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Een ‘groen’ liedje …
… uit het begin van de vorige eeuw!

DE KWAKKEL

(*)

De kwakkel slaat in ’t groene veld,
waar zijn refreintje guitig meldt:
“Koorn in ’t vat!”
Op honderd plaatsen hoort gij hem,
als riep hij met een mensenstem:
“Koorn in ’t vat!”
Nog is de zon haar bed niet uit,
daar hoort ge reeds zijn toverfluit:
“Koorn in ’t vat!”
Hij blaast nog in de avondstond
zijn lofmuziek de velden rond:
“Koorn in ’t vat!”
Gij weet niet waar zijn nestje staat,
noch waar hij zit wanneer hij slaat:
“Koorn in ’t vat!”
Nu lijkt hij ver, dan naderbij,
als ging hij om met toverij:
“Koorn in ’t vat!”
De pachter klopt zijn pijpken uit
en luistert lachend naar de guit:
“Koorn in ’t vat!”
Hij weet: De vogels liegen niet!
En schatert mede met het lied:
“Koorn in ’t vat!”
(*) De term “kwakkel” is verouderde gewesttaal voor de huidige vogelnaam
“kwartel”. De term heeft zich wel gehandhaafd als “vals krantenbericht”. Dr. Frans
Debrabandere legt uit waarom: “De betekenis vals krantenbericht is wellicht hierdoor
te verklaren: Wie bij het boogschieten maar een kwartel van de volgelmast schoot,
die schoot eigenlijk een bok.” Vgl. het Franse canard en het Duitse Zeitungsente.
Tekst Lambrecht Lambrechts

Muziek Remi Ghesquiere

De juli-avond geurt
van bloesems en jasmijnen
en aan zijn stilten
breken liederen van kristal.
Naar Jos Vinks

■■■ Zoals hij dat enkele jaren voordien reeds deed en het nog
meer dan een decennium nadien zou blijven doen, schreef Bert
van Woensel – als hoofdredacteur – ook voor “De Grote
Ronde” van juli 1987 zijn editoriaal. We citeren uit de eerste
paragraaf van wat hij in de begindagen van die zomer aan zijn
lezers wou zeggen:
“De meeste volkskunstgroepen beleven tijdens de zomervakantie het hoogtepunt van hun werkjaar. Ze treden met hun
verworvenheden naar buiten in eigen stad of gemeente tijdens
een zelf georganiseerd volkskunstfeest of ze nemen elders, in
binnen- of buitenland, deel aan een festival waar de volkskunst
centraal staat. Het resultaat van hun werk komt concreet onder
de ogen van het eigen of van een ander volk. In het eerste geval
bevorderen ze het eigenvolks waardebesef. In het tweede geval
propageren zij de Vlaamse identiteit.”

BESTE VRIENDEN
In grote trekken is het werkjaar van een volkskunstgroep
weinig veranderd. Wat Bert hier in enkele lijnen omschreef,
geldt ook voor de zomermaanden 2012. Uiteraard is er toch wel
een en ander veranderd. De autonomie van Vlaanderen is 25
jaar later de kinderschoenen grotendeels ontgroeid. We betalen
in een groot deel van Europa met een eenheidsmunt, alhoewel
daar van een echte politieke unie nog lang geen sprake is. En,
om nog eens naar het binnenland terug te keren, de Vlaamse

Volkskunstbeweging is ondertussen door een diep dal gegaan,
maar is de helling aan de overkant mooi terug opgeklauterd en
staat er opnieuw, al doen we het nu quasi helemaal op eigen
kracht.
Wie eind vorig jaar in Dilbeek
was, nadien de nieuwjaarsreceptie in Oudenaarde meemaakte en onlangs naar Belle in
Frans-Vlaanderen getrokken is,
heeft kunnen vaststellen hoe
springlevend wij opnieuw door
het Vlaams landschap trekken.
En hoe vitaal wij terug onze
plaats hebben ingenomen in de
wereld van de Vlaamse volkskunst.
Wij hebben Bert van Woensel aan het woord gelaten om dit
stukje voor “De Driesprong” te openen. Wat kunnen we beter
doen dan hem nogmaals het woord te geven en de lijnen te
citeren waarmee hij zijn editoriaal in het zomernummer 1987
van “De Grote Ronde” afsloot: “De midzomerwende is voorbij.
Een midzomerzon hebben we nauwelijks gezien. Als we ze
zagen, had ze de tranen in de ogen. De zon begon aan haar
neerwaartse trend. De dagen werden “hoe langer hoe korter”.
Laten we hopen dat de zon haar schade inhaalt tijdens juli en
augustus en alle buitenfeestelijkheden van de VVKB-groepen
warmte, kleur en luister bijzet.”
Dat wensen wij U op onze beurt van ganser harte toe, binnen
enkele dagen in Padua tijdens de 49ste Europeade, maar
uiteraard een ganse zomer lang tijdens al uw activiteiten in
binnen- en buitenland.
Theo Smet

Foto Fred Scholliers

■■■ Enkele nota’s betreffende …
In de zestiger jaren van de vorige eeuw publiceerde de Vlaamse Volkskunstbeweging
een “Geschiedenis van de Dans”, 12 gestencilde bladzijden, zonder illustraties, van
de hand van Nora Vande Voorde-Hendriks. Zeer bescheiden liet de auteur deze
bladzijden voorafgaan door volgende opmerking: “Wij willen niet de pretentie
hebben hier iets zeer origineels te vertellen over de dans in het algemeen en de
volksdans in het bijzonder. Wij hebben slechts het wetenswaardige uit enkele boeken
en artikels samengebracht om een overzicht te kunnen geven.”
Het eerste deel van deze “enkele nota’s” publiceerden wij in het januari-februarinummer 2012 van “De Driesprong”. Deel II verscheen in het maart-april-nummer.
Dit is deel III. Er volgt nog een vierde deel. (Cw)

GESCHIEDENIS VAN DE DANS
(Deel III)
Na deze algemene schets zouden we nog een en ander willen zeggen wat ons land
en Nederland betreft.
Zoals we reeds weten, beschikken we over geen historische gegevens, tenzij de door
Tacitus vermelde zwaarddans, enkele verbodsbepalingen (1) en stadsrekeningen uit
de Middeleeuwen, waarin sprake is van een zwaarddans of een morrisdans. Aldus is
de eerste opgave van een zwaarddans in Europa een Brugse stadsrekening van het
jaar 1389.
Van overheidswege heeft men de dans lange tijd aangemoedigd, tot de tijd der
Calvinisten aanbreekt. Hun predikanten beginnen een ware strijd vanaf de kansel. (2)
Hierdoor is een groot deel der toenmaals bestaande dansen verloren gegaan, behalve
dan een klein deel dat bewaard is in het katholieke zuid-oosten van het land en op de
noordelijke eilanden.
In de eerste plaats vermelden we hier
de Cramignon (3). Deze begeleidt de
Sacramentsprocessie in Belgisch en
Nederlands Limburg. Hij wordt geleid
door de “Jonkheid” onder aanvoering
van de kapitein, een flinke boerenzoon
of nering-doende, die gedeeltelijk de
fanfare kan betalen. De rest wordt met
de “bugel” gecollecteerd.
Cramignon – Beeldengroep van Vera de Haas op het
Vroenhof te Eijsden in Nederlands-Limburg.
▲
Als vreemdeling kon men eveneens, mits betaling, de Cramignon “rijden”. Deze
reidans wordt in een soort hoppas uitgevoerd. Men kan hem beschouwen als een

gesprongen ringelrei. In het Luikerland is de Cramignon gekend als “Fiesse di
Parodje” (Paroisse), doch wordt hier uitsluitend als een vermaak beschouwd. De rol
van de kapitein is deze van de voormalige voordanser zoals men die vroeger bij de
Grieken en de Romeinen kende en later in de Middeleeuwen in onze gewesten.
Deze en de volgende reidans vindt men onder een of andere vorm in bijna gans
Europa terug.
Het “vlöggelen” van Oostmarsum gedurende de Paasdagen is waarschijnlijk in
vroegere tijden ontstaan uit een veldomgang, dus een agrarische rite. Later werd deze
lentegang gekerstend en men zong er christelijke opstandingsliederen bij. Het geheel
krijgt dan de naam van Paasprocessie, Sacramentsomdracht of Emmaüsgang, welke
men ook terugvindt in Westfalen en het Münsterland. Het “vlöggelen” wordt
“getreden”; geleid door de Poaschkerls trekt men huis in, huis uit, om tebnslotte te
eindigen in een spiraalvormige keten.
Los van elk evolutieverband, maar een
tijdsverschijnsel van de 13de-14de eeuw, is de zgn.
“dansextase”, waar men in de kerk of op het
kerkhof gezamenlijk begon te dansen, in Duitsland
zogezegd als afweerbezwering tegen de pest. Men
noemde hem daar de Johannistanz, in Straatsburg
de Vitusdans, in Frankrijk is hij gekend als
Procession des Flagellants, in Spanje als dansen der
disciplinantes, in Italië spreekt men van Tarantella
(veroorzaakt door de beet van een spin).
◄ Tarantella – Onbekende meester.
Geleidelijk aan verdween dit tegen de 17de eeuw. Overblijfselen vindt men nog in
processievormen en gildedansen. Als reactie tegen deze collectieve geestesaandoening zou de Echternacher springprocessie ontstaan zijn. Dit was een beeweg
naar de kathedraal waarbij men vijf passen vooruit en drie passen achteruit sprong.
Een eerder mimisch spel dan wel een dans is “Patertje langs de kant”, een
overblijfsel uit de Middeleeuwen (14de eeuw) waaraan geestelijken zouden
deelgenomen hebben. Het werd uitgevoerd bij feestelijke gelegenheden op het
platteland of op ouderwetse bruiloften. Dit was nog het geval in Dordrecht in 1840
met de dansen rond de meiboom. De paterfiguur werd gaandeweg vervangen door
Japie, een vrijmoedige figuur, de voortdurend dansende nar die de vrolijkheid
stimuleert in vele Europese volksdansen. “Japie sta stil” was vooral gekend op het
Noord-Hollandse platteland en op de Friese eilanden. In de “Govert” is het
hoofdpersonage een verlegen figuur in de bruiloftsdans. Hij is in dezelfde streken
gekend.
Was de opgewondenheid bij het dansen ten top gestegen, dan haalde men een oude
mannenhoed tevoorschijn en plaatste hem midden in de kring. Iedereen moest hier-

over springen als bewijs van nog flink op de benen te staan. Een laatste overblijfsel
hiervan is de dans onder de rozenhoed. De rozenhoed is een vorm van Meikrans of
Pinksterkroon, dus ook analoog met de Meitak en de Meiboom, zinnebeelden van
vruchtbaarheid en zomervreugd. De rozenhoed bestaat uit twee gekruiste bogen
verbonden door een horizontaal rad met spaken, omwonden met bloemen, linten
enzovoort, hetgeen over geheel Europa te vinden is, doch vooral in Vlaanderen. In
Duitsland is dit nog gekend als kinderspel.
Een ander kinderspel is “De boom wordt hoe langer hoe dikker”, hetgeen een zuivere
nabootsing is van de slotfiguur van het Oostmarsumse “vlöggelen”: Het
spiraalsgewijze opwinden van de sliert dansers en vervolgens het weer uitzwieren.
Dezelfde figuur vinden we terug in Duitsland, in Engeland, in een Engelse
kolonistendans in de Verenigde Staten “Running Set” (in Nederland “Vliegende
Hollander” genoemd), in de “Durham Reel” of Hollandse Ringelrei, in de Linnenweversdans.
Het “Zakdoekje leggen”, ook een kinderspel, is oorspronkelijk een
vruchtbaarheidsspel. De zakdoek vervangt de twijg waarmee slagen uitgedeeld
worden aan rondsluipende gestalten. Dit verklaart ook de grote rol van de zakdoek in
de mannendansen, zoals dit thans nog het geval is in het Alpengebied.
Hierbij aansluitend zouden we een en ander willen vermelden over de zwaarddansen
en andere mannendansen. De Germaanse zwaarddans kan slechts in een ware
gemeenschapszin uitgevoerd worden, hij is gebonden aan ritme en ruimte.
Oorspronkelijk moet het een zonnecultusdans geweest zijn. Hij wordt uitgevoerd
door 5, 6, 8, 11, 13, 17, 24, 36 of nog meer mannen, die verbonden zijn door de
vastgehouden zwaarden. Vandaar de naam ‘kettingzwaarddans’. Er worden spiralen,
kettingen, poortjes, bruggen, krakelingen e.d. gedanst en tot slot vlecht men een ster
van de zwaarden, die dan rond de hals van een persoon, een nar, een boze geest of de
winter voorstellend, geplaatst wordt en die aldus onthoofd wordt.
Vijf-, zes- en achtpuntige sterren moeten teruggevoerd worden naar de zonnesymboliek. Voor Frankrijk is “Le Baeubert” het vermelden waard. Hierin worden
terzelfdertijd verscheidene figuren of sterren gevormd, naargelang er 9, 11, 13 of 15
dansers deelnemen. In het laatste geval worden er drie vijfsterren gevormd.
Er bestaat eveneens een verband tussen de kettingzwaarddansen en de thans nog
gekende rei- en kettingdansen, zoals bv. De Engelse Durham Reel. Eveneens zijn er
verbindingsmiddelen in de groepsdansen die het verband kunnen aanduiden tussen
de reidans en de zwaarddans, bv. de zakdoeken in de Echternacher springprocessie,
de linten in de lintendans (het vlechtmotief rond de meiboom vindt men ook terug in
Noord-Italië, de Beierse Alpen, Zuid-Frankrijk en Duitsland), de ring of hoepel, de
bogen (zelfs in Finland gebruikt), de korte gebogen zwaarden, de stokken. Hier
kunnen we met nadruk vermelden de Trawanteldans uit de Kempen, die thans nog
door de gilden uitgevoerd wordt. Hierin worden zowel de stokken als de hoepel
gebruikt. De dans zou een symbolisatie zijn van de verdrukking en de vrijmaking
van de gilden.

Op het eiland Ameland vindt men thans nog stokkendansers (Feest der Sinterklazen).
Het betreft hier een overblijfsel van het inwijdingsritueel van het opnemenvan
jongens als mannen in de samenleving.
In de 16de-17de eeuw bestond de eierdans in Nederland (een solo-lentedans) die
eveneens weergevonden is in een Hollandse kolonie in Denemarken (te Amagar).
Deze dans werd later ook op kermissen uitgevoerd. Varianten van deze eierdans zijn:
De flessendans in Hongarije, de Spannltänze in de Oostenrijkse Alpen, de strohalmdansen der zigeuners en de glazendans der Basken. Deze dansen zijn op hun beurt
verwant met de dans over de gekruiste zwaarden van de Schotse Hooglanden,
waarvan de Goudse Pijpendans terug een variant is.
De “zevensprong” is een offerdans geweest en is ontstaan uit de negensprong, heilig
drietal der zichtbare maangestalten, duur 3x3=9 dagen voor elk wisselingsgetijde.
Toen men in plaats van de maan de donder als goddelijke macht ging beschouwen,
ontstond de “zevensprong”. De sprongen duiden het neerkomen van de bliksem aan,
voorstelling van de bevruchting der aarde door de donderwolken.
(Wordt vervolgd)

Nora Vande Voorde-Hendriks

(1) In 742 verbod tegen de heidense dansen door Bonifacius. In 743 het Concilie van
Leptinus. In 1024 verzet van de bisschop van Worms. In 1298 het Concilie van
Würzburg waarbij de deelnemers aan ringelreidansen tot drie jaar verbanning
werden veroordeeld.
(2) In de 17de eeuw stond het dansen nochtans nog gelijk met het schermen wat de
opvoeding betrof.
(3) De benaming ‘Cramignon’ is afgeleid van ‘crambe’ en betekent langdradige
herhaling. Cramignons waren Waalse volksliederen die als beurtzangen bij de
reidans werden gezongen.

Eierdans
Ontwerp Maarten de Vos
(1532-1603)
Graficus onbekend
Antwerpen circa 1580-1600

█ █ █ Jef, Louis, Paul … De familie Contryn! Drie generaties in dienst van het
poppenspel. Een kunstvorm die zij uitbouwden tot volwaardige kunsttak met
Mechelen als centrum. Dat is dan ook één van hun grootste verdiensten en
levenswerk.
Wij kennen allemaal de poppenkast met Jan Klaas en Katrijntje, die vooral in
Nederland hun avonturen beleefden. Door de jaren heen hebben “Opsinjoorke”,
”Hopla”, “het Mechels Stadspoppentheater” en “De Maan” deze populaire volkse
speelvorm opgetild tot een specifieke en volwaardige kunstvorm. Ze lagen ook aan
de basis van de uitbouw van de “School voor Poppenspel”, die tekent voor de
opleiding tot volwaardige poppenspelers.

De familie Contryn
Drie generaties in dienst van het poppenspel
Het begon allemaal met Jef Contryn, een veeleisend man, die als pedagoog al in de
dertiger jaren van vorige eeuw de waarde van het poppenspel onderstreepte in de
opvoeding van de jongeren; dit zowel emotioneel, taalkundig, poëtisch of als
ontspanning, maar dan op hoger niveau dan wat veelal in de poppenkast werd
aangeboden. Kortom! Kwaliteit in taal en vormgeving.
“Opa was iemand boordevol creativiteit en fantasie; een magiër ook die dode stof
(wat een pop in wezen toch is) tot leven kon brengen en een ruim deel van zijn leven
uitmaakte. Hij werd daarvoor ook in het buitenland zeer gewaardeerd en
bewonderd. Vooral in landen als o.a. Tsjecho-Slovakije en Rusland, waar het
poppenspel als volwaardige kunstvorm hoog in aanzien staat. Ook Zuid-Afrika met
Bloemfontein en Stellenbosch mochten op het talent van opa rekenen”, vertelt ons
Paul, zoon van Louis en huidig directeur, als wij die zondag in april jl. de laatste
voorstelling van “Ik geef je een kus” bijwonen en achteraf nog een gezellige babbel
kunnen versieren.
Jef Contryn was ook verbonden aan het toenmalige N.I.R., waar hij tekende voor
het jeugduur. Hij lanceerde in 1948 het poppentheater “Hopla”. Toen in 1975 het
“Mechels Stadspoppentheater” in de schaduw van de Sint-Romboutstoren werd
ingehuldigd, ging er voor hem een levensdroom in vervulling. Het werd erkend als
één van de best uitgeruste poppenschouwburgen van West-Europa. Hij kon toen al
steunen op de volle inzet van zoon Louis, die het volwaardige theater verder
uitbouwde en ook voor meer nieuwe spelen tekende.
In een brochure uit die dagen lezen wij: “Vergeef mij dat ik op mijn leeftijd nog
droom. Dat doen alle poppenspelers!” Getekend : Jef Contryn, directeur en oudregisseur B.R.T.

“Bij de officiële opening programmeerde
vader een bewerking van ”Het wonderlijke
sprookje van de Indische Waterlelies” van de
hand van Koningin Fabiola en “Patjoepelke
en de Wondervis” van de hand van Yvonne
Waegemans.”
“Naast de schouwburg waren er in de
Minderbroedersgang ook meer lokalen
waarin aspirant-poppenspelers een opleiding
konden volgen en het spelersteam nieuwe
producties voorbereidde. Het gezelschap
bestond toen uit o.a. Fernand Verreth
(jongste broer van Manu en René), Reinilde
Schools, Imelda Hermans, Walda Volkaert
(die vandaag deel uitmaakt van het
Europeade-regieteam - nvdr.), Tony Massant,
Herman Merckx, Pol Meel, Luk Van den
Broeck, Bruno Dockx, Johan Grootaers.

WIJ LEVEN IN EEN POPPENKAST
aan draden of aan stangen;
de speelman gaat, zelfs ongepast,
met ons zijn gekste gangen.
Wij dragen zijde- of lompenkleed,
maar ons gestel daaronder,
al zijn wij koning of proleet,
is ’t zelfde broze wonder.
O Baas van onze poppenkast,
laat ons dit jaar weer spelen
de rol die ons het beste past,
tot groot geluk van velen.
Wanneer er zijn als wij, die ook
nog horen bij de dwazen,
laat hen in een kaboutersprook
de kinderen blij verbazen.
Nieuwjaarskaart van Y. Waegemans

Regelmatig werden ook beroepsacteurs aangetrokken om hun stem te lenen voor één
of ander personage. Daartussen Elvire Deprez, Alice Toen, Marc Leemans, Gaston
van der Meulen, Francis Verdoodt, Eddy van der Auwera …”
Het repertorium omvatte naast sprookjes, ook opvoedende en muzikale spelen,
actiespelen met overwegend Tijl in de hoofdrol, en ook meer spelen voor
volwassenen als o.a. “Het Esbattement van de Appelboom”, “Peter en de Wolf”,
“Faust”, “Reynaert de Vos” en “Trumpet for Nap”.
“Als jongste in de generatie van de Contryns was de liefde voor het poppenspel er
mij met de paplepel ingelepeld. Van jongs af aan was het poppentheater mijn
interessegebied. Moet ook niet verwonderen met zo’n opa en vader. Ik leefde als het
ware tussen de poppen en de sprookjes. Tekenen zat me in het bloed. Vrij vroeg al
tekende ik poppenfiguren die o.a. in Tsjechië werden uitgewerkt. Ik volgde de
opleiding als scenograaf in Sint-Lucas te Brussel en nam rond de zeventiger jaren
mijn plaats in binnen het poppentheater. Vader Louis was een rustig en zeer
beminnelijk man die zich graag toelegde op het schrijven of bewerken van nieuwe
spelen. Toen ik de directie overnam, was daar ook de droom om, naast het vaste
theater in Mechelen, een reizend gezelschap in het leven te roepen. Zo groeide “De
Maan”, waarmee wij de jongste decennia het ganse Vlaamse land bespelen. Een
heerlijke uitdaging! Wij hebben ook nieuwe accenten kunnen leggen, steunend op
nog meer eigentijdse vormen bij de meest uitdagende technieken en de verwerking
van eigentijdse materialen. Centraal blijft toch kunst brengen op niveau!“
Als we tussen de gezellige babbel door informeren wat het poppenspel voor hem
betekent, hoeft Paul niet lang na te denken. Met een aanstekelijk enthousiasme
verwijst hij naar de dringende noodzaak om het poppentheater verder uit te bouwen.

De plannen voor o.a. een grondige aanpak van het
sanitair en uitbreiding van de beschikbare ruimte
bestaan al. “Wij kunnen zoals in het verleden
rekenen op de steun van het stadsbestuur, alhoewel
het moeilijker en moeilijker wordt door de crisis …
Maar dé droom blijft toch wel een professioneel
theater uit te bouwen met beroepsmedewerkers.
Maar wij mogen best tevreden zijn om wat wij
hebben mogen en kunnen realiseren.”
Als hij dat vertelt, schitteren er sterretjes in zijn ogen en voel je zo aan dat ook het
poppenspel zijn levensopdracht uitmaakt.
“Het Mechels Stadspoppentheater”, nu “De Maan”, dat ook deel uitmaakt van het
Erfgoedproject “’t Firmament”, zijn tot een begrip geworden van een volwaardige
kunstvorm die zo jong als oud kan boeien door een schitterende aanpak en
vormgeving. In meer voorstellingen vergeet je gewoon dat je naar poppen kijkt. Je
gaat zo mee in het spel op. Dat is de grote verdienste van het levenswerk van de
familie Contryn, nu al drie generaties lang.
Het is beslist een uitstap naar de beiaardstad of het werkterrein van “De Maan”
waard. Wij weten het zeker: Het wordt beslist een boeiende en verrijkende
ontdekkingstocht die zowel groot als klein kan boeien, ontroeren, amuseren,
fascineren! Zeker eens doen! Je vindt de wondere wereld van de Contryns in hartje
stad op een boogscheut van Markt, Sint-Romboutskathedraal en stadhuis. Voor meer
info: tel. 015/200.200 of www.demaan.be.
Bedankt Paul! Ik heb er met volle teugen van genoten; zowel van de voorstelling
van “Ik geef je een zoen”, een poëtisch gegeven dat steunt op diverse korte teksten
van Bette Westera met speelse en telkens weer verrassende elementen, als van de
fijne babbel achteraf.
Foto: Jan Smets – Gesprek: Eddy Picavet

K KAFT van de

KAFT van de
speelkalender 1975-1976.
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WO 11 t/m ZO 15 JULI 2012
49ste Europeade in Padua (Italië). Meer info wordt U graag verstrekt door Hilda
Ryssaert op het secretariaat van het Internationaal Europeadecomité,
Potterstraat 167 bus 6 te 9170 Sint-Pauwels. Tel. 03/248 07 27. Verder ook via
info@europeade.eu of www.europeade.eu. Zie ook verder in dit nummer onder
de rubriek “Sprokkelingen”.
ZA 4 en ZO 5 AUGUSTUS 2012
Fosseleade (folkloreweekend) van vkg. “Knipoog en Oogappels” (Affligem).
Locatie: De Patro, Fosselstraat 109 A te Hekelgem. Met de medewerking van de
gastgroep “Ayfas” uit Tsjechië. Toegang is gratis. Info: www.knipoogaffligem.be.
Via Machteld Van den Bossche: Tel. 0473/475393. En ook via
knipoog@knipoogaffligem.be.
ZO 12 AUGUSTUS 2012
Oogstfeest van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Klaas) in de Steenwerkhoeve te Belsele.
Aanvang 14 u. Meer info: Sigrun van Eynde (03/7779752) en Korine Henriet
(0486/762723). En via www.boerkenaas.be of boerke.naas@telenet.be.
DO 16 AUGUSTUS 2012
Festivalavond van vkg. “Reynout” (Dendermonde) met gastgroepen uit Bolivië en
Canada en de eigen vendeliers. Aanvang: 20 u. Locatie: Sportzaal van de
Gemeenteschool aan de Rootjensweg te 9200 Grembergen/Dendermonde.
Prijzen: VVK en kaarthouders: 6 euro; ADK 8 euro. Voor meer info: 0497/866 397
– 052/21 35 89 – reynout@telenet.be.
WO 15 t/m ZO 19 AUGUSTUS 2012
38ste Bonheidansfestival van vkg. “De Krekels” (Bonheiden). Met de
medewerking van buitenlandse gastgroepen. Info: “De Krekels” p/a Grote
Doelstraat 22 te 2820 Bonheiden. Ook via walter_casteels@skynet.be of
www.dekrekels.be.
VR 7 SEPTEMBER 2012
Opening van het nieuw cultuurseizoen met de Ierse David Munnelly Band.
Aanvang 20 u 30’. Locatie: Dranouter Centrum, Dikkebusstraat 234 te 8950
Heuvelland.
Voor
meer
info:
info@dranoutercentrum.be
of
ook
www.muziekcentrumdranouter.be.

ZO 16 SEPTEMBER 2012
Provinciaal Volksdanstoernooi in het Provinciaal Domein “Puyenbroeck” te
Wachtebeke (Oost-Vlaanderen). Bij de kandidaten: Vkg. “Sneyssens” (Evergem)
en “De Donkse Klopperdans” (Maldegem). Kom uw vrienden aanmoedigen!
ZA 29 SEPTEMBER 2012
BBQ van vkg. “Sneyssens” (Evergem). Locatie: Reibroekstraat 2 A te 9940
Evergem. Aanvang 18 u. Prijs: 14 € (volwassenen): 12 € (kinderen). Inschrijven
via bbq@sneyssens.be of bij de groepsleden. Meer info: Tel. 09/357 57 07
(Ronald Snauwaert) of www.sneyssens.be.
Bal Experience met “Orage sur la plaine” en “Djerrald”. Aanvang 20 u 30’.
Locatie: Dranouter Centrum, Dikkebusstraat 234 te 8950 Heuvelland. Meer info:
www.muziekcentrumdranouter.be of info@dranoutercentrum.be.
ZA 13 OKTOBER 2012
Jaarlijks gezellig samenzijn van VVKB. Locatie: Lokaal van vkg. “Reynout” te
Grembergen/Dendermonde. Aanvang: 14 u. Meer info in volgend nummer.
ZA 20 OKTOBER 2012
Vedanza 3 – Ierse folkavond van vkg. “Zannekin”. Aanvang 18 u 30’ met een
aperitief en een optreden van vkg. “Zannekin”. Gevolgd door een echte Ierse bbq.
Nadien wordt er gedanst op de tonen van een Ierse en een Vlaamse folkband.
Locatie: CC Zonnebloem, Zuidstraat 67 te 8630 Veurne. Meer info: Ward
Vandenbussche – ward.vdb@hotmail.com of www.zannekin.be.
ZO 28 OKTOBER 2012
Gouwwandeling Oost-Vlaanderen. Info bij de groepen van de gouw en bij vkg.
“Knipoog en Oogappels” (Affligem) die de wandeling organiseert. Meer info ook in
volgend nummer.
ZA 10 NOVEMBER 2012
Gouwdansavond van VVKB West-Vlaanderen. Vanaf 19 u is iedereen welkom
voor dit smul- en dansfestijn. Vanaf 21 u 30” spelen de gouwmuzikanten te dans.
Organisator: “Tijl Uilenspiegel”. Locatie: ’t Senter, Sint-Katrienplein 14 te 8520
Kuurne.
ZA 17 NOVEMBER 2012
Hovelingenbal van vkg. “De Hovelingen-Viking”. Aanvang 20 u. Locatie: CC
Zomerloos, Sportstraat 1 te 8470 Gistel. Inkom: VVK 5 euro; ADK 6,5 euro. Alle
dansen worden vooraf kort aangeleerd. Info en kaarten: bal@hovelingen.be. Meer
info: koen@hovelingen.be. Tel. 0496/23 18 03.

WIJ PUBLICEREN GRAAG UW PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN
Laat van U horen!

Noteer ook nu reeds in uw agenda …

◙ Jaarlijks gezellig samenzijn op zaterdag 13
oktober 2012 te Grembergen/Dendermonde.
■ Dansatelier op zondag 25 november 2012. (Let
wel: Gewijzigd – Geen weekend).
◙ Nieuwjaarsdansreceptie te Eine/Oudenaarde in
de “Salons Mantovani” op zaterdag 19 januari
2013.
◙ ’t Bal in de “Salons Mantovani” te EineOudenaarde op zaterdag 16 maart 2013.
■ 50ste Europeade voor Europese volkscultuur te
Gotha in Duitsland van woensdag 17 tot en met
zondag 21 juli 2013.
(Foto Fred Scholliers)

HET ANZ is bezig met een CD rond het “Reuzenlied” en zoekt vooral Limburgse
reuzenliedjes. Heeft iemand daar opnames van of kent U groepen die dit op hun
repertoire hebben? Neem contact op met Geert Gravez, Collegelaan 106 te 2100
Antwerpen. Tel. 03/237 93 92 of 0498/102 403. Ook via geert.gravez@anz.be.

Misschien iets voor U …

Weekend 23-25 november 2012 – Plusdansweekend. Locatie: Hotel Sandeshoved,
Zeedijk 26 te 8620 Nieuwpoort.
Voor meer info → → → → → → wouters.paula@gmail.com of tel. 03/4751205.

Vier meibomen – Vier meibomen – Vier meibomen
BELLE IN FRANS-VLAANDEREN - De weergoden waren ons blijkbaar
goedgezind op zaterdag 12 mei jl. “De enige spelbreker op de Nationale
Meiboomplanting van de Vlaamse Volkskunstbeweging was de schrale wind die
over het feestplein de aanwezigen in zijn greep hield”, zo omschreef Kris Dierickx
het in “De Rommelpot”, het maandblad van vkg. “Reynout” uit Dendermonde.
Voor deze jaarlijkse feestdag waren behoorlijk wat deelnemers van benoorden én
van bezuiden “de schreve” naar het mooie Frans-Vlaamse stadje Belle afgezakt, al
hadden het er misschien toch wat meer kunnen zijn … Hoe dan ook, het werd daar
een gezellige bedoening op de Place du Cardinal Achille Liénart, in de schaduw –
hing er natuurlijk van af waar de zon zat – van een der mooiste belforten die men
daar in deze Zuidelijkste Nederlanden, letterlijk en figuurlijk, rijk is.
Ondergetekende was natuurlijk ook van de partij. Niemand heeft zich de
verplaatsing trouwens beklaagd. Vanzelfsprekend werd de dag ingezet met een
“terrasje” aan de rand van de Grand Place Charles de Gaulle, recht tegenover de
“Friterie des Flandres”. Bij gebrek aan een streekbier van ter plaatse bestelden we
een “Tripel Karmeliet” uit … Dendermonde. Beiaardier Alain Belpalme liet
ondertussen de klokken van de beiaard van hoog op de belforttoren traditionele
Vlaamse volksliedjes over de straten en pleinen van Belle uitstrooien.
Onze gastheren en gastvrouwen waren de leden van “De Belle Duveltjes” en deze
meiboomplanting kreeg o.a. de steun van het stadsbestuur en van het Europeade
Comité Vlaanderen. De stemming zat er de hele dag goed in, de winter werd
verjaagd en als pop verbrand, de lente werd verwelkomd met de lintendans “De
Margriet” rond de meiboom, begeleid door de harmonie van Belle.
“In de namiddag werd er volop gedanst en gezongen. Enkele groepen brachten ook
voorstellingsdansen. Een brassband zorgde voor animatie tijdens het avondmaal,
maar ook hier was de koude de grootste vijand. ’s Avonds trokken we met z’n allen
naar de feestzaal voor het folkbal dat op heel wat belangstelling kon rekenen, deze
keer ook van de plaatselijke bevolking.” Zo besloot Kris Dierickx zijn stukje in “De
Rommelpot”.

Foto Fred Scholliers

Al volgde het programma in grote lijnen de traditionele wegen – details hierover zijn
voor onze lezers echt wel overbodig - mede met de steun van de hoger geciteerde
weergoden is het voor de aanwezigen alsnog een mooie dag geworden! (Cw)
OOK “BOERKE NAAS” PLANTTE DE MEI - Ze waren bij “Boerke Naas” uit
’t Land van Waas met meer dan twee violen en een contrabas om zondag 13 mei in
het Romain De Vidtspark te Sint-Niklaas de lente in te halen. Gerbrecht Landuy en
Femke De Vylder mochten respectievelijk tot meigraaf en meigravin worden
gekroond. Ondanks de eerder matige belangstelling danste “Boerke Naas” met veel
enthousiasme, tussen de volkse spelen door, de “Margriet” en de “Lentedans” het
(hopelijk) meer zomerse weer tegemoet. Moeder Jeanne en Staf Cogneau als gasten
zagen dat het goed was. Ook de rijstpap had succes en het “Boerke Naasbier”
smaakte alsof het uit het beste vaatje kwam! (Ep)
REUS GUST DANSTE IN DENDERMONDE - Bij vkg. “Reynout” te
Grembergen/Dendermonde hadden ze voor hun 34ste meiboomplanting op zondag 20
mei eveneens de medewerking van de weergoden. Het heeft die dag weliswaar
geregend, maar … slechts nadat alles achter de rug was, inbegrepen het opruimen
van het feestplein!
Voor deze meiboomplanting – een succes, maar ook dat is traditie bij vkg.
“Reynout” - had het bestuur opnieuw een indrukwekkend programma bij elkaar
gesprokkeld. We brengen hier het lijstje, bij wijze van beknopt verslag: Aanvang
met aperitiefconcert door “The Mardi Gras Jazzband” uit Dendermonde – BBQ en
ondertussen Pieter met zang en draaiorgel – Reus Gust en het Dendermonds “Klein
Muziekske” – Folkgroep “Sjoekroedt” – Gastgroep “Yduna” uit Friesland – Circusanimatie door “Activo” – De dansers, muzikanten en vendeliers van “Reynout” zelf
– En verder alles wat zo’n meifeest “omkadert”: Volksspelen, pannenkoeken,
hotdogs, dranken, tombola, volkssporten. In de straat doorlopend bloemenmarkt.
De kroontjes van de meigraaf en de meigravin gingen resp. naar Joost Dierickx
(“Reynout”) en Gerda Fetsma (“Yduna”). (Cw)
ROND DE KAASSTROOIMOLEN - Aan de beschermde" Kaasstrooimolen” aan
de Bruggeneindse Heirbaan te Heist-o/d-Berg beheert de Heemkundige Kring “Die
Swaene” de historische "Pandoeren-hoeve” als onthaalcentrum. Dat is een lemen
hoeve van 1624, afkomstig van de Pandoerenhoek te Schriek. Samen met het
bijhorende bakhuis staat het geheel bekend als "Heemerf Kaasstrooimolen en
Pandoerenhoeve" en vormt als het ware het verlengstuk van het heemkundig
museum. (Tussen haakjes: Iedereen is er op zondagnamiddag welkom, heel het jaar
door. Ook op de molen zijn geleide bezoeken mogelijk, mits contact op te nemen
met de toeristische dienst van Heist-o/d-Berg. Tel. 015 25 15 82, of via afspraak met
molenaar-beheerder Gaston Van den Broeck, tel.015 24 15 21.)
Daar hield op zondag 20 mei de Heemkundige Kring Die Swaene haar 52ste meiboomplanting met de medewerking van o.a. vkg. “Zonnedauw” uit Hulshout en
“Westelfolk” van Westerlo. (Cw)

Kijk ook eens over het muurtje …

EEN NIEUW BELEIDSVELD EN EEN NIEUW TIJDSCHRIFT
BIJ ONZE NOORDERBUREN
“Met de aanstaande Nederlandse ratificatie van het Unesco-Verdrag voor de
bescherming van het immaterieel erfgoed heeft Nederland er een nieuw beleidsveld bij
gekregen. (…) Dit verdrag verplicht Nederland het eigen immaterieel erfgoed in kaart te
brengen (…) en vervolgens ook maatregelen te nemen die gericht zijn op het behoud en
het doorgeven ervan aan volgende generaties. Bij voorbeeld door middel van promotie,
bewustwording en educatie. (…) Bij een nieuw beleidsveld hoort (…) ook een nieuw
tijdschrift.”
Waarnaar Ineke Strouken – als hoofdredacteur - hier verwijst in haar voorwoord van
bedoeld nieuw tijdschrift, brachten we reeds gedeeltelijk ter sprake in “De Driesprong”
van maart/april jl. Een nieuw tijdschrift dus met als titel IMMATERIEEL ERFGOED,
een uitgave van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.
Het eerste nummer van dit driemaandelijks tijdschrift is ondertussen van de pers gerold.
We lieten ons een proefnummer sturen en hebben niet geaarzeld een abonnement te
nemen. Wat belooft de redactie ons? Achtergrondinformatie over immaterieel erfgoed in
Nederland en over de immaterieel erfgoedgemeenschappen die erachter schuil gaan.
Tevens krijgen we informatie over actuele ontwikkelingen en beleid. Het blad heeft als
doelgroep iedereen die zich op een of andere manier betrokken voelt bij en/of
belangstelling heeft voor de betrokken terreinen. “Het erfgoed waarmee wij ons
identificeren, erfgoed dat van alles zegt over onze culturele identiteit.” Wij citeren hier
opnieuw Ineke Strouken.
Het leidt geen twijfel dat de redactie woord
zal houden. Het blad is niet alleen prachtig
uitgegeven qua vorm, maar evenzeer qua
inhoud. Grote woorden? Wij sommen hierna
de onderwerpen op die in het eerste nummer
aan bod kwamen en zo kunt U zelf oordelen.
Wij kunnen U het blad in elk geval van harte
aanbevelen!
Inhoud – Valentijnsdag in Westerhoven / Agenda / De vergeten keuken en culinaire
tradities / Wereldkampioenschap snert en stamppot koken / Nieuwe boeken / Met vorst
binden we de ijzers onder / De Vastelaovend van Jocus / De Yamahoko-optocht in Japan
/ Verslag van de eerste trefdag immaterieel erfgoed gemeenschappen / Nieuwe
Hindelooper kunst.
(Willy Cobbaut)
Info – Immaterieel Erfgoed verschijnt viermaal per jaar. Het eerste nummer telde 50
(grote) bladzijden. Het adres van de redactie is Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed, F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht (Nederland). De prijs
voor België is 22 euro plus 3 euro portkosten. Dit kan betaald worden op rekening
nummer 310-1604158-58 in Brussel, t.n.v. Nederlands Centrum voor Volkscultuur in
Utrecht, onder vermelding van IE. Graag vermelding van naam en adres per e-post
(immaterieelerfgoed@live.nl) of per brief.

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

♦

Op 1 mei jl. overleed Henriette Pattyn in de ouderdom van 83 jaar. Zij was de
oma van Julien Vanhee, dansend lid van “De Hovelingen-Viking” (Gistel).

♦

Walter Synnave werd geboren te Gent op 15 september 1937 en overleed te
Lommel op 9 mei 2012. Hij was de schoonvader van Lieven Stubbe, secretaris
VVKB.

♦

In de ouderdom van 58 jaar overleed op 28 mei jl. te Aiguines in Frankrijk Jos
Bourgois, broer van Dirk Bourgois, lid van vkg. “Scarminkel” (Heule).

♦ Louise (Wiske) Mertens werd geboren te Boechout op 5 januari 1931 en overleed
te Edegem op 31 mei jl. Zij was lid van vkg. “Tijl en Nele” (Hove).

♥ Joke Demets en Ruben Deboosere, beiden lid van vkg. “Scarminkel” uit Sente,
traden op zaterdag 16 juni jl. in het huwelijksbootje.

♥ Frans de Bie, erelid VVKB, en Frieda Gené vierden op zaterdag 23 juni 2012 te
Deurne hun 60-jarig huwelijksjubileum.

♥ Steven Buys en zijn echtgenote Lydia, leden van vkg. “Tijl en Nele” (Hove),
vieren op donderdag 9 augustus e.k. eveneens hun 60-jarig huwelijksjubileum.
Foto Fred Scholliers

█

Tweemaandelijkse openluchtexpO

Om de twee maand haalt men bij ons het grof afval op. Het grenst aan het
ongelooflijke wat er dan wordt buiten gezet en op de stoep geëtaleerd ligt of staat.
Het lijkt wel een rijk gedifferentieerde openluchttentoonstelling van onze
welvaartstaat. Met uiteraard heel wat afdankertjes, maar vaak ook spullen die zeker
nog een tweede leven zouden kunnen beginnen.
Dozen oude kranten of boeken …
een tot op de rubber versleten autoband …
een tafeltje dat door zijn poten is gezakt …
latten, planken, buizen …
gebroken potten …
een driewielertje waarvan de trappers ontbreken …
zetels, door de hond stuk gebeten …
een fiets waar alleen nog het stuur en twee wielen
overblijven en waar de banden zijn afgehaald …
een gebroken stoel …
verkleurde gordijnen met een touw samengebonden …
een kastje van Ikea zonder bovenblad of deur …
Je kan het niet zo gek bedenken of je vindt het tussen tal van versleten of kapotte
spullen. Aan het kantoor van de Directe Belastingen vonden wij op de stoep zelfs
eens een afgedankte matras! Precies of wij al lang niet wisten dat ze daar altijd al
uitgeslapen geweest zijn …
Enkele uren voor de afvalwagen passeert, komen ook de “marchands van oud ijzer”
rond om tussen al die rommel nog een of ander te vinden dat ze te gelde kunnen
maken. Er zijn altijd wel kapers op de kust.
Het was ook vorige maandag weer zo. Opvallend dat het overwegend de mannen
zijn die de oude spullen naar buiten sleuren, terwijl het voor de wekelijkse ophaal in
grijze of groene bakken of blauwe plastic zakken ook wel regelmatig de vrouwen zijn
die hun duit in – of is het uit? - het zakje doen.
Ik hoor het onze buurvrouw nog tegen haar echtgenoot roepen: “Maurice, als alles
buiten staat, kom dan maar vlug weer binnen. Ge weet maar nooit …“ Ze lachte
hoog en schel. Ook Maurice monkelde even. Hij had de boodschap wel begrepen!
Daarbij, als je al meer dan zestig jaar samen bent, spreek je je vrouw ook al lang niet
meer tegen! …
Eddy Picavet

GODDELIJKE INGEVING
of
SMAKELOZE GRAP

Er zijn zo van die momenten waarvan je je achteraf wel afvraagt hoe je tot die idee gekomen
bent. Zo kwam na jaren Gerard Chrétenant in mijn herinnering terug.
Ik ontmoette hem voor het eerst in de Zwitserse Alpen, niet zo ver van Verbier. Een zeer
sympathieke al wat grijzende zestiger, die daar op de flanken van Prarion zowat een leven
lang een kudde koeien hoedde en amper een paar keer per maand afzakte naar het dal om
zijn brood en kaas op te halen. De rest van de tijd bleef hij in de Alpenweiden, waar hij voor
zijn koeien de meest malse plekjes opzocht en ondertussen uitkeek of hij met een
verdwaalde wandelaar zijn Fendant niet kon delen. Zijn hond Blacky was zijn trouwe gezel.
Toen onze dochter Ann met haar gezin de grote plas overstak om hun geluk in Canada te
gaan zoeken – en te vinden – werd de naam van Gerard Chrétenant naar de verre
achtergrond verbannen. De reisplannen gingen vanaf toen een heel andere richting uit. Tot
plots …
Regelmatig kregen wij in die dagen aspirant-onderwijzers over de vloer voor een of andere
stage. Daartussen ook een joviale kerel, taalvaardig en vindingrijk, die de leerlingen zeer
sterk kon boeien. Een model van een lesgever.
Bij zijn eindevaluatie informeerde hij ook naar welke
methode ik hanteerde wat straffen en belonen betrof. Ik
stond wel even perplex. Daar was ik nooit zo blijven bij
stilstaan. Hij moest zijn vraag nog even herhalen. En toen
was het er uit voor ik het goed wist: De methode Gerard
Chrétenant! Ik voegde er nog aan toe: Een Zwitsers
pedagoog en volgeling van Pestalozzi … Waar ik dat zo
plots haalde, is me vandaag nog een raadsel. Een
goddelijke ingeving? Eerder een onbezonnen antwoord en
misschien wel een smakeloze grap?
Enkele dagen later kreeg ik een telefoontje van de leraar-pedagoog. Hij wou graag nog wat
meer informatie over de volgeling van Pestalozzi. Toen ik hem nog vertelde dat beiden
afkomstig waren uit Yverdon aan het Meer van Neuchatel, was hij in de wolken en dankte mij
nadrukkelijk. Ik hield er wel binnenpretjes aan over!
Sinds die dagen staat de naam van Gerard Chrétenant in zijn cursusboek met stylo bijgeschreven … Nu ja, papier is zo geduldig …
Eddy Picavet

DE LIEDBOEKEN – Alhoewel nu ietwat in de vergetelheid geraakt, blijft “De Vlaamsche
Zanger” toch een merkwaardige plaats verdienen in de geschiedenis van de liedboeken
in Vlaanderen. Dit “niet onbelangrijk muzikaal Limburgs initiatief” – cfr. Prof. Stefaan Top
– was vanaf het tweede deel een uitgave van Jan van Straelen-Coune, boekhandelaar
en drukker te Kortessem en vanaf 1920 te Heers.
De initiatiefnemer van de uitgave – die
uiteindelijk zeven delen zou tellen – was
Martinus Coune, een priester afkomstig uit
Veulen (Heers). Reeds tijdens zijn
studietijd op het Klein Seminarie te SaintRoch was hij begonnen met het
verzamelen van hoofd-zakelijk Vlaamse
liederen en eens in het Groot-Seminarie te
Luik vatte hij ook het plan op deze te
bundelen en uit te geven.
Het eerste deel verscheen in 1899 bij Jos Paqué-Baeten te Borgloon, onder de auspiciën
van de enkele jaren voordien opgerichte Sint-Lambrechtsgilde van Limburg. De uitgave
kende een enorm succes. Na anderhalve maand was de eerste druk uitverkocht. Nog
vier maanden later verscheen de derde druk. Het exemplaar uit onze verzameling
verscheen in 1939 en het was toen de 18de druk! Er waren reeds in totaal 38 000
exemplaren van verkocht. Een merkwaardigheid: De “Brabançonne” stond niet in het
eerste deel, de uitgever had de toelating niet verkregen om de officiële Brabançonne
over te nemen. In de 18de druk was dat blijkbaar nog altijd zo …
Deel II verscheen in 1904, zoals reeds vermeld nu bij Jan van Straelen, zwager van de
samensteller. Deel III verscheen in 1912, met veel liederen van o.a. Arthur Meulemans,
Remi Ghesquiere en Emiel Hullebroeck. De delen IV en V (resp. 1913 en 1923) zijn twee
zgn. Lambrechts-bundels, uit de verzameling van deze Limburgse zanger-dichterfolklorist. (*) Deel VI (1925) werd dan de zgn. Jaak Opsomer-bundel, met een vijftigtal
liederen van deze componist. In 1942 verscheen een door Willem de Meyer
samengesteld deel VII, deze maal bij Victor Cordie-Coune, een andere zwager van
Martinus Coune. De uitgave in cijfermuziek dateert uit 1903.
In totaal rolden van deze bundels ruim 100 000 exemplaren van de pers. “Tot de
verspreiding van de liedcultuur in Vlaanderen” – we citeren Ludo Simons in zijn
“Geschiedenis van de Uitgevers in Vlaanderen” – “hebben de bundels van ‘De
Vlaamsche Zanger’ in aanzienlijke mate bijgedragen.” Noteren we ook nog dat de
omslagtekening “Hendrik van Veldeken, zijne gedichten voorlezende aan ’t Hof der
Graven van Loon” van de hand van Felix Timmermans was.
Willy Cobbaut
(*) Zie “De Driesprong” nummer 1/2011..

■■■ Muziek is geen op zichzelf staand fenomeen, maar vindt altijd plaats in een bepaalde
sociale, politieke, economische ... context. Naarmate die context evolueert, zullen ook de
muziek, muziekbeoefening en muziekreceptie aan veranderingen onderhevig zijn. Meer zelfs:
verschuivingen in de betekenis van muziek lopen onvermijdelijk parallel met transformaties in
de haar omringende wereld. Zo is ook 'populaire' muziek(cultuur) zelf geen statisch gegeven,
maar een concept dat mee evolueert in de tijd en in voortdurende interactie staat met haar
omgeving.

VEEL VOLK VERWACHT
Het boek “Veel volk verwacht” is geen historiek van de popmuziek in de provincie, noch een
overzicht van Vlaams-Brabantse componisten en muzikanten. Wel brengen de auteurs de
geschiedenis van de populaire muziekcultuur in Vlaams- Brabant in kaart via de
maatschappelijke veranderingen die haar mee beïnvloed(d)en. Algemene culturele praktijken
en fenomenen, zoals processen van identiteitsvorming, kennisoverdracht en lichamelijke
presentatie, vormen de rode draad van deze publicatie, eerder dan de eigenlijke muziek.
Zo focust het eerste deel (Gemeenschap) op de kracht
van muziek om mensen zowel op als voor het podium te
verenigen, maar ook te verdelen. De auteurs ontleden
minutieus de mechanismen die schuilgaan achter de
verenigende kracht van onder meer koorverenigingen
en fan-groepen of zoomen in op marktzangers en
cabaretiers die meermaals de woede van Kerk en Staat
opwekten met hun provocerende liederen.
Het tweede deel (Uitwisseling) onderzoekt het verband
tussen muzikale voorkeuren en de kanalen waarlangs
de muziek zelf en opvattingen over muziek verspreid
wordt. In welke mate oefenen de overheid, het officiële
muziekonderwijs, de radioprogramma's, de magazines,
vrienden of bijvoorbeeld de commerciële markt een
invloed uit op onze muzikale smaak en de manier
waarop we met muziek omgaan?
In het laatste deel (Opvoering) benadrukken de auteurs dan ook de dynamische
wisselwerking tussen muziek, performance, plaats en setting van de vertolking en de
betekenis die muziek krijgt. Daarbij bespreken ze onder meer hoe fanfares aandacht
besteedden aan de manier waarop ze zich presenteerden aan het grote publiek en hoe de
intrede van het uniform de uitstraling van een korps (en navenant ook het ledenaantal) deed
toenemen.

■ INFO - Elisabeth Bruyneel, Robbe Herreman, Andreas Stynen en Staf Vos, Veel volk
verwacht. Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant sinds 1800. Leuven Uitgeverij
Peeters, 2012; ISBN: 978-90-429-2664-6. 365 blz. 28 €.

GRATIS
Portkosten niet inbegrepen

Een paar van onze lezers schenken een aantal boeken – doorgaans in zeer goede staat
– gratis aan hun collega-lezers van “De Driesprong”. Waarvoor uiteraard onze
hartelijke dank. Hier volgt een eerste lijst:
◙ Albe, “De Arkvaarders”. Gulden reeks van het Davidsfonds. 1961.
◙ Simon Vestdijk, “Rumeiland”. Uitg. Nijgh & Van Ditmar, 1961.
◙ Willem Frederik Hermans, “Richard Simmillio”. Uitg. De Bezige Bij. 2005.
◙ Lode Baekelmans, “Mijnheer Snepvangers”. Vlaamse Pockets. 1959.
◙ Lode Baekelmans, “De Spiegelbollen”. Vlaamse Pockets, 1964.
◙ Louis Couperus, “Extaze”. Uitg. L.J. Veen, 1992.
◙ Gerard Walschap, “Moeder”. Uitg. Desclée De Brouwer. 1966.
◙ Gerard Walschap, “Het Kind”. Uitg. Nijgh & Van Ditmar. (Oude spelling)
◙ Gerard Walschap, “Trouwen”. Uitg. Ontwikkeling. 1968.
◙ Herman Teirlinck, “Johan Doxa”. Fonteine-Uitgaven. 1917. (Oude spelling).
◙ Jos Vandeloo, “Sarah”. Uitg. Manteau, 1982.
◙ Ward Ruyslinck, “Wierook en tranen”. Uig. Manteau, 1980.
◙ Pater L.J. Callewaert, “Levensgezondheid – Brieven aan jonge mensen”. Uitg.
Lannoo, 1952.
◙ “Sociale verhalen” van E. Claes, P. van Aken, H. Claus, J. Daisne, G. Walschap,
A. Demets en H. Lampo. Uitg. Davidsfonds, 1976.
◙ André Demets, “Hooitijd”. Uitg. N. Gottmer, 1977.
◙ A. van Hageland, “Hendrik Conscience en het volksleven”. Keurreeks van het
Davidsfonds, 1953.
◙ Emiel van Hemeldonck, “Het hoogste gebod”. Gulden reeks Davidsfonds, 1965.
◙ Ernest Claes, “Kobeke”. Uitg. Wereldbibliotheek. (Oude spelling).
◙ Ernest Claes, “Kobeke”. Reinaert-Uitgaven, 1962.
◙ Ernest Claes, “Studentenkosthuis ‘Bij Fien Janssens’”. Gulden reeks van het
Davidsfonds, 1950.
◙ Liber Amicorum Mon de Clopper. Bruno Peeters en Arthur Verthé (Ed.). 1987.
◙ Huldeboek Willem de Meyer, onder redactie van Lambert Swerts. Uitg. 1969.

◙ Deze uitgaven kunnen – zoals gezegd - gratis verkregen worden. Ons adres: Willy Cobbaut,
Bosstraat 2 te 9310 Baardegem-in-Aalst. E-post: willy.cobbaut@telenet.be. Aangezien het
enige exemplaren zijn, geldt de regel “Wie eerst komt, eerst maalt”. Verder is het systeem
eenvoudig: Na ontvangst kijkt de ontvanger na voor welk bedrag aan postzegels geplakt werd
en maakt dit bedrag over op rekening BE85 4341 1142 4106 (W. Cobbaut, 9310 Baardegem).

.

SPROKKELINGEN
♣ “ALKUONE” VERWELKOMT KEIZER KAREL V IN AALST - Onder een
azuurblauwe hemel en een stralende zon heeft “Alkuone” uit Aalst het laatste
weekend van mei haar 55-jarig bestaan feestelijk gevierd met de “Vendula” of een
kleurrijk gildefeest, bij een evocatie van de passage van Keizer Karel V in Aalst op
weg naar Brussel in 1549, naast diverse tornooien.
Met wapperende banieren van de jubilerende groep zelf, naast die van bevriende
groepen uit Frankrijk, Duitsland en Italië, kleurde men de Markt en centrumstraten
onder een zeer ruime belangstelling tot een uniek gebeuren. Een greep uit de
“Ommegang van Brussel” met o.a. ook de Steltenlopers uit Merchtem, muzikale
ensembles en speelse vendeliers. Keizer Karel himself en zijn gevolg zagen dat het
goed was. Ook Oscar Van Malder, stichter en erevoorzitter van “Alkuone”, tevens
ereburger van de stad Aalst, genoot met volle teugen.
Vandaar ook graag en van harte een grote pluim voor hem die Aalst andermaal in de
kijker plaatste. Met heel veel respect en lof ook, Oscar! Wij hebben er heerlijk van
genoten!
(E.P.)

♣ GEEN VERSLAG - Van de in het vorig nummer aangekondigde Algemene
Vergadering dd. 7 juni 2012 staat in “De Driesprong” die U in handen hebt geen
verslag. Om de eenvoudige reden dat er geen Algemene Vergadering geweest is.
Daartoe had het Dagelijks Bestuur besloten omdat er onvoldoende agendapunten
voor deze bijeenkomst voorhanden waren. “Op deze wijze hoeven we niet alle leden
van de AV de verplaatsing naar Dendermonde te laten maken voor een eerder korte
vergadering”, zo melde secretaris Lieven Stubbe in zijn epost-bericht van 29 mei jl.
De volgende AV heeft plaats op donderdag 4 oktober e.k..
En de secretaris voegde er aan toe: “Het bestuur wenst jou en je groep een deugddoende vakantie met voor diverse groepen mooie projecten als het deelnemen aan en
het organiseren van festivals, optredens en de Europeade.” Dat doet de redactie van
“De Driesprong” trouwens ook!

♣ JEANNE VANDENBUSSCHE GELAUWERD – Tijdens de Algemene
Vergadering van de Culturele Raad van Veurne op donderdag 29 maart jl. werd
Jeanne Vandenbussche zeer officieel in de bloemetjes gezet. Daar kon voorzitter
Maurits Timperman aankondigen dat Jeanne de Prijs Culturele Raad Veurne in de
wacht sleepte. Voor deze Prijs kwamen vijf genomineerden in aanmerking. Jeanne
haalde het! Het was dit jaar de eerste maal dat deze cultuurprijs uitgereikt werd.

Jeanne Vandenbussche is al vele jaren
een gekende naam binnen de Vlaamse
Volkskunstbeweging en als voorzitter
sinds 1979 van vkg. “Zannekin”. Wat
meer info plukken we o.a. uit de Krant
van West-Vlaanderen: Jeanne werd
geboren op 2 november 1952. Ze
haalde een onderwijzersdiploma, maar
stond slechts enkele jaren voor de
klas. Sindsdien is ze werkzaam bij de
bankfiliaal van BNP Paribas Fortis in
Veurne.
Ze trouwde met André Dequidt – accordeonist, maar dat weet in de VVKB zowat
iedereen – en ze wonen in Avekapelle, dat sinds de fusies van de vorige eeuw deel
uitmaakt van Veurne. Jeanne en André hebben twee kinderen, Wouter en Annelies,
en een kleinzoon, Lucas.
De redactie van “De Driesprong” wenst Jeanne van harte proficiat met deze
verdiende bekroning! (Cw)
Foto JTV – Krant van West-Vlaanderen 13/04/2012.

♣ Grensopener --- Database van Vlaams-Nederlandse samenwerkingsverbanden
Welkom op Grensopener, de database voor alle Vlaams-Nederlandse samenwerkingsverbanden in heden en verleden binnen de reikwijdte van het Cultureel Verdrag. Niet
alleen de vormen van culturele samenwerking tussen de overheden, maar ook de
samenwerkingsverbanden van andere organisaties, publiek of privé, instellingen en
personen vindt u hier terug. Via deze website kunt u zowel zoeken in de database naar
bestaande items, als zelf nieuwe items toevoegen. Grensopener is een initiatief van de
♣ NEDERLANDSTALIGE AUTEURS OVER DE SCHREVE – In de rand van
de Nationale Meiboomplanting 2012 in Belle en voor wie meer informatie wil over
Frans-Vlaanderen, kan het volgende nuttig zijn. Bijna 70 jaar nadat prof. Vital Celen
de bloemlezing “Zóó schrijven de Fransch-Vlamingen” liet verschijnen bij de
uitgeverij “Wiek Op” te Brugge, verschijnt opnieuw een overzicht – geen
bloemlezing – onder de titel “Drie eeuwen Nederlandse Letteren in NoordFrankrijk”, een gezamenlijke uitgave van de VVNA en het Algemeen-Nederlands
Verbond. Samenstelling: Cyriel Moeyaert en Yvo Peeters.
De uitgave telt 48 bladzijden, stelt meer dan 100 auteurs voor en is ruim
geïllustreerd. Prijs: 6,5 €, portkosten inbegrepen. Dit bedrag dient overgemaakt op
rekening van Willy Cobbaut (BE85 4341 1142 4106), 9310 Baardegem-in-Aalst.

♣ GEZOCHT – Een van onze lezers zoekt te
kopen tegen elke aannemelijke prijs: a/ “De
volksvermaken” van J. Ter Gouw. Haarlem,
1871. Herdrukt door de ‘Vrienden van het
Amsterdam-boek’. b/ “Volk en dichterschap”
van TJ W.R. de Haan. Assen, 1950. c/ “Nederlandsche Volkskunst”, samengesteld door Anno
Teenstra (Red.). Amsterdam, 1942. Contact
opnemen met de redactie.
◄ Schaarknipwerk Bertje Gielis.
♣ PADUA – DE DEFINITIEVE CIJFERS – Voor de Europeade 2012 in Padua
hebben zich in totaal 3 992 deelnemers ingeschreven - cijfers van 15 juni 2012 verdeeld over 171 groepen (*), afkomstig uit 26 landen. Uit Vlaanderen schreven
zich 177 deelnemers in, uit Wallonië 40. De lijst van de landen, gevolgd door het
aantal groepen, geven we hierna.
Uit eigen land schreven leden van 20 groepen zich in (Vlaanderen 19, Wallonië 1).
En verder: Cyprus 3; Denemarken 1; Duitsland 20; Estland 17; Finland 5; Frankrijk
11 – waarvan 8 Bretoense groepen; Groenland 1; Groot-Brittanië 2 (1 Engelse en 1
Schotse groep; Hongarije 6; Ierland 3; Italië 14; Letland 17; Litouwen 6; Gr. H.
Luxemburg 2; Macedonië 1; Oostenrijk 2; Portugal 4; Roemenië 1; Rusland 2;
Slowakije 1; Slovenië 2; Spanje 16; Tsjechië 3; Zweden 4; Zwitserland 7.
(*) Alleen voor Vlaanderen kennen we de precieze samenstelling per groep. Ook in
andere landen zullen er “samengestelde” groepen zijn. Daarmee moet men dus
rekening houden bij het lezen van de cijfers.

♣ 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

◙◙◙ Verschillende meteodiensten voorspellen “kwakkelweer” voor de komende
zomermaanden. En alhoewel een en ander in die voorspellingen afhangt van het
gebruikte computermodel, als “ze” slecht weer voorspelen, zijn “ze” er meestal niet
naast. Zo zegt men in elk geval … Maar goed weer of minder goed weer, toch zullen
de leden van onze volkskunstgroepen opnieuw onafgebroken paraat staan om na de
volksdansfeesten van de wintermaanden en de meiboomplantingen van het voorjaar,
verder de Vlaamse volkskunst te blijven promoten: Door met hun inzet en hun
kunnen mee te werken aan de Europeade, aan festivals, aan oogstfeesten enzovoort;
door met hun binnenlandse optredens de volkskunst dichter bij het grote publiek te
brengen; door met buitenlandse optredens Vlaanderen duidelijker op de Europese
kaart te zetten en wie weet, misschien nog verder …; door met het ontvangen van
gastgroepen uit eigen land en van over de grenzen te bewijzen dat wat wij doen
niveau kan hebben.
De centrale figuur in dat alles, onmiskenbaar: De vrijwilliger, individueel en/of in
groepsverband, als zgn. amateurkunstenaar.

DE VRIJWILLIGER
Wij ontkennen geenszins het belang van beroepsmensen voor het aanbod en de
ontwikkeling van onze cultuur en dit in de verschillende disciplines. Voor het
onderwijs – voor het voltijds dagonderwijs én het naschools kunstonderwijs – zijn
beroepsmensen onontbeerlijk. Evenzeer gedeeltelijk voor het omkaderen van de
vrijwilligers in de amateurwereld. Een aantal artistieke prestaties kunnen trouwens
enkel door professionelen geleverd worden.
De Vlaamse begroting moet daar geld voor ter beschikking stellen. Zoveel is zeker.
Dat kan niet ernstig ter discussie gesteld worden. Een volk dat hiervoor geen
middelen zou voorzien, is verkeerd bezig. Over het economisch nut – subsidies
creëren omzet en dus welvaart – publiceerden in april 2011 Flanders DC en de
Antwerp Management School een rapport over de tewerkstelling in de zgn. creatieve
industrieën in Vlaanderen. We citeren verder uit “Trends” van 12 januari 2012:
“Daaruit bleek dat de ruim 120 000 mensen die in de creatieve sectoren werken,
samen goed zijn voor een toegevoegde waarde van 7 miljard euro. (…) Uiteraard
gaat het niet alleen om de gesubsidieerde cultuurwereld, maar ook om de typische
industrietakken als mode, design, media enzovoort. Maar gesubsidieerd betekent
niet dat er geen meerwaarde mogelijk is. Zo blijkt dat de podiumkunsten in
Vlaanderen werk verschaffen aan 4 600 mensen die samen een omzet draaien van
1,6 miljard euro.”
Maar naast die betrokken beroepswereld is er ook de wereld van de amateurkunsten
en precies daar staat de vrijwilliger centraal. Over het economisch belang van ook
deze sector is iedereen het eens en daarover spreken we deze maal niet. Over het
sociaal belang ervan willen we hier wel een en ander zeggen.

Het aantal mensen dat in de verschillende sectoren van de amateurkunsten actief
bezig is, dat aantal loopt in de tienduizenden. Al deze mensen, individueel maar
zeker in groepsverband, leveren enorme verdiensten aan de maatschappij, aan het
socio-cultureel leven in die maatschappij. En daar doen honderdduizenden hun
voordeel bij, als vorm van ontspanning bv., maar dat is lang niet de enige vorm.
Het belang van de amateurkunsten voor de persoonlijke ontwikkeling van de
individuele beoefenaars zelf, kan evenmin onderschat worden. De mogelijkheden
die hier, zeker in groepsverband, geboden worden inzake zelfontplooiing, inzake
menselijk, intellectueel en cultureel laten groeien van de eigen identiteit, er kan lang
en veel over gesproken worden. Het zijn trouwens geen mythen. Het is
werkelijkheid.

Meiboomplanting 2012 te Belle in
Frans-Vlaanderen – Foto Fred Scholliers
En ook daar moet de Vlaamse begroting geld voor beschikbaar stellen. Maar – dat
moet er wel onmiddellijk bij gezegd worden – dat geld moet zo rechtstreeks
mogelijk aan de groepen in het veld ten goede komen. Het is een totale miskleun
(geworden) om enerzijds die groepen en hun zelfgekozen federaties financieel droog
te leggen, terwijl anderzijds structuren in stand gehouden worden die het geld slechts
bij mondjesmaat – en soms helemaal niet – naar de laagste echelons laten
doorstromen.
IVV-voorzitter Gert Laekeman verwees in “Volkskunst” van maart 2012 naar de
ramp met de Titanic – nu precies 100 jaar geleden – en hij vervolgde: “Het
ontbreekt niet aan ijsbergen in de cultuurzee. De ene beslissing na de andere maakt
het klimaat barkoud. Geprivilegieerden vinden nog een enigszins warm onderkomen. Vrijwilligers hebben geen reddingssloepen of zwemvesten ter beschikking.
Ze moeten zwemmen in het ijskoude water.”
Want inderdaad: De vrijwilliger heeft geen boodschap aan grote woorden in dikke
beleidsplannen. Evenmin heeft die vrijwilliger veel steun aan dure structuren met
een soms zeer betwistbare efficiëntie. De vrijwilliger heeft financiële steun nodig,
klinkende euro’s, niet via logge decretaal uitgetekende keurslijven, maar hem/haar
ter beschikking gesteld op een wijze die de betrokken individuen in hun zelfwaarde
eerbiedigt, hen niet als onmondige kinderen behandelt, hen daarover echte inspraak
verleent, rechtstreeks en op mensenmaat.
Wie subsidies ter beschikking stelt, mag voorwaarden stellen, uiteraard. Veel hangt
natuurlijk af van de gestelde voorwaarden. Maar als de term vrijwillig tot synoniem
van onbekwaam gemaakt wordt, is dat voor de betrokken mensen kwetsend.
Toch allemaal een actieve zomer toegewenst!

Willy Cobbaut

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 (vroegere) VVKB-statuten.
DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Willy
Cobbaut, Koen Denduyver, Eddy Picavet, Piet Pottie en Fred
Scholliers als medewerkers. Administratieve medewerking: Magda
Vermeiren. Redactie-adres: De Driesprong, p/a Willy Cobbaut,
Bosstraat 2, 9310 Baardegem-in-Aalst. Telefoon: 052/355452. E-post:
willy.cobbaut@telenet.be.
DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor
maakt men 15 euro over op rekening 403-3046661-61 van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 9680 Maarkedal. Een
abonnement kan elk ogenblik ingaan. Met het zesde nummer
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, Watervallestraat 27 te 8480
Bekegem. Telefoon: 0496/23.18.03. E-post: koen@hovelingen.be.

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies,
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen,
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel drooggelegd
heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk niet verboden
en kan via storting/overschrijving op rekening BE62 4033 0466 6161
(BIC = KREDBEBB) van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw,
Etikhoveplein 5, 9680 Maarkedal. Waarvoor onze dank!
PUBLICITEITSTARIEF – Voor publiciteit in “De Driesprong” geldt
volgend jaartarief: 1 blz.: 200 euro. - ½ blz.: 150 euro. - ¼ blz.: 100
euro. De aankondiging verschijnt dan in 6 opeenvolgende nummers.
Foto’s kaft





Eind 2010 werd accordeonist Ward Lauryssens door de leden van zijn groep “Jan en
Trien” gevierd. Hij haalt nu de kaft van “De Driesprong” en dat is hem van harte
gegund. (Foto J&T)..
Zo doorkliefde “ons peird” de lucht tijdens de meiboomplanting 2011 van vkg.
“Reynout” te Grembergen/Dendermonde. (Foto V.) .
Veel sfeer tijdens het volksdansbal van “De Wevers” op 17 april 2010. (Foto De
Karekiet.).

Een driesprong is een “plaats waar drie wegen
samenkomen”, zo lezen we in het Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal, vulgo de Dikke Van Dale. De naam van dit
tijdschrift verwijst meer bepaald naar het driespan dans –
muziek – vendelspel, uiteraard zonder zaken uit te sluiten als
poppenspel en andere uitingen van volkskunst.

Volkskunst is als het kantwerk rond een natie.
De ziel van een volk wordt zichtbaar in zijn dansen,
hoorbaar in zijn muziek.
Het vuur in een volk krijgt vorm als vlammende vaandels
de ijle lucht doorklieven.
De geest van een volk weerspiegelt zich
in de ernst en de humor
binnen oude en nieuwe volksgebruiken.

De volkeren in Europa
moeten zich vast verenigen
rond hun nationale verscheidenheden,
om grenzen niet langer grenzen,
maar raaklijnen te laten worden.

