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DE DRIESPRONG
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het tweemaandelijks tijdschrift
van de
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(Secretariaat en zetel:
p/a Lieven Stubbe,
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lieven.stubbe@telenet.be)

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

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

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

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




Evelyn Tavernier, muzikante bij “De Hovelingen-Viking”, Gistel. Foto DHV.
Leden van vkg. “Knipoog” uit Affligem tijdens hun Fosseleade van 2008. Foto
Knipoog.
Vendeliers van vkg. “De Krekels”, Bonheiden. Foto De Krekels.

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

THEI MIT DE TREKBUUL – Willem de Meyer kon
als geen ander zijn publiek aan het zingen zetten. En
elke week zorgen zovele andere accordeonspelers –
zonder de overige muzikanten te vergeten – voor de
sfeer en het gepaste ritme tijdens de dansrondes.
Thei mit de Trekbuul heette eigenlijk Thei Buddinger
en hij speelde voor de dansgroep “De Hakkespits” uit
Venray in de Nederlandse Peel. Thei zelf woonde in
het kerkdorp Castenray. Hij kon lezen noch schrijven
en van notenschrift had hij geen kaas gegeten. Maar
accordeon spelen deed hij als de beste. Hij speelde alle
dansmuziek uit zijn hoofd. Hij heeft zijn hele leven
muziek verzorgd op bruiloften en partijen en bij “De
Hakkespits” en beheerste het repertorium tot in zijn
vingertoppen.
Een van de lievelingsmelodieën van deze speelman
was een naamloze polka. Thei was in de tachtig als hij
stopte en niet lang daarna is hij helaas overleden. De
“Polka van Thei” staat nog steeds op het programma
van “De Hakkespits”. Het is een blijvende herinnering
aan de muzikale smaakmaker van de dansgroep. (Cw)

■ (Gedeeltelijk naar een bijdrage van Piet de Boer in
het herfstnummer 2000 van het tijdschrift “Traditie” –
Tekening van William Beaufays).

De mey die komt ons by seer bly,
de winter kout ons nu verlaten heeft;
't gebloemte dat komt uyt en spruyt
door Febus, die ons nu sijn wermte geeft.
Dianes nagte lang, Boreas stuer en strang
ons nu verlaten, in vrolickheyd leeft;
de nachtegael singt, dat geytjen dat springt,
het swalefken zweeft.
Godt Pan die sit in 't veldt en telt
sijn schapen die daer weyden in dat gras.
Sijn pijpjen hy doe nam en klam
op eenen berg daer 't seer genoeglijk was.
In 't oog kreeg hy seer dra sijn soete Silvia,
die Coridon ontmoete seer ras;
hy leydese voort, sy worde verstoort,
en wierpse in 't gras.
Coridon sprak met lust: ‘ey rust,
mijn soete Silvia, wat aen mijn zy.’
Een suchjen haer ontvloot seer bloot,
nochtans lonkten haer oogen op hem bly.
Coridon sprak haer toe: ‘wel soete bekje, hoe!
ik bender niet veer, sucht ghy dit om my?
nu segt, herderinne, wat quelt er de minne?
verklaert my vry!’
- ‘Och neen 't en is dat niet, maer siet,
mijn schapen zijn verstrooit hier in dit dal;
een lammeken ik nu mis, gewis,
't is voor mijn jonger hert groot ongeval.
Coridon laet my gaen!’ - Silvia blyvet staen;
in 't ruyssende bosjen is geen geschal,
't is niet dan gewoel van bladeren koel,
ach maekt my mal.

■■■ Eerste vier strofen, overgenomen uit de verzameling “Het oude Nederlandsche
lied” van Florimond van Duyse (Deel I). Uitg. Martinus Nijhoff/De Nederlandsche
Boekhandel – 1903. De tekst is van Jacob Westerbaen. Gezongen op een (Franse)
melodie uit de “Nederlandsche gedenck-clanck” (1626) van A. Valerius.

Maandagvoormiddag 20 april jl. startten de activiteiten van de Brusselse
Beurs met een halfuurtje vertraging, omdat een computerstoring belette
dat een aantal financiële cijfergegevens de schermen bereikten. Nadien
verliep alles naar wens. Dat vernamen we in het VRT-nieuws van 13 uur,
midden een reeks andere negatieve berichten uit binnen- en buitenland
waaraan maar geen einde leek te komen. Positief nieuws was er ook die
dag zo goed als niet.
Nog even naar de computerpanne in de Brusselse Beurs. Een concrete
vraag: Wat was van dit feit de nieuwswaarde? Voor de doorsnee kijker
had dit bericht in elk geval geen enkele nieuwswaarde. En zelfs voor de
kleine minderheid belangstellenden voor beursnoteringen en
aanverwante dingen, mag de vraag gesteld worden of ze daarop nu
precies zaten te wachten. Triestig. Inderdaad. Want er is zoveel meer te
melden dat oneindig belangrijker is, omdat het positieve bouwstenen
aanbrengt voor het leven van burger en maatschappij.

Beste vrienden
Elke dag van de week – en zeker tijdens de weekends – houden
tienduizenden en tienduizenden vrijwilligers het Vlaams verenigingsleven
draaiend. Er zijn uiteraard de vele sportclubs, waarvoor alle respect. Maar
nog vele malen talrijker zijn de socio-culturele verenigingen die samen
zeven dagen op zeven voor een kalender activiteiten zorgen waaruit
iedereen kan kiezen en dit tot in de verste uithoeken van het Vlaamse
land, in de grote en kleine steden, maar evenzeer in de kleinste
dorpsgemeenschappen.
De waarde van het verenigingsleven in Vlaanderen heeft vele facetten.
Financieel en economisch brengt dat verenigingsleven een geldstroom in
beweging die voor het bedrijfsleven en dus voor de tewerkstelling een niet
te onderschatten belang heeft. En niet alleen voor de brouwerijen,
drankgroothandels en cafés, als U daar misschien eerst aan denkt!
Dat economisch aspect is belangrijk. Maar nog veel en veel belangrijker
zijn de culturele en sociale aspecten van het verenigingsleven voor de
reeds genoemde tienduizenden en tienduizenden leden van club A en
sociëteit B en vereniging C en groep D en ga zo maar voort.
Toch is dat stuk van het maatschappelijk leven quasi totaal afwezig in het
algemeen nieuws bij de verschillende media waarover wij beschikken. In
het beste geval wordt nog eens iets vermeld in de regionale zenders van
de televisie en de streekpagina’s van de kranten ...

Niettemin is het socio-cultureel leven in Vlaanderen belangrijk. Om het
heel even dicht bij huis te zoeken: Wie elke week als danser, muzikant,
vendelier … een avond mag doorbrengen met de vrienden van een
volkskunstgroep en dat af en toe kan aanvullen met een publieksgerichte
activiteit, haalt daar vreugde en gezelligheid uit en draagt bij tot het in
stand houden van een deel van ons volkskunstpatrimonium.

Vkg “Reynout” uit Dendermonde in Schoten

(Foto Fred Scholliers)

Daarenboven en meer in het algemeen nu, het verenigingsleven draagt in
niet geringe mate bij tot de strijd tegen de verzuring. Als medicatie tegen
de stress is het voor veel mensen een werkelijke hulp. Het helpt om het
om zich heen grijpend negativisme te keer te gaan. Voor de culturele en
algemeen-menselijke verrijking van eindeloos veel individuen is en blijft
het van onschatbare waarde. Al die sociale contacten werken daarenboven de onderlinge verdraagzaamheid onmiskenbaar in de hand.
Kortom, hier wordt een gelukkiger maatschappij geschapen.
Daarom dat we ervoor pleiten om het werk van de socio-culturele
verenigingen een plaatsje te gunnen op de eerste rij in het algemeen
nieuws van televisie en dagbladen en weekbladen. De berichtgeving over
het reilen en zeilen binnen het hedendaagse Vlaanderen zal zodoende
opnieuw worden wat die berichtgeving in feite zou moeten zijn: Een
getrouwe en evenwichtige afspiegeling van het dagdagelijks
leven in onze maatschappij.
Computerpannes bij de opening van de Brusselse Beurs maken daar
geenszins deel van uit!
Theo Smet

------------------------------------------------------------

Enkele bladzijden verder in dit nummer van “De Driesprong” leest U het verslag
van een bezoek dat enkele leden van de redactie brachten aan Joke van den Brandt en
Frank-Ivo van Damme, resp. kalligrafe en graficus, beiden kunstenaars minstens op
Europees niveau en, als U het ons vraagt, nog een trapje hoger. In de hiernavolgende
bijdrage wijden wij enkele paragrafen aan de kalligrafie. (1) De grafiek komt hier
later nog wel eens aan de beurt.

Kalligrafie
is zoveel meer dan schoonschrijven
Een beetje geschiedenis
Veel volledigheid wordt hier niet nagestreefd. Maar enkele feiten en evoluties
moeten we toch op een rijtje zetten. Als we ons tot Europa mogen beperken – al doen
we daarmee Oosterse en zeker ook de Arabische culturen onrecht aan – het is
allemaal begonnen met het Latijnse alfabet, dat zijn oorsprong vond in het Fenisisch,
het Grieks en het Etruskisch alfabet. De eerste lettertekens doen hun intrede in het
Oude Rome zowat in 600 voor Christus. Er ontwikkelen zich nadien nog verschillende strekkingen – mede onder invloed van niet-Romeinse inbreng - tot we aan een
tweede rustpunt komen, het zgn. Karolingisch schrift. Dit schrift wordt in een aantal
kloosters uitgewerkt en zal zijn definitieve vorm krijgen in het klooster van SaintMartin-de-Tours, van waaruit het in het hele keizerrijk verspreid wordt.
Enkele eeuwen later wordt dit Karolingisch schrift smaller, de letters worden hoger,
de gebogen lijnen worden gebroken en het zgn. gotisch schrift is een feit. Hiervan
wordt in wereldlijke en stedelijke milieus op ruime schaal gebruikt gemaakt, tot de
Italiaanse humanisten de Karolingische handschriften ontdekken en er een letter uit
ontwikkelen die er sterk bij aanleunt. De zgn. antiqua is geboren.
Dit schrift ontplooit zich eerst in Italië en later, dank zij het boek, in heel Europa.
Gelijktijdig ontstaat hiervan ook een cursieve versie met naar rechts hellende letters
en zeer gebonden. Deze versie evolueert later tot het zgn. humanistisch cursief. Dit
schrift wordt in de 17de eeuw in Frankrijk een bastardaschrift (2) met afgeronde
vormen. Gelijktijdig wordt het rondschrift gebruikt, dat gegroeid is uit het gotisch

cursief en een administratief handschrift. Vanuit Engeland wordt dan een eeuw later
een gelijkmatig en zeer leesbaar schrift verspreid, de zgn. anglaise, geïnspireerd op
Italiaanse bastarda. Sindsdien zijn onze schriftmodellen nog nauwelijks gewijzigd.
Letter per letter
Karolingisch – Het Romeins cursief vormt in de loop van de 7de eeuw de basis van
regionale schriften zoals het Merovingisch, Visigotisch, Lombardisch enzovoort. In
de loop van de 8ste eeuw wordt dan in Corbie dit schrift geregulariseerd, resultaat van
een weloverwogen zoektocht trouwens naar een schrift dat kon beantwoorden aan de
behoeften van de zgn. Karolingische Renaissance. In 789 verordent Karel de Grote
officieel het gebruik ervan. Het is een schrift met enkel kleine letters en blijft bijna
vier eeuwen ongewijzigd.
Gotisch – Om praktische en andere redenen zijn de ronde vormen van het
Karolingisch schrift geëvolueerd naar de rechte, verticale en hoekige letters van de
gotiek, dat in feite geen nieuw schrift is omdat het de opbouw van het Karolingisch
bewaart. Alleen zijn de letters nu smaller en het contrast tussen wit en zwart wordt
extra benadrukt. Gutenberg zal de textura – het formele boekschrift van het gotisch –
gebruiken voor het graveren van zijn eerste lettertypen.
Cursiefschrift – In een eerste stadium wordt dit schrift gebruikt voor werken
waaraan minder hoge kwalitatieve eisen worden gesteld. Door het sneller schrijven,
krijgt de letter een lichte helling, ontstaan er ligaturen en worden de letters in één
pennentrek geschreven. Dit schrift verspreidt zich eerst in Italië, later ook in talrijke
andere Europese landen als Frankrijk, Engeland, de Nederlanden en Spanje, waar het
een groot succes kent.
Anglaise – Sterk hellend schrift waarvan de letters aan elkaar geschreven worden. Er
zijn nu definitief grote en kleine letters, al bestonden die strikt genomen ook al
vroeger. De wijd verbreide formele toepassing van dit schrift heeft er het
modelschrift voor Europa van gemaakt, hoofdzakelijk om drie redenen: het kon snel
worden geschreven, het was zeer leesbaar en het succes ervan werd mede in de hand
gewerkt door het gebruik van de metalen pen. Ons huidig schrift is er rechtstreeks
van afgeleid.
De kalligrafie wordt kunst – In Europa werd het kalligraferen aanvankelijk
uitgevoerd door slaven, later en na de doorbraak van het christendom door monniken
in de kloosters. In de latere Middeleeuwen ontstonden er zelfs gilden voor
kalligrafen en verluchters. Deze laatsten maakten de versieringen bij het letterwerk.
Na de uitvinding van de boekdrukkunst raakten deze beroepen langzamerhand
overbodig. Pas na het midden van de 19de eeuw herleefde de belangstelling voor de
kalligrafie, eerst vooral als hobby, later als de beoefening van iets dat zich zou
ontwikkelen tot een zelfstandige kunstvorm. De betekenis van de term “kalligrafie”
evolueerde mee en heeft vandaag de dag zeker niet meer dezelfde betekenis als
enkele eeuwen geleden. (3)

De hedendaagse kalligrafie
Wie – zoals de samensteller van deze bladzijden – om de drie maand telkens opnieuw uitkijkt naar de dag dat de postbode een nieuw nummer van “Letternieuws”
(4) in de bus steekt, weet dat kalligrafie een zelfstandige kunstvorm op niveau
geworden is, wat een Vlaams minister van Cultuur daarover ook moge denken.
Toch een vraagje om deze bijdrage af te sluiten: Is kalligrafie ook volkskunst? Pierre
Alechinsky stelde ooit dat de houtsneden uit oude boekillustraties naar zijn mening
uitingen van volkskunst waren. Ook de Vlaamse volkskundige Maurits de Meyer
rekent een aantal incunabelen van de prentkunst uit de 15de eeuw “ongetwijfeld tot
het domein van de volkskunst”.

Kalligrafisch werk van Joke van den Brandt
En de kalligrafie? Wanneer deze kunstvorm – af en toe flirtend met de grafiek - zich
op het artistiek niveau bevindt van Corrie Cameron (Fr), Kitty Sabatier (Fr), Roger
Druet (Fr), Monica Dengo (It), Karlgeorg Hoefer (D), Hermann Kilian (D), Joke van
den Brandt (Vl) en de zoveel anderen die hier ook vermeld dienden te worden, dan is
kalligrafie geen volkskunst meer. Maar kalligrafie is de voorbije decennia zeer
populair als hobbykunst, resultaat van artistieke huisvlijt zeg maar en het is zeker
niet denigrerend bedoeld. In het spoor van Alechinsky en De Meyer aarzelen we niet
om op dit “niveau” wel degelijk van een vorm van volkskunst te spreken.
Willy Cobbaut

(1) Deze bijdrage is schatplichtig aan o.a. de “Inleiding tot de westerse kalligrafie”
van Véronique Sabard, Vincent Geneslay en Laurent Rébéna. (In het Nederlands
vertaald door Joke van den Brandt).
(2) Bastarda (of bastard) was een Gotisch schrift dat werd gebruikt om te voorzien
in een vereenvoudigde letter, toepasbaar voor het kopiëren van minder belangrijke
boeken of documenten.
(3) Woordenboeken zijn hier niet altijd “mee”. Als in de Dikke Van Dale de term
“kalligraaf” het woord “schoonschrijver” als uitleg krijgt en “kalligrafie” de term
“schoonschrijfkunst”, dan mag men zich daarbij toch vragen stellen. De MicrosoftEncarta-Winkler Prins is trouwens in hetzelfde bedje ziek.
(4) “Letternieuws” is het driemaandelijks tijdschrift van “Kalligrafia”, de Vlaamse
vereniging ter bevordering van de kalligrafie. Het leesgeld bedraagt 30 €, over te
maken op rekening nr. 402-4058151-56 van “Kalligrafia”. Adres van de vereniging:
Molenbaan 8 te 2160 Wommelgem.

Kalligrafisch
werk
van
Joke
Van den
Brandt.

In de brochure “In alle stilte” schreef André Vervaet ”Kalligrafie is méér dan aan
tafel zitten en schrijven. Het is een aloude kunstvorm, die onder andere door de
middeleeuwse monniken tot een hoog kwaliteitsniveau werd opgetild. Deze
kloosterlingen (…) die met eindeloos geduld en toewijding pagina na pagina en
boek na boek schreven en inkleurden en op die manier uitzonderlijke manuscripten
tot stand brachten.” Het woord kalligrafie is overigens een samentrekking van
twee oud-Griekse woorden , “kallos” (schoonheid) en “graphein” (schrijven of
schrift).

Op de koffie bij …

Joke van den Brandt en Frank-Ivo van Damme
Zelden een namiddag mee gemaakt die zo aangenaam, boeiend en
verrijkend was als ons bezoek aan Joke van den Brandt en Frank-Ivo van
Damme aan de Sint-Lucaslaan in Ekeren. Als je daarbij dan nog op
sleeptouw wordt genomen door iemand die er al jaren kind aan huis is, zit
je uiteraard op rozen.
Het werd dan ook een fijne
confrontatie met een artistiek stel,
dat elk op eigen terrein maar elkaar
toch schitterend aanvullend en
ondersteunend, naam heeft verworven, ook ver buiten de landsgrenzen.
Joke was van jongs af al gefascineerd
door het “kunstzinnig schrijven”. In
de echte geest van de kalligrafie, die
zij zowel met pen als met penseel tot
een volwaardige kunstvorm heeft
opgetild en graag verder doorgeeft
aan een nieuwe generatie.
Frank-Ivo van Damme, sinds 1992 ere-directeur van de Stedelijke Academie
voor Plastische Kunsten (District Merksem, Antwerpen), ooit door hem
opgericht als de “Vrije Vesper Tekenschool Merksem”, was en blijft tot
vandaag een zeer gedreven en artistiek uitzonderlijk begaafd graveur
zowel in hout als koper. “Eén van de laatste der Mohikanen!”, lacht hij in
zijn witte baard. Want in Europa blijven er amper nog een handvol over.
Frank-Ivo ontwerpt ook gewoon schitterende exlibrissen waarin niet zelden
het vrouwelijk naakt ruime aandacht krijgt, maar tekent ook zeer accurate
portretten en betekenisvolle illustraties vol symboliek. Ook zijn naam is tot
een begrip geworden van kwaliteit.

Joke en Frank vullen mekaar in hun werk trouwens bijwijlen op een
schitterende manier aan. In woord en grafiek - met pen, penseel, burijn maar altijd sierlijk, stijlvol en uitzonderlijk fraai, ook in de kleurkeuze.
Het doorbladeren van de voorgelegde mappen van de ontwerpen voor
oorkondes voor zowel universiteiten, stadsbesturen, verenigingen,
diploma’s, gedichten, is als in een sprookjesboek kijken en op elke pagina
een feestelijk moment ontdekken om er volop van te genieten.
Hun artisticiteit en de manier
waarop
zij
dit
beiden
uitdrukken en beleven, zijn
elementen
die
een
confrontatie met hun werk of
bezoek aan hun atelier tot
een
heerlijke
belevenis
maken. De jovialiteit en de
spontaniteit
die
beiden
uitstralen, tilt dit gebeuren
nog hoger op. Hoeft het dan
nog onderstreept dat zowel
Joke als Frank, op een
leeftijd dat de meesten al
met pensioen zijn, nog zeer
bezige bijen blijven?
Joke blijft tot vandaag nog altijd een enthousiaste en zeer gewaardeerde
begeleidster van cursussen kalligrafie, organisator van tentoonstellingen en
inspirator bij de samenstelling en publicatie van “Letternieuws”, het
driemaandelijks tijdschrift van “Kalligrafia”, de Vlaamse vereniging ter
bevordering van de Kalligrafie. Een tijdschrift dat algemeen wordt erkend
als één van de meest fraaie die momenteel op de markt zijn.
Pas terug van een wereldcongres in Mexico, staan voor de komende
maanden nog tal van activiteiten op stapel. Daartussen cursussen,
zomerstages, tentoonstellingen en de voorbereiding van de Internationale
Grote Prijs voor Kalligrafie Westerlo En daartussen wacht regelmatig het
boek van Antwerpen of een of andere oorkonde zoals voor een eredoctoraat aan de Universiteit van Antwerpen of … voor een nieuw lid in de
“Orde van de Vossenstaart”.
Hopelijk zetten Joke en Frank nog jaren hun artistiek werk voort. Want dat
was en blijft hun leven!
Tekst: Eddy Picavet
Foto’s: Fred Scholliers
=================================================================

♫♫♫

Muziek verzacht de zeden!

Huizen in blokken van vier tussen heel wat groen samen gezet. Dat is onze wijk. Een
rustige buurt waar klein en groot zijn eigen weg gaat en er wel voor uitkijkt de
andere niet voor de voeten te lopen.
Maar die zondag in maart liep het toch wel
even fout. Wij waren net over-geschakeld
naar het zomeruur en de klok wees precies
acht uur aan. En er zat al onweer in de lucht!
Nochtans begon het allemaal speels en
muzikaal. Met een stukje Chopin op de
piano en een Weense wals op klarinet. Nu
moet ik toegeven dat mijn vader wel van
Chopin hield en een Wienerwals hem wel
bekoorde. De muziek dan toch! Want van
dansen had hij geen kaas gegeten. Hij liep
ook nooit cursus bij de Vlaamse
Volkskunstbeweging, noch was ooit lid van
vkg. “Reynout” in Dendermonde. Maar om
acht uur op een zondagmorgen was een
wiegelied van Mozart of Brahms hem heel
wat liever.
- “Wie krijgt het nu in zijn hoofd om in het holst van de nacht de buurt in rep en roer
te zetten?”, hoorde ik hem kankeren.
Maar daar bleef het niet bij. Bij dat kankeren bedoel ik. Want ondertussen trippelden
Chopin en Stolz afwisselend vrolijk verder het ochtendgloren in. Niet voor lang
echter. Want ook Pol had het gehoord en ook hij bleek allergisch voor dit matinaal
gemusiceer van Leen en Hilde, de tweeling van buur Emiel.
- “Zijn jullie zot geworden?”, hoorden wij hem bulderen nadat hij al op de voordeur
van Emiel getrommeld had.
Dat Emiel antwoordde dat hij alleen maar fris wakker was en zijn dochters ook,
scheen Pol niet af te koelen. Integendeel!
- “Zie, dat ze moeten repeteren kan ik best begrijpen, zeker als ik die twee zo bezig
hoor. Maar of dat nu zo vroeg in de morgen moet zijn, kan er bij mij niet door! En
dan zeker niet op een zondag!”

Maar dat nam Emiel niet! – “Wat?”, bulderde hij. “Wilt ge daarmee zeggen dat ze
niet kunnen spelen? Alle twee de eerste prijs notenleer. Hilde speelt al in de
harmonie en ons Leen mag op de leerlingenvoordracht van de muziekschool als
soliste optreden. En dat niet alleen ’s namiddags, maar ook in het grote
avondprogramma a.u.b.! Gij nu!”
- “Dat ze dan nu maar zwijgen!”, repliceerde Pol. “Dat ze zullen doorgaan!”, riep
Emiel.
En terwijl hij dat zijn
buurman toeschreeuwde, gaf
hij zijn kinderen een teken
om nog met nog wat meer
fortissimo door te gaan.
Toen sloeg hij de deur,
precies in de maat, met een
harde slag dicht. En wat Pol
ook vloekte, schold of belde,
de deur was en bleef dicht.
Chopin en Stolz werden nog
eens – speels – herhaald.
Met alle reprisekes van dien!
Spin-nijdig en doodsbleek
liep Pol terug naar huis.
- “Wacht!”, zei hij. “Dat loopt hier niet zo af!” Hij donderde naar binnen, nam zijn
trompet en begon er op te blazen alsof zijn leven er van afhing. “Il silencio”
schetterde niet alleen door de straat, maar door de ganse wijk.
Gust, die de herrie gehoord had, kwam even later naar buiten met zijn grote trom
waarop hij al vijfentwintig jaar in de fanfare de maat aangaf. En ook Michel met zijn
bugel, Louis met zijn bombardon en Edgard met zijn saxo schoten toe.
Chopin viel stil en ook van Stolz was niets meer te horen. Maar nog diezelfde dag
werd naar goede Vlaamse gewoonte toch een compromis gesloten. En sinds die
avond heeft onze wijk haar eigen straatorkest!
Eddy Picavet

■■

Onze fotograaf gefotografeerd

Fred Scholliers mag er best zijn. Er loopt veel minder over deze wereld.
Ten bewijze: Zie onze eerste foto. Daarover dus geen verdere commentaar.
Maar als er een fototoestel in de omgeving is, ondergaat de man een soort
metamorfose. Wat we daarmee bedoelen, ziet U overduidelijk op de drie
andere foto’s …
(Cw)

3de Bal voor ’t Volk
van vkg. “De Vlasblomme” in Bissegem
werd een succes
Het werd een uitdaging om minstens even goed te doen als de eerste twee jaren,
maar twee muzikanten meldden zich een paar dagen vooraf ziek en onze dansleider
Lucien kon er dit jaar helaas niet bij zijn. De slaagkans van de avond hing voor een
groot stuk af van de opkomst van de verschillende volkskunstgroepen uit de regio.
De opzet was om met de aanwezige groepen te starten met “De Lanciers van Diest”
en na die dans hoopten wij op voldoende volk om definitief met ons programma voor
iedereen te starten. Het lukte, wij dansten de Lanciers met drie sets en nadien
zwierden wij met de eenvoudige Cramignon door de zaal. De avond was gelanceerd!

Veel muzikanten
en
veel volk
in Bissegem …
De dansen werden opnieuw kort uitgelegd en vele West-Vlaamse groepen waren met
een groot aantal enthousiaste leden afgekomen. Er was zelfs een delegatie van de
Frans-Vlaamse volksdansgroep “De Klappende Kloef” uit Halluin. Wij moesten niet
veel aandringen om iedereen op de dansvloer te krijgen.
De polka’s, tango’s, schottisches, squares en walsen volgden elkaar op en konden
iedereen op de dansvloed lokken, terwijl de meer geoefende dansers in de quadrilles
hun hart konden ophalen. Het programma werd met een grote polonaise afgesloten.
Meer dan 150 volksdansliefhebbers hadden een gezellige familiale avond beleefd.
Er werd achteraf nog heel wat bijgepraat. Wie er niet bij kom zijn, krijgt volgend jaar
op de tweede vrijdag van maart opnieuw de kans. Iedereen welkom!
Eddy Lepercq.
Een paar verslagen dienden noodgedwongen te verhuizen naar het volgend nummer

VOOR
UW
AGENDA

DATA GOUWVENDELEN ANTWERPEN

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

24 mei 2009 ………….…………………………………….……….. Plaats nog te bepalen
21 juni ………………………………………………….…..………. Plaats nog te bepalen
Info wordt U graag verstrekt door Danny Van den Brande …...….. (0475/695662)

VR 22 en ZO 24 MEI 2009
Dubbelviering naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van vkg. “Pippezijpe”
(Dilbeek). Op vrijdag 22 mei om 20 u kan U het optreden meemaken van
“Tanzhaus Benshausen” uit Thüringen/Duitsland, een Letse volksdansgroep,
vkg. “Reynout” (Dendermonde), vkg. “De Kegelaar” (Wilrijk), “SintSebastiaansgilde (Dilbeek) en uiteraard de leden van de eigen groep. Locatie:
Jeugdcentrum “Castelhof”, Molenstraat 102 te Sint-Martens-Bodegem
(Dilbeek). Toegang: VVK 10 euro; kassa 12 euro. Voor de meiboomplanting
op zondag 24 mei: Zie elders in dit nummer van “De Driesprong”.
ZA 30 en ZO 31 MEI 2009
Folklorefestival Wivo met groepen uit Engeland, Tsjechië en Vlaanderen.
Org. vkg. “De Kegelaar”. Zaterdag om 20 u: voorstelling v/d groepen,
workshops en verbroedering in de Rozenkranszaal, Heistraat 390 te Wilrijk.
Zondag om 15 u: festivalvoorstelling in het Diontheater, Sint-Camillusstraat 29
te Wilrijk. Reserveren wenselijk. Om 20 u: Sinksenbal in de Rozenkranszaal te
Wilrijk. Info en kaarten: www.dekegelaar.org en 03/828 51 51.
VR 26 tot ZO 28 JUNI 2009
Sint-Jans-weekend van vrijdag 26 juni om 19 u tot zondag 28 juni 2009 om
16 u 30’ in het “Moerashuis”, Centrum voor Jeugdtoerisme, Donkstraat 50 te
9700 Oudenaarde. Org.: VVKB-Jeugdcollege. Prijs: 40 euro. Inschrijvingen via
jeugdcollege@vvkb.org. Betalen doe je vooraf op rekening 393-4188685-23
met mededeling van groep plus aantal deelnemers. Een dansvol weekend in de
mooie omgeving van de Vlaamse Ardennen. Nieuw: Vanaf dit jaar zowel
voor jong als voor minder jong en nog iets meer!
ZA 27 JUNI 2009
Midzomerfeest van vkg. “Jan en Alleman” en vkg. “Zonnedauw”. Locatie:
Voetbalterrein, Heidester, Hulshout. Inkom gratis. Info: 0472/81 22 30 (“Jan
en Alleman”) of 0497/45 19 98 (“Zonnedauw”).
DO 2 tot DI 7 JULI 2009
Wereldfolklorefestival van Izegem. M.m.v. vkg “Die Boose”. Info via
internet of bij Marc Therry, Neerhofstraat 53, 8870 Izegem. Tel. 051/30.91.88.

WO 22 tot ZO 26 JULI 2009
Europeade voor Europese volkscultuur te Klaipeda in Litouwen. Info:

Int. Europeade Comité, Bisschoppenhoflaan 231 te 2100 Deurne. Telefoon:
03/248 07 27. Of hilda.ryssaert@europeade.eu. Ook: www.europeade.eu.
ZO 9 AUGUSTUS 2009
Oogstfeest op de Steenwerkhoeve, Moortelhoekstraat in Belsele. Een
organisatie van vkg. “Boerke Naas” (St.-Niklaas). Info bij Sigrun van Eynde
(03/7779752) of Dirk Adriaessens (03/2964101). Of www.boerkenaas.be.
DI 11 tot MA 17 AUGUSTUS 2009
Internationaal Folklorefestival van de Vriendschap met groepen uit
Estland, Ierland, Kreta, Frankrijk en Vlaanderen. Org. vkg. “De Marliere”
(Bissegem) en vkg. “De Eglantier” (Heule). Locaties: O.C. De Neerbeek in
Bissegem en (op zondag 16 augustus) de hoeve De Heerlijkheid in Heule. Info:
Stefaan Masselis, voorzitter IFFV, Schoolstraat 19 te 8501 Heule. Tel. 056/37
21 05. En via e-post masselis.stefaan@skynet.be.
ZO 23 AUGUSTUS 2009
Danshappening aan Zee te Knokke-Heist. – Loc.: In de voormiddag op
diverse pleinen en ’s namiddags op het Heldenplein te Heist. Een organisatie
van vkg. “DeSloepe”. Info: Christine Dryepondt (050/51 48 50) of Jan Claeys,
Loopplank 8 te 8301 Knokke-Heist (0478/525 424 of jan.claeys2@telenet.be).
MA 24 AUGUSTUS 2009
Festivalavond met gastgroepen uit Venezuela en Roemenië. Locatie: VTI,
Em. Van Winckellaan, 9200 Dendermonde. Aanvang: 20 u. Org. van vkg.
“Reynout” te Dendermonde. Info: 0497/866 397. Of reynout@telenet.be.

Noteer ook nu reeds in uw agenda …

◙ Nationaal bal te Oudenaarde in de Salons Mantovani op zaterdag 17/10/2009.
◙ Gezellig samenzijn. Na Sint-Niklaas, Dendermonde, Daknam. Plaats en datum
(in oktober) nog te bepalen.

◙ Traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst te Oudenaarde in de Salons Mantovani op
zaterdag 23 januari 2009.

PROGRAMMA van de PLUSWERKING 2009
3 oktober 2009 – Cursus plusdansen van 10 tot 16 uur in het Dorpshuis,
Kerkstraat 22 te 2970 ’s Gravenwezel
7 november 2009 – Plusdansdtreffen van 10 tot 16 uur in het Dienstencentrum,
Schoolstraat 44 te 2970 Schilde
11 tot 13 december 2009 – Luciaweekend in het Vakantiecentrum
“De Barkentijn”, Albert I-laan 128 te 8620 Nieuwpoort-Bad
Org. Danspunt. Voor meer info → wouters.paula@gmail.com of 03/475.12.05.

MEIBOOMPLANTINGEN

2009
* 10 mei – Meiboomplanting van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas). Locatie: R. de
Vidtspark te Sint-Niklaas. Info bij Sigrun van Eynde (03/7779752) of Dirk
Adriaenssens (03/2964101). Of www.boerkenaas.be.
* 17 mei – 31ste Meiboomplanting van vkg. “Reynout” (Dendermonde). Met
deelneming van “Holland Express” uit Nederland. En verder: “Mardi Gras Jazzband”
en het “Klein Muziekske” uit Dendermonde, Reus Gust, folkgroep “Cabas Perdu”,
kinderanimatie “Activo”, de eigen dansers, muzikanten en vendeliers van “Reynout”,
bloemenmarkt en nog zoveel meer. Locatie: Sint-Elooistraat 15 te 9200 Grembergen.
Aanvang: 11 u. Einde tegen 18 u. De toegang is gratis. De BBQ “Satékes op ’t vier”
is betalend (8 €). Hiervoor dient gereserveerd. Tel. 0497/86 63 97. Of via
reynout@telenet.be.
* 17 mei – Meiboomplanting van vkg. “Zonnedauw” (Hulshout) en vkg. “Jan en
Alleman” (Wiekevorst). Locatie: Kaasstrooimolen, Bruggeneinde te 2220 Heist o/d
Berg. Aanvang 14 u 30’. Info: 0472/81022030 (“Jan en Alleman”) en 0497/45 19 98
(“Zonnedauw”).
* 24 mei – 58ste nationale meiboomplanting van de Vlaamse Volkskunstbeweging, in samenwerking met het Europeade Comité Vlaanderen en vkg.
“Pippezijpe” in het kader van de viering van hun 20-jarig bestaan. Met deelneming
van groepen uit Duitsland, Letland, Frans-Vlaanderen en Nederland. Locatie: Het
“Castelhof” in Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek). Muziek: “Bruers en Zussen”. In
hetzelfde kader: Huldiging van Jos Mertens n.a.v. diens 85ste verjaardag. Aanvang:
11 u. Einde tegen 17 u. Toegang is gratis. Zie affiche verder in dit blad.

Een der vrolijkste en liefelijkste volksvermaken van den ouden tijd
was het M e if e e s t ,
waar nog slechts hier en daar eenige schrale overblijfsels van te vinden
zijn. Aan 't Meifeest schijnt ook de smet van dronkenschap en
zwelgerij, die zoo menig ander volksvermaak ontcierde, niet, of
althans niet in die mate, gekleefd te hebben, want men vindt daarbij
wel melding van kransen en dansen, van zingen en springen, van
kussen en stoeijen, maar van geen bacchanalia.
Al wat liefelijk was werd van ouds bij de Mei vergeleken. Gelukkiger
kan niemand wezen, zegt Willem van Hildegaersberg,
Als een die wandert in den dale
Daer die Meye staat gebloemt.
En in den roman van de Roos onderrigt de minnegod een minnaar in
alle hoofschheid, en leert hem ook hoe hij zich met ‘scone cledren’
tooijen moet om de juffers te behagen. Hij moet altijd bloemen op zijn
hoed dragen, maar ‘te Meye van rosen roet’. De Mei was 't zinnebeeld
van liefde en vreugd. In ‘der Minnen loep’ heet het:
Menich vroukyn spreect in scimpe
Tot enen jonghen geckelyn:
Vrient, du moets mijn boelkyn syn
Desen Mey ende langher niet.
Wie een vrolijk lied wilde zingen, begon liefst met de Mei, zooals
Hertog Jan van Brabant:
Eens Meien morgens vroege
Was ic upghestaen,
In een scoen boomgardekine
Soudic spelen gaen.
Uit “De Volksvermaken” van Jan ter Gouw. Uitg. Ervan F. Bohn.
Haarlem, 1871.

(Illustraties: Volgende pagina)

Mei in Dilbeek
In Jeugdcentrum Castelhof
Molenstraat 102

Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek)
1. Pippezijpe bestaat 20 jaar
vrijdag 22 mei ’09 van 20 tot 23 uur
verschillende gastgroepen: o.a.
Tanzhaus Benshausen , Thüringen, Duitsland
Latvian Folk Dance Group
Reynout, Dendermonde
De Kegelaar, Wilrijk

toegang: voorverkoop € 10 kassa € 12

2. 58ste nationale meiboomplanting
Vlaamse Volkskunstbeweging
i.s.m.
Europeadecomité-Vlaanderen
zondag 24 mei ’09 van 11 tot 17 uur
met huldiging van Jos Mertens
gastgroepen:


Tanzhaus Benshausen uit Thüringen, Duitsland(D)



De Belleduveltjes uit Frans-Vlaanderen (F)
Latvian Folk Dance Group (LV)
Sint-Sebastiaansgilde- Dilbeek
Folkloristische Dansgroep ‘MedioBurgum’ uit Middelburg (NL)
Bruers en Zussen, muzikanten

Hieronder drukken we de oproep af van vkg. “De Marliere” en vkg. “De
Eglantier” die gastgezinnen zoeken. Deze oproep staat hier meteen ook voor
andere groepen die deze zomer gastgezinnen zoeken. Ook voor deze groepen
zeggen we: Warm aanbevolen!
Deze zomer gaat de 1ste editie van het “INTERNATIONAAL FOLKLORE
FESTIVAL VAN DE VRIENDSCHAP” door. “De Marliere” van Bissegem en
“De Eglantier” van Heule werken voor het eerst samen om u een spetterend festival
te bezorgen. Van 11 tot 17 augustus worden Bissegem en Heule omgetoverd in
Europese dorpen.
Onze zoektocht naar groepen bracht ons deze keer naar Estland (groep die reeds in
Bissegem te gast was) en Ierland (groep die reeds te gast was in Heule), een
Kretenzische groep en een Franse groep (die slaapt niet in gastfamilies). Deze
groepen zullen tijdens het festivalweekend nog aangevuld worden met onze eigen
groepen en een Engelse gastgroep (die we niet moeten logeren).
We zijn druk op zoek naar medewerkers en vooral gastgezinnen. Als gastgezin
neem je (min.) 2 gasten in huis tijdens de periode van ons festival. De groepen
komen aan op dinsdag 11 augustus en vertrekken hier terug op maandag 17
augustus. Uit ervaring weten we – en jullie misschien nog veel meer – dat uit een
festivalweek als gastgezin prachtige vriendschapbanden ontstaan. Het is een ideale
kans om andere culturen te leren kennen, niet alleen voor onze buitenlandse gasten,
maar ook als onthaalgezin.
Mocht dit voor jou de eerste keer zijn als gastgezin en je weet niet goed wat er juist
verwacht wordt als gastgezin, mag je ons gerust een berichtje sturen. We komen
graag wat meer uitleg geven.
Graag hadden we van jullie een berichtje indien we op jullie beroep kunnen
doen. Geef ons ook eventuele voorkeur door (meisje/jongen, leeftijd, Frankrijk /
Estland / Kreta) en jullie gegevens (adres, telefoon, email). Alvast bedankt voor
jullie bereidwilligheid en gastvrijheid.
Met vriendelijke groeten!
Verantwoordelijken Gastgezinnen
De Witte Vera
Van Gelder Lieve
Donderbaartstraat 14
Schoolstraat 19
8501 Bissegem
8501 Heule
0485/ 94,88,67
0476/35.38.23
vera.dewitte@telenet.be
vangelder.lieve@skynet.be
==========================================================

Op de weg
tussen wieg en graf
wisselen
een lach en een traan
regelmatig af.

In beide willen wij
naast u staan.
♣ Op donderdag 26 februari 2009 werd te Barcelona het eerste kleinkind geboren van
Suzanne Desair en Roger Louwette. Suzanne danst reeds bij vkg. “Jan en Trien” sinds
de opstarting van de groep. Zij werden nu dus de trotse grootouders van Isona
Llobera-Louwette.

♦

Op 7 maart 2009 overleed te Dendermonde in de leeftijd van 94 jaar Clement
Leybaert, vader van Marc en grootvader van Stef Leybaert, leden van de
vendeliersgroep van vkg. “Reynout”.

♦

Te Brugge overleed op 5 maart 2009 in de leeftijd van 67 jaar Wilfried Warnez,
vader van Inge Warnez en Jan Claeys, bestuursleden van vkg. “De Sloepe”, en
grootvader van Evy Claeys, dansleiding bij vkg. “De Sloepe”.

♦

Op vrijdag 7 maart 2009 overleed Alex Oyserman, gewaardeerd muzikant bij het
ensemble “Bruers en Zussen”. Hij werd 71 jaar.

♦ In de leeftijd van 87 jaar overleed op 26 maart 2009 te Puurs Marcel Dewitte, vader
resp. schoonvader van onze penningmeester André Dewitte en van Geert Peeters.

♦ Op Paasdag 12 april 2009 overleed te Hamme in de leeftijd van 77 jaar Michel van
Liedekerke, vader resp. schoonvader van Machteld van Liedekerke en Marc Saeys,
grootvader tevens van Sofie en Maarten Saeys, allemaal op de ene of andere wijze
actief bij vkg. “Reynout” te Dendermonde.

DE LIEDBOEKEN – Onder deze titel verscheen in het vorig nummer van “De
Driesprong” een bijdrage over de liedboeken van resp. Florimond van Duyse en Jan
Frans Willems. Een derde verzameling volgt hier en wel de “Oude en nieuwe
liedjes”, de verzameling van Ferdinand Snellaert en verschenen te Gent in 1852. We
waren deze editie uiteraard niet vergeten, maar plaatsgebrek verplichtte ons de
bijdrage over deze uitgave te verschuiven naar het nummer van “De Driesprong” dat
U nu in de hand hebt. Nog andere liedboeken volgen later.

Oude en nieuwe liedjes
Verzameld door Ferdinand Snellaert
Nadat Ferdinand Snellaert in 1848 de uitgave van de verzameling “Oude Vlaemsche
Liederen” van Jan Frans Willems twee jaar na diens dood had kunnen verzorgen,
publiceerde hij in 1852 zijn eigen verzameling onder de titel “Oude en nieuwe
liedjes”.
“In de inleiding tot zijn eigen verzameling” – hier citeren we Stefaan Top op p. 3559
van de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging uit het lemma “Volkskunde”
– “slaat Snellaert een heel andere toon aan. Vooreerst beklemtoont hij het belang van
liederen, die volgens hem het hele leven van een volk ‘veropenbaren’. Het lied is dan
ook bij elk volk ‘onderscheiden’. Vervolgens merkt hij op dat het Vlaamse lied
uitzonderlijk ‘gezond’ is gebleven en dit niettegenstaande de vele jaren van
vernedering die de Vlamingen hebben moeten ondergaan. En waarop Willems reeds
de aandacht heeft gevestigd, wordt door Snellaert volmondig beaamd, namelijk dat
Vlaanderen mooie oude liederen bezit, maar dat men zich daarvan helaas niet of
onvoldoende bewust is.”
De verzameling van Snellaert omvat
iets minder dan 100 liederen. De
meerderheid van de liedteksten dateren
uit de 19de eeuw en werden geschreven
door strijdbare Vlamingen als Theodoor
van Ryswyck, Jan de Laet, Karel
Ledeganck, Hippoliet van Peene en
Snellaert zelf. Nummer 8 van de reeks
was “De Vlaemsche Leeuw” (Van
Peene, 1847) dat bij decreet van de
Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap op 6 juli 1973 het
officieel volkslied van de Vlaamse
Gemeenschap werd. (*)
Slechts 73 van deze liederen zijn voorzien van de muziek. En ook nog dit: Hier geen
taalkundige aantekeningen, tekstvarianten en exacte bronvermeldingen. De uitgave
werd verzorgd door het één jaar voordien opgerichte Willemsfonds.
(*) Alleszins de eerste twee strofen ervan.

(Cw)

DIE ER GEEN LIEDJE ZINGEN KAN …

◙

Des avonds, als ik, moe van zin, mijn stille bedstee zocht, werd er geklopt en iemand
riep: In naam van Oranje, doe open de poort! En: Burger, hier baat nu geen
tegenstand meer …
Ik meende al dat er nog iemand in een bevrijdingsroes rondliep en bad: Myn schildt
ende betrouwen syt Ghy, o God, myn Heer. Maak dat ik niet ghequetst worde van
binnen … of van buiten …
Ondertussen stak ik mijn vals gebit in, daar ge weet: Zolang hij tanden heeft! Want
al dreigen zij mijn vrijheid met kluisters en geschreeuw, ze zullen mij niet emmen!
Maar toen ik die late bezoeker binnenlatend, zei: Sa, makker, staak uw wild geraas.
Wie herbracht hier de rust, op een teken van zijn hand?
Ik vloekte luid: Op ’t stocksken van
Oldenbarnevelt, hier is niets aan de hand, waar
haal je dat? Wel, zei hij, die van Aalst, die zijn
zo kwaad, omdat de lepel niet meer in de
pappot staat. En daarom willen zy naer
oostlandt ryden, maar, die derwaert ghaen en
keeren niet …
Laat ze dan te kaapren vaeren, stelde ik voor. Maar dan moeten het mannen met
baarden zijn. Want heb je van de zilveren vloot al gehoord? Ja, vond hij, maar het
water is veel te diep. Doch laat mij U vertellen die wonderbare geschiedenis, die
aller borst doet zwellen en aller harten heilig is …
Het was echter volgens mij al wat laat op de avond en ik antwoordde koel: Het
daghet byna in den oosten … - Waar waarde gij den eersten meiennacht? wou hij
nog weten. Ik moest eens goed nadenken … dat was op een bal … want dansen is
mijne regel wel …
Ik wou al antwoorden: Eén kermis maar in heel het jaar … maar ik vond hem toch
wel wat onbescheiden en sprak: Let op u saeck, de tyt en stont is daer, dat wi twee wi
moeten scheyden (2 maal). Ick seg adieu …
En terwijl hij buiten ging, mompelde hij nog: Vaerwel, myn broeder, ic sie dy
nimmer weer …
Karel de Cat
Overgenomen uit “De Cat kijkt Karel uit de Boom”. Uitg. De Roerdomp,
Brecht/Antwerpen. 1977. De auteur werd geboren te Antwerpen op 14 februari 1920
en overleed er, meer dan 85 jaar later, op 22 november 2005.

OPA’S VERJAARDAG --------------------------------------------------------------------------------------------- Een taalspelletje

Het oude vrouwtje lei ’n witte blom en het boek “Zeven hagen”
bij de foto van “vake”, haar overleden man. Een bloem en een
roman, daar had hare Loden lang zijn heil in gezocht. De twee
kleinkinderen brachten een gele roos en een rode amaryllis mee.
Op het water in een diep bord dreef een lichtje. Toen was het
jonge volkje stil. Opa keek hen glimlachend aan. Nee, nu werd er
heus niet hard geruzied. Door was anders niet altijd een doetje en
Venkel evenmin altijd een zoetje. Maar nu waren broer en zus als
een beeldje zo stil. Raar misschien en toch waar.
Voor opa met de baard hadden ze een dikke boon gehad. Die was
hun maatje geweest: Geen stijve hark, geen dooie pier, geen
hart van steen! Hij nam hen mee naar de berg, een eindje
verderop. En met z’n petje op liep hij na de noen dikwijls met hen
langs het snelle beekje, waar wel een of ander vogeltje “tsjip
tsjierp tsjakke” zong, op een worp van het kapelletje, pal naast
vier zilveren berken en een groene linde, aan de scheiding van
bos en heide. Een oord ook waar slingers bonte en tere wikke,
herik, wilde hyacinth en jasmijn de natuur in een schilderij
herschiepen. Op de terugweg naar huis speelden ze haasje over.
Ook kregen ze meestal een cent, voor een drankje bij “Oomke den
Dikke”, de waard van “De tien aren” langs de baan naar Hamme.
Onderweg zagen ze soms een merel, een mees, een snelle havik
of zelfs ‘Reintje de Vos’. Bij de boer om de hoek liep er altijd wel
een kat, een hond, een kiek of een haan. Terug bij oma wachtte
hen steevast wat ijs, een sapje, een schone peer of wat kersen
en voor opa een wijntje. Het oude moederke lachte dan van ware
wonne.
Nu was opa er niet meer. Maar voor het besje miek haar heer en
gade – jarig vandaag - toch nog dubbel en dik deel uit van elk uur
en elke dag.
(De 120 woorden in vetjes zijn ook voornamen, bijeengesprokkeld in
het voornamenboek van Van der Schaar.)

TIP

voor een

VOLKSCULTURELE VAKANTIE

Van woensdag 22 juli tot en met zondag 26 juli 2009 heeft in de
havenstad Klaipeda (Duits: Memel) in Litouwen de 46ste 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. Een aantal 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 Klaipeda. Ook
Vlaamse groepen zullen daar zijn.
Elk jaar – zoals vorig jaar te Martigny (Valais/Zwitserland), het jaar tevoren in
Horsens (Jylland/Denemarken), nog een jaar vroeger te Zamora (Castilla y
León/Spanje) – 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 ooit beklaagd. Men kon
hen ontmoeten tijdens de regionale openingsavond, tijdens de koor- en
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
programmapunten door trokken ze de stad in of reisden ze rond in de nabije
of verre omgeving.
Dat zal dit jaar zeker niet
anders zijn. Klaipeda is een
mooie stad, gelegen aan de
Oostzee, in de onmiddellijke
omgeving van het bekende
“Kurische Haff”. Gesticht in
1252, is het de oudste stad
van Litouwen met vergaande
zelfstandigheid. Een stad ook
met een rijke, maar vooral
een woelige geschiedenis.
Achtereenvolgens behoorde de stad toe aan Rusland, Pruissen, Frankrijk,
Duitsland, Zweden en nu dus Litouwen. Daarenboven ligt Klaipeda in een
aantrekkelijke streek.

En er is nog wat: Vilnius is niet alleen de hoofdstad van Litouwen, dit jaar is
Vilnius, samen met het Oostenrijkse Linz, ook culturele hoofdstad van
Europa. Vilnius, in het zuidoosten van het land, is eveneens getekend door
de Europese en de Baltische geschiedenis. In de vorige eeuw alleen al
behoorde Vilnius tijdens beide wereldoorlogen tot Duitsland en later ook tot
Polen en de USSR. Nu telt de moderne metropool een half miljoen inwoners.
Met uitzondering van de Joodse gemeenschap, die grotendeels vermoord
werd, blijft Vilnius een mix van etnieën: Polen, Russen, Wit-Russen en
Oekraïners vormen samen bijna veertig procent van de bevolking.

Zwitserse alpenhoorns in Martigny tijdens de Europeade van vorig jaar.
(Foto Fred Scholliers)

Maar vooral blijft er toch dit: Een Europeade is een onvergetelijke
gebeurtenis. Daarom deze gouden raad: Trek in de tweede helft van juli
naar Litouwen en meer speciaal naar Klaipeda 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.

EUROPEADENIEUWS

ʘ

HET BALTISCH “KLAVERTJE DRIE” – De economische toestand zorgt
ook in het Balticum voor problemen. Zo zag de stad Tallinn (Estland) zich financieel
in de onmogelijkheid het jaar 2011 als Europeadejaar aan te houden. Het Baltisch
“klavertje drie” met Riga 2004, Klaipeda 2009 en Tallinn 2011zal dus nog even op
voltooiing moeten wachten. Maar dat we een der komende jaren uiteindelijk toch
naar de hoofdstad van Estland zullen trekken, daaraan twijfelen we echt niet.

ʘ

SÜDTIROL – Volgend jaar
ontvangt de Zuid-Tiroolse stad Bozen
(Italiaans:
Bolzano;
Ladinisch:
Bulsan) de Europeade tussen haar
muren. In de rand hiervan vernemen
we dat tijdens de laatste zitting van
het Internationaal Europeadecomité
Judith Unterholzner (Pressereferentin
bij de Arbeitsgemeinschaft Volkstanz
in Südtirol) als lid aanvaard werd. Zij
woont in Terlan, een wijndorp tussen
Bozen en Meran
.

ʘ L’AQUILA – L’Aquila, de Europeadestad die oorspronkelijk op het lijstje stond
voor 2012, ging er nadien mee akkoord om, ter vervanging van Tallinn, reeds in
2011 haar poorten voor de Europeade te openen. Dat was echter nog vóór de
aardbeving die de stad en de Abruzzen daarna zo rampspoedig getroffen heeft. Wat
de gevolgen van di aardbeving voor de Europeade 2011 zullen zijn, moeten we nog
even afwachten.
Tijdens de laatste zitting van het Internationaal Europeadecomité werd ook
Sebastiano Santucci (Delegato Provincia dell’Aquila Corale Gran Sasso) als nieuw
lid opgenomen. Hij is woonachtig in L’Aquila. Volgens een bericht uit Italië zou hij
net vóór de instortingen zijn woning verlaten hebben en ontsnapte zodoende aan
erger.

ʘ

EUROPEADE 2013 – Cantanhede in Portugal (district Coimbra aan de kust in
Midden-Portugal) wordt genoemd als Europeadestad voor het jaar 2013. Hebben
verder nog hun belangstelling laten blijken voor latere jaren: Frankfurt (D) en
Straatsburg (F). Het jaar 2012 blijft voorlopig nog even een vraagteken.

Een nieuwe toekomst
voor het Vlaamse lied
► www.anz.be
Het ANZ is van bij zijn oprichting in 1948 steeds de motor geweest van de Vlaamse
koor- en liedbeweging. Ook vandaag is het ANZ één van de belangrijkste promotors
van het Vlaamse lied. Voor koren en solisten, zowel professioneel als amateur, voor
scholen en academies, voor jeugdverenigingen, middengroepen en voor vele
muziekliefhebbers is het ANZ hét aanspreekpunt als het over het Vlaamse lied gaat.
Dagdagelijks krijgt het ANZ vragen naar partituren. Sinds enkele jaren stelt zich
evenwel een probleem. De liederen van onze componisten zijn nog amper
verkrijgbaar. De respectievelijke uitgeverijen, vaak nog in handen van de familie van
de componisten, zijn niet meer actief of kunnen de investeringen voor druk en
distributie niet meer dragen. Ook het aantal muziekwinkels daalt jaar en na jaar en
diegenen die overblijven, hebben nog amper Vlaamse liederen in hun aanbod.
Dit probleem dreigt nefast te worden voor onze liedcultuur! Liederen die niet meer te
verkrijgen zijn, worden niet meer opgenomen in het repertoire van koren en solisten,
verdwijnen uit het lessenpakket in het onderwijs, worden niet meer gezongen op
cantussen of bij de jeugdbeweging. Liederen die niet meer gezongen worden, worden
snel vergeten. Onze componisten verdienen een beter lot, een stuk van ons levend
muzikaal erfgoed dreigt verloren te gaan.

De digitalisering van het Vlaamse lied
Daarom is het ANZ in 2005 gestart met een ambitieus project: de digitalisering van
het Vlaamse lied. Dit meerjarenproject wil ruim 1.000 liederen een nieuwe toekomst
geven. Vele behoren op dit moment nog tot de algemene muzikale kennis van de
Vlaming (De Poppenstoet, Tineke van Heule, Heimwee doet ons hart verlangen,...).
Maar er zijn ook tal van vergeten pareltjes die een nieuwe kans verdienen. Het ANZ
kiest bewust en toekomstgericht voor digitalisering. De voordelen zijn immers groot.
Om te beginnen kunnen de partituren op vraag gedrukt worden: eenvoudig, snel en
meteen op het gewenste aantal, in de gewenste toonaard en met de gewenste
begeleiding. Zeer klantvriendelijk. Hierdoor is het ook niet langer nodig zwaar te
investeren in het drukken van grote oplagen, in stockering en distributie. Daar komen
de voordelen van het internet nog bij. Alle partituren zullen via het internet wereldwijd,
24/24 uur, ingekeken en legaal gedownload kunnen worden. Op termijn zullen bij elk

lied ter illustratie een muziekfragment en een verwijzing naar beschikbare cd's
gevoegd worden. Op die manier krijgen ook koren en solisten, die deze liederen
opnemen, een extra promotionele ondersteuning.
Een
muzikale
adviescommissie,
bestaande uit experts en mensen uit het
veld, selecteert de liederen die in
aanmerking komen voor heruitgave.
Prioriteit wordt gegeven aan liederen die
nu nog gebruikt worden in het onderwijs of
nog ruim bekend zijn. Dit om een hiaat in
de overdracht van kennis te vermijden. Op
termijn komen daar de intussen vergeten
liederen bij die omwille van hun artistiekcompositorische kwaliteiten een nieuwe
kans verdienen of historisch gezien
waardevol zijn. Naast de originele
toonaard, zullen de liederen, waar nodig,
ook in andere toonaarden gezet worden.
Dit om zowel de amateur als de
professional een partituur op maat
(volgens scholing en stembereik) te
kunnen bieden. En ook al is dit niet het
geval in de originele versie, toch zullen
alle partituren verkrijgbaar zijn met
klavierbegeleiding én gitaarakkoorden.
Omdat dit project zich in eerste instantie
ten dienste stelt van het onderwijs en de
basis, worden deze arrangementen zo
eenvoudig mogelijk gehouden, haalbaar
voor
elke
gemotiveerde
amateurpianist/gitarist.

Voor deze arrangementen werden ervaren vakmensen aangesteld. De partituren zelf
worden stuk voor stuk opnieuw gezet. Hierbij wordt de lay-out bewust sober en
gebruiksvriendelijk gehouden. De muzikale adviescommissie superviseert en
corrigeert waar nodig de partituren. En zo zal stilaan, maar zeker, hopen we een
structurele en blijvende oplossing te bieden voor het partiturenprobleem én krijgt het
Vlaamse lied een nieuwe en mooie toekomst.

De vedel aan de zijde, het lied in ziel en mond,
Zo zwierf de zanger rond al in den ouden tijde.
Albrecht Rodenbach – Renaat Veremans

SPR KKEL NGEN
O

I

♣ DE LIEDBOEKEN – Onder deze titel kon U in het vorig nummer van “De
Driesprong” meer details vernemen over de liedboeken van Florimond van Duyse en
van Jan Frans Willems. Ze verschenen resp. tussen 1903 – 1908 en in 1848.
Een derde verzameling, meer precies de “Oude en nieuwe liedjes”van Ferdinand
Snellaert en verschenen te Gent in 1852, krijgt in dit nummer een plaatsje. Komt
later in deze reeks nog aan bod: “Honderd Oude Vlaamsche Liederen”, een
verzameling van Jan Bols, verschenen in 1897 en in 1992 te Antwerpen
heruitgegeven. Uiteraard staat ook de bekende verzameling “Chants populaires des
Flamands de France” uit 1856 van Edmond de Coussemaker op het wachtlijstje..

Oproep - Jarenlang verscheen in de vroegere GROTE RONDE
een familie-rubriek. Hierin werden berichtjes opgenomen in verband
met geboorten, huwelijken en sterfgevallen van leden - inbegrepen hun
naaste familie - van bij de VVKB aangesloten groepen. Vanaf vorig
♣ nummer hebben wij deze traditie hernomen, zoals U vanzelfsprekend
gemerkt hebt. Aan de aangesloten groepen werd daarom volgende
oproep gestuurd, die we hier nog eens herhalen:
♣

Gelieve de redactie van "De Driesprong" mee te delen als er binnen uw
groep een geboorte te melden valt, een huwelijk, een huwelijks-jubileum,
een sterfgeval of zaken die in datzelfde kader passen. Voor ere-leden
geldt deze oproep uiteraard ook. Onze dank voor de gewaardeerde
medewerking.
Berichtjes dienen binnen te komen uiterlijk de 15de van elke pare
maand, zodat ze kunnen verschijnen in het nummer dat verschijnt in het
begin van de volgende onpare maand. Voor 2009 zijn de verdere
deadlines dus: 15 juni - 15 augustus - 15 oktober - 15 december. Wat de
redactie later bereikt, wordt opgenomen in het nummer nadien. Gelieve
uw berichten rechtstreeks en schriftelijk naar de redactie te sturen. Zie
p. 2 van de kaft. Ter herinnering toch: Redactie "De Driesprong",
p/a Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 9310 Baardegem-in-Aalst. E-post:
willy.cobbaut@telenet.be.

♣ GEZOCHT – Een onzer lezers is op zoek naar het werk van de Duitse
musicoloog Curt Sachs (1881-1959) “De geschiedenis van de dans”, in 1969
verschenen als Aulaboek. Wie hier kan helpen, neemt contact op met de redactie, die
de partijen dan bijeen zal brengen. Dank voor de medewerking!

♣ DE VOLKSVERHALENROUTE - "Vertelsels ut den goeien ouden tied ...
Verhalen over waterduivels en Duitse schaapherders, over heksen en over de bende
van Bakelandt. Verhalen over witte en zwarte kunste ... Straffe, zelfs héél straffe
verhalen ... En ollemaele echt woar gebeurd ... hier in Langemark-Poelkapelle"
Het project 'de volksverhalenroute' is een realisatie
van de gemeente Langemark-Poelkapelle in
samenwerking met Erfgoedcel Ieper, prof. Stefaan
Top (voorzitter Vlaams Centrum voor Volkscultuur)
en met medewerking van tal van organisaties en
personen. Het project kwam tot stand dankzij de
financiële steun van de Vlaamse Overheid, Toerisme
Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, de
Erfgoedcel Ieper en eigen middelen. Op 15 augustus
2007 werd de Volksverhalenroute officieel geopend.
De route volgt een rustig fietstraject op het provinciaal fietsnetwerk, passeert door de
vijf dorpen (Langemark, Poelkapelle, Bikschote, Sint-Juliaan, Madonna) van de
gemeente Langemark-Poelkapelle en vormt twee lussen die samen ongeveer 37 km
bedragen. Langs deze weg kom je 15 prachtig geïllustreerde 'verhaalpalen' tegen.
In buurgemeente Zonnebeke, meer bepaald in het heksendorp Beselare, staat een
16de paal die het startpunt vorm van de heksenwandeling. Met een simpele druk op
de knop krijg je authentieke volksverhalen te horen, vertolkt door ervaren vertellers.
Er zijn twee versies: één in het sappig plaatselijk dialect en één in 'Algemeen
Nederlands'.
U hebt het al begrepen: Dit is een tip om een “dagje uit” in Vlaanderen te kruiden
met een snuifje volkscultuur. Uitkijken dus naar een zonnige dag en … de baan op!

♣ HET IVV-TIJDSCHRIFT “VOLKSKUNST” – “Volkskunst” is het informatief
tijdschrift van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst. Het verschijnt driemaandelijks. Hier geven we beknopt de gewijzigde abonnementsvoorwaarden. Een
individueel abonnement kost 7,5 €. Groepen ontvangen voor 10 € twee exemplaren.
Voor 25 € ontvangt een groep twee exemplaren van het tijdschrift, plus een
toegangscode voor de website. Daar kan men binnenkort samenvattingen van dansen
en vendelreeksen afhalen en “Volkskunst” in digitaal formaat. Info: IVV, Markt 40
bus 4 te 9160 Lokeren. Hier kunnen proefnummers van het tijdschrift aangevraagd
worden. E-post: secretariaat@instituutvlaamsevolkskunst.be. Betalingen gebeuren op
rekening 416-3079451-83 van IVV, 9190 Stekene. De nieuwe website is in uitbouw.
Ga toch maar eens een kijkje nemen: www.instituutvlaamsevolkskunst.be.

♣ MEI STEKEN - Een aantal mensen vragen zich waarschijnlijk af vanwaar de
traditie van het mei steken komt. Wie een huis bouwt, steekt op een bepaald ogenblik
een takje op de nok van zijn dak. Niet iedereen denkt daarover hetzelfde. Sommigen
zijn van mening dat die tak daar zit om kwade geesten te verdrijven. Anderen denken
dat het een traditie is die uit de Scandinavische landen is overgewaaid.
Maar volgens Stefaan Top, professor volkskunde aan de
KULeuven, heeft “mei steken” alles te maken met een
rechtsgebruik. De “mei steken” wil zeggen dat je je huisje,
je eigen terrein afbakent. En dat gaat natuurlijk gepaard
met de nodige pintjes en andere traktaties! Een mei hoeft
trouwens geen meiboom te zijn. Alles van takken uit de
omgeving is goed om de nok van je dak mee te versieren.
(Naar een stukje dat we vonden op het internet. – Cw)

♣ MERKLAPPEN – Nog tot 5 juli e.k. loopt in het Maagdenhuismuseum, Lange
Gasthuisstraat 33 te Antwerpen, een tentoonstelling “Merklappen, stoplappen en
pronkrollen”. Op dezelfde locatie loopt van 19 september tot 29 november e.k. de
tentoonstelling “De merklap in zijn historische context”, met op vrijdag 23 oktober
om 15 uur een lezing door Frieda Sorber.
Merklappen maken is een ietwat in de vergetelheid geraakte vorm van volkskunst.
Nochtans levert een zoek-vraag via Google niet minder dan 15 900 items op. Vooral
bij onze noorderburen is de merklap duidelijk nog in trek, inbegrepen vele musea die
er belangstelling voor hebben. Misschien een ideetje voor wie dit jaar een aantal
vakantiedagen doorbrengt benoorden de staatsgrens?

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

♣ MEDEWERKING GEVRAAGD – De rubriek “Sprokkelingen” is er op de
allereerste plaats voor U, lezers. Nieuws in de rand, wetenswaardigheden, vragen,
suggesties, het vindt in deze rubriek allemaal wel een plaatsje. U zoekt een (oude)
publicatie? U zoekt bladmuziek of de beschrijving van een of andere dans? Of
informatie over vendelfiguren? Deel het ons gerust mee. Wij zullen uw berichtje, uw
suggestie, uw vraag zeer graag publiceren. Doen dus!

₪

OPINIE

Men kan moeilijk beweren dat 2009 als het “Jaar van de tradities” in Vlaanderen
veel mensen uit hun slaap houdt. Bij onze noorderburen lijkt de idee wat beter aan te
slaan. Bij ons dus niet. Toch willen we – zoals beloofd in het januari-nummer jl. van
dit blad – ons klein steentje bijdragen om ook in Vlaanderen enige belangstelling te
wekken voor het thema waarvoor we dit jaar geacht worden iets meer dan andere
jaren belangstelling te hebben en dit ook te tonen: Tradities.

TRADITIES
Vooraf toch een paar paragrafen om het begrip in zijn juiste sociologische context te
plaatsen en het, anders gezegd, te ontdoen van een aantal negatieve randjes waarmee
het de voorbije decennia ontsierd werd.
Traditie – uit het Latijn “tradere” = nalaten, overleveren, overhandigen - is het
proces waarbij opvattingen en gedragsvormen van generatie op generatie worden
overgedragen. Toch geldt deze beknopte omschrijving niet in dezelfde mate voor alle
cultuurgebieden ter wereld.
Bij niet-westerse culturen leeft – zij het in afnemende mate en onder invloed van de
ook daar inwerkende globalisering – vooral de opvatting dat de gedragspatronen
zoals ze door vorige generaties gehuldigd werden, kritiekloos en ongewijzigd van
generatie op generatie moeten aanvaard en voortgezet worden.
In onze westerse maatschappij gaat het eerder de andere kant op. Meestal onder druk
van een progressieve intellectuele elite – ingekapseld waar mogelijk in
ongecontroleerde machtsposities bij media en staatsstructuren – geldt nu bij velen
een blinde vernieuwingsdrang. Tradities worden ervaren – in elk geval wordt het zo
voorgesteld – als remmend voor begrippen als persoonlijke vrijheid en materiële
vooruitgang en zelfs voor hogere vormen van beschaving. Dat zgn.
vooruitgangsgeloof werd en wordt daarenboven niet zelden uitgespeeld tegen elke
vorm van religiositeit. Dit traditieverval wordt zodoende reeds een aantal decennia
als positief ervaren, terwijl tradities een eerder pejoratieve bijklank krijgen. Termen
als conservatief en zelfs reactionair zijn dan meestal niet ver uit de buurt.
Zoals zo dikwijls, moeten we ons ook hier hoeden voor extreme houdingen. Tradities
zijn weliswaar geen heilige huisjes, maar evenmin zijn het vooruitgangsremmende
elementen in het sociaal en cultureel maatschappelijk leven. Er is in dit blad reeds bij
herhaling op gewezen: Het verleden is nooit voorbij. Gisteren blijft ook vandaag nog
en zelfs morgen en overmorgen doorspelen. In het maatschappelijk leven, ongeacht

of dat zich afspeelt op het nationaal, locaal, professioneel, religieus en/of familiaal
niveau, blijven tradities een aanzienlijke rol spelen, meestal in zich wijzigende
vormen, zich aanpassend aan de eisen van de moderne samenleving. Daarenboven
ontstaan ook vandaag nog nieuwe tradities. Uiteraard zijn er ook tradities die
volledig verdwijnen.
Het in stand houden van tradities moet
geenszins tot een verstarde samenleving
leiden. Flexibiliteit, zich aanpassen aan de
evolutie van de tijd, het zijn verworvenheden van de westerse wereld en slechts
een uiterst kleine minderheid wil dat
anders zien.
Tradities zijn positieve elementen in ons
dagdagelijks leven. We wezen er reeds op
dat we de voorbije decennia echter
getuige waren van heel wat traditieverlies.
Toch is er ook een kentering waar te
nemen.
“De laatste jaren realiseren we ons dat we onderweg iets verloren zijn”, schrijft prof.
dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Universiteit van
Tilburg. (*) Maar – we citeren prof. Bijsterveld nog wat verder – “Ondanks ons
individualisme willen we toch ergens bij horen. (…) Sindsdien zijn we op zoek naar
nieuwe dragers van cohesie en naar de grondslagen van een gedeelde identiteit.
Tastenderwijs zoeken we ons heil – opnieuw – in erfgoed, geschiedenis, cultuur en
tradities. (…) Deze algemene gehechtheid aan de sociaal bindende kracht van traditie
wordt vaak wel aangevoeld, maar zelden onder woorden gebracht. Die gehechtheid
impliceert wél dat we onze tradities moeten onderhouden, vernieuwen en zo nodig
vervangen.”
Niemand wil, bewust of onbewust, de band met het verleden loslaten. Iedereen wil
integendeel iets uit dat verleden behouden, desnoods in een taal en/of een vorm die
zich aan het levenskader van het heden aangepast heeft.
“In tradities (…) proberen mensen de grenzen tussen heden en verleden te
overstijgen en de band tussen elkaar zichtbaar te maken. (…) Ik hoop dat het Jaar
van de Tradities ons opnieuw bewust zal maken van de bindende kracht ervan, zodat
we oude en nieuwe tradities weer hun centrale betekenis kunnen geven: die van
bindmiddel in de samenleving.” (*)
Het zal de lezer reeds duidelijk geworden zijn dat we de hoofdlijnen van het betoog
van prof. Bijsterveld volledig bijtreden.
Johan van Breda
(*) In “Volkscultuur Magazine” van 1 november 2008, p. 15-19. Een uitgave van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

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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