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DE OUDE LANDMAN 
 

Heb dank, heb diepe dank, o Heer, 
dat gij mij weer 

de Lente laat beleven! 
Dat mij de Winter met zijn rouw, 

zijn regen, sneeuw, én mist én kou, 
naar ’t graf niet heeft gedreven! 

 
Heb dank, heb dank! Ik mag nu al 

een jarental 
van meer dan tachtig schrijven: 

Doch ‘k voel nog levenslust in mij 
zoodat ik, Heer, van U verbei 

hier nog te mogen blijven! 
 

‘k Zie nog zoo graag het rijpend graan 
te velde staan: 

De malsche klaver groeien; 
de zware ploeg ik kloeke hand, 

van paarden trekken door het land; 
de weiden vol met koeien! 

 
Mij lust het nog de boerenliên 

aan ’t werk te zien 
met spitten, planten, zaaien; 

te zien hoe ieders vrucht gedijt, 
en wien van hen, dank aan hun vlijt, 

den schoonsten oogst zal maaien! 
 

’t Kan mij nog zoo ’n genoegen zijn 
Bij zonneschijn 

Een uurken te vertoeven, 
Gezeten tusschen bloem en kruid, 

Wijl musch en merel tjielpt en fluit, 
In ’t hofken mijner hoeve! 

 
En daarom, Heere, laat mij toch 

wat jaren nog 
gezond van geest en lijve! 

En komt de dood toch op het end’, 
gun dan mijn zielke deze Lent’ 
die eeuwig Lent’ zal blijven! 

 
Fons van de Maele – Uit de vijfde bundel van zijn “Verzekens voor ons volk” (1928) – Uitg. 
Standaard-Boekhandel – Volksdichter – Verschillende van zijn gedichten werden op muziek 
gezet. In Erembodegem, waar hij altijd gewoond heeft, is een straat naar hem genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Neen, ‘k wil mijn hart niet aan het heimwee zengen, 

geen dorre bladeren strelen vol verdriet, 
maar ‘k wacht geduldig tot de dagen lengen 

en tot het eerste jonge groen opschiet. 
 

Karel Vertommen, in  “Diapositieven” (1967) 
 
 
 

et de jubileumviering van 19 november 2011 te Dilbeek sloten we een 
tijdperk af, zoveel is zeker. Niet alleen het zesde decennium van onze 
werking die met de KVVF in 1951 begon en na 1964 onder onze huidige 

benaming werd verdergezet. Maar evenzeer sloten we het eerste half decennium af 
na onze heropstart waartoe we in 2006 besloten en die we – daarin kan niemand ons 
in ernst tegenspreken – vijf jaar later een stabiel succes mochten noemen. 
 

BESTE VRIENDEN 
 
Met de nieuwjaarsdansbijeenkomst op 21 januari jl. in de Salons Mantovani te 
Eine/Oudenaarde begonnen we niet alleen een nieuw jaar, maar ook – naar ons 
aanvoelen – een nieuw tijdperk. Zoals gezegd, zijn we terug uit het dal geklommen 
waarin we tot stilstand dreigden te komen. Maar de ambitie om weer volop onze 
vroegere rol te spelen in de volkskunstwereld in Vlaanderen, die ambitie voelden we 
én te Dilbeek én te Eine/Oudenaarde bij de vele aanwezigen. Dat doet ons deugd 
aan het hart … en niet alleen bij onszelf! 
 
Bij de inzet van het nieuwe jaar 2012 willen we graag even het accent leggen waar 
het niet zo dikwijls gelegd wordt. Vanzelfsprekend blijft onze werking, zij het als 
danser, muzikant, zanger, vendelier, poppenspeler en noem maar op, een 
zelfverrijking en een zelfontwikkeling. Samenwerking in groepsverband maakt van 
ieder van ons een socialer wezen, dat is belangrijk. Als amateur in gelijk welke 
discipline worden we tegelijkertijd vaardiger en dat is niet minder belangrijk. 
 
Maar er is meer en bij de werving van nieuwe leden moeten we daar toch wat 
nadrukkelijker de klemtoon op leggen. Terwijl we dansen, vendelen enzovoort, 
brengen we vreugde in ons leven en in het leven van de toeschouwers. Het is 
gewoon allemaal plezierig! We doen het graag! Dat element van onze werking 
moeten we voortaan wat meer met HOOFDLETTERS schrijven.     
 
Vanzelfsprekend wordt er bij onze groepen in alle ernst gewerkt aan kwaliteit. Als wij 
onze dansen aan het publiek tonen, willen wij niveau halen. Als onze vendeliers hun 
vlaggen door de lucht laten klieven, willen wij dat hun werk áf is. Maar zijzelf moeten 
er genoegen aan beleven. En dat moeten we uitstalen: Vreugde!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

 



Volkskunst is geen ouderwets gedoe. Onze zorg voor danspassen, voor onze 
klederdrachten, voor onze vendelfiguren … het zijn geen vormen van nostalgie. 
Evenmin als de belangstelling van een historicus voor een of meerdere perioden uit 
onze – of andermans – geschiedenis een vorm van nostalgie zou zijn.  
 
Wij streven kwaliteit na. Maar wij willen er plezier aan 
beleven. En dat moet te zien zijn. Zo moeten we naar 
de mensen gaan. Zo moeten we – en zullen we – 
werven voor onze zaak.  
 
En dan wordt de periode die we met “Oudenaarde” jl. 
ingezet hebben, de voortzetting van het succes dat we 
nu opnieuw sinds enkele jaren kennen. In stijgende 
mate zelfs! 
 
Blijheid in al wat we doen en nastreven. Zo zullen we 
onze toekomst gestaag én succesrijk verder kunnen 
uitbouwen! 
 
Theo Smet    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE DAG VAN DE DANSLEIDER 
Foto’s Kris Dierickx 
 
Een van de werkgroepen 
in de voormiddag          → 

      
 
                                                                                  De inwendige 
mens werd  
                                                                             ←            natuurlijk niet 
vergeten.        
                                                                               
                       
                                                                                                            
 

Hier wordt “Het Vestje” voor- 
gesteld, een Dendermondse  
creatie van Kris Dierickx.    →   
 
                                                                                     ←   vergeten.                                                                                        

       

 

            



■■■ Enkele nota’s betreffende … 
 
In de zestiger jaren van de vorige eeuw publiceerde de Vlaamse Volkskunstbeweging 
een “Geschiedenis van de Dans”, 12 gestencilde bladzijden, zonder illustraties, van 
de hand van Nora Vande Voorde-Hendriks. Zeer bescheiden liet de auteur deze 
bladzijden voorafgaan door volgende opmerking: “Wij willen niet de pretentie 
hebben hier iets zeer origineels te vertellen over de dans in het algemeen en de 
volksdans in het bijzonder. Wij hebben slechts het wetenswaardige uit enkele boeken 
en artikels samengebracht om een overzicht te kunnen geven.”  
 

Het eerste deel van deze “enkele nota’s” publiceerden wij in het vorig nummer van 
“De Driesprong”. Dit is deel II. Er volgen nadien nog twee delen. (Cw) 
 

GESCHIEDENIS VAN DE DANS 
(Deel II) 

 
Tussen 1650 en 1750 wordt de dans een kunst en een wetenschap. Met Lodewijk 
XIV in Frankrijk ontstaat er een strenge scheiding tussen het bal en het ballet. De 
gezelschapsdans verbroedert met de hofbaldans en er komt een wisselwerking tot 
stand. Het ballet stapt van het podium van het paleistheater naar dit van het publieke 
operagebouw. In deze periode kent men een reeks paardansen en een reeks 
groepsdansen, die we hier in het kort omschrijven. 
 
1. Paardansen. 
 
 Menuet. Open paardans, ontstaan uit de Courante en uitgevoerd met kleine 

passen. In 1664 beschreven in Poitou. Tegen het einde van de 17de eeuw was het 
de hof- en gezelschapsdans bij uitstek. Het menuet wordt op een plechtstatige en 
sierlijke wijze uitgevoerd, aanvankelijk snel, later langzamer. Driedelig ritme. 

 Passepied. Stamt uit Bretagne, is de tegenhanger van de Triori en wordt door de 
betere burgerstand gedanst. Niettegenstaande reeds in 1550 vermeld, wordt hij 
pas een hofdans in 1665. De Passepied is een open paardans en verwant met het 
Menuet wat de passen betreft, doch opgewekter. Ook driedelig ritme.  

 Bourrée. Afkomstig uit de Auvergne. Wordt zowel per paren als in groep 
gedanst. Het tempo is opgewekt, het ritme eerst drie- en later vierdelig. 

 Gique (Eng. Jig). Kan zowel een groeps- als een paardans zijn. De maat is 2/4 of 
6/8. De Gique wordt snel en energiek gedanst. Eveneens een dans door 
Lodewijk XIV als hofdans aangenomen.  

 Rigaudon. Wordt in het zuidoosten van Frankrijk gedanst en is zeer levendig. 
Ritme en inhoud kunnen verschillen van plaats tot plaats. 

 Folia. Wordt omstreeks 1600 als zeer snelle Portugese carnavaldans vernoemd. 
In Frankrijk vertoont hij een sarabande-achtig karakter. 

 Allemande. Oorspronkelijk een Duitse voordans. Wordt in Frankrijk ingevoerd 
en gewijzigd. Is ook een hofdans ten tijde van Lodewijk XIV. De passen worden 
gesleept, de basis is een zijdelingse wisselpas, het ritme is driedelig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Groepsdansen 
 
 Contredanse. (Country dance). De vroegere Branle komt terug uit 

Engeland. Het is een combinatie van groeps- en paardans. We vermelden 
vanaf 1685 de longways en sedert 1710 de rounds, die de voorlopers zijn van de 
Cotillon en de Quadrille. De aristocratie verzet zich echter tot 1800. 

 Cotillon. De vier paren worden kruisgewijs opgesteld, de paren begroeten elkaar 
in een rondgang, dansen een “tour” en keren naar hun plaats terug. Er worden tot 
60 figuren vermeld. 

 Quadrille. Is uit de Cotillon gegroeid en wordt door vier paren uitgevoerd. Na 
de rondgang was er een “tour” van zes figuren: pantalon, été, pule, trénis, 
pastourelle en finale. Later werd dit weer uitgebreid en vervormd.  

 Polonaise. Zoals de naam het zegt is dit een Poolse dans. Begint met een 
plechtige mars en wordt gevolgd door vlugge figuren. In Frankrijk wordt de 
Krakowiak als nadans uitgevoerd.  

 
 
 
 
 
 
 

Een knipsel uit de Polonaise 
in Mi klein opus 26 nr 2 

van Frederik Chopin. 
 
De periode die nu komt – 1750-1900 – zouden we kunnen bestempelen als de 
walsperiode. De voormalige Duitse draaidans, een boerendans, doet nu zijn intrede 
als gezelschapsdans. De Wals doet in 1750 zijn intrede in Duitsland; in 1800 in 
Frankrijk; in 1812 in Engeland. Hij kent een groot succes, doch de hoven verzetten 
zich en klampen zich vast aan de kunstige dans.  
 
Men kent verschillende vormen van de Wals: de Weense Wals, de Franse 
gesprongen Wals, de Schotse Wals verbonden met de Ecossaise, de tweepaswals, de 
Amerikaanse Wals. Na de Wals zoekt men andere opwindende paardansen: 
 
 Polka. (Pulka = halve- of wisselpas). Wordt ingevoerd uit Bohemen. 
 Galop. Is een snelle vorm van de Polka. 
 Redowa. Eveneens een Boheemse dans met een walspas. 
 Mazurka. Stamt oorspronkelijk uit Mazowsze in Polen. Is eigenlijk de 

gestileerde versmelting van drie Poolse volksdansen. 
 Ecossaise. Snelle dans waarvan enkele “touren” gebaseerd zijn op de halve- of 

wisselpas van de Polka.  
 Anglaise. Deze dans is verwant met de Ecossaise, maar met andere passen. 

Wordt ook snel uitgevoerd. 
 Française. Wordt rustig gedanst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Lanciers. Deze dans komt uit Engeland, is een variante van de Quadrille en 
bestaat uit vijf figuren.  

 Cancan. Een dans die de definitieve breuk betekent tussen de zgn. kunstige dans 
en de gezelschapsdans.  

 
Omstreeks 1900 zitten we dan in het slop. De balletdans is vastgelopen, de hofdans 
is steriel, de gezelschapsdans is vulgair door de Cancan, de volksdans zit in een 
latent stadium. Als men in Europa geen inspiratie meer vindt voor de gezelschaps-
dans, gaat men uit Amerika importeren: Cakewalk, Twostep, vervolgens Rumba, 
Samba, Conga enzovoort. 
 
Het ballet tracht men eveneens te vernieuwen: Men neemt van de intussen herleefde 
volksdansen het karakter en de echtheid over en hieraan voegt men een exacte 
techniek toe en duidelijk geformuleerde begrippen.  
 
Zoals we gezien hebben, is de splitsing tussen kunstdans, gezelschapsdans en 
volksdans ontstaan in de Middeleeuwen. De volksdans wordt bewaard als traditie en 
is nauw verbonden met de levensomstandigheden. Hieruit volgt dat de traditie langer 
voortleeft in afgezonderde gebieden (bv. bij de Basken), dan wel daar waar de mens 
door intellectuele en materiële vooruitgang geen behoefte meer voelt aan bepaalde 
dansen (denk bv. aan ritusdansen). Door internationale contacten verdwijnt de dans, 
meestal samen met de klederdrachten, alsook de betekenis van de dans. 
 
Het verval van de gezelschapsdans in het begin van de 20ste eeuw heeft voor gevolg 
gehad dat het volksdansen terug in eer hersteld werd, eerst in de Scandinavische 
landen, waar men het noodzakelijk achtte het boerenkostuum als volksdansdracht 
aan te nemen, vervolgens in Duitsland, waar men de zgn. historische of 
boerenkleding weldra verving door een meer hedendaagse kledij onder invloed van 
de opkomende jeugdbewegingen, en tenslotte in Nederland en Vlaanderen. In 
Engeland is de Morrisdans, in Zuid-Duitsland en Oostenrijk de Dreher (Ländler, 
Schuhplattler, Steirer, Landla) blijven voortleven, echter zonder de bijkomende 
betekenis.             
 
Volledigheidshalve vermelden we hier nog de “Square-dances”, oorspronkelijk 
Engelse dansen, die zich in Amerika ontwikkeld hebben, daarheen gebracht door de 
kolonisten. Dit verklaart ook de verwantschap tussen de Amerikaans en de Engelse 
vormen. Het is een dansvorm die zich heden nog steeds verder ontwikkelt. 
 
Figuurdansen vindt men in hoofdzaak in Scandinavië, Engeland, Nederland, België 
en het Noorden van Duitsland. Het Rijnland geeft de voorkeur aan de individuele 
paardans (Ländler). Driemansdansen (een jongen met twee meisjes) vindt men in 
Scandinavië (Vingäker in Zweden, Krossadans med tri in Noorwegen, Tremandsreel 
in Denemarken), Engeland (Triumph), Oostenrijk (Dreisteirer) en in Friesland 
(Skotse Trye), in Zeeland (Zeeuwse Schots) enzovoort.  
 
Dit in het algemeen wat de Germaanse landen betreft. De Romaanse en Slavische 
volksdansen kunnen we als volgt indelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spanje. De Fandango, een lokdans door twee personen uitgevoerd, begint rustig, 
doch wordt daarna wild en hartstochtelijk. In de 19de eeuw werd hij vervangen door 
de Jota, de Sevillana en de Bolero. Deze laatste wordt wel de triomf der tederheid 
genoemd. Dan is er nog de Seguedillas, die door vier paren uitgevoerd wordt. Als 
solodans van de 19de eeuw vermelden we de Cachucha, ontstaan uit het ballet. 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

  
 

De Fandango. Oude Spaanse prent. 
 
Italië. De Tarantella is een overblijfsel van de Middeleeuwen. Verder zijn nog te 
vermelden als lokdans uit Venetië de Forlana, als boerendans uit Sicilië de Siciliano, 
en eveneens als overblijfsel uit de Middeleeuwen een boerendans, de Saltarello, nu 
min of meer in onbruik geraakt. 
 

Frankrijk. Bourrée, Branle, Gavotte, Passepied, Rigaudon, Triori en Volte, allen 
reeds vermeld en die tot de hofkunstdansen zijn overgegaan, en de Farandole, een 
Provençaalse kettingdans.    
 

Tsjechoslowakije. Polka en Redowa zijn ook tot het repertorium van de Europese 
gezelschapsdansen overgegaan. De overige dansen zijn vaak komische groepsdansen 
zoals de Rokycanska, de weversdans, de schoenmakersdans en andere ambachts-
dansen. Vermelden we ook nog de Strasak (verwant met de Polka), de  Shakava (een 
huppeldans) en tenslotte een Menuet.  
 

Polen. Zoals we gezien hebben, heeft dit land een geweldige invloed gehad op de 
West-Europese gezelschapsdansen: De Mazurka, een zeer vurige dans die reeds in de 
18de eeuw in Duitsland ingevoerd werd. Verder de Polonaise, waarover reeds sprake 
was, en de Krakowiak, een sierlijke dans.   
 

Hongarije. De Csardas. De huidige vorm is betrekkelijk jong, ongeveer 100 jaar. Is 
ontstaan uit de zeer oude Magyar Kör, een lokdans. Thans bestaat hij uit twee delen: 
een kringdans voor de mannen en een paardans. Figuren, passen en houdingen 
worden door de dansers zelf bepaald, alhoewel er algemene richtlijnen bestaan.  
 

Balkan. De Servische Kolo, een groepsdans, is het meest gekend. Hij vertoont 
verwantschap met de oude Midden- en West-Europese volksdansen. De overige 
dansen blijven beperkt tot elk volk. Men voelt daar niets voor figuurdansen en geeft 
de voorkeur aan het ritme in serpentine-dansen. 
 

Zigeuners. Hun dansen voor het Europees publiek zijn niet altijd dezelfde als degene 
die ze in eigen kring uitvoeren. 
 
(Wordt vervolgd)                                                           Nora Vande Voorde-Hendriks 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



■■■ Elke vereniging moet in haar geschiedenis ups en downs verwerken. Daar is de 
VVKB ook niet aan ontsnapt. Toen het Vlaams “Decreet van 22 december 2000 
betreffende de amateurkunsten” werd doorgevoerd, geloofden meer actoren – ook 
binnen de Vlaamse Volkskunstbeweging – in een vernieuwde visie, mogelijkheden en 
aanpak. Maar de realiteit draaide anders uit. De geest van “de grote familie” die de VVKB 
altijd al geweest was, deemsterde weg en tal van groepen plooiden op zichzelf terug en 
verloren duidelijk het contact met de voordien bevriende groepen. Gelukkig hebben een 
aantal verantwoordelijken binnen de VVKB zich na enkele jaren gerealiseerd dat het zo 
niet verder kon. De kentering kwam er in de loop van 2006 met een nieuwe eigen 
aanpak, met de uitbouw van een eigen tijdschrift en een ook wel verjongd en eigentijds 
bestuur. Zo verrees  de Vlaamse Volkskunstbeweging als het ware als een feniks uit 
haar as en groeide opnieuw de familiegeest, die de grote verdienste van de vroegere 
VVKB was en in de toekomst ook moet blijven.  
 
Piet Pottie had – als opvolger van de op 26 december 1998 overleden Mon de Clopper – 
de federatie doorheen de moeilijke jaren geloodst. Ook hij had met lede ogen de geest 
van vriendschap, eigenheid en samenhorigheid stilaan jaar na jaar teloor zien gaan. 
Einde 2006 had hij dan de fakkel doorgegeven aan Theo Smet. Ongeveer vijf jaar 
geleden dus. Tijd voor een praatje.  
 

Te gast bij voorzitter Theo Smet 
 
Er zat al lente in de lucht toen wij eind februari de E17 opgingen voor een bezoek aan 
huidig voorzitter Theo Smet. De mevrouw van dienst in de GPS van onze 
redactiesecretaris bracht ons feilloos naar de “Residentie Beukenhof” in de gelijknamige 
straat in Vichte, waar Theo een stijlvolle en ruime woonst betrekt. Het daaropvolgend  
“ten huize van …” werd in feite een gezellige babbel met Theo en zijn sympathieke Claire 
als ideale gastheer en gastvrouw. Het droogje en het natje dat tussendoor werd 
aangeboden, gaven het geheel iets feestelijk! 
 
Het gesprek verliep vlot en onze voorzitter vertelde honderduit. Zo over het feit dat hij 
eigenlijk een Antwerpenaar is, op 14 februari 1950 geboren in Deurne op een 
boogscheut van het Antwerpse Sportpaleis. Zijn ruime interesse voor chemie gaf aan zijn 
opleiding een duidelijke wending. Hij doctoreerde in de scheikunde en met ruim succes 
kwam hij in de industrie terecht.  

De liefde bracht hem uiteindelijk naar Vichte – het “groen industriedorp”, deelgemeente 
van Anzegem - waar hij zich dan met zijn Claire vestigde, die hem twee zonen en een 
dochter schonk.  

In 1978 richtte de plaatselijke K.A.V.-afdeling de dansgroep “Canteclaer” op, 
aanvankelijk uitsluitend voor dames. Maar enkele jaren later - om precies te zijn in 1984 
– werd de groep dan ook toegankelijk voor heren. Ideaal moment voor Theo  om bij de 
volkskunstgroep aan te sluiten. Zijn ervaring tijdens zijn jeugdjaren binnen de Chiro in het  

 

 

 

 

 

 

 



Antwerpse kwam hem goed van pas. Later werd hij voorzitter van de groep en in 2006 
nam hij dan in de VVKB de vlag van Piet Pottie over.  

Theo is een schrandere kerel en een vlot causeur met een klare kijk op de dingen. 
Peilend naar zijn doelstellingen op korte termijn, accentueert hij enkele belangrijke 
thema’s. 
 

“De sfeer van vriendschap, waardering en 
steun onder de momenteel zowat 45 
aangesloten groepen - met in totaal meer dan  
2OOO leden - bestendigen en waar kan 
verder uitbouwen. Per jaar willen wij ook een 
viertal studiedagen voor de dansleiding 
organiseren met onder meer ruime aandacht 
voor een nieuw dansrepertorium en voor het 
groepsgevoel. Via de nieuwe eigentijdse 
media gaan wij binnen en buiten de federatie 
ook ruimere informatie kunnen doorspelen 
naar al wie belangstelling heeft voor wat we 
doen en wat we nastreven. 

 
En wat de naaste toekomst betreft, vergeten wij ook zeker de nationale meiboomplanting 
op zaterdag 12 mei in Belle (Frans-Vlaanderen) niet Dat belooft inderdaad een 
schitterend en succesrijk gebeuren te worden. Bijna zoiets als een voortgezette viering 
van ons zestigjarig bestaan in november van vorig jaar te Dilbeek. Let wel en dat wil ik 
hier toch nogmaals graag bevestigen: Dat succes was niet alleen een verdienste van het 
VVKB-bestuur, maar evenzeer en vooral van de vele enthousiaste medewerkers waarop 
we toen konden rekenen. 

De Vlaamse Volkskunstbeweging heeft ontegensprekelijk opnieuw de wind in de zeilen. 
En daar kunnen wij alleen maar gelukkig om zijn! En dat zijn we!” Aldus Theo Smet nog.  
 
Wanneer wij dan die donderdagavond 23 februari jl. in de wagen stapten om terug naar 
Lokeren te rijden, wees de klok een later uur aan dan wij oorspronkelijk gepland hadden. 
De ene keer gaat de tijd blijkbaar sneller dan de andere keer … 
   
Met oprechte dank in elk geval aan onze voorzitter en zijn sympathieke echtgenote 
Claire, met onze hartelijke dank voor de gezellige avond in Vichte, voor de natjes en de 
droogjes ook. 
 
Foto Fred Scholliers                                                        Het gesprek voerde Eddy Picavet 
 

 

 

 
                                                         

 

                                 

                                                                                                                 

 

 

 



IE  als man plots alleen valt, komt wel vrij vlug tot de conclusie 
wat er in een gezin allemaal te doen is. Veelal was je je daarvan 
weinig of helemaal niet bewust. Je was altijd toch zo verwend 

geweest … Maar plots komen er een hele reeks nieuwe taken – waar je niet 
altijd onmiddellijk weg mee weet – op je af: koken, schotels wassen, bed 
opmaken, afstoffen, kuisen en dweilen, wassen, drogen, strijken … En ik 
ben nog lang niet klaar … Als iemand langs komt die enkele formulieren 
nodig heeft, is het vaak afvragen: Waar heb ik die toch gelegd of … ik kan 
mij niet voorstellen dat ik die ontvangen heb! Soms is het wel een hopeloze 
zaak. Maar ik troost mij bij de gedachte dat ik vast niet alleen ben. 

Loflied aan Sarah 
“Je moet wat hulp zoeken”, had een vriendin mij gesuggereerd. “Familiehulp 
b.v., Ze zijn er toch voor!” 

Ik heb niet lang getwijfeld en enkele weken later belde een jong teer dametje 
aan. “Ik ben Sarah en ben door Familiehulp gestuurd. Wat kan ik voor je 
doen?” Ze vroeg dat met zo’n lieve glimlach, dat ik onmiddellijk voelde dat 
het vast zou klikken. 

Sarah is ook een zeer lief, spontaan en 
zeer werkzaam hulpje dat oog heeft 
voor orde en netheid en met dweil en 
stofdoek zo zorgzaam omspringt alsof 
ze bij haar thuis aan het werk is. En 
tussendoor vertelt ze honderduit – graag 
over haar vriend die ze nog niet heeft 
kunnen overtuigen om te trouwen … Ze 
luistert ook bereidwillig naar mijn 
verhaal of ze zingt de deuntjes van 
Radio 2 mee. Voortreffelijk trouwens. 
Met een stemmetje à la Free Souffrau. 
Freel maar mooi! 

“Je hebt talent”, zei ik haar een paar dagen geleden nog. “Zingen amuseert 
me wel, maar verder gaan mijn ambities niet”, antwoordde ze. “Ik ben 
gelukkig met wat ik doe. Mensen helpen is toch het mooiste wat er bestaat. 
En als die dan nog dankbaar zijn …” Even later hoor ik haar boven “De 
laatste roos” van Ann Christy meezingen. Ze klinkt zeer gelukkig. Maar dat 
ben ik ook. Sarah is er eentje uit de duizend! 

Ze komt elke maandagvoormiddag langs. En geloof me: Ik kijk er telkens 
weer naar uit. Ze brengt – ook bij regenweer – het zonnetje in huis! 

Eddy Picavet 
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“De terugkeer van het schone jaargetijde 
moet luisterrijk worden gevierd. En zoals men de winter 
had verbrand (…), zo moest de zomer feestelijk worden 
ingehaald. Hoe kon men dat beter dan door een 
symbolische stoet: Uit het zopas nog dorre woud haalde 
men een jonge boom met frisse groene kruin – liefst een 
berk – die men had opgesmukt met vaantjes en linten van 
alle kleur en die dan op een versierde wagen, omgeven 
van een jubelende, zingende menigte in het dorp werd 
gebracht om te midden van het dorpsplein met grote 
plechtigheid te worden geplant. Meiliedjes werden hierbij 
gezongen, meibier gedronken, zinnebeeld van het schone 
jaargetijde, van zon en vreugde, van liefde en geluk.” 
 
Prof. dr. K.C. Peeters 
in “Eigen Aard – 
Overzicht van het Vlaamse volksleven.” 
 
 
 
61ste Nationale 

MEIBOOMPLANTING 
Zaterdag 12 mei 2012 
te Belle  
in Frans-Vlaanderen. 
 
 
 
(Voorlopig) programma 
 
■ Om 10 uur is er inschrijving met een grote variatie van 
super leuke volksspelen die verwerkt worden in de 
meispelen. ■ Er wordt een wandelcircuit voorzien met 
interessante bezienswaardigheden en onder andere gratis 
toegang in het Belfort. ■ ’s Middags ontvangst door het 
gemeentebestuur in het stadhuis. ■ ‘s Namiddags 
meiboomplanting en dansen. Wij werken aan een leuke 
variatie van samendans en gemeenschapsdansen en 
mogelijkheid om met uw groep of enkele groepen samen 
een dans te presenteren.  ■ Meizingen met twee koren. 
■ Aperitiefconcert. ■ Mogelijkheid avondeten aan 
democratische prijs. ■ Folkavond met maar liefst drie 
verschillende, schitterende folkensembles... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



VOOR                          
UW                      
AGENDA 

  
ZA 10 MAART 2012 
            Volksdansfeest van vkg. “’t Veerke” (Burcht). Locatie: JC Den Trechter, Dorp Oost 

42 te 2070 Zwijndrecht. Aanvang 20 u. Info Machteld Heyrman, Groenendijk 9 te 
9170 St.-Gillis-Waas. Tel. 0479/387 733. Ook www.tveerke.be of via 
info@tveerke.be.  

 
VR 16 MAART 2012  
          Gouwdansavond van Oost-Vlaanderen bij vkg. “Reynout” (Dendermonde). Info bij 

de groepen van de gouw Oost-Vlaanderen. Aanvang om 20 u 15’. Locatie: Lokaal 
“Reynout”, Sint-Elooistraat 15 te 9200 Grembergen.  

 
ZO 18 MAART 2012 
          Familienamiddag v/d nieuwe VVKB-groep “Danspas Wijnendale” (Torhout). 

Aanvang om 15 u. Inkom gratis. Op het programma: Workshop waarbij je zelf kan 
meedansen; Pauze met koffie en gebak; Eerste live-optreden van deze nieuwe 
groep. Locatie: Parochie-zaal Wijnendale, Kloosterstraat 5, 8820 Torhout. Info: 
Heidi Trio (0478 43 13 83). 

 
DI 20 MAART 2012 
          Tweede Bijt in je Vrije Tijd dag te Kortrijk. Volksdansinitiatie voor anders-taligen 

door Huis van het Nederlands. Inkom gratis. In samenwerking met vkg. “De 
Vlasblomme” (Bissegem). Aanvang: 18 u 30’. Locatie: Zaal Mariadorp, 
Pyfferoenstraat (ingang naast de kerk) te Bissegem.. Info: Tel. 056/37 21 33 of 
056/42 09 37. 

 
ZA 24 MAART 2012 
           Jaarlijks volksdansbal van vkg. “Zonnedauw” (Wiekevorst). Locatie: Parochiezaal, 

Langestraat 6 te 2235 Houtvenne. Meer info via tel. 0497/45 19 98. Of via 
gommaarvandenbergh@telenet.be. 

 
ZA 31 MAART 2012 
           ’t Bal – Gezellige dansavond met live-orkest. Org. VVKB-Danscollege. Prijs: 5 euro 

(een pintje of frisdrank inbegrepen). Volksdanskledij warm aanbevolen. Aanvang: 
20 u. Locatie: Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde. Meer info: 
secretariaat@vvkb.org.  

 

           Plusdanstreffen – Samendans voor alle 50-plussers. Locatie: Zaal “’t Goor”, 
Ensbergseweg 107 te 3980 Tessenderlo. Info: wouters.paula@gmail.com of tel. 
03/4751205. 

 
ZA 7 APRIL 2012 
           DoeDansDing – Vlaamse en internationale dansen tijdens een instuif en nadien 

folkbal met Kléan Intiem. Locatie: OC Ter Gulden Celle, Doornzele Dries 57 te 
9940 Evergem. Org. vkg. “Sneyssens” (Evergem). Aanvang 20 u. Inkom: ADK 5 
euro; VVK 4 euro. Info via ronald.snauwaert@telenet.be of www.sneyssens.be.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZA 14 APRIL 2012 
          Volksdansfeest van vkg. “De Wevers” (Merksem). Aanvang: 20 u. Locatie: Fort van 

Merksem, Fortsteenweg 120 te 2170 Merksem. Meer info via André Couvreur 
(0476 47 12 17 – dre.couvreur@skynet.be). 

 

ZA 21 APRIL 2012 
            Veerkes Dansdag. Internationale cursus en instuif. Org. Vkg. “’t Veerke”. Info: 

Machteld Heyrman, Groenendijk 9 te 9170 St.-Gillis-Waas. Tel. 0479/387 733. 
Ook www.tveerke.be of via info@tveerke.be.  

 

            Poppentheater Kalleke Step (Dendermonde). Tweede aflevering van de zeer 
gevarieerde jaarlijkse talkshow van “TV-Joost”. Amusement voor jong (12+) en 
oud gegarandeerd. Locatie: Kalleke Step-theater, Sint-Elooistraat 15 te 9200 
Grembergen. Voorstellingen op zaterdag 21 april om 20 u; zondag 22 april om 15 
u en 20 u; zaterdag 28 april om 20 u: zondag 29 april om 20 u. Inkom 5 euro. 
Reservatie (aanbevolen) in het TheaterCafé, Kerkstraat 26, 9200 Dendermonde. 
Of telefonisch 0473/86 21 08. 

 

MA 30 APRIL 2012 
           Open Deur bij vkg. “De Vlasblomme” (Bissegem). In het kader van de Week v/d 

Amateurkunsten. Aanvang 20 u. Locatie: Zaal Mariadorp, Pyfferoen-straat (ingang  
naast de kerk) te Bissegem. Info: Tel.  056/37 21 33  of  056/42 09 37. 

            

VR 25 tot ZO 27 MEI 2012 
           Folklorefestival WIVO van vkg. “De Kegelaar” (Wilrijk). Met gastgroep uit 

Slovenië. Meer info: De Kegelaar, p/a Rozenkransplein 10 te 2610 Wilrijk. Ook via  
gonda.fevez@telenet.be – daan.vandenbrande@skynet.be. En de website van de 
groep www.dekegelaar.org.  

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEIBOOMPLANTINGEN 2012 
 

■ Zaterdag 12 mei – 61ste Nationale meiboomplanting van 
van VVKB in Belle (Frans-Vlaanderen). Met bezoek aan 
musea en beiaard, meispelen, optocht, verbranden van de 
winter, volksdans, meiliederen, kroning van de meiparen 
en ’s avonds folkbal.  
■ Zondag 13 mei – Meiboomplanting van vkg. “Boerke 
Naas” (Sint-Niklaas). 
■ Zondag 20 mei – Meiboomplanting van vkg. “Reynout” 
(Dendermonde). 
■ Zondag 20 mei – Meiboomplanting van Heemkring “Die 
Swaene” (Heist-o/d-Berg) mmv vkg. “Zonnedauw” 
(Hulshout). 

 

                                                    Meer details 
 in volgend nummer van “De Driesprong”.  



 

             
Noteer ook nu reeds in uw agenda … 

 
 
 
 
◙ Noteer ook reeds ’t Bal in Oudenaarde: 31 maart 
2012 (zie kalender) en 16 maart 2013. 
◙ Nationale meiboomplanting op zaterdag 12 mei 
2012 in Belle (Bailleul) in Frans-Vlaanderen.  
◙ Sint-Jansweekend 2012 van vrijdag 29 juni tot 
zondag 1 juli 2012. 
◙ 49ste Europeade voor Europese volkscultuur te 
Padua in Italië van woensdag 11 juli tot en met 
zondag 15 juli 2012.  
■ Weekendatelier op zaterdag 24 en zondag 25 
november 2012. 
■ 50ste Europeade voor Europese volkscultuur te 
Gotha in Duitsland van woensdag 17 tot en met 
zondag 21 juli 2013. 
 
 
                                                       (Foto Fred Scholliers)                                                           
                                       

 
 
                                                         

 
 
 
 

 
 

                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misschien iets voor U … 
 
Zaterdag 31 maart 2012 – Plusdanstreffen (Samendans voor alle 50-plussers). Locatie: 
Zaal “’t Goor”, Ensbergseweg 107, 3980 Tessenderlo. Van 10 tot 16 u. 
 
Weekend 23-25 november 2012 – Plusdansweekend. Locatie: Hotel Sandeshoved, 
Zeedijk 26 te 8620 Nieuwpoort.   
 
Voor meer info  →  →  →  →  →  →   wouters.paula@gmail.com  of  tel. 03/4751205. 
 

 
 

 

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



■■■ Even terugblikken … 

VIERING 25 JAAR ‘JAN EN TRIEN’ 
Halle/Zoersel  
 
1986-2011  
Wat is de tijd toch snel gegaan … 
… en dat wilden we vieren! 
 
 
Vooral de ex-leden wilden we graag uitnodigen en natuurlijk ook andere groepen. Tijdens de 
schoolvakantie zijn we er aan begonnen. We moesten op zoek gaan naar sommige 
adressen, want op 25 jaar tijd kunnen mensen al wel eens verhuizen. De uitnodigingen 
werden verstuurd en toen kwamen we op het idee dat een fototentoonstelling ook wel leuk 
zou zijn. Fotoboeken doorbladeren van 25 jaar dansplezier, ja … dan komen al die leuke 
herinneringen weer boven. Eens de foto’s gekozen, moesten we nog een manier verzinnen 
om ze te tonen aan het publiek. Maar ook daar vonden we uiteindelijk een creatieve 
oplossing voor. 
 
Vrijdag 23 september was het dan zover, klaarzetten en versiering van de zaal en onze 
fototentoonstelling klaarzetten, zodat het zaterdag niet te druk werd. Zaterdagnamiddag 
werden de tafels versierd, hapjes gemaakt en de drank gekoeld. Rond 18 uur kwamen de 
eerste gasten aan. We mochten veel gelukwensen in ontvangst nemen en sommige groepen 
hadden zelfs een leuke attentie bij. Tijdens de receptie bij een drankje en een hapje werd er 
gezellig gebabbeld over vroeger en nu. Tijdens het officiële gedeelte kregen we een mooie 
speech van onze voorzitster, gevolgd door VVKB vertegenwoordigd door André Couvreur. 
Ook Katrien Schryvers, de burgemeester van Zoersel, kwam even langs om ons proficiat te 
wensen.  
 
Rond 20 uur werden de aanwezigen uitgenodigd om mee te dansen op ons bal en ja hoor, 
een groot aantal van de aanwezigen bleven, zodat wij een mooie groep dansers hadden. De 
sfeer was uitstekend en de tijd vloog voorbij.  
 
Nadat we alle helpers hadden bedankt, zongen we in grote kring het “Wazig avondduister”. 
Samen ruimden we alles op en rond 1 uur kon iedereen, moe maar voldaan, naar huis keren 
om een beetje te slapen, want zondagvoormiddag moesten we terug paraat zijn voor onze 
koekenbak om de jaarmarkt van Halle.  
+ 
Met deze willen we iedereen bedanken voor hun aanwezigheid. Dankzij jullie werd het een 
fantastische viering.  
___________________________________________________________     Greet van Dijck. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



NIEUWJAARS 
DANS 

BIJEENKOMST 
 

 
Traditiegetrouw had Jeanne Vandenbussche ook dit jaar voor een mooie menukaart 
gezorgd. Ze was opnieuw de wereldliteratuur ingedoken – ook dat is een traditie – 
en zo bij het aan tafel gaan een bezinningsmoment ingebouwd:  
 
Er zijn vrienden van ver gekomen. 
Wij verleiden de koude maan 
met oude, warme muziek, 
om haar zalig te doen dromen. 
Ook de sterren zijn aangedaan. 
En de wind, die vandaag ziek 
was, leunt even op de bomen 
en kan weer verder gaan. 
 

Saint-Remy 
 
Maar vooraleer we uitgenodigd werden aan te schuiven voor een Waaier van 
gerookte eendenborst met slaatje van kervelroom of een Verrine van wilde zalm, 
grijze garnaaltjes en rivierkreeft met dillesaus, had men ons bij het binnenkomen 
van de zaal al vergast op een aperitief en lekkere hapjes. Niet minder dan 170 
namen stonden op de gastenlijst, waarmee nogmaals en dit op twee maanden tijd 
bewezen werd dat de Vlaamse Volkskunstbeweging, bij het begin van het 61ste 
levensjaar, springlevend is en de volkskunst in Vlaanderen nog lang niet klaar om 
enkel in de geschiedenisboeken en de encyclopedieën nog een plaatsje te krijgen. 
 
Het weerzien van zovele vrienden en kennissen verliep hartelijk, ook al had de 
meerderheid van de aanwezigen elkaar nog niet zolang geleden – bij de 
jubileumviering in Dilbeek bedoelen we dus – in feeststemming ontmoet.  
 
De zaal van de Salons Mantovani bood een prachtig aanzicht met twee 
videoschermen – een voor “Dilbeek” en een voor de Europeade 2011 in Tartu – met 
aantrekkelijk versierde tafels en met niets dan blije gezichten. Na verloop van tijd 
zette Fred Scholliers zich achter de micro om iedereen de weg naar de juiste tafel te 
wijzen. Dat heet dan het ‘protocol’ en is een van de zovele tradities van de jaarlijkse 
nationale nieuwjaarsreceptie. 
 
Vooraleer aan te schuiven voor de Gebakken scampis met sausje van Madras kerrie 
en rijst uit Basmati onderbrak voorzitter Theo Smet even de muzikanten van het 
West-Vlaams Volksdansorkest om alle aanwezigen het beste te wensen voor het pas 
begonnen jaar. (Zijn toespraak leest U hier een paar bladzijden verder). En natuurlijk 
werden ook dit jaar een aantal gouden VVKB-speldjes uitgereikt, telkens begeleid 
door het applaus van de zaal. (Ook dit lijstje leest U wat verder).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     



Nadien werd de menukaart – tussendoor werd uiteraard ook voor passende drank 
gezorgd - verder alle eer aangedaan. De Noordzeevisbouillabeisse werd zeer 
gesmaakt, maar evenzeer de Parmentier van witloof en Breydelham, het 
Lamskoteletje met Provençaalse kruiden en gegratineerde aardappelen of een 
Sappig gebraden parelhoenborstje met portsaus. De keuken van de Salons 
Mantovani oogstte trouwens alle lof. Daarover bleek iedereen het wel eens te zijn.   
 
Met een Dessertbuffetje en Mokka met chocolaatjes was dit deel van de feestavond 
dan achter de rug. Maar daarmee was het avondprogramma natuurlijk nog niet 
voorbij. Het woord – nu ja … - was toen definitief aan de muzikanten om te 
proberen alle danslustigen op de dansvloer te krijgen. Dat lukte vrij aardig, want ook 
dit programmapunt kende behoorlijk wat succes. 
 
Uw dienaar is nog nooit als laatste man buitengegaan. Oude mensen – ik weet, ik val 
in herhaling – moeten op tijd gaan slapen. Eigenlijk moeten jonge mensen dat ook 
doen … maar die weten dat nog niet! 

Johan van Breda         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTVINGEN DIT JAAR HET GOUDEN VVKB-SPELDJE 

Christa Janssens, Bart Verhulst en Myriam Broothaerts (Reynout); Werner Muller 
en Nicole Van den Eede (De Karekiet); Claudine Derez, Celine Vanooteghem en 
Freddy Vandewiele (Scarminkel); Bernadette Vanneste, Bernard Pattijn en 
Isabelle Waelkens (Canteclaer); Mariette Valckenborg, Marleen walter en Erik de 
Groef (Pippezijpe); Hika lenaerts (De Wevers); Stef Unssen, Philip Bogman en Inge 
Noens (Jovolka); Eric van Mieghem, Luc van Espen en Marc Roscam (De 
Mandoerse).                                                                                (Foto Fred Scholliers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          



ANIEUWJAARSTOESPRAAK 
VAN VOORZITTER THEO SMET 

 

Beste VVKB vrienden! 

Sta me toe deze avond te beginnen met 
twee gedachten van Toon Hermans. Ze zijn, 
zoals altijd, zeer eenvoudig maar zo 
levensecht en ze zijn voor ieder van ons in 
het komende jaar hopelijk van toepassing. 

Te leven is een gunst 
te weten hoe is een kunst 

En een tweede gedachte 

De grote kunst schuilt altijd weer in ’t omgaan met je kansen. 
Als ’t geluk jouw kant opkomt dan moet je er mee dansen. 

… en dansen en alles wat er mee te maken heeft, is natuurlijk onze specialiteit en 
voor ieder van ons iets heel belangrijk. Ik wens jullie allemaal hier aanwezig en allen 
die jullie lief zijn heel veel geluk en levenskunst toe in het komende jaar. 

Het voorbije jaar stond uiteraard in het teken van onze 60-jarige jubileumviering. Als 
je gelooft in je kunnen dan wordt zo veel mogelijk. Als iedereen in een groep gelooft 
in zijn kunnen en doet wat hij kan, dan kunnen we bergen verzetten. En dat hebben 
we gedaan in het voorbije jaar. Het begon allemaal een beetje aarzelend omdat 
iedereen wel besefte dat dit een ZEER grote opgave was. Maar zoals altijd begon 
iedereen er stilletjes aan in te geloven en er voor te gaan. En in Dilbeek zelf heb ik 
echt gevoeld dat iedereen en elke groep die aankwam vastberaden was om hier het 
beste van zichzelf te geven. e voelde gewoon de rustige vastberadenheid; het was 
bijna tastbaar. En na de voorstelling voelde je de ontlading: wij allemaal samen 
hebben het hier gedaan. De magie had gewerkt: “samen kunnen we veel meer dan 
alleen”. Heel terecht was iedereen FIER op zichzelf, op zijn groep en op VVKB. 
Proficiat aan IEDEREEN. 

Ik heb in de loop van die dag heel veel mensen bedankt, maar uiteraard bedank je 
dan niet je eigen mensen, beleefd als we zijn. En daarom zou ik dit nu eens heel 
uitdrukkelijk hier willen doen. Dit alles was NIET mogelijk geweest zonder zo 
ongelofelijk veel werk van iedereen van het Dagelijks Bestuur en van de redactie van 
De Driesprong. Iedereen van hen heeft echt het beste van zichzelf gegeven met zijn 
of haar mogelijkheden.  We  hebben  ze  vanavond ook eens, voor één keer allemaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



samen gezet. Dus zou ik U willen vragen om hen hier en nu, als dank en als felicitatie 
voor het vele werk een ongelofelijk daverend applaus te geven. 

Wie er ook enorm van genoten heeft en wie ook letterlijk in de schijnwerpers heeft 
gestaan, is onze ere-voorzitter Piet en zijn echtgenote Annie. Ik kwam Piet 
regelmatig tegen in de gangen in Dilbeek en je zag gewoon dat hij straalde. Wij 
waren heel fier en blij dat zij beiden er bij waren en wij hopen dat ze dit nog heel lang 
zullen kunnen doen. 

De viering van 50 jaar VVKB, eveneens in Dilbeek, hebben velen hier nog 
meegemaakt. Het was een beetje een viering in mineur omdat het het einde 
betekende van VVKB zoals wij het kenden. Iedereen was een beetje onzeker, maar 
onderliggend voelde je ook daar de VVKB-kracht. Gelukkig hebben we die gehad, 
want zonder dat was een her-start misschien niet meer mogelijk geweest. Uit dat 
avontuur zijn we VEEL sterker uitgekomen dan we erin gegaan zijn. En dat hebben 
we laten zien in Dilbeek. 60 jaar op die manier kunnen vieren, wilde eigenlijk zeggen: 
“Wij staan hier en dit is VVKB”.  

Maar daarmee is het NIET gedaan. Ik blijf herhalen dat dit de moed en de inspiratie 
en de kracht moet geven om het ook de volgende jaren waar te maken. Veel 
groepen voelen zich geruggensteund! Enkele groepen die het niet zo echt meer 
zagen zitten, zijn mij komen zeggen dat het toch nog de moeite waard is door te 
gaan. Realiseren we ons wat een schat aan dansers, muzikanten, vendeliers  
enzovoort wij hebben. Een volwassenen- en een jeugddanscollege met een visie dat 
een modern, afgewerkt, dynamisch programma bracht. En realiseren wij ons hoeveel 
JEUGD daar aanwezig was, die als kers op de taart tijdens de avondreceptie nog de 
stukken van het dak dansten! Wie kan dit nog?  

Laat dit een uitnodiging zijn om niet te rusten op onze lauweren, maar te WERKEN 
aan de toekomst. Op 5 februari is er de “dag van de dansleiders”. We gaan daar met 
z’n allen nadenken en proberen uit te vissen waar de noden en behoeften liggen voor 
de toekomst en dan moeten we nadenken hoe we daarop het best kunnen inspelen. 
Alle ideeën zijn welkom en alle dansleiders zijn hierop van harte uitgenodigd. 

Dus naast de persoonlijke nieuwjaarswensen wens ik hierbij alle groepen voor het 
komende jaar en de komende jaren heel veel creativiteit en inspiratie om hun groep 
actief en gezond te houden! (…) Tenslotte wens ik jullie allemaal te danken voor jullie 
aanwezigheid. We zijn dit jaar opnieuw met 170 aanwezigen en als het zo verder 
gaat, moeten we misschien aan Mantovani vragen om de  zaal te vergroten. Dank 
aan onze secretaris Lieven Stubbe voor de inschrijvingen en de tafelschikking. Dank 
aan Jeanne Vandenbussche voor de heel mooie menukaarten, aan Fred Scholliers 
voor het protocol. En tenslotte dank aan Mantovani voor alweer een schitterende 
feestmaaltijd!  

Ik wens jullie nog een heel prettige avond en een schrikkelend en 
tinkelend DANSJAAR. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Beste,  
 

Met ingang van 1 januari 2012 sluit het IVV zijn secretariaat, Markt 40 W4, in Lokeren. Voor 
een vlotte communicatie geven wij hierna de coördinaten waarop U ons verder kan blijven 
bereiken:  
 

Zetel van de vereniging:  
►Adres voor officiële documenten, t.h.v. voorzitter Gert Laekeman:  
Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw  
P/a Gert Laekeman, voorzitter IVV  
Dorpsstraat 83, 9190 Stekene  
Tel. 03 779 85 41 – gsm 0475 960 121  
 

Het secretariaatsadres van het IVV:  
►Adres voor correspondentie van alle dag, t.h.v. stafmedewerker Marcel Oelbrandt:  
Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw  
P/a Marcel Oelbrandt, stafmedewerker IVV  
Zwaluwstraat 16, 9160 Lokeren  
Tel.: 09 348 36 16 – gsm 0476 355 976  
secretariaat@instituutvlaamsevolkskunst.be (Let wel: Het vroegere mailadres in het 
secretariaat aan de Markt – ivv.secretariaat@telenet.be – is niet meer van toepassing). 
 

Elektronische bereikbaarheid van het IVV:  
►Via het infoadres kom je terecht bij zowel voorzitter Gert Laekeman als bij stafmedewerker 
Marcel Oelbrandt. Via het adres van de webmaster kom je terecht bij Stefaan Haesen, 
ondervoorzitter van IVV en beheerder van de webstek.  
Webstek: www.instituutvlaamsevolkskunst.be  
Mail: info@instituutvlaamsevolkskunst.be  
 

Bestellingen van publicaties van het IVV:  
►Via het webstek-mailadres: bestellingen@instituutvlaamsevolkskunst.be  
►Via onze medewerkster: Paula Meersman-Wouters, tel.nr: 03 475 12 05, Herentalsebaan 
73, 2240 Zandhoven.  
 
Het IVV blijft graag tot uw dienst en wenst U prettige feestdagen en een uitstekend 2012!  
 
Namens de Raad van Bestuur van het IVV,  
 
i.o., Marcel Oelbrandt, stafmedewerker.  
 
Etienne Vankeirsbilck, secretaris.                                                     Gert Laekeman, voorzitter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Eind vorig jaar ontvingen we een brief van het 
secretariaat van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst 
in verband met een aantal adreswijzigingen. Wij drukken 
die hieronder af. Nog i.v.m. met het IVV, zie ook elders in 
dit nummer van “De Driesprong”.  →  (Rubriek ‘Sprokkelingen’)  



Beste 
Europeadevrienden 
 
 
 
Neem me niet kwalijk even een slogan van de stad Antwerpen aan te halen. 
Namelijk: “ ’t Stad is van iedereen “. Zo zou ik ook durven schrijven “ De Europeade 
is van iedereen“. Alle deelnemers  m a  k e n   de Europeade. Het zijn immers de 
groepen welke de sfeer mee bepalen. Die sfeer van vriendschap, eenheid  en  
verbondenheid is van uitzonderlijk belang. 
 
Het Internationaal Europeadecomité doet zijn uiterste best om van de 49ste uitgave 
weer een pareltje te maken. De Stad Padova werkt op volle toeren.  
 

Een en ander zal weer veranderen. Zo 
trachten wij de receptie voor de groepen wat 
aangenamer te maken en het over-handigen 
van een eventueel geschenk enigszins te 
versoepelen, zodat meer aandacht aan 
contact met mekaar kan gegeven worden. 
 
De stoet zou wel eens van op twee 
verschillen plaatsen kunnen vertrekken! 
Slapen zal - zoals in Bozen/Bolzano in 2010 - 
gebeuren in een grote zaal, maar, eveneens 
zoals daar, met afsluitbare paviljoenen, 
althans zo heeft men ons beloofd. 

 
Tot slot kan de webstek www.europeade.eu geraadpleegd worden. Daar stond op 
28 februari jl. te lezen: “Nog 458 plaatsen vrij”. Anders gezegd: Reeds 3 942 
deelnemers aangemeld. Of nog anders gezegd: Reeds 154 groepen ingeschreven, 
waarvan 35 voor de eerste keer! Wanneer U dit nummer van “De Driesprong” in 
uw bus krijgt, staat de teller misschien al op 4 400 en worden de boeken definitief 
gesloten. Hoe dan ook: Inschrijven kan (voorlopig) nog tot 12 maart 2012. 
 
Waarvoor de boeken echter nooit gesloten worden: Suggesties op allerlei gebied 
voor de Europeade zijn altijd van harte welkom. Samenwerking kan wonderen 
doen!  
 
Met dank voor de aandacht. 
Armand de Winter   ___________________________________________________ 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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

 
♣ ♦ Vreugde en droefenis bij vkg. “Boerke Naas” te Sint-Niklaas. Op 16 oktober 
2011 werd Kasper geboren, het zoontje van Hilde Meuris en Eli de Coninck. Op 30 
november 2011 zag Mona het levenslicht als dochtertje van Steven Cachon en Ode 
de Zutter. Maar op 15 november 2011 overleed in de ouderdom van 70 jaar Jo van 
Opstal, BN-sympathisant.  
 

♣ Elena Meyns werd geboren op 5 december 2011. Zij is het dochtertje van Benny 
Meyns en Tineke Staelens, resp. bestuurslid en muzikant bij vkg. “De Hovelingen-
Viking” (Gistel).  
 

♦ Geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 31 juli 1939 overleed Hugo de Henau te 
Jette op 20 december 2011. Hij was medestichter en lange tijd o/voorzitter van vkg. 
“Pippezijpe” (Dilbeek). 
 

♦ Erna Depuydt werd geboren te Kortrijk op 21 januari 1925 en overleed te 
Bissegem op 4 januari 2012. Ze was de moeder resp. schoonmoeder van Luc Dewyn 
en Myriam Lepercq, leden van vkg. “De Vlasblomme” (Bissegem).  
 

♦ Staf Deneve was oud-lid en muzikant van vkg. “Mie Katoen”. Hij werd geboren te 
Antwerpen op 13 september 1929 en overleed te Brasschaat op 7 januari 2012. 
 

♦ Leonie Daelemans werd geboren te Puurs op 18 mei 1924 en overleed er op 18 
januari 2012. Zij was resp. de moeder en schoonmoeder van André Dewitte en Geert 
Peeters, leden van vkg. “De Karekiet” (Puurs).  
 

♦ Roland Nyssen, grootvader van Sarah en Sven Deneweth, leden van vkg. “De 
Sloepe” (Knokke-Heist), werd geboren op 4 mei 1940 en overleed op 20 januari 
2012.  
 

♣ ♦ Op 2 februari 2012 schonk Tamara Vleminx het leven aan de kleine Dante 
Schepers. Het kindje stierf echter enkele minuten later. Tamara Vleminx en Bjorn 
Schepers zijn de dochter resp. schoonzoon van Jean Vleminx, voorzitter van vkg. 
“Den Dries” (Deurne). 
 

♣ Lennert zag het levenslicht te Dendermonde op 20 februari 2012. Lennert is het 
zoontje van Koen de Budt en Cindy D’hollander, leden van vkg. “Reynout” 
(Dendermonde). 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Onze facteur 
 
 
 
 
 
 
Eigenlijk moeten wij postbode zeggen, maar wij houden het bij voorkeur 
bij de facteur: Kamiel zou het ook niet anders willen! 
 
Het was vast geen wereldnieuws, maar er veranderde toch een en ander 
toen onze Kamiel met pensioen ging, na ruim veertig jaar trouwe dienst. 
 
Hij was met onze wijk verbonden; beter nog: hij was een stuk van onze 
buurt die elk huis en iedere bewoner met naam en toenaam kende. Zelfs 
de glazekes waarin de wittekes tot aan het randje toe werden uitgegoten … 
 
Met zijn pet schuin op het hoofd en altijd een pukje sigaret in de linker 
mondhoek, pedaleerde hij van bus tot bus met goed of minder goed 
nieuws. Een doodsbericht moest je zelfs niet zelf lezen, want dat had hij al 
gedaan … Hij was ook zo bezorgd met zijn “kalantjes” … 
 
De jongste jaren was hij meer gemotoriseerd. Zijn steeds goedgevulde 
postzak hield hij vooraan tussen de knieën en achteraan – op het  
bagagerek – stond er een bak waarin hij zijn grotere poststukken 
meevoerde. In het begin maakte hij de kinderen wijs dat die bak vol 
frisco’s zat … Maar ‘t jonge volkje wist al vrij vlug dat hij met hen grapte … 
 
Kamiel was altijd opgewekt, ook al moest hij door weer en wind. “Regen 
dat is goed, daar groeit mijnen brommer van !” Voor een kwinkslag was hij 
nooit verlegen … 
 
Kamiel was ook een zeer gedienstige kerel, steeds bereid om een helpende 
hand toe te steken of een boodschap mee te doen. Zo bracht hij elke 
vrijdag voor Julia haar visbestelling mee. Dat de hele buurt dan kon 
genieten van een weinig aangename geur die zijn postzak vulde, was hem 
geen zorg … 
 
Eén dag in de maand had hij het nog zwaarder dan anders. Dat was het 
moment dat hij de pensioenen kwam uitbetalen. Om hun dank uit te 
drukken, stond dan altijd wel de jeneverfles met glaasje klaar, dat wel 
meer  dan  eens  werd gevuld. En Kamiel was er niet vies van! Naarmate de 
uitbetalingen vorderden, zag je zijn passen minder stabiel worden … Als 
zijn ronde er op zat en hij terug naar huis laveerde, had hij wel de hele 
rijweg nodig … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Toen Kamiel zijn laatste ronde deed, zijn fiets met papieren rozen was 
versierd en kleurrijke ballonnen aan zijn bak waren vastgemaakt, stond op 
de kast te lezen: 

“Jaren ging hij van huis tot huis 
Met kranten, folders en brieven. 

Veelal bracht hij goed nieuws aan huis, 
Soms ook wel trieste grieven. 

Aan zijn gezicht kon je altijd zien 
Dat er diende te betalen 

Maar eens per maand – bij het pensioen – 
Kwam hij als koning betalen. 

Kamiel hangt nu zijn pet aan de haak, 
Zijn tas blijft helemaal leeg. 

En zijn pensioen?  Een handvol duiten, 
Daar moet hij zelf maandelijks – 

Laat ons hopen – niet naar fluiten !” 
 

Hij belde aan van huis tot huis en dankte voor de jarenlange service die hij 
eigenlijk zelf in naam van tante Pos had mogen aanbieden. 
 
Kamiel werd door twee jongere collega’s vervangen. In het begin was het 
wel even wennen, want de verdeling was er veel vroeger en altijd stipt. 
Ook de geur was heel neutraal: De jongere generatie passeerde immers 
nooit langs de vishandel!  

                                                                               Eddy Picavet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Een mopje als toemaat … 
 
De postbode had een aangetekende brief bij voor de bewoner van een 
eerder kitscherige villa in een buitenwijk van een klein provinciestadje in 
het Noorden van Frankrijk. 
 
Aanbellen dus, aan het hek langs de straat. Maar omdat niemand op die 
bel reageerde en het hek half open stond, waagde de postbode zich het 
tuinpad op richting voordeur, waarop een kartonnen kaartje en hierop 
duidelijk te lezen: 
 

OPGEPAST! GEVAARLIJKE PAPEGAAI! 
 

De postbode dacht: Niet met mij! En hij klopte op de deur. Tot hij door 
een openstaande venster de papegaai hoorde roepen: Barrabas! Pak hem! 
 
   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE LIEDBOEKEN – Het “Antwerps Liedboek” uit 1544 en de “Nederlandtsche 
Gedenck-clanck” van Adriaen Valerius uit 1626 zijn de oudste liedbundels die we in 
deze bijdragen-reeks aan bod lieten komen. Een aantal andere verzamelingen kregen 
eveneens hun beurt en sommigen ervan zijn amper een halve eeuw oud. Als nummer 
15 in deze reeks willen we graag uw aandacht vragen voor de liedbundels van de 
“Roeland Uitgaven”, een reeks liedboekjes op allerlei formaat die in de naoorlogse 
en de latere jaren van de vorige eeuw enorm bijgedragen hebben tot het succes van 
de liedbeweging in Vlaanderen. Sommigen van deze (in feite) brochures werden 
toen letterlijk “kapotgezongen”! 
  
Voor de geschiedenis van deze reeks uitgaven moeten we uiteraard beginnen met het 
begin en dat was Willem de Meyer. Deze “gedreven propagandist van het Vlaamse 
volkse lied” (dixit Jan Dewilde in de NEVB) werd geboren te Mechelen in 1899 en 
overleed te Borgerhout in 1983. In de dertiger jaren, maar meer nog in de decennia 
na het einde van Wereldoorlog II heeft hij duizenden zangavonden gegeven, zichzelf 
begeleidend op accordeon. Hij trad op voor scholen en (jeugd)verenigingen, bij 
soldaten van het Belgisch leger en nog veel meer. Voor de openbare omroep 
programmeerde hij radioconcerten onder de titel “Vlaanderen mijn land”. Hij was 
actief betrokken – zoals later zijn zoon Frans - bij de werking van de Katholieke 
Vlaamse Volkskunstfederatie/Vlaamse Volkskunstbeweging. In het Te Boelaerpark 
te Borgerhout werd in 1992 op initiatief van het ANZ en de VVKB te zijner 
nagedachtenis een halfverheven beeldhouwwerk van May Claerhout opgericht.  
 
Zichzelf begeleidend op accordeon, zoals 
reeds gezegd, maar ook in ontelbare 
voordrachten en geschriften propageerde 
hij vele jaren lang het volkse lied. Dat 
deed hij ook door het uitgeven van een 
groot aantal volkszangbundels. We 
hebben er heel wat in onze bibliotheek. 
We pikken er slechts twee uit. 
 
“Mijn land is Vlaanderen” verscheen in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Het 
droeg als bijtitel: “U mijn liefde! U mijn hart!” De uitgave – formaat 13,5 x 21 cm - 
telde 72 bladzijden en bundelde 82 van onze meest bekende en meest gezongen 
volkse liederen uit die jaren en – o.a. dank zij deze publicatie – uit de jaren nadien. 
Als voorwoord werd een tekst opgenomen van dr. Piet Nuten, bibliothecaris van het 
Antwerps conservatorium, over “De grammofoonplaat in dienst van het zang-
onderricht in onze Vlaamse instituten.” Gevolgd door “Hoe dan de fonoplaat bij de 
zanglessen inschakelen.”     
 
“Voor elk wat wils” verscheen ook in die jaren, telde 112 bladzijden, op kleiner 
formaat 10,5 x 16 cm. In deze bundel waren 84 liedteksten opgenomen. Ook in deze 
uitgave kreeg de grammofoonplaat de nodige andacht. “De Vlaamse grammofoon-
plaat worde in ieder zingend huisgezin een betrouwbare zanginstructeur”, zo kon 
men op p. 4 lezen.   

Willy Cobbaut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        



Bij onze nooderburen … 
 

Startschot gelost voor  
Nederlands ‘Jaar van het Immaterieel Erfgoed’ 

 

De Nederlands Staatssecretaris voor Cultuur Halbe Zijlstra heeft afgelopen woensdagavond 
in het Noord-Brabantse Deurne het startschot gegeven voor ‘Jaar van Immaterieel Erfgoed’ 
dat het begin markeert van beleidsmakerij op dit gebied. Aanleiding is de aanstaande 
ratificatie van de UNESCO conventie voor immaterieel erfgoed door de Nederlandse regering 
die het mogelijk maakt om het behoud van immaterieel erfgoed, zoals tradities en 
volksgebruiken, een plaats te geven in het erfgoedbeleid van de overheid. Immaterieel 
erfgoed van onbetwist belang kan straks ook toegevoegd worden aan de UNESCO 
Werelderfgoedlijst.  

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed (NCVIE) is verantwoordelijk 
voor de implementatie van het UNESCO 
Verdrag ter bescherming van het Immaterieel 
Erfgoed. Het centrum bracht eerder deze week 
een persbericht uit met het nieuws van de 
ratificatie, waarin het centrum stelt dat 
“beleidsmakers het er over eens [zijn]: 
immaterieel erfgoed is, net als het materiële 
erfgoed, waard om te 'safeguarden'. Het raakt 
aan de culturele identiteit van groepen en 
gemeenschappen en is daarom belangrijk om te 
bewaren voor de toekomst.” Het NCVIE noemt 
als voorbeeld onder meer het grote 
enthousiasme onder de Nederlandse bevolking 
toen onlangs de Elfstedentocht in zicht leek te 
zijn. “Immaterieel erfgoed leeft bij de bevolking”, 
zo stelt het centrum.   

In Vlaanderen is de UNESCO conventie voor immaterieel erfgoed al een tijdje geleden 
geratificeerd. Vanuit Nederland wordt nu naar de zuiderburen gekeken bij het opstellen van 
de eerste beleidsstukken op dit onderwerp.  

Meer informatie is te vinden op de website van Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed www.volkscultuur.nl. 

Overgenomen via de  
Nieuwsbrief dd. 17/02/2012 van de  

_____________________________       Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  SPROKKELINGEN 
 
 

♣ CORRECTIE – Met de bovenste foto op de kaft van het vorig nummer (papieren 
versie) van “De Driesprong” was niets mis natuurlijk. Maar wel met het ‘onder-
schrift’ in de colofon achteraan het nummer. Daar had moeten staan: “Leden van ‘De 
Sloepe’ uit Knokke-Heist dansen “Draden spinnen” tijdens het Danspalet op 
zaterdag 19 november 2011 te Dilbeek. Geen “Spiegel” dus en geen “Korneel” … 
Met onze verontschuldigingen voor een en ander!                                                  Cw) 
 
♣ ZOEKERTJE – Marc Bekaert, muzikant bij “De Marliere” ui Bissegem, is na de 
voorstelling van 60 jaar VVKB te Dilbeek een deel van zijn volksdanskledij 
kwijtgespeeld. Het gaat om een bolletjes-zakdoek en een Engelse lederen broek. Bij 
navraag in de “Westrand” is daar niets teruggevonden. Waarschijnlijk zal iemand 
van een andere groep deze per vergissing meegenomen hebben. Er zijn wel meer 
groepen met bolletjes-zakdoeken en Engelse lederen broeken. Inlichtingen bij Marc 
Bekaert (marc.bekaert@telenet.be). Dank bij voorbaat!                                      (Pdb) 
 
♣ FOTO’S DILBEEK - Vanuit gouw West-Vlaanderen en Bruno Verspecht 
ontvingen we twee linken naar Picasa met fotoreportages van het 60-jarig jubileum-
feest te Dilbeek op 19 november 2011.  
 
De (109) West-Vlaamse foto’s kan je consulteren via de webstek van VVKB: 
www.vvkb.org. Het volstaat hier slechts eventjes te klikken op de 
‘uitnodigingskaart’ van het jubileumfeest van vorig jaar te Dilbeek en je komt zo op: 
https://picasaweb.google.com/114157218451524054818/Danspallet60JaarVVKB#.  
De (283) foto’s van Bruno kan je vinden door op onderstaande link door te klikken: 
https://picasaweb.google.com/ausivlaanderen/2011Vvkb60j?authuser=0&authkey=
Gv1sRgCNz7re-d1sLRDw&feat=directlink. Met dank aan de fotografen en het ter 
beschikking stellen van de foto’s.                                                                           (Ls) 
 
♣ SCHENK UZELF (OF IEMAND ANDERS) EEN VERHAAL – De Nationale 
Sprookjesbon wordt U gratis aangeboden door de Volksverhalen Almanak 
(www.beleven.org/verhalen) en is een initiatief van Stichting Beleven. De 
Volksverhalen Almanak biedt meer dan 2 000 volksverhalen, sprookjes, mythen, 
sagen en legenden uit verschillende landen en culturen. 
 
Via www.beleven.org/sprookjesbon kunt U zich inschrijven voor elk weekend 
GRATIS een inspirerend verhaal in uw mailbox. Schrijf U nu in en geef uzelf of een  
ander dit unieke en betoverend geschenk. De ontvanger krijgt elk weekend een 
verhaal van de Volksverhalen Almanak in  zijn/haar  mailbox.  De  bon  kan  op  elk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ogenblik ongeldig worden gemaakt via een eenvoudig e-postberichtje naar 
redactie@beleven.org. De gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde 
gebruikt en blijven strikt geheim. 
 
♣ ANZ – NIEUW PROGRAMMA-AANBOD VOOR VERENIGINGEN -  
Als organisator op zoek naar een mooi programma met Vlaamse muziek voor een 
avondvullend concert, een muzikale namiddag, een academische zitting … ?  
 
Op de webstek van het ANZ vindt U vanaf nu een 
groeiend aanbod aan solisten, koren en ensembles die 
een bijzonder programma met Vlaamse muziek 
aanbieden.  
 
De eerste in rij was bariton Paul Claus met een liedprogramma volledig gewijd aan 
componist Emiel Hullebroeck. Op het programma staan natuurlijk klassiekers als 
'Tineke van Heule', 'Kermislied' , 'Het lied van Nele' , 'De blauwvoet' en ' 
Hemelhuis', maar ook tal van vergeten pareltjes. De avond is thematisch opgebouwd. 
Tussendoor wordt Emiel Hullebroeck getypeerd via citaten uit zijn memoires.  
 

../… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■■■                                ONZE KLEINE WINKEL 
 
Op 19 november 2011 werd het Danspalet, het avondvullend programma, te Dilbeek 
gefilmd door de ploeg onder leiding van Kris De Moor. Het resultaat hiervan zijn 2 
verschillende DVD’s. Op de compilatie-DVD kan je het gehele programma herbeleven 
vanuit diverse hoeken. Er is ook een algemene opname gemaakt, vanuit een vast 
standpunt uit de zaal. Deze DVD kan gebruikt worden door bijvoorbeeld dansleiders, ter 
ontleding van de dansen. 
 
Daarnaast kon je in de loop van de dag in de ‘straat’ van het cultureel centrum Westrand 
een DVD bekijken met filmen ‘uit de oude doos’. Fred Scholliers heeft van de vele 
filmpjes, die Joris Nachtergaele vastgelegd had, een DVD gemaakt met mooie 
herinneringen aan vroegere europeades en meiboomplantingen. 
 
De drie DVD’s worden te koop aangeboden. De 2 DVD’s van het danspalet kosten elk 10 
euro, exclusief verpakkings- en verzendkosten. De DVD met een keuze van filmpjes van 
Joris Nachtergaele kost 5 euro, exclusief verpakkings- en verzendkosten. 
 
Bestellen kan je doen via het secretariaat van VVKB: secretariaat@vvkb.org. Geef wel op 
welke DVD’s je juist wenst. Streef ernaar de DVD’s via een activiteit (bijvoorbeeld op ’t 
Bal of meiboomplanting) te laten afgeven. Indien de DVD’s verzonden dienen te worden, 
wordt 3 euro extra per DVD aangerekend voor verpakkings- en verzendingskosten.  
 
Het correct bedrag schrijf je over op rekening van VVKB vzw: 403-3046661-61 (BE62 
4033 0466 6161). 
 

          



Maar ondertussen zijn er ook – met andere uitvoerders - programma’s in aanbod 
omtrent Guido Gezelle, de Kempen, Muziektheater over Vlaamse moordbendes … 
Meer informatie op de webstek van het ANZ: www.anz.be.  (Programma’s). 

♣ ONZE “RÜBEZAHL” – De bijdrage over de berggeest uit het Reuzengebergte 
in “De Driesprong” van november 2011 kreeg duidelijk heel wat belangstelling. 
Daarom nog deze aanvulling. In de “Enzyklopädie des Märchens” (Een uitgave 
Walter de Gruyter – Berlin/New York) staat een bijdrage van de hand van Ines 
Köhler-Zülch (870-879) over deze merkwaardige figuur. Op eenvoudig verzoek 
stuurt de redactie van DD U graag een kopie.  
 
♣ REORGANISATIE BIJ HET IVV – Elders in dit nummer van “De Driesprong” 
kon U kennismaken met het gewijzigd adressenbestand van het IVV-kader. Een en 
ander is het gevolg van het feit dat het Instituut voor Vlaamse Volkskunst met 
ingang van 1 januari 2012 het secretariaat aan de Markt te Lokeren diende te sluiten. 
En dat was dan weer het gevolg van de beslissing van Vlaams minister Joke 
Schauvliege (Leefmilieu, Natuur en Cultuur) om de subsidie-aanvraag van het IVV 
af te wijzen voor de beleidsperiode 2012-2016. Voor het IVV is er dus de komende 
jaren geen plaatsje meer binnen het betrokken jaarlijks budget van (nu) toch nog 
altijd 2 593 000 euro. Het IVV is tegen de genomen beslissing in beroep gegaan.   
  
In het decembernummer 2011 van het IVV-tijdschrift “Volkskunst” verwijst 
voorzitter Gert Laekeman naar deze (mis-)vorm van cultuurpolitiek van de minister:  
“Met de recente beslissing voert het beleid een ‘upstairs-downstairs’ politiek. Er is 
een bovenlaag van gesubsidieerde organisaties die vooral logistiek bezig zijn. Deze 
organisaties moeten zichzelf verkopen. De vraag stelt zich wat elk van hen ervan te 
koop aan te bieden heeft. De inhoud komt immers van de basis, de onderlaag zouden 
we kunnen zeggen. Deze basis wordt niet gesubsidieerd, maar slaagt erin cultureel 
erfgoed te verspreiden en te beoefenen binnen levende cultuurgemeenschappen. (…) 
Het beleid maakt het de basiswerkers hierbij niet gemakkelijk.”  
 
We kunnen niet anders – spijtig genoeg – dan de IVV-voorzitter hierin volkomen 
gelijk te geven. (Cw)                                                                                                           
 
♣ MEDEWERKING GEVRAAGD – De rubriek “Sprokkelingen” is er op de 
allereerste plaats voor U, lezers. Nieuws in de rand, wetenswaardigheden, vragen, 
suggesties, het vindt in deze rubriek allemaal wel een plaatsje. U zoekt een (oude) 
publicatie? U zoekt bladmuziek of de beschrijving van een of andere dans? Of 
informatie over vendelfiguren? Deel het ons gerust mee. Wij zullen uw berichtje, uw 
suggestie, uw vraag zeer graag publiceren. Doen dus!   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



◙ ◙ ◙ Met volkscultuur hebben wij allemaal te maken, het gaat over onszelf. Volkscultuur is 
namelijk de cultuur van het dagelijks leven. Het is de levensstijl van een samenleving, een 
sociale klasse of een groep mensen in een bepaalde tijd of in een bepaalde regio. 
Volkscultuur gaat over hoe mensen hun leven vorm en zin geven. 
 

WAT IS VOLKSCULTUUR? 
 
Het woord ‘volkscultuur bestaat uit ‘volk’ en ‘cultuur’. Cultuur is een breed begrip. Het is het 
geheel van normen en waarden, gewoonten en gebruiken, opvattingen en etikette in een 
samenleving. De term ‘volk’ wijst niet naar de ‘lagere strata’ van de bevolking, maar naar het 
gewone en alledaagse. Volkscultuur is de cultuur van ‘alleman’ en ‘alledag’. 
 

Tradities – Veel van onze gewoonten hebben wij overgenomen van onze ouders en 
voorouders. Het doorgeven van gewoonten en gebruiken van generatie op generatie noemen 
wij ‘traditie’. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord ‘traditio’, wat overhandiging 
betekent. Het overhandigen van cultuur aan de volgende generatie. Tradities vormen 
onbewust de ondergrond van ons dagelijks denken en handelen. Zonder tradities zou je 
overal over moeten nadenken: ‘Zal ik het zus of zo doen’. Nu doe je veel dingen onbewust, 
‘zoals het altijd al gedaan is’.  
 

De Engelse historicus P. Burke onderscheidt in zijn boek “Volkscultuur in Europe (1500-
1800)” twee culturele tradities die altijd naast elkaar bestaan hebben: De culturele traditie van 
het volk tegenover de culturele traditie van de elite. Hij noemt dat een ‘grote traditie’ en een 
‘kleine traditie’. De ‘grote’ traditie hoort bij de kleine geletterde elite. Het is een geschreven 
cultuur die overgedragen wordt in boeken, aan de universiteiten en andere culturele centra. 
De ‘kleine’ traditie is die van het gewone volk. Zij konden over het algemeen niet lezen of 
schrijven. Hun cultuur werd mondeling overgeleverd, van moeder op dochter, van vader op 
zoon. Over de cultuur van het volk zijn maar weinig bronnen overgeleverd. Het was een orale 
cultuur van mondelinge overlevering. 
 

De volkscultuur die werd overgeleverd, moet je heel breed opvatten. Een ambacht leerde je 
van je vader. Koken van je moeder. Wat niet mocht en wel moest, leerde je van je ouders, 
buurt- en dorpsgenoten, vrienden en bekenden .De wereld was toen nog heel ‘klein’. Mensen 
hadden weinig weet van wat buiten hun dorp gebeurde; (…) vandaar dat vele oude tradities 
een lokaal karakter hebben. Mensen voelden zich toen nog geen ‘Nederlander’, laat staan 
Europeaan. Zij voelden zich Tilburger, of nog beter Heikantenaar. Nieuwigheden werden in 
een dorp vaak geïntroduceerd door rondtrekkende marskramers. 
 

Tradities veranderen maar heel langzaam. (…) Gewoonten en gebruiken zitten opgeslagen in 
het collectieve geheugen van een samenleving.  
 

Trends en tradities – In onze tijd is het tempo van verandering enorm toegenomen. De 
laatste 50 jaar is er meer veranderd in onze cultuur dan in de periode tussen 1500 en 1800. 
Tradities veranderen sneller dan ooit. Overlevering van generatie op generatie lijkt daardoor 
minder belangrijk geworden. ‘Trends’ lijken in de plaats gekomen van tradities. ‘Trends 
passen bij onze huidige, snelle en vluchtige tijd. Trends wisselen elkaar in hoog tempo af.  
 

Terwijl paradoxaal genoeg de tradities door trends verdreven lijken  te  zijn,  wordt  door  de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



snelle veranderingen in onze tijd ook heel veel betekenis toegekend aan tradities. Juist door 
de grote veranderingen zijn wij bewust dat het vroeger anders ging en zijn wij geïnteresseerd 
geraakt in onze geschiedenis, in onze wortels, in onze streektradities.  
 

Vroeger deed je hetzelfde als je ouders en was geschiedenis niet zo belangrijk, omdat er 
weinig veranderde. (…) Nu verandert alles zo snel dat een bezinning op de eigen wortels 
nodig is om te weten wie je bent. Wie je bent wordt mede bepaald door je geschiedenis. Je 
identiteit is geworteld in het verleden. Vandaar die grote belangstelling voor tradities en 
volkscultuur. (…) 
 

Identiteit – ‘Geschiedenis is de geestelijke vorm waarin 
een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden’. 
Deze definitie van de cultuurhistoricus J. Huizinga gaat 
nog steeds op. Geschiedenis als plaatsbepaling in de 
tijd: Wie je bent, is onlosmakelijk verbonden met waar je 
vandaan komt. Identiteit heeft een historische dimensie. 
Deze historische dimensie verklaart hoe wij geworden 
zijn wie we zijn. Weet wat je tradities zijn – welke 
gewoonten en gebruiken, normen en waarden je van je 
ouders en grootouders overgenomen hebt – dan weet je 
wie je zelf bent.                     (Foto Fred Scholliers  ►) 
 

Voor de nieuwkomers in Nederland, de migranten, blijken tradities zo mogelijk nog 
belangrijker te zijn dan voor de andere Nederlanders. In een geheel nieuwe omgeving, in een 
totaal andere cultuur, worden zij nog meer dan anderen teruggeworpen op de eigen wortels. 
Ook voor hen zijn traditie en identiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. (…) Dat wat als 
‘typisch van thuis’ wordt beschouwd, wordt gecultiveerd. Dat doen migranten in ons land, 
maar dat doen ook Nederlanders in de vreemde. (…) 
 
Het belang van volkscultuur – Tegenwoordig is volkscultuur in. Bijna iedereen is er wel in 
geïnteresseerd. Met volkscultuur kun je je op verschillende manieren bezighouden. Je kunt er 
onderzoek naar doen of je kunt het beoefenen. Veel mensen en instellingen doen onderzoek 
naar de achtergronden van het dagelijks leven, naar het leven van hun voorouders of naar de 
gewoonten en gebruiken in hun woonplaats. Weer anderen willen voelen hoe het leven 
vroeger was of een aspect van het dagelijks leven in het verleden uitbeelden. Dat kan zijn 
door in een volksdans- of klederdrachtgroep op te treden, door een traditionele sport op te 
treden, of door in een museum het leven van een Viking of Middeleeuwer na te bootsen. 
 

Maar iedereen is er bij gebaat om te weten wat zijn tradities zijn en waar ze vandaan komen. 
Wat heb ik van mijn ouders en voorouders en wat heb ik van anderen? Waarom doe ik 
dingen zus en waarom denk ik zo? Waar komen mijn normen en waarden vandaan? Dat is 
niet alleen leuk om te weten, maar het maakt je ook een rijker mens. Kennis van volkscultuur 
geeft je inzicht in jezelf en in je omgeving. Daarom is het belangrijk dat wij nu nadenken over 
de herkomst van onze tradities en dat wij onze gewoonten en gebruiken van nú vastleggen, 
zodat ze in de toekomst weten hoe wij geleefd hebben. 
 

Overgenomen uit “Alledaagse dingen” van december 2000 
________________________      Een uitgave van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur   
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“De Driesprong” verschijnt in 
januari, maart, mei, juli, 
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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, Watervallestraat 27 te 8480 
Bekegem. Telefoon: 0496/23.18.03. E-post: koen@hovelingen.be. 

 
DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies, 
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen, 
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet 
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het 
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel drooggelegd 
heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk niet verboden 
en kan dus via een storting of een overschrijving op rekening nummer 
403-3046661-61 van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, Etikhove-
plein 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 
 

 Leden van “De Belleduveltjes” uit Belle in Frans-Vlaanderen dansten vorig jaar op de 
Nationale Meiboomplanting in Herne. (Foto Francisca Dekens).    

 Drie muzikanten van “Bruers en Zussen” tijdens de feestzittingen te Dilbeek: (vlnr) 
Monique Van den Bulck – Jozef Gebruers – Arne Apers. Lieven Stubbe en Wieland 
Volkaert verdwenen rechts in de mist …   (Foto Fred Scholliers).   

 Vendeliers van “Jovolka” uit Kapellen tijdens het “Danspalet” te Dilbeek (Foto Fred 
Scholliers).     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

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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