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DE DRIESPRONG  
is  
het tweemaandelijks tijdschrift 
van de 
Vlaamse 
Volkskunstbeweging vzw. 
(Secretariaat en zetel: 
p/a Lieven Stubbe,  
Eitikhoveplein 5, 9680 Maarkedal  
lieven.stubbe@telenet.be) 
 
 
“De Driesprong” verschijnt in 
januari, maart, mei, juli, 
september en november. 
 
 
 
DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt 
dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de aanmoediging 
en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het bijdragen tot de 
culturele herwaardering van de vrijetijdsbesteding; het ondersteunen 
en het verspreiden – in de geest van een Europese eenheid in 
verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het bundelen van 
groepen met gelijkaardige doelstellingen.” (Cfr. het werkingsverslag 
2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het ondersteunen, 
het instandhouden en het aanmoedigen van de vernieuwende 
tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van 
de VVKB-statuten.   
 
DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Willy 
Cobbaut, Koen Denduyver, Eddy Picavet, Piet Pottie en Fred 
Scholliers als medewerkers. Administratieve medewerking: Magda 
Vermeiren. Redactie-adres: De Driesprong, p/a Willy Cobbaut, 
Bosstraat 2, 9310 Baardegem-in-Aalst. Telefoon: 052/355452. E-post: 
willy.cobbaut@telenet.be.  
 
DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor 
maakt men 15 euro over op rekening 403-3046661-61 van de 
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 9680 Maarkedal. Een 
abonnement kan elk ogenblik ingaan. Met het zesde nummer 
ontvangt men dan een nieuw verzoek tot het betalen van het leesgeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en 
meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en 
dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten: 
 

- Antwerpen: André Dewitte, Molenstraat 27 te 2870 Puurs. Telefoon: 
03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be.  
- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek. 
Telefoon: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be. 
- Oost-Vlaanderen: Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 9310 Baardegem. 
Telefoon: 052/35.54.52. E-post: willy.cobbaut@telenet.be 
- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, Zevekoteheirweg 12 te 8470 
Gistel. Telefoon: 0496/23.18.03. E-post: koengistel@telenet.be. 

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

 Evelyn Tavernier, muzikante bij “De Hovelingen-Viking”, Gistel. (Foto DHV). 
 Vkg “De Kegelaar” – of toch enkele voeten van … - tijdens de “Eierdans” in Zamora 

(Europeade 2006) – (Foto Fred Scholliers).   
 Vendeliers van vkg. “De Krekels”, Bonheiden. (Foto De Krekels).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een ezel ontsnapt aan zijn baas, die hij al zijn jaren trouw heeft gediend, als 
hij hoort dat hij wegens zijn ouderdom zal worden gedood en besluit stadsmuzikant 
in Bremen te worden. Tijdens zijn vlucht sluit een hond, die te oud is om aan de 
jacht deel te nemen, zich bij hem aan. Zijn baas wilde hem doodslaan en daarom is 
hij gevlucht, de ezel zal de luit spelen en de hond zal op de pauken slaan. 

Later ontmoeten ze een kat met een gezicht als een oorwurm, de tanden van de kat 
worden stomp en ze zit liever achter de haard dan op muizen te jagen. De vrouw des 
huizes wilde de kat daarom verzuipen, ook de kat gaat mee richting Bremen. De drie 
vluchtelingen ontmoeten een haan die zit te kraaien, het geluid gaat door merg en 
been. De haan voorspeld mooi weer omdat het de dag van Onze Lieve Vrouw is, 
maar de vrouw des huizes wil de haan in de soep omdat er op zondag gasten komen. 
Ook de haan wordt uitgenodigd mee te gaan naar Bremen en samen mooie muziek te 
maken. 's Avonds komen ze in een bos en de ezel en de hond gaan onder een grote 
boom liggen. De kat en de haan zoeken een plek in de takken, de haan vliegt naar 
boven en kijkt naar de vier windstreken. Hij ziet een lichtje en roept zijn makkers, ze 
gaan naar die plaats en komen bij een felverlicht rovershuis. 

De ezel kijkt naar binnen en ziet een 
gedekte tafel, hij gaat met zijn 
voorpoten op de vensterbank staan. De 
hond gaat op zijn rug en op hem klimt 
de kat, de haan vliegt naar boven en 
gaat op haar kop zitten. Dan gaan ze 
allemaal hun muziek maken en springen 
door het raam, waarna de rovers 
wegvluchten. Ze dachten dat er een 
spook binnenkwam. Ze doen zich te 
goed aan het eten en doen het licht uit, 
waarna de ezel op de mesthoop gaat 
liggen. De hond gaat achter de deur en 
de kat bij de warme as van de haard, de 
haan gaat op de hanenbalk zitten. 

De roverhoofdman ziet dat het licht uit is gegaan en de rovers gaan terug naar het 
huis. De verspieder hoort geen geluid en gaat naar de keuken, hij houdt een 
zwavelstokje bij de ogen van de kat omdat hij denkt dat dit gloeiende kooltjes zijn. 
De kat springt op en spuugt en krabt, waarna de hond de verspieder in zijn been bijt. 
De ezel trapt hem nog met zijn achterpoot en de haan kraait vanaf de balk. De 
verspieder waarschuwt dat er een heks in het huis zit, bij de deur zit een man met een 
mes en op het erf is een zwart monster met een houten knuppel. Op het dak zit de 
rechter die roept om de schurk en de rovers durven het huis niet meer in, de vier 
Bremer muzikanten gaan er niet meer uit. 

DE BREMER STADSMUZIKANTEN – Sprookje van de gebroeders 
Grimm  –  Samenvatting Wikipedia – Schaarknipwerk van Bertje Gielis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
De winter loopt op zijn 
laatste benen. De dagen zijn 
sinds de winterzonnewende 
van de kerstmistijd al heel 
wat langer geworden. De 
lente hangt in de lucht. Op 21 
maart kunnen we er zeer 
officieel aan beginnen. 

 
Ik weet wel, de technische mogelijkheden van de moderne tijd hebben 
ons dagdagelijks leven heel wat minder afhankelijk gemaakt van de 
krachten in de natuur, van de opgaande en de neerwaartse gang der 
seizoenen. De elektriciteit heeft ons licht en warmte gegeven, ongeacht 
de tijd van het jaar. De moderne vervoermiddelen helpen ons sneeuw 
en regen te trotseren en het huidig wegennet maakt de afstanden 
kleiner en de reistijden korter.  
 
Maar toch! We blijven elk jaar uitkijken naar het einde van de winter 
en de heropleving in de lente. De warmte van de zomermaanden zal 
volgen. Het werk van onze volkskunstgroepen blijft de seizoenen 
volgen. De meiboomplantingen – zie de kalender in dit nummer van 
“De Driesprong” – nodigen ons uit om de feesten in te zetten. “De 
Meiviering is de inzet van een nieuw getij”, zo stelde Karel Peeters het 
meer dan een halve eeuw geleden reeds in zijn onvolprezen werk 
“Eigen aard”. En er is natuurlijk nog zoveel meer … 

 
BESTE VRIENDEN 

 
De jeugdigen en de minder jeugdigen onder ons zullen er terug bij 
willen zijn, in Sint-Niklaas, in Dendermonde, in Heist-o/d-Berg en 
zeker in Sint-Martens-Bodegem bij vkg. “Pippezijpe” voor de nationale 
meiboomplanting. Als de minder jeugdigen de lijsten der 
geprogrammeerde dansen wat van naderbij bekijken, zullen ze 
vaststellen dat er heel wat vernieuwd is tijdens de voorbije decennia. 
Veel dansen die in de vijftiger jaren van de vorige eeuw quasi op elk 
programma stonden, ontmoet men vandaag de dag nog maar zelden. 
De omkadering van de dansen is anders geworden. Ook de manier 
waarop de organisatie van onze feesten en dansdagen nu aangepakt 
wordt, wijkt zeer af van de manier waarop dit een halve eeuw geleden 
aangepakt werd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Want inderdaad, misschien 
lijkt het niet zo voor 
buitenstaanders, maar de 
voortdurende vernieuwing is 
ook bij ons veel diepgravender 
geweest dan velen denken of 
het toch voortdurend zeggen 
en zeggen en nog eens zeggen, 
ook tegen beter weten in! Heel 
wat nieuwe volksdansen zagen 
de voorbije jaren het licht en 
vonden hun weg naar de 
Vlaamse volkskunstgroepen (*) 
en derhalve ook naar de 
programmering van meiboom-
plantingen, oogstfeesten, 
festivals, volksdansavonden 
enzovoort. Ook onze vendeliers 
zagen het aantal beschikbare 
reeksen ruim uitgebreid. En 
ons lijstje is zeker niet volledig! 
 
Te weinig vernieuwend … Hoe dikwijls botsten we reeds op dit 
argument, dat in vele gevallen een schijnargument was en alleen in de 
mond genomen om wie niet tot de “republiek der kameraden” 
behoort, weg te houden van de anders zo rijkelijk gestrooide subsidies 
en ondersteuning.  
 
We durven het zelfs nog wat ruimer stellen. Op weinig terreinen is de 
vernieuwing, in de breedte en in de diepte, zo groot geweest en zo 
ingrijpend als in de wereld van de Vlaamse – en we zijn ervan 
overtuigd: ook van de andere Europese – volkskunstgroepen. Daarom, 
vrienden, we zijn op de goede weg. Doe zo voort! 
 
THEO SMET 
 

 
 
(*) Met een dankbaar knipoogje naar het vernieuwingswerk dat het 
Instituut voor Vlaamse Volkskunst met vele bundels geleverd heeft.         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Evenmin als het in deel I - het historisch overzicht “Het poppenspel in de 
Nederlanden tot 1940” - de bedoeling was om erg in detail te treden, zal dat ook in 
dit tweede deel niet gebeuren. Daarenboven beperken we ons nu  hoofdzakelijk tot 
Vlaanderen.  
 

HET POPPENSPEL 
Deel II: Vlaanderen na Wereldoorlog II 

 
Alhoewel we op de hiernavolgende bladzijden de oorlogsjaren 1940-1945 buiten 
beschouwing laten, moeten we, ter inleiding van de op WO II volgende decennia, 
toch enkele lijnen citeren uit een tekst van Alfons Thijs over “het einde van het 
traditionele ambulante poppenspel”. (1) Zo stelt hij daar: 
 
“Onder impuls van het Vlaams Instituut voor Volkskunst en het Vlaamsch Verbond 
van Poppenspelers bekwaamden talrijke leerkrachten zich vol overgave in het 
educatief en moraliserend poppenspel. Na de oorlog volgden vele honderden 
onderwijsmensen cursussen bij Jan Brugmans om met handpoppen in klasverband te 
leren omgaan. Dit pedagogisch offensief heeft de doorbraak van het poppenspel als 
volwaardige tak van de theaterkunst sterk bemoeilijkt.” Het hielp het poppenspel 
jarenlang vereenzelvigen met wat men te zien had gekregen in de school. “Dat 
poppenspel méér kon zijn, mits een meer professionele en gedurfde aanpak, konden 
slechts weinigen zich voorstellen. (…) Toch zullen na de Tweede Wereldoorlog 
enkele Vlaamse poppenspelers erin slagen een artistiek hoog peil te bereiken.” 
 
Zonder neerbuigend te willen doen over de in vorige paragraaf vermelde amateurs, 
kunnen we toch moeilijk anders dan vaststellen dat in bedoelde naoorlogse jaren en 
buiten dat milieu een aantal mensen  actief werden die andere ideologische, 
pedagogische en/of artistieke ambities koesterden. Zeker hun repertorium had 
zodoende nog weinig gelijkenissen met het ambulante poppenspel van de vorige 
eeuwen, noch met het educatieve en moraliserende poppenspel waar Alfons Thijs 
naar verwijst. 
 
De reizende poppentheaters van vroeger hadden de vaak in een cultureel isolement 
levende toeschouwers in contact gebracht met wat in andere socio-culturele kringen 
en standen, in binnen- en buitenland, leefde. De na hen gekomen amateurs hadden 
andere verdiensten voor het publiek waarvoor hun opvoedende en/of moraliserende 
stukken bedoeld waren. Tijdens de naoorlogse decennia liepen een aantal wegen in 
poppenspelend Vlaanderen echter grondig uiteen. De term “poppentheater” begon 
een steeds bredere waaier van theatervormen te omvatten. (2)     
 
Naast de zopas samenvattend geschetste evolutie was er nog een tweede op te 
merken. Tot een goede eeuw geleden was het poppenspel vooral een instrument van 
volksvermaak en dan op de eerste plaats voor het vermaken van volwassenen. Bij het 
begin van de vorige eeuw – en zeker in het midden ervan tot en met de jaren na WO 
II – was het poppenspel iets voor kinderen geworden.  Van  de  belangstelling van de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



artistieke wereld voor het poppenspel, zoals dat in het buitenland het geval was, viel 
in Vlaanderen tijdens die periode weinig te merken. Pas vanaf de zestiger jaren van 
de vorige eeuw kreeg het artistiek poppentheater hier enig gewicht. Zoals Tuur 
Devens het samenvatte: “Vooral door de politieke en economische situatie van de 
jaren ’30 en ’40 werd het modernistisch denken over theater afgeremd. Zeker het 
denken over en het theatermaken met de pop als theater-element wordt stopgezet. 
Pas na de politieke en economische stabilisering na de Tweede Wereldoorlog zal 
eind de jaren ’60 de marionettendraad van het modernisme weer opgenomen 
worden.” 
 
Tussendoor moeten we ook melding maken van de gevolgen die de concurrentie van 
de film op de wereld van het poppenspel hadden. Kermissen en markten verdwenen 
grotendeels als locaties waar poppenspelers hun kunsten konden vertonen. De film 
was hét volksvermaak bij uitstek geworden en tegen die concurrentie was het 
poppenspel niet opgewassen. 
 
Drie wegen 
 
Tijdens het laatste kwartaal van de vorige eeuw liepen door het landschap van het 
poppenspel-poppentheater-figurentheater – de eenduidigheid in de terminologie is 
een beetje zoek – drie grote wegen, die mekaar wel eens kruisten en dat vandaag de 
dag nog steeds doen.  
 
Het volkspoppentheater is altijd het 
duidelijkst en gemakkelijkst te herkennen 
geweest als deel uitmakend van de 
volkscultuur, wat geenszins betekent dat we 
dit genre elk of toch bijna elk artistiek niveau 
willen ontzeggen. Integendeel! Het zit hem 
inderdaad hoofdzakelijk in de bedoeling. Een 
paar namen slechts: De figuren van de 
Antwerpse Poesjenellenkelder en de daarmee 
in een soort haat-liefdesverhouding levende 
Poppenschouwburg Van Campen; Toone in 
Brussel.  
 

“Kalleke Step” van het  
Dendermonds Marionetten Theater 

 
Moet hier ook een plaatsje krijgen: De zgn. marionette à la planchette. “Een 
muzikant” – we spelen hier voor de omschrijving leentjebuur bij Tuur Devens – 
“heeft aan zijn knie een pop aan een koord hangen. Als hij zijn been beweegt, brengt 
hij de pop aan het dansen op een plank.” Zo treedt “Plansjet” op met de muziek van 
traditionele volksliedjes en is vaak te zien op oude-ambacht-markten, folklore-
festiviteiten en volksmuziekfestivals in binnen en buitenland. (Zie foto onderaan). 
 
We zijn noodgedwongen zeer onvolledig  en we moeten dat ook zijn voor het tweede  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



genre, nl. de pedagogische en/of animatieve tendens. Onder dit afdak schuilt b.v. 
het poppenspel in of buiten de school met duidelijk educatieve bedoelingen, om iets 
bij te brengen dus.  
 
Daarnaast is er de amusante animatie, al dan 
niet inbegrepen een morele boodschap. Dé 
figuur in dit genre is ontegensprekelijk 
Samson, de hond uit het succesverhaal van 
Gert Verhulst, Danny Verbiest en Hans 
Bourlon. Er wordt over dit soort 
“entertainment” soms meewarig gedaan – 
opvoeding, morele boodschap … - vooral 
dan door kringen die zich anders oh zo graag 
anti-elitair opstellen of toch doen alsof. 
Maar bref, laten we het daarover nu niet 
hebben! 
 
Het artistiek poppentheater – met accent op theater – is dan de derde weg door het 
poppenlandschap in Vlaanderen. Een waardevol element in deze wereld, zeer zeker, 
evenwel minder bekend bij het groot publiek. 
 
Verder 
 
En het figurentheater? Een duidelijk beeld geven van deze theatervorm met veel 
elementen uit de poppenspelwereld, is binnen het kader van dit beknopt overzicht 
niet mogelijk. Moet men dit theater onderbrengen bij de zojuist vermelde “derde 
weg”? Of is het gewoon een andere naam, een ander uithangbord om het publiek 
duidelijk te maken dat men niet verward wil worden met het traditioneel poppenspel, 
noch met “entertainment” à la Samson?  
 
Een beter genre dus? We voeren die discussie hier niet. Alleen toch dit: Alle 
poppenspel-genres zijn eerbiedwaardig, de mengvormen inbegrepen en ook de 
resultaten van kruisbestuiving met andere theatervormen. Goed en minder goed, het 
komt in alle disciplines voor. Beter of slechter, het hangt niet af van de naam, noch 
van de bedoeling. Als maar kwaliteit gebracht wordt. Natuurlijk, kwaliteit, wat is 
dat? 
 
Om af te ronden 
 
Veel namen werden in deze korte bijdrage niet genoemd. Verenigingen als het 
Vlaams Verbond voor Poppenspel, mensen als Jef en Louis Contrijn, Karel Weyler 
of Gaston Engels, initiatieven als de Mechelse School voor Poppenspel (in 2001 
omgedoopt tot “Het Firmament”) en nog zoveel mensen en dingen meer, het bleef 
hier allemaal onvermeld. (3) Allerlei nevenfacetten van het poppenspel (4) vonden 
ook geen plaatsje binnen de paragrafen van ons artikel. We trokken slechts de hele 
grote lijnen van het stramien waarbinnen het poppenspel in Vlaanderen evolueerde 
en evolueert.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Maakt het poppenspel – de preciese benaming doet er niet toe - op een opvallende 
manier deel uit van het theaterleven in Vlaanderen? Niet echt. Bij de jeugd doet de 
naam “Nintendo” in elk geval meer belletjes rinkelen dan de meest bekende 
marionet, Samson waarschijnlijk uitgezonderd. De schepen die varen onder de vlag 
van het figurentheater, krijgen al evenmin overdadig veel passagiers aan boord.  
 
Er zullen voor dit alles wel een reeks oorzaken te vinden zijn. We moeten ze o.a. 
zoeken in eigen milieu, bij de houding van de populaire media tegenover alles wat 
cultuur is, bij de concurrentie van film en televisie, in de subsidie-politiek van de 
overheid. We gaan het probleem hier niet oplossen. Dat was trouwens onze 
bedoeling niet. Als we de belangstelling voor het poppenspel in zijn vele vormen 
toch hier en daar wat aangewakkerd hebben, zijn we al gelukkig en voelen we ons al 
rijkelijk betaald voor de moeite. 

Willy Cobbaut     
 
(1) In de verzamelbundel “Poesje-, poppen- en figurentheater te Antwerpen”, p. 28. 
(Uitgave 1997). 
(2) Voor een deel van wat nu volgt, zijn we schatplichtig aan een tekst van Tuur 
Devens: “Een situatieschets van het huidige Vlaamse professionele poppentheater”. 
(3) We vermelden hier natuurlijk wel graag twee initiatieven binnen de eigen VVKB. 
Als er meer waren, zullen we deze onvolledigheid met veel plezier rechtzetten in een 
volgend nummer van “De Driesprong”. De bedoelde initiatieven dan. Bij vkg. 
“Sneyssens” in Evergem was poppenspel kortstondig een der activiteiten van de 
groep. En in Dendermonde begon de locale folkloristische figuur Kalleke Step 
midden 1976 bij vkg. “Reynout” op initiatief van Gust Dierickx aan een carrière als 
centrale pop bij het gelijknamig marionettentheater. Na een kwarteeuw en sinds het 
overlijden van de stichter kende het theater een sluimerend bestaan, maar nog steeds 
hoopt het uit zijn winterslaap te mogen ontwaken. Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met André Velleman. Tel. 052/22 50 88. 
(4) Het poppenspel heeft ook minder bekende aspecten. Dat leerde ons o.a. het boek 
“Poppenspel als therapie” van Caroline Astell-Burt en handelend over het werken 
met verstandelijk gehandicapten..   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         



“Wij reizen om te leren 
door heel het land. 

En hebben als wij keren 
ook meer verstand!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Wij reizen om te leren …” Ik herinner het mij nog zeer levendig. Het stond 
steevast op het liedrepertorium van vijf en zes. Gingen wij op wandel of stapten wij 
door het veld, dan klonk het uit tientallen frisse kelen van de oudsten uit de 
basisschool. Ik meen zelfs nog te weten dat dit lied steunde op een tekst van Julius de 
Geyter en een melodie meekreeg van Peter Benoit. Maar daar ben ik niet meer zo 
zeker van. Het is ook al zo lang geleden. En daarbij vind je het nergens nog op het 
repertorium van een of andere vedette die zich al dan niet steracteur of  steractrice 
voelt … 
 
Maar wij waren er dol op; op samen zingen. De meester niet het minst. Hij had een 
stem als de Gentse Klokke Roeland en hij gaf wat graag de toon aan. Trouwens, in 
die jaren was elke school nog een zingende school; met of zonder Willem de Meyer 
die er jarenlang in slaagde onze militairen in de pas te leren en te laten lopen … De 
Willem … één en al opgaand in zijn accordeon, zo sterk met het Vlaamse lied 
verbonden als vandaag nog onze vriend Gust Teugels of onze lieve Vera Versieck … 
 
Ik hoor ze nog allemaal: Het nachtegaaltje, de uil die op een perenboom zat of de 
karekiet, verscholen in het riet … Wij kapten ook nog onze wilgenblokjes parenwijs 
uit de boom, om op onze schuiten een eind weegs mee te lopen met de Wase 
klompenboer of om Tineke van Heule achterna te gaan en getuige te zijn van dat loze 
vissertje dat zeker niet bot ving bij het mooie molenarinnetje … Ze kwam er ook 
voor in haar deurtje staan ... En als de dag hoog klaarde, was er weinig nodig om ons 
bereid te weten en hoog op de gele wagen te klimmen of met de boerkens mee te 
smelten van vreugd en plezier omdat de oogst was binnen gereden … 
 
En als moeder zong … was heel het huis vol vreugde en speelde door de woning een 
zonnig lied, zodat men zich een kleine koning voelde … Douw – douw – 
douwderideine … dichtte René de Clercq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



De moderne pedagogen beweren dat je de dag van vandaag daarmee niet meer moet 
afkomen, dat zo iets oudbaks is, voorbijgestreefd, stamt uit de tijd van de 
geitenwollen sokken; kortom passé … Dat zeggen ze  … Maar ik heb toch zo mijn 
twijfels … Maar  inderdaad, nu moet het van over de grens komen, want dat ademt 
interculturaliteit …  
 
Als dat niet schoon gezegd is … Dat is hip! Maar als ze van vakantie in het 
buitenland weer thuis komen, dan vertellen ze vol vuur hoe de volkscultuur daar nog 
wordt beleefd. En hoe prachtig dat allemaal toch wel is. Sommigen komen zelfs 
terug, nog in de ban van de psalmen die de gelovigen zo mooi en harmonieus samen 
zingen in de zondagsmis … Zingen als tweemaal bidden … Mensen zijn soms toch 
rare vogels! 
 
Wordt er vandaag bij ons nog wel gezongen? Op school, in de huiskring, in 
de jeugdbeweging? De radio spuwt wel massa’s decibels uit bij wat men nu 
muziek noemt, keihard want da’s cool … Geluid dat door de buik gaat, maar 
amper nog het hart beroert …  
 

Ik weet het: … Ze zeggen dan 
dat je een oude sok bent. Je 
wordt oud, papa, je bent oud, 
opa! Ik weet het! Dikwijls ben 
ik dan geneigd te repliceren: 
Je moet me dat niet altijd 
zeggen… Dat voel ik wel! … 
Maar ja, als je wat ouder 
wordt, heb je geleerd te 
zwijgen, veel minder snel te 
reageren … Dat gaat ook niet 
meer zo vlot … Er zijn ook 
signalen waar de omgeving 
soms problemen mee heeft: 
De hele dag naar Klara 
luisteren, bijvoorbeeld.  
 

Maar ik gun elk diertje zijn pleziertje. Mij niet gelaten dat ze leven met punk, 
pop, hard-rock en al die nog veel nieuwere dingen waarvan ik de naam niet 
meer zo goed ken … Ze doen maar … Waarom ook niet? Want zoals 
gezegd: Elk diertje z’n pleziertje! 
 
Laat mij ondertussen maar genieten van de stille Kempen, van dat hutje op 
de heide, van het lied van mijn land of van het hee0rlijk samen varen door 
het groene Scheldeland … Ontroerd worden door dat wazig avondduister 
van Jef Lesage, dat vriend Jos Mertens zo sereen, ingetogen en subliem op 
muziek zette. Voor mij is dat muziek met een hart, met een warm gevoel, 
muziek die rust brengt en gelukkig maakt … 

Eddy Picavet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Edgard Wauters studeerde aan de ULB voor mijningenieur en aan het conservatorium 
van Halle, zijn geboortestad. Met Eugeen Verstraete gaf hij in 1931 “De goudgele garve” 
uit, een bundel volksliederen voor de jeugd. Samen met Fred Engelen wist hij veel 
vendelfiguren, liederen en volksdansen op te tekenen en voor de toekomst te bewaren. 
Onder zijn impuls zag in 1935 het Vlaamsch Instituut voor Volkskunst (VIVO) het licht . 
Zoals zoveel in Vlaanderen, overleefde dit de nadagen van Wereldoorlog II niet.   
 

Wij gingen hier en daar wat grasduinen en stelden met het resultaat daarvan volgend 
(gefingeerd) gesprek samen. 

Postuum op de koffie bij 
EDGARD WAUTERS 

(1910-1984) 
 
□ “Als we het over de jaren na het einde van Wereldoorlog I hebben, waaraan denkt U 
dan? – In de jaren na de Eerste Wereldoorlog groeide bij vele jongeren een drang naar 
oprechtheid.  Zij beleefden hun jong zijn in trektochten en kampvuren. Met volksliederen 
en volksdansen sloten zij banden over standen en grenzen heen en ontdekten schatten in 
volkseigen tradities. Zij stonden aan het begin van een zinvolle volkskunstherleving in 
Vlaanderen. In de dertiger jaren dan ontstond een ware volkskunstbeweging die het 
openbloeiend Vlaams cultuurleven in ruime mate mede heeft beïnvloed en nog steeds 
doordesemt. 
 

Deze volkskunstbeweging is ondertussen zó geïntegreerd in ons dagelijks leven, dat men 
nog moeilijk kan beseffen hoe zij ontstaan is in een kleine kring van jonge idealisten. Zij 
is een sociaal-cultureel fenomeen geworden met vele facetten: volksliederen, 
volksdansen, vendelzwaaien, poppenspel, meiboomplantingen, ambachtelijke creativiteit, 
volksmuziek, gildeleven, alles in traditionele en eigentijdse vormen.” 
 

□ U waart in 1935 de initiatiefnemer bij de oprichting van wat uiteindelijk het Vlaamsch 
Instituut voor Volkskunst heette. Wat was precies de bedoeling? – “Wij wilden eenheid 
brengen in de uitvoering van volksdansen, de studie en het opzoekingswerk over 
volksdans, volkszang en huismuziek centraliseren en de ‘oude’ dansen aanpassen aan de 
tijd en de eigen  volksaard. Wij wilden het wetenschappelijk aspect van deze 
volkskunsten enerzijds en de beoefening ervan anderzijds dichter bij elkaar brengen. 
Door de oprichting en uitbouw van plaatselijke groepen wilden wij de beoefening van het 
volksdansen in heel Vlaanderen en in alle lagen van de bevolking realiseren. Wij 
verzorgden ook de opleiding van bevoegde leraars en richtten daartoe cursussen en 
weekends in. Na verloop van tijd werden ook andere uitingen van volkskunst als 
poppenspel, blokfluitspel en vendelzwaaien nieuw leven ingeblazen.”  
  

□ Zoals vandaag de dag werd er in de eerste helft van de vorige eeuw ook wel over de 
grenzen gekeken. Wat waren zo enkele van uw buitenlandse voorbeelden? – “In 
Duitsland was in de eerste jaren van de vorige eeuw de Wandervögelbewegung, ontstaan 
in studentenmiddens. Deze studenten – Hans Breuer, om er slechts één te noemen – 
trokken naar het land om er nauwer voeling te zoeken met boeren, ambachtslieden, 
vissers en herders. Hun ontroering – hoe naïef zij ook moge overkomen – was oprecht bij 
het horen van de oude  liederen, bij het meeleven van dansen en volksvermaken. Tot een 
sterk gestructureerde en georganiseerde beweging is het nooit gekomen, al ging er een 
onstuitbare levenskracht van uit die haar onuitwisbare stempel zou slaan op het 
gedragspatroon van duizenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De verhoopte nieuwe tijd brak echter niet aan. In elk geval niet zoals de meeste 
Wandervögel het hadden gedroomd. 1914 zou geweld en oorlog brengen in plaats van 
opgaan in natuur en schoonheid. Hans Breuer – zoals velen vóór hem – sneuvelde.  Hij  
had  tien  jaar voordien zeker niet vermoed dat hij de grondlegger zou wordenan een 
cultuurhistorisch belangrijke stroming,  de  volkskunstbeweging  in  de  20ste  eeuw.  In  
Engeland  belichaamde Cecil Sharp 
 

eveneens een heraanknopen met tradities. In 1909 gaf hij het “The Country Dance Book” 
uit en in 1911 werd de “English Folk Dance en Song Society” opgericht. Het werd een 
‘beweging’ die een stempel zou slaan op het society-leven in Engeland en die later naar 
het vasteland zou overslaan en de groeiende volksdansbewegingen in Duitsland, 
Nederland en ook bij ons sterk zou beïnvloeden.”     
  

□ De oorlogsjaren 1940-1944 betekenden voor VIVO een 
uitzonderlijke tijd, maar het einde van de oorlog betekende ook 
het einde van de vereniging. – Deze jaren betekenden voor de 
volkskunstbeweging een zeer moeilijke tijd, daar waar zij haar 
consequente volkseigen houding wilde vrijwaren van allerhande 
invloeden uit eigen rangen en daarbuiten. Daartegenover stond 
dat de beweging als kristallisator werkte voor een groeiend 
streven naar een bevestigde eigenheid, vooral bij jongeren die 
hieraan geen politiek karakter wensten te geven, terwijl anderen 
geneigd waren aan te leunen bij nieuwe gedachtenstromingen. 

 

Het bewandelen van de zgn. ‘gulden middenweg’ was toen niet altijd gemakkelijk. Dat 
nadien veel onbegrip opgebracht werd voor wat we bedoeld hadden, is nu wel tot 
iedereen doorgedrongen. Ontgoocheling en ontmoediging werden dan ook het deel van 
velen die zich, in moeilijke jaren, hadden ingezet om hun jeugdidealen in werkelijkheid 
om te zetten. Met als gevolg dat de ‘organisatie’ als dusdanig had afgedaan.  
 

Maar de ‘beweging’ bleek zeer snel niets ingeschoten te hebben aan noodzakelijkheid en 
leefbaarheid. Spoedig werd terug in kernen en groepen de werking hervat, dikwijls met 
dezelfde groepsnamen en dezelfde mensen, maar ook met een opvallende verjonging van 
leden en kaders. Hierbij werd de nadruk hoofdzakelijk gelegd op volksdansen en 
vendelzwaaien. De namen van die groepen en die federaties zijn U bekend.”  
 

□ Uw archief belandde uiteindelijk in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas. Vertel daar 
eens wat over. – “In januari 1975 brak ik, in een nota aan de Minister van Nederlandse 
Cultuur, een lans voor de oprichting van een documentatie- en archiefcentrum voor 
Vlaamse volkskunst.  Na herhaald aandringen werd op dit aanbod niet ingegaan. Er werd 
dan ook uitgekeken naar een andere oplossing. Rond 1950 had ik volksdansmateriaal 
geschonken aan de volkskunstgroep “Boerke Naas”. Deze had in februari 1977 zijn 
volkskunstbibliotheek toevertrouwd aan de Stadsbibliotheek van Sint-Niklaas. De idee 
groeide om mijn volkskunstarchief aldaar eveneens onder te brengen. In een geest van 
dienstbaarheid aan het algemeen nut heeft het stadsbestuur dan besloten zijn volle 
medewerking te verlenen aan de oprichting, de uitbouw en het beheer van de 
volkskunstdocumentatie die ons voor ogen stond.” 
 
Op basis van lemmata in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging  
(teksten van Paul Béatse, Luc Vandeweyer en Mieke van Doorselaer) – en een 
publicatie van de stad Sint-Niklaas.       Naar een idee van W. Cobbaut en E.  Picavet.    
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VR 13 MAART 2009 
            “Bal voor ’t Volk” van vkg. “De Vlasblomme”, Bissegem. Locatie: OC De 

Neerbeek, Vlaswaagplein z/n te 8501 Bissegem. Aanvang 20 u. Toegang gratis. 
Info: 056/42 09 37 of 056/35 53 74. Ook via de.vlasblomme@gmail.com.  

 

ZA 14 MAART 2009  
           Volksdansfeest van vkg. “’t Veerke” in JC De Trechter, Dorp Oost 42 te 2070 

Zwijndrecht. Aanvang 20 u. Info: Machteld Heyrman (0479/387 733). Ook 
veerke@skynet.be of www.tveerke.be.   

 

ZA 4 APRIL 2009 
           5de Doe-dans-ding – Instuif en daarna folkbal – van vkg. “Sneyssens”. 

Locatie: OC Ter Gulden Celle, Doornzele Dries 57 te Doornzele (Evergem). 
Aanvang: 20 u. Einde tegen 01 u. Mmv folkgroep “Kléan”. Inkom: VVK 4 euro; 
ADK 5 euro. Reserveren kan via www.sneyssens.be of via 09/357.57.07 of via 
ronald.snauwaert@telenet.be. Info: idem. 

  

ZA 25 APRIL 2009  
            Volksdansfeest van vkg. “De Wevers”. Aanvang 20 u. Locatie: Fort van 

Merksem, Fortsteenweg 120 te 2170 Merksem. Voornamelijk Vlaamse en 
continentale dansen, afgewisseld met enkele internationale volksdansen. Info: 
dre.couvreur@skynet.be.  

 

ZO 26 APRIL 2009  
            Erfgoeddag in het Erfgoedhuis te Erps-Kwerps (Kortenberg). Het IVV stelt 

daar documentatiemateriaal ten toon waaruit zal geput worden voor de 
samenstelling van het tweede boek “Streekdrachten”. Voor deel I van 
“Streekdrachten”: Zie elders in dit nummer van “De Driesprong”.  

  

MA 27 APRIL 2009 
            Open repetitie bij vkg. “De Vlasblomme” (Bissegem) in het kader van de 

Week van de Amateurkunsten. Locatie: Mariadorp, Pyffroenstraat z/n te 8501 
Bissegem. Aanvang 20 u. Info: 056/42 09 37 of 056/35 53 74. Ook via 
de.vlasblomme@gmail.com.  

 

VR 1 tot ZO 3 MEI 2009  
            Viering van 30 jaar “Scarminkel”. Locatie: Senter Sint-Katharina. Info: 

Roland Man – Tel. 056/35 29 55 – scarminkel@bigfoot.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

22 maart 2009 ………….…………………………………………..  De Kegelaar (Wilrijk) 
26 april ……………………………………………………..………. Plaats nog te bepalen 
Info  wordt  U  graag  verstrekt  door  Danny  Van  den  Brande  ……..   (0475/695662) 

 

 



VR 22 en ZO 24 MEI 2009  
            Dubbelviering naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van vkg. “Pippezijpe” 

(Dilbeek). Op vrijdag 22 mei om 20 u kan U het optreden meemaken van 
“Tanzhaus Benshausen” uit Thüringen/Duitsland, een Letse volksdansgroep, 
vkg. “Reynout” (Dendermonde), vkg. “De Kegelaar” (Wilrijk), “Sint-
Sebastiaansgilde (Dilbeek) en uiteraard de leden van de eigen groep. Locatie: 
Jeugdcentrum “Castelhof”, Molenstraat 102 te Sint-Martens-Bodegem 
(Dilbeek). Toegang: VVK 10 euro; kassa 12 euro. Voor de meiboomplanting 
op zondag 24 mei: Zie elders in dit nummer van “De Driesprong”.  

 

ZA 30 en ZO 31 MEI 2009  
            Folklorefestival Wivo met groepen uit Engeland, Tsjechië en Vlaanderen. 

Org. vkg. “De Kegelaar”. Zaterdag om 20 u: voorstelling v/d groepen, 
workshops en verbroedering in de Rozenkranszaal, Heistraat 390 te Wilrijk. 
Zondag om 15 u: festivalvoorstelling in het Diontheater, Sint-Camillusstraat 29 
te Wilrijk. Reserveren wenselijk. Om 20 u: Sinksenbal in de Rozenkranszaal te 
Wilrijk. Info en kaarten: www.dekegelaar.org en 03/828 51 51.  

 

ZA 27 JUNI 2009  
            Midzomerfeest van vkg. “Jan en Alleman” en vkg. “Zonnedauw”. Locatie: 

Voetbalterrein, Heidester, Hulshout. Inkom gratis. Info: 0472/81 22 30  (“Jan 
en Alleman”) of 0497/45 19 98 (“Zonnedauw”). 

 

 
Noteer ook nu reeds in uw agenda … 
 

◙ Sint-Jans-weekend van vrijdag 26 juni om 19 u tot zondag 28 juni 2009 om 16 u 
30’ in het “Moerashuis”, Centrum voor Jeugdtoerisme, Donkstraat 50 te 9700 
Oudenaarde. Org.: VVKB-Jeugdcollege. Prijs: 40 euro. Inschrijvingen via 
jeugdcollege@vvkb.org. Betalen doe je vooraf op rekening 393-4188685-23 met 
mededeling van groep plus aantal deelnemers. Een dansvol weekend in de mooie 
omgeving van de Vlaamse Ardennen. Nieuw: Vanaf dit jaar zowel voor jong als 
voor minder jong en nog iets meer!  
 

◙ 46ste Europeade te Klaipeda (Litouwen) van woensdag 22 tot zondag 26 juli 
2009. Info: Int. Europeade Comité, Bisschoppenhoflaan 231 te 2100 Deurne. Tel. 
03/248 07 27. Of  hilda.ryssaert@europeade.eu. Ook: www.europeade.eu.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA van de PLUSWERKING in het VOORJAAR 2009 
 

Zaterdag 14 maart 2009 – Plusdanstreffen van 14 tot 16 u in de zaal “’t Goor”, 
Ensbergseweg 107 te 3980 Tessenderlo. In aanwezigheid van een cameraploeg 
van de regionale TV Limburg. Uitzending op 23 maart 2009. Het programma kan 

later ook op internet bekeken worden. 
 

Org. Danspunt. Voor meer info → wouters.paula@gmail.com of 03/475.12.05. 



MEIBOOMPLANTINGEN       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2009  
 
 
* 10 mei – Meiboomplanting van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas). Locatie: R. de 
Vidtspark te Sint-Niklaas.  
 
* 17 mei – 31ste Meiboomplanting van vkg. “Reynout” (Dendermonde). Met  
deelneming van “Holland Express” uit Nederland. En verder: “Mardi Gras Jazzband” 
en het “Klein Muziekske” uit Dendermonde, Reus Gust, folkgroep “Cabas Perdu”, 
kinderanimatie “Activo”, de eigen dansers, muzikanten en vendeliers van “Reynout”, 
bloemenmarkt en nog zoveel meer. Locatie: Sint-Elooistraat 15 te 9200 Grembergen. 
Aanvang: 11 u. Einde tegen 18 u. De toegang is gratis. De BBQ “Satékes op ’t vier” 
is betalend. Hiervoor dient gereserveerd. Tel. 0497/86 63 97. Of via 
reynout@telenet.be.  
 
* 17 mei – Meiboomplanting van vkg. “Zonnedauw” (Hulshout) en vkg. “Jan en 
Alleman” (Wiekevorst). Locatie: Kaasstrooimolen, Bruggeneinde te 2220 Heist o/d 
Berg. Aanvang 14 u 30’. Info: 0472/81022030 (“Jan en Alleman”) en 0497/45 19 98 
(“Zonnedauw”). 
 
* 24 mei – 58ste nationale meiboomplanting van de Vlaamse Volkskunst-
beweging, in samenwerking met het Europeade Comité Vlaanderen en vkg. 
“Pippezijpe” in het kader van de viering van hun 20-jarig bestaan. Met deelneming 
van groepen uit Duitsland, Letland, Frans-Vlaanderen en Nederland. Locatie: Het 
“Castelhof” in Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek). Muziek: “Bruers en Zussen”. In 
hetzelfde kader: Huldiging van Jos Mertens n.a.v. diens 85ste verjaardag. Aanvang: 
11 u. Einde tegen 17 u. Toegang is gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
Voor de nationale meiboomplanting  
te St-Martens-Bodegem (Dilbeek),  
werd een historische plaats uitgekozen.  
 
 
 
De blanke schittering van het Castelhof, verscholen in het groen, heeft al 
verscheidene bestemmingen gekend. In lang vervlogen tijden was het betrokken bij 
het beheer van de voormalige heerlijkheden, later werd het bewoond door de Witte 
Zusters van Afrika en sinds enkele jaren heeft de gemeentelijke jeugddienst hier 
zijn thuishaven.  

 
Het Castelhof en Molenhoeve  
                                          in Sint-Martens-Bodegem  
 
 
In de voorbije eeuwen was dit belangrijk bouwwerk een even verscheiden als 
verrassend onderdak voor kasteelheren, een Noorse consul, een burgemeester, een 
varkenskwekerij, een schoensmeerfabriekje … Over de verre geschiedenis van dit 
Castelhof was tot voor een tiental jaar weinig bekend. Daar is sindsdien verandering 
in gekomen en dat is de grote verdienste van de Bodegemse heemkundige Gilbert 
Romeyns (+ 1985) die geduldig het rijke en boeiende verleden opdolf.  
 
Uit de schaarse bronnen die de geschiedenis vóór 1500 laten achterhalen, kan met 
zekerheid worden afgeleid dat het Castelhof steeds de zetel is geweest van de 
heerlijkheid onder Dongelberg, die een deel van Bodegem bezat. Het andere deel 
van Bodegem stond onder de heer van Gaasbeek. De heerlijkheid werd door de 
heren van Dongelberg in leen gegeven aan de plaatselijke leenmannen die de 
dorpsnaam als familienaam gebruikten. Zo duikt in 1086 ene Theodoricus van 
Bodegem op en bronnen vermelden dat Arnoud van Bodegem in 1266 in zijn kasteel 
de kapelanij van Onze-Lieve-Vrouw opricht. De huissleutel wordt doorgegeven aan 
de familie Van Immersele, Maria van Liedekerke, “vrouwe van Bodegem”, de 
families Tserclaes, van Aarschot, van der Straeten, van Douvrin, de Walsche, del 
Campo, Vequemans en de Fierlant. Er komt een einde aan de rol van het Castelhof 
als zetel van de heerlijkheid als op 24 maart 1749 de heerlijkheid Dongelberg 
verkocht wordt aan Charles Thomas Scockaert, graaf van Tirimont en de heer van 
Gaasbeek.  
 
Omstreeks 1815 wordt het Castelhof eigendom van Prosper Bilaut, afkomstig uit 
Parijs. Hij speelt een belangrijke rol in het Bodegem van die tijd: niet alleen wordt 
hij er de voornaamste grondeigenaar, maar draagt ook de burgemeestersjerp van 
1847 tot 1854. Een ander notoir eigenaar was de consul van Noorwegen, die in 1903 
het Castelhof van de afstammelingen Bilaut koopt en tot 1917 eigenaar blijft. Het 
voorste deel van de rechtervleugel werd lange tijd in de volksmond het “Noors 
huis” genoemd (en om begrijpelijke redenen niet het “Charles-Joseph de Gomrée 
de Morialméhuis”, want zo heette die man). In 1918 komt het goed in bezit van 
Armand Antoine Wauters, die er een varkenskwekerij installeert. Jaren later zullen 
de gebouwen weliswaar onder een andere eigenaar ook nog gebruikt worden als 
schoensmeerfabriekje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In 1949, tenslotte, wordt het Castelhof met bijhorende gronden verkocht aan de 
Congregatie van de Witte Zusters van Afrika, die het aanvankelijk als noviciaat 
inrichten en later in hoofdzaak gaan gebruiken als rustoord voor oudere 
kloosterzusters. Bouwkundig heeft het kasteel in de loop der tijden verscheidene 
wijzigingen ondergaan, o.m. in 1642, jaartal dat thans nog op de binnenkoer 
zichtbaar is. Waarschijnlijk vormen de midden- en linkervleugel het oudste 
gedeelte. Aan het kasteel was een neerhof verbonden. Het woonhuis met stallen 
stond rechts van de huidige toegangsdreef, links stond de schuur. Kasteel en 
neerhof waren omringd door een wal die ook het hoofdgebouw van de hoeve 
scheidde. Er was evenwel een verbinding tussen beide via een ophaalbrug. In 
opdracht van de Witte Zusters wordt in 1950/51, naar het plan van architect Daniel 
Lypszyc, de neo-gotische kapel gebouwd. De harmonie met het hoofdgebouw werd 
zoveel mogelijk gerespecteerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het Castelhof 
 
 
In de onmiddellijke buurt van het Castelhof ligt de historische ermee verbonden 
Molenhoeve, de voormalige watermolen op de Molenbeek. Tot het midden van de 
18e eeuw valt de geschiedenis van Bodegems enige watermolen samen met deze 
van het Castelhof: de heren van Bodegem waren immers eigenaar van beide 
eigendommen. Vanaf 1737 vestigt de familie Van Lierde, één der grootste 
molenaarsfamilies uit West-Brabant en het land van Aalst, zich op de Bodegemse 
watermolen. Met het overlijden van Franciscus Van Roy (echtgenoot van Antoinette 
Van Lierde) in 1834 verdwijnt dit roemrijke geslacht uit de molen en komt de 
familie D’Hauwer in de plaats. Door de erfgenamen van Petrus D’Hauwer worden de 
eigendommen in 1965 verkocht aan Jan Van den Houte, zoon van de toenmalige 
huurder en maalder. De huidige toestand van het gebouw resulteert hoofdzakelijk 
uit een wederopbouw uit de 18e eeuw en latere aanpassingen. De watermolen 
werkt al vele jaren niet meer, maar de houten molenmechaniek is nog nagenoeg 
volledig.  

(Naar de Openmonumentenmap Dilbeek 1990)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vrijdag 20 februari 2009  
 
 

 ♫     GESLAAGDE GOUWDANSAVOND TE DENDERMONDE 

 
 
Een overvolle parking aan het lokaal van vkg. “Reynout” te Grembergen 
(Dendermonde) … veel danslustigen die zich verdringen aan de bar in het 
groepslokaal om een drankje te bemachtigen … het danszaaltje van de groep dat 
stilaan volloopt … een lange rij muzikanten vooraan die zich aan het “installeren” 
zijn … 
 
Om goed 20 u op die vrijdagavond 20 februari jl. kon dansleider Kris Dierickx 
iedereen uitnodigen om de eerste dans te beginnen. Het was “All American 
Promenade”, de dans uit de “country en western”-sfeer waarmee ze bij “Reynout” 
elke wekelijkse dansronde beginnen en die nu vanzelfsprekend ook als eerste 
geprogrammeerd stond. 
 
De sfeer zat er al meteen goed in en dat zou de hele avond zo blijven met een 
Hollandse “Boerenplof”, een Zweedse “Landskrona”, de Gentse contradans “La 
Nonime”, een Vlaamse “Boerenkermis”, een moderne “Valse zeeman”, de 
Europeadedans “Polka van Kortenberg”, de “River dance” met Ierse “roots” … en 
het lijstje vertoont natuurlijk meer gaten dan kaas! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo ziet men de gouw Oost-Vlaanderen ook eens van een andere kant   (Foto Lut Dierickx) 
 

  



Zoals gezegd, de sfeer zat er al vanaf de eerste dans goed in en dat is zo gebleven tot 
en met de dans waarmee alle vrijdagse dansronden in Grembergen besloten worden, 
de Israëlische “Erev ba”. Bij het “afzingen” met het “Avondliedje” van Jef Lesage en 
Jos Mertens, zag men alleen tevreden gezichten bij de leden van de organiserende 
groep “Reynout” Dendermonde uit Dendermonde, maar evenzeer bij de leden van 
“Knipoog” uit Affligem, “Sneyssens” uit Evergem en “De Donkse Klopperdans” uit 
Maldegem.  
 
Dat er nadien aan de bar nog lang nagenoten en nagepraat werd, het is eigenlijk 
helemaal overbodig om dat te zeggen. De tappers achter de bar vielen geen ogenblik 
zonder werk. Ook dat was een graadmeter voor het succes van de avond! 
 
Gouwdansavonden zijn voor een organisatie als de Vlaamse Volkskunstbeweging 
zeer belangrijk. Ze maken dat de federatie één grote familie blijft, waar zeer veel 
mensen mekaar kennen en leren kennen als goede kameraden en dat de 
samenhorigheid niet beperkt blijft tot de grenzen van de afzonderlijke groepen, maar 
uitdeint over alle locale onderdelen van het grotere geheel. 
 
We gaan proberen dat zo te houden. Het is een van de elementen die in het verleden 
en zeker ook in de toekomst veel bijgedragen hebben en zullen blijven bijdragen tot 
het succes dat ons groot zal houden. 

Willy Cobbaut        
 

 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
KRONIEK VAN WEL EN WEE                              □□□□□□□□□□□ 
 

♦ Op 7 december 2008 overleed Louis de Peuter, grootvader van 
Greetje Verheyen, lid van vkg. “De Marliere”, Bissegem. 
 

♦ Op 10 december 2008 overleed te Kortrijk Ferdinand Dewyn, vader 
van Luc Dewyn en schoonvader van Myriam Lepercq, leden van vkg. 
“De Vlasblom”, Bissegem. 
 

♦ Op 17 januari 2009 overleed te Nieuwkerken-Waas in de ouderdom 
van 85 jaar Lea Laeremans, moeder resp. schoonmoeder van William 
Beaufays en Lucie Stroobants, leden van vkg. “Reynout”, Dendermonde. 
 

♦ Op 9 februari 2009 overleed te Deurne in de ouderdom van 83 jaar 
Valère de Potter, ere-voorzitter van vkg. “De Dries”. 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Karel, 
 
Het ondenkbare is gebeurd. “Tijl Uilenspiegel” zonder Karel. We kunnen het ons 
gewoonweg niet voorstellen. De volksdans – dat was immers Karel. Je was niet 
alleen een van de eerste leden van de groep, je was ook zeer snel onze groepsleider 
en voorzitter en in al die tijd, ruim 50 jaar, stond je altijd met volle overgave ten 
dienste van de groep. 
 
Binnen onze groep was je alomtegenwoordig, je was er altijd op elke repetitie, elk 
feestje, elk optreden, als eerste en als laatste, meestal stil genietend. Maar toch wist 
je elke activiteit, elk kamp of reis in goede banen te leiden. Wij moesten ons nooit 
zorgen maken, we wisten gewoon dat jij reeds lang voor alles gezorgd had, dat je 
alles minutieus voorbereid mee had in je bruin valiesje.  En je deed het met een 
natuurlijke flair, altijd met de glimlach en goedgemutst alsof het je geen moeite 
kostte, wat natuurlijk niet het geval was, iets wat we, vrezen we, nu pas ten volle 
zullen beseffen. 
 
Dank zij jou hebben we als groep schitterende momenten beleefd, de jaarlijkse 
kersttocht, de vele kampen in de Ardennen, de optredens, het onvergetelijke 
Angersbach, de Europeades … We zullen ze blijven koesteren . 
 

Ook naar de buitenwereld toe 
was je het gezicht van de 
groep. En het zal niemand 
verwonderen de je met jouw 
diplomatieke talenten 
voorbestemd was om ook 
voorzitter van de gouw West-
Vlaanderen te worden, wat je 
ruim 21 jaar – van 1979 tot 
2000 – met veel enthousiasme 
gedaan hebt. Daarnaast was je 
ook lid van de Algemene 
Vergadering van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging.  

 
Karel, 
 
Je was een fijne, warme mens. We kunnen met het hand op het hart zeggen dat je 
voor  elk  van  ons  en  ook  voor  de meeste oud-leden van de groep een echte vriend  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het overlijden op 28 december 2008 van Karel Pottie schreven de leden van 
vkg. “Tijl Uilenspiegel” uit Kortrijk een brief aan hun gewezen voorzitter, 

tevens gewezen gouwvoorzitter van West-Vlaanderen (1979-2000)  

 



was. We hebben geen afscheid kunnen nemen en dat doet pijn. Zeker omdat niemand 
er rekening mee hield dat je niet meer zou terugkeren. Dat het in die mate verkeerd 
kon gaan, was de verste van onze gedachten. We waren ervan overtuigd dat je er, na 
de nodige revalidatie, opnieuw zou zijn, zoals altijd. Niet dus … 
 
Jouw moment van heengaan is voor onze groep zeker symbolisch, net tijdens de 
kersttocht waar we als groep zo van genoten. Net tijdens onze 51ste kersttocht te 
Dranouter, ergens tussen 3 en 4 uur was het genoeg geweest, heb je je gewonnen 
moeten geven. En dan te bedenken dat je tijdens alle voorgaande kersttochten altijd 
tussen 3 en 4 uur op zondagmorgen de stekker van de muziek uittrok. Morgen was er 
immers nog een dag … 
 
Karel, 
 
Waar je nu ook mag zijn, het ga je goed. Weet dat we in gedachten altijd bij jou 
zullen zijn.  
 

Volkskunstgroep “Tijl Uilenspiegel”, 
Jouw vrienden voor altijd.    

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een babbel tijdens de voorbije Europeade te Martigny. 
V.l.n.r.: Willy Cobbaut, Karel Pottie, Piet Pottie. 

(Foto Fred Scholliers) 
 

 



Dag Jos! 
 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in  
Oudenaarde werd Jos Mertens door 
Piet Pottie gehuldigd naar aanleiding 
van zijn 85ste verjaardag. Hier 
volgt de tekst van zijn toespraak. 
 
 
          Uit de handen van Vera Versieck 
          en namens de VVKB werd hem 
          een beeldje geschonken,  
          een werk van Walter Delanghe.   ► 
 
Namens het bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging en gans de VVKB-
familie, wil ik  U vandaag oprecht gelukwensen met uw 85ste verjaardag en ook 
hulde brengen voor de onvoorwaardelijke steun en gedreven inzet die U steeds hebt 
betoond. 
 

Zij die U nader gekend hebben bij optredens en bij zoveel andere activiteiten, weten 
met welke kundigheid en vaak in moeilijke of onvoorziene omstandigheden, U 
begeleidde en creatief inspireerde. In een der laatste nummers van ons tijdschrift “De 
Driesprong” heeft Eddy, op bezoek bij U thuis, jullie gesprek zo treffend mooi 
verwoord in “Jos Mertens, een leven vol muziek”. En hoe U als organist, pianist, 
componist of koorleider zo dikwijls concerten, zangfeesten, volkskunstavonden en 
dansoptredens muzikaal opluisterde. 
 

Jos, 
 

Jij was, en bent nog steeds, ondanks uw gevorderde leeftijd, een van de bewogen 
mannen op wie men altijd beroep kon doen; die zich met passie en bezieling inzette 
als trouwe medewerker, met een positieve en creatieve ingesteldheid, en in uw werk 
altijd eenvoudig en fijngevoelig, met waardering voor de volkskunst en afkeer voor 
vervlakking. 
 

Uw ontroerend mooi avondlied, ons afscheidslied na iedere dansronde, is daarvan 
een stille getuige. Uw “wazig avondduister” stemt tot mijmering; het heeft de 
wijding van een gebed. 
 

Jos, 
 

“De schaduw van de herfst zinkt naar het woud”. Dit zingt men in uw cantate 
“Kringen van de tijd”. Voor U is dat nu een tijd van voltooiing. Dit betekent echter 
niet afgesloten zijn, maar getooid in volheid en menselijkheid als een mooie krans 
der jaren.  
 

Wij zijn U dankbaar en wensen U van harte nog menige gelukkige jaren met vele 
vleugen najaarszon en hopen dat wij samen met U nog de uitvoering van uw cantate 
ter gelegenheid van uw 85ste verjaardag kunnen bijwonen. Uit waardering en 
erkentelijkheid schenken wij U graag dit beeldje, een werk van een van onze leden. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BEKNOPT VERSLAG  
van de 

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 
van de  

Vlaamse Volkskunstbeweging vzw 
te Dendermonde op donderdag 5 maart 2009.  

 
 
● Er was ruime belangstelling voor deze eerste Algemene Vergadering van 2009, 
meteen ook de wettelijk verplichte zgn. Statutaire Algemene Vergadering, zoals 
gebruikelijk voorgezeten door Theo Smet. Hij kon enkele nieuwe leden 
verwelkomen. Het verslag van de vorige A.V. werd zonder opmerkingen 
goedgekeurd. Ook de zgn. déchargeverlening aan de leden van het Dagelijks Bestuur 
verliep unaniem en zonder problemen. 
 
● Uit het voorgelegd financieel verslag over het werkingsjaar 2008 blijkt de 
degelijke manier waarop dit aspect van de algemene administratie beheerd wordt. En 
vooral positief is de vaststelling dat, alhoewel wij van niemand subsidies ontvangen, 
de financiële toestand van de VVKB quasi op peil blijft en er slechts een minimaal 
negatief saldo dient genoteerd. “Zo houden wij het nog 20 jaar uit”, werd door 
iemand lachend opgemerkt. 
 
● Uit het jaarlijks werkingsverslag -  dat alsmaar langer wordt – citeren we enkele 
passages: 
 
* Eind 2008 waren 42 volkskunstgroepen (*) lid  van de Vlaamse Volkskunst-
beweging. Deze groepen vertegenwoordigen net geen 2 000 leden. Daarnaast zijn er 
nog (een vijftigtal) individuele abonnees op ons tijdschrift “De Driesprong”.  
* De Vlaamse Volkskunstbeweging ontplooit gestadig haar werking, waarbij 
verjonging en intergroepsverbondenheid belangrijk is. Getuige hiervan zijn de 
activiteiten, die georganiseerd werden door VVKB of waaraan VVKB haar actieve 
medewerking verleende. (Volgt dan een lijst van de 6 bedoelde activiteiten).     
* Als aanvullend communicatiemedium vervult de website (www.vvkb.org) meer en 
meer zijn rol. Het platform wordt vooral gebruikt om activiteiten kenbaar te maken. 
Daarnaast ervaren we dat – zowel nationaal als internationaal – organisaties en/of 
mensen via de website de weg naar VVKB vinden om b.v. informatie in te winnen.   
* De Vlaamse Volkskunstbeweging werkt nauw samen met Danskant, met het 
Europeadecomité Vlaanderen en met het Instituut voor Vlaamse Volkskunst. Daarbij 
levert iedere organisatie expertise vanuit het eigen domein of specialisatie. Geregeld 
vindt bilateraal overleg plaats. 
   
● De samenwerking met het IVV – idem voor de samenwerking met Danskant en 
met het Europeadecomité Vlaanderen – wordt positief geëvalueerd. Wat meer 
concreet de film rond Dranouter betreft, deze krijgt langzaam maar zeker vaste vorm. 
De montage wordt voorzien tegen de winter 2010. De financiering werd besproken 
en men voorziet geen problemen. “Het wordt voor de VVKB geen financieel 
avontuur”, zoals iemand samenvattend opmerkte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



● Over de nieuwjaarsbijeenkomst te Oudenaarde was de vergadering van oordeel dat 
ze verlopen is in een zeer goede sfeer. Er werd geopperd dat het misschien goed zou 
zijn de eigenlijke receptie wat in te korten, zodat het dansgedeelte na de maaltijd 
vroeger van start zou kunnen gaan.  
 
● Met betrekking tot punt 9 van de agenda “Verslagen van themacommissie, 
werkgroepen en colleges” noteren we een viertal punten uit een groter totaal: 
 
* Gedacht werd aan het organiseren van een voordanserscursus. 
* Om het antwoord de kennen op de vraag “Wat verwachten de groepen concreet 
van het danscollege?” zal het secretariaat een rondvraag organiseren bij de 
aangesloten groepen. 
* De jaarlijkse bijeenkomst waaraan hoofdzakelijk senioren deelnemen – in 2008 
gebeurde dat in Daknam/Lokeren – zal ook dit jaar georganiseerd worden in de 
maand oktober. Er werd van gedachten gewisseld over de vraag of aan deze 
bijeenkomst een paar activiteiten kunnen toegevoegd worden. Daarover wordt nu 
nagedacht.  
* De aandacht werd gevestigd op de vendelcursus van zaterdag 25 april e.k. te 
Herentals, een samenwerking van het IVV, Danspunt en de Hoge Gilderaad der 
Kempen. Het is een zgn. open concept, wat betekent dat alle belangstellenden op 
deze cursus welkom zijn.    
 
● De voorbereiding van de 58ste Nationale Meiboomplanting te Sint-Martens-
Bodegem (Dilbeek) bij vkg. “Pippezijpe” verloopt zeer vlot. De vergadering doet een 
oproep aan alle groepen om aanwezig te zijn op deze voor zowel de organiserende 
groep als voor de VVKB in het algemeen toch belangrijke activiteit.  
 
● De gouwwerking in Oost-Vlaanderen verloopt momenteel wat trager, zo vernemen 
we van de verslaggever. Maar geen nood, de reguliere zaken gaan gewoon door. 
Zoals reeds bekend, moest de voorstelling van de Oost-Vlaamse Mozaïek afgelast 
worden. In West-Vlaanderen noteerden we het afscheid van ere-gouwvoorzitter 
Karel Pottie (overleden). De volgende gouwdansavond zal plaats hebben op zaterdag 
26 september e.k. in Sente. En om strikt persoonlijke redenen vraagt huidig 
gouwvoorzitter Roland Man uit te zien naar een vervanger. In de gouw Antwerpen 
werd de voorstelling “Antwerpen danst er(f)goed” van vorig jaar zeer positief 
geëvalueerd. De verdere werking is op dit ogenblik het voorwerp van overleg tussen 
de groepen. De gouw Vlaams-Brabant tenslotte – die met gouw Antwerpen 
samenwerkt – vraagt op dit ogenblik alle aandacht voor de Nationale 
Meiboomplanting van 24 mei e.k. te Dilbeek.     
 
● De volgende Algemene Vergadering heeft plaats in Dendermonde op 
donderdagavond 18 juni e.k. 
 

(Verslag: Willy Cobbaut)   
 
(*) Ondertussen sloot begin 2009  ook de groep “Korneel” bij de VVKB aan. Van 
harte welkom!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Met de lente die zich nog wel schuilhoudt in 
botten en twijgen, sleutelen wellicht al heel wat 
volkskunstgroepen aan een programma om de 
winter te verbranden en de mei feestelijk te 
planten. Je kan er daarbij donder op zeggen dat, 
naast de Margriet en een meidans, vast ook de 
“Lentedans” wordt ingeoefend. En om die dans, 
die eigenlijk – onder de titel “Zonnelied” -  in 
oorsprong een lied was en ook bleef, gaat het hier 
eigenlijk. Het was Yvonne Waegemans die de 
tekst schreef die door Lode Dieltiens op muziek 
werd gezet. En later ook door Jo Vervloet in een 
dansvorm voor acht paren werd gegoten. Deze 
“Lerntedans” werd trouwens opgenomen in de 
bundel “Dans nu I”, een uitgave van het Vlaams 
Dansarchief te Schoten. 
 
Jubileren met …  
 

EEN LENTEDANS 
 
Zondag 29 maart e.k. is het dag op dag honderd jaar geleden dat ”de ooievaar 
gevlogen (kwam) over dat stukje Vlaanderen dat Waasland heet en waar op de 
akkers de rapen en in de steden de fabrieksschouwen zo weelderig tieren. Hij 
vleide zich neer op een onooglijk lapje grond tussen een klooster waar bruine 
paterkes worden gekweekt en een fabriek voor konijnenvellen …” 
 
Zo leest men in de gelegenheidsbrochure “Yvonne Waegemans, een sprookje”, dat 
precies op dit eeuwfeest officieel wordt voorgesteld op de sfeervolle bibliotheekzolder 
aan het Kerkplein te Lokeren. Ze werd, op initiatief van de Culturele Raad, de vzw 
Durme en de Stedelijke Bibliotheek,  samengesteld door ondergetekende, die de Lokerse 
jeugdauteur nog heel goed heeft gekend en met haar meermaals heeft samengewerkt, o.a. 
bij de publicatie en voorstelling van heel wat van haar werken. In 1986 tekende ik ook 
voor de montage van “Nu dragen de doornen rozen” naar aanleiding van haar 
vijfenzeventigste verjaardag. 
 
Yvonne Waegemans kon terugblikken op een zeer omvangrijk oeuvre van sprookjes, 
verhalen en vooral toneelwerken. Daarmee ontpopte zij zich rond de helft van vorige 
eeuw tot de meest gespeelde jeugdauteur in onze contreien. Meerdere  van  haar  werken 
haalden de affiche van het Koninklijk Jeugdtheater Antwerpen (“Het lelijke jonge 
Eendje”, “Het Bloemenmeisje”, “Bosmoedertje”, “De Tijger” ...), het Mechels 
Stadspoppentheater ( “Patjoepelke en de Wondervis”) en zelfs K.N.S. Antwerpen 
(“Dwaas der Liefde”). Zij schreef ook heel wat liedteksten die door o.a. Emiel 
Hullebroeck, Mark Librecht, Lode Dieltiens, Marinus de Jong, Lode Clement e.a. op 
muziek werden gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tussen haar creaties moet zeker 
Patjoepelke, haar huiskabouter, 
worden vermeld. Een heel leuk kereltje 
met een “hart als een krenten-koek en 
een hoofd als een vogel-kooitje”, dat 
vaak de centrale figuur was in meer 
boeiende avonturen. Yvonne schreef bij 
voorkeur sprookjes omdat zij, net als 
Tagore, ervan overtuigd was dat “ het 
kleed van de waarheid veel te strak was, 
maar men zich in sprookjes met meer 
soepel-heid beweegt!”. 

 
Met verschillende van haar werken werd ze zelfs bekroond. Zo mocht ze de 
Interprovinciale Prijs achter haar naam schrijven, werd zij ook bekroond met de Pol de 
Montprijs, de Prijs Piet Vinck,  het Lekenspel, de Sabamprijs ...  
 
In de tweede helft van de zestiger jaren verhuisde ze van de Durmestad naar Mortsel, 
waar ze een tweede thuis vond aan de Statielei en er aan de wieg stond van kunstkring 
Sirkel. Ze overleed op nieuwjaarsdag 1991.  
 
Lokeren, “aan de rivier met de duizend kronkels”, zoals ze het Patjoepelke zo graag in de 
mond legde, houdt het bij het honderd jaar herdenken niet enkel bij de publicatie van een 
gelegenheidsbrochure. Er staat ook een tentoonstelling in de foyer van het Cultureel 
Centrum en Stedelijke Bibliotheek van 29 maart tot 15 april gepland. In de namiddag van 
29 maart gaat ook nog een Yvonne Waegemanswandeling langs meer merkpunten in het 
centrum van de stad waar fragmenten uit haar werk worden geciteerd. Deze wandeling 
wordt op zondag 5 april vanaf 14.30 uur op het Kerkplein hernomen. Ook in het 
Parktheaterfestival op zondag 24 mei vanaf 14 uur in het stadspark komt via “De 
Sprookjesboom” het werk van Yvone Waegemans aan bod. 
 
De vzw Durme organiseert in juni en juli in het natuurreservaat Molsbroek eveneens een 
aantal activiteiten. Daartussen wandelingen, zoektochten en een heuse kabouterdag. De 
viering wordt op 11 juli afgesloten met de inhuldiging van een Patjoepelbeeldje in de 
omgeving van het bezoekerscentrum aan de Molsbergen. Uiteraard zal Patjoepelke er ook 
persoonlijk present zijn.  
 
En “tante Yvonne »?  Ze zal zielsgelukkig van boven geamuseerd toekijken ! 
En meeneuriën: 
 

Wij hebben de zonne zien pronken, 
Ze wenkt naar de stralende mei! 

Van levenslust worden we dronken! 
Kom Neleke, dans  met mij! 

 
Hopsa, hopsa, falderida! 
Hopsa, hopsa, jochei!” 

Hopsa, hopsa, falderida! 
Hopsala, hopsa, jochei! 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------   Eddy Picavet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



□▪□▪□▪□▪□▪□          ROND DE EUROPEADE IN KLAIPEDA 

KLAIPEDA - Klaipėda vierde in 2002 zijn 750-jarig bestaan. De Lijflandse Orde, 
tak van de Duitse Orde, bouwde hier in 1252 de Memelburg. Memel, de 
bijbehorende stad, trad al in 1254 toe tot de Hanze en kreeg in 1257 Lübecks 
stadsrecht. De stad bleef lang een twistappel tussen de Orde en de Litouwers. De 
Vrede van Melno van 1422 wees de stad definitief aan de Orde toe, de voorloper van 
Pruisen, waartoe ze tot 1919 zou blijven behoren. In 1525 werd de stad luthers. In 
latere eeuwen kreeg Memel nog met Zweedse en Russische belagers te maken. In 
1812 stak Napoleon hier de rivier over met zijn Grande Armée, op weg naar 
Moskou. 

Als gevolg van de Vrede van Versailles moest Duitsland de stad opgeven en werd 
vanaf 1920 het zogenoemde Memelland onder toezicht van de Volkenbond geplaatst. 
Deze stuurde er Franse troepen heen. In 1923 gaven deze troepen de stad op, toen het 
inmiddels onafhankelijke Litouwen het Memelland gewapenderhand opeiste. In 1925 
kreeg de stad haar huidige naam Klaipėda. In 1939 werd Klaipėda, dat toen nog 
steeds vooral door Duitsers bewoond werd, wederom Duits: Litouwen droeg de stad 
'vrijwillig' (na een ultimatum van Berlijn) over aan nazi-Duitsland en hoopte daarbij 
op steun bij de aanspraak op Vilnius, dat destijds Pools was. Na de overdracht van 
Klaipėda aan Duitsland vluchtten 21.000 Litouwers uit de stad naar Litouwen. 
Hiervan waren 9000 Joods. In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog leed de stad 
zware schade. De burgerbevolking vluchtte en de Sovjet-Unie nam de puinhopen in. 
Na 1945 bleven er bijna geen Duitsers in dit gebied door vlucht en deportatie Van 
1945 tot 1990 maakte Klaipėda deel uit van de Litouwse SSR en nu dus van het 
opnieuw onafhankelijk geworden Litouwen.                                  (Bron – Wikipedia). 

ANKE NEANDER – Zie ook onderaan deze bladzijde. Nog een kleine aanvulling 
toch. Anke Neander emigreerde als kind met haar familie van Schlesien naar Memel 
(nu Klaipeda). Kort nadien stierf haar moeder, een weinig later ook haar vader. Ze 
werd opgevoed door haar oom Caspar Stolzenberg, brouwer in Königsberg (nu 
Kaliningrad). – Volgens andere bronnen (o.a. Georg Hermanowski) werd ze in 1615 
als dochter van pastor Andreas Neander in Tharau (nu Wladimirow) geboren. In 
1632 huwde ze pastor Johannes Portatius. 
 
 
 
 
Voor de schouwburg van Klaipeda         
staat het standbeeld van Anke Neander 
(°1615 - + ?) die de geschiedenis is ingegaan  
als Änchen von Tharau, vooral dan door het  
bekende Duitse volksliedje op een tekst 
toegeschreven aan Simon Dach en op 
muziek van Friedrich Silcher. 
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Nederlandsche Boekhandel, 1942. 64 blz. plus 19 illustraties. 
 
Tineke van Geel, “Hayastan - Dansbeschrijvingen bij Armeense dansen.” Muziek 
uiteraard inbegrepen. 1991. 68 blz. 
 
Tineke van Geel, “Garni – Dansbeschrijvingen bij Armeense dansen”. Muziek 
uiteraard inbegrepen. 1994. 58 blz. 
 
“De Dansdeel – Volksdansen voor gevorderden”. Beschrijving en muziek van 24 
dansen. Dit is deel II van een uitgavenreeks van VDCV. 1956. 
 
“Nordische Volkstänze” – Bundel (losse bladen) met beschrijving en muziek van 19 
volksdansen uit Denemarken, Noorwegen, Finland en Zweden. Duitstalig. 
 
Bundel (losse bladen) met 41 volksdansen uit verschillende landen. Hoofdzakelijk 
oudere dansen. 
 
“Singhet ende weset vro”. Tweede uitgave van het bekend liederboek. 1942. 308 
bladzijden. Samengesteld door Ignace de Sutter. 
 
“Liedboek”, samengesteld door Hans Dirken. Deel IV. Uitgave van de 
Halewynstichting. 1962. 170 blz. 
  
  “Eigen oogst – Liederenschat voor de jeugd”. Samengesteld door Karel Albert en 
Oscar van Hoof. Uitg. Metropolis. 1955. 102 blz.  
 
“Liederenkrans”, samengesteld door Jozef Ghesquiere en Paul François. Derde 
druk. 1947. 344 blz. 
 
“Ostdeutsches Liederbuch”. Alte Lieder aus den Vertreibungsgebieten. 
Herausgegeben vom Hessendienst der Staatskanzlei, Landesregierung Hessen. 1987. 
176 blz.   
 

Met onze dank aan de milde schenkers 

   
◙ Deze bundels kunnen gratis verkregen worden op het adres: Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 
9310 Baardegem-in-Aalst. E-post: willy.cobbaut@telenet.be. Aangezien het enige exemplaren 
zijn, geldt de regel “Wie eerst komt; eerst maalt”. Verder is het systeem eenvoudig: Na 
ontvangst kijkt de ontvanger na voor welk bedrag aan postzegels geplakt werd en maakt dit 
bedrag dan over op rekening 000-0914764-54 van W. Cobbaut, 9310 Baardegem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“De vier Aymonskinderen jent …”, bij vkg. “Reynout” zingen ze het elke 
vrijdagavond als afsluiting van de wekelijkse dansronde. Heel Vlaanderen kent het 
lied. Maar hoeveel zangers weten wat het betekent? We bedoelen hier dan meer 
precies de term “jent”, zo vlak na die vier Aymonszonen. 
 
Het ziet er uit als een werkwoord en velen denken er hoogstwaarschijnlijk ook zo 
over. Maar het kan natuurlijk geen werkwoord zijn: “De vier Aymonskinderen” 
vormen een onderwerp in het meervoud; de term “jent” is dan een werkwoordsvorm 
in de derde persoon enkelvoud. 
 
De vier Aymonskinderen jent 
met blancken sweirt in d’handt 
 
Onlangs kregen we van een pienter iemand de vraag 
gesteld: Wat betekent nu eigenlijk dat woord “jent” uit 
het “Ros Beiaard”? Simpele vraag … maar het 
antwoord? We hebben maar eerlijk toegegeven dat we 
het ook niet wisten en dat we het gingen opzoeken.  
 
We zochten eerst ons heil in de bekende “Liederenkrans voor het middelbaar 
onderwijs”, samengesteld door Jozef Ghesquiere en Paul François, voor de eerste 
maal uitgegeven in 1947. Het “Ros Beyaert”, lied van de Dendermondse “pynders”, 
heeft daar nummer 34 en de term “jent” krijgt er de uitleg “flink”.  
 
Vanzelfsprekend gingen we onmiddellijk nadien ons licht opsteken in het “Groot 
Woordenboek der Nederlandse Taal”, vulgo de Dikke Van Dale. De uitgave van 
1984 leerde ons dat “jent” een bijvoeglijk naamwoord is, gewesttaal, verouderd en 
dichterlijke woordkeuze. Als synoniemen vonden we daar: net, sierlijk, keurig, 
bevallig. Als voorbeeld: “Een jent meisje”. Voor de afgeleide vorm “jentig” lazen 
we: hups, aardig. Verdam, in zijn “Middelnederlandsch Handwoordenboek” uit 
1932, houdt het bij edel, lief, bevallig en schoon. Ritsaert, Writsaert, Adelaert en 
Reynout, ze zouden het ontegensprekelijk allemaal graag gehoord hebben … 
 
Gelukkig is er ook Debrabandere, in zijn onvolprezen “Oost-Vlaams en Zeeuws-
Vlaams etymologisch woordenboek” (2005), die wel begint met synoniemen als 
mooi, knap, bevallig, maar eindigt met “goed geboren, edel geboren”.  
 
We zijn nog wat verder gaan graven en haalden het “Beknopt Etymologisch 
Woordenboek der Nederlandsche Taal” van prof. J. Vercoullie uit onze bibliotheek. 
Het betreft een uitgave uit 1925, vandaar de oude spelling. Maar wetenschappelijk 
zeer betrouwbaar. “Jent” is bij deze auteur uiteraard ook een bijvoeglijk naamwoord. 
Hij verwijst ons naar de Middelnederlandse termen “jent” en “gent” en naar het 
Oudfrans “gent”, van het Latijn “genitum”, wat hij vertaalt als “welgeboren”. Dat zal 
de vier van daarjuist al wat aangenamer in de oren klinken! 

Johan van Breda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STREEKDRACHTEN IN ONZE GEWESTEN - Een aantal volkskunstgroepen in 
Vlaanderen – en ze verschillen daarin zeker niet van de meerderheid van de 
volkskunstgroepen bij de andere Europese volkeren – beroepen er zich op dat hun 
groepskledij niet zomaar lukraak gekozen is, maar teruggaat op wat men vroeger in 
de eigen streek placht te dragen. Sommigen hielden het bij de werkende stand, 
anderen mikten bij het kiezen iets hoger op de maatschappelijke ladder. Een 
minderheid van de Vlaamse groepen ontwierpen zelf een kledij, weliswaar steeds in 
de sfeer zoals hierboven bedoeld. 
 

Tot een vijftal jaren geleden was men bij het kiezen en ontwerpen aangewezen op 
schilders uit een voorbije periode. Ook kon men uiteraard te rade gaan in 
streekmusea, gaan bladeren in heemkundige tijdschriften of in bladen als “De Grote 
Ronde” van de Vlaamse Volkskunstbeweging.  
 

Sinds een vijftal jaren heeft men dat nu allemaal bijeen in een uitgave van de 
Stichting Mens & Kultuur i.s.m. de Streekdrachtencommissie van het Instituut voor 
Vlaamse Volkskunst. De titel: “Streekdrachten in onze gewesten”. De auteurs: Henri 
Vannoppen (red.), Frans Geens, Luk Indesteege, Frieda Sorber, Gerda Steenkiste-Pil 
en Etienne Vankeirsbilck.  
 
Het boek opent met een “Woord 
vooraf” van prof. J. van Haver, 
voorzitter van de Koninklijke 
Belgische Commissie voor Volks-
kunde, gevolgd door een “Inleiding” 
van de hand van Henri Vannoppen, 
voorzitter van het Verbond voor 
Heemkunde. De negen  hoofdstukken 
behandelen resp. grondstoffen voor 
streekdracht, mannenkledij, vrouwen-
kledij, kinderkledij en de streek-
drachten in de vijf Vlaamse 
provincies.  
 
Met dit boek, waaraan tien jaar is gewerkt, beschikt Vlaanderen voor het eerst over 
een standaardwerk inzake streekdrachten, een deel van het zgn. “verzonken 
cultuurgoed”. Het voorliggend werk behandelt vooral de periode tussen 1750 en 
1950, met hier en daar een terugblik naar de 16de en de 17de eeuw. De uitgave is 
overvloedig geïllustreerd, meestal in zwart-wit, hier en daar ook in kleur. 
 

De prijs ligt zeker niet aan de hoge kant en eens men het boek in handen heeft, 
begrijpt men dat des te beter!                  .                                                              (Cw)    
 
Info – H. Vannoppen (red.), “Streekdrachten in onze gewesten”, een uitgave van de 
Stichting Men & Kultuur i.s.m. het IVV. Ruim geïllustreerd. 334 blz. 16 x 24 cm. 
Prijs: 30 €, bij verzending te verhogen met 7 € portkosten. Kan besteld worden bij 
het IVV, Markt 40 bus 4 te 9160 Lokeren. Tel. 09/328 67 93. Rek. 416-3079451-83. 
Noteer echter: Op de Erfgoeddag dd. 26/04/09 te Erps-Kwerps is de prijs 23 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



De liedboeken  
van 
Florimond van Duyse 
en 
Jan Frans Willems 
integraal  
op het internet. 
 
 
 
 
 
● Vorig jaar was het precies een eeuw geleden dat Florimond van Duyse (Gent 
1843 als zoon van Prudens van Duyse – Gent 1910) het laatste deel publiceerde van 
zijn vierdelig werk “Het oude Nederlandsche lied”, waarvan het eerste deel 
verschenen was in 1903 als uitgave van Martinus Nijhoff te “s Gravenhage en De 
Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen.  
 
De auteur voltooide zijn middelbaar onderwijs aan het college te Veurne en het 
atheneum te Gent, waarna hij rechten studeerde aan de Gentse Rijksuniversiteit. 
Terzelfder tijd studeerde hij harmonie en contrapunt aan het Gents conservatorium 
bij Karel Miry, studies die hij resp. in 1859 en 1862 afsloot met eerste prijzen. Zijn 
doctoraat in de rechten behaalde hij in 1867. In 1869 werd hij advocaat bij het Hof 
van Beroep in Gent en vanaf 1876 was hij krijgsauditeur in Antwerpen, Bergen en 
Gent, jaren tijdens dewelke hij ijverde voor het gebruik van de moedertaal bij de 
militaire rechtspraak. Hij was ook actief als componist. 
 
“De grote betekenis” – hier citeren wij Jan 
Dewilde in de NEVB – “voor de Vlaamse 
Beweging ligt echter in het domein van de 
muziekwetenschap. In de traditie van 
Willems en Snellaert verzamelde, 
bestudeerde en publiceerde hij oud-
Nederlandse volksliederen. (…) Met De 
melodie van het Nederlandsche lied en 
hare rytmische vormen (1902) en vooral 
met Het oude Nederlandsche lied (1903-
1908) publiceerde hij musicologische 
standaardwerken van internationaal 
niveau, waarbij hij alle gekende bronnen 
en varianten becommentarieerde.”  
 
Alle delen van “Het oude Nederlandse lied” kunnen nu integraal op het internet 
geraadpleegd worden. Voer www.dbnl.org (*) in en in het eerste zoekvenster vult U 
de naam van het betrokken liedboek in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



● Jan Frans Willems werd geboren te Boechout op 11 maart 1793 en overleed te 
Gent op 24 juni 1846. In 1815 werd hij adjunct-archivaris van de stad Antwerpen en 
in 1821 ontvanger van de registratie in dezelfde stad. Omwille van zijn leidende rol 
in het Orangisme werd hij in 1831 overgeplaatst naar Eeklo. In ere hersteld werd hij 
in 1835 ontvanger van de registratie te Gent.  
 
Zijn betekenis als dichter en toneelauteur is miniem. Zijn betekenis voor de 
taalkunde – alhoewel hij als filoloog een autodidact was – is heel wat groter.  
 
Maar hij is vooral de geschiedenis ingegaan als verdediger van en strijder voor “de 
erkenning van de culturele eenheid tussen Vlaanderen en Nederland, ondanks de 
staatkundige scheiding. In de zgn. spellingoorlog, waar Vlaams-particularistische en 
algemeen Nederlandse tendensen scherp tegenover elkaar stonden, gaf hij de 
doorslag bij het tot stand brengen van de eenheid van spelling, waardoor de eenheid 
van taal in de Nederlanden werd bevestigd. (…) Zijn leven en zijn werk stonden in 
het teken van de romantische levensbeschouwing en de idee van de culturele eenheid 
van de Nederlanden.” (Grote Winkler Prins – Ed. 1975). 
 

Het werk waarnaar onze 
aandacht hier gaat is zijn 
onvolprezen verzameling “Oude 
Vlaemsche Liederen” uit 1848, 
voltooid, van een uitgebreide 
inleiding voorzien en bezorgd 
door Ferdinand Snellaert. Ook 
met dit werk was het de 
bedoeling van de auteur zijn volk 
nationaal te sensibiliseren door 
het bekendmaken van lang-
vergeten literaire en muzikale 
schatten. 

 
Dit werk – 548 blz. - is eveneens integraal op het internet te raadplegen. U tikt op 
Google de twee zoekwoorden willems snellaert in en op het resultaatvenster klikt U 
op Oude Vlaemsche liederen ten deel met … .   

 Willy Cobbaut 
 
 
(*) DBNL staat voor Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, in 1999 opgericht op 
initiatief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en met financiële hulp van o. a. 
NWO en de Nederlandse Taalunie. De website biedt de mogelijkheid om, via verschillende 
zoekwegen, werken uit de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde te raadplegen. 
Daarnaast bevat ze ook diverse documenten en aanvullende informatie zoals biografieën, 
portretten en hyperlinks, die moeten helpen een geschakeerd beeld weer te geven van het 
onderzoek naar de Nederlandse taal en literatuur. Diverse deelaspecten van de studie van de 
Nederlandse taal en literatuur moeten er een plaats in krijgen. De Digitale Bibliotheek biedt 
ook audio-opnamen aan van op muziek gezette gedichten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   SPROKKELINGEN 
 

 
♣ DE VOLKSKULTURELE GEMEENSCHAP - Via de rubriek “Gratis” in vorig 
nummer van “De Driesprong” werden twee delen van de reeks “Danserye” 
aangeboden aan wie hiervoor belangstelling had. De bundels zijn ondertussen besteld 
en verzonden. Niet meer bestellen dus. “Danserye” was een uitgave van de 
“Volkskulturele Gemeenschap” uit het jaar 1948. Enkele lezers vroegen ons of we 
hierover niet wat meer gegevens konden publiceren. Dat doen we graag. 
 
De “Volkskulturele Gemeenschap” werd opgericht in augustus 1948 in het 
Antwerpse en had de bedoeling een overkoepeling te zijn van volkskunstgroepen, 
hoofdzakelijk groepen uit het repressiemilieu en waarin heel wat oud-leden van 
oorlogsjeugdbewegingen elkaar terugvonden. Bij de start telde de VKG vijf groepen, 
waarna nog een 15-tal andere ook aansloten. Namen van de initiatiefnemers: Jules 
van Boxelaer (voorzitter); Rudi van der Paal (secretaris); Mark Grammens (pers-
verantwoordelijke); en verder o.a. Jan Walraet, Maurits van Haegendoren, Dries 
Bombeke, Herman de Geest en Jos Moorkens.  
 
In oktober 1948 startte de VKG met een “Vlaamse Keurspeelschaar” die een 
voorbeeldfunctie moest vervullen. Naast een Leidersblad gaf de organisatie ook het 
blad “De Jonge Gemeenschap” uit, waarvan tijdens de eerste helft van 1949 in totaal 
vier nummers verschenen. Aandachtspunten van het blad waren o.a. volksdans, oude 
feesten, volksliederen, poppenspel en dergelijke meer. In de tweede helft van 1949 
had de Volkskulturele Gemeenschap opgehouden te bestaan.  
 
(Gegevens op basis van het lemma “Volkskulturele Gemeenschap” in de EVB (Staf 
Vermeire) en de NEVB (Staf Vermeire en Bart de Wever).     
 
♣ GEZOCHT – Een onzer lezers is op zoek naar het werk van de Duitse 
musicoloog Curt Sachs (1881-1959) “De geschiedenis van de dans”, in 1969 
verschenen als Aulaboek. Wie hier kan helpen, neemt contact op met de redactie, die 
de partijen dan bijeen zal brengen. Dank voor de medewerking! 
 
♣ DE LIEDBOEKEN – Onder deze titel kunt U elders in dit nummer meer details 
vernemen over de liedboeken van Florimond van Duyse en van Jan Frans Willems. 
Ze verschenen resp. tussen 1903 – 1908 en in 1848.  
 
Een derde verzameling – naast nog andere - ontbreekt hier en wel de “Oude en 
nieuwe liedjes”, de verzameling van Ferdinand Snellaert en verschenen te Gent in 
1852. We zijn deze editie uiteraard niet vergeten, maar plaatsgebrek verplichtte ons 
deze uitgave naar het volgend nummer van “De Driesprong” te verschuiven. (Cw) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

♣  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♣ PEUTERS DANSEN – Deel III van “Peuters dansen” is een Danskant-uitgave. 
Het uitgangspunt is deze keer ‘in en om het huis” met extra aandacht voor de 
jaarlijkse feesten, Bijvoorbeeld: “Kaarsjes op de taart”, “Plikplak pleister”, “Een 
cadeau” …  Van alle gezongen dansen op de bijhorende CD vind je ook een 
instrumentale versie. De samenstellers willen je een handvat geven om met peuters te 
dansen en vooral om er samen plezier aan te beleven.  
 
Het is handig om te weten welke mogelijkheden een peuter heeft. Daarom werd 
eveneens op een rijtje gezet wat voor een peuter kenmerkend is met betrekking tot 
het dansen.  
 
“Peuters dansen” deel III bestaat uit een handboek (7,00 €) en een CD 1076 
Hakketoon/Danskant – 38 nummers (14,00 €). Te bestellen via www.danskant.be 
rubriek webwinkel.  
 
♣ SYNCOOPNIEUWS – “Syncoopnieuws” is een Nederlands tijdschrift voor 
liefhebbers van volksmuziek, volksdans en wereldmuziek. We raden iedereen aan 
even op hun website te gaan rondneuzen: www.syncoopnieuws.nl. Het blad 
verschijnt vier maal per jaar en een jaarabonnement kost 5 €.  Warm aanbevolen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



 

 

 

 

 

OptionButton1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 ♣ GEZOCHT – Een van onze lezers zoekt te kopen tegen elke aannemelijke prijs: 
“De tijd in de folklore” van Adolf Ulens. Deze publicatie is een uitgave van het jaar 
1931. Contact opnemen met de redactie, die verder het nodige zal doen.    

 
♣ 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!   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
♣  DE JUISTE PERSOON – Uiteraard staat elk lid van het VVKB-bestuur klaar 
om U van dienst te zijn, om op uw vragen te antwoorden, om U op de juiste weg te 
helpen. Maar onmiddellijk bij de juiste persoon gaan aankloppen, maakt de weg naar 
de oplossing van uw probleem toch wat korter.  
 
Voor vragen van algemene aard dient men zich vanzelfsprekend te wenden tot 
voorzitter Theo Smet, Beukenhofstraat 52 bus 101 te 8570 Vichte. E-post: 
theo@vvkb.org  Of tot secretaris Lieven Stubbe, Etikhoveplein 5 te 9680 Maarkedal. 
E-post: secretariaat@vvkb.org.  
 
Vragen met een financieel tintje zijn voor penningmeester André Dewitte, 
Molenstraat 27 te 2870 Puurs. Telefoon: 03/889.58.46. Of: dewitte.andre@skynet.be.  
 
Voor het kindercollege richt U zich bij voorkeur tot Koen Denduyver, 
Zevekoteheirweg 12 te 8470 Gistel. Telefoon: 0496/23 18 03. Of via e-post: 
koengistel@telenet.be. 
 
Voor het jeugdcollege staat Wilfried Vercammen voor U klaar op het adres 
Stationsstraat 278 te 1770 Liedekerke. Of via de telefoon op de nummers: 053/66 76 
33 of 0475/66 46 47. Ook via e-post: fa531139@skynet.be of 
w.vercannen@proximus.be. Een andere deur om aan te kloppen is ook: 
jeugdcollege@vvkb.org. 
 
Een vraagje in verband met de volwassenenwerking? Ga daarvoor te rade bij Jeanne 
Vandenbussche, Reygaerdijkstraat 28 te 8630 Veurne. E-post: a.dequidt@skynet.be.  
 
Voor contact met de redactie van “De Driesprong” volgt U bij voorkeur de wegen 
die opgesomd staan in het colofon op p. 2 en 3 van de kaft.  

 

 



 
 
 
 
 

 
Voor heel wat mensen ligt er stof op een aantal woorden en begrippen. En als het van 
hen afhangt, kan dat stof daar gerust blijven liggen. Dat geeft hen de gelegenheid er 
af en toe naar te verwijzen, daarbij desnoods aan minstens één oog blind te zijn en 
zodoende over een in eigen kring noodzakelijk vijandbeeld te beschikken. Een bij 
tijd en wijle wel erg doorzichtige politiek, want dat stof ligt er lang niet altijd. 
Inderdaad, anderen zijn voortdurend bezig datzelfde stof ijverig weg te poetsen en 
zodoende vernieuwing te brengen waar de evolutie van tijd en zeden dat 
noodzakelijk maakt. Ze doen dat zonder het kind met het badwater weg te gooien en 
geven zodoende blijk van evenwichtigheid in hun oordeel over de verhouding tussen 
heden en vroeger en van veel eerlijkheid tegenover de generaties die ons vooraf 
gingen en ons een samenleving hebben nagelaten die heel wat andere kwalificaties 
verdient dan termen met een hoog scheldwoordgehalte. 
 

Woorden onder het stof 
 
Vooroordelen spelen in dit proces ontegensprekelijk een grote rol. Want zoals prof. 
J.A.A. van Leent het stelde, “het is maar al te waar gebleken dat de meeste mensen 
zich niet alleen de meest valse vooroordelen t.o.v. andere groepen veroorloven, maar 
dat velen bereid zijn hieraan nog kwaadaardige consequenties te verbinden ook.” (1) 
Want zelfs als er van een echte agressieve ingesteldheid tegenover die andere 
groepen in de samenleving geen sprake is, noch van enige bewuste oneerlijkheid 
tegenover mensen waarmee we het niet eens zijn, toch “blijkt het beeld dat we van 
anderen hebben vaak meer door het eigen eenzijdig perspectief dan door de vreemde, 
veelzijdige werkelijkheid bepaald te worden.” (2)  
 

De houding die een aantal groepen in 
de hedendaagse maatschappij 
aannemen tegenover het verleden, is 
niet zelden overdreven negatief en 
soms gewoonweg in dergelijke mate 
eenzijdig en vernietigend, dat de term 
“onverdraagzaamheid” de enige 
kwalificatie is die hier passend en 
verantwoord is. 

 
Vooral dan de – onjuiste en niet te verantwoorden - houding tegenover het verleden 
krijgt hier dan irriterende trekjes. Nochtans, hoe paradoxaal het ook moge klinken, 
het verleden gaat nooit voorbij en veel van wat vroeger waarde had, blijft mee en op 
een positieve en constructieve wijze onze toekomst bepalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

₪                                                 OPINIE 

 



“Zeker”, en hier citeren we Victor Leemans, “onze taak wordt ons voorgeschreven 
door de vragen en opgaven zoals die nu bestaan; doch die vragen zijn tot ons 
gekomen door een bepaalde geschiedkundige ontwikkeling, op de golven van een 
wereld zoals die door onze vrienden en onze vijanden werd gemaakt.” (3)   
 

Onmiddellijk daarbij aansluitend, 
deze vragen: Waarom zou men 
niet teruggrijpen – met de nodige 
kritische ingesteldheid en afstand 
nemen a.u.b. waar dit moet – 
naar de inzichten waarmee 
vroegere generaties hun 
veelsoortige problemen aan een 
oplossing hebben geholpen? 
Lerend uit hun vergissingen, 
natuurlijk, met voldoende oog 
voor de aard en de oorzaken van 
hun mislukkingen en rekening 
houdend met de filosofie achter 
de diagnose die ze hebben 
gesteld. Waarom ook niet? 

 
Veel heeft zich in onze levensomstandigheden inzake kansen en mogelijkheden 
gewijzigd. Maar even talrijk zijn de elementen die constanten gebleken zijn in de 
maatschappelijke ordening en in het dagdagelijks leven van de individuen, in de 
houding van de mens tegenover zichzelf en tegenover de wereld waarin vandaag de 
dag geleefd moet worden. 
 
Daarom – en hier keren we terug naar het beeld waarmee we deze beknopte 
overwegingen begonnen zijn – moeten we het stof der eeuwen vlijtig blijven 
wegpoetsen van een aantal elementen en waarden uit het verleden. En ze zodoende 
de nieuwe glans geven die ze verdienen, zeker als we ze – want dit moeten we doen 
– kunnen aanvullen met de nieuwe inzichten en mogelijkheden die de moderne tijd 
ons aanreikt en waarvoor we ons open moeten stellen. Zó en zó alleen kunnen we 
verantwoord deelnemen aan het tijdsgebeuren zonder ons te bezondigen aan 
enerzijds een uitzichtloze nostalgie naar vroeger en anderzijds een al even 
uitzichtloze want blinde en eenzijdige houding alsof vandaag enkel telt als 
voorbereiding op morgen en gisteren er helemaal niet geweest is.  
 

Johan van Breda  
 
 
 
(1) In “Sociale psychologie”, een werk uit de zestiger jaren van de vorige eeuw.  
(2) Prof. Van Leent, op. cit.     
(3) Victor Leemans, “Aanwezig verleden”, keurreeks van het Davidsfonds, 1957. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



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