveneens wat aangepast. Er is wel op gelet dat alle
vendelreeksen, in eerdere IVV-uitgaven beschreven, ook met deze heruitgave nog leesbaar blijven.
Deze brochure is een zeer nuttig hulpmiddel, zowel bij het opleiden van
jonge vendeliers, als bij het aanleren van vendelspelen.
(Prijs: 6,25 €)
BIJ EEN VLIEGEND VAANDEL EEN SLAANDE TROM – Tweede druk van de
handleiding voor trombegeleiding bij vlaggenspel, met o.m. informatie over
verschillende trommodellen, een op tamboerwerk afgestemde beknopte
notenleer en enkele passende tamboermarsen.
(Prijs: 9,00 €)
BANISTIEK – Een boek dat antwoord wil brengen op de vaak gestelde vraag:
Wat kan, mag en moet op een gildenvlag, een groepsvlag of een vendelvlag
afgebeeld staan? Het boek bevat waardevolle gegevens omtrent de
historiek van vlaggen, vlaggentypen en vlaggentermen, heraldiek, vlaggebruik, benevens nuttige informatie omtrent de aanmaak van vlaggen,
zoals emblemen, kleuren en stoffen.
Het is een degelijke studie van Frans Geens, rijkelijk geadviseerd door de
historici E. Van Autenboer, W.A. van Ham, Henri Vannoppen en E. Warlop.
Het boekformaat is 21 x 30 cm., bevat 82 bladzijden en de omslag in vierkleurendruk is een ontwerp van graficus Frank-Ivo van Damme. Let wel: Dit
zijn de laatste exemplaren!
(Prijs: 12,00 €)
BLAZOENEN – Beknopt historisch onderzoek omtrent ridderblazoenen,
rederijkersblazoenen, gildenblazoenen, rebus- en memorieblazoenen. Dit
overzicht werd samengesteld door Frans Geens. Let wel ook hier: Laatste
exemplaren.
(Prijs: 4,50 €)
IVV-UITGAVEN zijn niet verkrijgbaar in de boekhandel. Bestellingen via
www.instituutvlaamsevolkskunst.be, bestellingen@instituutvlaamsevolkskunst.be,
bij IVV-medewerker: Paula Wouters, Herentalsebaan 73, 2240 Zandhoven (Viersel),
( tel./fax 03/475.12.05) en via het secretariaat Markt 40 W4, 9160 Lokeren, tel.
09/328.67.93 – 0476/355.976 ( ivv.secretariaat@instituutvlaamsevolkskunst.be)
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verzendingskosten

DE JAARLIJKSE EUROPEADE

– voor de
eerste maal ingericht te Antwerpen in 1964 – is een organisatie van het
Internationaal Europeade Comité, op locaal niveau bijgestaan en vertegenwoordigd door regionale comités. In Vlaanderen is dat het Europeade Comité
Vlaanderen.
Wie maakt deel uit van die comités? Ter informatie van onze lezers brengen we
hier de samenstelling van zowel het Internationaal als van het Vlaams comité.
INTERNATIONAAL EUROPEADE COMITE
Bruno Peeters (Vlaanderen, B), voorzitter.
Jean Guého (Bretagne, F), secretaris-generaal.
Jesús Ayllon Diaz (Castilla, E),
Michel Barbier (Savoie, F),
Indra Filipsone (Letland),
Hédi Sztanó (Hongarije), ondervoorzitters.
Rita Ryssaert (Vlaanderen, B), schatbewaarder.
Armand de Winter (Vlaanderen, B), secretaris.
Pierre Damay (Valais, CH),
Gillian Gardiner (Schotland, GB),
Marianne Halling (Zweden),
Karl-Jürgen Zellman (Hessen, D), leden.

EUROPEADE COMITE VLAANDEREN
Harry Reyntjens (Brasschaat), voorzitter.
Armand de Winter (Zoersel), ondervoorzitter.
Rita Ryssaert (Wijnegem), penningmeester.
Hilda Ryssaert (Waasmunster-Heide), secretaris.
Erik de Coninck (Wilrijk),
Suzy Kooyman (Pulle-Zandhoven),
Stefaan Praet (Houtvenne),
Greet Ryssaert (Deurne),
Machteld Van den Bossche (Affligem),
Daniëlla van Malderen (Lokeren),
Jean Vleminx (Ekeren), leden.
Deze beide “raden van bestuur” worden aangevuld met een ledenvergadering, die
resp. 26 en 38 leden tellen. Het algemeen secretariaat van beide comités is gevestigd
Bisschoppenhoflaan 231 te 2100 Deurne/Antwerpen, waar U van maandag tot
donderdag (8 tot 16 u) en op vrijdag (8 tot 12 u) contact kunt opnemen met Hilda
Ryssaert. Tel.: 03/248 07 27. E-post: hilda.ryssaert@europeade.eu. Ga ook eens een
kijkje nemen op www.europeade.eu.

DANSEN
MET
KLEUTERS
Danskant is uitgever en verdeler van kwaliteitsvol didactisch dansmateriaal,
uitgebracht onder de vorm van CD's, video's, DVD's, CDroms, eBooks
(eBoek) en handboeken en dit voor alle leeftijden: Kleuters, Kinderen,
Tieners, Plus 15.
Vandaag willen we meer speciaal de aandacht vestigen op een uitgave rond
het

DANSEN MET KLEUTERS
Kinderen moeten veel bewegen. Dat is voor iedereen die met kinderen
werkt oud nieuws. Een leuke en leerrijke manier om kinderen in beweging
te krijgen is dansen. Hoe dans je eigenlijk met peuters en kleuters? Ze
kunnen toch nog niet zoveel pasjes onthouden?
Danskant-medewerkster Marleen Horemans werkte
gedurende 11 jaar een veelzijdig programma uit
om met peuters en kleuters te dansen. De basisprincipes van dit programma vind je op de nieuwe
dvd “Dansen met Kleuters.
.
In deze film zie je haalbare én leuke ideeën voor
bewegingsactiviteiten voor kleuters. Het gaat niet
alleen over voorgestructureerde dansjes, maar ook
over dansspelletjes en dansen met materialen. Een
aanrader voor kleuterleiders,
onthaalouders,
kinderverzorgers … Kortom iedereen die met
peuters en kleuters werkt!
Met deze dvd willen wij jou een zo realistisch mogelijk beeld geven van
dansen met peuters en met kleuters. Wie weinig of geen ervaring hiermee
heeft, krijgt zo een aantal haalbare voorbeelden. We geven een zo ruim
mogelijk beeld van diverse invalshoeken van dans. Hierbij komen dansspel, dansen met of naar aanleiding van materiaal en gestructureerde
dansen aan bod. Wij willen jou met deze voorstelling vooral goesting
geven om zelf aan de slag te gaan!
De prijs van deze DVD is 10 euro. Informatie over andere uitgaven van Danskant en hoe
deze te bestellen → → → → → www.danskant.be (Rubriek “Webwinkel”). Aanbevolen!

Bij “De Kegelaar”

(Deel 2)

45 jaar dansend genieten in Wilrijk
De jaren ‘70 hebben ook hun leed gehad, twee voorzitters gingen ons voor,
toch bleef er één dansende bende over. Op het einde van die jaren namen
zelfs 12 kloeke mannen (in de ogen van een jongeling ben je al snel kloek) de
vendelstok ter hand en onder de kundige leiding van Gust en Dirk werden de
knepen van het vendelvak onder de knie gestoken, soms bleef dat er ook
steken, met minder leuke gevolgen.
Het begin van de jaren ‘80 luidde een magere periode in, de vermaledijde
Antwerpse fusie deed ons de steun van het gemeentebestuur verliezen en zo
ook de onontbeerlijke steun die we genoten voor de organisatie van ons
festival. Lokaalperikelen vielen ons ten deel, we hielden er later toch een
mooie boerderij aan over. Daar voelden wij ons helemaal heer en meester .
Echte boeren Ganzendonck! Na wat verbouwingen werd het een echte thuis ,
luxueus, en er was de ruime plaats om ons festival onder een ander gesternte
verder te zetten.
Dank zij onze handige Valere kreeg de groep in snel tempo een aantal mooie
volksspelen bij elkaar die we zeer graag ten gebruiken op ons erf plaatsten.
Nu met graagte uitlenen aan de geïnteresseerde cafésporter. Ook dit prachtig
decor was ons niet lang gegund. Dat het nu al jaren leeg staat te verkommeren, zal de verkoper van toen waarschijnlijk worst wezen. Het is in het
stedelijk gebied toch maar weer een mooi dorpsgezicht dat verloren dreigt te
gaan. Maar ach, ook Wim Sonneveld zal wel vergeten worden.
Gelukkig heb je dan mensen van allerlei afkomst in de groep, met evenveel
nuttige kontakten, heel snel vonden we een nieuwe stek die eens omgetoverd
ook een pracht van een locatie werd met ruimte voor elke afdeling en een
prachtige groene omgeving. Je waant je weer op het erf van de Kegelhoeve.

Aanplakbiljet voor een tuinfeest uit 2006

In al die jaren zijn er natuurlijk ook vele meters stof door handen van
handige naaisters gegaan, evenveel broeken door de naad, tot op de podia
toe. “De Kegelaar” is dan ook al aan zijn vierde kledij toe. Die ondanks onze
groepsleiding, door diezelfde handige vingers vlijtig blijft in elkaar gezet
worden. In al die jaren heeft zich daarnaast voor mijn ogen nog eens een
enorme evolutie in het dansen afgespeeld. Van begroeting en lentehof, kadrils
en contradansen, werden er totaalprojecten gevormd voor het podium. Waar
men vroeger optrad en aftrad (We gaan toch zelden af), wordt er nu een heus
totaalprogramma in elkaar gestoken, toneelregisseur incluis, die ons zelfs
toelaat om zo af en toe onze bek te roeren, jongens een lap op hunne smikkel
te geven of onder rokken van meisjes te loeren …
Je vraagt je af hoe men vroeger een optreden van een dansgroep ervaren
heeft als je dit eenmaal gedaan, gezien hebt. En dat het werkt, hebben de
buitenlandse optredens de laatste jaren bewezen. Je mag zeggen wat je wilt,
maar als festivalorganisatoren je de beste groep van hun festival vinden, dan
doet dat wel iets aan sommige lichaamsdelen. Ja, je zal zeggen “natuurlijk,
die van “De Kegelaar” hebben altijd een dikke gehad”, het kost onze jeugd
tenslotte veel zweet om dat programma neer te zetten, ze doen het toch maar
en de vele repetities nemen ze er zonder morren bij.
De deelname aan het 1ste
Dans.juweel was een stresserende
periode, maar ook de aanloop
naar het hoger vermelde succesverhaal. Daar een titel halen was
helemaal niet zeker, voor ons
ouderen een streven, voor de
jeugd een uitdaging, de andere
deelnemers waren dan ook niet
van de minste.
Gelukkig zijn we ondertussen aan ons 9de lustrum gekomen, ja de kaap van
45 jaar wordt dit jaar genomen. De 50 liggen binnen verschiet. Al wat we
rond ons zien gebeuren, de gestage groei van het ledenaantal, bij kinderen,
jeugd en volwassenen. Het enthousiasme van dansers en muzikanten. Een
regisseur die zich door geen jaar laat tegenhouden. Het zijn allemaal even
mooie tekenen dat nog vele jaren kegelaars het volksdanspodium zullen
bevolken. De vijf volgende jaren tot aan het gouden jubileum kunnen op deze
manier alleen maar evenveel feestelijke jaren worden!
Erik de Coninck

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

In beide willen wij
naast u staan.
♣ Op zaterdag 10 juli e.k. stappen Koen Denduyver, gouwvoorzitter van WestVlaanderen, en Vanessa Diedt, evenals Koen lid van vkg. De Hovelingen-Viking, te
Gistel in het huwelijksbootje.
◙ Op zondag 18 juli e.k. vieren Annie en Luc Van Hauthem-De Ville, leden van
vkg. Pippezijpe (Dilbeek) hun gouden huwelijksjubileum.

♦ In de van Ransbeeck ouderdom van 87 jaar overleed op zondag 16 mei j.l. Honoré
de Bruyne, grootvader van Nick de Bruyne en Emilie Slabbinck, leden van vkg; De
Hovelingen-Viking (Gistel).

♦ Jacqueline Leenknecht werd geboren te Kuurne op 9 december 1929 en overleed
te Kortrijk op 15 mei 2010. Zij was de moeder resp. schoonmoeder van Dirk
Bourgeois en Annemie Verreth, leden van vkg. “Scarminkel” (Sente).

♦ Met het overlijden van Sandrine op 13 mei jl. in de ouderdom van 88 jaar en van
Elodie Vermeiren op 31 mei jl. in de ouderdom van 75 jaar, braken moeilijke dagen
aan voor resp. Fred Scholliers en Lieve de Saeger en voor Magda Vermeiren en
Willy Cobbaut, leden van vkg. “Reynout” (Dendermonde).

♦ Op donderdag 24 juni 2010 overleed te Sint-Niklaas Werner van Poucke, echtg.
van Liliane Metdepenningen. Hij werd geboren te Sinaai-Waas op 11 januari 1941
en was de vader resp. schoonvader van Ilse, lid van vkg. ‘Reynout” (Dendermonde),
en van Jan van Britsom.

Eigenlijk zijn Dendermondenaren wel “simpele duiven”. Ze raken al
in vuur en vlam voor een paard, dat in feite zo ’n log gevaarte is dat het noch
lopen, noch draven kan, maar door liefst twaalf stoere bonken moet gedragen
worden. Men noemt die mannen “pijnders” en ze hebben er meer dan hun
handen aan vol.

Mijmeringen van een rapenfretter …
Boven op het “peird” zitten vier bloeikens van jongens allesbehalve
gemakkelijk met de benen zo gespreid om daar voor hun ganse verdere leven
problemen aan over te houden. Neen, mij niet gezien! Regelmatig moeten ze
ook het zwaard trekken, alsof zij strijdvaardig “de vijand” te lijf gaan als het
paard driest steigert …
Als dat voor iemands deur gebeurt, dan is het hek helemaal van de dam. Dan
geraken de betrokken Dendermondenaren echt in trance en kijken ze op naar
hun “peird” dat met de jaren tot “mijn peird” evolueert. Want zullen ze het
nog beleven als het binnen tien jaar weer van stal wordt gehaald? Om zijn
ronde te doen in de stad die eigenlijk – zeggen de Aalstenaars toch – maar
een groot dorp is …
Dat “die van Aalst” zich daar zo aan ergeren, getuigt ook niet voor een
normale kijk op de dingen. Hun paard “Balatum” is trouwens niet veel zaaks.
Dat de Dendermondse “kopvleesfretters” het niet zo voor de “Ajuinen”
hebben, is al lang geweten. Maar dat ze het ook niet zo begrepen hebben op
die van Lokeren, is minder bekend. Maar toch! In 1584 zakten die van
Dendermonde naar de Durmestad af en staken de kerk in brand … Dat moet
toch een moeilijk volkske zijn!
Die van Dendermonde spreken ook vol lof over hun paardenworsten. Maar
alstublieft, blijf daar van af! Het zijn slechts de krengen van de dode honden
die uit de Dender zijn opgevist en als basis voor kopvlees of paardenworst
moeten doorgaan. Die van Lokeren daarentegen zijn wél een specialiteit: in
een rode saus geprepareerd uit echt vlees van oude knollen …
Daar waar de Schelde en de Dender in elkaars armen zijn gevallen en er zijn
blijven liggen, is de Ros Beiaardommegang toch wel een uitzonderlijk
gebeuren; een echt volksfeest, dat terugblikt op een lange traditie en een
eeuwenoude sage die steunt op een niet aflatend enthousiasme van klein en
groot. Als de fanfare de hymne aanheft “’t Ros Beiaard doet zijn ronde in de
stad van Dendermonde” loopt van alle Dendermondenaren het hart over,
schieten de ogen vol tranen en voelen ze zich zo gelukkig als “ne kleine
jongen” met zijne peperkoek op nieuwjaarsdag …
Ik moet zeggen dat ik die koude rillingen nog nooit heb gevoeld … Maar ik
ben ook niet van “Deiremonne” …
Te Lokeren in de zomermaand van het jaar 2010.

EDDY PICAVET

■ In het vorig nummer van “De Driesprong” werd reeds de uitgave aangekondigd van het nieuw streekdrachtenboek “Van hoed tot ondergoed”,
een uitgave van het Davidsfonds in samenwerking met het I.V.V.
Nu we het boek ook gelezen hebben, kunnen we niets anders doen dan het
nogmaals aan te bevelen. We doen dat niet in de traditionele vorm van lovende
opmerkingen, maar in de vorm van enkele citaten die, als even zoveel
aperitiefjes, U zullen doen uitkijken naar de eigenlijke menu die 322 blz. telt.

Aperitiefjes bij nieuw

STREEKDRACHTENBOEK
□ Het verhaal wil, dat toen keizer Jozef II van Oostenrijk in Noord-Holland
een woning wenste te bezichtigen, de vrouw des huizes hem en zijn gevolg
geen toestemming gaf om binnen te treden, omdat zij aan hun voeten geen
klompen zag welke uitgetrokken konden worden. Nochtans blijken de
klompen in bepaalde regio’s tot in de slaapkamer doorgedrongen te zijn. In
het Noord-Brabants Sagenboek wordt verteld dat men de hakken van de
klompen naar het bed toe moest plaatsen om nachtmerries te voorkomen.
Hetzelfde verhaal wordt ook over de vissersvrouwen van Koksijde verteld.
Koksijde was bekend om zijn IJslandvaarders. Het kleinste voorval in huis
werd gezien als een teken van onheil op zee. Als middel tegen nachtmerries
moest men de klompen netjes naast elkaar onder het bed plaatsen met de
hielen naar de bedstede toe.
(p. 32)

□

Waarom de werkkiel in heel Europa blauw was, heeft eveneens een
praktische reden: de kleurstof indigo, gewonnen uit o.a. het inheemse wede,
is niet oplosbaar in water. Voor werkhemden die dikwijls gewassen moesten
worden in water met zeep, was dat ideaal. (…) De plantenextracten moesten
in een speciale kuip in een oplossing worden gebracht. De stof werd erin
ondergedompeld en daarna aan de lucht blootgesteld. Onder invloed van de
zuurstof in de lucht kreeg het indigo in de stof een blauwe kleur, die door
wassen in een water- en zeepoplossing niet verwijderd kon worden. (p. 49)

□

De zuidwester dankt zijn naam aan het feit dat de wind aan onze kust
meestal uit het westen of zuidwesten kwam. (…) De zuidwester bezit een
brede rand die men vooraan kan omslaan en die achteraan in een brede lange
spitsvorm uitliep over de nek als bescherming. (…) Men voelt zich veiliger en
warmer met een dergelijk hoofddeksel op. De stiksels op de rand van de
zuidwester geven niet alleen een zekere vormvastheid, maar dienen eveneens
als versiering.
(p. 223)
Info – “Van hoed tot ondergoed” kost 37,50 euro, eventueel te verhogen met 7 euro voor
portkosten binnen België. Betaling op rekening 416-3079451-83 onv. het Instituut voor
Vlaamse Volkskunst vzw, 9190 Stekene. Het boek kan afgehaald worden op het IVVsecretariaat, Markt 40 W4 te 9190 Lokeren. Vooraf bellen op nummer 0476/355 976. Of
uw bezoek aankondigen via ivv.secretariaat@telenet.be.
(Cw)

DE LIEDBOEKEN – In 1626 verscheen in Haarlem “gedruct door d’Erfgenamen
vanden Autheur, woonende ter Veer in Zeeland” de “Neder-Landtsche Gedenckclanck, kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien
Nederlandsche Provintien ’t sedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende
troublen tot den Iare 1625”. Het werk diende postuum uitgebracht, want Adriaen
Valerius, geboren rond 1575, waarschijnlijk in Middelburg, was op 27 januari 1625
te Veere overleden.
Adriaen Valerius – zijn voorouders kwamen uit Frankrijk, heetten ‘de Valéry’ en
hadden hun familienaam ondertussen reeds gewijzigd – was in 1592 naar Veere
verhuisd, waar hij eind 1606 notaris werd en van 1616 tot aan zijn dood lid was van
de stadsregering. Hij bekleedde trouwens nog andere functies en was o.a. ontvanger
van de convooi- en licentgelden en fortificatiemeester. Hij was ook gildebroeder en
overdeken van de rederijkerskamer “In reynder jonsten groeiende”.
De “Nederlandtsche Gedenckclanck” (*) heeft de auteur een vaste plaats bezorgd
in de geschiedenis van de Nederlanden, een reputatie die de eeuwen getrotseerd
heeft. Dit werk is dan ook geen gewoon liedboek. Het is in feite een geschiedenis
van de Nederlanden, onderbroken door 76 liederen, een aantal prenten, citaten en
spreuken. En: De liedteksten zijn voorzien van notenschrift. In Valerius’ tijd gaven
veel liedboeken geen muziek. De melodie werd aangegeven door het beginvers van
een ouder lied, dat verondersteld werd voldoende door iedereen gekend te zijn. Toch
verschenen er ook liedboeken met muziek, waarvan Valerius’ Gedenckclanck,
Starters Friesche Lusthof en Camphuyzens Stichtelijke Rijmen de meest bekende
zijn. Door deze en andere liedboeken zijn talloze oude melodieën voor ons bewaard
gebleven.
Valerius is de auteur van de geschiedkundige tekst. Maar of hij ook de dichter is van
de liedteksten, is niet zeker. In zijn in 1941 verschenen “Letterkundig Woordenboek
van Noord en Zuid” plaatst K. ter Laan hier in elk geval een vraagteken achter.

Van de “Gedenckclanck”, “die op barokke manier de traditie der geuzenliederen
voortzet” (L. Rens), binnen de beperkte ruimte van deze bijdrage een volledig beeld
schetsen, is uiteraard onmogelijk. Daarom nog enkel dit: Bij het doornemen van de
door Valerius gebruikte melodieën valt onmiddellijk op dat deze voor het overgrote
deel van buitenlandse herkomst zijn. Op een totaal van 76 liederen werden voor de
teksten slechts 14 Nederlandse melodieën gebruikt en dan blijken enkele daarvan, als
men ver genoeg teruggaat in de geschiedenis, op hun beurt van buitenlandse
oorsprong te zijn. Maar Veer had destijds veel Franse en Engelse inwoners en kende
daarenboven een druk scheepvaartverkeer op o. a. Schotland. De krijgsbenden in
deze door vele oorlogen geteisterde eeuw bestonden daarenboven voor een groot
deel uit huursoldaten van diverse herkomst.

Hoe dan ook, als we vandaag nog steeds liederen kennen als “Merck toch hoe
sterck”, “O Nederlant! Let op u saeck”, “Wie dat sich self verheft” en “Wilt heden
nu treden voor God den Heere”, dan is dat haast uitsluitend te danken aan Adriaen
Valerius en zijn “Nederlandtsche Gedenckclanck”.
Het quasi volledig werk staat nu op het internet dank zij de Digitale Bibliotheek der
Nederlandse Letteren. Tik als zoekterm ‘dbnl’ in → eerste zoekresultaat → Auteurs
in de dbnl → V → Valerius Adriaen.
(Cw)
(*) Verschillende malen geheel of gedeeltelijk herdrukt, o.a. in 1942 door Meertens,
Tenhaeff en mevr. Komter-Kuipers.

Op de kaft van dit nummer van “De Driesprong”
prijkt Staf Cogneau. De hele foto vindt U hier.

Het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) bezit een mooie
fotoverzameling van verdwenen of nog bestaande Vlaamse verenigingen in Brussel.
Neem nu deze foto, die we op het internet vonden, inbegrepen de reacties hierop.

De vkg. De Garve werd in 1943 opgericht en bleef actief tot 1990.

Centraal
in haar activiteiten stonden muziek en volksdans. De Garve organiseerde
verschillende festivals voor Europese volksdansgroepen op de Grote Markt. In 1978
poseerden de dansers en muzikanten voor Manneken Pis.
Bea Cogneau uit Hasselt : "De groep werd geleid door René Lepeer en zijn vrouw
Tily. René is de oudere man centraal op de voorgrond. De accordeonist is mijn vader,
Gustaaf Cogneau. Links achter hem staat Jan Zegers. Naast mijn vader staat Michel,
hij speelde klarinet; daarnaast staat Frans, hij speelde banjo. Ook mijn moeder Clem
Tournee (2de l.) en ik waren lid van deze volksdansgroep.”
Over de klarinettist weet Maurice Ilsbroux uit Strombeek: "Hij heet Michel Bielen.
Ik heb destijds met hem volksmuziek gespeeld bij De Schalmei in Dilbeek."
De uitdossing van De Garve staat mevrouw Cogneau nog helder voor de geest: "De
vrouwen/meisjes droegen de kleding die vroeger door de bloemenmeisjes van Brussel
werd gedragen. Op het hoofd droegen ze een kapje van Brussels kant.” De Garve had
ambitie: "Met deze groep heb ik een deel van Europa gezien: Oostenrijk, Zweden,
Finland, Duitsland. We dansten traditionele Vlaamse dansen die nog steeds door
andere Vlaamse volksdansgroepen worden uitgevoerd. Een dans die op optredens
steevast werd opgevoerd, was de Trawantel. "

Griet De Wulf uit Schaarbeek (derde vrouw van rechts) was 24 toen ze met
volkskunstgroep De Garve bij Manneken Pis poseerde. Samen met haar inmiddels
overleden man, penningmeester Adriaan Schotsmans, stelde ze de Garve-Berichten
samen.Op de foto herkent ze verder Dirk Van der Ougstraete.
Rudi Devos herkende zowaar iedereen: Adriaan Schotsmans, Clem Tourné, Johan
Jordens, Agens Rathé, Els Jordens, Dirk Van der Ougstraete, Rudi Devos, René
Lepeer, Suzy Vertongen, Marleen Vandijck, Claire De Knop, Griet De Wulf, Mieke
Nijs, Greta Rathé, Tilly, Guy Verhofstadt ("jawel, maar niet diene die ge denkt"),
Frans De Knop, Michel Bielen, Jan Seghers en Staf Cogneau. Een kleine aanvulling op
de indrukwekkende reeks namen die de heer Devos liet doormailen: De kleine jongen
vooraan is Ruben Segers, jongste zoon van Jan Segers en Lea Van Snick. Luts broer
Guy Verhofstadt (“maar dus niet diegene …”) voegt eraan toe dat de
ontmoetingsplaats van De Garve café De Graaf van Vlaanderen (‘Den Egmond’) in de
Van Praetstraat was.
Lut Verhofstadt vertelt ons dat volkskunstgroep De Garve eenmalig bij Manneken
Pis poseerde "ter gelegenheid van het overhandigen van ons kostuum aan Manneken
Pis." En, zegt mevrouw Verhofstadt, "als je iets aandachtiger kijkt, dan zie je dat
Manneken Pis hetzelfde gekleed is als de man vooraan, René Lepeer. "
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♣ FRANS-VLAANDEREN – De banden met Frans-Vlaanderen – ook wel de
zuidelijkste Nederlanden genoemd – worden regelmatig in dit blad gekoesterd. Bij
het begin van de zomer willen we graag een paar suggesties doen in dit verband.
Reuzenfeesten in Dowaai (Douai) – Eén keer per jaar gaat de reuzenfamilie Gayant
op stap en dan is het groot feest! Dit jaar op 11-12-13 juli. Voor wie de zomer in
Frans-Vlaanderen wil openen: Ga op in het feestgedruis en loop mee in de stoet waar
de papa reus, de mama reus, Jacquot, Fillon en Binbin in voorgaan. Drie dagen
festiviteiten met muziek, dans en optochten. Tal van activiteiten rondom de reuzenoptocht! Voor meer info: www.ville-douai.fr.
Gratis wandelroutes – Heerlijk wandelen in de Frans-Vlaamse heuvels of in het
glooiend landschap van de Avesnois? Struinen in de duinen of te voet een van de
vestingsteden verkennen? Op de website van de Toeristische Dienst van het
Departement Nord vind je maar liefst 230 wandelroutes. In het Nederlands en …
gratis te downloaden! Meer info: www.tourisme-nord.fr.

♣ VOLKSDANSEN ALS VOLWAARDIG CULTUREEL ERFGOED – In
Vilnius, hoofdstad van de voormalige Lietuvas Taryu Socialistine Respublika,
Litouwen dus en nu opnieuw onafhankelijk, sloot de Nederlandse koningin Beatrix
in 2008 haar reeks bezoeken af aan een aantal Oost-Europese staten. Op het
programma ter verwelkoming van het hoog bezoek behoorden een aantal volksdansen, door plaatselijke groepen uitgevoerd met de zwierige zorg en bevalligheid
die we van de Baltische groepen gewoon zijn.
Aan de boorden van de Naris wordt
volkskunst duidelijk tot het cultureel erfgoed
gerekend waarmee men fier en volksbewust
kan uitpakken, ook als er koninklijk bezoek
voor de deur staat. Hier in Vlaanderen
zouden een aantal cultuurpausen dat als
ouderwetse oubolligheid met plezier naar de
donkerste hoek van een of ander
streekmuseum verwijzen …

♣ GEZOCHT (I) – De in Keulen geboren Duitser Johann-Wilhelm Wolf was een
ietwat omstreden figuur die een aantal jaren in Vlaanderen verbleef. Toch lijkt hij
nog niet helemaal vergeten. Een onzer lezers zoekt te kopen tegen elke aannemelijke
prijs: “Johann-Wilhelm Wolf. De Grondlegger der Volkskunde in Vlaanderen. Een
bloemlezing met inleiding.”, een werk van de hand van M. Moonen uit 1944. Over
J.-W. Wolf werd in 1943 door A. Schmidt een (onuitgegeven) licentiaatsverhandeling gemaakt. Ook voor dit werk heeft onze correspondent belangstelling. –
Contact opnemen met de redactie.
♣ GEZOCHT (II) – Wij ontvingen volgende vraag: “In 1968 verscheen in de reeks
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dat. Maar het volgende kunnen we wel aanbieden:
Lic. Hendrik Aelvoet schreef in 1968 voor het tijdschrift “Nieuw Vlaanderen”
de bijdrage “Tirol en de Germaans-Romaanse taalgrens in West-Europa”. Dit
stuk is zeer informatief met betrekking tot een paar aspecten van de Tiroolse
geschiedenis. Op eenvoudig verzoek stuurt de redactie U hiervan een kopie.

♣ BOZEN 2010 – Midden vorige maand ontvingen we van het “Lokales
Organisationskomitee Europeade 2010” een persmededeling waaruit blijkt dat ze er
in Bozen echt zin in hebben. Hier de tekst:
“De voorbereidingen voor de Europeade 2010 in Bozen draaien op volle toeren en
zijn aan de rechte lijn naar de eindmeet begonnen. Nog een maand en dan begint het

grootste volksdans- en muziekfestival van Europa. Dan zal Bozen vijf dagen lang –
van 21 tot 25 juli – de kleuren aannemen van de verschillende bonte klederdrachten
van de meer dan 5 000 deelnemers uit meer dan 30 Europese landstreken.”
Het lokaal organisatiecomité zorgde vooraf, in samenwerking met zender Bozen van
de RAI en het productiehuis Mediaart, voor een film onder de titel “Abenteuer
Europa”. De film werd maandag 14 juni jl. op de lokale zender uitgezonden.

Foto Thomas Haberer

♣ DE POST KRIJGT BINNENKORT EEN NIEUW LOGO – “Een logo”, zo
zegt postbaas Johnny Thijs, “dat uitstraalt dat we een toekomst- en klantgericht
bedrijf zijn. Een partner waar u kunt op rekenen, meer dan ooit.” En hij vervolgt:
“De eerstkomende maanden zult u de verandering in het straatbeeld merken.”
Maar dat merken we al een hele tijd, mijnheer Thijs. Elke keer als er weeral een
postkantoor verdwijnt, bv. En nog zo van die dingen. Een tariefverhoging voorstellen
als een reductie ... De penningmeesters van de Vlaamse verenigingen kunnen U daar
meer over vertellen.
Een nieuw logo, dus. De overschakeling zal vele miljoenen kosten. Daarover spreekt
de postbaas in zijn brief aan alle klanten natuurlijk niet. Evenmin als hij de datum
aankondigt van de volgende tariefverhoging, euh pardon, van het volgende reductiesysteem. Zijn we te pessimistisch? We zouden zo graag willen dat de volgende
maanden bij de post daar iets aan doen! (Cw)

♣ 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!
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Eén plus één is gelijk aan twee. Eén plus twee is gelijk aan drie. Enzovoort. Dat lijkt
voor ons vanzelfsprekend. Toch is dat alleen zo in de rekenkunde. Wanneer die
eenheden voor mensen staan, is dat niet zo. Breng twee mensen samen en het
resultaat daarvan is al niet meer hetzelfde als het “één plus één is twee” uit de
rekenkunde. Het begrip “meerwaarde” – dat kan ontstaan wanneer het om mensen
gaat – is een voor de zuivere rekenkunde vreemd begrip. Niet zo dus wanneer we
over mensen spreken, over mannen en vrouwen, en al helemaal niet zo als de
betrokken aantallen groot genoeg zijn om over een groep te spreken, een vereniging,
een ploeg … en het woordenboek levert nog wel enkele andere termen, al dan niet
synoniem van elkaar, in zover synoniemen al echt bestaan.
HET RECHT OP EN HET BELANG VAN

EEN EIGEN PERS
Het voorgaande is des te meer waar als men het over de som van verschillende
groepen met gelijklopende doelstellingen heeft die zich aaneengesloten hebben tot
een overkoepelende organisatie, tot een federatie, een verbond, een beweging en
noem maar op. Hier zitten we al heel ver verwijderd van de enkeling waarmee het
allemaal begon. Het aan de rekenkunde totaal vreemd begrip “meerwaarde” is hier
zelfs een kernbegrip geworden en een belangrijk deel van de bestaanszin van dit
groter, de kleinere delen ondersteunend geheel.
De taken zijn op dit niveau noodgedwongen ook talrijk geworden en het organiseren
van een vlotte werking vraagt hier heel wat organisatie en … zoveel mogelijk
zelfstandigheid, helemaal in de zin zoals het subsidiarisme dat omschrijft. Met
andere woorden: War door lagere niveaus kan gedaan worden, moet daar ook
gebeuren, inbegrepen de beslissingsbevoegdheden en … met de nodige financiële
middelen. Nog anders gezegd: Elke vorm van sociaal-cultureel centralisme is hier
misplaatst, inbegrepen het geheel of gedeeltelijk de facto financieel droogleggen van
een groot deel van het verenigingsleven.
De grondwettelijk gewaarborgde vrijheden van vereniging en van meningsuiting zijn
al veel minder gewaarborgd als de centen ontbreken om te doen wat elke vereniging
- en elke vrij opgerichte federatie van verenigingen – moet (kunnen) doen.
Bijvoorbeeld, en daarover gaan we het nu hebben, het uitgeven van een groepstijdschrift, bij uitbreiding het uitgeven van een federatietijdschrift.
Het belang van groepsbladen incl. federatiebladen kan niemand ontgaan. Elke
vereniging heeft nood aan veel meer dan die zgn. professionele steun om de leden en
de groepen naar een hoger peil te brengen, hoe belangrijk dan verder ook moge zijn.
Een verregaande vrijheid van de groepen incl. van de vrij opgerichte federaties is
volmaakt verenigbaar met het bestaan van steunpunten voor een in de wet omschreven lijst van disciplines, beiden rechtstreeks gesubsidieerd door de overheid,

die ten andere geenszins het recht heeft om ons aller belastinggeld aan te wenden om
een ontegensprekelijk ideologisch gekleurde politiek te voeren, in dit geval om
verenigingen met een “gekleurd” uitgangspunt van rechtstreekse subsidies uit te
sluiten..
Waarom is een ledenblad zo belangrijk?
Vooraf dit. Een ledenblad – het orgaan van de federatie misschien nog wat meer dan
het blad van een locale groep – moet belangstelling hebben voor zaken in de rand
van de eigen “cor business” en tegen welke achtergrond gewerkt wordt. Daarvoor
bestaan vaktermen. Achtergrondinformatie is er zo een.
Maar waaraan een ledenblad zeker veel belang moet hechten, is het zgn.
bewegingsleven. Waarom? Hier en daar wordt soms een beetje smalend gedaan over
het “bewegingsleven” in een blad. Dat smalend glimlachje, die neerbuigende
houding, het zijn even zoveel uitingen van bewust of onbewust onbegrip voor wat in
feite de leden van een amateursvereniging aan elkaar bindt. Idem voor wat de leden
van een federatie betreft die uiteindelijk alle locale groepen tot een groter
gelijkgestemd geheel aan elkaar bindt. Iedereen ziet graag zijn naam in een blad
staan. Hetzelfde voor enkele paragrafen over een activiteit waarin betrokkene een
rolletje gespeeld heeft. En nog eens hetzelfde wanneer er ook nog een foto bij staat.
Slechts kleinmenselijke uitingen van het beetje ijdelheid waarmee iedereen van ons
onbetwistbaar door het leven stapt? Helemaal niet! Iedereen, kleine amateur en grote
professioneel, ze willen allemaal een minimum aan erkenning voor wat ze presteren.
De onbetaalde amateur misschien nog meer dan de beroepsmens. Deze laatste wordt
tenslotte betaald voor wat hij/zij doet. De onbetaalde amateur heeft allen maar dit: Af
en toe wat applaus, op geregelde tijdstippen wat uitingen van erkenning in eigen
kring, bij gelegenheid zijn/haar naam in het ledenblad en/of op de regionale bladzijde
van de krant. Wie dat niet inziet – of niet wil inzien – heeft niets begrepen van hoe
een (onbetaald) individu zich inpast in het sociaal netwerk dat de betrokken
vereniging voor hem of voor haar is.
We eindigen met de uitspraak waarmee de Duitse cultuur-historicus Alfred von
Martin zijn bundel essays “Ordnung und Freiheit” begint: “De normale mens heeft in
zijn verhouding tot zijn maatschappelijke omgeving een instinctief verlangen naar en
een geestelijke behoefte aan twee dingen; Hij wil geleid worden door een orde, hij
wil echter ook een sfeer van ‘eigen recht’ geëerbiedigd zien.” Want “ook bewustzijnsfeiten zijn feiten, niet minder reëel dan die van het uiterlijke, het materiële zijn,
in hoge mate onafhankelijk daarvan en deze zelfs bewust trotserend. En ze verdienen
niet minder aandacht indien men de mens – en niet alleen ‘de dingen’ – recht wil
doen wedervaren.”
De rol die een groepsblad incl. federatieblad hierbij kan spelen, is groot. De centen
die daarin geïnvesteerd worden, brengen een intrest op waarvan men in de huidige
financieel-economische toestand alleen nog maar kan dromen!
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.

Verantwoordelijke uitgever:
Theo Smet, Beukenhofstraat 52 bus 101, 8570 Vichte

