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DE DRIESPRONG
is
het tweemaandelijks tijdschrift
van de
Vlaamse
Volkskunstbeweging vzw.
(Secretariaat en zetel:
p/a Lieven Stubbe,
Vredelaan 34, 1982 Weerde –
lieven.stubbe@telenet.be)

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

DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt
dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de aanmoediging
en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het bijdragen tot de
culturele herwaardering van de vrijetijdsbesteding; het ondersteunen
en het verspreiden – in de geest van een Europese eenheid in
verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het bundelen van
groepen met gelijkaardige doelstellingen.” (Cfr. het werkingsverslag
2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het ondersteunen,
het instandhouden en het aanmoedigen van de vernieuwende
tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van
de VVKB-statuten.
DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Willy
Cobbaut, Koen Denduyver, Eddy Picavet en Fred Scholliers als
medewerkers. Administratieve medewerking: Magda Vermeiren.
Redactie-adres: De Driesprong, p/a Willy Cobbaut, Bosstraat 2, 9310
Baardegem-in-Aalst. E-post: willy.cobbaut@telenet.be. Telefoon:
052/355452.
DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor
maakt men 15 euro over op rekening 403-3046661-61 van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 1982 Weerde. Een abonnement
kan elk ogenblik ingaan. Met het zesde nummer ontvangt men dan
een nieuw verzoek tot het betalen van het leesgeld.

4

De driesprong 2/2008

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

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

Foto’s kaft
•
•
•

Maria Poelman, muzikante bij vkg. “Sneyssens”, Evergem (Foto ‘Sneyssens’).
Leden van vkg. “De Marjolijntjes” (afd. van “Mieke Stout”) tijdens het Volksdansbal van
22 september 2007 te Schilde (Foto ‘Mieke Stout’).
Vendeliers van vkg. “”Reynout, Dendermonde (Foto Fred Scholliers).

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.
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BEDELAARSLIED

Als de zon gaat onder,
dan ga ik aan de kant.
Mijn eten en mijn drinken,
dat heb ik abondant.
Is dat niet een groot gemak?
Dat komt al van de bedelzak!
Deridoe, deridoe, deridoe
van dirondeine,
de bedelzak is zoet!
Als de zon gaat onder,
dan ga ik in de schuur.
Daar kruip ik in wat hooi of strooi,
daar bijt mij luis noch vlooi.
Is dat niet een groot gemak?
Dat komt al van de bedelzak!
Deridoe, deridoe, deridoe
van dirondeine,
de bedelzak is zoet!
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Zoals aan de melodie te merken is, geeft zij met de woorden “deridoe …” juist de imitatie
weer van de gang van de doedelzak, in de XVIIde eeuw zeer in gebruik. – Dit lied werd
ten jare 1908 te Beringen (in de Limburgse Kempen) opgetekend. (Th. P.)
Uit “Oudkempische volksliederen en dansen”, verzameld (en van begeleiding voorzien)
door Theophiel Peeters. Een uitgave van de Commissie van het oude volkslied bij het
Ministerie van Openbaar Onderwijs (Uitg. 1952).

Als lente vaart door onze gouwen
en leven schept op ’t platte land,
als vogeltjes hun nestje bouwen
met strootjes van de waterkant
(Dries Dehollander – Jos Mertens)

Een beetje vroeger dan anders en misschien écht wel te vroeg kondigt
de nieuwe lente zich aan. Een mens voelt zich werkelijk herleven.
Tijdens de somberte en de kilte van de voorbije winter mochten we
persoonlijk ook de eindigheid en de vergankelijkheid van het leven
ervaren. Maar zoals de winter de belofte van een nieuwe lente en
nieuw
nieuw leven inhoudt, zo laat het verlies van een dierbaar iemand je
beseffen welke mogelijkheden en impulsen zijn of haar leven
gegeven heeft aan degenen die “overblijven”.

BESTE VRIENDEN
De natuur herleeft dus en het leven gaat verder. De Vlaamse
Volkskunstbeweging
Volkskunstbeweging heeft niet stilgezeten tijdens deze winter,
maar wel rustig en gestadig verder gewerkt en gebouwd aan de twee
vorige jaren uitgestippelde weg. De samenwerking met Danskant,
met het Europeadecomité Vlaanderen en met het Instituut voor
Vlaamse Volkskunst
Volkskunst komt op kruissnelheid. De nationale
meiboomplanting is weliswaar een lange en moeilijke bevalling. Tot
nog toe staat niets vast, maar we zoeken met z’n allen zeer
intensief verder naar een geschikte locatie en een geschikte partner
in OostOost-Vlaanderen.
Vlaanderen. Een meiboomplanting is niet echt
onontbeerlijk, maar het zou toch jammer zijn om deze mooie traditie
en deze “lente”“lente”-ontmoetingsontmoetings-mogelijkheid te laten verloren gaan. Dit
is echter de situatie wanneer wij deze woorden aan het papier
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toevertrouwen. Misschien
Misschien kan de redactie op de valreep dit bericht
nog enigszins corrigeren.
Er wordt her en der natuurlijk ook
druk gewerkt aan de vele
zomerfestivals in binnenbinnen- en
buitenland. Vergeet niet vanaf
volgend nummer van “De
Driesprong” onze kalender in
in te
kijken en ga zeker een bezoekje
brengen aan onze website
www.vvkb.org.
www.vvkb.org. Uw aanwezigheid
op een van de festivals brengt U
niet alleen in contact met andere
culturen – altijd een verrijking
toch – maar zal de organiserende
organiserende
groep(en) zeer zeker heel veel
plezier doen. Ook de Europeade in
het Zwitserse Martigny staat
opnieuw op het programma van
heel wat Vlaamse groepen.
Meer dan ooit zal onze VVKB in het derde jaar van de heropstart of
beter gezegd doordoor-start bewijzen dat wetten en reglementen geen
belemmerende vat hebben op wat sowieso vol leven zit en zeker niet
als die wetten en reglementen gebruikt worden om op de rem te gaan
staan.
Wij wensen jullie allemaal een heel druk en gezellig werkjaar!
THEO SMET
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Vanuit Polen steken we de Oostzee over, varen tussen het Deense Kopenhagen
en het Zweedse Malmö door en belanden uiteindelijk in Noorwegen, het
geboorteland van Edvard Grieg (1843-1907). Na anderhalve eeuw klinkt zijn
muziek nog dagelijks in het land van de vele fjorden, de stafkerken en het vele
andere toeristisch fraai dat het land te bieden heeft. Een ontmoeting met de
componist Richard Nordraak gaf een definitieve wending aan zijn artistieke
opstelling. “De schellen vielen mij van de ogen; eerst door hem leerde ik de
Noorse volkswijzen en mijn eigen natuur kennen”, zou hij gezegd hebben.
(Aangehaald door Casper Höweler).

VOLKSDANS en VOLKSLIED
in de klassieke muziek van de 19de eeuw
(DEEL II)

Zijn hele œuvre zal doordrongen blijven van de Noorse ziel. Zo ook zijn “Noorse
dansen” uit 1881, oorspronkelijk geschreven voor klavier vierhandig, nadien met
orkest-partituur. Deze “Noorse dansen” hebben een aantal volksmelodieën als
stapstenen, muzikaal omkaderd in een hoogromantische stijl. “Hierdoor stijgen
ze ver boven hun nederige afkomst uit”, zoals ik ergens las. En ook nog dit: Zijn
“Symfonische dansen” uit 1898 bruisen van Noorse volksmelodieën. Een
“Vlaams” detail daarbij: Grieg bewerkte ze later voor klavier vierhandig ten
gerieve van de Vlaamse pianist (en componist) Arthur de Greef.
We verlaten de Noorse fjorden om de zon op te
zoeken in Zuid-Europa en we beginnen daarmee
in Spanje. Daar werd in 1867 Enrique Granados
geboren. Hij was niet alleen een beroemd
pianist, maar een evenzeer beroemd componist.
Hij stierf op 24 maart 1916 toen hij uit Amerika
terugkeerde en de “Sussex” in het Kanaal tussen
Folkestone en Dieppe door de Duitsers
getorpedeerd werd.
Bij het grote publiek is deze componist vooral bekend door zijn tussen 1892 en
1900 voor piano geschreven twaalf “Danzas Españolas” en dan vooral door de
vijfde in de reeks, alhoewel – toch volgens Casper Höweler – “de zesde mooier
is”. De gustibus … Over een van deze “Spaanse dansen “ schreef Philip
Ruitenberg: “Het eigenaardige van deze Spaanse dans is dat hij als dans getiteld
is, maar eigenlijk een ballade-karakter heeft, alsof er in een lied iets verteld
wordt.” Over de hele reeks schreef de pianist Marcel Worms: “Granados was
vrijwel geheel autodidact en het oorspronkelijke volksmuziekkarakter is in zijn
‘Spaanse dansen’ dan ook goeddeels bewaard gebleven.”
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We kunnen Spanje niet verlaten zonder ook even gewag te maken van Pablo de
Sarasate (1844-1908), vioolvirtuoos en componist. Zijn “Spaanse dansen”
worden nog steeds uitgevoerd. Idem dito wat betreft de zes “Spaanse dansen”,
voor piano geschreven door Isaac Albéniz (1860-1909). Ook van deze componist
mag gezegd worden, zoals van de twee vorige, dat de aantrekkelijkheid van zijn
muziek veel te danken heeft aan de invloed van de Spaanse (= Catalaanse,
Andalusische, Castiliaanse …voor elke componist anders in te vullen)
volksmuziek.
We beëindigen ons overzicht in Zuidoostelijk Europa en meer concreet in
gezelschap van Béla Bartók (1881-1945). Zijn geboortedorp Nagy Szent Miklós
behoorde vroeger tot Hongarije, maar ligt nu binnen de grenzen van Roemenië.
We citeren hem hier echter voor een nog groter gebied en meer bepaald voor
Hongarije, Roemenië en Bulgarije.
Kan men Béla Bartók tot de 19de eeuw
rekenen? In feite wel. We doen nogmaals
beroep op dr. Jan L. Broeckx:”In de laatste
twintig à dertig jaar van de 19de eeuw
overheerst het Impressionisme, dat echter
wortelt in een houding van de geest welke
met die van de Romantiek zozeer verwant is,
dat meer en meer de opvatting veld wint dat
het Impressionisme als een bijzondere vorm
van Romantiek te beschouwen valt.” Was
Béla Bartók een impressionist? Deze
componist was vooral zichzelf. Verder is het
niet eenvoudig hem te klasseren.
“Aanvankelijk onder invloed van Brahms,
Liszt en Richard Strauss, werd Bartók later
gewonnen voor de muziek van Debussy en
het antiromantisch expressionisme van
Schönberg en Stravinsky, waarop een door
Bach en Beethoven geïnspireerde neoklassieke periode volgde.” (W.P. 1967).
Over Béla Bartók zegt dr. Jan L. Broeckx: “In zijn werk gaat de polsslag van het
moderne leven samen met romantische hartstocht; veroveringen van het
internationale muziekleven vindt men er naast nationale Magyaarse kenmerken.
Naar karakter en temperament is dit romantische kunst, naar techniek is zij
modern.”
Béla Bartók was niet alleen een begaafd componist, maar is ook de geschiedenis
ingegaan als volksliedvorser. Wat hier in deze bijdrage moet vermeld worden,
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zijn vooral vier op volksmuziek gesteunde bundels: a/“Roemeense dansen”
(1909 en 1915). Deze bestaan zowel in een orkest- als een pianoversie. Szébely
bewerkte ze voor viool en piano. – b/“Transsylvaanse dansen” – c/“Volksdansen
uit Hongarije” – d/“Bulgaarse dansen”. Over deze componist een korte
opmerking toch ter afsluiting. Bij Bartók wortelen ritme en melodie in de
Hongaarse-Bulgaarse-enzovoort volksmuziek. Geen enkel thema of melodie is
echter een werkelijke volksmelodie. Thema’s en motieven zijn alle door de
componist zelf gecomponeerd, maar uitgewerkt met ritmische en melodische
kenmerken van de volksmuziek waarnaar de werken verwijzen.
In de rand
Over het muurtje kijken, doen ze ook in de muziekwereld. Maar in de 19de eeuw
deden ze dat wel opvallend veel. Dat sloot trouwens naadloos aan bij de
belangstelling tijdens de Romantiek voor volksmuziek, ook dus voor de
volksmuziek van vreemde landen en volkeren. Opnieuw, we streven geen
volledigheid na. We verzamelden slechts een aantal voorbeelden die deze
belangstelling moeten illustreren.
Waarmee kunnen we beter beginnen
dan met de Duitse componist Johannes
Brahms (1833-1897) en diens twee
bundels “Hongaarse dansen” uit de
zeventiger jaren van die 19de eeuw. Ze
werden eerst geschreven voor piano
vierhandig. De orkestratie voegde
Brahms er later aan toe. Je hoort
duidelijk de ritmes van de Hongaarse
volksmuziek. Toch leek niet iedereen
erg tevreden. Zo vond Béla Bartók dat
de bewerkingen van Hongaarse muziek
door Brahms, Liszt e.a. eerder
verbasteringen waren en eigenlijk op
zigeunermuziek waren gebaseerd.
Een ander voorbeeld dat hier niet onvermeld mag blijven, zijn de “Zweedse
dansen” van die andere Duitse componist Max Bruch (1838-1920). Bruch had
trouwens een bijzondere belangstelling voor volksliederen. Cfr. o.a. zijn
“Schotse liederen” en “Hebräische gezangen”. Schotland had ook de
belangstelling van b.v. de Tsjechische componist Antonin Dvořák (reeds
geciteerd), die in 1877 een reeks “Schotse dansen” voor piano liet publiceren. En
ook in dit rijtje past onze eigen Paul Gilson (1865-1942) met eveneens een reeks
“Schotse dansen”.
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De verleiding is natuurlijk groot om ook naar Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847) te verwijzen en meer speciaal naar zijn “Schotse Symfonie” (18291842) met vooral in het tweede deel het gebruik van Schotse volksmuziek. Maar
we houden het hierbij.
Om te eindigen
Zoals reeds een paar maal gezegd, we hebben met deze bijdrage geen
volledigheid nagestreefd. Want dan hadden we zeker moeten verwijzen naar
Russische componisten als Alexander Borodin (1835-1918), Modest
Moussorgski (1835-1881), Nikolai Rimski-Korsakow (1844-1908) e.a., die allen
in hun werken voortdurend beroep gedaan hebben op dansmelodieën en
volksliederen uit het rijke cultureel verleden van hun geboorteland. Dan hadden
we zeker ook moeten verwijzen naar Franse componisten als Gabriel Fauré
(1845-1924) en Georges Bizet (1838-1875).

En waarom ook niet naar de – van
geboorte, alhoewel uit Frans-Poolse
ouders – Poolse pianist en componist
Frédéric Chopin (1810-1839). En er
leefden en werkten in die romantische
19de eeuw nog zoveel anderen, die in
hun werk teruggrepen naar de ritmen en
de melodieën van de volksmuziek …
Tot slot een opmerking die misverstanden moet voorkomen. Zijn al de
geciteerde “Vlaamse dansen”, “Duitse dansen”, “Noorse dansen”, “Spaanse
dansen” enzovoort, gebaseerd op bestaande volksdansmuziek? Natuurlijk niet!
Dat is slechts het geval voor een minderheid van die werken. De meerderheid
van die “dansen” zijn opgebouwd rond de melodie van volksliederen. Nog
andere zijn creaties van de componist zelf, zoals bijvoorbeeld nummer vijf uit de
“Vlaamse dansen” van Jan Blockx. Maar allen hebben ze het volgende gemeen:
In melodie en ritme laten ze de geest en de ziel van de volksmuziek weerklinken.
Ze brengen de aard en het wezen van de vele Europese volkeren klinkend tot
uitdrukking. Ze zijn zovele bewijsstukken voor de rijkdom die de diverse
volksculturen aan Europa te bieden hebben en tegen het misbruiken van het
internationalisme dat samenwerken wil vervangen door samensmelten.
Als U het mij vraagt en wat die totaal overbodige samensmelting betreft: In het
verleden en in de toekomst de bron van zeer veel ellende, politieke, sociale,
culturele …
Willy Cobbaut.
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Hij zat al in de redactieraad van “De Grote Ronde” toen wij er in 1991
bijkwamen: Herwig Haes, samen met o.a. Lutgard Simoens, Jos Baudewijn,
Julien Put, Piet Thys … de radiomakers van hun generatie. In die functie bracht
Herwig meermaals verslag uit van de Europeade, die hij telkens weer een
overweldigend evenement noemde dat op hem een grote indruk naliet. Wij
beleefden samen Turijn. Het betekende voor Herwig zijn laatste buitenlandse
verslag en zijn afscheid. Wij schreven toen 1996 …

Herwig Haes, vriend van de Europeade
Van bij ons eerste contact klikte het; wellicht ook wel omdat wij allebei rasechte
Waaslanders zijn. Vrij jong echter verliet de familie de Tassijnsgemeente
Haasdonk – nu deelgemeente van Beveren - om zich in het Antwerpse te
vestigen. Zijn liefde voor Zaventem kwam pas later, maar wakkert vandaag ook
weer sterk op. Omdat hij als opa zijn kleinkind wel dichter bij hem zou willen
hebben. Zo zijn opa’s nu eenmaal!
Eigenlijk was Herwig voorbestemd voor het theater. Hij kreeg zijn opleiding in
het Mechels Miniatuurtheater dat door Luc Philips was opgericht en werd geleid.
Regelmatig stond Gerda Marchand – later bekende K.V.S.-actrice - als
tegenspeelster tegenover hem. Een poosje was hij ook verbonden aan het
Koninklijk Jeugdtheater van Antwerpen. “Door de variatie in het repertorium
was dat een goede leerschool. Je gaf er regelmatig gestalte aan allerlei figuren
zoals prinsen, piraten en zelfs reuzen ... Het was de periode dat Corry Lievens
tekende voor de directie. Als tegenspelers heb ik er o.a. Liliane Raeymaeckers,
Annie Geraerts, Joost Noydens, Tony Van Looy, Gust Masson, Jos Van Heurck
nog zeer goed gekend. Ook Roger Bolders.
Ook met het Vlaams Volkstoneel trad ik meermaals op. Tot Piet Thys me
voorstelde om mee te werken aan de sportnamiddag op zondag. Ik herinner het
me nog heel goed, mijn eerste opdracht: Verslag uitbrengen over een
roeiwedstrijd. Geen eenvoudige klus als je daar totaal leek in bent. Maar men
scheen tevreden. Zo ben ik er in gerold …”.
Terwijl hij nog een sigaretje opsteekt, vertelt hij honderduit verder over de radio,
over de sport, over de collega’s. Taalvaardig als hij is, weet hij meer anekdotes
pittig te kruiden. Elk woord klinkt als muziek en zijn stem na jaren nog zo
vertrouwd.
Hij verwijst ook graag naar wijlen Mon de Clopper door wie hij met de
Europeade kennismaakte. “Wat een bezieling ging er van die man uit. Hij wist
de radiodirectie te overtuigen dat ik als verslaggever voor de radio mee kon

13

De driesprong 2/2008

14

naar de Europeade. Dat was voor mij telkens weer een echte belevenis. Die
uitbundige maar toch stijlvolle sfeer; die oprechte vriendschap tussen de
groepen uit de vele regio’s van het vrije Europa; die rijkdom in muziek en
klederdracht … Het sprak mij telkens weer zo sterk aan; het ontroerde me ook
keer op keer … De Europeade is toch wel een uniek gebeuren, ver weg van de
politieke manoeuvers, maar dichtbij en zo echt van het volk. Daar voel je een
groeiend Europa, één in bonte verscheidenheid maar met respect voor ieders
eigenheid. Dat heeft mij altijd aangesproken. Ook de collegialiteit onder de
verscheidene verslaggevers vond ik heerlijk. Sommigen zijn tot vandaag goede
vrienden gebleven.”
Ook voor meerdere “Dagen van
het Vlaamse lied” verzorgde hij
de presentatie, stijlvol en met
kennis van zaken. Voor een
filmreportage van de Europeade
in Valencia, in opdracht van
het
Ministerie
van
de
Nederlandse Cultuur, tekende
hij voor de begeleidende
commentaar. Maar de film
werd nooit vertoond, ook nooit
betaald naar wij vernamen …
Wij zijn Herwig Haes na zijn oppensioenstelling eigenlijk nooit uit het oog
verloren, ook al geraakten de contacten wel eens op een laag pitje. Maar als
acteur, radioman, zanger bij meerdere koren, presentator, maar vóór alles vriend
van de Europeade, is hij ons altijd blijven boeien.
De gezellige babbel op de brug van oud naar nieuw in die sfeervolle taverne in
Deurne met de “drie goddelijke deugden” van “De Driesprong” was een echte
belevenis onder vrienden. Moeten wij nog eens meer doen, Herwig! Misschien
in oktober in het land van Reynaert in Daknam? Het ga je ondertussen goed!
Het gesprek voerde Eddy Picavet
De foto ‘schoot’ Fred Scholliers
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Precies vijftig jaar geleden

Expo 58
Als er één ding is dat als een beklijvende herinnering is blijven
hangen, is het wel de Wereldtentoonstelling van het jaar 1958 te
Brussel, de Expo 58 dus! Dat is dit jaar net een halve eeuw geleden.
Wat gaat de tijd toch vlug … Iedere keer als ik op de A rond Meise
het Atomium zie opdoemen - al dan niet glanzend in de zon – zie ik
ze zo voor me … de beelden die me terugvoeren naar de vooravond
van mijn volwassenheid … Toen vrijheid nog niet de inhoud had die
ze vandaag heeft. Wij kwamen ook uit een zeer conservatieve
omgeving en dito opleiding. Want toen was eigenlijk zowat alles nog
taboe!
Ik was net afgestudeerd aan de normaalschool te Sint-Niklaas – toen
nog een bastion in het bisdom Gent - ”het Bokrijk der Belgische
bisdommen” – en ik voldeed mijn legerplicht … Of om het anders te
omschrijven: Ik lag eerst in de Baron Michelkazerne in Mechelen; na
acht weken en een Aziatische griep nog ruim een jaar in Dellbruck bij
Keulen. Vijftien verloren maanden eigenlijk waarin je zogezegd “man
moest worden” … of volwaardige Belg die zijn plan leerde trekken …
Het vaderland dienen met de meest onbenullige opdrachten en
oefeningen… Ingedeeld bij het 48ste QM (Kwartiermeesters!),
waarmee wij regelmatig werden opgeroepen voor een “Mars in
colonne” tussen Aken en Keulen of het Eifelgebergte in.
Het gebeurde regelmatig dat het radiocontact precies dan uitviel, wij
de eerste “merdes” van de majoor moesten incasseren, maar achteraf
de plooien toch weer werden glad gestreken als een of ander stiekem
moest afgehaald en/of ten huize van de majoor of kolonel afgeleverd.
… Onze majoor sprak overwegend Frans. Maar tegen mij deed hij
altijd erg goed zijn best om Nederlands te spreken. “Gij spreekt zeer
schoon de Vlaams. Gij moet dat mijn enfants leren! Op school zij niet
te veel apprend!“ Toen al voelde hij blijkbaar dat het Frans alleen toch
niet zo zaligmakend was … Anderen leerden dat nooit! Zijn vrouw
was een Vlaamse, die hij altijd aansprak met: “Ma pieteke!”… vooral
als hij veel te lang in de mess was blijven hangen en ik hem dan naar
huis moest voeren. Als wij dan de wachtpost voorbij reden en
iedereen in het gelid sprong, zei hij altijd: “ Passez! Mon cher! Ne
regardez pas ces embéciles ! Gij dat kan verstaan ?…”
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Het klikte zeer goed tussen mij en de majoor …”Gij beaucoup trop
braaf pour de troep!” … Thuis aangekomen, zei hij dan altijd
hetzelfde : “Pour mon ami? Un bon whisky!” Ik probeerde dat altijd
te omzeilen, maar daar was geen ontkomen aan. Want zo kon hij er
ook nog eentje meedrinken.
Zijn vrouw – pardon, zijn pieteke! - was van Kortrijk! Een felle! En …
een hele snelle! …
En precies in die dagen beleefde ons land – toen nog één en zonder
taalgrens – haar heropstanding: Met Wereldexpo 1958. Een feestjaar!
Want iedereen kon en mocht genieten van wat rond de Heizel in
Brussel was uitgebouwd en opgetrokken: Eigentijds en in ook wel
zeer vooruitstrevende paviljoenen waar de verwondering en
bewondering voor allerlei nieuwe technische snufjes heel wat
belangstelling wekte. De Sowjet-Unie en Amerika wilden zeker voor
elkaar niet onderdoen … Er ging als het ware een nieuwe wereld voor
ons open. Een totaal andere kijk op de wereld die tot begin van de
vijftiger jaren niet veel verder dan de buurlanden ging; maar die
vanaf het opstarten van de televisie zeer snel tot een dagelijkse kijk op
de wereld zou groeien. En vandaag al lang de meest doodgewone
zaak is. Soms zit men met zijn neus op de feiten of bereiken de
beelden ons al heel wat sneller dan het gebeuren zelf …
En boven dit alles domineerde
het Atomium, dat ook wel in de
volksmond werd omschreven als
“de bollen van Gerard” en
waaraan mijn eigen vader nog
gewerkt had. Trouwens, iedere
keer als die reuzegrote ijzerkristal op de nog jonge Vlaamse
Televisie in beeld kwam, moest
hij toch wel eens onderstrepen
dat hij daar ook had opgestaan
of aangehangen! Hij was daar
fier op! En terecht!
Voor dat maandenlange wereldgebeuren in Brussel kregen de
militairen in Duitsland liefst vier extra verlofdagen. Voor iemand die
hier een lief had, was dat wel nog iets speciaals. Daar bovenop kreeg
ik nog vier dagen extra van de majoor. Echt! Ik had niet te klagen!
Een uitstap naar Brussel was in die dagen nog een hele belevenis!
Dat
ging veelal met de autocar, want weinigen hadden toen al een eigen
wagen. Dat zou pas in de golden sixties gebeuren …
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De Vlaamse Televisie - toen nog het NIR - zond elke dag beelden van
op de Expo naar de huiskamer. Bob Van Bael, Pros Verbruggen,
Lucien Boussé … waren de klokvaste commentatoren en beschreven
in geuren en kleuren de grote en kleine gebeurtenissen … Heel wat
mensen vergaapten zich voor de uitstalramen van de electro-zaken
om toch maar een glimp op te vangen. Kleine jongens stonden met de
neus tegen het raam geplakt …
Ook in de café’s dromde de buurt
samen,
keek
met
grote
verwondering
toe
…
Marie
“vertaalde” voor haren Gust wat
Maurice Dieudonné als commentaar
vertelde. Soms was dat aanleiding
voor heel wat gemor bij de andere
aanwezigen … Marie had zo een
schelle stem en moest ook wel
regelmatig iets harder roepen want
Gust had het nogal moeilijk om iets
van de eerste keer te verstaan… En
daarbij, met niet elk woord van
Maurice was Marie ook vertrouwd
… Ze gaf er dan ook regelmatig haar
eigen interpretatie aan … “Wat
zeggen ze? Over wat gaat het?” ... ’t
Leek net een plaatje van 45 toeren
dat in die dagen in de mode was …
Maar Marie was daar kordaat in:
”Zwijgt en luistert!” … En daarmee
was het met elke commentaar uit en
gedaan!
Een bezoek aan de Expo 58 was werkelijk een feest! Wij smulden van
de heerlijk zoete druiven in het Spaans paviljoen, proefden de nougat
uit Montelimar, keken de ogen uit op de dansen uit Midden-Afrika en
waren gefascineerd door de “Troubadours van Koning Boudewijn”
die toch wel een nieuw geluid brachten … De wereld ging voor ons
als het ware open … En al die rassen en kleuren zomaar samen als in
een grote smeltkroes … Wij stonden met open mond te kijken naar de
meest excentrieke nieuwigheden die het Amerikaans paviljoen
bundelde, werden overdonderd door een eerste model van de
Spoetnik in het paviljoen van de Sowjet-Unie … Wij vlogen in koetsjes
over de kabelbaan of lieten ons in een tweemanswagentje rondvoeren
de hele Expo langs…

De driesprong 2/2008

18

Maar dé grote attractie was toch … “Vrolijk België”. Een dorp,
opgetrokken in karton en met plaasteren muren, maar precies echt!
Een aaneenschakeling van tavernes en eethuisjes waar Pallieter nooit
ver weg was, het bier stroomde en het rook er altijd naar wafels,
braadworst, zuurkool, pannenkoeken en ook wel naar … verschaald
bier tegen sluitingstijd. Voor de smullers was er altijd wel één of
ander te versieren … Maar de echte stemming kwam er pas als de
avond viel, de lampionnen aanflitsten, de fanfare haar rondgang deed
en de danstenten hun deuren openden. Vlaamse Kermis en Fancy Fair
tegelijk! Daar werd niet over gediscussieerd. Mevrouw Milquet,
madame ‘Non’ was er nog niet. Maar ook toen al gingen er toch al
stemmen op dat het Nederlands er zo weinig aan bod kwam.
Expo 58, een maandenlang feest met Europese
en
intercontinentale
accenten. Met schattige
hostesses ook in blauw
pak met witte chemisier
… En met een blauw
hoedje op. Guy Verhofstadt en Patrick De
Wael zouden heel fier
zijn geweest; en De
Croo
zeker
niet
minder…
Wij waren pas twintig en al verloofd. Maar alleen mochten wij daar
niet naartoe. Ons moeder, mijn toekomstig schoonmama en een
vriendin van beide vergezelden ons! En hielden ons wel voortdurend
in ’t oog. Je kon eens niet weten … Maar ’t was wel gènant! Vonden
wij allebei. Mei ’68 was nog ver weg! … Ik was éénentwintig in
achtenvijftig … Wij liepen langs die intercontinentale carrousel op de
Heizel en wij voelden ons - hand in hand - ook zo al meer dan
gelukkig!

■■■
Picavet

Eddy
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VOOR
UW
AGENDA

DATA GOUWVENDELEN ANTWERPEN

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

23/03/2008 …………………………..…………
27/04/2008 …………………………..…………

Geen gouwvendelen
Stokkeslagers (Pulderbos)

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

ZA 22 MAART 2008
Bal Experience – Tweemaandelijkse dansactiviteit van het “Muziekcentrum ’t
Folk” in Dranouter waarbij workshops, dans en ’s avonds een Bal Folk op
hetzelfde programma staan. Voor reservaties en alle verdere info: 057/446933
of info@folkdranouter.be. En uiteraard ook via www.vvkb.org.
ZO 23 MAART 2008
Kindervolksdansfeest van vkg. “De Harlekijntjes” in de Wijkzaal, M.
Ghandistraat 25 te Mechelen-Zuid. Van 14 tot 17 u. Info: Tel. 015/630 106 of
de_harlekijntjes@hotmail.com.
ZA 29 MAART 2008
DoeDansDing – Vanaf 20 u INSTUIF met Vlaamse en internationale dansen.
Daarna FOLKBAL met de folkgroep “Kléan”. Einde tegen 1 u. Locatie: OC
“Ter Gulden Celle”, Doornzele Dries 57 te 9940 Doornzele/Evergem. Inkomgeld: VVK 4 euro – ADK 5 euro. Info: www.sneyssens.be.
ZA 5 APRIL 2008
Volksdansfeest van vkg. “Sneyssens” (Evergem) in de polyvalente zaal van
het St.-Gregoriuscollege, J. de Saint-Genoisstraat 85 te 9050 Gentbrugge.
Aanvang: 20 u. Info: www.sneyssens.be.
ZA 12 APRIL 2008
Antwerpen danst er(f)goed – Totaalspektakel ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van VVKB Gouw Antwerpen en van vkg. “De Karekiet” uit Puurs.
Locatie: Theaterzaal CC De Kollebloem, Kloosterhof 2 te 2870 Puurs.
Informatie en reservatie via André de Witte, Molenstraat 27 te 2870 Puurs. Tel.
03/8895846. Meer details: zie de folder midden in dit nummer van “De
Driesprong”.
ZA 19 APRIL 2008
Volksdansfeest van vkg. “De Wevers” (Borgerhout) van 20 u tot 24 u in de
grote feestzaal in het Fort van Merksem, Fortsteenweg te 2170 Merksem. Info:
dre.couvreur@skynet.be.

Spaghettizwier van vkg. “Repelsteentje”. Om 16 u begint het feest met een
optreden van de organiserende volkskunstgroep. Vanaf 17 u 30’ begint de
eigenlijke spaghettizwier. Locatie: Zaal “Berkenhof”, Ferd. Maesstraat te 2550
Waarloos/Kontich. Reserveren is noodzakelijk. Dat kan via tel. 03/8778838 of
via repelsteeltjekontich@hotmail.com.
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Lentebal Vlaamse volksdans. Aanvang 20 u. Het dansprogramma bestaat uit
een basisrepertoire van Vlaamse en internationale volksdansen voor jong en
oud en alle leeftijden daar tussenin. De deelnemers komen bij voorkeur in
groeps-klederdracht, maar dat is niet verplicht. Begeleiding door het
muziekensemble “Dissonant”. Org. Danspunt. De dansleiding is in handen
van de themacommissie Vlaamse volksdans. Locatie: Zaal “Selekest”, SintSalvatorstraat 38 te 9000 Gent. Leden Danspunt betalen 5 euro, niet-leden
betalen 6 euro.
ZA 26 en ZO 27 APRIL 2008
Viering van 35 jaar Jovolka in 2950 Kapellen/Antwerpen. Van zaterdag 10 u
tot zondag 22 u. Info via philip.bogman@jovolka.be of via info@jovolka.be.
Dag van de Dans 2008 – Org. Danskant – Vrij podium voor individuele
dansers, dansparen of dansgroepen in het Waasland Shoppingcenter en in de
danszaal van dansschool Conquista te Peer. Info en inschrijvingen:
www.dagvandedans.be.
VR 9 MEI 2008
Gouwdansavond van de VVKB Gouw Oost-Vlaanderen. We zijn deze maal te
gast bij vkg. “Sneyssens” in Evergem. Meer info wordt graag verstrekt via de
deelnemende groepen.
ZA 10 en ZO 11 MEI 2008
Folklorefestival WIVO – Met deelname van “Les Joyeux Vendéens (F),
Haddenham Hoofers Appalachian Step Dancing (GB) en vkg. “De Kegelaar
(Wilrijk). Programma: Zaterdag om 20 u kleine voorstelling van de groepen,
gevolgd door workshops en verbroedering in de Rozenkranszaal, Heistraat
390 te 2610 Wilrijk. Zondag om 11 u 30’ (na de eucharistieviering) in de
Rozenkranszaal aperitiefconcert door de Kon. Harmonie Sint-Bavo o.l.v.
Patrick Van der Meiren. Inkom is gratis. Eveneens op zondag van 15 u tot 18 u
festivalvoorstelling in het Diontheater, Sint-Camillusstraat 29 te Wilrijk.
Hiervoor is reserveren wenselijk, gezien het beperkt aantal plaatsen. Eveneens
op zondag: Sinksenbal in de Rozenkranszaal (zie hoger). Info en kaarten:
www.dekegelaar.org en tel. 03/828.51.51.

Voor de meiboomplantingen van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas) op
zondag 11 mei 2008 en van vkg. “Reynout” (Grembergen/Dendermonde)
op zondag 18 mei 2008, zie volgende bladzijde.

VR 27 tot ZO 29 JUNI 2008
Sint-Jansweekend van het VVKB Jeugdcollege. Locatie: “The Green Valley”,
Varn 5 in 3793 Teuven/Voeren. Jeugdweekend met dansen en allerlei leuke
activiteiten. Speciaal dit jaar: Boerengolf. Info: Koen Denduyver 0496/231803 of
koen@hovelingen.be.

20
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ZO 11 MEI 2008
Meiboomplanting
van
vkg.
“Boerke Naas” in het Romain de
Vidtspark, Parklaan z/n te 9100
Sint-Niklaas. Info bij Sigrun van
Eynde
(03/7779752)
of
Dirk
Adriaenssens (03/2964101).
ZO 18 MEI 2008
Meiboomplanting
van
vkg.
“Reynout” in het Reynoutlokaal,
St.-Elooistraat
15
te
9200
Grembergen/Dendermonde.
Aanvang om 11 u 30’ met een
aperitiefconcert door de “Mardi
Gras Jazzband”. Duitse gastgroep
“Roweler Tanzlüt”. En verder de
folkgroep “Roots”, “Siluskip Zele”
(Rope
skipping),
“’t
Klein
Muziekske”, “Activo” (kinderanimatie). De toegang is gratis,
maar voor de “Satékes op ’t vier”
moet ingeschreven en betaald
worden. Einde tegen 18 u. Info via
Sandra Peelman (0497/866397à of
Kris Dierickx (0472/396110 of
052/217259).

DO 10 JULI 2008
Parkival – 2de internationaal volksdansfestival met groepen uit Litouwen en
Mexico en de gastgroep “De Hovelingen-Viking” uit Gistel. Aanvang om 19 u.
Na de optredens Hovelingenbal met folky dances in open lucht. Toegang
gratis. Locatie: Stadspark aan de kerk van Gistel. Info: Koen Denduyver –
0496/231803 of koen@hovelingen.be of www.parkival.be.

Noteer ook volgende data nu reeds in uw agenda …

◙

23 – 27 JULI 2008 - Europeade voor Europese volkscultuur in Martigny
(Zwitserland). Meer info in volgend nummer.

◙ 18 OKTOBER 2008 - Jaarlijks gezellig samenzijn. Deze maal in Daknam, een
stemmig plaatsje even ten noorden van Lokeren. Veel gezelligheid en opnieuw
een gevuld programma. Wie er vorig jaar in Dendermonde bij was, zal er
opnieuw bij willen zijn! Meer info in een volgend nummer.

◙

11 OKTOBER 2008 - VVKB-Jeugdtreffen te Heist-aan-Zee. Org. VVKBJeugdcollege i.s.m. vkg. “De Sloepe”.

◙

5 – 6 – 7 DECEMBER 2008 - 15de Luciaweekend. Meer informatie hieromtrent in een der volgende nummers.
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tip voor

een volksculturele uitstap

over de “schreve” ………
DE ROEP VAN DE BELFORTEN
Wat ooit wachttorens waren, zijn nu de
trotse symbolen van de macht, de
kracht en de onafhankelijkheid van de
stadsbewoners.
Er staan er in Vlaanderen, maar er
staan er ook veel in Frans-Vlaanderen.
Nu de lente in de lucht hangt en het
weer hopelijk wat betert, kunnen we er
maar eens op uit trekken. Op zoek naar
die belforten “over de schreve”
bijvoorbeeld. Weet je dat sinds 15 juli
2005 maar liefst 17 belforten daar tot
werelderfgoed van de UNESCO behoren?
Ga ze zeker bekijken in Aire-sur-la-Lys
(Ariën/Leie), Armentières (Armentiers),
Arras
(Atrecht),
Bailleul
(Belle),
Bergues (Sint-Winoksbergen), Béthune
(Betun), Boulogne-sur-Mer (Bonen),
Calais (Kales), Cambrais (Kamerijk),
Comines
(Frans
Komen),
Douai
(Dowaai), Dunkerque (Duinkerke – kerk
en stadhuis), Gravelines (Grevelingen),
Hesdin (Heusden), Lille (Rijsel) en Loos.

Het robuuste belfort
van Boulogne-sur-Mer (Bonen)
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www.vvkb.org
volksdans – volksmuziek – vendelspel … online
Begin januari heeft VVKB een stap verder gezet in de verspreiding van volkskunst
door de ontwikkeling van een eigen website: www.vvkb.org. Met de site wil
de VVKB nog meer volksdans, volksmuziek en vendelspel in Vlaanderen gaan
promoten.
Je kan er al terecht voor info over VVKB, De Driespong digitaal en alle
volkskunstactiveiten in Vlaanderen. Wie “De Driesprong” zelf niet thuis ontvangt,
kan die voortaan op de VVKB-site gaan lezen in PDF-formaat.
Bovendien kan je zelf lid worden van www.vvkb.org en zo ook eigen
activiteiten gaan toevoegen aan de kalender. Met enkele muisklikken kan je dus
heel eenvoudig jouw activiteit publiceren op www.vvkb.org en komt die zo ook
meteen terecht bij de redactie van “De Driesprong”. Een webredactie zal ervoor
zorgen dat alles in goede banen geleid wordt en kan bepaalde activiteiten extra in
de kijker gaan zetten.
Graag zou ik als webmaster een oproep willen doen aan alle leden van VVKB om
www.vvkb.org mee te helpen promoten op het web door een banner of link te
voorzien op de website van jullie groep. Info om de banner op jullie website te
zetten, kan je natuurlijk vinden op www.vvkb.org.
Benny Meyns
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■■■

Vanwege “De Marjolijntjes – een afdeling van vkg. “Mieke Stout” –
ontvingen we in Oudenaarde een dikke omslag met een reeks foto’s en ook enkele
verslagen van voorbije activiteiten. Marijke, J.H., Albert en S.A.M. Maesen hadden
hiervoor hun beste pen bovengehaald. Plezant om te lezen, maar te veel om alles hier
af te drukken. We moesten dus kiezen en we namen (het eerste deel van) het verslag
van het Marjolijntjes-weekend te Dilsen-Stokkem op 5, 6 en 7 oktober 2007.(Cw).

MET DE MARJOLIJNTJES
NAAR DE KALEI
IN DILSEN-STOKKEM

Zoals ieder jaar gingen we samen op weekend!!! Dit jaar zijn we naar “De
Kalei” in Dilsen-Stokkem geweest. Vrijdagvoormiddag ben ik samen met
mama naar St-Erasmus gegaan om mijn linkerheup te laten onderzoeken,
want ik had al een maand pijn. Mijn heup is op zich gezond. Alleen zit er
veel spanning op mijn heupspier en daardoor wordt de heupkop omhoog
getrokken. De specialist schreef spierontspanners voor. De apotheker
verwittigde ons dat het kon dat ik ervan in slaap kon vallen. Gelukkig, want
mama wilde mij dat medicijn al een poos later geven. Nu gaf ze dat wanneer
ik alles had afgedrukt om mee op weekend te nemen. En inderdaad, eerst
werd ik high en in de auto viel ik in slaap. Blijkbaar was het overal file, maar
daar merkte ik niets van.
Toen we bijna op onze kampeerplaats waren, werd ik toch wakker, hoor!
Mama vertelde me dat ze niet verkeerd gereden was. PROFICIAT!!!
Klara en Myriam kwamen ons met een glimlach tegemoet. Nog steeds lachte
ik om niets. Ze droegen mijn valiezen. Wel geraakte ik in het huis zonder te
botsen. Zoals gewoonlijk sliep ik bij Myriam op de slaapkamer. Leuk was het
weer. Mama bleef spaghetti bolognaise eten. An, de verantwoordelijke, legde
ons uit hoe de afruim in z’n werk ging. René antwoordde: “We gaan het
goed doen.”
Maria, Myriam en ikzelf zaten aan één tafel. Gezellig was dat écht! Plots viel
bij Maria, mama en mezelf onze frank dat we alledrie thuis sojapudding
vergeten waren. Na het eten dekte iedereen de bedden op. Om kwart over
acht begon de flashy fuif met gekleurde lampen. Kurt was een goede DJ, vond
ik. Na een poos haalde Jo bakken met flesjes Coca-Cola, Fanta en Sprite.
Ieder Marjolijntje mocht bij Jo één drankje gaan halen. Daar was ik blij om,
want ik had grote dorst van al dat zot bewegen. Maria heeft voor mij een
bijnaam, nl. fuifbeest. (…) Rond halftien sloten we de dag met een rustig
liedje af. Daarvan genoot ik echt. Myriam en Maria legden me samen in mijn
bed. Ze hebben goed opgelet voor mijn hoofd. Het was een stapelbed.
Heerlijk geslapen heb ik die nacht.
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UIT HET FOTO-ALBUM
VAN DE MARJOLIJNTJES

Zaterdag stonden we om halfacht op. (…) In mijn duwrolwagen ging ik
ontbijten. Voor de laatste keer zaten Myriam, Maria en ik aan één tafel. Op
mijn gemakje ontbeet ik heerlijk. Om halftien maakten we ons klaar om te
gaan wandelen in de omgeving. Ik trok mijn dikke, groene jas aan. Het was
mooi weer. Een paar personen zongen spontaan liederen. Op een bepaald
ogenblik reed ik mij vast in een put met modder. Uiteindelijk kregen ze me
uit de modderput! Even moest ik bekomen van mijn belevenis. Ik kon niet
meer van het lachen uit onmacht. Als we een eindje verderop waren,
draaide er een groepje terug naar De Kalei. Ik keerde mee terug, omdat de
weg slecht lag voor mensen met een rolwagen.
Marijke

■■■

Op 6 januari vieren wij Driekoningen. Maar tijdens deze periode
vieren de “Belle Duveltjes”, de volksdansgroep uit Bailleul – Belle in de
volksmond - ook traditioneel hun “Fête des Rois”. Dit jaar was het
trouwens een speciale editie. De groep bestaat namelijk 30 jaar en dit moest
natuurlijk gevierd worden! Vanaf 14 uur stonden de deuren wagenwijd open
en was iedereen welkom om de groepsgeschiedenis nog eens te bekijken.

Op 12 januari 2008 was onze correspondent
in Frans-Vlaanderen bij de “Belle Duveltjes”
De evolutie in de kledij was er te zien en een fototentoonstelling bracht dit
alles nog eens in beeld. Om 16 uur begon dan de feestnamiddag. Voor
de gelegenheid hadden ze alle ex-leden nog eens opgetrommeld. Sommigen
onder hen waren zo enthousiast dat ze echt mee op het podium wilden
staan, ze waren het dansen nog niet verleerd. Na een viertal repetities met
deze leden werd een heus programma ineen gestoken en de oud-leden
schitterden op het podium met o. a. Jan Pirrewit, Carillon van Duinkerke,
Les Lanternes, de Trawantel, Kermislief en de Rozenwals.
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Na de “Galettes des Rois” met de al even traditionele bonen en de “Danse
des Rois” was het de beurt aan de huidige volksdansgroep. Met “Le Mystère
de la forêt du Mont Noir” brachten ze het verhaal van Tintje, een
woordspeling op Kuifje. Net zoals Mr Henry en Mr Harry (Jansen en
Janssen), kapitein Rol-mops (Haddock) en professor Le Houblon (De Hop –
Zonnebloem) dansten alle personages samen met nog andere figuranten van
de groep o.a.: De Boerenkermis, Dubbel span, Bloemen voor Anja,
Oogstkoeken-kermis, De handelaar van Smyrna, Kettingpolka, de
Steltendans, Rijzenbezemdans, Hendrikje en de Putse Kadril stonden op het
programma en werden op een humoristische manier aangebracht door Tintje
& co. De 200 aanwezigen genoten er van en dansleider Jacques Meysman
kon tevreden zijn!

Om het namiddagprogramma af te ronden, reden de leden nog de grote
feesttaart binnen en we konden weer smullen. ’s Avonds werd er nog
afgesloten met een Bal Folk waar ‘La Piposa’, gekend van het Meiboombal
vorig jaar in Dranouter, en ‘Jeff de Belle’ het opgekomen publiek deed
dansen tot in de vroege uurtjes.
Pieter De Backere
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Op initiatief van enkele leden startte op
zaterdagnamiddag 16 februari jl. bij
vkg. “Reynout” in Grembergen
(Dendermonde) een jeugdgroep voor
jongens en meisjes tussen 10 en 14 jaar.
Het werd al onmiddellijk een succes.
Hanne Thienpondt maakte er een mooi
verslagje van en haar zus Lise zorgde
voor een illustratie. Beide dingen
drukken we hier op deze bladzijde
graag af, met onze dank voor de beide
gelegenheidsmedewerkers!
De jeugddansronde van zaterdag 1
maart is ondertussen ook al achter de
rug. Maar wie belangstellenden kent
voor de dansronde van zaterdag 22
maart ek. – om 14 u in het
Reynoutlokaal aan de Sint-Elooistraat te
9200 Grembergen – komt gerust een
kijkje nemen. Voor nog meer informatie
bent U altijd welkom bij Paulette de
Caluwé
(0494/226862
of
paulette_de_caluwe@yahoo.com).
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MIJN
EERSTE
VOLKSDANS

Dit was mijn eerste
volksdans en ik denk dat
ik nog 4 jaar ga
volksdansen
bij
de
jeugdgroep.
We waren met 11
kinderen: 10 meisjes en 1
jongen en het was te gek!
Er is ook een fotograaf
gekomen
van
“Het
Laatste Nieuws” en hij
heeft een foto van ons
getrokken.
Er zijn verschillende
dansen: makkelijke en
moeilijke, Griekse en
Vlaamse, rare en gewone.
De leukste dans vond ik
“All
American
Promenade” op het liedje
van
“Laïs”
en
de
moeilijkste vond ik de
Sirtaki.
Hanne – 11 jaar.

In de schaduw – nu ja, de schaduw, de zon was natuurlijk al een paar uur
gaan slapen – van de kerk van Hekelgem ligt het Parochiaal Centrum
“Patro” en daar had woensdagavond 27 februari jl. de gouwdansavond
Oost-Vlaanderen plaats. Vier groepen waren vertegenwoordigd: “Boerke
Naas” uit Sint-Niklaas, “Reynout” uit Dendermonde, “Sneyssens” uit
Evergem en uiteraard ook een aantal leden van “Knipoog”, de organiserende
groep.
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Gezellige gouwdansavond
Oost-Vlaanderen
“De boerkens smelten van vreugd en plezier als d’oogst is binnengereden. Ze gaan
met hunne boerinnen te bier en zij maken zeer goede sier.” Dat is natuurlijk de
tekst van “Boerenkermis”, een oud lied waarop nu ook gedanst wordt. Dat
had Machteld in Hekelgem op het programma gezet, naast nog een aantal
andere dansen. We sprokkelen verder wat uit het lijstje: “Blaydon Races” –
“Kadril van Schaffen” – “Slotheer” – “Kermislief” – “Valse zeeman” –
“Dubbele klappolka” en “Lichtjes van de Schelde”. En nog enkele andere.
De mensen van de uitnodigende groep “Knipoog” hadden voor lekkere
hapjes gezorgd. Samen met de drankjes, de dansen en de babbels zorgde dat
allemaal voor een aangename sfeer. En oh ja, hoeveel deelnemers waren naar
Hekelgem afgezakt? Een goede journalist zou die natuurlijk geteld hebben.
Maar ondergetekende toonde zich die woensdagavond geen goede journalist
en vergat dus zijn telraam boven te halen. We moeten daarom maar schatten
en dan houden we het op een veertigtal deelnemers. Wat lang niet slecht is!
Willy.

■ Donderdagavond 6 maart jl. om 20 u in zaal van het
lokaal van vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde
kon voorzitter Theo Smet het welkomstwoord uitspreken
op de statutaire Algemene Vergadering. Zoals steeds was de
vergadering – die formeel 62 leden telt – ruim in aantal om
geldig te vergaderen.

Statutaire Algemene Vergadering
van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw
■ Uit het financieel verslag over 2007 van André Dewitte bleek duidelijk dat ook
op dit toch wel belangrijk terrein – wij ontvangen van niemand subsidies – de VVKB
goed geleid wordt en een gezonde politiek voert. Ondanks een goed gevulde agenda
met heel wat eigen activiteiten kon het boekjaar afgesloten worden met een te
verwaarlozen negatief saldo. Dat houden we nog vele jaren vol!
■ Het werkingsverslag voor 2007 geeft het beeld van een actieve federatie. Het
Dagelijks Bestuur (officiëler = Raad van Bestuur) vergaderde vorig jaar 12 maal. Als
geheugensteuntje voor de lezer geven we even de samenstelling ervan: Theo Smet
(vz); André Dewitte (o/vz en penningmeester); Lieven Stubbe (secr); Chris Bauwens,
André Couvreur, Pieter de Backere, Hilde Servranckx, Lieve Tratsaert, Jeanne
Vandenbussche en Wilfried Vercammen (leden). Piet Pottie zetelt adviserend in het
bestuur als ere-voorzitter. De Algemene Vergadering kwam 4 maal bij elkaar.
De (her)opstart – of doorstart – in 2006 van de VVKB kende in 2007 zijn vervolg.
De werking bereikte stilaan een normaal peil, wat blijkt uit het aantal activiteiten,
georganiseerd door de federatie zelf of waaraan deze zeer uitgebreid haar
medewerking verleende. Het verslag hiervan in detail verscheen telkens in “De
Driesprong”. We sommen de hier bedoelde activiteiten even op: Nieuwjaarsreceptie
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te Oudenaarde (20 januari); Meiboomplanting te Dranouter (12 mei); SintJansweekend te Blankenberge (29 juni tot 1 juli); Jeugdtreffen te Koekelare (13
oktober); Gezellig Samenzijn te Grembergen/Dendermonde (13 oktober); Cursus
Kinderdansen te Heule (11 november) en, in samenwerking met het IVV, de cursus
“Van vissers, kapers en matrozen” te Aalbeke (18 november).
Ons tweemaandelijks tijdschrift “De Driesprong” – telkens ong. 36 blz. – verscheen
zesmaal en heeft een oplage van om en bij de 300 exemplaren. Uit de
abonnementenlijst blijkt dat DD door diverse bevriende organisaties, door tal van
individuele sympathisanten en door de VVKB-groepen zelf zeer gewaardeerd wordt.
■ Tijdens de vergadering werd de stand van zaken opgemaakt betreffende onze
contacten met andere organisaties. Bedoeld zijn vooral het Instituut voor Vlaamse
Volkskunst, Danskant en het Europeadecomité Vlaanderen. Deze contacten verlopen
in een zeer positieve sfeer en zullen, in de toekomst zoals reeds in het verleden, tot
activiteiten leiden waar iedereen in het algemeen en de beoefening van de volkskunst
in Vlaanderen beter van worden. Enkele trefwoorden uit het verslag: Internationaal
Vendeltreffen (met het Europeadecomité Vlaanderen) – cursussen i.s.m. het IVV –
een muzikantentreffen – nieuwe danscreaties - samenwerking op diverse
organisatorische terreinen (met Danskant). Plus, en hierover geven we graag wat
meer details – een project (met het IVV) onder de benaming “Culturen ontmoeten
elkaar al feestend” in het breder kader van de bescherming van het immaterieel
cultureel erfgoed in Vlaanderen met aandacht voor diversiteit. In de daarbij horende
‘partnerverklaring’ wordt vooral samenwerking gezien rond vormgeving van riten en
symbolen onder de vorm van gebruiken en feesten in een jaarkring, waarbij
volksdans, volkszang, vendelspel en kledij een rol spelen. Ondermeer zijn de
VVKB-groepen een dankbaar onderwerp voor het samenstellen van het boek dat
hierbij het licht zal zien.
Inzake het organiseren van een nationale meiboomplanting zijn nog steeds
onderhandelingen bezig, waarvan de uitkomst op dit ogenblik onzeker is.
■ Bij de evaluatie van de voorbije projecten tijdens het werkingsjaar 2007 bleek de
vergadering zeer positief over wat de voorbije twaalf maanden gebracht hadden.
Daarbij werd iets langer stilgestaan bij de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 20 januari
2007 te Oudenaarde. Het culinaire en het feesten, begrijpt U … We noteerden
terloops ook dat “Oudenaarde” voor volgend jaar reeds geboekt staat voor
zaterdagavond 17 januari 2009. En als U nu toch uw agenda bovengehaald hebt, kunt
U meteen ook het Jeugdtreffen 2008 noteren: zaterdag 11 oktober te Heist-aan-Zee.
Wat de recente en nog aan gang zijnde projecten betreft, werd uiteraard veel
aandacht besteed aan de nieuwe website, die door iedereen zeer positief ontvangen
werd en waarvoor Benny Meyns alle lof verdient.
■ In het kader van de samenwerking met Danskant en meer bepaald wat betreft de
verzekeringen werd door André Couvreur verslag uitgebracht over een
vergelijkende studie met aan de ene kant de voor de meeste groepen huidige toestand
en aan de andere kant wat de samenwerking met Danskant te bieden heeft. Er zijn
geen wezenlijke noch onoverkomelijke verschillen opgemerkt. De details van de
vergelijking zullen met het verslag van deze AV meegestuurd worden. Zo kunnen de
groepen met voldoende kennis van zaken de huidige toestand en de mogelijkheden
voor de toekomst zelf beoordelen.
■ Noteer dat dit verslag een beknopte versie is van het uitgebreid (officieel) verslag
en slechts zaken bevat die ook voor de bredere groep van (bestuurs)leden en
sympathisanten van belang geacht worden.
Verslag: Lieven Stubbe en Willy Cobbaut.
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♣ Op zondag 1 mei ek. organiseert het Europeadecomité
Vlaanderen in Affligem een verbroederingsdag met de Balten.
Dans-, muziek- en zanggroepen uit het Brusselse worden hier
samen met onze groepen op uitgenodigd. De zoektocht naar
groepen en belangstellenden is echter niet zo evident.
Daarom volgende drie vraagjes: 1. Ken je het bestaan van een
Baltische vereniging in een of andere gemeente? – 2 Ken je
geïnteresseerden uit je omgeving die banden hebben met Estland,
Letland en/of Litouwen? – 3 Weet je per toeval of er Baltische
groepen in ons land zouden zijn rond die periode? Je bewijst er de
organisatoren een dienst mee als je op een of meerdere van die
vragen een antwoord stuurt aan Machteld Van den Bossche – Via
knipoog@telenet.be of 0473/475393.
♣ De Vlaamse Europeadedans voor Martigny is een “Jeugdsuite” en voor de
vendeliers werd de “Rozebeekse reeks” gekozen”. De repetitie heeft plaats op zaterdag
26 april om 13 u 30’ in het CC “Zonneputteke”, De Ster 1 te 2980 Zoersel. Om 17 u 30’
start dan een gezellige Zwitserse maaltijd (Keuze tussen Raclette of
charcuterieschotel) waarvoor men uiterlijk op 19 april ek. dient in te schrijven bij het
Europeadecomité Vlaanderen, Bisschoppenhoflaan 231 te 2100 Deurne (ook via
vlaanderen@europeade.eu of fax 03/2385375). De prijs bedraagt 12,50 euro p/p en kan
vooraf betaald worden op rekening 068-2161276-46.Voor meer info kan men bellen
naar 03/2480727. Ook wie niet aan de Europeade deelneemt, is welkom!

Er zijn in Frans-Vlaanderen een groot aantal volksdansgroepen actief die duidelijk de
band met hun historisch verleden niet willen loslaten. Vlaanderen en de Vlaamse
volkscultuur leeft in dat stuk van Frankrijk nog altijd, ongeacht het feit dat veel leden
van die groepen geen Nederlands meer spreken. Alhoewel ook daar verandering in
komt …

Nodig eens
een Frans-Vlaamse groep uit
Dat U niet over namen en adressen beschikt, is voortaan geen argument meer, want
hierna geven we U de namen en adressen van welgeteld twintig groepen van “over
de schreve”.

NORD
Les Pacotins et Pacotines - Gilles Rogin IME rue Ampere, F - 62219 Longuenesse.
Tél. 03.21.98.46.54.
Les Danseurs du Marais - Leopoldine Chaput, 29 rue Faversham, F - 59190
Hazebrouck Tél. 03.28.41.67.42.
La Flandre Magique - Francette Bruneval, 7 rue de Dunkerque, F - 59280
Armentieres. Tél. 03.20.35.98.99.
Les Jouveignes - Francette Bruneval, 7 rue de Dunkerque, F - 59280 Armentieres.
Tél. 03.20.35.98.99.
Vonchelle - Odette Bar, 155 rue des Bles d'Or, F - 59850 Nieppe. Tél.
03.20.48.73.11.
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De Belle Duiveltjes, Mme Nancy
Militao, 60 rue de la Gare, F - 59270
Bailleul. Tél. 03.28.50.12.31 – of Mle Karine Charlet, 98 rue de Lille,
F - 59270 Bailleul. T. 03.28.43.67.48.
Vlam Koekjes - Martine Terrier, 249
rue de Berthen, F - 59270 St-Jans
Cappel. Tél. 03.28.41.11.70
Het Reuzekoor - Chateau Coquelle,
rue de Belfort, F - 59240 Dunkerque.
De Klompjes – François Ducroquet,
36 rue du Maire Marquillies, F 59118
Wambrechies. Tél. 03.20.39.78.04.
De Klappende Kloef - Roger Beke,
22 rue Jules Watteuw, F - 59250
Halluin. Tél. 03.20.46.68.50
De Zotte Vlaamse - Yannicke
Fromont, 40 rue Victor Hugo, F 59118
Wambrechies.
Tél.
03.20.78.83.37.
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Straatje in Rijsel

Les Bruants - Cecile Lievre, 1 rue A. Musset, F - 59790 Ronchin. Tél.
03.20.88.04.61.
Les Danses du Bourg - Benedicte Boussekey, 72 rue Gaston Baratte, F - 59650
Villeneuve d'Ascq. Tél. 03.20.41.09.72
Les Archelles - Marie-Claude Wafflart, 146 rue Voltaire, F - 59286 RoostWarendin. Tél. 03.27.80.37.98

Les Bruants” uit Ronchin (nabij Rijsel)

PAS-de-CALAIS
Les Bons z'Enfants - Mr ou Mme Capet, 6 allée des Libellules, F - 62630 Etaples.
Tél. 03.21.09.56.94 (Office de Tourisme).
La Bagarnette - Gilles Rogin IME rue Ampere, F _ 62219 Longuenesse; Tél.
03.21.98.46.54.
Les Folkeux du Petit Paradis - Anne-Françoise Denoeud, 249 chemin du Paradis, F
– 62136 Lestrem. Tél. 03.21.26.18.66.
La Piposa - Mr et Mme Boulanger, 59 rue des Chauds Foumeaux, F - 62840 Sailly
sur la Lys. Tél. 03.21.66.29.63
Tradidanses - Albert Buisine, 3 rue d'Auxerre, F - 62117 Achicourt. Tél.
03.21.27.05.06.
MontSaintEloisirs - Colette Senechal, 13 rue de Douai, F - 62144 Mont-Saint-Eloi.
Tél. 03.21.58.05.45
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Honderd jaar geleden --------------------------------------------------------- ■■■■
Hoofdzakelijk in de jaren 1900 tot 1910 – zowat honderd jaar geleden dus –
verzamelde Theophiel Peeters in de Antwerpse Kempen bijna 150 liederen en een
dertigtal dansen “bij boeren en koewachters, spelemannen en bedelaars, spelende of
dansende kinderen, ter gelegenheid van teerfeesten (…), kermissen of bruiloften”,
zoals J. Nuyts het omschreef in de inleiding van de vier delen van de bundel
“Oudkempische volksliederen en dansen”, een uitgave uit 1952 van de “Commissie
van het Oude Volkslied” bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

THEOPHIEL PEETERS
(1883 – 1949)
Theophiel Peeters werd geboren op 23 april 1883 te Rijkevorsel, in de Antwerpse
Noorderkempen. Hij overleed op 16 augustus 1949 te Deurne/Antwerpen, waar hij
meer dan dertig jaar koster geweest was in de Sint-Fredeganduskerk aan het RodeKruisplein. We doen nog even beroep op J. Nuyts, waar deze spreekt over Peeters’
“aangeboren drang naar het optekenen van de meer en meer uitstervende
volksliederen, (een drang die) onder de invloed van Peter Benoit zozeer werd
aangescherpt dat hij in zijn vrije tijd (…) per fiets de hele Antwerpse Kempen heeft
afgereisd, (…) totdat familie-omstandigheden en de verplichtingen verbonden aan
een vaste betrekking een punt schreven achter zijn speurtochten.” Het resultaat van
zijn verzamelwerk – zo lezen we nogmaals bij J. Nuyts – heeft Theophiel Peeters de
laatste jaren van zijn leven geschift en geordend, meestal voorzien van een eigen
begeleiding.
Uit bundel IV – die 31 dansen
omvat, o.a. “Dans rond de laatste
graanschoof”, de “Holleblokkendans”, de “Reizenbezemdans”,
“Jan Smid” enzovoort – nemen
we, als voorbeeld van Peeters’
werk, de “Dodenmars of
dodendans”. Theophiel Peeters
schreef er de volgende inleiding

voor:
“Volgens het zeggen van oude speelmannen werd deze dodenmars in de Kempen
voor overleden leden van de Sint-Joris- en de Sint-Sebastiaansgilden gespeeld,
begeleid door schuiftrombone met trom. In de jaren 1820-1830 gebeurde zulks nog
en wel op de volgende manier: Wanneer een lid der hogergenoemde gilden stierf,
werd de lijkstoet voorafgegaan door het vaandel, de speelman en de trom. Eerst liet
de trom haar treurslagen horen, waarna de speelman en de trom te samen bijgaande
melodie ten gehore brachten. In de kerk liet de trom haar treurtoon weer horen voor
ieder lid dat ten offer ging. Aan het graf gekomen, zetten speelman en trom zich op
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de hun voorbehouden plaats en lieten hun dodenmars horen, terwijl het vaandel bij
iedere tromslag groette en de gildenleden rond het graf stapten. De melodie is
zeer oud en nog gegrond op de 1ste kerkelijke modus “dorien”. Deze gewoonte
schijnt vooral in de Noorderkempen in zwang te zijn geweest. De oude speelman
Voet uit Wortel gaf mij de volledige aanduidingen.”
Willy Cobbaut
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SPR KKEL NGEN
O

I

♣ INDEXERING KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS EN
DE VRJWILLIGERSVERGOEDING VANAF 1 JANUARI 2008 - Naar jaarlijkse
gewoonte worden de maximumbedragen van de kleine vergoeding voor kunstenaars
en de vrijwilligersvergoeding aangepast aan de index. Het gaat in beide gevallen om
een forfaitaire onkostenvergoeding. Zolang de door de wet opgelegde maximumbedragen niet overschreden worden, moeten er op deze vergoedingen geen
belastingen betaald worden. Vanaf 1 januari gelden volgende maximumbedragen:
Vrijwilligersvergoeding: per dag: 29,05 euro; per jaar: 1.161,82 euro. Kleine
Vergoedingsregeling voor Kunstenaars: per dag: 106,94 euro; per jaar:
2.138,70 euro.
../…
ROBERT MÜLLER-KOX werd op 16 mei
1916 geboren in Nieder-Schlesien, nu Polen. Na
het einde van Wereldoorlog II diende hij zich,
zoals zovele andere “Heimatvertriebenen”, een
nieuw bestaan op te bouwen in West-Duitsland.
In 1946 stond hij naast Mon de Clopper toen
deze in Antwerpen het initiatief nam voor de
eerste Europeade. Hij overleed op 31 januari jl.
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Vergeet ook niet in geval van de kunstenaars de andere voorwaarden in acht te
nemen: ♦ Iedereen die een artistieke prestatie levert kan beroep doen op deze kleine
vergoedingsregeling kunstenaars (amateur tot professional). ♦ De kunstenaar kan
maximaal 30 dagen per jaar beroep doen op deze regeling en tot maximum 7 opeenvolgde dagen bij één opdrachtgever. ♦ De regeling geldt niet voor kunstenaars die
reeds verbonden zijn met dezelfde opdrachtgever door een arbeidsovereenkomst of
een aannemingsovereenkomst, tenzij ze kunnen aantonen dat de prestaties duidelijk
verschillend van aard zijn. ♦ Laat een ‘verklaring op eer’ ondertekenen waarin de
kunstenaar verklaart aan bovenstaande voorwaarden te voldoen. ♦ De regeling is niet
cumuleerbaar met de vrijwilligersvergoeding. (Nieuwsflits 2008/02 Vereniging
Vlaamse Cultuurcentra).
♣ SUBSIDIES - Als amateurkunstenaar kan je heel wat subsidies aanvragen bij
verschillende organisaties en overheden. Soms zie je echter door de bomen het bos
niet meer. Daarom heeft het “Forum voor Amateurkunsten” alle subsidiereglementen
op het internet nog eens op een rijtje gezet. Via Google tik je het adres
www.amateurkunsten.be in. Op de startpagina ga je naar Aan de slag en vervolgens
naar Subsidiewijzer. Daar krijg je een uitgebreid overzicht van subsidiemogelijkheden zowel op internationaal, nationaal, regionaal en provinciaal vlak, of
gerangschikt per sector.
♣ ADVN – Ingevolge een interne oproep binnen het VVKB-kader kon een eerste
schenking overgemaakt worden aan het Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum te Antwerpen. Via deze eerste schenking beschikt het ADVN nu over de
quasi volledige jaargangen van “De Kleine Ronde”. Een tweede schenking met een
aantal (vooral oudere) nummers van “De Grote Ronde” ligt klaar voor verzending.
Wij danken graag de mensen die deze schenkingen mogelijk gemaakt hebben.
Een paar zaken ter informatie: Het ADVN is gevestigd in de Lange Leemstraat 26 te
2018 Antwerpen. Tel. 03/225.18.37. En uiteraard ook www.advn.be. Wat speciaal de
hierboven vermelde schenking(en) betreft, deze zijn geklasseerd als “vrij te
raadplegen”.
♣ OP ZOEK NAAR ZUID-AFRIKAANSE VOLKSLIEDJES? – Het internet
helpt U erbij. Het adres is www.fak.org.za. En op de startpagina → Verken die FAKwebwerf verder → FAK elektroniese sangbundel. Daar vindt men niet minder dan
400 liederen met de tekst (op de titel klikken) en een pianoversie van het thema (op
de x klikken).
FAK staat voor Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. Om misverstanden te
vermijden: Zoals in het verleden over andere websites werd gezegd, houdt deze
verwijzing geen verder oordeel in over de politieke en aanverwante standpunten van
de betrokken organisatie.
♣ VOLKSKUNDIGE ELEMENTEN IN “DE VLASCHAARD” – Vorig jaar was
het precies 100 jaar geleden dat “De Vlaschaard” van Stijn Streuvels verscheen. De
redactie van het Jaarboek XII van het Stijn Streuvelsgenootschap is dat natuurlijk

35

De driesprong 2/2008

niet ontgaan. Wat onze lezers vooral zal interesseren is voorzeker de bijdrage van
Katrien van Effelterre over “Volkskundige elementen in ‘De Vlaschaard’”. Veel in
Stijn Streuvels’ werk is een rijke bron van volkskundige informatie:
landbouwgebruiken, volkse ambachten, dorpsfeesten, volksliederen, volksdevotie,
kleding, voeding enzovoort.
Dit Jaarboek van het Stijn Steuvelsgenootschap kan worden besteld door
overschrijving van 25 euro op
rekening nummer 385-0162881-81
van het Stijn Streuvelsgenootschap, ’t
Rode Paard 19 te 8510 Bellegem. Tel.
056/22.62.20. Men kan ook lid
worden van het Genootschap door 25
euro over te maken op hetzelfde
nummer.
♣ STATUTEN VVKB – Wie op zoek is naar de volledige statuten van de vzw
VVKB, gaat gewoon een kijkje nemen op de nieuwe website www.vvkb.org. Klik
daar op “Wie is VVKB?” en dan onderaan de pagina op “Volledige statuten”.
♣ AAN DE SLAG MET ARCHIEF EN DOCUMENTATIE – Heemkunde
Vlaanderen vzw heeft een brochure uitgegeven op maat van vrijwilligers. Op een
heldere manier wordt een en ander toegelicht. Zo bv. krijgt U het antwoord op
vragen als: Hoe moet je archiefdocumenten inventariseren? Hoe maak je een
catalogus van een bibliotheek? Wat zijn de meest optimale bewaaromstandigheden
voor papier? Hoe start je met de digitalisering van foto’s en video? En wat zegt de
wetgeving over bewaring van archief en documentatie? De teksten zijn zo
toegankelijk mogelijk opgevat, zodat je zonder enige voorkennis met de brochure
aan de slag kan. De brochure kost 17,50 euro, portkosten inbegrepen. Te bestellen bij
Heemkunde Vlaanderen vzw via wim.vanhaecke@heemkunde-vlaanderen.be. Info
via tel. 015/205174 of 02/2131060. (Uit “Erfwoord” van Erfgoed Vlaanderen vzw).
♣ MEDEWERKING GEVRAAGD – De rubriek “Sprokkelingen” is er op de
allereerste plaats voor U, lezers. Nieuws in de rand, wetenswaardigheden, vragen,
suggesties, het vindt in deze rubriek allemaal wel een plaatsje. U zoekt een (oude)
publicatie? U zoekt bladmuziek of de beschrijving van een of andere dans? Of
informatie over vendelfiguren? Deel het ons gerust mee. Wij zullen uw berichtje, uw
suggestie, uw vraag zeer graag publiceren. Doen dus!
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OPINIE

Alles en iedereen lijkt hier zowat zijn of haar “Week” te hebben. De “Week van de
smaak” bv., naast de “Week van de wansmaak”. De lijst is zeer lang: De zee, de
diversiteit, de soep, de zachte weggebruiker, het bos, de vervoering, de friet … het
heeft allemaal een “Week”. Veel te veel om dat hier allemaal op te sommen. Nog
twee toch: De “Week van de amateurkunsten” en nu, van zaterdag 1 tot zondag 9
maart 2008, de “Week van de vrijwilliger”.

De Vlaamse vrijwilliger
drooggelegd en gemuilband
De Vlaamse vrijwilliger dus. Hij/zij wordt elk jaar opnieuw bejubeld en in de
bloemetjes gezet, tot de spilfiguur van het verenigingsleven uitgeroepen en wat weet
ik nog zoal meer. Maar als U het mij vraagt: Zeer terecht!
Noël Devisch, voorzitter van de Landelijke Gilden, stelde in het ledenblad “Buiten”
van deze maand “Vrijwilligers zijn de kurk waarop landelijke dorpsgemeenschappen
drijven”, al had hij dat evengoed van de stadsgemeenschappen kunnen zeggen.
Voorzitter Devisch meent duidelijk wat hij in zijn editoriaal zegt en we citeren hem
daarom graag: “Ik ben trots op de inzet van duizenden bestuursleden en losse
medewerkers, die er telkens weer in slagen de meest uiteenlopende initiatieven tot
een goed einde te brengen. Dat dit daarom niet altijd van een leien dakje loopt,
ontneemt hen niet de moed om er een volgende keer weer tegenaan te gaan.”
Dat zijn helemaal geen losse woorden. Hij graaft ook dieper. (De vrijwilligers)
“nemen trouwens niet alleen hun verantwoordelijkheid op binnen de eigen beweging,
maar ook binnen de ruimere dorpsgemeenschap.” Daar raakt de voorzitter van de
Landelijke Gilden de kern van de zaak. Want hoe belangrijk gemeentelijke,
provinciale en andere overheden en hun diensten ook mogen zijn, zij omkaderen
slechts de maatschappij. De kracht en de ziel van elke gemeenschap moet gezocht
worden bij de werkmieren, bij de vele kleine celletjes die samen het organisme
vormen en het in leven houden.
Die werkmieren, die kleine celletjes, met andere woorden: de vrijwilligers. Maar
precies daar ligt voor een aantal vertegenwoordigers van de zgn. wetgevende macht
in Vlaanderen het probleem. De vrijwilliger is een vrij man of een vrije vrouw. En
die vrije man of die vrije vrouw, ze lopen niet zomaar in het gareel. Ze hebben over
een en ander een eigen – vrije – mening. Ze durven al eens neen te zeggen tegen wat
hen op de ministeriële kabinetten voorgekauwd en/of opgedrongen wordt.

Meer concreet nu: De “Beleidsnota Cultuur 2000-2004” – de voorbode van het
Decreet betreffende de amateurkunsten dd. 22 december 2000 – blijft
vanzelfsprekend nog steeds veruit het beste stuk verbalisme dat ooit in Vlaanderen
gepubliceerd werd. Maar wat diezelfde Minister van Cultuur, Jeugd en nog een paar
andere zaken meer, volgens Wim Dehandschutter in enkele kranten, recentelijk de
wereld instuurde, is veel erger. Hij maakt van zijn eigen beleid in feite brandhout
… maar beslist doodleuk om op de ingeslagen weg verder te gaan.
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Want enerzijds stelt hij: “Naast de
problematiek van de huisvesting
maakt een ander heikel punt het de
verenigingen wel erg lastig: de
wetgever.
De
administratieve
rompslomp.
De
reglementitis.
Verenigingen worden overspoeld
door reglementen. (…) De overheid
moet zich niet al te nadrukkelijk
moeien met de verenigingen. (…) Er
bestaat nog te veel de neiging dat de
professionals dingen doen in de plaats
van het verenigingsleven. (…)
Overheden moeten verenigingen
mogelijk maken, maar hoeven ze niet
zelf op te richten.”
Maar anderzijds gaat hij een 100nummer lanceren waar iedereen (en
vooral sportverenigingen) terecht kan
met zijn/haar vragen. Ook worden
vanaf dit jaar ‘ondersteuners’ op pad
gestuurd, professionele krachten die
adviseren
bij
juridische,
administratieve en andere problemen.

Anders gezegd: De bemoeizucht van de overheid wordt niet afgeschaft en die
fameuze ‘reglementitis’ wordt niet teruggedraaid. Alleen worden er nog meer
“professionals” het veld ingestuurd. Om te helpen? Vergeet het. Om de greep van het
ministerie en vooral van het Kabinetten van Cultuur, Jeugd enzovoort nog erger en
groter te maken.
Het geld zal dus nog altijd niet belanden waar het moet zijn. Zeer velen – zoals wij –
zullen hun boontjes verder op eigen kosten moeten doppen. Maar de muilband zal
nog wat strakker aangetrokken worden!
_____________________________________________________

Willy Cobbaut.

