Zwervend door Europa
met een knipoog naar de vijftigste Europeade

De man van Taragona
Ik ken jouw naam niet,
fiere man van hardsteen.
Jouw voetstuk is massief
en stut en steunt
jouw staande stoerheid.
In jouw rug voel jij de zee,
't amfitheater en de puinen van weleer,
toen Rome groot was
en zijn macht ook over Spanje lag.
Vóór je daalt
in de platanen met de spinnenwebben kruinen
van 'n trage Herfst,
de luie laan,
die rust geeft aan de vlijt
van duizenden.
Jij staat er, stoere man,
en rechts en links hou jij de hand gericht
op grauwe huizen
van patriciërs van Taragona
uit lang geleden tijd.
Die heden langs je gaan,
staan stom bij 't breken van gebruiken
en 't sterven van de adel
die Taragona Taragona maakte.
Hou voet bij stuk, en steun de trouwen,
en 'k blijf voor jou bewonderaar,
verteller elders
en dromer hier,
'n dromer bij 'n glaasje bier.
Taragona 1980

RENAAT SAEY

█ █ █ Met dit zomernummer 2013 van “De Driesprong” valt het eerste
nummer van de achtste jaargang in uw bus. Als we even achterom kijken:
Doorheen de jaren zijn heel wat onderwerpen in verband met het begrip
“volkskunst” aan bod gekomen. Af en toe heeft een lid van onze redactie
zelfs een poging gewaagd het begrip wat nader te omschrijven. Volkskunst
is inderdaad een van de kernbegrippen waarrond onze werking zich afspeelt,
al meer dan een halve eeuw zelfs en dat zal nog heel wat jaren zo blijven.

BESTE VRIENDEN
Een sluitende definitie van het begrip “volkskunst” op papier zetten, heel
wat wetenschappelijke vorsers uit de wereld van de volkskunde hebben het
geprobeerd. Ze kwamen niet altijd tot hetzelfde besluit. Dat kan ons
trouwens niet verbazen, als we bijvoorbeeld de uitspraak van de bekende
Franse romancier Maurice Barrès citeren: “In alles wat de kunst, vooral wat
de volkskunst raakt, tast men in het duister.”
Ook tijdens het Eerste Internationaal Volkskunstcongres te Praag in 1928
werden eindeloze en heftige debatten gevoerd over de vraag of volkskunst
moest omschreven worden als “kunst van het volk” of “kunst voor het volk”.
“Men had zich heel wat moeite kunnen besparen, indien men begonnen was
met eensgezindheid te betrachten over het begrip volk zelf”, merkt dr. K.C.
Peeters hierover op in zijn KVHU-Verhandeling die verscheen in 1956.
Reeds lang – zoals dr. K.C. Peeters in de geciteerde verhandeling aangeeft –
werd in Vlaanderen en Nederland het standpunt ingenomen dat wie de
volkskunst bestuderen, niet uitsluitend hun aandacht mogen besteden aan de
onderste lagen van de bevolking, zonder onderscheid te maken tussen de
verschillende standen, lagen of groepen. Ze moeten de gehele
volksgemeenschap tot voorwerp van hun studie nemen.
De studie van de volkskunde is de studie van het geheel der volksuitingen
om daardoor te komen tot de kennis van alle aspecten van de volksaard.
“Deze volksaard”, we citeren nogmaals dr; K.C. Peeters, “weerspiegelt zich
zowel in de lagere als in de hogere standen, zowel in de stad als op het
platteland, zowel bij de vissers als bij de heiboeren, zowel bij de kunstenaar
als bij de mijnwerker, zowel bij de ambtenaar als bij de groetenboer.”
Volkskunst mag inderdaad niet verbannen worden naar (kunst)uitingen van
uitsluitend de lagere standen. Geen zgn. “boerenkunst” alleen dus!
Wie deze zomer opnieuw door Europa trekt en hier en daar een
volkskunstfestival meepikt – deelnemers aan de 50ste Europeade te Gotha op

de allereerste plaats, maar we vergeten natuurlijk ook de binnenlandse
festivals niet - zal kunnen vaststellen dat in de verschillende regio’s van
Europa het hogervermelde standpunt op verschillende wijzen geïnterpreteerd
wordt. Maar als we alle volkskunstgroepen in Europa samentellen, zullen we
zien dat alle standen van de (vroegere) maatschappij bij de wereld van de
volkskunst betrokken wordt.
De optocht van de 180 aanwezige groepen te Gotha zal het aantonen: De
gedragen klederdrachten komen uit alle standen. We beperken ons tot twee
concrete voorbeelden. Onze Kempense kiel komt duidelijk uit de lagere
standen in de vroegere maatschappijstructuren. De klederdracht van de
Baltische groepen daarentegen werd ontegensprekelijk overgenomen uit de
meer begoede middenklasse.

Europeade 2012
Padova
Baltische groep
Wie heeft gelijk? Ze hebben allebei gelijk. De vroegere maatschappij – de
hedendaagse maatschappij trouwens ook - telde verschillende klassen. Dat
komt dus tot uiting in de klederdrachten én in de volksmuziek waarmee de
volkskunstgroepen in eigen land werken en/of door Europa trekken.
Dat alles maakt de rijkdom van de volkskunst uit. Er was en er is volkskunst
in alle standen van de maatschappij. Wie – zoals reeds gezegd – volkskunst
beperkt tot “boerenkunst”, verminkt het begrip. Geen stand kan hier terecht
uitgesloten worden. Dat maakt precies de rijkdom ervan uit. Op die rijkdom
en op die verscheidenheid zijn wij fier!
Wij wensen U allemaal enkele deugddoende zomermaanden, in Vlaanderen
en/of ergens in het buitenland!

Theo Smet,
voorzitter.

Foto Fred Scholliers

█ █ █ Als men weet dat er tientallen en tientallen, de varianten niet meegeteld,
en in feite honderden en honderden, de varianten dan wel meegeteld,
volksmuziekinstrumenten bestaan … dan doet de titel van deze kleine reeks
bijdragen bij menigeen de wenkbrauwen fronsen. En we geven het onmiddellijk
grif toe: De enkele bladzijden in dit en volgende nummers van “De Driesprong”
kunnen alleen maar schrikkelijk onvolledig zijn.

Toch wagen we er ons aan. Het is inderdaad slechts de bedoeling een korte
kennismaking te bieden met een aantal muziekinstrumenten die – hoofdzakelijk
in Europa – door leden van volksmuziekensembles al dan niet zelfstandig en/of
ter begeleiding van volksdansen, bespeeld worden.

Deel I

EEN DOZIJN

VOLKSMUZIEKINSTRUMENTEN

Quasi alle hierna aan de beurt komende instrumenten vertonen nationale
karakteristieken, vorm- en stijlkenmerken. Een aantal ervan kunnen we bij alle
Europese volkeren ontmoeten, anderen niet overal.

STILLEVEN
met
Tsjechische
volksinstrumenten
Aan het einde van de reeks geven we geen bibliografie. Aangezien het onze
bedoeling is – zoals reeds gezegd – slechts een eerste kennismaking aan te
bieden, lijkt een literatuurlijst ons overbodig. Daarenboven en dit in
tegenstelling met een aantal jaren terug, heeft ongeveer iedere belangstellende
toegang tot het internet, waar elk instrument en elke instrumentengroep wel
ergens aan bod komt. Voor wie met een bepaald instrument nog meer van
naderbij kennis wil maken, is een lijst met een gespecialiseerde bibliografie
zeker geen ontoegankelijk gebied.
En ook nog dit: Als onze beperkte reeks bijdragen naar zijn einde loopt, kunnen
belangstellende lezers contact opnemen met de redactie en ondergetekende
verzoeken een of meerdere instrumenten aan de reeks bijdragen toe te voegen.
Wat wij met veel genoegen zullen doen.
Willy Cobbaut

We beginnen met een randgeval ...

HET STRAATORGEL
Het straatorgel is geen aangenaam leven beschoren. In ernstige handboeken van zgn.
ernstige muziek krijgt het nooit een ernstig plaatsje ingeruimd. Tenzij om te zeggen
dat die of die componist er gebruik van gemaakt heeft in een bepaald werk, meestal
dan nog enkel om een beetje “couleur locale” te krijgen, in de rand van het werk dus
eigenlijk.
In boeken over volksmuziek zoekt men het
straatorgel ook meestal tevergeefs. Het instrument
valt dus haast volledig tussen twee stoelen in.
Nochtans zijn straatorgels volksinstrumenten, want
steeds daar present waar veel volk komt om een
feest(je) te bouwen. Daarom ruimen we dit
instrument hier graag een plaatsje in. Even een zijsprongetje maken dus, het zal wel niemand ons
kwalijk nemen.
Een straatorgel is vanzelfsprekend op de allereerste
plaats een orgel, d.w.z. een aërofoon of instrument
waarbij het geluid wordt voortgebracht door de
trilling van een luchtzuil. Men zal het straatorgel
echter nooit in het hoofdstuk van deze aërofonen
moeten zoeken, omdat de classificatie van Sachs en
von Hornbostel het sinds 1914 verwijst naar de zgn.
mechanische en elektrische instrumenten, in
gezelschap dus van speeldozen, automatische
piano’s en klokkenspelen.
Maar desalniettemin blijft het straatorgel een aërofoon. Het bezit inderdaad een al
dan niet beperkte reeks orgelpijpen die aangeblazen worden door de lucht uit een
balg. Deze balg wordt van lucht voorzien door een draaiende handel die gelijktijdig
ook een trommel in beweging brengt. Het is op deze vervangbare trommel dat
pennen (voor de korte noten) en kammen (voor de lange noten) staan die, via een
hefboom, kleppen openen en sluiten die de gepaste orgelpijpen aanblazen. Men kan
het instrument dus eigenlijk niet "bespelen". Het zijn de pennen en kammen op de
trommel die de melodie, meestal populaire deuntjes, aangeven. Sorns is deze
trommel vervangen door een kartonnen zgn. boek, met erin geponste muziek.
Straatorgels komen voor in veel uitvoeringen en formaten: van het kleine draaiorgel
van de straatmuzikant (zie illustratie), over het draaiorgel dat op een handkar
meegevoerd wordt, tot het op wielen staande straatorgel, mooi beschilderd en
versierd.
Voor de belangstellenden: In Voortkapel-Westerlo kan men een draaiorgelmuseum
bezoeken. Bij onze noorderburen uiteraard ook (Haarlem, Utrecht). En eveneens bij
onze noorderburen wordt over het draaiorgel een tijdschrift uitgegeven : "Het
Pierement".

"Speelt op uw peypers ende schalmeyen"

DE SCHALMEI
"Speelt op uw peypers ende schalmeyen" is de titel van een "klavierbundel met
Kerst-, Nieuwjaars- en Driekoningenliederen", een van de zovele bundels die
Willem de Meyer de Vlaamse liederenwereld heeft ingezonden. Schalmeien zijn
nooit ver weg als de tijd van de kerstpoëzie aanbreekt en dan vooral als de herders
voor het voetlicht treden. Een schalmei is in het Duits trouwens (ook) een
Hirtenpfeife of een Hirtenflöte.
Nu is er iets zeer merkwaardig met dat oer-Nederlands klinkend woord. Schalmei is
nl. helemaal niet van Nederlandse afstamming. Schalmei is ... Grieks ! Inderdaad:
Kalamos is het Griekse woord voor riet en van kalamos naar kalamais (rietfluit) is
maar een kleine stap. Het woord (en het instrument) werd naar onze kontreien
meegebracht door de Kruisvaarders. In het oud-Frans heet deze oorspronkelijke
rietfluit trouwens (ook) challemye.
Een schalmei is (of was dan toch) een eenvoudig instrument, zoveel is reeds zeker.
Maar zeg nu eens eerlijk, zonder er een boek bij te halen: een schalmei wat is dat?
En toch hebben de meeste van onze lezers reeds een schalmei van dichtbij gezien.
Inderdaad, de zgn. speelbuis van een doedelzak is een schalmei. Een van de zovele,
want in het algemeen is elk blaasinstrument met een rietblad (enkel of dubbel, cfr.
hobo, fagot, klarinet, saxofoon) in feite een schalmei. Echte vakterminologie is dat
vandaag de dag echter niet meer. Het woord is eigenlijk van de muziek naar de
poëzie verhuisd. Dichters mogen dus nog gerust van "peypers ende schalmeyen"
zingen, musicologen doen dat nog slechts binnen zeer afgebakende perken.
Schalmeien zijn dus eerder historische instrumenten,
alleszins in Europa. Maar op dat historisch terrein gaan
we ons niet begeven. Want dan belanden we middenin
een niet te tellen hoeveelheid soorten, vormen,
afmetingen, klankkleuren, nationaliteiten enzovoort. Alle
landen en alle tijdperken hebben hun schalmeien
opgeleverd: van de Griekse aloi , over de Romeinse tibia,
via de Catalaanse tiple, de Bretoense bombarde
(illustratie) en de Italiaanse piffaro, langs de zurla en
sopile (Balkan), de surnaj uit Rusland, de sona uit China,
de pi nai uit Tailand enzovoort. Dat verplicht ons dan
uiteraard ook de Renaissance-dubbelrieten te vermelden,
wat opnieuw een mooie reeks namen oplevert: de
pommer, de courtaut, de cornemuse, de kromhoorn, de
Rauschpfeife, de curtal, de sordone, de ranket en zo
geraken we stilaan buiten adem...
Noteer misschien voor de aardigheid dat er een contrabas-schalmei bestaat,
waarvoor men eigenlijk op een bankje moet gaan staan! En toch ook nog dit: De
schalmeiklanken zijn niet aan te bevelen voor gevoelige trommelvliezen. Dat kan
ook niet anders, want alle schalmeien zijn (waren) typische openlucht-instrumenten.

Een plankciter uit Finland

DE KANTELE
In 1970 maakten dertig leden van vkg. "Reynout" een rondreis doorheen ZuidFinland, op uitnodiging van de groep "Turun Suomenkielisen Tyuvanopiston
Tanhuajat" uit Turku, een groep die men het jaar voordien via de Europeade uit
Marche-en-Famenne naar Dendermonde meegebracht had. Tot die Finse groep
behoorde de zangeres Ritva Suominen, die zichzelf begeleidde op een oud
volksinstrument, de kantele, een Finse plankciter.
Vele jaren zijn sindsdien voorbijgegaan en
ook in Finland en in Turku is de tijd niet
blijven stilstaan. Met o.a. het gevolg dat de
Finse groep, die we nadien nog in
Dendermonde kon begroeten – en visa versa nog altijd een voor ons onuitsprekelijke naam
heeft, maar nu "Turun Kansantanssin
Ystävat" heet.
Het is ondergetekende ondertussen niet meer
bekend welk instrumentarium de huidige
Finse groep pleegt te gebruiken. Maar dat er
opnieuw iemand met een kantele deel van
uitmaakt, is toch niet uitgesloten.
De citers die men in Europa aantreft, zijn ofwel rechthoekig, ofwel trapesiumvormig. De snaren zijn gespannen over een platte of lichtgebogen plank, die de
bovenlaag vormt van een resonantiedoos. Gewoonlijk dient het hele lichaam als
resonator, maar er zijn vormen waaraan een aanvullende resonator is toegevoegd.
Voor de volledigheid: Eenvoudige citers zijn de grond-, de trog-, de buis-, de vloten de simpele stokciters. Een belangrijke groep uit het Verre Oosten zijn zgn. lange
citers. Sommige citers hebben kammen, andere niet.
Het bekende psalterium. uit de Middeleeuwen bv. was een citer. Zoals men kan
vermoeden, zijn er enorm veel vormen van citers. De Europese zijn meestal zgn.
plankciters. De Slovaakse variant loopt uit op een vioolachtige krul. Bij de
Hongaarse vorm zijn de snaren vastgemaakt aan schroeven in de trapvormige
zijkant. De Franse zgn. épinette wordt niet zoals de meeste andere citers met de
vingers, maar met een plectrum aangetokkeld. In Duitsland was in de 17de en 18de
eeuw de zgn. arpanetta of Spitzharfe (rechtopstaande plankciter) zeer populair. Dit
instrument had snaren aan beide zijden van de klankkast. De plankciters uit de
Scandinavische landen vormen een beetje een eigen groep, met wel enkele
belangrijke verschillen. Zo heeft de Noorse "langleik", evenals de Zweedse
"hummel", frets (staafjes waarmee de toon afgezet wordt zoals bv. bij een banjo)
onder sommige snaren. De IJslandse "fidla" wordt zelfs met een strijkstok bespeeld.
En de Finse "kantele" (zie illustratie) heeft stemschroeven aan het bredere uiteinde.
De moderne akkoorden-citer heeft gelijkenissen met het hakkebord (cfr. het
cimbalom van de Tsjechen). Het verschil? De meeste citers worden met de vingers
betokkeld. Een cimbalom wordt met hamertjes aangeslagen.

█ █ █ In vorige editie van “De Driesprong” waren wij te gast bij Piet Jacobs,
die wij omschreven als een van de grondleggers van de Europeade. Piet
tekende immers jaren - tot en met 1988 - voor de algemene leiding. Tussen
de pioniers van het eerste uur noemde hij uiteraard stichtend voorzitter en
inspirator Mon de Clopper, naast b.v. Marc de Cleir. Met ontzag vermeldde
hij ook Vera Versieck, die heel wat jaren tekende voor de presentatie. Een
niet altijd gemakkelijke opdracht, maar die zij echter met bijzondere
toewijding, stijl, zorg en charme heeft vervuld.

Herinneringen aan de Europeade
met

Vera Versieck
Aan de vooravond van haar afscheid
aan Antwerpen om aan de Vlaamse kust
wat meer rust te vinden, hadden wij
met haar een gezellige en verrijkende
babbel. Met Vera als gesprekspartner
zit je werkelijk op rozen. Zij praat
honderduit
en
illustreert
haar
herinneringen regelmatig met foto’s,
brieven, programma’s …. tot een echte
belevenis inderdaad, waarbij je de tijd
helemaal vergeet.
Tussen opera en volkslied
“Ik kreeg mijn onderwijsopleiding als kleuterleidster aan het Pulhof en
werd onmiddellijk benoemd aan de vrije school van Sint-Mariaburg, die
later via fusies tot het gemeentelijk onderwijs ging behoren. De allerkleinsten waren en bleven mijn lieve schatten. In 1991 ging ik met pensioen.
Mijn belangstelling voor de muziek kreeg ik wel van mama mee. Zij zong
goed en veel. En speelde voortreffelijk piano. Van jongs af aan was ook
koorzang en piano, naast notenleer, echt mijn ding. Eerst in de muziekacademie van Merksem; later aan het Conservatorium van Antwerpen,
waar ik mijn Eerste Prijs Zang behaalde. Ria Bollen en vooral Lucie
Frateur waren niet alleen prima leraressen, maar werden ook goede
vriendinnen.”
Dat diploma vormde een gedegen aanloop naar o.a. de Vlaamse Kameropera
die vooral meer bescheiden opera’s met een kleine bezetting - en enkel op
piano begeleid - programmeerde. Als mezzo-sopraan deed Vera er haar

entrée in “De Beer” van Anton Tsjechov op muziek van William T. Walton.
Het zou zowat twintig jaar later ook op de affiche staan bij haar afscheid.
Maar dan wel met orkestbegeleiding en met een Amerikaan als tegenspeler.
Ze stond met o.a. Will Ferdy, Leo Brant, Jaak Vissenaken, Annelies Vaes,
Gust Teugels, Tony Van der Heyden en Heiko Kolt in meer producties.
Daarnaast zong ze ook heel wat “Passionen”, vooral van Telemann, trad op in
de Munt te Brussel en ging ook met Jos Mertens als begeleider naar ZuidAfrika. Regelmatig propageerde zij met Gust Teugels het volkslied bij o.a. de
“Dagen van het Vlaamse Lied” in de Arenberg te Antwerpen.
Vanaf het prille begin bij de Europeade
“Ik was er inderdaad van 1964 in het
Sportpaleis bij. Maar dan als dansend
lid van “Elckerlyc” en als lid van het
regie-team. Johan Van der Bracht
tekende voor de algemene leiding.
Later nam Piet Jacobs de regie over en
bouwde de manifestatie verder uit.
Toen de presentatrice van het eerste
uur Agnes Paesmans in 1976 in Annecy
moest afhaken, stelde Mon de Clopper
mij voor haar opdracht voor éénmaal
over te nemen. Het zijn er tenslotte een
twintigtal geworden. (Nvdr – Zie foto
van een van die presentaties).
Ik heb ook altijd zalig kunnen samenwerken met Piet Pottie. Hij had zo
vaak originele ideeën en wij verstonden mekaar uitstekend, zelfs zonder één
woord ... Ik nam afscheid in 1999 in Bayreuth bij een in memoriam aan
onze voorzitter. Aan hem bewaar ik de beste herinneringen. Hij heeft ook
heel veel voor mij betekend. Ik heb aan hemdan ook enorm veel te danken.
Hij steunde mij steeds door dik en dun. Toen hij overleed, liet het bij mij een
grote leegte na.
Naast tal van initiatieven was de Europeade zijn initiatief waarvoor hij
zovelen heeft weten te overtuigen. De Europeade groeide uit tot een
beweging waarin de vriendschap en het respect onder de vrije Europese
gemeenschappen centraal stond. Of zoals Mon het altijd formuleerde : ‘Een
Europa van de harten, één in bonte verscheidenheid’.
Ik houd aan de Europeades heerlijke herinneringen over. Ik kwam er in
contact met knappe groepen uit zowel noord als zuid, oost en west. Groep
die er toch steeds boven uitstaken, waren de Basken. Tijdens de eerste
Europeade in Sardinië in 1973 trad een Zuid-Afrikaans Kinderkoor aan.
Maar eigenlijk had elke editie iets unieks bij een toch wel door de jaren
vertrouwd patroon. Uiteraard beleefden wij ook heel wat situaties die tot

vandaag heerlijke herinneringen zijn gebleven. Zo wilde ik met Piet Jacobs
in Nuoro het stadion in, maar het werd ons geweigerd omdat wij geen
toegangskaart konden voorleggen. Ondanks alle pogingen, mochten wij er
echt niet in, ook al probeerden wij uit te leggen dat men zonder ons niet kon
beginnen. Er kwam tenslotte een van de organisatoren aan te pas …
Ik ben zo dankbaar dat ik dat allemaal mocht meemaken, meer nog, echt
beleven en daardoor over gans Europa tal van vrienden kon maken. De
Europeade staat boven alle politiek. Dit jaar al vijftig jaar. Gotha moet
echter niet alleen een moment van jubel worden, maar ook van bezinning
naar de toekomst toe. Het was mooi geweest in schoonheid af te sluiten.
Hopelijk bloedt het uniek initiatief niet dood. Het wordt ook steeds
financieel al maar moeilijker.
Zeer graag citeer ik hier de namen van enkele oude getrouwen. Ik denk dan
heel speciaal aan Hermine Van der Laen, aan Geertje Hermans, Iris
Huysmans, Jeanne Fannes en nog meer anderen. Ik probeer er wel contact
mee te houden.”
Door haar ganse verhaal klinkt dankbaarheid, genegenheid en zorg. “Ik wens
de Europeade oprecht alle succes. Het betekende voor mij heel wat. Of om
het met Toon Hermans te zeggen: Ik heb er heel oprecht van genoten!“
Graag sluiten wij dit gesprek af met de woorden van ons aller vriend Bert van
Woensel, die haar naar aanleiding van een verjaardag schreef:

Verjaren is geen onverdeeld gewin:
Men wint aan jaren, maar boet aan toekomst in.
Voor jonkheid is een jaar een zee van tijd.
Eens ouder raakt men die illusie kwijt.
Blijf niettemin moedig en blij van zin.
Ontstemd, dat komt U niet gelegen.
Ga zwaar beheilwenst verder ’t leven in .
Veel warme vriendschap streelt U tegen.
Felicitaties bij de vleet!
Ze zijn wat graag aan U besteed!
Persoonlijk kan ik, U zeer genegen en dankbaar, Vera, mij daar alleen maar
van harte bij aansluiten!
Foto’s archief VV

Het gesprek voerde Eddy Picavet

█ █ █ Haten, hatelijk, haatgevoelens … die woorden hebben uiteraard geen al te
vriendelijke klank. Maar samen met nog een aantal afleidingen en varianten staan ze
in mijn “Dikke Van Dale” en in de “Woordenlijst Nederlandse Taal” tussen meer dan
100 000 andere woorden die ons Nederlands rijk is. Ik mag ze dus gebruiken …
Maar iets kunnen en iets mogen gebruiken is vanzelfsprekend niet hetzelfde als iets
voortdurend moeten gebruiken. Toch doe ik het hier maar eens. En dus:

Ik haat vliegtuigreizen
die de passagiers langer dan drie uur aan hun duurbetaald zitje gekluisterd houden.

Ik heb een poging ondernomen om dit
stukje aan het papier toe te vertrouwen
op ongeveer 13 000 m hoogte, ergens
tussen Kaap Farvel in Groenland en de
luchthaven van Calgary in Canada, het
uiteindelijk doel van de reis.
Het is eigenlijk niet goed afgelopen. De piloten van Air Transat – overigens een zeer
degelijke maatschappij - zijn duidelijk ex-coureurs … excuus … oud-wielerkampioenen met een bijna onuitroeibare nostalgie naar het jaar dat ze ParijsRoubaix gewonnen hebben. En dus konden ze het ook op die memorabele dag
begin juni jl. niet laten om regelmatig een strook kassei in hun vluchtschema in te
lassen. Met het negatief gevolg dat het plastieken tafeltje waarover elke passagier
kan beschikken - lichte plastiek en dus familie van de rest van het vliegtuig – een te
onstabiele basis vormde om er de paragrafen van dit luchtig cursiefje op neer te
schrijven.
En dus ben ik thuis herbegonnen. Niet op het kalenderblaadje waarop ik mijn eerste
poging neergeschreven had. maar rechtstreeks via het klavier van mijn pc en de hulp
van het programma Windows 7, de opvolger van Vista, in feite een miskleun van Bill
Gates en zijn programmeurs.
Of deze nieuwe poging een beter resultaat heeft opgeleverd, zal de lezer natuurlijk
nooit te weten komen. De eerste poging is uiteindelijk in mijn papierkorf beland.
Vergelijken wordt zodoende wel erg moeilijk. Maar één zaak is gebleven en stond
dus met zoveel woorden al te lezen in de eerste poging: Ik haat vliegtuigreizen die de
passagiers meer dan drie uur aan hun duurbetaald zitje gekluisterd houden!
Willy Cobbaut

VOOR
UW
AGENDA
DO/DI 4/9 JULI 2013
Wereldfestival Izegem mmv vkg. “Die Boose”. Buitenlandse gastgroepen
uit Tahiti, Servië, Noord-Ossesië, Panama, Trinidad en Tobago. Alle
informatie via www.wereldfestivalizegem.be of via de festifoon 051/30
91 88. Alle voorstellingen zijn totaal verschillend van programmatie en
vinden plaats in de Concerthal op de parking van Cultuurhuis “De Leest”,
Sint-Jorisstraat 62 te Izegem.
WO/ZO 17/21 JULI 2013
50ste Europeade voor Europese volkscultuur te Gotha in Thuringen (D).
Meer info via Internationaal Europeadecomité, Potterstraat 167 bus 6 te
9170 Sint-Pauwels. Tel. 03/248 07 27. E-post: info@europeade.eu. Of surf
even naar www.europeade.eu.
VR/ZA 9/10 AUGUSTUS 2013
Vkg. “De Sloepe” houdt deze twee dagen een Danshappening aan zee.
Hieraan neemt een gastgroep uit Rusland deel. Vanuit Vlaanderen nemen
de vkg. “Canteclaer” en “Drieske Nijpers” deel. Meer info via Jan Claeys,
Loopplank 8 te 8301 Heist a/zee. Ook via tel. 0478/525 424. Of via
jan.claeys2@telenet.be.
ZA/ZO 10/11 AUGUSTUS 2013
Fosseleade (Folklorefeest) van vkg. “Knipoog en Oogappel” (Affligem).
Locatoe: De Patro, Fosselstraat 109 A te Hekelgem. Met medewerking van
de Bulgaarse folkloregroep en dansgroep “Severnyache Ensemble” uit
Popovo. Toegang gratis. Info: www.knipoogaffligem.be. Via Machteld Van
Den Bossche. Tel. 0473/475393. En via knipoog@knipoogaffligem.be.
ZO 11 AUGUSTUS 2013
Oogstfeest van vkg. “Boerke Naas” in de Steenwerkhoeve, Moortelhoekstraat te 9111 Belsele. Aanvang 14 u. Meer info: Sigrun van Eynde
(03/7779752), Korine Henriet (0486/762723), via www.boerkenaas.be
of boerkenaas@telenet.be.
VR 16 AUGUSTUS 2013
Festivalavond van vkg. “Reynout” (Dendermonde) met gastgroepen uit
Polynesië en Kalmykia. Aanvang 20 u. Locatie: Overdekte sporthal van de

Gemeenteschool, aan de Rootjensweg te Grembergen/Dendermonde.
Prijzen VVK en kaarthouders 6 euro. ADK 8 euro. Meer info via 0497/866
397 of via 052/21 35 89. – reynout@telenet.be.
WO/ZO 21/25 AUGUSTUS 2013
Internationaal Folklorefestival van vkg. “De Krekel” (Bonheiden). Met
groepen uit Chili, Ecuador, Griekenland, Ierland en Polen. Locatie: GC ’t
Blikveld. Kaarten: VVK 8n5 euro; ADK 10 euro. Speciale prijzen voor
groepen, senioren, studenten en kinderen. Info via Walter Casteels, Grote
Doelstraat 22 te 2820 Bonheiden. Ook via walter_casteels@skynet.be of
www.dekrekels.be.
ZA 28 SEPTEMBER 2013
Bal Experience met de accordeonist Philippe Plard en Embrun die zijn
nieuwe CD komt voorstellen. Locatie: Muziekcentrum Dranouter,
Dikkebusstraat 234 te 8950 Heuvelland. Aanvang 20 u 30’. Prijzen: VVK 7
euro; ADK 8 euro. Meer info: www.muziekcentrumdranouter.be.
ZO 13 OKTOBER 2013
Kennismakingscursus vendelen. Vendelen.net richt deze cursus voor
beginners en pas gestarte vendeliers in en doet dat in samenwerking met
het Vlaams Vendelarchief, werkgroep van het Instituut voor Vlaamse
Volkskunst, en de Hoge Gilderaad der Kempen. Aanvang 13 u; einde 17 u.
Locatie: Sporthal VTI Leuven, Brabançonnestraat 18 te 3000 Leuven.
Bijdrage 8 euro. Inschrijven uiterlijk op 6 oktober. (Zie ook website
VVKB). De inschrijving is definitief na overschrijving van het bedrag op
rek. BE87 9730 4066 8494 van vendelen.net. Voor meer info zie website
VVKB.

OPROEP
Bij elk festival of activiteit waarbij de organiserende groep ensembles uit het buiteland
op het programma zet, stelt zich steeds hetzelfde probleem: Waar leggen we deze
mensen te slapen? Hoe organiseren we voor de leden van deze buitenlandse groepen
een soort B&B?
Daarom deze oproep: Neem contact op met de organiserende groep en stel U
kandidaat als zgn. gastouder of gastgezin. Het is voor beide partijen een win-winoperatie. De organiserende groep ziet de financiële en/organisatorische problemen
kleiner worden en voor uzelf is dit buitenlands contact een culturele verrijking.
Niet aarzelen! Doen!

Noteer ook nu reeds in uw agenda …

■ Gezellig samenzijn te Dendermonde op
zaterdag 19 oktober 2013.

■ Dansatelier op zondag 24 november
2013 te Kapellen (Antwerpen).

■ Nieuwjaarsdansbijeenkomst te Oudenaarde
op zaterdag 18 januari 2014.

■ Nationaal volksdansbal “’t Bal” op zaterdag
29 maart 2014.
Let wel: Dit is een gewijzigde datum!

■ Nationale Meiboomplanting op 4 mei
2014.

■ 51ste Europeade voor Europese volkscultuur te Kielce in Polen van woensdag 23
juli tot en met zondag 27 juli 2014.
(Foto Fred Scholliers)

KORTNIEUWS
+

█ Het verslag van het Sint-Jansweekend verschijnt in het september/oktober-nummer
van “De Driesprong”.

█ Binnen de werking van vendelen.net is een cursus “vendelen voor beginners” gepland
op 13 oktober 2013. Deze heeft plaats te Leuven.

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

♣ Maurice Meeus, lid van vkg. “Hopsenioorkes” (Mechelen), is overgrootvader
geworden van Merel, geboren 18 maart 2013, dochtertje van Siegen van Mieghem
en Steven Verhoeven.
♣ Emiel Dequidt, zoontje van Nele Ryckeboer en Wouter Dequidt, leden van vkg.
“Zannekin” (Veurne), werd geboren op 2 april 2013. Hiermee werden Jeanne en
André voor de derde maal grootouders.
♣ Annelien Verhulst is de kleindochter van Bart Verhulst en Krista Janssens, leden
van vkg. “Reynout” (Dendermonde), werd geboren op 20 april 2013.
♣ Jan en Roosje Teugels-Van Esbroek, leden van vkg. “Hopsenioorkes”
(Mechelen), zijn overgrootouders geworden van Wanne, geboren op maandag 29
april 2013 en zoontje van Pieter en Nele De Keyser-Teugels.
♣ Maryse Barthels meldt ons de geboorte van twee nieuwe “Heikneutertjes” (Pulle):
Jef Mertens, zoontje van Hans en Leen Belmans, geboren op maandag 31 december
2012. En Juul Jacobs, zoontje van Sven en An Boeckmans, geboren op dinsdag 7
mei 2013.
♣ Nel, geboren op dinsdag 14 mei jl., is de dochter van Kurt Dewulf en Trui
Debrauwere en kleindochter van Gilbert Dewulf en Marijke Denoulet, leden van
vkg. “De Vlasblomme” (Bissegem).
♣ Op 18 mei jl. werd Joris geboren, zoontje van Thijs Van den Brande (lid van vkg.
“De Kegelaar”, Wilrijk) en Sofie Rombouts, kleinzoontje van Danny Van den
Brande en Heidi Schonenberg (leden van vkg. “De Kegelaar”, Wilrijk).
♣ Lenz werd geboren op maandag 17 juni jl. Hij is de kleinzoon van Regine
Verriest en Marc Meulenaere, leden van vkg. “De Vlasblomme” (Bissegem).

ALGEMENE VERGADERING
van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw
Donderdag 13 ju,i 2013 in het lokaal van
vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde.
■ Na het vaststellen van de stemgerechtigde leden en afgeleverde volmachten en na
de goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering van 23 juni jl.,
heette voorzitter Theo Smet de aanwezigen welkom.
■ Voorstelling nieuw lid - Het Europeadecomité Vlaanderen heeft zich aangesloten
bij VVKB vzw en heeft Hilda Ryssaert aangeduid om deze groep te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De Algemene Vergadering stemt
hiermee in.
■ t Bal van 16 maart 2013 - De opkomst was groter dan vorig jaar en groeit
gestadig verder. Bemoedigend is dat er steeds meer jongeren aanwezig zijn, niet
alleen bij de dansers, maar ook bij de dansleiding. Goed dansprogramma en
begeleiding. Iemand maakt de opmerking dat één persoon als bediening voor de hele
zaal te weinig is, want dat hierdoor soms lang gewacht moest worden.
■ Nationale Meiboomplanting van zondag 5 mei 2013 - De meiboomplanting te
Sint-Niklaas was zeer geslaagd. Het weer en de organisatie waren allebei heel goed.
De felicitaties worden overgemaakt aan de gastgroep en Sigrun. De
meiboomplanting vond plaats op een prachtige locatie. Deze activiteit was volledig
kostendekkend. Er waren weinig deelnemers aan de meispelen. Een groep doet de
suggestie om, zoals bij hen gebeurt, de meispelen mee ‘in’ het namiddagprogramma
mee op te nemen in plaats van voorafgaand. De gastgroep dankt alle deelnemende
groepen voor hun aanwezigheid.
.
■ Sint-Jansweekend (28 t/m 30-06-2013) - De uitnodigingen van het SintJansweekend zijn eind april rondgestuurd. De inschrijvingen uit diverse groepen
komen vlot binnen. De locatie kan echter maar plaats bieden tot 80 man. Het thema
dit jaar is ‘de strijd om de troon’. Het jeugdcollege bedankt bij voorbaat weer de
medewerking van de excellente kookploeg. Tijdens het weekend van 15 juni worden
de laatste praktische voorbereidingen uitgewerkt. De voorzitter doet een oproep aan
de leden van de algemene vergadering om tijdens dit weekend eens een kijkje ter
plaatse te komen nemen. (Het verslag verschijnt in volgend nummer). .
■ Gezellig samenzijn van zaterdag 19 oktober 2013. - Het gezellig samenzijn zal
verlopen zoals altijd. Als hoofdpunt zal Fred Scholliers de film van de Europeade
2013 te Gotha projecteren. Eddy Picavet gaat zijn nieuwe bundel cursiefjes in avantpremière voorstellen. Daags nadien vindt de officiële première plaats in Lokeren.

■ Dansatelier (24-11-2013) - Het volgend dansatelier is gepland op 24 november
e.k. Vanuit de gouw Antwerpen wordt de vraag gesteld of dit eventueel in
Antwerpen zou kunnen plaatsvinden in plaats van in het Castelhof te Dilbeek, waar
een optie genomen is. Veiligheidshalve is in Antwerpen – in afwachting van de
beslissing – een optie genomen in de sportzaal van het KTA te Kapellen. De
vergadering gaat akkoord met het laten doorgaan in Antwerpen. De zaal te Kapellen
wordt vastgelegd.
.
■ De Driesprong - Momenteel is meer dan de helft van het volgend nummer klaar.
De redactie komt hiermee met het eerste nummer van de achtste jaargang naar
buiten.
In de 1ste week van juli 2013 gaat het nieuw nummer op de post. Er wordt een oproep
gedaan om groeps- en familienieuws, zoals bijvoorbeeld geboortes, door te geven.
■ Kinderen en jeugd - De meeste aandacht van de werkgroep ging vooral naar het
komend Sint-Jansweekend, dat eerder uitvoerig toegelicht is.
■ Volwassenen - Buiten de voorbereidingen die reeds aan de gang zijn voor het
komend dansatelier, werd tijdens de vorige vergadering voor de leden van de
werkgroep een workshop computergebruik georganiseerd.
.
■ Vendelen - Binnen de werking van vendelen.net is een cursus ‘vendelen voor
beginners’ gepland op 13-10-2013. Deze gaat door te Leuven. Vendelen.net zorgt
ook voor de oefening van de europeadereeks te Gotha. Vendelen.net biedt
ondersteuning aan een project in de stad Mechelen. Daar gaan 50 kinderen in de eerst
week van juli leren vendelen met zelf gemaakte vendels.
.
■ Gouw Antwerpen - Gouw Antwerpen organiseert de meiboomplanting in 2014.
Er is gevraagd om deze activiteit in het Rivierenhof te Deurne te mogen
plaatsvinden. De contactpersoon van de provincie reageerde hier positief op. Dit
moet echter nog wel beslist worden. Indien dit hier niet kan doorgaan, wordt als
alternatief aan de Master Smithoeve te Deurne gedacht. De datum is vastgelegd op
04-05-2014.
■ Gouw Oost-Vlaanderen - De volgende gouwvergadering is gepland voor
volgende week. De werking is terug erkend door de provinciale overheid. In juli
wordt weer meegewerkt aan de Gentse Feesten, maar in de toekomst zal dit niet
zeker meer zijn. Tevens is in het najaar weer de traditionele gouwwandeling gepland.
Iedereen is hierop welkom. De gouwdansavond zal ook weer niet ontbreken.
■ Gouw West-Vlaanderen - De recentste gouwvergadering vond plaats op 29-0513 te Brugge. Hier werden een terugblik gehouden op de voorbije activiteiten en de
aandacht ging ook naar de toekomstige activiteiten. Op het Festival van OostRozebeke was de provinciegouverneur aanwezig om het festival te openen.
De gouwdansavond in het najaar zal door Izegem georganiseerd worden. Er wordt
gedacht om terug een grote activiteit à la Dansemuse te organiseren.
.

■ Europeadecomité Vlaanderen - De laatste rechte lijn voor de komende
Europeade is ingezet. De slaapplaatsen zijn vastgelegd. 4.200 deelnemers uit 180
groepen zullen aanwezig zijn. Onder hen zijn er 280 Vlamingen. Ondertussen
hebben de Vlaamse groepen de dansbeschrijving gekregen van de europeadedans
(Rozenwals). Een goede repetitie heeft ondertussen plaatsgevonden. Ter plaatse
wordt donderdag om 10u00 nog een laatste repetitie gehouden. Ook het programma
is aan de deelnemende groepen doorgestuurd. Er worden wat uitstapideeën
uitgewisseld. Hierbij wordt onder andere aan Dresden, dat een prachtige stad is, en
bijvoorbeeld Erfurth gedacht.
.
Als toekomstige activiteit wordt een ‘viering’ 50 jaar Europeade gepland in het SintMichielscollege te Brasschaat. De Vlaamse groepen zullen uitgenodigd worden om
hieraan deel te nemen.
.
In functie van de Europeade in Polen (2014) wordt gevraagd om contactgegevens
van Poolse groepen, die zich effectief in Polen bevinden, door te geven aan het
Europeade Comité Vlaanderen.
.
Er wordt gevraagd om te bekijken of de datums van de algemene vergadering van
Europeadecomité Vlaanderen en van VVKB op elkaar afgestemd kunnen worden
(Bijvoorbeeld beide achter elkaar op dezelfde dag).
.
■ Instituut voor Vlaamse Volkskunst – Er wordt gedacht om volgend jaar een
viering rond het 50-jarig bestaan van de vereniging te organiseren. (Zie hierover ook
verder in dit nummer van De Driesprong).
.
■ Algemeen Nederlands Verbond - In 2011 werden tijdens het colloqium van onze
60-jarige viering de resultaten van de enquêtes omtrent tradities toegelicht en
besproken. Deze resultaten zijn ondertussen gebundeld en verwerkt om in boekvorm
uitgegeven te worden in oktober 2013. Het werk is momenteel klaar om naar de
drukker gebracht te worden.
.
■ Zuid-Afrikaanse Stichting - Mogelijk komt er in de loop van volgend jaar een
beurs in Vlaanderen.
0
■ Varia en rondvraag
- Cavalcade – Mechelen. De choreografe van de dansen voor de reuzen van de
Cavalcade te Mechelen heeft aan VVKB een dansbeschrijving gevraagd van een
reuzendans. Zij heeft zich hierop gebaseerd om een choreografie voor de reuzen van
deze 25-jaarlijke ommegang uit te werken.
.
- Website: De website van VVKB wordt wereldwijd bekeken. Zo is recent de vraag
vanuit de USA gekomen omtrent informatie voor Vlaamse dansen.
.
- “De Sloepe” houdt op 9 en 10 augustus een danshappening aan zee. Hieraan zal

een gastgroep uit Rusland deelnemen. Een tweede groep uit Roemenië wordt
momenteel nog gezocht. Vanuit Vlaanderen nemen “Drieske Nijpers” en
“Canteclaer” deel.
.
- “Danspas” uit Wijnendale bestaat momenteel 2 jaar. Deze groep, die wekelijks
tussen de 35 en 40 dansers op de repetitie hebben, viert haar 2de familiefeest. De
groep is door het gemeentebestuur van Torhout aangesproken om mee een ‘danslint’
te organiseren tussen het oud en het nieuw gemeentehuis.
.
- “Scarminkel” uit Sente heeft een Engelse groep te gast gehad in het kader van een
uitwisseling. Op 22-06-2013 is een Amerikaanse groep te gast voor een initiatie in
het muziekcentrum van Dranouter.
.
- “Sneyssens” (Evergem) en “Reynout” (Dendermonde) organiseren in augustus een
vendel- en trommelcursus voor kinderen.
.
- “Jovolka” viert haar 40-jarig bestaan met een barbecue op 29-06-2013. Iedereen
kan inschrijven via de website.
.
- “Heikneuters” (Pulle) - Vorige zaterdag is Maryse Barthels gevierd voor het 40
jarig bestaan en haar even lange werking in de groep op het gemeentehuis te Pulle.
Maryse vertelt dat dit het laatste werkjaar van de groep is. Er is geen opvolging om
de Heikneuters te leiden. Zij geeft de aanwezigen na de vergadering een ‘tournée
generale’. De voorzitter wenst Maryse voor haar al wat ze voor de groep en VVKB
gedaan heeft van harte proficiat, wat met een groot spontaan unaniem applaus van de
vergadering beantwoord wordt.
.
Volgende algemene vergadering: Donderdag 10 oktober 2013 om 20 u in
Dendermonde.
Dit verslag
– hier en daar wat ingekort –
werd opgesteld door secretaris Lieven Stubbe.

LEVENSLIEDJE
Hij zat elke dag urenlang voor het raam van zijn kamertje in het rustoord. Elke keer
als ik daar passeerde, wuifde hij me altijd na. Op een dag heeft hij me zijn
levensverhaal verteld … zijn levensliedje gezongen. We geven hem graag het
woord.
Ik herinner het mij nog heel goed. Ik was misschien een pagadder van vier, vijf jaar
toen ons moeder, bleek lijk de dood, het huis kwam binnenstormen, mij vastgrabbelde en al schreiend de straat opliep. Uit alle huizen kwamen de mensen de
straat opgestormd. Ze riepen en tierden “Vluchten !” Ik begreep er niets van. ’t Was
anders zo rustig in ons straatje. Vluchten? Waarom? Voor wie?
Wij liepen mee, sliepen in een grote kelder waar veel te weinig plaats was. Het stonk
er en ’t was er donker. Als wij er dan enkele dagen later uitkwamen, hoorden wij
overal zeggen dat wij geluk hadden gehad. En toen wij onze straat inkwamen en ons
huis – of hetgeen er nog maar van overbleef – terugzagen, bleef ons moeder als aan
de grond genageld staan. En ik hoor het haar nog altijd zeggen:
Ons huis … Is dat nog maar dat?
Maar de mensen zijn hard en kunnen veel doorstaan. Wij sloegen er ons ook nu weer
door. En ook begrijp ik vandaag pas ten volle dat ze het erg moeilijk moeten gehad
hebben. Ik heb al die jaren nooit het gevoel gehad dat ik iets mankeerde …
Na de plechtige communie naar de fabriek. En later soldaat. “Daar zult ge man
worden!”, zegden de mensen. “Groot en sterk! Een echte mens!” En ik werd
soldaat. Men brulde daar tegen iedereen gelijk tegen een bende beesten. Ge speelde
dus soldaat. Uw plan trekken, schuren, poetsen en voor de rest op uw bed liggen en
wachten tot het gedaan was. En dat terwijl ons vader en ons moeder zich kapot
moesten werken op het veld en in de stallen. Den troep … Ik vroeg het mij
regelmatig af:
Is dat maar dat?
‘k Leerde een meiske kennen. En ook al was er bij haar familie in het begin nogal
wat tegenstand omdat wij maar van gewone komaf waren, er werd op de duur toch
van trouwen gesproken.
En als wij dan van de preekstoel gevallen waren, telden wij af gelijk kleine kinderen
naar het feest van Sinterklaas of Sintemaarten. Wij peinsden dat wij naar de hemel
gingen. Van binnen voelden wij wel dat er iets speciaals te gebeuren stond. En als de
geburen over de eerste huwelijksnacht spraken, lachten ze en ge kon zo zien dat ze
er een heleboel bij peinsden. Maar ’t wit brood was rap op. En het duurde niet lang
of ik moest toegeven:
Die hemel? Dat wit brood? Is dat maar dat?

’t Viel ook niet altijd mee. Een vrouw die niet altijd gezond was, vijf kinderen in
korte tijd, crisis op crisis, oorlog, tegenslag … En hoe harder ge werkte hoe minder
ge verdiende en vooruitkwam. Zo voelde wij dat toch aan … En dat terwijl die dikke
nekken zich op ons zweet … ge vult maar zelf in naar eigen godsvrucht en
ervaringen!
En als de kinderen dan de deur uit waren en
ge het stillekes aan beter zou kunnen gaan
hebben, voelen dat ge ineens oud zijt
geworden en niet meer meekunt.
“’t Is tijd dat ge er mee stopt, man!”, zei de
dokter. “Daarbij, ge hebt al meer dan
genoeg gewerkt in uw leven. En gij hebt
toch recht op pensioen. Gij hebt er toch
voor betaald?”
En ik ging met pensioen. Een miserie en lopen van Jan naar Paul. En als de
papiermolen dan eindelijk stilgevallen was, met veel geduld wachten. Maanden lang.
Tot ze in Brussel eindelijk wakker werden. En als de facteur dan eindelijk mijn
eerste checkske bracht, moeten vaststellen:
Mijn pensioen? Is dat maar dat?
Er is veel veranderd en eerlijk gezegd, als ik die jonge mensen de dag van vandaag
bezig zie en hoor, voel ik mij precies een vreemde in deze wereld.
‘k Was nog niet lang met pensioen of ik begon te sukkelen. ”De motor!” zei de
dokter. Toen ons moeke hare kop kwam neer te leggen, kon ik niet meer alleen in
ons huis blijven en kwam ik in het rustoord terecht.
En als ge dan zo alleen op uw kamerke zit te piekeren … hele dagen lang …
helemaal alleen … Want ook de kinderen komen steeds minder af … ze hebben
geen tijd … En als ze dan toch nog eens komen, verstaat ge ze niet meer … Dan zie
ik dikwijls als in een filmke veel momenten uit mijn leven voor mij afrollen.
Maar nu ik het dan allemaal zo eens op een schaalke heb kunnen leggen, ’t goede en
’t slechte, de blije en de trieste dingen die wij allemaal hebben beleefd, de zonneschijn en de regenbuien, nu mijn levensliedje aan de laatste strofe gekomen is, dan
mag ik toch zeggen:
’t Was toch dat!

Eddy Picavet

DE LIEDBOEKEN – Jan Mul (1911-1971) was een Nederlands organist. Als
componist schreef hij vooral kerkmuziek. Hij was ook een aantal jaren actief
als muziekredacteur van de Volkskrant. Bij het groot publiek zal hij bekend
blijven voor zijn kerstlied “Midden in de Winternacht” en voor de muziek die
hij schreef voor de film “Fanfare” van Bert Haanstra. Herman Strategier
(1912-1988) was eveneens werkzaam als organist, componist en kerkmusicus. Idem voor Albert de Klerk (1917-1998).
Ze hadden inderdaad veel gemeen en deden ook veel samen. Ze leerden
elkaar kennen zo tegen het einde van de dertiger jaren van de vorige eeuw.
Onder de oorlog richtten zij, samen met muziek-kalligrafe Annie Bank, een
clandestiene uitgeverij op waar men liturgische muziek en orgelmuziek kon
bestellen. Het driemanschap componeerde in 1942 de “Missa Trium
Puerorum” (Mis van de Drie Jongelingen”), opgedragen aan de toen 50jarige organist en componist Hendrik Andriessen, waarvoor zij een grote
bewondering hadden.
Waarom wij dit trio organisten en componisten hier vermelden in deze reeks bijdragen over Vlaamse en Nederlandse liedboeken, is het feit dat zij samen 169 volksliederen verzamelden, uitgegeven (in 1945?)
door “De Toorts” in Heemstede onder de titel
“Ons Volkslied – Nederlandsche liederen
uit Noord en Zuid – Om te zingen en te
spelen”, III delen en geïllustreerd door Frans
Mandos. Alle opgenomen liederen werden van
een pianobegeleiding voorzien: Jan Mul nam
er 70 voor zijn rekening, Herman Strategier
schreef er 48 en Albert de Klerk 51. Oudere
woorden krijgen in voetnoot wat uitleg en de
herkomst van elk lied wordt ook aangegeven.
De samenstellers hebben ook voor een “Woord vooraf” gezorgd. Daarin
blikken zij even terug op het volkslied in de voorbije eeuwen, maar geven ook
wat uitleg over de door hen gevolgde werkwijze. “Wij hebben getracht”, zo
schrijven ze, “het lied zijn eigen harmonischen achtergrond te geven die
bepaald wordt door de tonaliteit of modaliteit van het lied.” Dat helpt het
zingen dus. “Wij hebben getracht van de begeleiding zooveel mogelijk een
zelfstandig pianostuk te maken.” Dat dus ten gerieve van wie deze liederen
alleen maar wenst te spelen.
En de samenstellers besluiten hun “Woord vooraf”: Wie zich de moeite geeft
het volkslied op deze wijze te zingen en de spelen, zal niet alleen zichzelf en
anderen vele uren van echte levensvreugde verschaffen, maar ook meewerken aan de algemeene herleving van ons eigen Nederlandsch volkslied,
waarin de schoonste deugden en tradities van ons volk hun weerklank
hebben gevonden.”
Willy Cobbaut

INSTITUUT
VOOR
VLAAMSE
VOLKSKUNST
BESTAAT
50 JAAR
In 2014 – meer precies op 17 oktober 2014 – zal het vijftig jaar geleden zijn dat het
Vlaams Dansarchief opgericht werd, later omgedoopt tot Instituut voor Vlaamse
Volkskunst. Een gouden jubileum dat niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Er zijn
heel wat initiatieven de revue gepasseerd op de jongste algemene vergadering en
op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Hieronder een summier overzicht
van wat voor de jubileumviering nu reeds vorm krijgt.
IVV wil ter gelegenheid van de viering een zo ruim mogelijk publiek informeren en
betrekken bij het verleden, het heden en de toekomst van haar werking. Zo wordt
er onderzocht of een speciale postzegel kan uitgegeven worden en of er
postkaarten als relatiegeschenk beschikbaar kunnen gesteld worden. Voorts staan
er initiatieven op stapel voor de leden en voor de brede achterban.
De leden kunnen alvast zaterdag 5 april 2013 in hun agenda noteren. Zij brengen
dan een bezoek - met gastronomisch eten - aan Bertembos en een gidsbezoek aan
de pittoreske kerken van Bertem en Korbeek-Dijle. Verder is er een inhoudelijke
activiteit voor de achterban voorzien in elke Vlaamse provincie. Daarnaast zou het
IVV in het jubileumjaar ook graag uitpakken met een reizende tentoonstelling.
Talrijke ideeën dus, waarover wij u in de volgende nummers van” Volkskunst”
graag verder op de hoogte houden.
Daarom deze OPROEP - Deze oproep gaat specifiek over de reizende
tentoonstelling die in 2014 door het Vlaamse land zal trekken en op verschillende
plaatsen halt zal houden. De werkgroep Communicatie is voor deze tentoonstelling
op zoek naar alle mogelijk materiaal dat verband houdt met de werking van de
werkgroepen van IVV. Wat zoeken we? • Foto's, filmpjes, dia's en ander
beeldmateriaal rond onze werking. • Werkdocumenten, foto's en afbeeldingen van
het opzoekingswerk. • Verslagen van vergaderingen en ledenlijsten.
Heb je iets liggen, neem dan gerust contact op met Stefaan Haesen,
ondervoorzitter IVV, voorzitter van de werkgroepen Archiveren en Communicatie,
secretaris van het Vlaams Vendelarchief • Postadres: Jubellaan 123 te 2800
Mechelen. • Mobiele telefoon: +32 496 593523. • E-post: stefaan©haesen.info.

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

(Overgenomen uit “Volkskunst” van juni 2013)

SPROKKELINGEN
♣ VIJFTIG JAAR GELEDEN – Op zaterdag 4 april
1964 trok een optocht door enkele straten van
Antwerpen als opening van de eerste Europeade. Van
het St-Jansplein via de Van Maerlantstraat, de
Keyserlei, de Meir, de Groenplaats en de
Handschoenmarkt bereikte men het stadhuis, waar een
afvaardiging ontvangen werd door het stadsbestuur. Het
mannenkoor “Alma Musica” en het vrouwenkoor
“Cantibila” zongen o.l.v. Fons Bervoets.
Om halfacht ’s avonds had in de Handelsbeurs het eerste Europeadebal plaats waar
het groot KVVF-Ensemble o.l.v. Paul Vandenbeuri ten dans speelde.
Op zondag 5 april om 10 u had in de Handelsbeurs een Internationale muziek
show plaats m.m.v. de muziekkapel “Were Di” van de Technische Scholen Kortrijk,
de “Ruhrtaler Landsknechten” (Duitsland), de Fanfare van Opoeteren (Limburg), de
muziekkapel der D.J.O. Essen (Duitsland) en de Accordeonband der Meeuwtjes van
het Fredegandus Instituut Deurne.
Om 14 u 30 begon” in het Sportpaleis de eigenlijke Europeade, ingericht door de
Vlaamse Volkskunstbeweging, waarbij aangesloten de Katholieke Vlaamse
Volkskunstfederatie en de Volkszangavonden Willem de Meyer. Verder kreeg de
Europeade de steun van de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa, de
Vlaamse Toeristenbond, de Federatie voor Vlaamse Volkskundige Verenigingen en
het Noordstarfonds, culturele stiching van “Noordstar en Boerhave”.
◙ Als eerbetoon aan de “werkers van het eerste uur” volgen hierna een aantal
namen, want ook al staan we ondertussen vijftig jaar verder, vergeten zijn we deze
mensen geenszins.
◙ Het inrichtend comitéé stond onder leiding van Mon de Clopper. Secretaris was
Luc van Vossole. De leden : Willem de Meyer, Adriaan Claeys, Gust Dierickx,
Erika Brossi, Josée Elst, Vora Van de Voorde en Ivo-Roza Dox.
◙ De regie was in handen van Johan Van der Bracht (KVO), bijgestaan door
hulpregisseurs Piet Jacobsn, Gaston Meul en Walter de Decker. Regie-secretaresse
was Irène Goossens-Cornelis.
◙ De programmabrochure geeft verder de namen van de KVVF-Beheerraad: Mon
de Clopper (Antwerpen), Jan Jansen (Berchem), Koenraad de Witte (Tongerlo), dr.

jur. J. Peeters (Hove), Adriaan Claes (Brussel), mevr. Beeckman-Meyleman
(Deurne), Willem de Meyer (Borgerhout), Joris Nachtegale (Schilde), Walter de
Decker (St.-Amandsberg), Mit Impe (Hasselt), Mon Habraken (Bilzen), Godfried
Pauwels (Veurne), Gust Dierickx (Dendermonde), Josée Elst (Antwerpen), dr. jur.
Rob Lettens (Asse), Piet Pottie (Kortrijk), Maria van Cortenberghe (Antwerpen),
Paul Carlier (Kapellen o.d Bos), Magda Blaton (Hundelgem), Paul Beatse (Ronse),
Lutgard Hellemans (Boom), Luc van Vossole (Antwerpen) en Lode van Olmen
(Borgerhout).
◙ Volgt dan het voorlopig beheer van de Vlaamse Volkszangavonden: Voorzitter
Edgard Vandergenachte (Borgerhout) en de leden Joz de Houwer (Borsbeek),
Gaston Meul (St.-Job-in-’t Goor), Willem de Meyer (Borgerhout), O. van Herzeele
(Aarschot), Carlo Reiners (Berchem), Pol fevez (Wilrijk), Frans de Meyer
(Borgerhout), Jef Ghekiere (Izegem), Pol Vaeck (Mechelen), Mon de Clopper
(Antwerpen), dr. jur. J. Peeters (Hove), Blanka de Bruyker (Eeklo), Hilmer Verdin
(Brugge), Jan Brauns (Deurne) en Lode Van Kerkhoven.
◙ Voor de medewerking werden eveneens bedankt: de Vereniging voor Vlaams
Watertoerisme, het Vlaams Kruis, de Gemeenschap “De Korenbloem”, EuroHostessen, Euro-Scouts en het Verbond “Recht en Orde”.
◙ Het programma van zondagnamiddag 5 april – met bindteksten van Annelies
Vaes en Jozef Houben - telde 35 punten. Na de Fanfare van Opoeteren en de
“Vlaamse Leeuw” hield Walter Kunnen, voorzitter van de BVSE, een toespraak,
gevolgd door het hijsen van de vlaggen en de uitvoering van “Europa Eén” (Omar
Waegeman – Armand Preud’homme). Vlaamse groepen traden toen aan, gevolgd
door het Dendermonds vendelierskorps.
Na koren uit Vlaanderen en Nederland, was het de beurt aan groepen met Servische,
Franse en Pollse volksdansen. Tot aan de pauze voorzag het programma afwisselend
koorzang en volksdansen uit Vlaanderen, Wallonië, Engeland en Frankrijk.
Na de pauze hernam het programma in dezelfde stijl met muziek, koor- en
samenzang en volksdansen uit “Schlesien”, Oekraïne, Vlaanderen, Frankrijk,
Bretagne en Turkije. De massa en de koren zongen tot slot het “Gebed voor het
Vaderland” (R. Piryns – G. Feremans).
◙ Achter deze koren, fanfares, volkskunstgroepen enzovoort staan veel namen die
we hier onmogelijk allemaal kunnen citeren. Maar onze dank voor het vele
geleverd werd is er daarom niet minder groot om!
(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!

In het kader van onze “Korte historische schets van de
Vlaamse Volkskunstbeweging” verwezen we in “De Driesprong”
van juli-augustus 2011 reeds naar wat Lambert Swerts schreef
“Aan de jeugd van Europa” in het programmaboekje van de
eerste Europeade die georganiseerd werd te Antwerpen op 4 en
5 april 1964. Wij staan nu 50 jaar verder en dit jubileumjaar lijkt
ons de gepaste gelegenheid om de volledige tekst hier af te
drukken. En vast te stellen hoe actueel deze oproep – ook naar
de volwassenen toe - na een halve eeuw nog steeds is! (Cw)

AAN DE JEUGD VAN EUROPA
Ieder volk, iedere natie van het Oude Avondland bezat en bezit de vormende factoren voor
adel en grootheid; ieder volk bezit de charme van het eigen wezen, de grootheid van zijn
eigen kunst en dié schoonheid waardoor de Schepper een kenmerk heeft geprent in ieder
volksbestaan. Eigen kleur, karakter, zeden, levensidealen, middelen en uitdrukking
onderscheiden alle volkeren van deze wereld.
Zolang de jeugd die waarden zal weten hoog te dragen en te achten, zolang de jeugd van de
volkeren ze zal weten te stellen boven het valse van de opgedrongen gemaaktheid en
levensvreemdheid, gaat het Avondland niet onder, Spengler ten spijt.
De volkeren van Europa hebben wel zoveel gemeen met elkaar aan lief en leed, aan deugd
en krachten, aan menselijkheid vooral, dat zij op elkaar zijn aangewezen, dat zij elkaar
kunnen aanvullen en zodanig achten, eerbiedigen en liefhebben om als broedervolkeren het
Oude Avondland levendig, en sprankelend levendig, in stand te houden.
Een manifestatie zoals deze is op de weg naar de Verenigde Staten van Europa zeer zeker
een reuzenstap; zij is tevens ook een letterlijk én figuurlijk «klinkend» bewijs van de drang
naar onderlinge verstandhouding, naar onderling begrip, naar onderling waarderen en
uiteindelijk naar verbroedering en eenheid.
De «toonaangevers» voor elke grote periode in de geschiedenis van het mensdom zijn op de
eerste plaats altijd en overal de denkers, dichters en kunstenaars geweest; hoe vaak hoorde
men ze niet bestempelen als zijnde «hun tijd ver vooruit»? Zolang de jeugd van de volkeren
die wording in hun werk en wezen blijft aanvoelen, ze bijtreedt en ze de glans en de kracht
van haar geestdrift bijzet, zal de jeugd de toekomst van de volkeren aflijnen op de horizon
van de menselijke geschiedenis.
Voor ieder volk op aarde is het hartverkwikkend te mogen beschikken over grote talenten, die
zeer dicht bij het volk staan, die hun levenssap putten uit de schoot van het eigen volk en die
daarom de baanwijzers zijn voor de jeugd van hun volk, omdat zij het vermogen het hart
warm te houden en de geest gezond. Zulke talenten zijn des te groter naarmate zij het
vermogen geesten en harten van de volkeren te overkoepelen en samen te rijgen als parels
tot één snoer van schittering en glans.

Klein volk als wij, Vlamingen, zijn, is het voor ons
hartverkwikkend over dergelijke talenten te mogen
beschikken. Wij weten van hen dat zij met al hun
vezels wortelen in de eigenheid, in het eigen
volksbestaan en dat zij daaruit zijn gegroeid tot wat
zij werden: idolen van schoon-menselijkheid, die de
grootheid van het volksbestaan hebben begrepen,
belicht en ontwikkeld. Zij zijn de idolen met het
gebaar van de zaaier, dat nieuw leven, nieuwe
zomer en nieuwe oogst uitstrooit over alle gronden
waar beschaving, schoonheid, begrip, verstandhouding, liefde voor grootheid en vrede wordt
gecultiveerd en geëerd.
Zo stonden destijds boven de Vlaamse akker de
tovenaar van het woord die Gezelle heette, de
tovenaar van de kleur die Rubens heette en
Ackermans, de man die de stenen deed spreken en
Benoit die de klop van een volksbestaan op muziek
kon zetten.
Zo stonden duizenden op de Vlaamse akker, die overvloedig werd besproeid en overvloedige
vrucht voortbracht. Zo staan ook nu nog steeds grote talenten, gesproten uit het volk en het
volk ten bate onder ons. Het onbetwistbaar talent en meesterschap van een Emiel
Hullebroeck of een Armand Preud'homme, heeft onze Vlaamse eigenheid, onze Vlaamse
grootheid uitgedragen over de wereld, uitgedragen over een Europa dat hongert naar het
begrepen worden in al zijn onderdelen. Zij zijn de trotse getuigen van het Vlaamse
volksbestaan en van de Vlaamse geestes- en gemoedsadel voor alle volkeren op aarde.
Want beiden worden en werden zij gehoord en aangehoord tot in de zuidelijkste punt van
Afrika en tot in de binnenlanden van Amerika! Het moderne «Stille Nacht» drong door tot bij
alle volkeren van Europa onder de vernieuwde titel «Susa Nina» ! En Europa luisterde en
luistert nog steeds en zal nog tal van jaren luisteren met ontroerde devotie. En als van
dezelfde Preud'homme het lied «Europa één» door zoveel verscheiden volksgroepen als hier
vertegenwoordigd, kon worden gezongen als één kreet van het hart van Europa, dat de jeugd
is, dan ligt in dat feit zélf het hoogste loflied voor Preud'homme dat men hem kan toezingen.
Deze bescheiden Vlaming heeft met zijn volks talent bewezen hoog te zijn uitgestegen boven
alle kleinheid en aan de klop van eigen volk de grootheid en de nood van geheel Europa te
hebben waargenomen!
Daarin ligt tevens besloten dat hij met zijn kunst de waarde van het Vlaamse volk als parel in
de Europese keten heeft onderstreept en bewezen!
Ons 'blijft dan niets anders meer over dan hem onze even vervoerde als hartelijke dank te
zeggen bij gelegenheid van zijn zestigste jaardag, omdat hij zo getrouw ons eigen hart heeft
vertolkt, begrepen en gediend, - omdat hij voor de één-wording van Europa misschien méér
heeft gedaan dan menige conferentie of dan tal van palavers!

Omdat hij in getrouwe continuïteit, na zijn grote voorganger en voorbeeld die Emiel
Hullebroeck is geweest, de eenvoudige schoonheid van onze ziel in jubel heeft meegedeeld
als één blijheid aan de ziel van alle Europese volkeren.
Deze dankbaarheid spreekt veel luider dan woorden in de harmonie en de melodie die de
meester zélf als de taal van het volk in zijn liederen heeft gestold tot bronzen vastheid en
sierlijkheid. Geen oprechter, geen grootsere hulde kon hem worden gebracht dan het vuur
van de jeugd, dat de gloed van zijn werk heeft opgevangen en hem uitdraagt over Europa en
over de wereld, als een sein van vrede, innigheid, eenvoud maar ook van vastberadenheid en
koppige getrouwheid.
Oud cultuurland als Vlaanderen is, bezitten wij veel schoonheid, een bijna eindeloze reeks
getuigenissen van onze levenskracht, van onze levensenergie, van onze levenswil. Maar
niets daarvan evenaart de warmbloedige oprechtheid van onze jeugd die zo-en-zoveel gaver
is gebleven dan men ons wil doen geloven, want zij eert nog steeds de toonaangever van
haar toekomst in haar kunstenaars! Zij spreekt, zingt en jubelt nog steeds haar eigen ziel uit
in de tonen van haar groten en uit de eigen aard van dat lied, stroomt hoor diepste
menselijkheid uit over Europa's grenzen en landen naar het gehele mensdom.
Zo hebben én Hullebroeck én Preud'homme nog tijdens hun leven het énig, hun waardig
monument gekregen: in het levend hart van de jeugd. Zij is de draagster en de verkondigster
van de verklankte Vlaamse volksziel en uit haar vlammende geestdrift stroomt niets dan
schoonmenselijkheid en grootheid over het Oude Avondland.
En daarom, dank zij een Preud'homme, dank zij een Hullebroeck en dank zij de jeugd, zal het
Avondland «niet ondergaan in smaad, in broedertwist en schande», maar uitrijzen boven de
tinnen van de duisternis van vervlakking en verwording.
Jeugd van Europa, bouw aan de toekomst ! De stenen, het ijzer en het staal worden u
verschaft naarmate de geestdrift van uw hart vergroot voor de architecten van uw toekomst,
die naam dragen van Gezelle tot Timrnermans en van Benoit tot Preud'homme.
Lambert SWERTS

1964 – MON DE CLOPPER, stichter van de Europeade.

DE DRIESPRONG
is
het tweemaandelijks tijdschrift
van de
Vlaamse
Volkskunstbeweging vzw.
(Secretariaat en zetel:
p/a Lieven Stubbe,
Frans Halsvest 88, 2800 Mechelen
lieven.stubbe@telenet.be)

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

DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt
dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de aanmoediging
en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het bijdragen tot de
culturele herwaardering van de vrijetijdsbesteding; het ondersteunen
en het verspreiden – in de geest van een Europese eenheid in
verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het bundelen van
groepen met gelijkaardige doelstellingen.” (Cfr. het werkingsverslag
2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het ondersteunen,
het instandhouden en het aanmoedigen van de vernieuwende
tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van
de (vroegere) VVKB-statuten.
DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Willy
Cobbaut, Koen Denduyver, Eddy Picavet, Piet Pottie en Fred
Scholliers als medewerkers. Administratieve medewerking: Magda
Vermeiren. Redactie-adres: De Driesprong, p/a Willy Cobbaut,
Bosstraat 2, 9310 Baardegem-in-Aalst. Telefoon: 052/355452. E-post:
willy.cobbaut@telenet.be.
DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor
maakt men 15 euro over op rekening 403-3046661-61 van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 9680 Maarkedal. Een
abonnement kan elk ogenblik ingaan. Met het zesde nummer 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. Tel.: 0496/23.18.03. E-post: koen.denduyver@ichtegem.be.

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies,
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen,
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel drooggelegd
heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk niet verboden
en kan via storting/overschrijving op rekening BE62 4033 0466 6161
(BIC = KREDBEBB) van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, Frans
Halsvest 88, 2800 Mechelen. Waarvoor onze dank!
PUBLICITEITSTARIEF – Voor publiciteit in “De Driesprong” geldt
volgend jaartarief: 1 blz.: 200 euro. - ½ blz.: 150 euro. - ¼ blz.: 100
euro. De aankondiging verschijnt dan in 6 opeenvolgende nummers.

Foto’s kaft




Enkele leden van vkg. “De Eglantier” (Heule) tijdens een optreden op 11 juli 2010 in
de hoeve “De Heerlijkheid”. (Foto Lies Decoutere).
Vendeliers van vkg. “De Sloepe” (Heist-aan-Zee). Foto DS – Uit het archief van de
groep.
Nog even inspelen. Accordeonist Robert Bogaert uit Koksijde hielp al ettelijke keren
een VVKB-groep uit de nood. (Foto Lut Dierickx).

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.

