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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 
 

 Uit het foto-album van “De Krekels” in Bonheiden. Hier een jongerengroep van de 
Krekels-familie. (Foto DK).  

 Bart Van der Steene, West-Vlaams doedelzakspeler tijdens de gouwdansavond dd. 
26 september 2009 te Heule-bij-Kortrijk. (Foto Fred Scholliers).   

 Vendeliers van vkg. “Boerke Naas (Sint-Niklaas) tijdens een oogstfeest. (Foto BN).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIED VAN DEN BLINDE 
 

Vrienden, ik ben hier in de stad, 
het is om mijnen nood te klagen. 
Ik ben van de armoe aangevat; 

ik weet, ik moet ze God opdragen. 
 

Gij, vrienden, luistert al gelijk! 
Laat mij dan uwen troost verwerven! 

Al is de stad van Brussel rijk, 
nu moet ik schier van honger sterven! 

 

Van mijn gezicht ben ik beroofd, 
het licht van God heb ik verloren! 

Wanneer men ziet, men niet gelooft 
wat droevig lot mij is beschoren. 

 

Vraag ik eene almoes met fatsoen 
om mijn vier kinders wat te spijzen, 

men antwoordt: “G’ hebt het niet van doen!” 
Een steenen hert zou moeten grijzen! 

 

Maak ik mijn ronde g’heel beleefd 
door het wel doen van mijn devooren, 

eer dat mij somtijds iemand geeft, 
moet ik nog veel affronten hooren. 

 

Nog ga ik uit met kloeken moed; 
ten hemel stuur ik mijne klachten; 

God weet het kwaad en ook het goed: 
Ik hoop hij zal mij toch verwachten. 

 

Dat hij mij reizen laat in ’t graf, 
indien geen mensch mij wil onthalen! 

God, haal mij van de wereld af, 
dat ik bij u mag zegepralen! 

 

Ik zing en speel nu in ’t gemein 
het droevig lied van eenen blinde: 
Ik hoop, gij zult ook dankbaar zijn 
en nu en namaals zult gij ’t vinden! 

 
Dit zijn acht (1/4, 6/8 en 11) van de elf strofen van een bedelaarslied dat 
pastoor Jan Bols opnam in zijn verzameling “Honderd Oude Vlaamsche 
Liederen”, een uitgave van het jaar 1897. Stefaan Top noemt het lied – 
niet onterecht – sociaal-kritisch en inderdaad, de woordkeus ervan klinkt 
realistischer, minder gevoelerig dan men bij dit genre wel meer gewoon is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seer wijt dat sij ontluycken, 

sij staen in haer saysoen; 
de cruijden lustig ruijcken, 

de meij staet schoon en groen. 
 

Oud lied. 
 
 
Wanneer deze paragrafen de redactie van “De Driesprong” 
bereiken, ligt Vlaanderen opnieuw onder een laag sneeuw, wat veel 
wegen nog maar eens in een ijsbaan herschept en de dieren in het 
wild het zoeken naar hun dagelijks kostje er zeker niet 
gemakkelijker op maakt. Toch weten we één ding zeker: De winter 
is aan zijn laatste dagen toe! 
 
Ondertussen zijn de nieuwjaarsrecepties al een behoorlijk aantal 
weken achter de rug en kijken we dus uit naar … het echte begin 
van het jaar! Want daarover is iedereen het wel eens: Het 
burgerlijk jaar volgt dan wel de kalender die ons ervan tracht te 
overtuigen dat elk jaar begint op nieuwjaarsmorgen 1 januari en 
eindigt op Silvester-avond 31 december. Maar van die kunstmatig 
tot stand gekomen data trekt het leven in de natuur zich niets aan, 
de dieren niet, de bomen en planten niet … en de mensen eigenlijk 
ook niet. 
 

BESTE VRIENDEN 
 
In volkskunstkringen begint men het jaar in feite in de maand mei 
bij het verbranden van de winter en het begroeten van het nieuw 
leven in de natuur. Zoals het bekend liedje het zeer juist schetst: De 
winter is vergangen, ik zie des meien schijn! 
 
De natuur en het leven in de maatschappij houden weliswaar nog 
even de adem in. Onze kalender is nu traditiegetrouw ook wat 
korter. Maar daar zal na Puurs en de Nationale Meiboomplanting – 
de 59ste op rij! – snel verandering in komen. En sneller dan we het 
verwachten, zal  de  zomerzon  daar zijn met alles wat dit voor onze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



groepen kan inhouden: festivals, groeps-
reizen, de Europeade, optredens in ons eigen 
Vlaanderen, maar evenzeer buiten onze 
grenzen, en wat weet ik nog zo allemaal. 
 
Opnieuw zal blijken hoe levendig de 
volkskunstbeoefening, hier en elders, nog 
deel uitmaakt van het locaal en regionaal 
cultuurleven en hoezeer ons eigen 
groepsleven vast onderdeel blijft van deze 
locale en regionale cultuurkalender. En 
mocht dat voor enkele van onze groepen 
misschien wat minder zijn, dan nodigen we 
de betrokken besturen uit zich daarover eens 
grondig te bezinnen. Ons publieksgericht 
jaarprogramma moet ingebed zijn en blijven 
in het maatschappelijk leven van de steden 
en dorpen waarvan wij deel uitmaken. 
 
Nu het jaar dus echt gaat beginnen, wens ik 
U allen een actief en succesrijk groepsleven! 
 
Theo Smet 
voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hoor nu het vrolijk vinkenlied, 
’t gezang van gans het vooglendiet. 
Hoe schalt hun morgengroet der zon 
wier stralenglans den nacht verwon! 
 
In groenen tooi herleeft het land. 
De bomen wuiven t’ allen kant 
hun fris ontbotten loverdos. 
En lentegeur doorreukt het bos. 
 
Lentelied op tekst van Jozef Simons. Getoonzet door Arthur Verhoeven. 
 



Voor de meerderheid in Vlaanderen – en dat zal elders in Europa waarschijnlijk niet 
anders zijn – klinkt het woord doedelzak zowat als synoniem voor dingen als The 
Royal Scots Dragoon Guards (1) die tijdens de Royal Edinburgh Military Tattoo 
“”Amazing Grace” spelen of “Abide with me” of “Scotland the brave”. 
 
Anders gezegd: In het oor snerpende klanken van een batterij Schotse doedelzakken, 
gebouwd – en eeuwenlang ook zo gebruikt – om meer lawaai te maken dan een 
regiment schreeuwende grenadiers tijdens een stormloop op het slagveld. De 
“Scottish Bagpipe” is inderdaad een oorlogswapen! 
 
Maar ondertussen begint toch bij velen door te dringen dat een doedelzak heel wat 
meer is en heel wat meer varianten kent dan een onderdeel van een Schotse “Pipe 
Band” – met alle respect overigens – en dat gaan we hierna uitleggen.  

 
DE DOEDELZAK 

en zijn vele varianten 
 
Wat is een doedelzak? De doedelzak is een blaasinstrument. De luchttoevoer naar 
de pijp(en) die men als een schalmei bespeelt en naar de twee tot vier pijpen die elk 
voor een doorlopende toon zorgen, wordt geleverd door een meestal lederen zak (de 
balg) die de speler onder de arm houdt. En ofwel levert de speler zelf de lucht door 
die met de mond via een pijpje naar de zak te blazen, ofwel wordt de lucht middels 
een blaasbalg en de op- en neergaande elleboog naar de zak gestuwd. Omdat de 
rietbladen het geluid produceren met de lucht uit de balg en niet rechtstreeks uit de 
mond van de speler, kan deze laatste ademhalen onder het spelen en op die manier 
een ononderbroken geluid voortbrengen. 
 

Het eigenlijk melodie-instrument is een 
als schalmei bespeelde pijp (de chanter) 
(2) met vingergaten. Uitzonderlijk zijn er 
twee of zelfs drie zulke pijpen. De klank 
van de melodie wordt ondersteund door 
de zgn. bourdonpijpen (Herman Dewit 
spreekt ergens van brompijpen) die een 
doorlopende toon produceren op het 
niveau van de grondtoon, de kwint en de 
octaaf. De toehoorder ervaart dit als het 
meest typische kenmerk van de 
doedelzak. Voor het geluid als dusdanig 
zorgen de enkele of dubbele rieten aan de 
kop van elke pijp.  
 
 
          ◄ Herman de Wit en Rosita Tahon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wie had de eerste doedelzak? Doorgaans wordt 
aangenomen dat de doedelzak vanuit Azië naar 
Europa is geïmporteerd. Maar leest U toch maar 
verder. Volgens G. Slagmolen is de doedelzak van 
Griekse oorsprong. Jean-Pierre van Hees, docent aan 
het Lemmensinstituut te Leuven en eerste ‘doctor in 
de doedelzak’ (3), is minder affirmatief. Op de vraag 
of hij weet waar de doedelzak vandaan komt, 
antwoordt hij: “Ik zal U moeten teleurstellen. We 
weten het niet. De eerste documenten verwijzen naar 
keizer Nero die de doedelzak zou hebben bespeeld. 
Maar het instrument komt beslist niet uit het Oude 
Rome, want de naam die er toen voor werd gebruikt, 
was Grieks. Bijna overal in de Oude Wereld hebben 
ze de doedelzak gekend. Van India tot Scandinavië, 
van Noord-Afrika tot de Oeral. (…) Leuk om te 
weten is wel dat de Schotten naar alle 
waarschijnlijkheid de laatsten zijn geweest die met de 
doedelzak in contact zijn gekomen.” (4)   
 
Korte geschiedenis - Bij gebrek aan voldoende gegevens kan over het eerste 
millennium na het begin van onze tijdrekening weinig gezegd worden. Aan de hand 
van afbeeldingen op miniaturen wordt het wel mogelijk de ontwikkeling en de 
geschiedenis van de doedelzak in West-Europa te volgen. Binnen de beperkte ruimte 
van dit artikel moeten we het uiteraard zeer kort houden. Enkele elementen toch. (5) 
 

Zoals reeds eerder gezegd, was de doedelzak reeds 
bekend bij de oude Grieken en verspreidde zich later 
ook door het Romeinse Rijk. Over de eeuwen daarna 
weten we weinig. Feit is dat de doedelzak tegen het 
einde van de 13de eeuw algemeen bekend was in West-
Europa. Verschillende miniaturen uit die tijd tonen ons 
instrumenten, soms nog vrij eenvoudig van bouw, 
andere reeds veel minder eenvoudig. “Het staat in ieder 
geval vast” – en hier citeren we Hubert Boone – “dat er 
in de 13de eeuw reeds heel wat moet geëxperimenteerd 
zijn, vooral dan in Zuid-West-Europa, dat toen – mede 
dank zij de troubadours – het cultuurcentrum en het 
uitstralingsgebied bij uitstek was.”  

 
Op het einde van die 13de eeuw wordt aan de doedelzak vrij algemeen een grote 
bourdon toegevoegd. Doedelzakken met twee bourdons komen reeds in de 15de eeuw 
voor. Vooral in het Duits cultuurgebied en in de Nederlanden zal dit type gedurende 
de 16de en de 17de eeuw veel succes kennen. “In deze periode” – we citeren opnieuw 
Hubert Boone – “zullen de religieuze festiviteiten en herderstaferelen stilaan de 
plaats moeten ruimen voor dansfeesten, ommegangen en bruiloften. De doedelzak 
wordt dan het volksinstrument bij uitstek.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schotse 

doedelzakspeler 
 
 
 
 
 
 

 

Naar A. Dürer  
 

 



De 18de en de 19de eeuw vormen een zwakke periode voor de doedelzakken, die in 
belangrijke mate opzij moesten gaan staan om de klarinet en de viool voorrang te 
geven en tegen het succes van de accordeon niet opgewassen bleken. Helemaal 
verdwenen ze echter niet van het toneel en de 20ste eeuw werd de eeuw van de 
herleving, zeker tijdens de jaren na Wereldoorlog II, waarbij de talrijke 
doedelzakfestivals, zowat overal in Europa, veel tot die herleving bijgedragen 
hebben.    
 
In de Nederlanden kende de doedelzak in de 17de en het begin van de 18de eeuw z’n 
grootste populariteit. De herleving na 1950 zal hier vanaf 1970 helemaal doorbreken.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een drietal regionale instrumenten – Er zijn zowat evenveel soorten Europese 
doedelzakken als er cultuurgebieden in Europa zijn en sommige streken tellen er 
zelfs meerdere. De Schotten kwamen reeds ter sprake. Het doordringend geluid van 
hun doedelzakken is voldoende gekend. De Vlaamse variant klinkt “veel 
melodieuzer en milder”, zoals de Kalmthoutse doedelzakbouwer Luc Verstockt het 
zeer terecht omschrijft. (6) In Polen en Tsjechië heeft een doedelzak een ietwat 
zacht-nasale klankkleur. Oneerbiedig gezegd, doet deze klank wat denken aan het 
mekkeren van een geit. Misschien dat daarom in die landen de naam “koza” wel eens 
gebruikt wordt en de typische versiering van een Boheemse doedelzak bv. een 
geitenkop is.  Hoe dan ook – en Hubert Boone heeft volkomen gelijk – Boheemse 
doedelzakken hebben een prachtig timbre. Persoonlijk voegen we daaraan toe: … dat 
vooral in samenspel met andere instrumenten als klarinet, viool en contrabas en zelfs 
in orkestverband tot zijn recht komt.  

Willy Cobbaut  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Konrádyho dudácká muzika (Tsjechië) 
                                                                 

                                                



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Wil U de volledige naam? Hier dan: The Pipes and Drums and Military Band of 
the Royal Scots Dragoon Guards.  
(2) De chanter is dus de melodiepijp van de doedelzak en kan cilindrisch of conisch 
zijn. De eerste zijn gewoonlijk voorzien van een enkel riet, de tweede van een dubbel 
riet. De doedelzakken uit Oost-Europa hebben meestal een cilindrische chanter met 
een enkel riet, die uit West-Europa hebben doorgaans een conische chanter met een 
dubbel riet.   
(3) Vlaanderen was het eerste land ter wereld dat de doedelzak op 
conservatoriumniveau tilde! 
(4) Overgenomen uit Het Nieuwsblad van donderdag 3 december 2009. 
(5) Hiervoor maken we ons schatplichtig aan o.a. Hubert Boone. Cfr. zijn “De 
doedelzak in Europa – Vroeger en nu”. Uitg. Musica, 1987. 
(6) Volgens een interview in Het Nieuwsblad van 11 oktober 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EEN TOEMAATJE – Wat wij doorgaans een doedelzak noemen – of een 
moezelzak of een pijpzak – heeft in andere landen uiteraard een andere naam. We 
sommen er hier enkele op: cornemuse, musette, cabrette, chabretta, boha(usac)    
(Frankrijk); Dudelsack, Sackpfeife (Duitsland); pipe, bagpipe, small-pipes 
(Engeland – In Schotland ook Highland pipe); piva, zampogna (Italië); biniou 
(Bretagne); gaita (Galicië, Catalonië); gaita-de-fole (Portugal); uilleann pipe 
(Ierland); Sackpfiffe (Duitstalig Zwitserland); gayda (Bulgarije); dudy (Polen en 
Tsjechië); gaidy (Slovakije); cimpoi (Roemenië); sækkepibe (Denemarken); 
säckpipa (Zweden); sekkepipe (Noors); mechawa (Sorbisch).   
 

 
BINIOU EN BOMBARDE (Bretagne) 
 

 
 



 
DE DOEDELZAK is wellicht een van de oudste volksmuziekinstrumenten. 
Breugel zette hem in bonte kleuren al op het doek. Later deemsterde de 
populariteit wel weg. Om met de opgang van de folkmuziek zich opnieuw 
en zowel in noord als in zuid in de kijker te plaatsen. De ruime 
belangstelling voor de “cornemuses” in Bretagne of de piperbands in 
Schotland waren daar niet vreemd aan. Ook in zijn meer recente shows 
schakelde André Rieu graag met ruim succes een piperkorps in. En In de 
Europeade van Quimper (Bretagne 2007) hadden de doedelzakken ruim 
aandeel. Zelfs tijdens de Europeade in Klaypeda (2009) zong de schalmei 
een heerlijk zangerig en doordringende melodie.  
 

Geert Brokken maakt stukken  
 
Zowel Gent als Antwerpen hebben hun “Schotse pipers” die met stijl in 
allerlei parades aantreden en nog meer folkgroepen en volksdansgroepen  
houden de oude traditie in solo in ere. Al lopen ze niet zo dik meer rond – 
in ons land toch nog altijd goed voor zo’n vijfhonderd beoefenaars - toch 
vindt men in elke regio wel één of meer promotoren van de doedelzak. Zo 
in het Waasland: Jean de Caluwé, jarenlang spelend lid bij bij “Boerke 
Naas”; Bart De Cock; Geert Brokken … 
  
Deze laatste, enthousiaste bezieler van de volksmuziekgroep “Stukken en 
Brokken” aan de Kerkstraat “bi Belsele onder enen boom”, zochten we op 
voor een gezellige babbel bij pijpzak en schalmei.  
 
“Waarin ligt het verschil tussen een Vlaamse en Schotse doedelzak ?”- 
”Dat zit hem in de eerste plaats in de klank. De Vlaamse doedelzak klinkt 
warmer, zoeter ook door het gebruik van het hout van fruitbomen. De 
Schotse worden eerder vervaardigd uit ebbenhout. Daardoor is hun klank 
ook harder, scherper, hoger. 
 
De lagere en zoetere klank van de Vlaamse specimens wordt ook mede 
bepaald door de bourdon(s) of grondto(on)en. Vandaar dat hij bij voorkeur 
werd en wordt gebruikt voor de begeleiding van de dansers.  
 
“ Hoe kan je een doedelzak opdelen?”- “Er is in de eerste plaats de 
pijpzak, gemaakt uit rundsleder, die opgeblazen onder de arm wordt 
aangedrukt. Bij de moezelzak gebruikt men bij voorkeur de blaasbalg. 
Verder is er nog de schalmei waarop de melodie wordt gespeeld, 
ondersteund door de bourdon(s), die met riet instaan voor de bas of 
grondtoon..  
 
Momenteel telt men in ons land nog zo’n vijfhonderd bespelers van de 
doedelzak.  Dit  dank  zij  de belangstelling van de muziekacademies en de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 regelmatige zomercursussen die worden gegeven. Dat het aanleren van 
het bespelen van de doedelzak vlug resultaat geeft, is ook een positief 
punt”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Hoe ben jij tot de doedelzak gekomen ?”- “De volkskunstgroep “Reyntje Vos” 
(Stekene) toonde mij de weg. Ik groeide op in een toch wel muzikale familie, waarin 
mijn neef Jef Wauters het zelfs tot dirigent van de Muziek-kapel van de Zeemacht 
bracht. Hij moedigde mij aan. Zo kwam ik ook tot de trompet. Later kwam daar ook 
de “open en toe” of diatonische trekzak bij. 
 
Zowat vijfentwintig jaar geleden leerden wij “Reyntje Vos” kennen. Gert Laekeman 
was daar toen de bezielende leidsman .Wij knoopten aan met het opluisteren van het 
Driekoningenfeest. En later kwamen daar straatanimatie en allerlei feestelijke 
activiteiten bij die niet zelden rond oude tradities werden georganiseerd. Zo groeide 
de volksmuziekgroep “Stukken en Brokken”, waarvan ik vandaag met Els Ost nog de 
kern vormen.” 
 
Geert Brokken is leraar elektronica, vlot causeur en bezielend inspirator 
van de volksmuziekgroep “Stukken en Brokken”. Muziek is echt zijn leven! 
En dan de volksmuziek in het bijzonder. Zijn collectie doedelzakken en 
andere instrumenten, mag ruim en boeiend genoemd worden. Gans zijn 
woning ademt trouwens de sfeer van de muziek. 
 
Wij wensen hem vanzelfsprekend graag en van harte nog jarenlang een 
ruim succes toe!  
                                                              Het gesprek voerde Eddy Picavet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUKKEN EN BROKKEN brengt plezante 
muziekskes zonder pretentie uit Vlaanderen en Europa. 
Met deze groep contact opnemen is niet moeilijk. U belt 
naar hun mobieltje 0498/22 66 45. Of U stuurt vandaag 
nog een mailtje naar stukkenenbrokken@skynet.be. 
En natuurlijk kunt U ook een kijkje gaan nemen op 
www.stukkenenbrokken.be. 

                        

 



UNIFORMENPARADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neen! Geen kaki of marineblauw; ook geen baretten of kepies; zelfs geen strepen – 
ook wel latten genoemd – en geen zilveren of gouden sterren met dito bagetten. 
Neen! Niets van dit alles! Mijn uniformenparade kleurt de ziekenhuiswereld – mijn 
tijdelijk verblijf terwijl ik deze lijnen aan het papier toevertrouw - overwegend wit. 
Sommigen die in het leger als de staf worden aangeduid, wisselen het maagdelijke 
wit wel meer voor groen. Dat heeft niets met de “groene jongens” te maken … Maar 
dominant blijft voor dit cursiefje toch het wit.  
 
Wie dit uniform draagt, lijkt wel een engel die regelmatig komt aanzweven als je een 
of ander nodig hebt: de fles, de bedpan, een prikje, een infuus enzovoort. Zoals 
gezegd: We zitten in de ziekenhuiswereld. ’s Nachts hoef je maar op het rode knopje 
te drukken of ze komen aandwarrelen, speels en sereen, lieftallig als frêle dartele 
koolwitjes op een zonnige meidag. Witte engelen, maagdekens gelijk, alhoewel 
meerdere al geproefd hebben van de aardsheid der dingen en zelfs al voor kleine 
engeltjes hebben gezorgd. Als dat de mama’s niet tot engelen maakt? 
 
Maar er passeren ook regelmatig gele engelen. Die worden op vaste uren van de dag 
vanuit de catering uitgestuurd om de inwendige mens te verwennen. Verder zijn er 
ook nog de blauwe exemplaren die zeer bedreven zijn met zeemvel, stofvod of 
zwabber, om alles kraaknet te houden. 
 
Zij allen vormen nu mijn uniformenparade, waardoor het op de vierde verdieping 
van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren zo zalig toeven is. Ook al brengt de man in 
witte jas me later goed en slecht nieuws: Er komt geen operatie aan te pas, maar de 
barst in de linkerbekkenpan noopt wel tot zes, zeven, acht weken volledige rust … 
 
Zo draaft dagenlang mijn engelenschare mijn bed langs en voorbij. Ik voel mij een 
moment zelfs in de  zevende hemel als de gele kanaries ons een schoteltje rijstpap 
serveren. Hemelse rijstpap. Ook al zoek ik tevergeefs naar dat gouden lepeltje … 
 
Weken later zak ik dan af naar de eerste verdieping. De engelen zijn hier wel 
opvallend een ietsje ronder en een ietsje molliger. Maar even toegewijd als die van 
daarstraks op het vierde, dat blijft echt buiten kijf … Zou het dan toch waar zijn – ik 
weet wel dat U nu zoiets denkt als “die oude bok lust ook wel … enzovoort” – maar 
goed, ik stel toch de vraag: Zou het dan toch waar zijn dat Ons Heer zijn meest 
schattige en meest hype engeltjes heel dicht bij zich wil? Hoe zou je zelf zijn …? 
 
----------------------------------------------------------------------------------      Eddy Picavet   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 
Geregeld laten we hier mensen aan het woord die het leven rondom ons met een 
eerder schuine blik bekijken, wat eindigt – hoe kan het ook anders – in schuin-
schrijverij. Dat laat de redactie zich natuurlijk niet ontglippen.  
 

Het leven door een kleurrijke bril en met de glimlach opgetekend … het kan ook 
door de lens van een fototoestel, gehanteerd dan door een fotograaf met een 
monkellachje! We gingen even rommelen in de voorraad van Fred, onze huis-
fotograaf. Ziehier wat we daar zoal aantroffen.   
 

CURSIEFJES DOOR DE LENS VAN EEN FOTOTOESTEL 
 

Leest die mevrouw de informatie op 
 het programmabootje in Klaipeda … 

 of heeft ze tandpijn …  
 ◄ of telefoneert ze alleen maar? 

 
 
Bruno Peeters zit nooit om een 
grapje verlegen en de prominenten 
bij de opening van het “Forum” in 
Klaipeda konden dat, zo te zien, 
best waarderen! 
                                                             ▼ 

 
 Wie bewondert hier wiens haardos? 
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ZA 6 MAART 2010  
           Volksdansfeest van vkg. “Reinaert” (Mortsel). Voor jong en oud. Op het 

programma vooral Vlaamse en West-Europese dansen. Begeleiding door 
muziekgroep “Dissonant”. Aanvang: 20 u. Locatie: “’t Parkske”, Edegemse-
straat 26 te 2640 Mortsel. Aanvang: 20 u. Info: reinaert.mortsel@telenet.be. 

 

VR 12 MAART 2010 
           Bal voor ’t volk editie 4. Een organisatie van vkg. “De Vlasblomme” te 

Bissegem. Aanvang: 20 u. Locatie: OC, Vlaswaagplein z/n te 8501 Bissegem. 
Inkom gratis. Naar aanleiding van het 45ste jaar van het bestaan van de groep 
wordt dit een bijzondere editie met een evocatie van de boeiende geschiedenis 
van deze volkskunstgroep. Info: 056/42 09 37 – 056/35 53 74. Of via 
de.vlasblomme@gmail.com en ook via www.de-vlasblomme-bissegem.be. 

 

ZA 20 MAART 2010 
           Volksdansbal van vkg. “Mie Katoen” in het CC Ruiterhal, Gemeentepark 10 te  

Brasschaat. Aanvang: 20 u. Info: miekatoenvzw@gmail.com.  Tel. 03/6530236 
 

ZO 21 MAART 2010  
            Dansatelier – Cursus Vlaamse dansen. Meer info verder in dit nummer.   
 

ZA 10 APRIL 2010  
            DoeDansDing nr 6. Een organisatie van vkg. “Sneyssens” (Evergem). Locatie: 

OC “Ter Gulden Celle”, Doornzeledries 57 te 9940 Doornzele (Evergem). 
Kaarten in vvk: 4 euro; aan de kassa: 5 euro. Info: 09/357 57 07 of bij 
ronald.snauwaert@telenet.be. Meer hierover in volgend nummer. 

 

ZA 17 APRIL 2010  
           Volksdansbal van vkg. “De Wevers” (Merksem). Jaarlijks volksdansfeest met 

een programma vol afwisseling, maar vooral voldoende aanbod aan Vlaamse 
dansen. Aanvang: 20 u. Locatie: Fort van Merksem, Fortstraat 120 te 2170 
Merksem. Info: André Couvreur (0476/47 12 17 of dre.couvreur@skynet.be). 

 

            Boombal in “Zonnebloem Veurne”, Zuidstraat 67 te 8630 Veurne. 
Aanvang 20 u. Meer info op de website van VVKB. Of ook op de 
website van de organiserende studenten: www.collegeveuren.be/baile.  

 

ZA 22 en ZO 23 MEI 2010 
           Folklorefestival WIVO met “Holland Express” (Nl), “Regös” (Hon-

garije) en vkg. “De Kegelaar”. Zaterdag 20 u in de Rozenkranszaal, 
Heistraat 390 te 2610 Wilrijk:  Korte voorstelling v/d groepen,  gevolgd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOUWVENDELEN ANTWERPEN – Het gouwvendelen Antwerpen is momenteel in 
reorganisatie en daarom worden de oefensessies voorlopig opgeschort. Voor 
meer informatie daarover kunnen belangstellenden contact opnemen met Danny 
Van den Brande op het nummer 0475/695662. 

 



           door workshops en verbroedering. Zondag om 15 u Festival-
voorstelling in het Diontheater, Sint-Camillusstraat 29 te Wilrijk. 
Hiervoor is reserveren wenselijk. Om 20 u: Sinksenbal in de Rozen-
kranszaal. Info en kaarten: www.dekegelaar.org. Tel. 03/828.51.51. 

 

 
 

 
Noteer ook nu reeds in uw agenda … 
◙ 20ste Sint-Jansweekend in het Bivakhuis Hoge Duin te Oostduinkerke. Van 
vrijdag 2 tot zondag 4 juli 2010. Op het programma staan nieuwe dansen, speur-
tochten, zang, worstenbak, plezier maken, vrienden uit andere groepen ontmoeten en 
natuurlijk de verkiezing van het Sint-Janspaar 2010. De prijs bedraagt 42,50 euro. 
Inschrijvingen via jeugdcollege@vvkb.org. Betalen doe je vooraf op rekening 
nummer  393-4188685-23 met mededeling groep + aantal deelnemers.  

◙  47ste Europeade in Bozen, Südtirol. Van woensdag 21 tot zondag 25 juli 2010. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Er wordt in de volkskunstwereld wat afgelachen … 
 

F O T O’ S   F R E D   S C H O L L I E R S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plusdanstreffen – Zaterdag 27 maart 2010 van 10 tot 16 u in zaal “’t Goor”, 
Engsbergseweg 107 te 3980 Tessenderlo. Danspuntleden betalen 5 euro, niet-
leden 6 euro. Danspuntleden die vooraf inschrijven en betalen: 4,50 euro. 
Inschrijven en betalen vóór 15 maart e.k. onder codenummer P10/03 op rekening 
001-3517404-66 van Danspunt, 9000 Gent.   

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

Voor de meiboomplantingen           ►► Zie een der volgende bladzijden 
                                                        

    



 
De winter is verganghen,  

ik zie des Meien schijn! 
 
 
 
 

Foto Fred Scholliers 

 
ZO 9 MEI 2010  

Meiboomplanting van vkg. “Boerke Naas” in het Romain de Vidtspark 
te Sint-Niklaas. Om 14 u oproep voor de meispelen. Na de finale die om 
14 u 30’  begint, wordt het meipaar gekroond. Van 15 u 30’ tot 17 u 30’ 
wordt er gedanst. Ter afsluiting dansen we om 17 u 30’ de polonaise. 
Deze meiboomplanting is voor iedereen vrij toegankelijk. Info: 
boerke.naas@telenet.be – www.boerkenaas.be. Of 03/777 97 52 (Sigrun 
van Eynde), 0486/76 27 23 (Korine Henriet) en boerke.naas@telenet.be. 

 
ZA 15 MEI 2010  

Dit jaar gaat de Nationale Meiboomplanting van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging door in het “Hof van Coolhem”, Coolhemstraat 64 te  
Puurs-Kalfort. Een organisatie van de gouw Antwerpen. In samen-
werking met o.a. vkg. “De Karekiet”, het Europeadecomité Vlaanderen en 
Danskant.                                Zie meer info op de volgende bladzijde. 
  

ZO 16 MEI 2010  
Meiboomplanting van vkg. “Reynout” te Dendermonde. Om 11 u 30’   
aperitiefconcert door de “Mardi Gras Jazzband”. Om 12 u 30’: “Satekes 
op ’t vier”. Voor deze bbq dient ingeschreven tegen 10 € p.p. Om 14 u 
optreden van het Reynout Muziekensemble. Verder: “’t Klein Muziekske” 
– Folkgroep “Noria” – Duitse gastgroep uit Öhringen – “Reus Gust” – 
“Siluskip” (Rope Skipping) – Draaiorgel “Pieter” - Circusanimlatie 
“Activo” voor de kleinen - En vanzelfsprekend de dansers en vendeliers 
van “Reynout”. Ook nog: bloemenmarkt, volksspelen, pannenkoeken, 
hotdog, drank en volkssportenmarkt. Loc.: Sint-Elooistraat, Grembergen 
(Dendermonde). Info en inschrijving voor de bbq: 0497/866397 – 
052/213589 – reynout@telenet.be. Inkom gratis. 
 

 Zo 23 MEI 2010  
       Meiboomplanting van de Heemkring “Die Swaene”  te Heist-o/d-Berg.          
       Met  de  medewerking  van    vkg. “Zonnedauw” (Hulshout)  en  vkg. “Jan en  
       Alleman” (Wiekevorst).  Locatie:  Kaasstrooimolen, Bruggeneindse  Heir- 
       baan 13 te 2220 Heist-o/d-Berg. Aanvang: 14 u 30’. Info: : 0472/81022030 

              (“Jan en Alleman”) en  0497/45 19 98 (“Zonnedauw”). 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
De eerste meiboomplanting van de KVVF/VVKB had plaats te Borgerhout in 
1952. Waar de veertien volgende meiboomplantingen te beleven waren, leest U in het 
hiernavolgend lijstje. We hopen in het mei-nummer 2010 van “De Driesprong” het 
tweede deel van deze lijst te kunnen publiceren.                              (Foto Fred Scholliers) 
 
 
1953  -  2.   Westerlo (Antwerpen)  
1954  -  3.   Lokeren (Oost-Vlaanderen) 
1955  -  4.   Londerzeel (Brabant) 
1956  -  5.   Roeselare (West-Vlaanderen) 
1957  -  6.   Genk (Limburg) 
1958  -  7.   Geel (Antwerpen) 
1959  -  8.   Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen) 
1960  -  9.  Izegem (West-Vlaanderen) 
1961  - 10.  Mortsel (Antwerpen) 
1962  - 11.  Meise (Brabant) 
1963  - 12.  Eisden (Limburg) 
1964  - 13.  Zottegem (Oost-Vlaanderen) 
1965  - 14.  Kortrijk (West-Vlaanderen) 
1966  - 15.  Geel (Antwerpen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Vanuit diverse groepen kwam herhaaldelijk de vraag naar het herinrichten van een 
voordanserscursus. Het Danscollege heeft hierop geanticipeerd en startte vanaf 28 
februari jl. een vierdelige cursus onder de benaming Dansatelier Vlaamse Dansen. 
De redactie van “De Driesprong” werd hier dus een beetje in snelheid genomen. 
Maar geen nood, het secretariaat stuurde reeds een uitnodiging aan de groepen. Het 
kan evenwel nuttig zijn alle informatie hier nog even te herhalen en dat doen we dus. 

 
DATA: (28 februari jl.) – Zondag 21 maart – Zondag 10 oktober – Zondag 21 
november 2010. Telkens van 10 tot 16 uur. 
 
DOEL – Dansterminologie in de breedte en de diepte (houdingen, passen, figuren) – 
Uitbreiding van het dansrepertorium van traditionele dansen tot nu – Bevordering 
van de kwaliteit. 
 
DOELGROEP – Beloftevolle jongeren en halfgevorderden (coaching bij verwerven 
van eigen dansvaardigheid) – Dansers die graag en veel dansen, maar nu eens buiten 
de eigen groep – Dansers die de dansleiding van hun groep mee willen ondersteunen 
– Dansers die in de toekomst een opleiding tot dansdocent willen aanvangen 
(noodzakelijke technische ondersteuning en repertoire-uitbreiding). 
 
PLAATS – Cursus I en II: Buurthuis Center, St-Katrienplein 14 te Sente (Grond-
gebied Kuurne). Cursus III en IV: Plaats nog te bepalen. 
 
PROGRAMMA – Op 28 februari stonden de dansterminologie en de traditionele 
dansen centraal. Op 21 maart opnieuw dansterminologie plus wals en nieuwe dansen. 
Tijdens de derde cursusdag: Gentse contradansen. Dans met Katrien van Craenen-
broeck. En tijdens de vierde cursusdag wordt gewerkt aan de uitbreiding van het 
repertorium.  
 
DANSLEIDING – Deze is in handen van Lieven Demuynck, Marc Goossenaerts, 
Gonda Fevez, Ronald Snauwaert en Jeanne Vandenbussche.    
 
PRIJS – 10 euro per dagcursus en 40 euro voor de hele reeks. Hierin zijn begrepen 
het terminologieboekje van het IVV, een VVKB-leidraad en het boek “Gentse 
Contradansen”.   
 
INSCHRIJVEN – Bij voorkeur via e-post (secretariaat@vvkb.org) of schriftelijk 
aan VVKB-secretaris Lieven Stubbe, Etikhoveplein 5 te 9680 Maarkedal. Liefst 
vooraf betalen op 403-30406661-61 (BE62 4033 0466 6161) van VVKB vzw. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DANSATELIER VLAAMSE DANSEN 
 

Vierdelige cursus.  
Een organisatie van het VVKB-Danscollege, 

in samenwerking met Danskant. 



 
Het gehucht Doornzele is een der oudste bewoonde plaatsen in het zacht golvende 
landschap van Evergem in Oost-Vlaanderen. Het kerkdorp Doornzele heeft een 
mooie rechthoekige dries van ruim 5 ha. De westzijde ervan wordt beheerst door een 
molenwal met bakstenen molenromp, overigens een sinds 1945 beschermd 
monument. Ooit stond aan de noordzijde van de dries een vrouwenabdij, 
teloorgegaan na de plundering door Calvinisten. In Doornzele plaatste de VTB in 
1983 een gedenkteken voor de slachtoffers van de Napoleontische oorlogen.  
 
Het ontmoetingscentrum “Ter Gulden Celle” verwijst met zijn naam naar een “aurea 
cella” of gouden kleine kamer in de vroegere abdij. Die stond precies op de plaats 
waar nu het ontmoetingscentrum werd gebouwd.  
 

OOST-VLAANDEREN DANST  
BIJ “SNEYSSENS” IN DOORNZELE/EVERGEM 

 
In “Ter Gulden Celle” organiseerde vkg. “Sneyssens” vrijdagavond 19 februari jl. 
een gouwdansavond en mocht daar een goede zestig danslustigen verwelkomen die, 
naast de organiserende groep, ook volkskunstgroepen uit Affligem, Dendermonde en 
Maldegem vertegenwoordigden. Onder begeleiding van zes muzikanten – vier 
accordeons, een viool en een blokfluit – en een puike dansleiding werd het een 
gezellige avond met op het programma een aantal dansen uit Vlaanderen, maar 
evenzeer dansen van een aantal andere volksgemeenschappen in Europa en zelfs van 
nog heel wat verder.  
 
                                                                          ▼ En al wie daar niet over een kan … 
 
 
 
 
 
 

 
 
▲ Onder puike dansleiding … 
 
 
Foto’s André Velleman 
 
Voor een dertigtal dansen kreeg “Sneyssens” uit Evergem telkens veel geestdriftige 
deelnemers op de dansvloer. Voor drank was uiteraard ook gezorgd, o.a. “Augustijn” 
van brouwerij Van Steenberge uit het naburige Ertvelde.  
 
Voor de volgende gouwdansavond op vrijdag 17 september e.k. worden opnieuw 
veel dansers verwacht. De groepen van gouw Oost-Vlaanderen zijn dan te gast bij 
vkg. “Reynout” in Grembergen/Dendermonde.                                                     (Cw)                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Op de weg 
tussen wieg en graf 
wisselen  
een lach en een traan 
regelmatig af. 
 
 
 
 
 
In beide willen wij 
naast u staan.  
 
  
♦ Stan Adriaenssens werd geboren op 13 februari 1924 en overleed op 27 oktober 
2009. Hij was de vader van Dirk Adrieanssens, lid van vkg. “Boerke Naas” (Sint-
Niklaas).  
♦ Cesar de Decker werd geboren te Lochristi op 1 april 1929 en overleed in de 
ouderdom van 80 jaar te Evergem op nieuwjaarsdag 2010. Hij was de vader van 
Gerda de Decker en schoonvader van Ronald Snauwaert, beiden lid van vkg. 
“Sneyssens” (Evergem).   
♦ Op donderdag 14 januari 2010 overleed te Kortrijk in de ouderdom van 81 jaar 
Jacqueline Labeeuw. Zij zag het levenslicht in Ardooie op 20 september 1928 en was 
de schoonmoeder van Roland Man, lid van vkg. “Scarminkel” (Heule).  
♦ Clementine Verhas werd geboren te Dendermonde op 13 mei 1919 en overleed er 
op 9 februari 2010. Zij was de moeder resp. grootmoeder van Bert, Tom en Katrien, 
Gert en Rosie, leden van vkg. “Reynout” (Dendermonde).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



HET GROOTSTE DEEL VAN MIJN BEROEPSLEVEN  
ben ik ermee bezig geweest om de cliënten van een grote verzekeringsmaatschappij, 
met hoofdzetel in het centrum van ons dierbaar vaderland, aan de polis te helpen 
waarover hun makelaar gezegd had “dat ze die zeer snel in hun bus zouden krijgen”. 
In hoever mij dat altijd gelukt is, daarover gaan we het hier niet hebben. 
 
Ik vertel U liever in welke sfeer die periode een einde genomen heeft. Die dag 
behoort ondertussen ook al een mooi aantal jaren tot het verleden. Het brugpensioen 
stond toen nog niet zo onder druk als de laatste maanden het geval is. En ook de 
bedrijven hadden in die dagen nog veel geld in kas. Zodat een en ander een 
aantrekkelijke rekensom opleverde. In elk geval ruim genoeg om niemand van mijn 
arbeidskameraden op de onzalige gedachte te brengen om die in feite “gouden 
handdruk” te weigeren en zodoende “’madame non’ avant la lettre” te gaan spelen.    
 

MOOI TOCH? 
 
Maar toen die maandenlang verwachte dag aangebroken was, de drankjes van de 
afscheidsreceptie gedronken, de hapjes verorberd, de laatste knuffels gegeven en 
gekregen … toen dreigde de leegte toch te leeg om er zonder die arbeidskameraden – 
de blijvende en de vertrekkende – de daaropvolgende kalendermaanden mee te 
vullen. Maar geen nood! Een jongere collega zag wel iets in mijn suggestie om op 
geregelde en/of ongeregelde tijdstippen een bekend “estaminet” aan de Emile 
Jacqmainlaan met een bezoekje te vereren, zoals we dat zovele jaren elke middag-
pauze gedaan hadden. 
 
“Pacta servanda sunt”, zou ene Julius C. in zijn tijd gezegd hebben … maar het zelf 
niet altijd ook gedaan hebben, natuurlijk. En aangezien we beiden toch uit de 
verzekeringswereld kwamen, werd mijn suggestie zonder veel discussie in een 
mondeling contract gegoten, waarvan alle punten en komma’s tot op de dag van 
vandaag door beide partijen scrupuleus werden nageleefd. 
 
Zoals eerder reeds met zoveel woorden uiteengezet, ik stel geen polissen meer op, 
maak met makelaarskantoren geen afspraken meer, maar één zaak doe ik nog altijd, 
in het heden zoals in het verleden en hopelijk nog lang in de toekomst: Ik bezoek nog 
altijd antiquariaten, boekantiquariaten om precies te zijn, meestal Brusselse … en 
dus staan die vindplaatsen van zoveel geniete, gelijmde, gebrocheerde en gebonden 
schatten, bij elk bezoek aan de hoofdstad van Vlaanderen/Belgenland/Europa – 
cumuleren blijft in dit land nu eenmaal een besmettelijke ziekte – als eerste punt op 
mijn programma.  
 
Antiquariaten zijn oorden van intellectuele en menselijke zaligheid! De sfeer die U  
bij  het  binnenstappen  als  een  parfum  doordringt,  heeft  zijn  weerga  niet  en  kan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



moeilijk met de passende woorden beschreven worden. De aanblik van die met 
boeken als het ware beklede muren … U bent er voor of U bent er niet voor. Ik ben 
er voor! Mij houdt dat in z’n greep en ik stap daar het eerste halfuur zeker niet 
buiten.  
 
Maar er is meer! Antiquariaten brengen veel boeken bij elkaar, denkt U. Dat is 
natuurlijk waar. Maar zoals gezegd, er is meer! Antiquariaten brengen niet alleen 
boeken bij elkaar. Dat doen ze natuurlijk ook. Maar dat doen alle boekenwinkels. 
Ook daar staat Pieter Aspe en zijn Brugse commissaris Van In broederlijk op 
dezelfde boekenplank als het Jezusboek van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI. En 
de Engelse bestsellerauteur Jodi Picoult kan er rustig een praatje slaan met Jozef 
Weyns, die zijn Vlaamse Pocket uit 1961 “Bokrijk. Tuin van de Vlaamse Volks-
kultuur” aan een tweede leven tracht te helpen. Ze staan tenslotte tussen alle andere 
boeken op gehoorafstand van elkaar … En zo kunnen we nog een tijdje verdergaan. 
 
Zoals dus gezegd, dat is zo in alle 
boekenwinkels. Maar antiquariaten 
hebben nog iets meer! Een gewone 
Standaardboekhandel zet hoofd-
zakelijk tijdgenoten naast elkaar. 
Een antiquariaat brengt auteurs 
bijeen uit alle generaties die 
volgden op de uitvinding van de 
boekdrukkunst. Misschien zijn ze 
niet allemaal gelukkig met elkaars 
gezelschap. Niemand vraagt het 
hen echter.  
 
En zo tracht Karl Marx daar zijn “Das Kapital” aan de man of de vrouw te brengen, 
broederlijk naast prof. Adriaan van Doorn die er zijn “Uitleiding uit de marxistische 
economie” staat aan te prijzen. Albert Camus en Robert Brasillach hebben mekaar 
waarschijnlijk nooit gesproken. Maar nu dan wel. Een beetje verder zie ik in de 
afdeling “Duits” dat Gottfried Benn iets in het oor fluistert van Johannes Becher. Ze 
willen mij er duidelijk graag bij. We zullen het onderhoud dan maar thuis verder 
zetten, in mijn eigen bibliotheek, waar het er net zo aan toe gaat. Daar hebben bv.  
Thomas Mann, emigrant uit de dertiger jaren van de nazitijd in Duitsland, en Hans 
Fallada, blijver – zonder enige geestdrift, integendeel – uit diezelfde jaren, al lang 
opnieuw vrede gesloten! 
 
Mooi toch? Zowat alle generaties en alle strekkingen vinden mekaar in het boek-
antiquariaat en nadien opnieuw in zovele privébibliotheken … Mooi inderdaad!   
 
Daar denk ik aan telkens ik mijn omzwerving door een aantal Brusselse antiquariaten 
afsluit en met mijn vroegere arbeidskameraad een pintje – één maar? – zit te drinken 
in wat jaren geleden onze stamkroeg geworden is. En ook daarover zeg ik, mede in 
zijn naam … mooi toch? 

Willy Cobbaut  
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TEMPUS FUGIT. Men leest het niet zelden 
op oude uurwerken. De tijd vliedt heen. Het is 
maar al te waar. Klaipeda in Litouwen werd 
nog maar enkele maanden geleden nummer 
25 op de lijst van de Europeadesteden. En 
reeds eist Bozen/Bolzano in Zuid-Tirol al onze 
aandacht op. 
 
 
 
 
Beste vrienden, 
 
Door omstandigheden kon ik er vorig jaar niet bij zijn en ik had er zo naar 
uitgekeken. Daarom was ik aangewezen op de verslagen die wij konden opnemen in 
het derde nummer van het “Europeadenieuws”, aangewezen ook op de mooie DVD 
van Fred Scholliers, op foto’s die het internet ter beschikking stelde, op mondelinge 
verslagen en op de – te weinig talrijke – verslagen in de Vlaamse pers.  
 
Maar dit jaar – bij leven en welzijn, zoals Jos Ghysen altijd zei – zal ik er bij zijn in 
Bozen/Bolzano. De stad heeft echt alles om een goede Europeade te garanderen. Zij 
is niet te groot en niet te klein. De betrokkenheid van de burgers, die zal ongetwijfeld 
groot zijn.  
 
De ligging van de stad tussen de bergen is magnifiek. Het stadscentrum is prachtig. 
Mooie verzorgde huizen en propere straten maken het kuieren er aangenaam. Dat 
viel ons tijdens een paar vrije uren  bij het werkbezoek aan de stad onmiddellijk op. 
En ik had nog niet te veel van de plaatselijke lekkere wijn gedronken wanneer ik dat 
vaststelde … Gezellige terrasjes en restaurants maken het geheel kompleet.  
 
Het locaal organisatiecomité doet al het mogelijke om de deelnemers aan deze 47ste 
Europeade goed te ontvangen. In vergelijking met de afstand naar Klaipeda ligt 
Bozen/Bolzano daarenboven maar op een lange boogscheut. 2011 echter, dat wordt 
een ander paar mouwen. Tartu in het noorden van Estland ligt minstens op twee 
lange boogscheuten! 
 
Op de volgende bladzijde brengt Hilda Ryssaert informatie over het project dat werd 
opgestart voor L’Aquila, de stad die vorig jaar zwaar werd getroffen door een 
aardbeving. Tijdens de 47ste Europeade van dit jaar gaat de verkoop van de pins 
gewoon verder en we hopen in juli e.k. het geld aan de groep “Associazione Corale 
Gran Sasso” te kunnen overhandigen.  
 
Persoonlijk hopen we velen onder U van 21 tot 25 juli in Zuid-Tirol te kunnen 
ontmoeten. Tot dan en hartelijke groeten! 

Armand de Winter 
Voorzitter Europeadecomité Vlaanderen.      

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Beste vrienden  --------------------------------------------------- 
 
 

 
Wellicht is het vreselijk nieuws van de verwoestende 
aardbeving in L’Aquila, begin april van 2009, nog niet 
helemaal uit het geheugen verdwenen.   
 
Deze prachtige historische stad in de Abruzzen (centrum van Italië) had zich 
kandidaat gesteld om de 49ste Europeade te organiseren in 2012. Helaas, onze 
vrienden hebben vele gebouwen en hun eigen woningen zien instorten en hebben 
veel van hun eigen patrimonium verloren. 
 
Europeade Vlaanderen heeft het initiatief genomen een teken van medeleven en 
solidariteit te stellen met onze Italiaanse vrienden. Zij hebben speciale pins laten 
aanmaken die zij als teken van dat meeleven willen distribueren aan al wie een 
bijdrage wil leveren aan de wederopbouw van het repetitielokaal van de groep 
“Associazione Corale Gran Sasso”. Zij hebben nu concrete plannen voor deze 
wederopbouw. Zie de tekening die wij hieronder afdrukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien U ons plan wil steunen en een bijdrage wil leveren, kan deze overgemaakt 
worden op volgende rekening: 745-0123812-12 / IBAN BE19 7450 1238 1212 / BIC 
KREDBEBB van het bijzonder fonds met vermelding “L’Aquila”, zodat het geheel 
de moeite waard is voor dit concreet project. Vele kleintjes maken een groot! 
 
Wij hopen dat jullie in grote getale zult tonen dat het cement van de Europeade 
solidariteit is en concrete steun in moeilijke momenten.   
 
Wij rekenen op jullie gebaar en vertrouwen er op dat onze vrienden van L’Aquila dit 
initiatief ervaren als een teken van samenhorigheid en een morele band in deze voor 
hen moeilijke tijden. Hartelijk dank! 

Hilda Ryssaert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



HET INSTITUUT VOOR VLAAMSE VOLKSKUNST mocht onlangs 45 kaarsjes 
uitblazen. U kon over dat jubileum in vorig nummer van “De Driesprong” 
een en ander lezen. Voorzitter Gert Laekeman keek in “Volkskunst” van 
december 2009 nog even achterom en kon niet zonder enige fierheid 
vaststellen: “Het IVV heeft de voorbije 45 jaar 28 uitgaven met traditionele 
dansen en nieuwe creaties verzorgd. Bij deze uitgaven verschenen 
begeleidende werken, o.a. de bundel met danstermen. Voeg daarbij nog 7 
bundels en een basisboek over vendelen en een boek over streekdrachten.” 
Wijzelf voegen er hun eigen driemaandelijks tijdschrift “Volkskunst” aan 
toe dat einde vorig jaar nummer 4 van de 34ste jaargang uitbracht. 
 
Een aantal van de uitgaven in verband met dansen, 
vendelnummers en streekdrachten zijn nog 
verkrijgbaar, een aantal andere niet. Wij menen 
onze VVKB-groepen er een dienst mee te bewijzen 
door hierna een eerste lijst te publiceren van de 
uitgaven die nog verkrijgbaar zijn. Met onze dank 
aan Marcel Oelbrandt die ons het lijstje bezorgde.   
 
In dit nummer van “De Driesprong” vestigen we de aandacht van onze 
lezers graag op een aantal publicaties die wat minder bekend zijn. De 
andere uitgaven komen in volgend nummer aan bod. 
 
ACHTEL, ZALIG OORD – Gedenkboek uitgegeven n.a.v. de viering van het 
100ste geboortejaar van Louis Doms, de Kempense volkskundige die ons de 
gegevens heeft bezorgd over zowat 25 Kempense dansen. In het boek 
hoofdstukken over de geschiedenis van het gehucht Achtel (tussen Hoog-
straten en Rijkevorsel), de Sint-Antonius-kapel en de plaatselijke volks-
gebruiken, volksverhalen en danstradities, de persoon Louis Doms en de 
door hem opgetekende volksliederen. 
  
De aandacht gaat vooral uit naar de Achtelse dansen, waarvan de vroegere 
beschrijving een poetsbeurt kreeg, de muziek deskundig werd onderzocht, 
de dansen volledig werden uitgetekend en, met uitgebreide achtergrond-
informatie, in hun passend kader werden geplaatst.              (Prijs: 14,50 €) 
  
ROZENHOEDDANSEN – Rozenhoeddansen worden reeds in de 16de eeuw in 
Vlaanderen vernoemd. Het zijn dansen waarbij men ofwel over een op de 
vloer gelegde versierde hoed danst, ofwel met een dergelijke hoed op het 
hoofd, ofwel onder een over de straat opgehangen rozenhoed. Het gebruik 
hield verband met de vroeger algemeen verspreide Sint-Pieters- en Paulus-
viering op 29 juni.                                                                (Prijs: 11,25 €) 
 
VAN VISSERS, KAPERS EN MATROZEN – De volkscultuur langsheen de kust-
streek, zowel in Vlaanderen als in Frans- en Zeeuws-Vlaanderen, komt aan 
bod in hoofdstukken over o.m. streekkledij, vissersliederen, dansmuziek, 
matrozen- en vissersdansen, bijgeloof en gezegden.             (Prijs: 15,00 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DANSTERMEN – Deze brochure is het resultaat van een vergelijkende studie 
tussen gelijkaardige uitgaven, zowel uit eigen land als uit Nederland, 
Duitsland en zelfs Zuid-Afrika. Op een gecondenseerde manier wordt het 
repertoire van algemene begrippen, houdingen, opstellingen, passen, 
bewegingen en figuren te boek gesteld voor wie ondersteuning zoekt bij 
het aanleren van dansen. Aan de hand van muziekvoorbeelden wordt 
verduidelijkt hoe bepaalde passen op de muziek dienen gezet. Deze vijfde 
uitgave werd geactualiseerd en vervolledigd.                         (Prijs: 7,50 €)  
 
ENKELE IDEETJES OVER DANSREGIE EN PODIUMGEBRUIK – Hoewel niet 
steeds ten goede van de volkskunst, heeft de volksdans in toenemende 
mate een demonstratief karakter gekregen. Men kan er voor of tegen zijn, 
maar als we dan toch op het podium komen, dienen we onze volkscultuur 
wel van haar mooiste kant te laten zien.  
 
Deze brochure – samenstelling Frans Geens – behandelt volgende thema’s: 
vereisten voor een verantwoord podiumoptreden, danskennis, dans-
beleving, kledij, grimeren, muzikale begeleiding, zang, programma-samen-
stelling, klankweergave, podiumverlichting, podiumgebruik.   (Prijs: 5,00 €) 
 
MUZIEK, LIED EN DANS IN HET BRABANTSE GILDENWEZEN – Deze brochure 
werd samengesteld door Frans Geens. Aan de hand van historische 
gegevens worden de muziekinstrumenten beschreven die ooit in het gilden-
wezen werden bespeeld. Gildenliederen worden besproken. Tevens wordt 
aangetoond dat het dansen reeds eeuwen tot de traditie behoort van de 
gilden in het Groot-Hertogdom Brabant.                                 (Prijs: 2,50 €)  
 
STREEKDRACHTEN IN ONZE GEWESTEN – Het eerste standaardwerk over 
streekdrachten in de Vlaamse provincies – uitgave onder redactie van Henri 
Vannoppen – is het resultaat van meer dan tien jaar opzoekings- en studie-
werk door de Streekdrachtencommissie. Het boek werd uitgegeven i.s.w. 
met de Stichting Mens en Cultuur (Gent). De aandacht gaat vooral uit naar 
de periode 1750-1950, met soms een terugblik naar de 16de en 17de eeuw. 
In deel I worden grondstoffen, mannenkledij, vrouwenkledij en kinderkledij 
behandeld. In deel II komen honderden plaatsen en kledingsstukken aan 
bod. Men vindt ze gemakkelijk terug via een alfabetische register. 
Gebonden, 325 blz., 160 z/w en 20 kleurenillustraties.         
                                             (Oorspronkelijk 42,00 e – Nu slechts 21,00 €)   
                                                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IVV-UITGAVEN zijn niet verkrijgbaar in de boekhandel. Bestellingen via  
www.instituutvlaamsevolkskunst.be,  bestellingen@instituutvlaamsevolkskunst.be, 

bij IVV-medewerker: Paula Wouters, Herentalsebaan 73, 2240 Zandhoven (Viersel), 
( tel./fax 03/475.12.05) en  via het secretariaat Markt 40 W4, 9160 Lokeren, tel. 
09/328.67.93 – 0476/355.976 ( ivv.secretariaat@instituutvlaamsevolkskunst.be) 

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verzendingskosten 
 



De bijscholingen van 
 
 
 
 

richten zich tot leidinggevende personen in het jeugd- en jongerenwerk, opvoeders, 
dansleiders, buurtwerkers, jeugdhuis-animatoren, monitoren voor speelplein, 
jeugdatelier- en vakantiewerking. Misschien vindt U in volgende nog beschikbare 
scholingsdagen wel iets naar uw gading.  
 

VOOR BEGELEIDERS VAN PEUTERS EN KLEUTERS 
 

● Alles kan niets moet - Vertrekkend vanuit het verhaal “CJ Benji” (geschreven 
door Maaike Muis, verteld door Hilde de Baerdemaeker) worden een aantal 
danssessies uitgewerkt. Nog beschikbaar: Hasselt op wo 17 maart 2010 van 19-21 
u. Met  Hilde Vantilt. En Ternat op wo 17 maart 2010 van 19-21 u. Met Marijke 
Vyncke. 
 
● Kaarsjes op de taart – ‘Peuters dansen – Deel 3’ ligt klaar voor jou! Ons 
uitgangspunt is deze keer ‘in en om het huis’ met extra aandacht voor de jaarlijks 
terugkerende feesten. Nog beschikbaar: Ternat op wo 24 maart 2010 van 19-21 u. 
Met Marijke Vyncke. 
 
● Vroem … tuutuut – ‘Peuters dansen – deel 2’. We hopen dat je met peuters veel 
plezier zult beleven aan het materiaal op de dubbel-CD en uit het bijhorende boek. 
Nog beschikbaar: Danskant Diest op wo 24 maart 2010 van 19-21 u. Met Marleen 
Horemans. 
 

VOOR BEGELEIDERS VAN KINDEREN (6-12 jaar) 
 
● Acrobaleno – Geïnspireerd door de bewegingen van acrobaten, goochelaars, 
dieren en clowns dansen wij met de hele school dit nieuwe sterrenproject. Nog 
beschikbaar: Dendermonde op  wo 10 maart 2010 van 19-21 u. Met Marijke 
Vyncke.  
  
● Aloha dansen uit Polinesië – De onderwerpen zijn hier de natuur, de 
mythologie, goden en helden, eigen land en allerlei sociale gebeurtenissen. Nog 
beschikbaar: Wevelgem op  wo 10 maart 2010 van 14-17 u . Met Luc Vandenheede. 
 
● Ganzenalfabet – ‘Het ganzenalfabet’ is een nieuw ‘totaal bewegingsspel’ met 
kinder- en tienerdansen, dansspelletjes enz. om je op een actieve manier aan het 
dansen te zetten. Nog beschikbaar: Danskant Diest op do 11 maart 2010 van 19-21 
u. Met Marieke Stinckens. 
 
●  Kinderfeestdansen – Een nieuw gevarieerd dansaanbod met nieuw ontworpen 
dansen en bestaande dansen, omgebogen naar het thema feesten. Nog 
beschikbaar: Hasselt wo 17 maart 2010 van 14-17 u. Met Hilde Vantilt.  
 
Meer details zijn te vinden op de website van Danskant → www.danskant.be. 
Daar kunt U ook het inschrijvingsformulier invullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 



 

   SPROKKELINGEN 
 

 
♣ DE ROMMELPOT -  In het vorig nummer van “De Driesprong” publiceerden 
wij een uitgebreid artikel over de rommelpot. Een van onze lezers wijst ons op het 
najaarsnummer 2009 van het “Volkscultuur Magazine” dat bij onze noorderburen 
verschijnt als uitgave van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Daarin werd 
ook een bijdrage opgenomen over de rommelpot, een tekst van de hand van Peter 
Koene.  
 
Op eenvoudig verzoek stuurt de redactie van “De Driesprong” U een (papieren of 
digitale) kopie van dit artikel. En ook nog een goede raad: Het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur heeft een interessante website. Ga gerust eens een kijkje nemen. 
Het adres: www.volkscultuur.nl. Echt aanbevolen!  
 

 

 

♣  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ONZE KLEINE WINKEL 
 

☺De Europeade te Klaipeda staat sinds oktober van vorig jaar als film 
op DVD, dank zij de goede zorgen van onze huisfotograaf/cineast Fred 
Scholliers. Deze DVD kan besteld worden tegen de prijs van 15 euro (incl. 
portkosten). Voor info en bestellingen: Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77 
te 9200 Dendermonde. Tel. 052/21.77.34. Of via e-post: 
fred.scholliers@telenet.be. Rek. 799-5075615-92 van Fred Scholliers, 
Dendermonde. Een ideaal geschenk voor de komende feestdagen! 
 

☺Cursiefjes van Eddy Picavet 
gebundeld – Vorig jaar in december  
verscheen “De mensen rondom ons …”, een 
bundel van 29 cursiefjes van de hand van 
Eddy Picavet, met een voorwoord van Willy 
Cobbaut. Een (late)  kado-tip voor het 
nieuwe jaar! Prijs: 10 euro. Bij verzending: 
12 euro. Voor info/bestellingen: Eddy 
Picavet, Rivierstraat 4, 9160 Lokeren. Tel. 
09/348.27.46. Rekening 293-0104748-43 (E. 
Picavet). Of: Willy Cobbaut, Bosstraat 2, 
9310 Baardegem. Tel. 052/35.54.52. 
Rekening 434-1114241-06 (W. Cobbaut).   
 

   



 
♣ WIJ KONDEN BESLAG LEGGEN op een reisverslag dat Tinne Van den Bergh 
maakte. Zij trok in de zomer van vorig jaar met een aantal leden van vkg. “Jan en 
Alleman” uit Wiekevorst en vkg. “Zonnedauw” uit Hulshout naar de Europeade te 
Klaipeda in Litouwen  en vertrouwde haar herinneringen aan het papier toe. Op 
eenvoudig verzoek stuurt onze redactie U graag een (digitaal of papieren) kopie van 
deze tekst. We willen U ook de raad niet onthouden waarmee dit stuk op onze 
werktafel belandde: “Indien u er niet bij was, laat het dan een stukje literatuur wezen 
waarvan U geniet. Of nog sterker, laat u overtuigen om eens mee te gaan!” 
 
In het recente nummer van “Europeadenieuws”, een uitgave van het Europeade-
comité Vlaanderen, lazen we ook bijdragen van leden van “Knipoog” uit Affligem 
en “De Kegelaar” uit Wilrijk. Op eenvoudig verzoek sturen wij U graag een kopie 
van deze bijdragen.   
 
♣ WIE WAS WALTHER VON DER VOGELWEIDE? – Op het centraal plein – 
trouwens naar hem genoemd – van de Zuid-Tiroolse stad Bozen staat het standbeeld 
van Walther von der Vogelweide. Omwille van de Europeade die deze zomer in 
Bozen plaats heeft, zal deze figuur nog regelmatig ter sprake komen. Daarom het 
hierna volgend stukje, voor sommigen een geheugensteuntje, voor anderen een eerste     
kennismaking.  

Walther von der Vogelweide (1170 – ca. 1230) 
was zowat de beroemdste lyrische dichter en 
minnezanger van de Duitse ridderlijk-hoofse 
bloeitijd. Tot 1198 verbleef hij aan het hof te 
Wenen, waar hij door Reinmar von Hagenau 
beïnvloed werd en conventionele minneliederen 
schreef in de traditie van de Romaanse en 
Rijnlandse Minnesang. Na de dood van de hertog 
verliet hij Wenen en leidde een rusteloos 
zwervend leven, dat hem o.a. naar het Thüringse 
hof van landgraaf Hermann voerde.  

In zijn liederen van na 1200, die invloed van o.a. de vagantenlyriek verraden, bezingt 
hij een persoonlijker liefdesverhouding. In de late grote minneliederen bezingt hij op 
hoger theoretisch niveau de sterke ethische kracht van deze anders opgevatte minne. 
In zijn politieke liederen, waarin hij vol zorg voor het rijk en ter verdediging van de 
universele opdracht van keizer en rijk tegen de aanspraken van de paus en  de curie 
hartstochtelijk in de politiek van zijn tijd ingrijpt, voerde hij de tijds- en ideeënlyriek 
in de poëzie in.  

Na zijn vertrek uit Wenen stond hij in de verwarde politieke situatie eerst aan de 
zijde van Filip van Zwaben, van wie hij zich teleurgesteld afwendde; na 1210 streed 
hij voor Otto IV en later voor de jonge Frederik II, welke laatste hem met een 'leen'  
beloonde. In zijn beroemde Elegie, die evenals enkele latere gedichten een sterk 
religieuze inslag heeft, maakte hij propaganda voor diens kruistocht (1228).  Ook  de  

 

 

 

 

 

 



vormkunst van Walther von der Vogelweide vertoont een rijpingsproces tot 
volmaakte beheersing van rijm-, vers- en strofentechniek. (Cfr. Encarta/Winkler 
Prins Encyclopedie 2006. Microsoft Corporation/Het Spectrum.)  

♣ DE LIEDBOEKEN – In onze gelijknamige reeks bijdragen werd reeds verwezen 
naar herdrukken van oude liedboeken door het K.C. Peeters-Instituut voor 
Volkskunde. Bij het “Centrum voor Studie en Documentatie” dat het driemaandelijks 
tijdschrift “Volkskunde” uitgeeft, kunnen vier van de vijf reeds verschenen delen van 
deze reeks besteld worden tegen de prijs van 5 euro per stuk (verzendingskosten niet 
inbegrepen), dit wegens liquidatie van de stock omdat het Volkskundemuseum 
Antwerpen verhuist naar het MAS.  
 
Bij het “ter perse gaan” van dit nummer van “De Driesprong” waren nog voorradig: 
“Chants Populaires Flamands” van Lootens en Feys; “Honderd Oude Vlaamsche 
Liederen” van Jan Bols; “Limburgsche Liederen” van Lambrecht Lambrechts; 
“Oudkempische volksliederen en dansen” van Th. Peeters. Bestellingen over te 
maken aan het “Centrum voor Studie en Documentatie”,  Gilles de Pélichylei 97 te 
2970 Schilde of per e-post aan Paul.L.Peeters@skynet.be.     
 
♣ IK ZAG CECILIA KOMEN – Op de laatste twee bladzijden van dit nummer 
van “De Driesprong” omschrijven we het antwoord op de vraag “Van waar kwam 
Cecilia?” Plaatsgebrek liet ons niet toe een voetnoot op te nemen die we nochtans 
graag hadden geplaatst. Daarom leest U ze hier.                                                    (Cw) 
 
De melodie van het Israëlisch volkslied wordt gewoonlijk aan Samuel Cohen 
toegeschreven. Sinds het eerste Zionisten-Congres in Bazel in 1897 werd de 
“Hatikwa” als hymne gezongen en bij het uitroepen van de staat Israël in 1948 werd 
deze “Hatikwa” het nationaal volkslied van de nieuwe staat. De eerste muzikale zin 
van het lied is overduidelijk … “Ik zag Cecilia komen”!   
 
♣ 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!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ik zag Cecilia komen langs enen waterkant, 
ik zag Cecilia komen met bloem’kens in haar hand. 
 
Dat lied mag vandaag de dag in Vlaanderen dan al minder dikwijls gezongen 
worden, het blijft toch een van onze meest gekende volksliederen. “Onze” zeg ik, 
maar is dat ook zo? 
 

VAN WAAR KWAM CECILIA? 
 

In het “Groot Gezinsliedboek” dat begin der tachtiger jaren van de vorige eeuw voor 
de Uitgeverij Lannoo samengesteld werd door Johan Ducheyne, Johan Fleerackers, 
Paul Janssen en Piet van Waeyenberge, schrijft Johan Fleerackers: “Vele 
Nederlandse teksten en melodieën hebben een zwervend bestaan gekend en komen, 
zij het in gewijzigde vorm, ook in andere landen en cultuurgebieden voor. Dit is bv. 
het geval met (…) ‘Ik zag Cecilia komen’. Het Nederlandse volkslied is in de echte 
zin van het woord ook een Europees lied!” 
 

Wie in deze – door Pol Mara kunstig geïllustreerde – uitgave op zoek naar “Ik zag 
Cecilia komen” het boek enkel op p. 24/25 openslaat, wordt op het verkeerde been 
gezet. “Oudnederlands 17de eeuw” staat boven de pianobewerking van Lode van 
Dessel. Een Vlaams/Nederlands volkslied dus?  
 

Om te weten wat de samenstellers hier echt van denken, moet men ook de 
“Historische toelichting” achteraan raadplegen en daar kan men dan lezen: “Een 
oude melodie van onbekende, waarschijnlijk Italiaanse oorsprong, opgetekend in het 
‘Gentsch beiaardboek’ (1661-1693) van de Gentse predikheer Wyckaert.” 
 

Maar … De Tsjechische componist Bedřich Smetana verwerkte in de zeventiger 
jaren van de 19de eeuw in zijn symfonisch gedicht “De Moldau” uit de suite “Mijn 
Vaderland” ook het Cecilia-lied. De immense populariteit van deze compositie droeg 
er niet weinig toe bij dat men in Praag en ommelanden graag zal proberen U te 
overtuigen dat Smetana hier een Boheems volkslied de loop van de Moldau laat 
dragen. Een Boheems volkslied dus? Of toch Vlaams/Nederlands? 
 

We gaan op zoek. Voor de verwijzing naar Italië als echt land van herkomst pleit het 
historisch feit dat volksliederen vanaf de 16de eeuw de invloed ondergingen van de 
kracht waarmee de Italiaanse Renaissance tot zelfs in de Noord-Europese cultuur-
gebieden kon doordringen. De Zuidelijke Nederlanden vooral waren gevoelig voor 
deze artistieke uitstraling. Onder de voet gelopen door de Spanjaarden en nadien 
door de Oostenrijkers, viel aan buitenlandse invloeden niet te weerstaan. Vooral de 
Italiaanse lyriek kreeg – óók - op het terrein van het volkslied zeer veel en zelfs 
verdringende aandacht gedurende de 17de en de 18de eeuw. Wanneer de romantiek 
van de 19de eeuw de belangstelling voor de meer eigen volksmuziek terug van onder 
het stof haalde, viel de Italiaanse klok niet meer helemaal terug te draaien. 
 

We trekken daarom naar Italië. Naar  dat  land  verwees  het “Groot Gezinsliedboek” 
immers.   We   stappen  naar  Firenze  in  het  Italiaanse  Toscana  aan  de  hand  van  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OPINIE 



Florimond van Duyse, die in deel I van zijn “Het oude Nederlandsche lied” uit 1903 
het volgende optekende: “In eene geestelijke verzameling, waarvan de tweede druk 
in 1689 te Florence verscheen, onder de titel ‘Coroni di acre canzoni … per opera di 
Matteo Cofferatti’ (blz. 19), komt eene zangwijze voor die zeker als de bron van de 
Cecilia-melodie moet aanschouwd worden. Die zangwijze (…) dient voor een lied 
‘Andiam’ al cielo’ en draagt, volgens de tafel van het voornoemde werk, tot 
wijsaanduiding: ‘Aria, osia ballo di Mantoua overo amor fals’ ingrato’. Alhoewel in 
de eerste uitgave van 1675 niet te vinden, behoort zij waarschijnlijk tot een ballet van 
het eerste vierendeel der XVIIde eeuw.”   
 

Voor Italië wordt ook regelmatig verwezen naar Arcangelo Corelli. Om er het 
Italiaans vaderschap van de Cecilia-melodie mee te bewijzen of minstens toch te 
suggereren, valt die verwijzing wat licht uit, “daar de in 1653 geboren Corelli nog 
geen acht jaar oud was toen ‘Cecilia’ reeds op den Gentschen beiaard klonk”, zoals 
Florimond van Duyse fijntjes laat opmerken. Johann Christian Heinrich Rinck 
(1770-1846) vergistte zich dan ook toen hij een van zijn orgelwerken de benaming 
meegaf van “Variationen über ‘Ik sag Cecilia komen’ von Corelli”. Het zal bij deze 
Italiaanse componist dus wel een bewerking van de Cecilia-melodie geweest zijn.  
 

Ook in Frankrijk was deze melodie goed bekend. Zo klinkt “Salut aux messieurs et 
dames d’honneur” zoals het opgenomen werd te Orléans in een liedboek uit 1882, als 
de versmelting van het Cecilia-lied en Provençaalse toonzetting. En nu we toch in de 
Provence aanbeland zijn, ook nog dit. Dezelfde gemengde melodie treft men aan bij 
in het Provençaals gedichte ‘Noëls’ van Nicolas Saboly (1614-1675) en meer 
speciaal bij het lied ‘L’estrange deluge’ met, geen onbelangrijk detail in de rand van 
de Cecilia-problematiek, een verwijzing naar een melodie uit het eerste bedrijf van 
‘Alceste’ van de Franse componist Jean-Baptiste Luly, een werk uit 1674.   
 

We keren terug naar de Nederlanden, waar de melodie van “Ik zag Cecilia komen” in 
die jaren ongemeen populair moet geweest zijn. Zozeer zelfs, dat het in het kader van 
deze bijdrage niet doenbaar is zelfs in telegramstijl te verwijzen naar de zovele 
tekstvarianten op steeds dezelfde melodie. Een der oudste verwijzingen zou geweest 
zijn “Het allerliefste meysken, dat ik zoo vry en bly” uit 1669. En natuurlijk ook het 
ironische “Als vader Adam spitte en moeder Eva span, waer vond men toen de 
Heeren of ook den Edelman?” Verder zouden gevolgd zijn een aantal religieuze 
varianten en zelfs parodieën, platvloerse inbegrepen. De “Oude en nieuwe Hollantse 
boeren-lieties” van ca. 1700 zouden ook in het rijtje gestaan hebben en natuurlijk 
eveneens de reeds geciteerde beiaardverzameling van Wyckaert, waarin het lied zelfs 
driemaal voorkomt. 
 

Veel volksmelodieën wandelden toen door Europa, al dan niet als bladmuziek en/of  
gedragen door figuren als minnezangers en andere reizende kunstenaars. Dat is met 
de Cecilia-melodie niet anders geweest. Vanwaar kwam Cecilia nu? De vraag blijft 
open. Slavisch is de melodie o.i. niet, al krijgt Smetana ze wel een deel in die 
richting. Van Frankrijk zijn we ook geen fan. Blijven dus de Nederlanden en Italië. 
Met een lichte voorkeur voor dat laatste land. Maar dat durven we hier geen tweede 
keer herhalen natuurlijk! 

Willy Cobbaut  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
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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