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Danslied uit Frans-Vlaanderen

‘K PASSEERDE VOOR DE VISSCHEMERKT

‘k Passeerde voor de visschemerkt,
‘k Zag daar een mavrouwe staan;
Mavrouwe proper en net.
Boemelala – Tradrira.
Mavrouwe proper en net,
Met een tuitje wel opgezet.
‘k Zei: “Mavrouw, je zijt mijn vriend,
Weet je niet vanwaar ik zijn?
Hebt gij logist voor mij?
Boemelala – Tradrira.
Hebt gij logist voor mij?
Dat ik weze wel kontent.”
Straks de tafel wierd gezet,
Met wat lekkers opgezet.
Suiker, citroen en wijn,
Boemelala – Tradrira.
Suiker, citroen en wijn,
Wat kon er nog veel beter zijn!
Carnavalslied op de reuzin “Mevrouw van Amazonië”. Tekst en muziek: Edmond de
Coussemaker – “Chants populaires des Flamands de France”. 1856. Overgenomen in
“Ons volkslied – Nederlandsche liederen uit Noord en Zuid – Om te zingen en te
spelen”. Deel II - Verzameld door Albert de Klerk, Jan Mul en Herman Strategier.
Uitgeverij “De Toorts”, Heemstede. (1945?). Tekening van Frans Mandos TZN.

Als de brem bloeit in de Kempen,
is de winter moegesard.
Als de brem bloeit is de lente
daar terug in het land van mijn hart.
(T) Jozef Simons – (M) Jules Vijverman

Terwijl wij de beginmaanden van 2013 zo langzaam achter ons laten en
de wensen voor geluk en een goede gezondheid nog slechts herinnering
zijn, komen de lentedagen met rasse schreden naderbij. Van de vroegere
traditionele vastenavondvuren – in feite lentevuren – is vandaag de dag
nog slechts weinig overgebleven. De kinderen lopen in de lente ook met
geen brandende fakkels meer door de boomgaarden in de hoop
zodoende het fruit mooi rijkelijk te laten groeien. Misschien is de
“Tonnekensbrand” te Geraardsbergen van die vroegere vastenavondvuren een zeldzaam overblijfsel? Wie zal het zeggen?

BESTE VRIENDEN
Voor wie het jonge groen van de lente met een liedje verwelkomen wil, is
er keus te over. We beperken ons tot slechts enkele voorbeelden uit de
vele. Er is het “Lentelied” waarvoor de componist en orgelvirtuoos
Arthur H. Verhoeven de muziek schreef op een tekst van zijn vriend
Jozef Simons. Er is een tweede “Lentelied” op tekst van D. de Kelper en
waarvoor August de Boeck de muziek componeerde. Of misschien zong
U ooit de driestemmige canon van Duitse oorsprong “De lente komt”?
Of “Nu gaan de botten springen, de lente is in ’t land”?
Het keervers van “Lentetover” – Eugeen de Ridder en Hugo Michielsens
– klinkt U zeker bekend in de oren: “Kom mee in de lente, kom mee in
het licht …”. En dit: “Als de lente vaart door onze gouwen” waarmee
“Lente” begint van Dries de Hollander en Jos Mertens, evenals het
vorige voorbeeld uit de bundel “Met Tijl en Nele het zonnelicht
tegemoet” van de ons zo bekende Roeland-Uitgaven.
Het beginvers waarmee de “Karrekiet” van Edward de Keyser en Jan
Broeckx aanvangt: “In de schone lentedagen, bij de oever van de vliet”
kan U evenmin onbekend zijn. En om af te sluiten: “Die winter is
verganghen” met een melodie uit 1537 en een tekst van Hoffmann von
Fallersleben, maar dat laten we nog even in de reserve zitten voor de
meiboomplantingen …

De lente verwelkomen met een zgn. gemeenschapsdans, het kan ook, al
moeten we daarvoor wel de taalgrens oversteken. Dat wordt dan het
danslied “Le printemps est arrivé” van Michel Fugain, die voor de tekst
zorgde en - samen met de tekstdichter – van Georges Blaness, die ons de
levendige melodie ten geschenke gaf.
Nu we toch bij het dansen
aanbeland zijn, als ik mij even
apart tot onze dansende leden
mag wenden: “Volksdansen” is
vanzelfsprekend de meervoudsvorm van “volksdans”. Maar het
is toch op de allereerste plaats
altijd een werkwoord geweest.
Lichaamsbeweging,
uiteraard.
Maar ook de beoefening van een
der zovele aspecten van onze
eeuwenoude Vlaamse volkskunst. Dat evenwel tussen
haakjes …
Daarmee zijn we bij onze kernactiviteit aanbeland, de Vlaamse
volkskunst, waarrond de stichters ooit de naam van onze federatie
gevlochten hebben. Reeds meer dan zestig maal kijken de leden van alle
aangesloten groepen binnen de KVVF/VVKB naar het opschietende
lentegroen, waarmee elk jaar het leven van een volkskunstgroep opnieuw tot wasdom – en in de zomermaanden tot volle bloei – komt.
Deze volle bloei, daar kijken we inderdaad elk jaar weer naar uit. Ook dit
jaar dus … en hopelijk nog vele – succesrijke – jaren!

THEO SMET

Schaarknipwerk Bertje Gielis

■■■ Jan Frans Vonck, de latere jurist en de leider van de Brabantse Omwenteling, werd
te Baardegem geboren – en dezelfde dag ook gedoopt – op 29 december 1743. Hij liep
school in zijn geboortedorp bij koster-onderwijzer Gillis Heyvaert. Als zoon van welstellende
landbouwers kon hij verder studeren, eerst te Brussel en te Geel, nadien filosofie en rechten
te Leuven. Hij was 28 jaar toen hij zich te Brussel vestigde als advocaat bij de Raad van
Brabant, het hoogste gerechtshof van het hertogdom.
Baardegem heeft zijn beroemdste inwoner dus
hoofdzakelijk gekend als schooljongen en (hoog)student.
Maar toch is hij – na meer dan 250 jaar – nog steeds uit
zijn geboortedorp niet helemaal verdwenen. Als men lid is
van de “Vonckruiters” kan men te paard door de Jan
Frans Vonckstraat paraderen, op de weide naast de
vroegere café ”Maxens” naar de boogschutters van de
“Vonckisten” gaan kijken, in de schaduw van de dorpskerk
en op honderd meter van het standbeeld van Vonck als
schooljongen, gaan tafelen in het “Gasthof Vonck”.
IN HET SPOOR
VAN
JAN FRANS VONCK

JFV als schooljongen

Dat is – dat laatste dan toch – wat zondagmiddag 10 februari 2013 een vijfkoppig gezelschap
deed, bestaande uit (alfabetisch) Eddy, Fred, Lieve, Magda en Willy. Zoals men weet, zijn
alle redenen goed om op restaurant te gaan en zelfs geen reden hebben, is ook goed. Maar
deze maal was er wel degelijk een reden. De laatste van het (alfabetisch) gezelschap was
enkele dagen voordien 75 geworden. Zodus …
Eigenlijk hadden we al in november van vorig jaar de uitnodiging op zak voor een afspraak in
de Faluintjesstreek en meer bepaald in Baardegem. In het reeds vermelde “Gasthof Vonck”
was het feestelijk tafelen naar aanleiding van Willy’s vijfenzeventigste verjaardag. Onder de
afbeelding van Joannes Franciscus Vonck aan de ronde tafel liefst drie kalende jonkers,
geflankeerd door twee marketentsters. Het Baardegems restaurant blijft steeds een mooie
herinnering. Alles ademt er stijl en gezelligheid. Ook de charme die de gastvrouw uitstraalt,
samen met haar personeel, is opvallend.
De spijskaart vermeldde stuk voor stuk culinaire hoogstandjes met vakkennis op het bord
gepresenteerd en overgoten met een uitzonderlijke keuze van rood en wit. Willy zat er in zijn
paasbeste pak en met keurige das als ”jeune premier” stralend bij. Ook Magda genoot; de
andere tafelgenoten niet minder. Alleen Vonck aan de muur keek de andere kant uit; blijkbaar
bezorgd om zijn gekrulde pruik niet in de war te brengen en vooral niet altijd op die drie
“maanlandschappen” onder hem te moeten neerkijken.
Het was er zalig toeven. Niet het minst omdat het altijd heerlijk aanvoelt met vrienden samen
te zijn. Eigenlijk wel jammer dat je maar één keer vijfenzeventig wordt. In elk geval: Dank je
wel, Magda en Willy. Vanaf nu is het Faluintjesdorp Baardegem en zijn beide zonen – Jan
Frans en vriend Willy – nog meer sterren waard!
Eddy Picavet

█ █ █ NORA HENDRIKS werd geboren te Buizingen op 21 mei 1926 en
overleed te Sint-Agatha-Berchem op 10 november 2012. Ze was gehuwd met
Jan vande Voorde. Einde van de dertiger jaren van de vorige eeuw stond ze
mede aan de wieg van “Die Blidscap”, Brusselse groep aangesloten bij het in
1936 opgericht Vlaams Instituut voor Volkskust. Jaren later speelde ze een
belangrijke rol binnen het kader van KVVF/VVKB.
Haar “Enkele nota’s betreffende geschiedenis
van de dans” – bescheiden gestencilde uitgave uit de zestiger jaren – mochten wij in vier
afleveringen en lichtjes ingekort, overdrukken
in “De Driesprong”, resp. in de nummers van
jan./febr. 2012 (I); maart/april 2012 (II);
juli/aug. 2012 (III); sept./okt. 2012 (IV).
Haar naam zal steeds onlosmakelijk
verbonden
blijven
met
de
“Gentse
Kontradansen” die ze in 1987, samen met A.
de Bra, als uitgave van het VVKB-Danscollege
kon laten verschijnen.
Tijdens de afscheidsplechtigheid in het Crematorium van Vilvoorde op
vrijdag 16 november 2012 hield André Couvreur een toespraak namens de
Vlaamse Volkskunstbeweging. De tekst hiervan drukken wij hier af.
(Cw)

Geachte familie,
geachte aanwezigen,
Vandaag nemen we afscheid van een dansleiding-icoon binnen de Vlaamse
volksdanswereld en meer specifiek binnen VVKB, de Vlaamse Volkskunstbeweging.
Heel veel volksdansers kennen Nora als een der eerste nationale dansleiders. Samen
met Adriaan Claeys en Piet Pottie vormde ze immers een trio dat sinds de jaren ’50 van
de vorige eeuw gedurende vele decennia de kern was van het VVKB nationaal
danscollege. Ook was ze tijdens die periode actief lid van de nationale VVKB
beheerraad.
Maar Nora wilde niet in de schijnwerpers staan, wilde geen titels en gaf geen grote
toespraken op podiums. Op de dansvloer was ze wél in haar element en tijdens talloze
volksdansdanscursussen gaf ze haar zeer brede en diepgaande kennis van de Vlaamse
-, continentale - en contradansen met geestdrift en met een kordate mildheid door aan
jong en oud.
Daarnaast verzette Nora nog veel meer werk op de achtergrond. Zelfs tijdens het
familiaal verlof in het buitenland was ze immers dikwijls op zoek naar nieuwe dansen.
Daarna kwam het vertalen, het opstellen en het uittikken de dansbeschrijvingen en het

afdraaien” van honderden kopieën met het stencilmachine. Dit resulteerde in haar zeer
ruime bijdrage in de samenstelling van verschillende VVKB dansbundels, de
“Dansterminologie” en vele losse dansbeschrijvingen.
In Brussel was Nora de mede-stichtster van de groep “Die Blidscap” en was ze er zeer
lang actief. Hier leverde ze, samen met Adri, ook een bijdrage aan de bundels van het
Vlaams Dansarchief door het uittesten van de dansbaarheid van de opgetekende
dansen.
Ook aan vele Europeades werkte ze mee door haar bijdrage aan het uitwerken en het
aanleren van de dans die de Vlamingen brachten op deze Europeades.
Naast de creatie van enkele nieuwe dansen, zoals o.a. “Draden Spinnen”, was de kroon
op haar werk de uitgave van de bundel ”Gentse Kontradansen”. Hierbij ontleedde zij
archiefstukken uit de 18de eeuw en verwerkte ze tot duidelijke beschrijvingen van een 35tal contradansen welke in Vlaanderen gedanst werden. Nu worden verschillende van
deze dansen terug uitgevoerd door onze groepen en zelfs door groepen in het
buitenland.
Sinds een 15-tal jaar was de artrose een spelbreker en belette deze Nora om nog langer
haar passie actief te beoefenen. Wel bleef ze met belangstelling de activiteiten van
VVKB volgen. Zo was ze vorig jaar nog aanwezig op de viering van ons 60-jarig bestaan
en glunderde ze bij het zien van de voorstellingen.
De ganse VVKB-familie leeft bij dit afscheid van Nora mee met al haar dierbaren. Wij
blijven een dankbare herinnering houden aan Nora en wij zullen ons inzetten opdat al
haar verwezenlijkingen nuttig en waardevol zullen blijven in de toekomst. Dit doen we
vooral door het waarmaken van het mooiste eerbetoon aan Nora, nl “De volksdans
verder zetten”.

█ █ █ Wat de vier Faluintjesdorpen en hun hotel-accommodatie betreft, ziet
de toestand er als volgt uit: Veldert heeft een hotel, Oorsele heeft een hotel,
Ardegem heeft geen hotel en Hedersem – dat is het vierde Faluintjesdorp
dat in mijn kleine tetralogie nog niet aan bod kwam – heeft ook geen hotel.
Voor toeristen hoeft dat geen probleem te zijn en evenmin voor wie om de
een of andere reden zeer dringend een hotelkamer zoekt. Vanuit Ardegem
en Hedersem liggen Veldert en Oorsele – bij wijze van spreken – om de
hoek, in elk geval voor wie over een wagen beschikt. Honderd jaar geleden
zou men dat desnoods te voet hebben gedaan, maar vandaag de dag draaien
de wijzers van het uurwerk tegen een beduidend hogere snelheid dan
gisteren. Te voet … die mogelijkheid kunnen we dus maar onmiddellijk
schrappen. Per auto dus!

Een tochtje door (de geschiedenis van)

Hedersem
En terug naar Hedersem. Voor wie het plattelandstoerisme verkiest boven
een city-trip in een of andere platgelopen Europese stad, maakt mijn vierde
Faluintjesdorp misschien geen kans in de Vlaamse top-tien te geraken. Toch
heeft dat meest noordelijk gelegen F-dorp wel enkele troefkaarten op tafel te
leggen voor wie het “Wij reizen om te leren” van Julius de Geyter en Peter
Benoit in Hedersem wil komen uitproberen.
Langs de Grote Baan - die het dorp van
zuid tot noord in twee snijdt – staat de
volkskundige Alfons de Cock elke bezoeker
trouw op te wachten. Hijzelf niet persoonlijk
natuurlijk, hij verliet zeer precies op 2 maart
1921 dit aards tranendal. Maar aan de gevel
van zijn geboortehuis, of wat er nog van
overblijft, in de schaduw van de kerk van
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming
–
excuseer voor deze ietwat onmogelijke
naam – hangt sinds jaar en dag een gedenkplaat. Dat bedoelen we dus.
Wil U zijn jongere broer ook eens goeiedag gaan zeggen, dat kan. Daarvoor
moet U even op uw stappen terugkeren en naar het kerkhof gaan. Daar rust
sinds midden 1944 Jozef de Cock, die o.a. tien jaar hoogleraar Duitse
Literatuur was te Leuven.

Erg honkvast moet die man toch niet geweest zijn. Hij verbleef de laatste
dertig jaar van zijn rijkgevulde leven in Roosendaal bij onze noorderburen
en hij maakte onder meer naam met het schrijven van enkele zeer vlot
neergepende reisherinneringen. “Uit de reistesch” b.v., werk in twee delen
uit 1906 resp. 1913.
Naar Hedersem kunt U natuurlijk het hele jaar door komen. Maar als ik U
toch een hint mag geven: Kom op de eerste maandag na 17 januari naar de
dorpskerk met die onmogelijke naam. In het kader van de jaarlijkse SintAntonius-bedevaart en als U nog een stoel kunt vinden – rechtstaan mag
natuurlijk ook – kunt U de H. Mis bijwonen die hier “De Oorseelse Mis”
genoemd wordt. En inderdaad, het is niet de pastoor van Hedersem, maar
wel degelijk de pastoor van Oorsele die voorgaat.
Na de misviering kan iedereen z’n kans wagen en … met een varkenskop
naar huis gaan. Neen, even ernstig blijven en de auteur van deze lijnen geen
dingen in de pen leggen die niet bedoeld zijn. Iedereen keert met zijn eigen
hoofd huiswaarts. De varkenskop waarvan sprake, is er een die per opbod
verkocht wordt. En waarom precies een varkenskop? Op 17 januari staat de
Heilige Antonius Abt, die met het varken dus, patroon van slagers en
pachters, op het blaadje van mijn scheurkalender. En wie zou aan de
informatie durven twijfelen van een eerbiedwaardige instelling die “De
Druivelaar” sinds 1915 is? Ik in elk geval niet!
In de vier Faluintjesdorpen is de Benediktijnerabdij van Affligem nooit ver
weg. Al is het niet altijd een renaissancekasteel zoals in Oorsele. In
Hedersem moet men het inderdaad wat bescheidener doen en kan men de
toerist/wandelaar hoofdzakelijk slechts het “Monnikenhof” aanbieden, een
voormalige abdijhoeve van … zie hoger. Ooit een indrukwekkend iets, zo
blijkt: In 1623 niet minder dan 110 ha groot en nadien de kern van het
abdijbezit te Hedersem.
“Affligem” heeft het in Hedersem niet altijd voor het zeggen gehad. In de
17de eeuw kwam de heerlijkheid in handen van de familie de Valdez, heren
van Rotselaar. Het werd door hun toedoen een baronie. Voor het vervolg
citeren we even de heemkundige Fons Dierickx in de Erfgoedbibliotheek
van de Belgische Gemeenten: “De laatste eigenaar van de heerlijkheid was
de familie du Bois, verwant aan de la Tour Taxis. De heren van Hedersem
bewoonden het kasteel Ter Bruggen dat de Fransen in 1667 verwoestten.
Dank zij de vrijgevigheid van de heren van Hedersem werd de naburige
abdij van Affligem een van de grootste grondbezitters in de gemeente.”
De paters als zeer invloedrijke “bezittende” overheid – formeel of informeel
– werden afgelost
(Vervolg op de volgende gekleurde pagina)

door Napoleon als “bezettende” overheid en die ging hier heel wat minder
godvruchtig te werk. De Corsicaan had namelijk veel kanonnenvoer nodig
voor zijn Grande Armée. En zo werd b.v. ene Jean-Baptist Beeckman uit
Hedersem in 1812 “conscrit”. Geen ziekelijk jongetje, zo bleek. Hij overleefde
Plagwitz, Siebeneichen en Löwenberg, waar hij door de Russen
krijgsgevangen genomen werd. Ook dat overleefde hij, want in 1822
trouwde hij in zijn geboortedorp met Florentine Verhulst en leefde nog tot 6
april 1845 toen hij op 53-jarige leeftijd het tijdelijke met het eeuwige
verwisselde.
Na de Franse bezetting – in de Franstalige schoolboeken van ons geliefd
vaderland steevast de “Franse periode” genoemd – kregen ze hier in
Hedersem tweemaal en onuitgenodigd onze oosterburen op bezoek, telkens
voor vier jaar nog wel. Einde van de geschiedenis? Helemaal niet! In de
zeventiger jaren van de vorige eeuw begon de Aalsterse bezetting … euh,
pardon, gingen de Hedersemnaren via de fusies o.g. op in Groot-Ajuinegem,
een soort veel te uitgestrekt en onevenwichtig samengesteld stadsgewest
eigenlijk, en werden ze dan, samen met de inwoners van Aalst zelf
natuurlijk, van de drie andere Faluintjesdorpen en van nóg vier andere
dorpen, zeer officieel Aalstenaars.
Maar spring alstublieft geen gat in de lucht. Ze hielden er wel de titel van
“stedeling” aan over – van de “keizerlijke stede” nog wel! - maar al de rest
zijn ze sindsdien kwijt: Hun zelfstandigheid, hun burgemeester, hun
gemeenteraad, hun OCMW, hun postkantoor, enzovoort.
Voor de volledige lijst: Zie ons stukje over Ardegem, de eerste aflevering
van onze “kleine tetralogie van de Faluintjesdorpen”. En zo begint het liedje
weer van voren af aan …
Johan van Breda

Typisch landschap in de Faluintjesstreek

VOOR
UW
AGENDA
VR 15 MAART 2013
Gouwdansavond Oost-Vlaanderen bij vkg. “De Donkse Klopperdans”
(Maldegem). Locatie Zaak Poermolen, Paardekerkhof te 9990 MaldegemDonk. Aanvang: 20 u 30’. Info bij de groepen van gouw Oost-Vlaanderen,
via klopperdans@yahoo.com of via www.klopperdans.eu.
ZA 16 MAART 2013
Nationaal VVKB-Bal. Dansavond met de muzikanten van “Bruers en
Zussen”. Een organisatie van het VVKB-Danscollege. Locatie: Salons
Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde. Inkom 5 euro. Aanvang 20 u.
Volksdanskledij wordt warm aanbevolen. Voor meer info:
secretariaat@vvkb.org.
ZA 30 MAART 2013
Studiedag “Dans op de grens”. Organisatie en locatie: Muziekcentrum,
Dikkebus-straat 234 te 8950 Dranouter. Aanvang 13 u 30’. Einde tegen 18
u. In samen-werking met onze Franse buren uit Hazebroek en Nieppe en
“Muziekmozaïek” uit Vlaanderen. ’s Avonds bal met “Les Pantouflards” en
“Limbrant”. De studiedag is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt en
inschrijven is dus verplicht. Stuur hiervoor een email naar
reservatie@dranoutercentrum.be met naam, voornaam, email-adres,
gsm-nummer en aantal personen.
Za 6 APRIL 2013
Doedansding – Wervelend dansfeest van vkg. “Sneyssens”. Zowel
Vlaamse als werelddansen staan op het programma. Aanvang: 20 u.
Inkom: 5 euro. Locatie: “Ter Gulden Celle”, Doornzeledries 57 te 9940
Evergem. Meer info via info@sneyssens.be of www. sneyssens.be.
Za 13 APRIL 2013
Volksdansfeest van vkg. “De Wevers”. Orkest: “Bruers en Zussen”.
Locatie: Fort van Merksem, Fortsteenweg 120 te 2170 Merksem. Aanvang
20 u. Meer info: André Couvreur – dre.couvreur@skynet.be – Tel.
0476/471217.
ZA 20 APRIL 2013
Poppentheater Kalleke Step (Dendermonde). Op het programma
“Coconut”. Live vanuit het Kalleke Step Theater, St-Elooistraat 15 te 9200
Grembergen. "Villa Joost" met bekende en minder bekende maar toch
steeds enorm boeiende praatgasten en verrassende muzikale acts. Deze
derde aflevering van de Coconutreeks mag je niet missen! Voorstellingen

op zaterdag 20 en zondag 21 april, telkens om 20 u. Ook op zaterdag 27
april om 20 u en op zondag 28 april om 15 u. Inkom: 8 € Reservatie (aanbevolen) in het TheaterCafé, Kerkstraat 26 te 9200 Dendermonde. Of
telefonisch 0473/862 108.
Bal van vkg. “Mie Katoen”. Om 19 u kinderdans; om 20 u gevarieerd
programma met Vlaams, Engels, Continentaal, Balkan en Israëlisch.
Locatie: Cultureel Centrum - Zaal de Ruiterhal, Gemeentepark 10 te 2930
Brasschaat. Voor meer info: miekatoenvzw@gmail.com.
ZO 5 MEI 2013
Nationale meiboomplanting te Sint-Niklaas. Organisatie van vkg.
“Boerke Naas” mmv. gouw Oost-Vlaanderen. Aanvang om 13 u 30’.
Locatie: Aan de kiosk in het Romain de Vidts-park (Stadspark aan de
Parklaan). Einde tegen 17 u. Zie affiche verder in dit nummer.
ZA/ZO 18/19 MEI 2013

Folklorefestival WIVO van vkg. “De Kegelaar”. Zaterdag 18 mei:
Sinksenbal om 20 u in de Rozenkranszaal, Heistraat 390 te Wilrijk.
Zondag 19 mei om 11 u 30’ aperitiefconcert in de Rozenkranszaal.
Zondagnamiddag om 15 u: Festival-voorstelling met groepen uit De
Betuwe (Nederland) – Kildare (Ierland) – Wallonië – Vlaanderen
(Harmonie Sint-Bavo uit Wilrijk en de eigen groep) in het Diontheater,
Sint-Camillusstraat 29 te Wilrijk. Info en reservatie: 0498/235731. Zie
ook → www.dekegelaar.org.
ZO 19 MEI 2013
Meiboomplanting van vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde.
Locatie: Sint-Elooistraat 15 te 9200 Grembergen. Aanvang om 11 u 30’
met een aperitiefconcert door de Mardi Gras Jazband uit Dendermonde.
Om 12 u 30’ “Satekes op ’t vier” met draaiorgel “Pierlala”. Voor deze bbq
dient ingeschreven. Om 14 u: Optreden van het Reynout Muziekensemble.
Verder: “t Klein Muziekske” – Reus Gust – Folkgroep “Arto Mundo” uit
Lokeren – De gastgroep “Les Pierrots de la Valée” uit Normandië (Fr.) –
Circus-initiatie “Activo” voor de kleinen. En vanzelfsprekend verlenen
ook de dansers en vendeliers van “Reynout” hun medewerking. De inkom
is gratis. Alleen de bbq is betalend. Meer info en inschrijving voor de bbq:
0497/866 397 – 052/21 35 89 – reynout@telenet.be.
Meiboomplanting van de “Heemkring Die Swaene”. Locatie: Bruggeneindse Heirbaan in Heist-op-den-berg. Aanvang: 14 u 30’. Volksspelen
voor het meigraafschap.

WIJ PUBLICEREN GRAAG UW PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN
Laat van U horen!

Noteer ook nu reeds in uw agenda …
◙ ’t Bal in de “Salons Mantovani”
te Eine-Oudenaarde
op zaterdag 16 maart 2013.
◙ Nationale meiboomplanting op
zondag 5 mei 2013 te Sint-Niklaas.
◙ Sint-Jans-Weekend: 28/29/30 juni 2013.

■ 50ste Europeade voor Europese
volkscultuur te Gotha in Duitsland
van woensdag 17 tot en met
zondag 21 juli 2013.

■ Dansatelier op zondag 24 november
2013 te Dilbeek.
(Foto Fred Scholliers)

ZATERDAG 16 MAART 2013

NATIONAAL VVKB-BAL
ansavond met de muzikanten van “Bruers en Zussen”. Een organisatie van het VVKBDanscollege. Locatie: Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde.
Inkom 5 euro. Aanvang om 20 u. Volksdanskledij warm aanbevolen. Voor meer
informatie: secretariaat@vvkb.org.

Misschien iets voor U …

Hieronder de PLUS-DATA van de activiteiten in het jaar 2013
■ 23 maart – Plustreffen van 10 tot 16 uur in Tessenderlo
■ 5 oktober – Plustreffen van 10 tot 16 uur in Schilde
■ 2 november – Cursus van 10 tot 16 uur in Schilde
■ 22 tot 24 november – Weekend in de Kinkhoorn te Oostende
Voor meer info → → → → → wouters.paula@gmail.com of tel. 03/4751205.

Beknopt verslag
van de

STATUTAIRE
ALGEMENE VERGADERING
van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw
Donderdag 7 maart 2013 in het lokaal van
vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde.

◙ Voorzitter Theo Smet verwelkomt de aanwezigen en speciaal enkele “nieuwe
gezichten”, die gevolg hadden gegeven aan de oproep om elke aangesloten groep in
de Algemene Vergadering vertegenwoordigd te zien. Hij laat overgaan tot een aantal
administratieve geplogenheden zoals gebruikelijk bij het openen van een (Statutaire)
Algemene Vergadering.
◙ Financieel verslag – Na de voorzitter krijgt penningmeester André Dewitte het
woord. Deze overloopt in detail de inkomsten/uitgaven, de posten van de balans en
de financiële toestand einde 2012.Ondanks het uitblijven van elke subsidie, blijft de
financiële toestand van de VVKB gezond en er kan zelfs een positief saldo genoteerd
worden.. De vergadering keurt het financieel verslag unaniem goed.
◙ Hierna stelt secretaris Lieven Stubbe het werkingsverslag 2012 voor. Ook hieruit
blijkt dat de VVKB, na het jubileumjaar, bewezen heeft dat de federatie inderdaad in
beweging is en blijft. Het werkingsverslag wordt door de vergadering unaniem
goedgekeurd.
◙ Even ter herinnering dit: In 2012 vormden de leden van het dagelijks bestuur
eveneens de raad van bestuur. Deze organen zijn samengesteld als volgt: Theo Smet
(voorzitter), Hilde Servranckx (ondervoorzitter), André Dewitte (penningmeester),
Lieven Stubbe (secretaris) André Couvreur (hulpsecretaris), Pieter de Backere
(bestuurslid), Lieve Tratsaert (bestuurslid), Jeanne Vandenbussche (bestuurslid),
Witfried Vercammen (bestuurslid). Piet Pottie zetelt adviserend in het bestuur als
ere-voorzitter.
◙ De vergadering krijgt dan de stand van zaken inzake lidgelden 2013 en de
verzekering. Ook uit dit verslag blijkt dat de VVKB springlevend is.
◙ Punten 9 en 10 op het programma zijn twee demo-voorstellingen, de eerste inzake
het beheer van de groeps- en ledenfiches via de website, de tweede over het
aanmaken van een aankondiging van een evenement op diezelfde website. Bij het
uitgebreid verslag van deze Algemene Veergadering – door Lieven Stubbe aan alle
leden van de AV gestuurd – zal uitleg over deze procedures gevoegd worden.

Op het einde van deze twee voorstellingen krijgt webmaster Benny Meyns vanwege
het bestuur alle lof toegezwaaid, waarbij de vergadering zich volmondig aansluit.
◙ Tijdens de evaluatie van de afgelopen projecten noteren we dat het volgend
jaarlijks Gezellig Samenzijn zal plaatshebben op zaterdag 19 oktober 2013 in het
lokaal van vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde, zoals dat al een paar jaar
het geval was. “Dansatelier” en de “Nieuwjaarsdansreceptie” komen uiteraard ook
ter sprake. De drie activiteiten van deze evaluatie krijgen een positief verslag. De
datum van de nieuwjaarsreceptie 2014 is nog niet gekend en wordt later meegedeeld.
◙ Als toekomstige projecten staan drie punten op het programma: “’t Bal” van
zaterdag 16 maart – De Nationale Meiboomplanting van zondag 5 mei te SintNiklaas bij vkg. “Boerke Naas”.– Het “Sint-Jans-Weekend” van 28 t/m 30 juni.
Hierbij aansluitend onderstreept voorzitter Theo Smet het belang van onderlinge
steun van de groepen voor elkaar en het actief deelnemen aan de nationale VVKBactiviteiten. Ook dat is een element om voldoende “leven in de brouwerij” te houden.
◙ Punt 13 op het programma vormen de verslagen van werkgroepen en colleges:
Redactieraad – Kinderen en Jeugd – Volwassenen – Plus-werking – Vendelen.
◙ Tijdens het overzicht van de gouwwerking kon men vernemen dat de gouw
Antwerpen/Brabant duidelijk aan een “doorstart” bezig is.
◙ Hierna krijgt de vergadering een overzicht en stand van zaken betreffende onze
contacten met andere organisaties: Europeadecomité Vlaanderen (zonder het
Internationaal Comité te vergeten) – Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst (zie ook
elders in dit nummer) – Het Algemeen-Nederlands Verbond. Tijdens dit programmapunt vernemen we dat de enquête inzake tradities (in het kader van onze
jubileumviering einde 2011) in boekvorm verschijnt einde van dit jaar.
◙ De Algemene Vergadering komt dit jaar nog tweemaal bij elkaar, te weten op
donderdag 13 juni en op donderdag 10 oktober, telkens om 20 u in het lokaal van
vkg. “Reynout”, St.-Elooistraat 15 te 9200 Grembergen/Dendermonde.
Het uitgebreid verslag ontvangen de leden van de AV binnenkort.

Van vrijdag 18 mei t.e.m .zondag 20 mei e.k. organiseert de
Sint-Martinusgilde Tongerle in Eindhoven (Nl) het

14de Internationaal Vendeltreffen.
Vendelcorpsen die hiervoor belangstelling hebben, dienen
vóór 21 maart 2013 hun deelneming te melden op het
secretariaat p/a Raatven 60 te 5646 HT Eindhoven (Nl)..
Verdere info op www.vendeltreffen2013.eu.

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

♥ Eddy Vanyzere en Lieve Debaillie stapten op 28 december 2012 samen in het
huwelijksbootje. Beiden zijn lid van vkg. “Scarminkel” (Sente).

♦

Hilaire Mestdag, vader resp. schoonvader van Bruno Mestdag en Ria Mortier,
beiden lid van vkg. “Scarminkel” (Sente), overleed te Waregem op 3 januari 2013.
Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 25 mei 1923.

♣ Richard Jaques werd geboren te Torhout op 3 januari 1931 en overleed te
Roeselare op 17 januari 2013. Hij was de vader van Luc, lid van vkg. “Danspas”
(Wijnendale).

♣ Liene Uitterhaegen werd geboren op 19 januari 2013. Ze is het dochtertje van
Stijn en Tine Vanderheijden, lid van vkg. “Reynout” (Dendermonde).

♣ Frank Buyck en Kathy Ghys, leden van vkg. “De Vlasblomme” (Bissegem),
konden op 31 januari jl. hun kleinzoon Obe verwelkomen, zoontje van Karen Buyck
en Dieter Windels.

♦ Op dinsdag 5 februari jl. overleed Lou de Leenheer, weduwe van Gust Dierickx
en (schoon)moeder van Paul en Lut, Kris en Anne, en Joost, allen lid van vkg.
“Reynout” (Dendermonde).

Daar bij die molen …

Als kleine knaap – dat is al eeuwen geleden - woonden wij destijds in de
laatste straat van de stad. Van op de slaapkamer één hoog keken wij
achteraan op akkers en velden. En op de “Witte Molen”, die regelmatig de
wieken liet draaien om het graan te malen dat door de boeren was
aangevoerd. Als wij naar de beek trokken om dikkopjes of salamanders te
vangen, passeerden wij altijd langs het molenaarshuis. Maar ik heb daar
nooit een “loos molenarinnetje” in haar deurtje zien staan zoals het in een
volksliedje uit de 18de eeuw altijd werd bezongen. Ja, er woonde wel een
meisje; eerder een jonge dochter al op haar retour. Maar ik heb het nooit
geweten dat ze driemaal wilde worden gekust. In die dagen waren de meisjes
ook nog niet zo opdringerig …
Als de molenaar in zijn beste doen was, mochten wij zelfs mee op zijn kar
voor een ritje langs de bollige kasseien en aarden veldwegels. Veelal leek hij
op een witte bepoederde man!
Molens blijven tot vandaag toch wel majestueuze en heel aparte wezens. Veel
eleganter en fraaier in het landschap dan de vele turbines die nu de wind
moeten opvangen. Die lijken wel stalen generaals met een loszittend hoofd
dat naar alle winden draait. Ze ontsieren het landschap echt in al hun
onbescheidenheid.
Geef mij dan maar liever mijn vertrouwde al dan niet “Witte Molen” uit SintNiklaas, , mijn “Grote Napoleon” in Hamme of mijn “Romanmolen” in SintPauwels; zelfs mijn “Heirbrugmolen” in Lokeren, waar Maria zo verzot op is
en er als volwaardige molenarin de broek draagt.
Zij zijn veel mooier, eleganter, zelfs in hun bescheidenheid. Ze zijn ook heel
wat meer met hun omgeving vertrouwd. En dan mag er daar gerust nog een
“loos molenarinnetje” in haar deurtje gaan staan. Zij kan me toch niet
bekoren. Niet meer! Trouwens ik ben ook geen vissertje – nooit geweest - die
zelfs niet weet waar hij nog een lapzak zou moeten vandaan halen. Ik ben al
te lang een kalende of “kale jonker” die niet meer op jacht gaat. Die tijd is
ook al lang voorbij!
Eddy Picavet

█ Beoefenaars van volkskunst mogen zich niet opsluiten in de eigen besloten kring.
Volkskunst is uiteraard al geen van de maatschappij afgezonderd deel van het volksleven,
ook al spelen de vele aspecten ervan vandaag de dag niet meer de rol die hiervoor vroeger
weggelegd was. Volkskunstgroepen moeten beseffen én in de praktijk brengen dat ze een
integrerend deel uitmaken van het plaatselijk verenigingsleven. Hun dansen, liederen,
muziek, vendelnummers, poppenspel enzovoort zijn onlosmakelijk verbonden met het
cultuuraanbod van dorp, stad of streek. De creativiteit binnen volkskunstgroepen moet daarmee rekening houden. Dat kan op verschillende manieren. In Dendermonde tracht vkg.
“Reynout” daarop in te spelen door het aanbieden van een indrukwekkende suite “Kalleke
Step in Deiremonne”, waarvan elk nummer teruggrijpt naar het vroegere (ontspannings)leven
binnen de stad aan de samenloop van Dender en Schelde.
Quasi alle dansen – tien in totaal – zijn creaties van Kris Dierickx, dansleider van de groep.
De drie vendelnummers in de suite zijn creaties van Eric Cardon, vendelleider. De
voorstelling wordt aan het publiek gepresenteerd door “Kalleke Step”, zijnde de nar die bij de
tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang voor “ons peird” danst, binnen vkg. “Reynout” een eigen
poppentheater heeft en zijn naam leende aan de hier voorgestelde dans- en vendelsuite.
(Cw)
De suite voorstellen, dat doet onze pop als volgt:
█ “Reynout” opent met de “Vissersdans” waarin de vissersvrouwen uitkijken naar de komst van hun mannen. Het blije weerzien mondt uit in “De
Wildeman”.

“De Wildeman” is een dans
(zie foto) die geïnspireerd is op
de proef die elke ‘wildeman’
moet afleggen om toe te treden
tot de pijndersgilde. Tot deze
gilde behoren de dragers van
het Ros Beiaard.
In Dendermonde ‘leeft’ ’t Ros Beiaard, geweldig, vurig, levenslustig en
krachtig … in het hart van alle Dendermondenaars. Het Ros Beiaardlied is en
blijft er de levende getuigenis van. Waar het ter wereld ook gezongen wordt,
het blijft bekoorlijk in al zijn eenvoud. “Reynout”, genoemd naar de jongste
telg van de vier Heemskinderen, brengt de “Ros Beiaarddans van
Dendermonde”. “De Kadee” die dan volgt, is een zwierige dans die ter
gelegenheid van 50 jaar “Reynout” in 1998 werd gecreëerd.

KALLEKE STEP IN DEIREMONNE
Onze vendeliers maken een keuze uit drie reuze-creaties: Indiaan, Goliath
en Mars zijn de namen van de drie Dendermondse reuzen die te zien zijn in
“Katuit”, de jaarlijkse ommegang van de stad Dendermonde, waarin ook de
Reynout-vendeliers telkens aantreden en het befaamde kopvlees wordt
uitgedeeld. Vandaar ook de “Kopvleesdans”.

“’t Vestje” (zie historische foto) – de volgende
dans - was vroeger een echte en hechte volkswijk
in het centrum van Dendermonde, smalend “’t
klein volkske” of “eierem volk” volk geheten,
“eierem moar proeper”. Op zon– en feestdagavonden werd daar geleurd met “pellepatatten”,
in een emmer met een ruitjes-handdoek
toegedekt, en met pekelharing. Het vestje had
zijn eigen taaltje, zijn eigen gebruiken, zijn eigen
geest, zijn eigen atmosfeer. De venters lieten hun
zangerig geroep weergalmen: “Kerrekole,
krabben en geirenooort!” - “Meivis!” - “Zeievis
om negen iere in de main!”. Bij heel warm
zomerweer ging men niet vroeg slapen. Daarom
bleef men maar doorbabbelen of “zwanzen” tot
een stuk in de nacht en het gebeurde dat men op
‘t Klein Brigske” aan ‘t dansen ging met
harmonicabegeleiding tot in de vroege uurtjes.
Na de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang hebben de pijnders nog één
zware opdracht: Het soldaat maken van de zowat zestig flessen jenever die ze
langs het parcours door de bewoners, in ruil voor een steigerend paard,
aangereikt kregen. “De Jenevertijd” breekt duidelijk aan!
Knaptanden (zie foto) zijn de monsterachtige dieren met een soort wolfskop,
uit de Dender opgevist en elk jaar te bekijken in de Dendermondse
reuzenommegang.
In het begin van de 16de eeuw
verschenen ze voor het eerst, maar
werden wegens moeilijkheden uitgesloten tot de ommegang van
1914. In diezelfde ommegang
verschenen eveneens de Rommelpotten en het Rad van Avontuur
naast andere rariteiten zoals de
hottentotten, de huppelpaardjes en
de kemel.
Daarom mochten “De Rommelpot”, het “Rad van Avontuur” en “De
Knaptand” zeker niet ontbreken in “Kalleke Step in Deiremonne”, de
Dendermondse danssuite van volkskunstgroep “Reynout”.
(Kd)

Nota van de redactie – Wij willen het hier niet bij laten. Als nog groepen een soortgelijke
op de plaatselijke folklore vastgeënte suite in hun programma hebben staan, dan willen
wij die ook graag aan de lezers van “De Driesprong” voorstellen.

WELKOM IN GOTHA
Randstad van het Thüringer Wald
en … gaststad van de Europeade 2013

Dit jaar is de Europeadestad voor ons Vlamingen op een kleine dagreis te
bereiken en dat was lang geleden. Daarom hopen we dat vele Vlaamse
groepen deze 50ste jubileumuitgave zeker zullen meemaken. We schreven het
al eerder: Iedere Europeade is anders … en ook weer niet. Het internationaal
comité biedt een programma aan, eten en slapen, maar voor de rest zijn het
de deelnemers zelf die van de Europeade elke keer opnieuw een hoogdag van
de Europese volkskunst maken.
De Duitse stad Gotha biedt daarvoor ideale mogelijkheden. Zo doet de
“Hauptmarkt” mij denken aan deze van Frankenberg. Niets dan goede
herinneringen. Vele activiteiten zullen daar trouwens plaatsvinden. Op het
vlakbij gelegen Forum zal Vlaanderen aanwezig zijn. Na enkele jaren de grote
manifestaties binnenshuis te hebben laten doorgaan, keren we in Gotha
terug naar het traditioneel voetbalstadion. Zeggen dat alle locaties op
wandelafstand liggen, lijkt wel een beetje overdreven, maar het is best
doenbaar. En waarschijnlijk zal het openbaar vervoer ook gratis zijn.
Volg op www.europeade.eu het verloop van de inschrijvingen en het
programma. Op 3 maart jl. waren nog slechts 680 plaatsen beschikbaar. De
burgemeester van Gotha, Knut Kreuch, kennen wij van de vorige Europeade.
Samen met zijn naaste medewerker Erich Lars staan zij garant voor een
fantastische Europeade. Spijtig dat ook zij geen Europese steun krijgen.
Wat meer speciaal het Europeadecomité Vlanderen betreft: Op 6 maart zijn
wij nog eens samengekomen na een stille periode. We wisselden van
gedachten over het verleden, maar vooral over de toekomst. We trachten om
in 2018 een Europeade te organiseren in onze Westhoek. Aan die planning
kan nu al begonnen worden door onder meer in eigen kring kenbaar te
maken wat de Europeade eigenlijk is en waarvoor zij staat. Trouwens, wie
inspraak wenst of wil meewerken, kan dit laten weten aan Hilda Ryssaert op
het Internationaal Secretariaat (Potterstraat 167 bus 6 – Tel. 03 248 07 27 –
info@europeade.eu.) We rekenen op de vele handen die, zo zegt het spreekwoord, het werk licht maken.
Ook wie relaties heeft met Poolse groepen mag dit aan het secretariaat laten
weten. Waarom? In 2014 heeft de 51ste Europeade plaats in Kielce, stad in
Zuid-Oost Polen.
Armand, voorzitter ad interim

DE LIEDBOEKEN – Hans Dirken overleed op zondag 17 maart 1968 ingevolge
een hartaanval terwijl hij in de parochiekerk van het Limburgse Zolder een
uitvoering leidde van de “Messiah” van Georg Friedrich Händel. Een mij verder
onbekende auteur besloot – volkomen terecht - zijn/haar “In Memoriam” in “Ons
Erfdeel” als volgt: “Met het heengaan van deze veelzijdige musicus en zelfbewuste
persoonlijkheid verliest Vlaanderen één van zijn belangrijkste cultuurdragers, een
belangrijke vernieuwer van het Vlaams muziekleven.”
Hans Dirken werd als Walter Weyler geboren te Antwerpen op 7 november 1906.
Na de Grieks-Latijnse humaniora studeerde hij aan het Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium van zijn geboortestad. In 1935 ontving hij de prijs ‘Albert de
Vleeshouwer’ voor een kompositie voor viool en klavier. Intussen studeerde hij nog
aan de Gentse universiteit. waar hij in 1936 promoveerde tot licentiaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde. Het jaar daarop werd hij aan het Conservatorium te
Antwerpen benoemd tot bibliothecaris en leraar muziekgeschiedenis.
In het magistraal “Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800” van Flavie
Roquet blijven de oorlogsjaren voor Walter Weyler – en niet alleen voor hem - een
blinde vlek. Er zijn natuurlijk voldoende andere publicaties om deze leemte op te
vullen. Hier stappen we direct over naar Hans Dirken en de vijftiger jaren van de
vorige eeuw. Hierover zegt Flavie Roquet o.a. het volgende: “Vóór alles was hij de
leider en bezieler van de Halewynstichting die in 1951 onder impuls van prof. Floris
van der Mueren in het leven werd geroepen. (…) Hans Dirken heeft van de
Halewynstichting het belangrijkste muziekpedagogisch centrum in Vlaanderen
gemaakt. In de jeugdmuziekscholen onder zijn toezicht, werden al honderden
kinderen volgens nieuwe muziekpedagogische principes en door creatieve beleving
en Orff-praktijk in de wereld van de muziek binnengeleid. De theorie van de
vernieuwde muziekpedagogie en de praktijk van de verjongde koormuziekbeweging
en huismuziekbeoefening droeg hij uit tijdens tal van vakantiecursussen. Jaren
voordat men zich in officiële kringen om de kerkmuziekvernieuwing bekommerde,
legde Hans Dirken, samen met Ignace De Sutter, de basis voor de herwaardering van
het gregoriaans en voor de beoefening van het kerklied in de volkstaal.”
Voor de Halewynstichting was hij de samensteller
van een reeks uitgaven onder de titel “Muziek in de
school” waarvan we in onze bibliotheek deel IV
hebben staan, het Liedboek. Het bestaat uit twee
delen van resp. 170 en 38 bladzijden. Het eerste deel
omvat 228 eenstemmige liederen, het tweede deel 52
één- en meerstemmige liederen. Dit tweede deel
werd pas vanaf de vierde druk in 1976 opgenomen.
De pedagogische bedoeling van deze uitgave blijkt o.a. uit het feit dat voor deel I
een speciale inhoudstafel werd toegevoegd – naast de klassieke alfabetische en een
rangschikking volgens rubrieken - waarin de kernliederen aangegeven werden voor
de bewustmaking van resp. toonruimte, ritmisch-metrische waarden en formale
eigenschappen, telkens met een aantal verdere onderverdelingen.
Willy Cobbaut

SPROKKELINGEN
♣ DE DRUIVELAAR is een populaire
scheurkalender voor elke dag. De
Druivelaar en zijn Franstalige tegenhanger Le Sablier worden gedrukt door
Drukkerij Strobbe in West-Vlaanderen.
Deze kalender bestaat al sinds 1915,
eerst uitgegeven door René August
Nuttin te Zwevegem, vader van Joseph
Nuttin, en sinds 1942 door Drukkerij
Strobbe. Alleen in 1944 verscheen de
kalender niet door de papierschaarste.
Van de Vlaamse kalender worden
jaarlijks bijna een miljoen blokjes
gedrukt, van de Franstalige meer dan
100.000. Sinds de editie 2012 is De
Druivelaar ook digitaal beschikbaar.
Daarnaast is er ook een “Grote
Druivelaar” (in drie formaten) met een
inhoud identiek aan de klassieke editie.
Voor elke dag is er een blaadje waarop aan de voorzijde traditioneel de maand, de
dag van de maand, de weekdag, het jaar en ook de heiligen die op die dag gevierd
worden, staan. Bij de heilige staan enkele afgeleide namen, die op die dag hun
naamfeest vieren, vermeld. Vaak staan in het klein ook volkse namen van de
maanden vermeld, de dag en de week van het jaar, de uren van zonsop- en
ondergang en de maanstanden. (Bron o.a. Wikipedia).
Dat wist U natuurlijk allemaal. Maar in plaats van het mopje op de achterzijde, staat
er soms een taaltip, een gedichtje van bv. Jozef Vandromme, een religieuze
overweging of een wetenswaardigheid. Dat laatste was het geval op maandag 11
februari jl. en omdat het over reizwaarddansen ging, drukken we bedoelde
achterzijde hierboven graag af.

♣ VRAAG EN ANTWOORD – Een van onze lezers wou graag weten waarom
Waaslanders doorgaans met de spotnaam “rapenfretters” opgezadeld worden. Het
antwoord is niet ver te zoeken: In het wapenschild van een aantal Waaslandse
gemeenten komt een raap voor, een veldvrucht die in het Waasland nogal frequent
geteeld werd, zij het vooral als zgn. navrucht. Deze plant liet toe dat de landbouwers

op hun land tweemaal konden oogsten. Na het graan, kon men immers rapen zaaien.
Daardoor kenden de Wase landbouwers een relatieve welstand.
Als oorsprong van de raap in een aantal gemeentewapens wordt ook verwezen naar
een van de vele legenden rond Keizer Karel. U kiest maar uit …

Deze (deel)gemeenten uit het Waasland voeren een raap in
hun wapenschild: Sint-Niklaas (Rapenbraders), Sinaai,
Bazel, Lokeren, Waasmunster, Sint-Pauwels, Sint-Gillis,
Moerbeke (zie hiernaast) en Tielrode.

♣ HONGAARS OF DUITS – De zes Hongaarse groepen die vorig jaar deelnamen
aan de Europeade in Padua, droegen allemaal een Duitse naam. Niet iedereen
begreep waarom. Hier volgt – zeer in het kort, misschien wel té kort – de uitleg.
De Siebenbürger Sachsen zijn een etnische groep van Duitse oorsprong die zich in
de 12de en 13de eeuw in Transsylvanië vestigden op uitnodiging van de Hongaarse
koning. De benaming verwijst niet naar de huidige Duitse deelstaat, maar is afgeleid
van het Latijnse Saxones dat toen stond voor Duitstaligen in het algemeen. De
meesten kwamen uit de bisdommen Keulen, Trier en Luik en er waren ook
Vlamingen bij.
Wat de Donauschwaben betreft: In het begin van de 13de eeuw begonnen
handelaars en mijnwerkers uit het Duitse Rijk zich in Hongarije te vestigen op
uitnodiging van de Hongaarse koningen die hun belastinginkomsten met nieuwe
productiviteit en handelsstromen wilden verhogen.
Het begrip Ungarndeutsche valt minder scherp te omschrijven. In het algemeen
betreft het nakomelingen van Duitse ridders die rond het jaar 1000 hertogin Gisela
von Bayern, koningin van Hongarije, naar het gebied van de Karpaten gevolgd
waren.

♣ TIJDENS DE EUROPEADE 2013 te Gotha in het Duitse Thüringen zullen de
Vlaamse vendeliers een reeks brengen op de muziek van het Vredeslied. Muziek dus
van de bekende hymne uit de negende van Ludwig van Beethoven.

♣ 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!

HET EUROPA DER VOLKEREN (2)
2013 is voor de Europeade een jubileumjaar. Daarom zetten we
de dromen van de stichters hier graag in de schijnwerpers.
Het zijn trouwens ook onze dromen …
“Economie en handel blijven al decennia lang de prioriteiten van de Europese instellingen.
Het zgn. sociaal Europa is al veel minder een prioriteit. En zolang het begrip “volksgemeenschap” geen ingang kan vinden in de Europese verdragen, zal Europa geen eenheid
op mensenmaat worden.” - Bij deze slotparagraaf van het eerste deel van deze bijdrage moet
het tweede deel uiteraard naadloos aansluiten. Want inderdaad, het was Mon de Clopper –
en de vriendenkring rondom hem – die in 1963/1964 in die geest het initiatief namen tot de
eerste Europeade. Hun overwegingen en bedoelingen hierbij waren duidelijk: De mensen en
de volkeren van Europa, in de pogingen om meer Europese éénheid te scheppen, een plaats
geven naast kolen, staal, economie en atoomenergie; de mensen en de volkeren van Europa
als dusdanig gesprekspartners laten zijn in dat proces; de mensen en de volkeren van
Europa tot bouwstenen maken van de Europese nieuwbouw.
De oprichting in 1951 van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in 1957 gevolgd
door de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, was onbetwistbaar driemaal een zinvol antwoord op de gevolgen van Wereldoorlog
II. Na de oorlogen van 1870/1871, 1914/1918 en 1939/1945 moesten de regeringen van de
staten binnen het Europees continent rond dezelfde tafel gaan zitten met als hoofdzakelijke
bedoeling een herhaling te voorkomen van al dat even zinloos als rampzalig wapengeweld.
Een decennium na 1951 kon al een mooie palmares voorgelegd worden. We citeren hierover
Marc de Cleir: “De jaren vorderden, veel werd er bereikt van wat in vroegere eeuwen
ondenkbaar was, maar ‘men’ hield het bij allerlei goedbedoelde Europese constructies en
vergat de mensen van datzelfde Europa om wie het eigenlijk toch allemaal te doen was.” (1)
En hoe belangrijk economische welvaart voor ieder van ons ook moge zijn – het ‘primum
vivere’ als eerste deel van een Latijns gevleugeld woord zal altijd geldig blijven – toch wou
men het in de kringen van de Vlaamse Volkskunstbeweging langs een andere weg proberen,
langs de weg van de cultuur in het algemeen en langs de weg van de volkscultuur in het
bijzonder. Eenmaking van en toenadering in Europa, niet op grond van staatsgrenzen als
scheidingslijnen, maar op grond van volksgrenzen als raaklijnen. Zoals het op de laatste
kaftbladzijde van elk nummer van “De Driesprong” staat: “De volkeren van Europa moeten
zich verenigen rond hun nationale verscheidenheden, om grenzen niet langer grenzen, maar
raaklijnen te laten worden.” Volkscultuur als onderdeel van de nationale identiteit.
Deze zomer zien we elkaar tijdens de vijftigste Europeade, georganiseerd in het Duitse Gotha
aan de rand van het Thüringer Wald. Al die jaren is de Europeade de weg blijven bewandelen
die in 1964 te Antwerpen aangegeven werd. Vanaf de eerste jaren klonk de boodschap: “De
volkscultuur gedijd hier vandaag in de eenheid van haar verscheidenheid, in waardering die
liefde voortbrengt voor elkaar en voor al het schone dat wij elkaar heden bieden, dat van ons
in het bijzonder is, maar waarvan wij weten dat het toch het bezit van ons allen is.” Het lied
“Europa Eén” - tekst Omar Waegeman, muziek Armand Preud’homme – verwoordde het in

feite niet anders: “Uit eigen volkse kracht groeit onbegrensd vertrouwen. Van Oeral tot de zee
leeft nu een grootse droom. Een nieuw en jong geslacht wil nieuw Europa bouwen en plant in
hoop en vree een nieuwe vrijheidsboom.”
Na 25 jaar was men – voor de zevende maal – terug in Antwerpen. Mon de Clopper schreef
in het programmaboek: “Wij blijven geloven in de mensen en de volkeren van ons oude
avondland. (…) Stappen wij mee op in de optocht der volkeren naar de toekomst? (…)
Hebben wij volkskunstbeoefenaars geen boodschap? De onze is er een van vreugde, vrede
en vrijheid. Wij willen eenheid in de veelheid. Door ons lied, onze dans, ons spel willen wij de
vreugde brengen en ook vreugde oogsten. De Europeade is letterlijk en figuurlijk een bewijs
van de drang naar onderlinge verstandhouding, onderling begrip, waardering, een toekomst
die in vrijheid leeft, een cultuur die ons welvaart brengt, een eenheid die aan vrede bouwt,
ons Europa waar het voor de mensen (…) goed is om te leven.” (2)
Tijdens het jaar van de eeuwwende 2000 had de 37ste Europeade
plaats in het Deense Horsens. Bruno Peeters, als opvolger van
Mon de Clopper voorzitter van het Internationaal Europeadecomité, had de volgende boodschap voor de duizenden aanwezigen: “Telkens weer krijgen we de enorme ervaring gewaardeerd te worden door mekaar (…) voor de manier waarop we
ons manifesteren vanuit onze eigenheid. (…) Ieder jaar weer
nemen we de gelegenheid te baat om een krachtige boodschap
over Europa te verspreiden. Een boodschap van eenheid in de
verscheidenheid. Een bevestiging van de bloeiende, springlevende volksculturen die de échte basis vormen voor een
Europese gemeenschap van mensen. Tijdens de Europeade
tonen we gans Europa dat ‘anders’ of ‘verscheiden’ zijn geen rem
is op het streven naar eenheid, maar dit juist bevordert. (…) Ons
Europees continent is rijk in zijn culturele verscheidenheid.” (3)
In elke boodschap ontwaart men andere accenten. Maar het blijft toch steeds dezelfde
boodschap. In het Italiaanse Padua verwees Armand de Winter o.a. naar de vele aspecten
van de volkskunst die de talrijke groepen naar Padua hadden gebracht. “Vijf dagen lang zal
het prachtige Padua het decor worden van bruisende folklorekunst. Zang, dans, muziek en
vendelzwaaien zullen de straten van de stad en het wondermooie Prato della Valle vullen.
(…) Iedere Europeade is telkens een beetje anders. Zo zal ook onze 49ste ietwat verschillen
van de vorige. (…- Zolang wij maar niet vergeten waarom we hier zijn. Geniet met volle
teugen van wat onze samenkomst te bieden heeft.”
Vijftig maal dezelfde boodschap. Vijftig maal een pleidooi voor een Europa der volkeren.
Onverdroten gebracht én door de inrichters én door de duizenden deelnemers. We blijven
hopen op een Europa waarvan de vele volkeren de – welvarende – bouwstenen zullen zijn.
Foto Fred Scholliers

Willy Cobbaut.

(1) “Liber amicorum Mon de Clopper”, uitgave v/h huldecomité ad hoc, 1987, p. 222.. - (2) Programmaboek van de 25ste Europeade, Antwerpen 1988, p. 17. - (3) Programmaboek van de 37ste Europeade,
Horsens 2000, p. 3. - (4) Programmaboek van de 49ste Europeade, Padua 2012, p. 5/6.

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

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

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

DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en
meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en
dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten:
- Antwerpen: André Dewitte, Molenstraat 27 te 2870 Puurs. Telefoon:
03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be.
- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek.
Telefoon: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be.
- Oost-Vlaanderen: Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 9310 Baardegem.
Telefoon: 052/35.54.52. E-post: willy.cobbaut@telenet.be.
- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, Watervallestraat 27 te 8480
Bekegem. 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 via storting/overschrijving op rekening BE62 4033 0466 6161
(BIC = KREDBEBB) 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




Willy Declerck, muzikant bij vkg. “’t Vrij Uurke” (Zedelgem).
Vendelier van de vendeliersgilde “Pirrewit” (Keerbergen) tijdens de “Parade 975 jaar
Keerbergen” op zondag 4 september 2011. (Foto Pirrewit.)
Leden van vkg. “Scarminkel” uit Heule “landen” op 18 november 2012 op WestTerschelling (Foto VTV Terschelling).

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

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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