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

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

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

HET LIEDJE VAN DEN MEIBOOM
AALST
‘k Hem ne meiboom in mijn hand,
aan wie zal ik hem geven?
Aan de iffra nevens mij
zal ik hem presenteren.
Iffra danst, iffra springt,
iffra hee’t de mei verdiend.
Iffra danst, iffra springt,
iffra hee’t de mei verdiend.
Een meisje staat in het midden van de dansende kring met een of ander “meiken” (takje,
stengeltje, bloempje) in de hand. Het eerste gedeelte van het lied, tot aan “iffra”, zingt zij
alleen. Het tweede gedeelte wordt door de kring gezongen. Het meisje in het midden kiest
een vriendin uit, reikt haar de meiboom over en gaat haar plaats in de ronde innemen.

(Zie: “Kinderspel en kinderlust” van A. de Cock en Is. Teirlinck, deel II, blz. 247).
ANTWERPEN
Ik heb nen meiboom in mijn hand,
aan wie zal ik hem geven?
Aan mijn dochter van Engeland,
Engeland van Leuven.
Spring eens,
dans eens,
juffrouw ga eens rond
en kus eens.
(Uit: “Ons Volksleven”, 1889-1891, blz. 68)
GENT
‘k Heb nen ring al aan mijn hand,
aan wie zal ik hem geven?
Aan wie nevens mij zal staan,
zal ik hem presenteren.
Dans wel, spring wel,
spring wel in drij keren.
En is de dans gedaan,
Dan zult gij op uw plaatsken gaan.
(Uit: “Volkskunde”, 1ste jaargang, 1888, blz. 108)
Overgenomen uit “Zing mee! – Een keuze van 500 Vlaamsche Folkloristische
Lederen” – Deel I – Voor kleine en grote meisjes – Hoofdstuk “Meiliedjes en
meigebruiken” – Verzameld door Laura Hiel, lid van de Commissie van het
Oude Volkslied bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs. (Uitg. z.d.)

En langs de paden van de tijd
in ’t wisselen van dagen en van jaren
staan brandnetels van stug verweer
en dovenetels
dovenetels van vertedering.
Karel Vertommen
Wanneer U dit nummer van “De Driesprong” in handen krijgt, hebben we
“Antwerpen danst er(f)goed” te Puurs achter de rug en behoort ook de
nationale meiboomplanting te Maldegem tot de geschiedenis van de
Vlaamse Volkskunstbeweging.
Volkskunstbeweging. Tweemaal hebben onze mensen bewezen
dat een zelfstandige VVKB levensvatbaar is. Elders in dit blad leest U meer
over het verloop van deze twee feesten, waarbij de namen van de
plaatselijke VVKBVVKB-groepen zeker niet onvermeld zullen blijven: “De
“De
Karekiet” uit Puurs en “De Donkse Klopperdans” uit Maldegem.

BESTE VRIENDEN
Ondertussen oogt de activiteitenkalender – zie “Voor uw agenda” –
opnieuw behoorlijk gevuld, inbegrepen de internationale volkskunstvolkskunstfestivals waarin enkele van onze groepen de hand hebben. Ook zij
bewijzen hoe levensvatbaar onze federatie is … en blijft.
Dat wordt trouwens ook bewezen door de zovele dingen die niet in de
“kalender” staan: De wekelijkse dansronden, de locale initiatieven in eigen
kring en voor de eigen leden. Nochtans
Nochtans voor het reilen en zeilen van de
VVKB zeker niet onbelangrijk!
Ook onze website – www.vvkb.org – komt stilaan op kruissnelheid. Het
zoveelste bewijs dat we de wind in de zeilen hebben en ons schip zeker
geen water maakt, integendeel, de golven perfect meester is.
We zijn in herhaling aan het vallen, ook al doen we dat telkens met
andere woorden en een andere beeldspraak. Maar hoe zouden we anders
kunnen? We zijn goed bezig! We geven aan zovele – jongere en minder
jongere – mensen in Vlaanderen de kans zich persoonlijk te ontplooien,

te dansen, te zingen, te vendelen, te
musiceren, hun organisatieorganisatie-talenten te
ontwikkelen, met verwante organisaties
samen te werken, het cultureel aanbod
in hun dorp of stad te verrijken, een
boeiend sociaal leven te hebben,
vrienden te ontmoeten, de eigen cultuur
te beleven en met vreemde culturen
kennis te maken … enzovoort,
enzovoort.
Dat
alles
daarenboven
zonder
ononderbroken rekening te moeten
houden met de bepalingen
bepalingen van paragraaf
zus van decreet zo en zonder
voortdurend om de goedkeuring te
moeten bedelen van mensen in “Brussel”
of in “Gent” die ons in feite ten dienst
moeten staan, maar daarover duidelijk
een andere mening hebben. Of toch
doen alsof.
Doe zo voort,
voort, vrienden! Naar het woord van de dichter: “Wij zijn
berooide lieden, God, maar blijven trouw aan ’t land dat Gij liet bloeien.”
(Omar Waegeman).
THEO SMET

Waer den dans is, daer is den Duvel!
Wie op zoek gaat naar illustraties bij een bijdrage over de dans in de Vlaamse
schilderkunst, zal vrij vlug moeten vaststellen dat, op weinig uitzonderingen als o.a.
Pieter Bruegel de Oudere, Pieter Bruegel de Jongere, Pieter Aertsen, Adriaan
Brouwer of Jan Steen na, de buit beslist eerder mager zal uitvallen.

Dansen in de Vlaamse schilderkunst
Enkele overwegingen in de rand
Dat hoeft ons eigenlijk niet te verwonderen, want in de Middeleeuwen b.v. lag het bij
onze Vlaamse schilders zeker niet in de bedoeling het volksleven te schetsen of op
doek vast te leggen naar volgende generaties toe. De schilderkunst stond quasi
volledig in dienst van de religie.
Stellen dat de zgn. Vlaamse Primitieven vroom waren, is eigenlijk een open deur
intrappen. Inderdaad stond hun werk ontegensprekelijk in dienst van de kerk. Dat
was trouwens haar functie, want ze moest vorm geven aan een levensbeschouwing
waarvan de essentie niet op deze wereld lag. Cfr. het woord van Christus tegenover
Pilatus: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.” (Joh. 18 : 36). Al het heilige en
het hiernamaals waren voor de Vlaamse kunstschilders derhalve de thema’s bij
voorkeur en vormden grotendeels de onderwerpen van hun werken.
Geen dansende paren dus. In de Late Middeleeuwen gold het dansen trouwens als
een zondige handeling. Voor deze morele afkeuring beriepen de auteurs zich vaak op
het gezag van de kerkleraars. Zo schrijft Dionysius de Kartuizer (Rijkel bij SintTruiden 1402 – Roermond 1471): “Waer den dans is, daer is den Duvel”. Volgens de
Brabantse schrijver Jan van Boendale (Tervuren 1279 – Antwerpen 1347/50), ooit
stadssecretaris van Antwerpen, zou het woord “dans” zelfs afgeleid zijn van “Dan”,
zoon van de bijbelse Jacob, uit wiens geslacht later de antichrist zou worden
geboren. (*)
De “Eierdans” van Pieter Aertsen

Uitspraken die het dansen afkeuren, vindt men in oude geschriften bij de vleet en
de ene nog scherper dan de andere. Zo werd regelmatig uitgevaren tegen “mannen
ende wiven die gherne dansen ende reien, want het is gheen werc der goede
menschen die hun lichame also toonen willen …”.
Ook de “muzepiper” of “zackpijper” werd in het negatieve beeld en oordeel
meegesleurd. Zo noteerden wij ook een verhaal van een doedelzakspeler uit een dorp
tegen de grens tussen Brabant en Vlaanderen die “mit sinen springen ende mit
anderen geveerde die iongelingen ende maechden het onkuischen ende lelike
liedekens te singen verwecte.”
Dat het er op kermissen en bruiloften wel eens wild aan toeging, tonen de
verschillende Bruegels
niet alleen zeer suggestief in hun “Boerendans”,
“Boerenkermis in open lucht” en “Bruidsdans”, of Pieter Aertsen in zijn “Eierdans”.
Ook zijn er de Bruegelprenten waarop dansenden voorkomen, naast “Ekster op de
galg” (van Pieter Bruegel de Oudee) waarop drie dansende personages – twee boeren
en een boerin – staan afgebeeld, die zowel het hekelen van de dwaasheid als de hulde
aan de levenslust illustreren.

“Dansende boeren” van Pieter Bruegel de Oudere

Ook in de 16de en de 17de eeuw werd het dansen als een verwerpelijke bezigheid
gehekeld: “Arbeit brengt goet, wellust armoed”. Of zoals Gerbrand Adriaensz.
Brederode het in het begin van de 17de eeuw formuleerde:
Wie sal niet van de feest en boerekermis walgen,
Men doet er anders niet dan vreten, zwelgen, balgen.
Men vedlet, springt en danst, men sackpijpt en men fluijt:
En eer de kennis scheid, zoo raakt het mesken uijt.

Of ook nog dit, van dezelfde Gerbrand Adriaensz. Brederode en verwijzend naar een
bruiloftsdans:
Locht op speelman en latet wel dueren
Soo langh als de lul gaet en den rommel vermach,
Doet lijse wel dapper haer billen rueren,
Want ten is vrij met haer geen bruiloft alden dagh.
Maatregelen ter beteugeling van de dronkenschap en de vechtpartijen waartoe
bruiloften en kermissen, vooral dan op het platteland, aanleiding gaven (**), werden
ten tijde van Keizer Karel herhaaldelijk gepubliceerd, maar blijkbaar zonder veel
resultaat.
“Dansend koppel” van Jan Steen

Terug naar de schilderkunst … Wie zich een of meerdere schilderijen kon
veroorloven, wilde zeker niet zo’n verwerpelijke dingen in huis hebben, laat staan er
voor bezoekers mee uitpakken. Daar ligt ook een reden waarom er in de Vlaamse
schilderkunst zo weinig aandacht werd besteed aan het volksleven in vreugde en
ontspanning. Dat taboe bleef gekoesterd en de moraalridders hielden nog eeuwen de
zaak stevig in handen.
… en het dansen in de jaren dichterbij. Zelfs tot halverwege de vorige eeuw bleef
de negatieve houding van de Kerk verder duren. De doorbraak kwam er pas in de
vijftiger jaren en dan zeker in het bisdom Gent. Toen kregen de katholieke
verenigingen als KAJ en VKAJ uiteindelijk de toelating om één keer per maand –
één keer per maand! – een dansavond in te richten. Onder het waakzaam oog van de
proost … die veelal heel wat toleranter was dan zijn oudere collega’s bij de
parochiegeestelijkheid.

Zo herinner ik mij nog levendig de gemengde ontspanningsavonden – excuseer voor
de terminologie, maar zo sprak men daar toendertijd over – in de bovenzaal van het
Gildenhuis in Sint-Niklaas. Er speelde een live-orkestje een mars, een foxtrot, een
wals … en een cha-cha-cha, dikwijls in lange rijen. Dat was toen “in”. Iemand van
de leiding stond op de uitkijk. En van zodra men beneden de proost in de koort zag
verschijnen, werd overgeschakeld op een … polonaise. Een tango kon ook nog net
… tot men vaststelde dat die wel traag, maar niet zo onschuldig was. En toen? Geen
tango meer op het repertorium! Alleen “Olé Guapa” van Malando mocht wel. Dat
hoorde de proost zo graag met accordeon- en vioolsolo …
Voegen wij daar onmiddellijk aan toe dat op dat vlak de volkskunstgroepen hier al
een ruime stap voor waren en er geen probleem meer van gemaakt werd dat jongens
én meisjes samen dansten.
Maar een en ander was niet alleen voor het dansen zo. Gemengd toneelspelen b.v.
was binnen de katholieke verenigingen tot in de zestiger jaren ook taboe. Kwam er in
de rolverdeling een damesrol voor, dan werd die steevast door een man vertolkt.
Sindsdien is dansen – dat is amper een vijftigtal jaren geleden – een gezellige, fijne
ontspanningsvorm geworden. Gelukkig maar! Anders zat zowat iedereen van ons “in
de ban van de Kerk”. En dat verdienen - de meesten althans – vast zeker niet! Ik zie
het al zo voor mij: Alle leden van de VVKB op een lange rij … Dat zou nogal eens
een “reie” zijn!
(Het eerste deel: Vrij naar Roger H. Marijnissen)

Eddy Picavet

(*) Jan van Boendale vergistte zich natuurlijk. Cfr. o.a. de Vlaamse etymologen als
J. Vercoullie en J. de Vries en de Fransen A. Dauzat, J. Dubois en H. Mitterand, die
daarover geen van allen iets zeggen.
(**) Ook vandaag nog, maar dat laten we hier maar buiten beschouwing …

… ALS CONTRAST

Een milde aprilzon speelt nog op de glooiende groenende flanken van het
Pajottenland als wij die avond in Lennik de oprit in bonte lentetooi naar de
woonst van de familie Thielemans opdraaien. De sympathieke voorzitter van de
Vlaams-Zuid-Afrikaanse Cultuurstichting en zijn even charmante echtgenote
ontvangen ons – Fred, Willy en mezelf - als welgekomen gasten.
Zelfs de poes profiteert van de gelegenheid om zich ook even te komen
voorstellen …

Te gast bij Ward Thielemans
Bij Ward Thielemans op bezoek gaan, houdt sfeer, gezelligheid en warme
genegenheid in. Hij is ook een vlot causeur die aan een half woord genoeg heeft
voor een boeiend gesprek rond de bedoelingen en diverse activiteiten in de
verbondenheid tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. Opvallend hoe hij daarin de
grote betrokkenheid van de VVKB onderstreept en dat in de loop van de avond
nog meermaals benadrukt, bij namen als o.a. Arthur Verthé en zeker ook wijlen
Mon de Clopper.
“De sympathie voor Zuid-Afrika dateert eigenlijk al uit de 19de eeuw met de
Boerenoorlog. Meer Europeanen, waaronder heel wat Vlamingen, weken uit
naar Transvaal en bouwden er in een pracht van een natuur en exotisme een
nieuwe eigen welstand uit. Zo ook Camiel de Vleeschauwer, die zelfs opklom tot
raadslid van Johannesburg. Het Missakhuis (*), het Vlaams Cultureel Centrum
in Johannesburg, zou in de onderlinge belangstelling tussen Vlaanderen en
Zuid-Afrika een voortrekkersrol spelen. De belangstelling van Vlaanderen voor
Zuid-Afrika en vise-versa was aanleiding tot de oprichting van de Stichting in
het begin van de jaren tachtig. Prof. Vlerick werd de eerste voorzitter. Centraal
daarin stond de bedoeling de verbondenheid tussen beide gemeenschappen via
allerlei activiteiten te activeren, onze Vlaamse kunstenaars in Afrika te doen
kennen en waarderen en ook de band tussen Zuid-Afrika en Vlaanderen te
verstevigen.“
In de loop van de jaren werd op dat vlak door de Stichting heel wat gerealiseerd.
Waardering groeit maar via kennismaking, belangstelling wekken en de
confrontatie aangaan met de eigen uitingen van mentaliteit, cultuur en
levenswijzen. Dat kreeg concreet gestalte in tal van uitwisselingsprojecten.
Daartussen colloquia, voordrachten, lezingen en uitwisseling van volkskunstgroepen, solisten, koren. Zo was het bekende Libertaskoor meermaals in
Vlaanderen te gast, trokken meer groepen naar o.a. Stellenbosch voor een veelal
zeer gevarieerde week met aandacht voor poëzie, de volkskunst, het volkslied, de
architectuur. Daarbij lag het ook steeds in de bedoeling zowel de zwarten, de
zgn. bruinmensen als de blanken aan te spreken.

“Maar samenwerking was en blijft voor Zuid-Afrika van het grootste belang
Daarenboven waren daar ook de problemen rond de Apartheid en het feit dat
vanuit onze regio de kranen van subsidiëring en sponsoring leeg liepen. Vandaar
dat wij ons vandaag moeten beperken tot meer kleinschalige projecten.
Daartussen de taalwedstrijd die het ene jaar enkele Vlaamse studenten naar
Zuid-Afrika stuurt en het andere jaar enkele Zuid-Afrikanen voor een poos
bij ons te gast laat zijn. Bij een rijk gevarieerd activiteitenpakket dat ertoe moet
bijdragen om beide gemeenschappen wederzijds beter te leren kennen in al hun
culturele facetten. Zo groeit automatisch een wederzijdse waardering. En daar is
en blijft het hem in sterke mate om te doen”, onderstreept onze gastheer. Ward
Thielemans, jarenlang actief in de financiële wereld en ook prof in Leuven, kent
de problemen in landen als Zuid-Afrika, Zimbabwe en onze “eigen” Congo. Een
en ander verontrust hem, maar toch blijft hij vast geloven dat solidariteit tot veel
in staat is.
In zijn mijmeringen en verdere plannen
ziet hij ook mogelijke samenwerking met
de VVKB zoals dat in het verleden het
geval was. Met dankbaarheid en oprechte
waardering noemt hij daarbij heel
spontaan Jos Mertens, Vera Versieck, Erik
Verresen, Geert Buys … “Wij worden
stilaan oud”, overweegt hij, terwijl hij
door zijn witte haren strijkt, “de vlag dient
doorgegeven want de Stichting moet –
wellicht via kleinere en meer haalbare
financiële projecten – doorgaan. Ook de
VVKB kan daarin een zeer belangrijke rol
spelen.”
Als wij later op de avond afscheid nemen, hangt boven het land van Bruegel een
wazige maan en vertelt de kille temperatuur dat er vrieskou mag worden
verwacht. Maar wij voelen het maar amper. De hartverwarmende sfeer ten huize
Thielemans zindert nog na. Beneden, diep in het dal, flikkeren duizenden lichtjes
van … la capitale …
Tekst: Eddy Picavet
Foto: Fred Scholliers
(*) Julien M. Missak (1906-1981) was de zoon van een Armeense vader en een
Vlaamse moeder. Via een legaat zocht hij de Vlaamse en Armeense cultuur in ZuidAfrika te bevorderen. Door Camiel de Vleeschauwer hierover aangesproken, grepen
enkele vrienden in Vlaanderen de kans en richtten in 1981 onder leiding van prof.
André Vlerick en senator Wim Jorissen de “Stichting Vlaams Cultureel Centrum
Johannesburg” op, in 1991 omgedoopt tot “Vlaams-Zuid-Afrikaanse Cultuurstichting”
met een Vlaamse en een Zuid-Afrikaanse vleugel.

Het Dendermonds CC “Belgica” – naar de naam van de vroegere cinema in hetzelfde
gebouw – timmerde elf jaar aan een “Ho(o)rizonpad”. Dat pad komt vanaf september
dit jaar uit op een bredere weg, nu onder de naam “Stuifmeel”. De programmering
van dit “Stuifmeel” wordt – zo hun perstekst – “een uitdagende mix van wereldse,
jazz-, klassieke en folkinvloeden in de muziek, wars van hokjes en betreden paden.
(…) ‘Stuifmeel’ heeft een onverholen voorkeur voor (…) artiesten die muzikale
tradities van een streek exploreren en nieuwe elementen toevoegen zonder te
vervallen in eenheidsworst.”
Dat kan dus zeer aantrekkelijke avonden opleveren. Want “folkinvloeden” en
“muzikale tradities van een streek”, dat lezen – en horen - we natuurlijk graag.

HET MEISJE VAN ARLES
Ook hier is er uiteraard niets nieuws onder de zon. Zoals we reeds illustreerden in
onze bijdragen “Volksdans en volkslied in de klassieke muziek van de 19de eeuw”. In
dit nummer van “De Driesprong” gaan we nog even op de ingeslagen weg verder. Zo
vonden we in de “Solfège folklorique” (1940) van Jules Lerinckx (1881-1974) tussen
de 71 daarin opgenomen volksliederen een “air populaire provençal” onder de titel
“Marche des Géants”. Dit melodietje uit de Provence werd reeds door Georges Bizet

(1838-1875) gebruikt voor zijn toneelmuziek (de farandole in de 4de act – nadien
opgenomen in de door Guiraud samengestelde tweede suite) bij “L’Arlésienne”
(1872) van A. Daudet, oorspronkelijk een kort verhaaltje uit zijn “Lettres de mon
Moulin”. We drukken het volksliedje hier af. Onze vaste-losse medewerker Pascal
Pauwels maakte van de Franse tekst een vrije, ritmisch-aangepaste en berijmde
vertaling, als een kleine muzikaal-literaire “Spielerei”. Het resultaat kunt U hier
lezen.
(Cw)

REUZENOPTOCHT
Heel waardig gaan de reuzen fier en fraai
met afgemeten passen door de straten.
Heel waardig gaan de reuzen fier en fraai
met afgemeten pas en armgezwaai.
Ze doen heel lief, zijn niet selectief
met het publiek dat geniet van de parade.
Ze doen heel lief, zijn niet selectief
met het publiek: Dat maakt hen zo geliefd!
Daartoe verleid door fluit en flageolet
gaan zij blij wiegen om ’t volk te behagen.
Daartoe verleid door fluit en flageolet
gaan zij blij wiegen aan elk cabaret.
Een beetje lomp brengen zij hun groet
van tijd tot tijd zonder zich te ver te wagen.
Een beetje lomp brengen zij hun groet
van tijd tot tijd zoals een reus dat doet!

VOOR
UW
AGENDA

DATA GOUWVENDELEN ANTWERPEN

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

25/05/2008 …………………………..…………………… De Stokkeslagers (Pulderbos)
22/06/2008 (!!! Uitzonderlijk van 14 tot 16 u) …. ……...
De Kegelaar (Brasschaat)
Let wel → → → → → → → →

In juli en augustus is er geen gouwvendelen

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

VR 9 MEI 2008
Gouwdansavond van de VVKB Gouw Oost-Vlaanderen. We zijn deze maal te gast
bij vkg. “Sneyssens” in Evergem. Meer info wordt graag verstrekt via de deelnemende
groepen.
ZA 10 en ZO 11 MEI 2008
Folklorefestival WIVO – Met deelname van “Les Joyeux Vendéens (F), Haddenham
Hoofers Appalachian Step Dancing (GB) en vkg. “De Kegelaar (Wilrijk). Programma:
Zaterdag om 20 u kleine voorstelling van de groepen, gevolgd door workshops en
verbroedering in de Rozenkranszaal, Heistraat 390 te 2610 Wilrijk. Zondag om 11 u
30’ (na de eucharistieviering) in de Rozenkranszaal aperitiefconcert door de Kon.
Harmonie Sint-Bavo o.l.v. Patrick Van der Meiren. Inkom is gratis. Eveneens op
zondag van 15 u tot 18 u festivalvoorstelling in het Diontheater, Sint-Camillusstraat 29
te Wilrijk. Hiervoor is reserveren wenselijk, gezien het beperkt aantal plaatsen.
Eveneens op zondag: Sinksenbal in de Rozenkranszaal (zie hoger). Info en kaarten:
www.dekegelaar.org en tel. 03/828.51.51.
ZA 24 MEI 2008
Bal Experience. Een organisatie van het Muziekcentrum ’t Folk Dranouter,
Dikkebussestraat 234 te 8950 Heuvelland. Overdag zijn er workshops ‘Schotse country
dans’ met de Vlaamse Caledonische Society en ‘Molly Dance’ met de Oushe Washes
Molly Dancers. ’s Avonds is er het BAL met de Oushe Washes Molly Dancers en
Anveld (o.v.). Info bij Pieter de Backere (0479/839320).

ZA 31 MEI en ZO 1 JUNI 2008
Festival-weekend van vkg. “De Eglantier”, Heule. Met medewerking van de
Franse gastgroepen “La Quadrille” en “Natalan” uit Normandië. Locatie: OC
“De Vonke”, Lagaeplein 24 te 8501 Heule. Info via Stefaan Masselis
(masselis.stefaan@skynet.be).

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

ZO 1 JUNI 2008
Baltische Dag van het Europeadecomité Vlaanderen ism vkg. “Knipoog”, Affligem.
Aanvang om 14 u. Locatie: CC Bellekouter, Bellestraat 99 te Affligem. Met groepen
uit Estland, Letland en Vlaanderen. Info: tel. 03/248 07 27 – info@europeade.eu – tel.
0473/47 53 93 – knipoog@telenet.be.
VR 27 tot ZO 29 JUNI 2008
Sint-Jansweekend van het VVKB Jeugdcollege. Locatie: “The Green Valley”, Varn 5
in 3793 Teuven/Voeren. Jeugdweekend met dansen en allerlei leuke activiteiten.
Speciaal dit jaar: Boerengolf. Info: Koen Denduyver 0496/231803 of
koen@hovelingen.be.
DO 10 JULI 2008
Parkival – 2de internationaal volksdansfestival met groepen uit Litouwen en Mexico
en de gastgroep “De Hovelingen-Viking” uit Gistel. Aanvang om 19 u. Na de
optredens Hovelingenbal met folky dances in open lucht. Toegang gratis. Locatie:
Stadspark aan de kerk van Gistel. Info: Koen Denduyver – 0496/231803 of
koen@hovelingen.be of www.parkival.be.
WO 23 tot ZO 27 JULI 2008
Europeade voor Europese Volkscultuur in Martigny (Valais/Zwitserland). Info:
Secretariaat v/h Internationaal Europeadecomité, Bisschoppenhoflaan 231 te 2100
Deurne. Of info@europeade.eu. Of tel. 03/248.07.27.
VR 8 tot ZO 10 AUGUSTUS 2008
Fosseleade – Een organisatie van vkg. “Knipoog” Affligem mmv een Sloveense
gastgroep. Programma – Vrijdagavond 20 u: Verbroederingsbal –

Zaterdagavond 20 u: Volksmuziekavond – Zondagnamiddag 14 u: Feestnamiddag met
o. a. optredens van de gastgroep en de eigen leden. Locatie: Parochiezaal “De Patro”,
Fosselstraat te Hekelgem. Info: 0473/47.53.93 en m.knipoog@telenet.be.
ZO 10 AUGUSTUS 2008
Oogstfeest van vkg. “Boerke Naas”, Sint-Niklaas. Locatie: Steenwerkhoeve te BelseleWaas. Met gastgroep uit Wales. Info bij Sigrun van Eynde (03/7779752) of Dirk
Adriaenssens (03/2964101). Of www.boerkenaas.be.
DO 14 tot ZO 17 AUGUSTUS 2008
Internationaal Volkskunstfestival van vkg. “Reynout”, Dendermonde. Met
gastgroepen uit Portugal, Hongarije, Oezbekistan, India en Slovenië en de leden van de
eigen groep. Voorstellingen op donderdag om 20 u, vrijdag om 15 u
(seniorenvoorstelling) en 20 u en zondag om 15 u. Telkens in het CC “Belgica”,
Kerkstraat te 9200 Dendermonde. Info: 0497/86.63.97 – reynout@telenet.be –
www.reynout.be.
DO 21 tot ZO 24 AUGUSTUS 2008
34ste Internationaal Folklorefestival in en om het GC “’t Blikveld”, Waversesteenweg
11 te 2820 Bonheiden. Een organisatie van vkg “De Krekels”. Voorstellingen op
vrijdag (20 u), zaterdag (20 u) en zondag (15 u). Er is ook een “kinderfestival” op
zaterdag (14 u.) Info: via www.dekrekels.be of via Walter Casteels
(walter_casteels@skynet.be en tel. 015.51.56.49).
ZO 24 AUGUSTUS 2008
Oogstfeest van vkg. “De Wouwe”, Meerbeke. Met buitenlandse gastgroep. Aanvang:
14 u. Locatie: Hof Eendeplas, Halsesteenweg 63 te 9402 Meerbeke. Info: Lieven
lepeer 0475/349181 of info@dewouwe.org.
VR 29 AUGUSTUS 2008
Volksdansbal van vkg. “De Klepperman”, Mol. Onder muzikale begeleiding van Staf
Cogneau. Dansleiding: Karl Schyvens en Greet bellemans. Aanvang: 20 u. Locatie:
Parochiezaal Sint-Amelberga, Amelbergastraat te 2240 Zandhoven. Inkom: 3 euro.
Info: Herman Boyen (014/70.69.70.

Noteer ook volgende data nu reeds in uw agenda …

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

◙

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

◙

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

============================================================

Een

tip voor

een volksculturele uitstap

over de “schreve” ………
BEZOEKERSCENTRUM

SLAG AAN DE PEENE
Als bezoekerscentrum behandelt het “Maison de la Bataille” een beslissende
bladzijde uit de geschiedenis van Vlaanderen en Nederland. In de tweede helft van
de 17de eeuw wilde Lodewijk XIV de afstand van Parijs tot de-te-dicht-gelegen
noordergrens van het Franse koninkrijk uitbreiden. Nadat het grootste deel van
Artesië, Duinkerke, Sint-Winoksbergen en Rijsel werd geannexeerd, was het doel
van het jaar 1677 de verovering van het gebied tussen Sint-Omaars en Ieper. De
Fransen moesten hiervoor eerst Sint-Omaars veroveren. Onze noorderburen – met
Willem van Oranje – waren vastbesloten hen dit te verhinderen.
De show – achter de maquette – is een heel realistische voorstelling van de
geschiedenis van Europa en van het verloop van de veldslag en de gevolgen ervan.
Er is een Nederlandstalige versie van de film voorhanden. Het bezoekerscentrum
verhaalt ook het dagelijks leven in de 18de eeuw: de graangewassen, de levensstijl
van de mensen naar gelang hun beroep … U komt alles te weten via de stemmen (in
de audiogidsen) van Tisje Tasje, Cornélie en Joseph Duvet (in het Nederlands). Elk
paneel is helemaal vertaald in het Nederlands. Het is – volgens de toeristische
diensten van Nord-Pas-de-Calais dan toch – uniek in Frans-Vlaanderen.
Ook de Frans-Vlaamse taal
(het eind van de tentoonstelling is vertaald in die
regionale taal), feest en
spel maken integraal deel
uit van de gastvrijheid in
Frans-Vlaanderen.
Uw bezoek kunt U voortzetten met een ontdekkingstocht in het dorp Noordpeene of met een tocht
langs het “Circuit de la
bataille” tussen Zuidpeene
en Noordpeene.
Info – “Maison de la Bataille”, 200 rue de mairie, 59670 Nootdpeene (Fr). Website:
www.noordpeene.com. Elke bezoeker krijgt een audiogids. Er zijn drie talen: Frans,
Nederlands en Engels. Open van wo t/m zo plus de feestdagen van 10 – 12 u 30’ en 14 – 18 u.
Ma en di op aanvraag. In december gesloten.

Ik begreep het eigenlijk niet goed dat VVKB GOUW ANTWERPEN in het goud naar
Klein-Brabant afzakte om daar dat kroontje feestelijk op het hoofd te plaatsen. Maar
toen er nog bij verteld werd dat ook vkg. “De Karekiet” (Puurs) vijftig kaarsjes
uitblies, werd een en ander al duidelijker.

Gouw Antwerpen danst in Klein-Brabant
Heerlijke herinneringen
Inderdaad was het rond Expo ’58 dat André de Witte de dansgroep op een
boogscheut van “De Vliet” boven de doopvont hield. Samen met de families Peeters,
Zoldermans, Seghers en nog meer anderen. Jaar na jaar gaf men de lokale en meer
regionaal getinte feesten rond meiboom, paling of asperge meer kleur. Sinds de
zeventiger jaren trok men – al dan niet met “Eikevliet” of “Roeland” (Lokeren) - ook
naar de Europeade. Zo hebben wij “De Karekiet” leren kennen en vedelden wij met
o.a. Janus en Karel (Adams) een hele poos met de groep mee. Wij hebben de groep
altijd ervaren als een heel fijne bende die ook wel altijd voor een grap te vinden was.
Zo herinneren wij ons nog levendig de busperikelen op weg naar Wenen (1978), de
memorabele avond en nacht hoog boven de Donau en meer zalige momenten tussen
Treisa en Schwalmstadt (1980). Want bij “De Karekiet” was het altijd wel een beetje
feesten, gezellig, volks maar ook met stijl. Moet het daarbij gezegd dat altijd wel den
Duvel op de loer lag; behalve dan in Grinsing, waar de jonge witte wijn toch wel zijn
sporen naliet … In Rides in Wallis (Zwitserland) in het Rhônedal werkte het rood in
de tricolore vlag ooit eens als een rode lap op een stier … (1981). In diezelfde week
had een schalkaard zelfs de groepsvlag ontvreemd … Gelukkig dook ze enkele
dagen later in Stanzach toch weer op…
Het flitste bij de feestavond in Puurs allemaal nog eens door het hoofd. Heerlijke
herinneringen die wij blijven koesteren …
Feestelijke jubileumavond
De man van het eerste uur - André de Witte dus - glunderde dit tweede weekend van
april. En terecht! Samen met het gouwbestuur Antwerpen - ook al ruim een halve
eeuw actief - slaagde hij erin liefst zo’n vijfentwintig volkskunstgroepen uit het
Antwerpse naar het Cultureel Centrum “De Kollebloem” te halen voor een rijk
afwisselend en ook kleurrijk totaal-spektakel dat de titel “Antwerpen danst”
meekreeg en ook kaderde in de Erfgoeddag 2008.
Opgedeeld in drie luiken: Antwerpen feest - Antwerpen vol contrasten Antwerpen in beweging dansten naast De Karekiet (Puurs) o.a. De Kegelaar
(Wilrijk), Jovolka (Kapellen), Marjolijntje (Schilde), Korneel (Leest),
de Sint-Sebastiaansgilde ((Westerlo), Tijl en Nele (Hove), Pallierterke (Lier),
’t Veerke (Burcht), De Wevers (Borgerhout), Pippezijpe ((Dilbeek), Jan Pirrewiet en
Gelmel (Schoten), Reinaert (Mortsel), Miescheldedauw (Brasschaat

+ Antwerpen L.O. + Hulshout), De Mandoerse (Reet), De Krekels (Bonheiden),
Repelsteeltje (Kontich), de Stokkeslagers (Pulderbos) hun volksverbondenheid en
levensvreugde uit in een caleidoscoop van dansen die zowel traditioneel als in een
meer eigentijds kleedje tot het laatste moment bleven boeien. De drie muzikale
ensembles Bruers en Zussen, Gelmel en Tijl Piryns begeleidden muzikaal sterk het
rijke gamma van volkse melodieën in een regelmatig verrassend eigentijds kleedje
gevat. Ook de jongsten en vooral de leden van “Marjolijntje” (Schilde) konden op
een extra applaus rekenen. Hoogtepunten zeker ook de “Zwaarddans van het
Waasland” in black and white gevat, de “Matrozendans” met zowel kleine als grote
zeebonken, de “Kwezeldans”, “Bogencarrousel” en zeker niet het minst de veelal
statige “Lansierskadril”, maar hier toch wel op een pittige wijze bewerkt, vormden
zoveel heerlijke momenten vol kleur, beweging en ook regelmatig met zin voor
humor.
Wij genoten van een heerlijke avond, vlot, speels en stijlvol als kralen aan een
paternoster aan elkaar geregen. Maar meer nog dan het feestelijk geheel, was daar de
geest van samenhorigheid en het enthousiasme om de puzzle van volkse dans in rijke
diversiteit en speelse samenwerking tot een heerlijk geheel uit te bouwen.
Tien jaar na “Gauw door Antwerpen” in de Arenberg in hartje “stad aan de stroom”,
werd “Antwerpen danst” in de “Kollebloem” in Puurs een gewoonweg
hartverwarmende avond die andermaal ten volle onderstreepte wat samenwerking
vermag. Zelfs zonder subsidies! En ook dat de VVKB nog lang niet dood is of
achterhaald. Tot spijt van wie ’t benijdt!
André de Witte en zijn organisatieteam met Geert Buys, Els Van Herck, André
Couvreur, het trio dat tekende voor de regie (Kris De Smet, Erik Luypaert, Dirk De
Coninck), de verantwoordelijken voor de danstechniek (Gonda Fevez, Annelies en
Liesbeth Budts, Marc Goossenaerts) mogen gerust meer dan één pluim op hun hoed
steken!
Gaat volgend jaar Oost-Vlaanderen opnieuw de uitdaging aan? Eigenlijk zijn ze dat
aan zichzelf verplicht. Zoals ze dat ooit deden met hun Oost-Vlaams Mozaïek. Maar
ook dat is al jaren geleden!
Eddy Picavet
Foto Fred Scholliers

Als we zondagvoormiddag 4 mei jl. met Fred, onze huisfotograaf, op weg naar
Maldegem het Meetjesland binnenreden, hield de zon ons de hele weg gezelschap.
Ze heeft trouwens de rest van de dag haar beloftes gehouden, zelfs met enkele graden
overdrijving!

MEIBOOMPLANTING
ONDER ZOMERSE ZON
De bestemming van onze tocht naar Maldegem – maar dat wist U natuurlijk al – was
meer speciaal het gezellig en mooi kader van het Maldegems gemeentepark waar op
het plein voor “De Piramide” de 57ste Nationale Meiboomplanting georganiseerd
werd. Ons aller gastheer was Luc Verplancke, de fiere voorzitter van “De Donkse
Klopperdans”, de locale volkskunstgroep, gesticht in 1978, die dit jaar dus 30
kaarsjes mocht uitblazen. Een mooie gelegenheid om de nationale meiboomplanting
te organiseren, hierbij gesteund door de Vlaamse Volkskunstbeweging en het
Europeade Comité Vlaanderen. Respectievelijk Theo Smet en Armand de Winter
liepen er dus ook al even glunderend bij. Voegen we er maar onmiddellijk aan toe
dat ook het gemeentebestuur haar volle steun aan de festiviteiten had toegezegd en
woord heeft gehouden.
Nu gelijkt niets meer op het verslag van een meiboomplanting dan het verslag van
een vorige meiboomplanting. Om de eenvoudige reden dat niets meer op een
meiboomplanting gelijkt dan om het even welke vorige meiboomplanting. Dat was
zondag 4 mei jl. in Maldegem dan ook niet anders. Alle traditionele ingrediënten
zaten ook nu weer in het programma: De volksspelen tot aanduiding van de
meikoning, de meikoningin en de pages. De stoet met de deelnemende groepen door
de enkele straten van de gemeente. Het planten van de meiboom. Het verbranden van
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de winter. De kroning van het meipaar. Het zingen van meiliederen. Het dansen om
de herboren natuur, dat laatste dan onder leiding van een aantal muzikanten rond

Jozef Gebruers. Fred Scholliers voor een mooie tekst gezorgd ter omkadering van het
hele gebeuren.
De meiboomplanting 2008 had niet de grote massa naar Maldegem gebracht, maar er
waren toch behoorlijk wat mensen naar het Meetjesland gekomen. Veertien
volkskunstgroepen hadden trouwens een afvaardiging gestuurd en ze hebben er
samen een uiterst gezellig feest van gemaakt.
Als uiteindelijk alle liederen gezongen waren en alle dansen gedanst, konden de
deelnemers terugblikken op een geslaagd meifeest, voortreffelijk georganiseerd ten
andere door de mensen van “De Donkse Klopperdans”, die daarvoor alle
gelukwensen verdienen.
Afspraak volgend jaar in 2009 bij het bestuur en de leden van vkg. “Pippezijpe” in
het Brabantse Dilbeek voor de 58ste Nationale Meiboomplanting, in het land van
Brueghel dus.
PS – Uiteraard geven we U graag de namen van de gekroonden: Meikoningin werd
Laura de Becker van vkg. “Reuzegom (Leuven); Meikoning werd Wim de Coninck
van vkg. “’t Vrij Uurke” (Zedelgem); en de vier pages waren Tine de Coninck van
vkg. “’t Vrij Uurke” (Zedelgem) – Katrien de Rop van vkg. “Knipoog” (Affligem) –
François Siebert van vkg. “De Donkse Klopperdans” – Bas Werbrouck van vkg. “’t
Vrij Uurke” (Zedelgem).
Foto Fred Scholliers
Verslag Willy Cobbaut.

hield de zon ons

Wanneer wij dit nummer van”De Driesprong” definitief dachten af te
sluiten, bereikte ons het bericht dat Paul Vandebuerie ons op maandag
28 april 2008 had verlaten. Hij werd geboren te Harelbeke op 9
november 1922 en overschreed einde vorig jaar dus de kaap van de 85.
Toen de redactie hem enkele maanden geleden in ‘zijn’ Benoit-museum
een bezoek bracht – zie ons januari-februari-nummer 2008 – bleek hij
nog onverwoestbaar. De rouwdienst had plaats vorige zaterdag in de
Sint-Augustinuskerk te Harelbeke-Stasegem.
Paul maakte zich op vele terreinen verdienstelijk en niet in het minst voor
de Vlaamse Volkskunstbeweging. Het bestuur van de VVKB en de
redactie van “De Driesprong” bieden zijn familie hun oprechte deelneming
aan in de rouw die hen treft.
Rouwadres: Acacialaan 96 te 8530 Harelbeke.

Na het succes van vorig jaar kon het niet anders dan dat er dit jaar ook een volksdansavond
voor het groot publiek werd ingericht: Een 2de “Bal voor ’t Volk” dus. Met zowat acht
muzikanten op het podium die voor de dansers ten beste speelden, kon de avond niet stuk.

Bal voor ’t Volk
bij vkg. “De Vlasblomme” te Bissegem.
Het bestuur had meer dan 30 verschillende dansen op het programma gezet, de ene natuurlijk
al beter gekend dan de andere. Lucien en Eddy wisselden mekaar af in het inleiden en
begeleiden van de dansen, niet zo eenvoudig als er meerdere danscirkels waren. Het publiek
bestond voor het grootste deel uit mensen die toch al wat passen onder de knie hadden. Ze
deden dan ook enthousiast mee als Lucien en Eddy vroegen om er nog eens in te vliegen. Als
eerste dans stond de “Cramignon” op het programma, een gemakkelijke opener. De tweede
opwarmer was de Sint-Bernardswals, maar ditmaal in een kortere versie dan gewoonlijk. Het
eerste deel eindigde met de vrije wals van “De lichtjes van de Schelde”.
Tijd
dus
om
de
kartonnenbierpot in de
hoogte te steken en de
aandacht te trekken van de
leveranciers van drank en
spijs (er waren ook lekkere
broodjes klaargemaakt).
Het tweede deel startte met een medley van bekende walsdeuntjes, over “Jager Wannes” (beter
gekend als “Jingle Bells”) en deed de deelnemers naar een stoel smachten na een stevige
“Dubbele Klappolka”. Ondertussen was er in de zaal ook een groepje vrije en gezellige
manspersonen toegekomen die hun vrijgezellenavond kwamen vieren: Het beviel hen zodanig
dat ook zij af en toe op de dansvloer te zien waren.
In deel drie zaten wat Cowboydansjes als de “Grand Square” en de “Levi Jackson Rag”, beter
gekend als “Het Hoefijzer”. Wie wat wilde tangoën, kon dat na afloop ook. De een deed het al
wat origineler dan de andere en dat op muziek van “Tango d’un jour” en “La Cumparsita”. En
met deze tango was ook het laatste deel van het programma begonnen. De “Kadril van
Schaffen”, de “Kadril van Putte” en daartussen de ga-een-keer-terug-kringdans “Suskewiet”
werden met veel plezier meegedanst. Het einde van het programma was een grootse apotheose
o.l.v. Eddy: “La grande marche”, een polonaise waarbij zowat heel de zaal meedeed. Na een
daverend applaus voor de muzikanten, de dansbegeleiders, de obers en de serveuses, de
kassier en al de andere helpers die voor het inrichten van zo een avond onontbeerlijk zijn, kon
er nog vrij gedanst worden tot in de vroege uurtjes.
Na het succes van dit jaar kan het eveneens niet anders dan dat er volgend jaar opnieuw een
volksdansavond voor het groot publiek wordt ingericht. Een 3de Bal voor ’t Volk!

Verslag: Karel Adams
(Overgenomen uit “’t Boetiekske” van “De Vlasblomme”)

Foto: De Vlasblomme

Zaterdagnamiddag 26 april jl. had in het CC “Zonneputteke” te Zoersel de algemene repetitie plaats voor de Vlaamse
deelnemers aan de Europeade 2008 te Martigny (Valais, Zwitserland). Op het programma stonden zowel de “Jeugdsuite”, de
Europeadedans voor dit jaar, als de “Rozenbeekse reeks”, het vendelnummer voor Martigny. Uiteraard waren eveneens de
muzikanten aanwezig, want ook voor hen stond een repetitie op het programma.

ALGEMENE REPETITIE EUROPEADE
Een en ander begon om halftwee voor zowel de
dansers, de muzikanten en de vendeliers afzonderlijk.
Om halfvier werd dan samen gerepeteerd. Om halfzes
kon dan nummer III van het programma van start gaan:
Gezellige Zwitserse Maaltijd, waarbij wie hiervoor
mee aanschoof, kon kiezen tussen raclette met groenten
en brood en een charcuterieschotel. De drankjes waren
weliswaar niet in de prijs inbegrepen, maar gingen wel
vlot over de toog.
Vanzelfsprekend had uw dienaar ook een gesprek met
Armand de Winter, voorzitter van het Europeade
Comité Vlaanderen. En we noteerden:
•

•
•

•
•

Het Europeade Comité Vlaanderen zat/zit deze eerste helft van 2008 niet
stil. Vier activiteiten konden we al noteren: De repetitiedag te Zoersel; de
medewerking, samen met de VVKB en uiteraard ook met “De Donkse
Klopperdans” als eigenlijke inrichters, aan de Meiboomplanting op zondag
4 mei te Maldegem; de Baltische Dag op 1 juni te Affligem (zie ook onze
kalender en, wat de Baltische groepen in Vlaanderen betreft, het volgend
nummer van “De Driesprong”) i.s.m. vkg. “Knipoog”; de uitgifte van een
brochure over de Europeade 2007 in Horsens (Jylland, Denemarken).
Ook voor het najaar 2008 is een en ander voorzien. Daarover brengen we
dan meer details in een volgend nummer van ons blad.
De Europeade 2009 heeft plaats in Klaipeda (vroegere Duitse benaming:
Memel), een Oostzeestad in Litouwen. Klaipeda wordt hiermee de 25ste stad
die de Europeade binnen haar muren mag verwelkomen. Voor de
Europeade 2010 trekken we naar het Duitse Dachau en in 2011 zien we
elkaar in Tallinn (vroegere Duitse benaming: Reval), hoofdstad van Estland.
Voor de Europeade 2012 zijn kandidaat: Cantanhede (Portugal), L’Aquila
(Italië) en Bozen (Südtirol – Italiaanse benaming van de stad: Bolzano).
323 Vlamingen schreven in voor de Europeade van dit jaar in Martigny.
Armand de Winter maakt voortaan deel uit van de Raad van Bestuur van het
Internationaal Europeade Comité.

■■■■■ ------------------------------------------------------------------------ Willy Cobbaut

We kregen onlangs als verjaardagsgeschenk een exemplaar van de Volksangbundel
vir Suid-Afrika, een uitgave uit 1937 van de Federatie van Afrikaanse
Kultuurvereniginge. Daarin vonden we twee merkwaardige – althans toch wat de
tekst betreft – liederen die we hier als een soort curiosum afdrukken. Het betreft …

Die Afrikaanse Leeu
Hul kon hom tog nie tem nie,
die Afrikaanse Leeu;
al sterf hy ook ’n balling
na onreg van ’n eeu.
Al moes sy gryse hare
met smart ten grawe daal.
Sy gees die leef nog hede,
sy stof rus in Transvaal.
Die vryheidsgees sterf nimmer
in d’ Afrikanerras.
Sy rys weer as die feniks,
verheerlik uit haar as;
sy rys weer as die feniks,
verheerlik uit haar as.
Die grootste ryk verbrokkel,
geen trone blywe staan;
die sterkste leers snewe,
ons volk sal nie vergaan.
Solank hy vasberade,
eendragtig en getrou,
soas sy grote voorman
sy eie siel behou.
“Bewaar”, roep hy, “u sede,
u godsdiens en u taal
en skep uit u verlede
u toekomsideaal;
en skep uit u verlede
u toekomsideaal.”

(A.G. Visser – K. Miry)

Burgers, ontwaak vir Volk en Vaderland!
(A.G. Visser – Rouget de l’Isle)

Burgers, ontwaak vir volk en vaderland,
die vryheidsuur is aangebreek.
Af nou met die vlag van die dwingland
en die vryheidsvlag opgesteek!
En die vryheidsvlag opgesteek!
Van onse vaders het ons geerwe,
die knie wat te stram is om te buig
en hul nageslag is nie te vuig
vir hul regte te stry en te sterwe.
Te wapen! Tot die stryd
vir vryheid en vir reg!
Ons kom, ons kom,
beef dwingland snood,
hier segevier of dood!
O vryheid, bron van al die Goeie,
wie kan jou milde gloed ontbeer?
Jy slaak die slaafse boeie,
herstel die kneg in eer.
Herstel die kneg in eer.
Vry soos die wind oor onse velde,
soos die arend in die blou;
kom Afrikaanse helde,
die dure eed en sweer nou:
Tree op, tree op met moed,
burgers kom aan, kom aan
en volg, en volg,
die vryheidsvaan,
die vry die vryheidsvaan!

Iedereen heeft natuurlijk al begrepen dat het hier een Afrikaanse versie betreft van
resp. De Vlaamse Leeuw en van de Marseillaise. De teksten zijn van de hand van
Andries Gerhardus Visser (foto), geboren in Zaaifontein op 1 maart 1878 en
overleden op 20 juni 1929. (Cw)

TIP

voor een

VOLKSCULTURELE VAKANTIE
Van woensdag 23 juli tot en met zondag 27 juli 2008 heeft in het Zwitserse Martigny
de 45ste Europeade voor Europese Volkscultuur plaats. Duizenden leden van
volkskunstgroepen uit heel Europa zullen opnieuw samenkomen om een aantal aspecten
van hun volkscultuur uit te dragen. Veel lezers van dit blad kennen de Europeade uit
eigen ervaring. Dansers, muzikanten, vendeliers, zangers en dies meer zullen er vijf
dagen lang voor een kleurrijk spektakel zorgen. Inderdaad, iedereen zal de ziel van zijn
volk meebrengen naar Martigny. Ook Vlaamse groepen zullen in Martigny zijn. Maar
voor de leden van de groepen die niet naar Martigny trekken, het volgende …
Elk jaar – zoals vorig jaar te Horsens in Jylland/Denemarken, het jaar tevoren in Zamora
(Castilla y León), nog een jaar vroeger te Kemper (Bretagne) – kon men tussen het
duizendkoppig publiek vakantiegangers ontmoeten uit alle hoeken van Europa, die er
een volksculturele vakantie van gemaakt hadden. Ze hebben het zich geen van allen
beklaagd. Men kon hen ontmoeten tijdens de regionale openings-avond, tijdens de kooren muziekavond of langs de straten bij de optocht van alle deelnemende groepen op
zaterdagnamiddag. Men kon hen ontmoeten tijdens de twee grote voorstellingen of
gewoon tijdens het Europeadebal. Tussen de programma-punten door trokken ze de stad
in of reisden ze rond in de nabije of verre omgeving.
Dat zal dit jaar zeker niet anders zijn. Martigny is een
mooie stad, gelegen in een bocht van het Rhônedal, dat het
kanton Valais (Wallis in het Duits) zowat in twee snijdt. De
relatief kleine stad ligt halverwege het mondaine Montreux
aan het Meer van Genève en de Grote Sint-Bernard, op de
grens met Italië. Martigny is een sympathiek stadje met
ongeveer 14 000 inwoners, beheerst door de burcht La
Bâtiaz uit de 13de eeuw (zie foto ►), een belangrijk
kunstmuseum, een museum vol old-timers, veel andere
bezienswaardigheden en vooral het amfitheater uit de tijd
toen het Keltische Octodurum door de Romeinen tot Forum
Claudii Vallensium omgedoopt werd.
In de wijde omgeving is het kanton Valais - overwegend Franstalig - een aantrekkelijke
streek. Maar vooral: Een Europeade is een onvergetelijke gebeurtenis. Daarom deze
gouden raad: Trek in de tweede helft van juli naar Valais in Zwitserland en meer speciaal
naar Martigny voor een volksculturele vakantie, een en ander op het ritme en de tonen
van de volksmuziek die tijdens een Europeade overvloedig klinkt, een Napolitaanse
tarantella, een Poolse kujawiak, een Provençaalse farandole, een Kempense quadrille,
een Friese fjouwer of een Schotse zeemansdans.
Willy Cobbaut en Eddy Picavet.
Info – Internationaal Europeadecomité, Bisschoppenhoflaan 231 te 2100 Deurne-Antwerpen. Tel.
03/248.07.27. E-post: info@europeade.eu. Of www.europeade.eu.

Eind vorig jaar hebben we in “De Driesprong” de uitgave aangekondigd van het
“Lexicon Vlaamse Componisten” van de hand van Flavie Roquet. We hebben ons
dat werk aangeschaft en sinds enkele weken staat het 956 blz. tellend naslagwerk in
onze bibliotheek.

LEXICON VLAAMSE COMPONISTEN
Flavie Roquet werd geboren te Alveringem in 1954 en woont nu in de Bruggestraat
21 te 8830 Hooglede. Meer gegevens hebben we over deze mevrouw niet gevonden.
Maar dat heeft allemaal niet zoveel belang. Wat wel degelijk belang heeft: “Na vele
jaren van intense arbeid”, zoals ze zelf in haar “Dankwoord” vooraan het Lexicon
schrijft, ligt haar Opus Magnum nu voor ons. Meer dan 2000 Vlaamse componisten
geboren na 1800 zijn er in kaart gebracht. De componisten zijn uiteraard alfabetisch
op naam gerangschikt en pseudoniemen werden opgenomen met verwijzing naar de
eigenlijke familienaam. Elk lemma bevat de geboorte- en (eventuele) overlijdensdatum, verder een biografische schets, een representatief overzicht van het werk van
de betrokken componist plus een beknopte bronnen- en literatuurlijst.
Het werk is zeer praktisch opgevat en de lijsten zijn zeer toegankelijk gemaakt, zoals
men dat van een degelijk samengesteld naslagwerk mag verwachten. Precies daarom
werden achteraan het boek een aantal indexen opgenomen: index van gemeenten
waar componisten geboren en gestorven zijn; index van jaartallen van geboorte en
overlijden; index van vrouwelijke componisten; index van componisten geboren in
het buitenland; index van componisten overleden in het buitenland.
De uitgave werd op 1 december 2007 aan het publiek voorgesteld tijdens de StatenGeneraal van de Klassieke Muziek. Uit de toespraak van componist Lucien Posman
citeren we het volgende: “Door haar enthousiasme en wetenschappelijke
onschuld hebben alle poorten zich geopend. Sommige poorten waren verroest
door jarenlange onverschilligheid, andere weerbarstig of argwanend, nog
andere wat jaloers of minachtend. Doch met een niets ontziende
voortvarendheid, koppig doorzettingsvermogen en vechtlust, eigen aan de
West-Vlamingen, ontpopte zij zich als een ware 'Calamity Jane' en verleende ze
zich, desnoods met decent geweld, toegang tot alle bastions. Componisten die op informatiewerving doorgaans reageren als op de fiscus - werden gewillig
als lammeren, bibliothecarissen trokken zonder morren hun stofjassen aan,
zowel cynische als welwillende musicologen doken in hun archieven; Flavie
werd als een Jeanne d'Arc ontvangen in quasi leegstaande kloosters, op
doksalen en in abdijkelders, op beiaardtorens en op zolders van
muziekscholen,
conservatoria
en
blindeninstituten;
kleinkinderen
en
achterkleinkinderen reikten haar spontaan informatie aan over hun
componerende voorvaderen. Kortom, in korte tijd veroorzaakte ze een
collectief gevoel van noodzakelijkheid om ons compositorisch landschap eens
definitief en grondig in kaart te brengen." Wat haar dus gelukt is!

Sinds het verschijnen van het boek heeft iedereen zich uitgeput in lovende
bewoordingen. En terecht! Niet alleen voorziet het werk in een reële behoefte om via

een quasi volledig naslagwerk een aspect – dat van de scheppende kunstenaars – van
het Vlaams muziekleven sinds de vergissing van 1830 in kaart te brengen. Het haalt
ook de zovelen vanonder het stof van de vergetelheid die mede, naast de
beroemdheden, hun steen hebben bijgedragen tot het in stand houden van een
b(l)oeiend muziekleven in Vlaanderen en dit meer dan anderhalve eeuw lang. In
vele bladzijden van dit naslagwerk weerspiegelt zich daarenboven de geschiedenis
van Vlaanderen en hoe het volk in deze Zuidelijke Nederlanden moeizaam uit het dal
van de verfransing gekropen is. Eén voorbeeld maar: Gust Meeus (1861-1927)
bracht zijn hele leven door in Londerzeel. De marsen die hij componeerde, dragen
allemaal Franse benamingen!
In het boek staat hier en daar een
vraagteken waar een geboortejaar of
een overlijdensjaar diende te staan.
Bij sommigen staan zelfs twee
vraagtekens, zoals bij Jean Fynn b.v.
Vandaar de dringende vraag van de
auteur waar ze zegt dat “aanvullingen
en correcties in dank aanvaard
worden en bij een herdruk in het boek
zullen opgenomen worden.”
Voor haar adres: Zie paragraaf II van
dit
artikel.
En
verder
ook
flavie@pandora.be of het faxnummer
051/24.30.83. Met elke verbetering of
aanvulling bewijst men de gebruikers
van de volgende herdrukken – die er
zeker komen – een dienst.
Hier en daar vertoont een lemma duidelijk de sporen van de bron (de familie b.v. of
de componist zelf). Met hun rol tijdens de jaren 1940-1944 b.v. zijn sommigen wel
erg creatief tewerk gegaan of leden ze aan geheugenverlies. Stuur uw opmerkingen
echter gerust aan mevr. Roquet. Haar “Lexicon Vlaamse Componisten” kan er alleen
maar (nog) beter mee worden.
Doorheen de informatie die elk lemma bevat, krijgt men ook een beeld van het
muziekleven in Vlaanderen tijdens de voorbije anderhalve eeuw. Dit Lexicon is dus
niet enkel een naslagwerk. Het is ook een boeiend “leesboek” geworden, waar men
regelmatig zal naar teruggrijpen, ook als men niet naar een of andere naam op zoek
zou zijn.
Willy Cobbaut

Info – Flavie Roquet, “Lexicon Vlaamse Componisten geboren na 1800”. Uitg.
Roularta Books Roeselare 2007. 16 x 24 cm. 956 blz. Prijs: 72 euro.

Even ten noordwesten van het centrum van Lokeren staat de bakstenen
Heirbrugmolen, een beltmolen van het bovenkruierstype (*) uit de tweede helft van
de 19de eeuw, nu fraai gerestaureerd. Aan de voet van die molen werd
zondagnamiddag 13 april jl. (Erfgoeddag) door de mensen van het Instituut voor
Vlaamse Volkskunst de vernieuwde bundel “Vendeltermen” voorgesteld.

VERNIEUWDE BUNDEL “VENDELTERMEN”
De bundel “Vendeltermen” verscheen voor de eerste maal in 1987 met een herdruk
in 1993. Maar na zoveel jaren drong een herwerking zich op. Ook het vendelzwaaien
heeft de voorbije 20 jaar ontwikkelingen doorgemaakt. Daarom dus deze derde en
herziene uitgave. Sommige termen werden anders geformuleerd, om ze beter te
verklaren of omdat er ook nog andere combinaties mogelijk bleken waarmee de
eerdere beschrijving nog geen rekening hield. Er werden ook nieuwe termen
bijgevoegd en de indeling werd eveneens aangepast.
De voorstelling van de bundel werd mooi
ingekaderd in een aantrekkelijk programma.
In het molenmuseum onder de molen was er
een doorlopende voorstelling van opnames
van vendelspelen, volksdansvoorstellingen
en folklorefestivals. Op het terrein voor de
molen konden de aanwezigen genieten van
een optreden van de dansers en vendeliers
van vkg. “Tijl Uylenspiegel” uit SintKatelijne-Waver. Voor de kinderen was een
springkasteel voorzien en voor iedereen
waren er natuurlijk drankjes, Lokerse
paardenworst, meulenbrood en Lokerse
peperkoek. (Cw)
Info – “Vendeltermen” – Uitg. IVV, 2007 – 36 blz. Prijs: 9,05 euro (portkosten
inbegrepen). Bedrag over te maken op rek. 416-3079451-83 van IVV vzw,
Dorpstraat 83 te 9190 Stekene.
►ZIE OOK ELDERS IN DIT NUMMER VAN ‘DE DRIESPRONG’

(*) Belt- of bergmolens zijn omgeven door een kunstmatige heuvel, zodat zij van daaraf
gemakkelijk kunnen worden bediend en toch wat hoger boven de omgeving uitsteken dan de
zgn. grondzeilers. In die berg zijn aan voor- en achterkant open gedeelten, zodat paard en
wagen op de begane grond rechtstreeks de grote deuren in het ondergedeelte van de molen
konden in- en uitrijden voor de aanvoer van het graan en de afvoer van het meel. Een
bovenkruier is een molen waarvan alleen de kap beweegbaar is om op de wind gezet te
worden. (WP)
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♣ VOLKSKUNDE – VOLKSKUNST – MUSEA - Volkskunde en volkskunst zijn
twee verschillende begrippen. Volkskunde is de studie van de verschillende aspecten
van het volksleven zoals dat door het volk als traditiegetrouwe gemeenschap wordt
beleefd. Het werkterrein van volkskundigen beslaat zowel de geestelijke als de
materiële volkscultuur en o.a. de volksgebruiken, het volksgeloof, sagen en
sprookjes en … de volkskunst. Dat laatste is een begrip dat overigens moeilijk te omschrijven is. Wij krijgen nog wel de gelegenheid om daar in een der volgende
nummers van “De Driesprong” wat nader op in te gaan.
Het raakvlak tussen volkskunde en volkskunst kunt U gaan bekijken in binnen- en
buitenlandse musea. Ze bieden zich aan onder verschillende benamingen:
Folkloremuseum – Heemkundig museum – Museum voor volkskunde – Streekmuseum enzovoort. Onze raad bij het begin van de vakantietijd: Stap tijdens uw
zomerse uitstappen gerust eens een museum binnen. De paar uren tijd hieraan
besteed, worden U ruim terugbetaald door wat U daar te zien krijgt. Aanbevolen!
♣ MON DE CLOPPER – TIEN JAAR GELEDEN – Op 26 december van dit jaar
zal het precies tien jaar geleden zijn dat Mon de Clopper op 76-jarige leeftijd te
Ekeren overleed. Het spreekt vanzelf dat het november-december-nummer 2008 van
“De Driesprong” aan de figuur van de stichter en voorzitter van de Vlaamse
Volkskunstbeweging de passende aandacht zal besteden.
♣ WIJZIGING WETGEVING WETTELIJK DEPOT – De wet van 8 april 1965
tot instelling van het wettelijk depot bepaalt dat van alle publicaties die in België
verschijnen en van alle publicaties die in het buitenland door Belgische auteurs
worden uitgegeven, een exemplaar moet worden gedeponeerd bij de Koninklijke
Bibliotheek (afd. Wettelijk Depot, Keizerslaan 4 te 1000 Brussel). De doelstelling
van deze wet is uiteraard het bewaren van ons cultureel erfgoed.
Omdat in 1965 digitale informatiedragers en microfilms niet of nauwelijks
ontwikkeld waren, werd de wet in december 2006 gewijzigd om de toepassingssfeer
uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers. (KB dd. 14 februari 2008). Kort
samengevat onderging de wet volgende wijzigingen: 1. Vanaf 1 april 2008 moeten
van alle niet-periodieke publicaties (boeken en brochures) twee exemplaren worden
gedeponeerd. Voor de periodieke publicaties (dagbladen, tijdschriften, enz.) dient,
zoals voorheen, één exemplaar gedeponeerd: 2. Elektronische publicaties op
materiële dragers (diskette, CD, CD-Rom, DVD) en microfilms moeten eveneens
gedeponeerd worden; 3. Elektronische online publicaties kunnen op vrijwillige basis
via het URL e-depot ook gedeponeerd worden. Op eenvoudig verzoek stuurt de
redactie van “De Driesprong” U graag een kopie van de huidige reglementering.

♣ WELKOM IN DE LIEDJESKIST – “De liedjes in deze verzameling treft U aan
zoals ik ze ken. Het zijn liedjes in de Nederlandse taal, waaronder ik ook de
verschillende dialecten, het ‘oud’ Nederlands, het Vlaams en het Zuid-Afrikaans
rangschik. Ik ben mij ervan bewust dat er van deze liedjes vele versies bestaan, soms
met andere woorden en soms ook met een andere melodie. De meeste liedjes hebben
hun eerste regel als titel meegekregen. U kunt zoeken op alfabet, maar U kunt ook
eens bij de verschillende thema’s speuren. U treft in de kist niet alleen de teksten
aan, maar ook de zangmelodie in notenschrift. Wanneer U met de muis op het
notenschrift klikt, kunt U de melodie in eenvoudige midiklanken beluisteren. In mei
2007 ging de kist voor het eerst open.” Zo luidt de inleiding van de hand van
Jeannette Fremouw, voorzitster van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang.
Om deze internet-liedjeskist te openen,
hier is de ‘sleutel’: www.liedjeskist.nl.
Klik nadien eens op → nieuws → linkjes.
Daar staan ook nog veel buitenlandse
liederen.
♣ LITERATUURLIJST – Tik via de internet-zoekmachine Google de volgende
zoekterm in: “literatuurlijst van boeken en artikelen” en nadien bij de resultaten
opent U → literatuurlijst. U krijgt daar een lijst van boeken en artikelen in het
liedarchief over volkslied, volksmuziek, volksdans, volkscultuur, volkskunde,
heemkunde, dialect e.a. in Nederland en België. Klik onderaan de lijst ook eens op
Liedarchief Weebosch-Bergeijck. En wil U nog wat blijven grasduinen, hier is nog
een ‘adres’: www.volksliedarchief.nl.

♣ DE VVKB OP HET INTERNET – De VVKB op het internet ontmoeten, dat kon
natuurlijk al lang. Tik “vlaamse volkskunstbeweging” als zoekterm bij Google in en er
bieden zich 543 pagina’s aan waarin U kunt gaan rondneuzen. Met vvkb als zoekterm is
er keus uit 575 resultaten.
Maar sinds een drietal maanden heeft de VVKB ook een eigen website en dat bedoelen
we natuurlijk. www.vvkb.org om meer precies te zijn. U bent daar nog geen kijkje gaan
nemen? Onvergeeflijk eigenlijk! Wat U nu moet doen? Onmiddellijk de lezing van dit
nummer van “De Driesprong” even onderbreken, direct naar uw computer hollen,
www.vvkb.org intikken … en het resultaat bewonderen. Benny Meyns heeft er echt iets
moois van gemaakt!
U kunt nog iets doen. Als uw groep een eigen website heeft, kan de webmaster een zgn.
link leggen tussen die groepswebsite en die van de VVKB. Als dat ondertussen nog niet
gebeurd is, zet U dat maar als agendapunt op het programma van de eerstvolgende
bestuursvergadering. Waarvoor onze dank!

♣ FINANCIERING VRIJWILLIGERSVERZEKERING – Toenmalig staatssecretaris voor overheidsbedrijven Bruno Tuybens werkte samen met de provincies
een verzekering uit die vrijwilligers beschermt. De verzekering was er ook voor ad-

hoc initiatieven zoals bijvoorbeeld straatbarbecues. Bedoelde staatssecretaris maakte
in 2006 via de subsidiepot van de Nationale Loterij een budget van 850 000 euro vrij
en voor 2008 had hij reeds aangekondigd dit bedrag tot 1 000 000 euro te verhogen.
Intussen is Didier Reynders bevoegd voor de Nationale Loterij en is het – zo wordt
van verschillende zijden bevestigd – niet uitgesloten dat hij eenzijdig de budgetten
voor deze (gratis) collectieve verzekering, zonder overleg met de provincies, zal
schrappen. Dat deze verzekering enkel aan Vlaamse vereniging wordt aangeboden,
zal aan deze maatregel waarschijnlijk niet vreemd zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart van Malderen (sp.a) organiseerde hiertegen een petitie en
voegde er aan toe: “Deze polis biedt een pak rechtszekerheid aan ons
verenigingsleven. De Vlaamse verenigingen worden dus genekt door minister
Reynders.” – “Mensen die vrijwillig een buurtfeest organiseren of een jeugdbeweging die een fuif op poten zet, zijn de pineut”, zo lezen we in “Trends” van 17
april jl.
Dat was de toestand einde mei, het ogenblik waarop wij aan dit nummer van
“De Driesprong” de laatste hand legden. Wij hopen dat een en ander door de
feiten zal achterhaald zijn wanneer U het blad in handen krijgt. Hoop doet leven …
♣ KOOPJES – Het IVV biedt tot einde juni e.k. koopjes aan. Koopje I: Een pakket
van zeven dansbundels kan aangeschaft worden tegen de prijs van 20 euro. Het
pakket omvat de traditionele bundels “Hoogstraten” – “Midden-Brabant II” –
“Noorderkempen” – “Dansen uit Vlaanderen” en drie bundels met nieuwe creaties:
“Dans Nu 3” (met o.a. Dans rond de Schout en Kermisdans van Rupelmonde); “Dans
Nu IV” (met o.a. Draden Spinnen en De Loere); “Dans Nu 5” (met o.a. Dans voor
Drie, Kantklossen en Vierkante Ronde). Koopje II: Dit pakket omvat de twee
bundels “Het Vliegende Vendel” en “Vendeltermen Uitgave 2007”, dit tegen de prijs
van 15 euro. Portkosten: a/ Geen, indien afgehaald bij Paula Wouters, Herentalsebaan 73 in 2240 Zandhoven – Of op het secretariaat IVV, Markt 40 bus 4 in 9160
Lokeren. b/ 5,50 euro per pakket indien toe te sturen per postpakket. Betalingen op
bankrekening 416-3079451-83 van IVV vzw, Dorpsstraat 83 in 9160 Stekene.
♣ 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!

₪

OPINIE

Vooraf dit: Met “volkslied” bedoelen we hier geenszins een “lied dat als uitdrukking
van het samenhorigheidsbesef van de bewoners van een bepaalde staat bij nationale
en plechtige gelegenheden ten gehore wordt gebracht” (*), noch een lied dat door
een (volks)gemeenschap binnen die staat ook als dusdanig wordt gebruikt, resp.
nationale en regionale hymnen dus. Los van de vraag in hoever dat samenhorigheidsbesef in een aantal Europese staten bij de meerderheid beantwoordt aan de realiteit.

LIED VAN MIJN LAND
Is dat een volkslied?
Is “Lied van mijn land” een volkslied? Dezelfde vraag voor “Tineke van Heule” van
René de Clercq en Emiel Hullebroeck. – “Vlaanderen” van Willem Gijssels en
Renaat Veremans. – “Op de purp’ren hei” van Eug. de Ridder en Armand
Preud’homme. – “Avondliedje” van Jef Lesage en Jos Mertens. – “Dan mocht de
beiaard spelen” van Em. Hiel en Peter Benoit. En nog zovele andere populaire
Vlaamse liederen. Zijn dat allemaal volksliederen? Of mogen we ze niet tot de
volksmuziek rekenen zoals een aantal milieus in Vlaanderen dat zouden willen?
We hebben het altijd lastig gehad met de omschrijving die de International Folk
Music Council ooit gaf van wat we onder “volksmuziek” moesten verstaan. We
willen U deze omschrijving daarom toch niet onthouden, samengevat dan.
Volksmuziek is het resultaat van een muzikale traditie die zich heeft ontplooit door
mondelinge overbrenging. De benaming kan worden toegepast op muziek welke is
voortgekomen uit het allereerste begin van een gemeenschap. Creaties van één
enkele componist kunnen hier ook onder vallen, in zover ze nadien opgenomen
worden door de volksgemeenschap. Creaties die bedoeld zijn om ongewijzigd te
blijven - aangezien het juist de her-vorming en de her-schepping van de muziek door
de gemeenschap aan die muziek het karakter van volksmuziek geven – vallen buiten
de bepaling. Het volkslied – een der verschijningsvormen van de volksmuziek – valt
binnen de bepaling. Het drukt eveneens de psychische en de esthetische bevindingen
van de gemeenschap uit, waar het anoniem in opgaat. Dat lijkt ons te beperkt!
Wij hebben het altijd bepleit om een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds
oude volksliederen en anderzijds nieuwe volksliederen.
Een paar voorbeelden van de eerste soort. “Heer Halewijn zong een liedekijn”, een
Middelnederlandse ballade, en “Nu sijt wellecome”, een kerstliedje dat een Duitse
versie uit de 11de eeuw heeft. En natuurlijk ook “Ik zag Cecilia komen”,
waarschijnlijk van Italiaanse oorsprong, maar evenzeer door Vlaanderen als door
Tsjechië “geclaimd”. Op deze pareltjes is van toepassing wat Johan Fleerackers in
1980 schreef voor het “Groot Gezinsliedboek” van de uitgeverij Lannoo: “Naar
Middeleeuwse traditie bleven de auteurs van woord en lied vrijwel anoniem. Daaruit
besluiten dat deze liederen het product zijn van een soort collectieve inspiratie, is

onjuist. Alle liederen gaan in hun verre oorsprong terug tot één scheppend
kunstenaar. Maar in tegenstelling tot het Middeleeuwse schilderij dat het werk bleef
van één man, heeft het volkslied doorheen de eeuwen wel wat wijzigingen ondergaan
en in die zin kan men het oude lied werkelijk een volkslied noemen.”
Wie deze elementen strikt beperkend zou toepassen op volkslied-creaties van na
1850 en ze dus als volkslied afwijzen, zou zich o.i. wat al te zeer schatplichtig maken

aan de Duitser Johann Gottfried Herder en zijn “Stimmen der Völker in Liedern” uit
1778. Volgens hem diende het onvervalste volkslied niet alleen melodieus te zijn,
maar evenzeer algemeen verbreid, van een anonieme dichter en componist en het
gehele volk toe te behoren.
Deze inderdaad veel te beperkende
omschrijving mag dan al romantisch en
aantrekkelijk klinken, ze is duidelijk onjuist
en gelukkig maakt de geciteerde Johan
Fleerackers deze fout niet. Over de Vlaamse
liederen van na 1850 spreekt hij als van “een
nieuw genre volksliederen”.
En hij vervolgt: “Deze liederen verschillen
wel inhoudelijk en muzikaal van de oudtraditionele Nederlandse volksliederen, maar
hebben met deze gemeen dat zij, doorheen
de tijden, zijn gaan behoren tot het
“gesunkenes
Kulturgut”
(cfr.
Hans
Naumann) van onze Vlaamse gemeenschap.
(…) Emiel Hullebroeck en Armand
Preud’homme zouden er hun levenswerk
van maken. Hun liederen werden populaire
‘schlagers’ en volksliederen in de echte zin
van het woord.”
Het “Lied van mijn land” van Anton van Wilderode en Ignace de Sutter is dus wel
degelijk een volkslied. En niet te omschrijven als een van de zovele “artistieke
uitspattingen van aderverkalkte nationalisten”, zoals Johan Anthierens deze nieuwe
Vlaamse volksliederen met een bedenkelijke uitschuiver dacht te moeten betitelen.
Misschien heeft de Vlaamse Beweging wat te eenzijdig en wat te veel strijdliederen
voortgebracht. We gaan dat niet ontkennen. Maar dat is nog geen reden om het
(relatief recent) werk van een groot aantal Vlaamse tekstdichters en componisten én
contact met het volk én een passend artistiek karakter te ontzeggen. Ze maken deel
uit van onze volkscultuur en er is geen enkel reden om er in een ontwijkende boog
omheen te stappen!
Willy Cobbaut.
(*) Cfr. de definitie door de Nederlandse musicoloog E.L. Heins gebruikt in de Grote
Winkler Prins uit 1974 en ook in de Microsoft-Encata-vesie uit 2006 aangehouden.

