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DE DRIESPRONG  
is  
het tweemaandelijks tijdschrift 
van de 
Vlaamse 
Volkskunstbeweging vzw. 
(Secretariaat en zetel: 
p/a Lieven Stubbe,  
Eitikhoveplein 5, 9680 Maarkedal  
lieven.stubbe@telenet.be) 
 
 
“De Driesprong” verschijnt in 
januari, maart, mei, juli, 
september en november. 
 
 
 
DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt 
dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de aanmoediging 
en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het bijdragen tot de 
culturele herwaardering van de vrijetijdsbesteding; het ondersteunen 
en het verspreiden – in de geest van een Europese eenheid in 
verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het bundelen van 
groepen met gelijkaardige doelstellingen.” (Cfr. het werkingsverslag 
2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het ondersteunen, 
het instandhouden en het aanmoedigen van de vernieuwende 
tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van 
de VVKB-statuten.   
 
DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Willy 
Cobbaut, Koen Denduyver, Eddy Picavet, Piet Pottie en Fred 
Scholliers als medewerkers. Administratieve medewerking: Magda 
Vermeiren. Redactie-adres: De Driesprong, p/a Willy Cobbaut, 
Bosstraat 2, 9310 Baardegem-in-Aalst. Telefoon: 052/355452. E-post: 
willy.cobbaut@telenet.be.  
 
DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor 
maakt men 15 euro over op rekening 403-3046661-61 van de 
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 9680 Maarkedal. Een 
abonnement kan elk ogenblik ingaan. Met het zesde nummer 
ontvangt men dan een nieuw verzoek tot het betalen van het leesgeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en 
meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en 
dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten: 
 

- Antwerpen: André Dewitte, Molenstraat 27 te 2870 Puurs. Telefoon: 
03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be.  
- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek. 
Telefoon: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be. 
- Oost-Vlaanderen: Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 9310 Baardegem. 
Telefoon: 052/35.54.52. E-post: willy.cobbaut@telenet.be 
- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, Zevekoteheirweg 12 te 8470 
Gistel. Telefoon: 0496/23.18.03. E-post: koengistel@telenet.be. 

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

 Enkele leden van “De Kegelaar” uit Wilrijk op stelten. (Foto DK)  
 Bart Van der Steene, West-Vlaams doedelzakspeler tijdens de gouwdansavond dd. 26 

september 2009 te Heule-bij-Kortrijk. (Foto Fred Scholliers).   
 Vendeliers van vkg. “Boerke Naas (Sint-Niklaas) tijdens een oogstfeest. (Foto BN).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Met de instelling van het zomeruur in de nacht van zaterdag 
27 op zondag 28 maart 2010 is nu ook officieel bevestigd wat 
we ondertussen in de natuur al gemerkt hadden: De winter 
2009/2010 hebben we definitief achter de rug. We zijn nu 
voorgoed op weg naar de zomermaanden en met de 
meiboomplantingen die voor de deur staan, zijn we 
uiteindelijk de juiste weg ingeslagen. 

 
BESTE VRIENDEN 

 
Dat we de winter achter ons gelaten hebben, betekent 
meteen dat de secretarissen en de penningmeesters van 
duizenden – eigenlijk tienduizenden – verenigingen in 
Vlaanderen een belangrijke periode in het jaar konden 
afsluiten. We denken hierbij zowel aan sportverenigingen als 
aan wandelclubs, muziekmaatschappijen, literaire vennoot-
schappen, organisaties voor jongeren en ouderen en al wat 
daar tussenin actief is … een onafzienbare lijst organisaties 
dus die jaar in jaar uit door vrijwilligers in het leven 
gehouden worden, soms met de steun van zgn. vrijgestelden, 
in overgrote meerderheid natuurlijk zonder die steun.  
 
Op de allereerste plaats denken we hier uiteraard aan onze 
eigen VVKB en de tientallen locale groepen die onze trots 
uitmaken. En U heeft het al gemerkt: We willen hier een 
meibloempje schenken aan de mensen die de administratie 
verzorgen van onze groepen. Zonder de andere actievelingen 
te vergeten natuurlijk, maar die komen later nog wel eens 
aan bod. 
 
De administratie dus. Mensen die ledenlijsten bijhouden, het 
lidgeld innen, de inkomsten en de uitgaven zorgvuldig 
noteren, adressen schrijven, uitnodigingen versturen, 
postzegels plakken, verslagen van vergaderingen opstellen, 
brieven schrijven en beantwoorden … ik vergeet ongetwijfeld 
nog wel een en ander! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In streekmusea of bij gelegenheidstentoonstellingen krijgen 
we soms oude ledenlijsten en kasboeken te zien, in bepaalde 
gevallen meer dan anderhalve eeuw oud, mooi neergepend in 
grote registerboeken. Juweeltjes. Maar alles bij elkaar toch 
eenvoudige dingen.  
 
Vandaag zijn secretarissen 
eerder “administratieve 
krachten” geworden en zijn 
penningmeesters eerder 
“boekhouders”. Zij dragen de 
niet altijd lichte verant-
woordelijkheid om de 
administratie en de boek-
houding van hun vereniging 
in te schakelen in de papieren 
rompslomp waarmee een 
moderne maatschappij ook 
onze verenigingen opzadelt en 
het socio-cultureel landschap 
blijft teisteren. Zonder die  
fameuze “administratieve 
vereenvoudiging” waarover 
wel veel te doen, maar weinig 
van te merken is. 
 
Zoals reeds gezegd, we vergeten de zoveel andere functies 
binnen de locale, regionale of nationale verenigingen niet. 
Maar vandaag zetten we de secretariaten en boekhoudingen 
van onze volkskunstgroepen graag eens in de bloempjes. Die 
mensen blijven meestal wat uit de schijnwerpers. Maar hun 
belang voor de groepen is desalniettemin zeer groot.  
 
Voor allemaal een meibloempje dus en nog vele jaren de 
moed toegewenst om de papiermolen draaiend te houden! 
 
Theo Smet.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



De folklorewereld in Vlaanderen - zoals elders nauw verbonden met locale sagen, 
legenden en volksverhalen – wordt elke tien jaar beheerst door de geschiedenis van 
het Dendermonds Ros Beiaard. Dit jaar is het dan opnieuw zover, om de eenvoudige 
reden dat “Ons Peird” op zondag 30 mei e.k. zijn tienjaarlijkse wandeling door de 
straten van het oude Dendermonde maakt in een Ommegang waarvoor tienduizenden 
zich de moeite van de verplaatsing zullen getroosten. Hopelijk zijn de weergoden 
hen deze maal wat beter gezind dan in het jaar 2000, toen het koud was, de wind 
door de straten gierde, de regen uit de hemel gutste, kortom, stormweer! 

 
’T ROS BEYAERD DOET SYN RONDE 

in de stad van Dendermonde 
 

Van de geschiedenis … 
 
Karel de Grote werd geboren in 742 en overleed in 814. Hij was koning der Franken 
en Koning der Longobarden. Op Kerstdag 800 werd hij te Rome door Leo III te 
Rome tot Rooms keizer gekroond. In de geschiedenis van Europa is Karel de Grote 
een belangrijk figuur geweest en dit zowel op wetgevend, economisch, sociaal en 
cultureel gebied. 
 

Meer algemeen is de persoon van Karel de 
Grote – in het Frans Charlemagne – nog 
eeuwenlang een belangrijk iemand 
gebleven, niet alleen voor de geschiedenis 
van Europa, maar evenzeer voor de kunst, 
de literatuur en, vanzelfsprekend, voor de 
legenden die overvloedig rond zijn naam 
werden geweven.  
 

… naar de legende. 
 
De historie van de Vier Heemskinderen – een afleiding van Aymondszonen – werd 
reeds ontelbare malen aan het papier toevertrouwd en we gaan daarom geen tijd 
verspillen om de zoveelste versie op te stellen, dezelfde inhoud dus, maar met andere 
woorden. We veroorloven ons leentjebuur te gaan spelen bij iemand die dat vóór ons 
heeft gedaan en citeren (hier en daar wat gewijzigd en ingekort) hiervoor H. van 
Hese uit zijn “De rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde”, een publicatie uit 1962 en 
bekroond met de Alfons de Cockprijs door de Bond der Oost-Vlaamse Volks-
kundigen.  
 
“De sage van ’t Ros Beiaard zoals ze te Dendermonde door jong en oud gekend is, 
blijft in haar ruwe eenvoud aangrijpend schoon. Aymon, de heer van Dendermonde, 
lag reeds lange jaren in ruzie met Karel de Grote. Om hieraan een einde te stellen, 
schonk deze laatste zijn zuster Vorsie aan Aymon ten huwelijk. Zij kregen vier 
kinderen: Reinout, Ritsaart, Writsaart en Adelaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Toen de vier Aymondszonen tot ridder werden geslagen, kregen ze elk een paard ten 
geschenke. Reinout echter was zo sterk dat hij zijn paard met één vuistslag 
neersloeg. (…) Ten einde raad bracht Aymon zijn zoon naar een oude burcht waar 
het gevreesde Ros Beiaard was opgesloten. Dit indrukwekkend pikzwart en sterk 
dier had nog nooit zijn meester gevonden. (…) Maar Reinout gaf niet op tot hij 
Beiaard had getemd. Het machtige dier erkende in hem zijn meester en ze werden 
trouwe vrienden. 
 
(…) Bij een onenigheid aan het hof van Lodewijk, zoon van Karel de Grote, hieuw 
Reinout deze met één slag het hoofd af. De vier Aymondszonen ontvluchtten de 
woede van Karel de Grote en op de rug van Beiaard gezeten, holden ze weg in wilde 
vaart. 
 
Vanuit de machtige burcht Montalbaan konden ze zich lange tijd tegen de keizer 
verdedigen, maar moesten zich ten slotte toch gewonnen geven. Hun moeder Vorsie 
ging bij haar broer om genade smeken en er werd weer vrede gesloten, op voor-
waarde echter dat zij hem het Ros Beiaard zouden uitleveren. Reinout weigerde. 
Doch ontroerd door de smeekbeden van zijn moeder en geen andere uitkomst ziende, 
stemde hij in. Hierop werd beslist het paard naar de monding van de Dender te 
brengen om het met zware molenstenen aan de nek in het water te werpen. (…) 
 
Tot tweemaal toe kwam Beiaard weer boven en met smartelijke, smekende blikken 
staarde het zijn meester aan. Reinout sidderde, maar zweeg. Een derde maal 
reikhalsde het paard naar zijn meester. Maar toen deze door ontroering gegrepen het 
aangezicht afwendde en Beiaard zich verlaten voelde, scheurde plots een pijnlijk 
gebries de stilte … Beiaard verdween voorgoed in de golven.” 
 
De oorsprong  
 
Dit inderdaad aangrijpend verhaal gaat in werkelijkheid terug op Middeleeuwse 
(berijmde) ridderromans, zoals de Frankische “Renaud de Montauban” – ook gekend 
als “Rinaldo di Montalbano – waar Reinout de held is van dit oude “chanson de 
geste” uit de XIIde eeuw in Frankrijk. Zijn heldendaden vormen een deel van de 
cyclus van Doon de Mayence. In het Frans heten de zonen resp. Renaud, Richard, 
Guiscard en Alard. Deze verhalen beleefden later nog vele prozabewerkingen.   
 
Alleen in Dendermonde? 
 
Het is geenszins de 
bedoeling de Dendermondse 
feestvreugde te komen 
verstoren, maar ook de 
geschiedenis heeft zo zijn 
rechten, zelfs in de wereld 
van de legenden. 
 
               Foto Editie Dendermonde 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wat sommige Dendermondenaars daarvan ook mogen denken – als ze dat dezer 
dagen al doen – de geschiedenis van de Vier Heemskinderen is lang geen 
Dendermonds monopolie. Nog veel steden en regio’s eigenden zich doorheen de 
loop der eeuwen dit verhaal toe en gaven het een plaatsje in hun locale folklore.  
 

Ik weet wel, in Dendermonde 
windt men er niet veel doekjes 
rond en zingt nogal rechttoe  
rechtaan: “’t Ros Beiaard doet 
zijn ronde in de stad van 
Dendermonde (…) – De vier 
Aymondskinderen jent met 
blanken zweerd in d’hand, ziet 
ze rijden, ’t zijn de schoonste 
van ons land.” Ook in 
Mechelen zingen ze een lied 
over de Vier Aymonds-
kinderen en in chauvinisme 
moet het voor dat van 
Dendermonde zeker niet 
onderdoen: “Wat voor vijand 
durft ons naken, vier 
gebroeders op een peerd. (…) 
Het kan lopen, het kan 
springen, het kan vliegen door 
het zand (…) Genen mens en 
kan het dwingen. (…) Voor het 
Mechels vaderland!” 

 
Maar daarmee is het lijstje zeker niet ten einde. Alhoewel dat van Dendermonde het 
bekendste is, gaat het paard van Aat jaarlijks uit. Ook op volgende plaatsen kan met 
het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen ontmoeten in de locale folklore: Dinant 
(denk aan de rots), Bastogne, de streek van de Gaume en het Franse Monthermé. We 
twijfelen er zelfs aan dat het lijstje volledig zou zijn.  
 
En Aalst dan? Die krijgen weliswaar een plaatsje in het Dendermonds Ros Bieaard-
lied: “Die van Aelst die syn soo quaet, omdat hier ’t Ros Beyaert gaet!” Maar een 
echte Ros Beiaard-stad is Aalst niet. Hun “Ros Balatum” is veeleer een parodie op 
het Dendermonds “Peird” en kadert hoofdzakelijk in de folkloristische rivaliteit 
tussen beide steden resp. gelegen aan de loop en aan de monding van de Dender.    
 
Tot slot 
 
Of de legende “waarschijnlijk ontstaan is in het Land van Dendermonde”, zoals 
Jozef Ghesquiere en Paul François het stellen in hun bekende “Liederenkrans”, 
daarover ga ik mij – als geadopteerde zoon van Dendermonde – niet verder 
uitspreken en deze strijd overlaten aan de al dan niet neutrale historici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Maar volledigheidshalve moet over het Dendermonds lied toch dit gezegd worden: 
Het is een oud  volkslied uit Dendermonde, eigendom van de gilde van de “pynders” 
(stukwerkers) die op de tienjaarlijkse Ommegang het paard door de straten dragen. 
Dit geldt echter enkel voor de eerste strofe en het refrein. De andere strofen werden, 
naar volkse trant, gedicht door Prudens van Duyse.  
 

Willy Cobbaut   
 
  
  
 
 
 
 
 

De vendeliers van de Dendermondse 
volkskunstgroep “Reynout” – genoemd 
naar de oudste zoon van heer Aymond – 
zwaaien natuurlijk bij elke gelegenheid 

met “Ons Peird”.  
 

       Links doet André Velleman dat onderweg                        
naar  Pilzen in Tsjechië. Onderaan 

demonstreren drie vendeliers hun kunst 
met de leeuw en het Dendermonds paard 

in de straten van Ballinascreen  
tijdens een groepsreis  

doorheen Noord-Ierland. 
 

(Foto’s Fred Scholliers)  
  
 

                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 



Op de koffie bij onze huisfotograaf 

 
 
Veelal haalt hij zijn objecten of personages zelf voor de camera. Vandaag 
keren wij de rollen even om en halen wij de fotograaf voor de lens. Wij gingen 
praten met Fred Scholliers uit Dendermonde, de huisfotograaf van de VVKB 
en bezieler ook van wat in de Ros Beiaardstede zo reilt en zeilt. Want Fred is 
een bezige bij en er staat altijd wel een of ander op stapel 
 

FRED SCHOLLIERS IN BEELD 
 
“Waar men gaat langs Vlaamse wegen, steeds komt men Fred Scholliers met 
zijn camera tegen!” Fred, rijzige zestiger en zowat de huisfotograaf van de 
VVKB, zou je ook kunnen omschrijven als beeldend verslaggever van het 
Dendermonds cultureel leven, van veel activiteiten binnen de Vlaamse 
Volkskunstbeweging, sinds een paar decennia van de jaarlijkse Europeade en 
van nog een aantal andere zaken meer. Er is geen activiteit of gebeurtenis in 
het Dendermondse of Fred heeft er een hele reeks beelden of opnamen van 
en bundelt zo in foto’s, dia’s of videobeelden een ruim overzicht van het 
reilen en zeilen in het Land van Dendermonde … en zééééér wijde omgeving! 
 
“En zeggen dat het allemaal met een eenvoudig apparaatje van mijn zus is 
begonnen. Maar ik was er onmiddellijk door geobsedeerd, ook al kende ik 
amper de mogelijkheden van het medium. Mijn eerste toestel was een 
Olympus. Ik ben dat merk altijd trouw gebleven. Buitenlandse reizen en 
optredens van de volkskunstgroep “Reynout” bleken telkens weer aanleiding 
om meer momenten vast te leggen. En zoals gebruikelijk, van het een kwam 
natuurlijk het ander.  
 
In de zeventiger jaren waren wij met de Stichting – voluit Vlaams-Zuid-
Afrikaanse Cultuurstichting - te gast in Zuid-Afrika. Eric Verresen had zijn 
filmtoestel bij, maar danste ook zelf mee. Hij vertrouwde mij zijn camera toe 
… Dat betekende de kennismaking met een nieuwe beeldvorm. Foto’s, dia’s, 
video-opnamen … het groeide uit tot meer dan een hobby, het werd een echte 
passie. En dat is het nog steeds!” 
 
Sinds midden de negentiger jaren van de vorige eeuw tekent Fred o.a. ook 
voor een steeds gedegen beeldmontage van de Europeade. ‘Vooral de jongste 
edities van Martigny en Klaypeda vind ik persoonlijk de best geslaagde!”, 
voegt hij er aan toe. 
 
Fred bracht ook ruim 35 stoeten in beeld. Daartussen o.a. de Kattenstoet 
(Ieper), de Virga Jesseprocessie (Hasselt), de Hanswijkstoet (Mechelen), de 
Bloemenstoet (Dendermonde), de Paardenprocessie in Hakendover, waar hij 
moest ervaren dat fotograferen niet altijd een ongevaarlijke bezigheid is … 
Ander werk van hem zijn de montages “Begijnhoven in Vlaanderen”, “Kerst-
mis langs de Schelde” en “Kijk op Vlaamse Schilderkunst”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maar Fred Scholliers, voor de insiders “de 
Fred”, heeft  nog heel wat meer pijlen op 
de boog. Al geruime tijd is hij voorzitter 
van de Dendermondse “Videoclub Ros 
Beiaard”. Ook in de aanverwante “Foto-
grafische Kring Dendermonde” is hij zeer 
actief. En natuurlijk ook nog dit: Met zijn 
zeer sonore stem spreekt hij ook regel-
matig dia- of videomontages in. Bij vkg. 
“Reynout” is hij een zeer gewaardeerd 
inleider. Bij de jaarlijkse Festivalavonden 
bv., bij het vijfjaarlijks Internationaal 
Volkskunstfestival ook. Fred is trouwens 
voorzitter van het Festivalcomité dat 
binnen “Reynout” die dingen organiseert.  
 
En ja, bijna vergeten … al een aantal jaren 
presenteert hij de optocht van alle deel-
nemende groepen tijdens de Europeade 
waar hij, samen met onze vriend Willy, 
alle groepen welkom heet en dit telkens in 
hun eigen moedertaal. Dat zijn er zo’n 
vijfentwintig!   

 
Maar toch blijft “het beeld” zijn passie, dit jaar nog wel meer dan gewoonlijk 
in het teken en de ban van het Ros Beiaard dat op 30 mei “zijn ronde doet in 
de stad van Dendermonde”, zoals de plaatselijke stadshymne het stelt. En dat 
is voor een echte Dendermondenaar nog altijd iets zeer bijzonders. Ik hoor 
nog steeds de stem van wijlen Louis de Lentdecker bij zijn laatste verslag van 
de Ros Beiaardommegang. Met tranen in de ogen en meer dan één krop in de 
keel begroette hij “Ons Peird”, dat hij “mijn peird” noemde. Het was ook de 
laatste keer dat hij het door Dendermonde zag opstappen …  
 
Het zit bij een Dendermondenaar werkelijk van jongs af aan in het bloed. Eén 
van Freds kleinkinderen, de Ferre en een echte pijnder in spe, is amper een 
ukkepuk van nog geen twee jaar, maar zong tijdens ons bezoek al flink met 
opa mee. Oma Lieve liet zich ook niet onbetuigd … Maar dat zijn dan ook  
“echte’!                                                                                    

Eddy Picavet 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

 



De jongste dagen liep ik wel op eieren. Ik zat werkelijk met een ei, 
ook al was Pasen reeds een poosje voorbij en waren de paaseieren 
al lang gevonden en met een hoge graad van zekerheid ook al 
verteerd. Veelal komen cursiefjes zomaar op me af; een andere 
keer is de bevalling niet zo gemakkelijk. Maar dit keer verraste het 
me wel! 
 
“Niet over meiboomplantingen!” had Willy nadrukkelijk gezegd. Dat thema 
kwam al meer aan bod! Redactiesecretarissen hebben wel makkelijk spreken: 
Ze delegeren wat graag en daarmee is voor hen de kous af. Maar wie kan de 
klus klaren ? 
 
Dagen heb ik gedacht: Ik vind wel iets; niet panikeren … Maar ik vond niets 
en Willy had al een paar keer geïnformeerd hoever ik stond …  Ten einde raad 
ben ik in de oude volksgebruiken gedoken. En ik vond toch iets. Over het 
meizingen! Om Willy te plezieren! … 
 

Takkenbossen voor de mei !  
 
Daar waar het Driekoningen zingen, het zingen en dansen onder 
de rozenhoed (rond Pieter en Pol) of bij de “Fiere Pinksterblom” 
zich als bedelliedjes vooral tot de kinderen richtten, stonden bij de 
meiavond-activiteiten vooral de huwbare jongelui centraal. 
 
De jongens bedachten hun liefje met een tuiltje meiklokjes of lelietjes-van-
dalen (fris, geurig en teer). Maar daar koppelden ze ook het gebruik aan 
buurmeisjes en bekenden hun waardering bij middel van takken uit te 
drukken ... En er waren nogal wat varianten mogelijk. Lees maar! 
 
Een meisje waar niets op aan te merken viel – of die om God weet welke 
reden voor de jongeman in kwestie als dusdanig te boek stond - vond op 
meimorgen een frisgroene berkentak voor de deur of op het dak; symbool 
voor “goed en schoon”. Een tak van een kerselaar was bestemd voor een 
onbetrouwbaar wicht; een haagdoorn was voorzien voor iemand die geen 
katje was om zonder handschoenen aan te pakken; met een spar werd een 
hoogmoedige deerne bedacht; een bremstruik kreeg een “flauwe Trees”of 
een “piskous”. Brem gold als middel tegen het bedwateren, vandaar! En oude 
vrijsters werden met een dorre tak of met een mutsaard bedacht. 
Vriendelijk was anders, natuurlijk! 
 
In West-Vlaanderen vond men nog meer varianten. Zo betekende populier 
er onstandvastigheid; een elzentak verwees naar praatziek; vlier naar 
kwaadaardigheid; notelaar naar ieders  vriendin. En een wat al te dartele 
meid vond wel eens een stropop voor de deur. 
 
Zo fier de enen waren, zo beschaamd bleken de anderen. En moet het gezegd 
dat de negatieve symbolen zo vlug mogelijk verdwenen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een aantal Vlaamse volkskunstgroepen houden die mooie traditie nog steeds 
in ere en organiseren jaarlijks op meiavond een rondrit waarbij de jongens de 
meisjes van de groep met een bezoekje vereren en – wat dacht U? – overal 
met een natje en een droogje bedacht worden!  
 
In sommige streken kan men op meiavond – inbegrepen de daaropvolgende 
meinacht – muzikanten door de straten van het dorp of de stad zien trekken 
om een aantal ingezetenen – bij voorkeur de meer begoeden – een serenade 
te brengen. Waarbij het artistiek niveau van de muziek daalt naarmate het 
aantal jeneverkens stijgt … Ik weet wel, muzikanten zingen niet, maar ze 
horen toch ietwat thuis in het rijtje. 
   
In sommige streken van Oost-Vlaanderen wordt vandaag het meizingen nog 
levendig bewaard. Zo o.a. in Zele,  waar eigenlijk alle verenigingen tot laat in 
de nacht op stap gaan, sympathisanten de mei melden en hopen wat in het 
laatje te krijgen tot spijziging van “hun schatkist”.  
 
Eigenlijk zou “Brussel” dat ook wel eens kunnen uitproberen! Daar heeft 
Reynders blijkbaar nog niet aan gedacht … en voor Di Rupo zou het  wel een 
frisse en vernieuwende attractie kunnen betekenen in het traditionele Eén 
Meifeest …  
 
Of er zou worden gezongen van “Schoon Lieveke”, “De mey pleysant” of “De 
winter is vergangen”, betwijfel ik wel. Nu steunen ze veel meer op een of 
andere Top 30! 

Eddy Picavet 
 

 
 
 

MEIBLOEMEN als decoratie op    
Maastrichts aardewerk.                                                                                        
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ZA 22 en ZO 23 MEI 2010 
           Folklorefestival WIVO met “Holland Express” (Nl), “Regös” (Hon-

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

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

 
VR 28 MEI 2010  
           Volksdansinstuif van vkg. “De Donkse Klopperdans” (Maldegem). 

Een vrolijke afwisseling tussen Vlaamse en internationale dans. Geen 
ervaring vereist. Aanvang 20 u. Locatie: Zaal “Poermolen”, 
Paardenkerkhof 1/a te 9990 Maldegem/Donk. Voor meer info: zie 
www.klopperdans.eu.   

 
VR 2 tot ZO 4 JULI 2010  
          20ste Sint-Jansweekend in het Bivakhuis Hoge Duin te 

Oostduinkerke. Op het programma staan nieuwe dansen, speur-
tochten, zang, worstenbak, plezier maken, vrienden uit andere groepen 
ontmoeten en natuurlijk de verkiezing van het Sint-Janspaar 2010. De 
prijs bedraagt 42,50 euro. Inschrijvingen via jeugdcollege@vvkb.org. 
Betalen doe je vooraf op rekening nummer 393-4188685-23 met 
mededeling groep + aantal deelnemers. 

 
VR 16 tot DI 20 JULI 2010  
           Internationaal Folklorefestival van vkg. “Zannekin”, Veurne. Met 

de medewerking van verschillende buitenlandse groepen. Locatie: 
Dienstencentrum De Zonnebloem, Zuidstraat 67 te 8630 Veurne. Met 
een gevuld programma. Info via Jeanne Vandenbussche en Wouter 
Dequidt. (zannekin.veurne@gmail.com.)   

 
WO 21 tot ZO 25 JULI 2010 
           47ste Europeade in Bozen/Südtirol (Italië). Alle gewenste informatie 

wordt U graag verstrekt door Hilda Ryssaert op het secretariaat van het  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



           Internationaal Europeadecomité, Bisschoppenhoflaan 231, 2100 
Deurne/Antwerpen. Tel. 03/248 07 27. E-post info@europeade.eu. Of 
surf even naar www.europeade.eu.  

 
ZA 7 tot ZO 8 AUGUSTUS 2010  
           Fosseleade van vkg. Knipoog/Oogappels (Affligem). Gastgroep “Stora 

Tuna Folkdanslag” (Zweden). Op zaterdagavond 20 u verbroederings-
avond met Zweedse en Vlaamse samendans. Op zondag vanaf 14 u 
optredens met dans-muziek-vendelzwaaien van groot en klein, 
volksspelen, Breugheleten, koetsentochten en randanimatie. Locatie: 
“Patro”, Fosselstraat 109 A te Hekelgem. Info: 0473/47.53.93 of 
knipoog@knipoogaffligem.be. Ook www.knipoogaffligem.be.  

 
ZO 8 AUGUSTUS 2010  
           Oogstfeest van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas). Met gastgroep.  

Locatie: Steenwerkhoeve, Moortelhoekstraat te 9111 Belsele. Aanvang: 
15 u. Info bij Sigrun van Eynde (03/7779752) en Korine Henriet (0486/76 27 
23). Of via www.boerkenaas.be.  

 

 
 

 
Noteer ook nu reeds in uw agenda … 
◙ Dansatelier – Een organisatie van VVKB. Op zondag 10 oktober en zondag 21 
november 2010. Voor meer info: Zie vorig nummer van “De Driesprong”, ook te 
lezen via www.vvkb.be.  

◙ Zaterdagnamiddag 23 oktober 2010. Het jaarlijks Gezellig Samenzijn. Plaats 
nog te bepalen. 

◙ Zaterdag 9 oktober 2010: ’t Bal – Oudenaarde. 

◙ En voor 2011: Zaterdag 22 januari Nieuwjaarsdansbijeenkomst te Oudenaarde. 
Zondag 8 mei: Nationale meiboomplanting te Herne. Zaterdag 19 november: Viering 
60 jaar VVKB in de “Westrand” te Dilbeek. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plusdanstreffen – Noteer ook deze data nu reeds in uw agenda voor 2010: 
 

Zaterdag 2 oktober cursus plusdansen in ‘s Gravenwezel 
Zaterdag 6 november plusdanstreffen te Schilde 

Van 10 tot 12 december Lucia-weekend te Nieuwpoort. 
 

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

Voor de meiboomplantingen                         ►► Zie volgende bladzijde 
                                                        



De winter is verganghen,  
ik zie des Meien schijn! 

 
 
 
 

Foto Fred Scholliers 

 
ZO 9 MEI 2010  

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

 
ZA 15 MEI 2010  

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

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

 Zo 23 MEI 2010  
       Meiboomplanting van de Heemkring “Die Swaene”  te Heist-o/d-Berg.          
       Met   de   medewerking   van  vkg. “Zonnedauw” (Hulshout)  en vkg.  “Jan   
       en Alleman” (Wiekevorst).  Locatie:  Kaasstrooimolen, Bruggeneindse      

Heirbaan 13 te 2220 Heist-o/d-Berg. Aanvang: 14 u 30’. Info:  
0472/81022030 (“Jan en Alleman”) en  0497/45 19 98 (“Zonnedauw”). 

 
 
 
 
 
 

 
 

        
  
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De terugkeer van het schone jaargetijde moet luisterrijk worden 
gevierd. En, zoals men de winter had verbrand of … verdronken in de 
gedaante van een stropop, zo moest de zomer feestelijk worden ingehaald. 
Hoe kon men dat beter dan door een symbolische stoet: Uit het zopas nog 
dorre woud haalde men een jonge boom  met frisse groene kruin – liefst 
een berk – die men had opgesmukt met vaantjes en linten van alle kleur 
en die dan op een versierde wagen, omgeven van een jubelende, zingende 
menigte in het dorp werd gebracht om te midden van het dorpsplein met 
grote plechtigheid te worden geplant. Meiliedjes werden hierbij gezongen, 
meibier gedronken en jong en oud danste lustig rond de boom, de 
meiboom, zinnenbeeld van het schone jaargetijde, van zon en vreugde, 
van liefde en geluk.  
 
Zo gebeurde het eertijds naar Germaanse traditie, want het planten van 
de meiboom blijkt wel een specifiek Germaans gebruik te zijn.  
 

Prof. dr. K.C. Peeters 
In “Eigen aard – Overzicht van het Vlaamse volksleven”. 

3de uitgave – 1963. 



======================================================= 
 
Waar zijn al deze mensen? 
 

 
                                                                                            Tekening William Beaufays 
 
                                     Simpel toch, ze zijn allemaal gaan volksdansen … ! 
 
====================================================== 
 

VOLKSDANSBAL van ’T VEERKE 
Zaterdag 27 februari 2010  

 
Een beetje vroeger dan anders, maar daarom niet minder geweldig: Het 
volksdansbal van ’t Veerke in Burcht. De koele zaal werd erg gezellig gemaakt 
in het thema ‘Diep in de zee’ en zorgde zo al voor een spetterend sfeertje. 
Balboekjes in Sint-Jakobsschelpen, visnetjes als aandenken en een gordijn 
van zeewier bij de inkom. Alles was klaar om er een fijne avond van te maken.   
 
Een heel aantal groepen waren vertegenwoordigd en zetten hun beste beentje 
voor. Een vrolijke mix van Vlaamse en Israëlische dansen zorgden  er voor  
dat het bal voor elk wat wils had. De dansvloer stond steeds goed vol, er werd 
gelachen en gedronken. Nadat de laatste noten van de “Rozenwals” 
geklonken hadden, werden de aanwezigen bedankt en zetten we onze kelen 
open om gezamenlijk ‘Wazig avondduister’ door de zaal te laten schallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alvorens de trap richting buiten op te lopen, werd nog door enkelen gestopt 
aan de zelfgemaakte confituur- en drankenstand. Notenporto, boeren-
jongens, appelconfituur met verse kruiden en sinaasappel-pompoen-
confituur stonden naar de voorbijgangers te blinken.  Sommigen konden deze 
glimmerds dan ook niet weerstaan en zo druppelde de zaal leeg.  Het einde 
van een geslaagde dansavond! 
 

Nathalie Baeckelmans 

 
 

EERSTE KENNISMAKING MET DE  

EUROPEADEDANS 2010  
 
Zaterdagnamiddag 13 maart jl. konden de dansleiders van de groepen die 
zich inschreven voor de Europeade van dit jaar, voor de eerste maal 
kennismaken met de Europeadedans 2010. In het stemmig turnzaaltje van de 
H.-Hartschool te Beveren-Waas ontfermden Gonda Fevez van “De Kegelaar” 
in Wilrijk en Marc Goossenaerts van “Reinaert” in Mortsel zich over de 
leergierigen, die meestal met een paar van hun beste krachten naar Beveren 
gekomen waren. 
 
De nieuwe Europeadedans voor de Vlaamse groepen is een recente creatie 
van Harry Reyntjens en deze gebruikte daarvoor een dansmelodie van Paul 
van Duren, een melodie gekend als de “Polka Schoten”. De Europeadedans 
zelf zal het repertorium van de Vlaamse volksdansen aanvullen onder de 
naam “Polka Anders”.   
 
Goede  dansleiders  en  leerlingen  die  als  volksdansers niet aan hun 
proefstuk toe waren, op  die  manier  moest  het wel lukken en dat was in 
Beveren vanzelfsprekend ook zo.  Als  we  daaraan  dan  nog  een  puike dans- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Foto Koen Denduyver 



creatie toevoegen, kon het niet anders of de namiddag diende een vlot 
verloop te krijgen.  
 
Een puike danscreatie dus. Inderdaad! Een mozaïek van vlotte figuren met 
kringen als opengaande en zich opnieuw sluitende bloemkelken, spiralen als 
open- en dichtgetrokken linten, levendige dansfiguren op het ritme van deze 
oorspronkelijk Boheemse parendans in tweekwartsmaat. 
 
Mooi uitgevoerd en in klederdracht, zal deze Polka Anders de Vlaamse 
groepen in Bozen/Bolzano volwaardig naast de vertegenwoordigers van de 
vele andere Europese volksgroepen plaatsen.                                                  (Cw)  
 
PS – Als Vlaams vendelnummer werd dit jaar “De Rotelinge” gekozen.  
 
                                                                                      

 
OP 28 FEBRUARI, zo rond 8.30 uur ’s morgens zien de bewoners van het 
Rozenkransplein, de vroege vogels althans, een groepje jongeren verschijnen 
op het plein. Dit groepje jong geweld verzamelt zich om op een zondag, een 
dag waarop je in feite geen les hebt, een danscursus te gaan volgen om hun 
basishouding te schaven, passen te leren kennen en al dansend te leren. 
 
Als iedereen aangekomen is, vertrekken we richting Kuurne, niet echt naast 
de deur, maar niet getreurd, met een beetje radio, een beetje Bart en de tijd 
vliegt voorbij. Voor we het goed en wel beseffen komen we aan bij de plek 
waar het allemaal gaat gebeuren. 
 

Dansatelier: Het begin 
 
We beginnen met een opwarmertje, maar het is geen cursus als er niet een 
addertje onder her gras zit. We mogen na de eerste 12 maten al stoppen en 
vanaf dan begint het serieuze werk. Zonder te overdrijven of mensen 
persoonlijke aan te spreken, worden er houdingen en passen voorgedaan 
zoals het niet moet. Maar ook het goede voorbeeld wordt gegeven. Raar maar 
waar, ik word me bewust van spieren in mijn arm waarvan ik dacht dat ze 
getraind waren: armen op schouderhoogte, spanning in de armen tijdens het 
dansen, maar niets is minder waar.  
 
Na de eerste basis worden de passen en houdingen geoefend door het 
herhalen van passen in en tegen de dansrichting en met en tegen de zon. 
Wanneer er iets nog niet perfect is, stopt de muziek en wordt de fout ons 
voorgedaan, schromelijk overdreven en zonder het persoonlijk te bedoelen.  
 
Het is stilaan tijd voor een middagpauze. Alle tafels zijn bezet, maar 
mijmerend over de Europeade zetten we ons op de grond. Lekker gezellig en 
toch al een beetje voorbereiding op de Europeade van dit jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto 
Koen Denduyver 
 
Na onze middagpauze is het opletten geblazen. We leren telkens stukken van 
een dans om zo bepaalde passen te leren. Dit is ingewikkelder omdat je dus 
niet alleen de passen moet kennen, maar ook nog een de hele figuur. Het is 
niet altijd even gemakkelijk om te volgen aangezien niet iedereen het 
Antwerps spreekt en er een taalbarrière overwonnen moest worden. Ook 
onze eigen dansleiding komt aan de beurt om iets aan te leren, hier was het 
minder inspannend om te volgen aangezien zij ook meer het taaltje spreken 
van onze kanten. 
 
Na een vermoeiende, zweterige, leerrijke dansdag vertrekken we terug 
huiswaarts. Het gaat vlot, tot we even moeten stoppen voor de koers, wie doet 
dit nu op een zondagmiddag??? Na 20 minuten engelengeduld is voor ons de 
pijp uit en Ilse kan genieten van een zalig stille rit huiswaarts, want iedereen 
doet zijn oogjes dicht en snaveltje toe. Voor we het weten, zijn we terug aan 
het lokaal en kunnen we beginnen aan een rustige zondagavond. 
 
Ik moet er wel nog even bijzeggen dat ik, samen met de medecursisten, vind 
dat we toch een behoorlijke basis al hebben meegekregen vanuit de groep. Dit 
heeft geholpen op de cursus om mee te kunnen en zo hebben we ook 
correcties kunnen uitvoeren waar er nog foutjes zaten. Deze maken we zelf 
natuurlijk. 

Karolien de Coninck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste volksdansvrienden! Was je erbij? Dan kun je hier nog wat nagenieten:   
http://community.webshots.com/user/miekatoenvzw.  Of beter nog op het smoelenboek, 
daar staan er meer:  http://www.facebook.com/group.php?gid=58909682632  

BAL MIE KATOEN - Was je er niet bij? Nee, dan kunnen de foto’s 
je niet troosten, want dansen moet je doen en niet naar kijken. Eén magere troost toch: 
Volgend jaar krijg je een nieuwe kans. Noteer nu al: Zaterdag 5 februari 2011: Bal van 
Mie Kato,  Ruiterhal in Brasschaat 

Herman en Sieghild Vanhove                                               Annelies Lambrechts 



Wij waren klaar om het minstens even goed te doen als vorige 
jaren. Ronald zorgde voor 8 schitterende muzikanten om ons Bal muzikaal te 
begeleiden op accordeons (5), gitaar, dwarsfluit en contrabas.  
 
Door het vroege aanvangsuur startten wij even na 20h00 met als opwarmer  
‘De Lanciers van Diest’, in de hoop dat wij na deze dans weer gelanceerd 
waren voor een spetterende avond 
 

                     Vkg. De Vlasblomme Bissegem 

4de Bal voor ’t Volk 
 

Onze muzikanten en een goed gevuld programma van gemeenschapsdansen, 
quadrilles, polkas, tangos, schottisches, squares en walsen zorgen ervoor dat 
de dansvloer gans de avond goed werd ingenomen door geoefende en minder 
geoefende dansers.                    
                                                                                              
Omdat de agenda van veel gouwgenoten het niet toeliet, hadden we minder 
volk dan verleden jaar. Gelukkig konden wij door de opkomst van de 
verschillende volkskunstgroepen en heel wat jongeren uit onze regio toch 
meer dan 100 aanwezigen een geslaagd bal bezorgen.               
   
Alle aanwezige volksdansliefhebbers beleefden een gezellige familiale 
volksdansavond die met een heel grote polonaise werd afgesloten.  
 
Er werd achteraf nog heel wat bijgepraat. Wie er niet bij kon zijn, krijgt 
volgend jaar op de tweede vrijdag van maart weer een nieuwe kans, maar 
eerst willen wij iedereen verwelkomen op ons feest op vrijdag 19 november 
2010. Onze groep viert dan haar 45 jarig bestaan met een optreden van de 
folkgroep Kick ‘em Jenny. Je bent nu al uitgenodigd! 

Eddy Lepercq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
                       NATIONALE  
MEIBOOMPLANTINGEN 
 
                                                                                               (Deel II) 
 
 
1967 – 16 – Houthalen (Limburg) 
1968 – 17 – Merelbeke (Oost-Vlaanderen) 
1969 – 18 – Schilde (Antwerpen) 
1970 – 19 – Sint-Truiden (Limburg) 
1971 – 20 – Borgerhout (Antwerpen) 
1972 – 21 -  Izegem (West-Vlaanderen) 
1973 – 22 – Kuurne (Brabant) 
1974 – 23 – Evergem (Oost-Vlaanderen) 
1975 – 24 – Wilrijk (Antwerpen) 
1976 – 25 – Herentals (Antwerpen) 
1977 – 26 – Steenokkerzeel (Brabant) 
1978 – 27 – Dilbeek (Brabant) 
1979 – 28 -  Damme (West-Vlaanderen)  
1980 – 29 – Diest (Brabant) 
1981 – 30 – Brugge (West-Vlaanderen) 
1982 – 31 – Edegem (Antwerpen) 
1983 – 32 –  Wachtebeke (Oost-Vlaanderen)    
1984 – 33 – Schilde (Antwerpen) 
1985 – 34 – Opwijk (Brabant) 
1986 – 35 – Kortrijk (West-Vlaanderen) 
1987 – 36 – Bokrijk (Limburg) 
1988 – 37 – Kuurne (Brabant) 
1989 – 38 – Zandhoven (Antwerpen) 
1990 – 39 – Wilrijk (Antwerpen) 
1991 – 40 – Zwevegem (West-Vlaanderen) 
1992 – 41 – Geel (Antwerpen) 
1993 – 42 – Dendermonde (Oost-Vlaanderen) 
1994 – 43 – Dilbeek (Brabant)                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995 – 44 – Zandhoven (Antwerpen) 
1996 – 45 – Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen) 

1997 – 46 – Kortrijk (West-Vlaanderen) 
1998 – 47 – Gaasbeek (Vlaams-Brabant) 

1999 – 48 – Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen) 
2000 – 49 – Puurs (Antwerpen) 

2001 – 50 – Harelbeke (West-Vlaanderen) 
2002 – 51 – Keerbergen (Danspunt) * 

2003 – 52 – Antwerpen (Regionaal – D) * 
2004 – 53 – Schilde (Regionaal – D) * 

2005 – 54 – Grembergen (Regionaal – D) * 
2006 – 55 – Deurne (Regionaal - D) * 

2007 – 56 – Dranouter (West-Vlaanderen) * 
2008 – 57 – Maldegem (Oost-Vlaanderen) 

2009 – 58 – Dilbeek (Vlaams-Brabant) 
2010 – 59 – Puurs (Antwerpen) 

2011 – 60 – Herne (Vlaams-Brabant) 
 
                * Deze meiboomplantingen hadden plaats met steun van Danspunt. 
 

                         NATIONALE        
MEIBOOMPLANTINGEN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 



Bij  “De Kegelaar”                                                                                 (Deel 1) 

 
45 jaar dansend genieten in Wilrijk 

 
De jaren ‘60 waren goed en wel uit de startblokken, de wereld was aan een 
hogere versnelling in verandering. De wonden van de oorlog waren gelikt, de 
industrie kende een expansieve groei, vetkuiven, Beatles, Stones en de 
Pebbles beheersten podia en media. GM kende enkel succesverhalen. 
 
Als klein grut hadden we nog niet van Oud België gehoord. Op die leeftijd 
staat de Sint nog met stip op nummer 1, al hadden we dan geen Bart Peeters 
om ons dat te vertellen, we konden hem wel elk jaar zien op de bovenste 
verdieping van de Grand-Bazar, midden stapels speelgoed.  
 
Wat die gouden jaren allemaal zouden brengen, we konden het in dat kleine 
kopje van ons niet voorstellen. Honden vlogen door de ruimte en mensen 
stapten uit aan halte maan, dat zagen we, met zijn allen gekluisterd aan 
televisie. Een kleine stap voor de mensen een grote voor de mensheid. 
 
In die jaren werd er in ons huis en elders een stap gezet die tot op vandaag 
nog bepalend is voor het doen en laten van een groot deel familie. Er kwam 
veel meer beweging in huis, het viel ons niet echt op maar bandopnemers, 
micro’s, muziek was er alom. Plots ook mensen met rare kostuums aan, de  
 
 
 
musea vindt, daarmee werd toen nog half Europa afgereisd. Je kan het je niet 
voorstellen. De eetkamer werd al eens omgetoverd tot vergaderzaal of 
feestruimte. Wij merkten dat pas ’s morgens, want het jonge grut moest toen 
nog op een deftig moment naar bed. Zo vlak na het zandmannetje. 
 
 
 
 
 
 
Later bleek dat “De Kegelaar” het levenslicht had gezien, zo tussen de 
jongste   familie-aanwinsten   in  werd   dat   toen   geregeld.  Uit  de buik  van  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIT DE ZEER OUDE DOOS …                         



“Elckerlyc” heeft toen een even grote expansie van volksdansend Vlaanderen 
zich in Antwerpen verspreid, Hugo en Mieke (“Scheldemeeuwen”), Wim en 
Emma, Paul en Annie (“De Kegelaar”), later ook André (“De Wevers”) 
droegen de volksdansmicrobe in het Antwerpse uit. 
 
De gammele bus op doorreis uit Trebican was mijn eerste ontmoeting met 
een andere cultuur. Al was die ontmoeting van korte duur, de Praagse Lente 
en het sovjetoffensief gooiden roet in het eten. We konden nog even verder 
Koude Oorlog spelen. Toch was de smaak blijven hangen en werd in 1970 het 
eerste Wilrijks Festival voor Volkskunst gehouden, trouw aan de Europeade-
gedachte van Mon. Tot de dag van vandaag kan Wilrijk jaarlijks kennismaken 
met Europese volksculturen. 
 
Diezelfde jaren ‘70 deden ook de groep expansief 
groeien, hoewel voetbal de grote droom was van 
elke korte broek dragende jongen, werd het braaf 
meegaan met pa en ma op zaterdagmorgen. Weer 
naar school, meer dan 100 andere jongeren waren 
daar ook, de kinder- en jeugdgroep kende een 
vlotte start, met later zelfs een uitbreiding naar het 
Neerland. Al had het soms wat voeten in de aarde 
om het kleine halfuurtje fietsen af te leggen. Als 
kleine zus weer maar eens naar haar identiteits-
kaart op zoek moest. Want was Neerland niet 
hetzelfde als Nederland?                           (Danny ►) 
 
Jeugdjaren gaan soms traag, vooral dan op schoolbanken, volksdansend gaan 
ze soms verduveld snel. Geen cursus of bal, ging aan onze aandacht voorbij. 
Op zo’n cursus mocht het dan wel zweten zijn, vooral als Adriaan langs de 
rijen liep, o wee voor diegene die zijn handen dan niet netjes naast zijn 
lichaam had of ‘dansleiders een ware droom misschien’ zijn snavel toe had. 
Soms hadden we het genoegen de sierlijke bewegingen van Piet, die ons op 
zijn eigen manier door de Balkan loodste, te mogen genieten. Met een beetje 
trots kunnen we zeggen dat we samen met Nora, de eerste cursus hebben 
mogen meemaken van de Gentse contradansen. 
 
Zangavonden, festivaldagen, dansen op de tonen van harmonie St. Bavo, 
samenwerking met de middenstandsbond en het plaatselijk gemeentebestuur 
… het was allemaal vanzelfsprekend. Hoe kon ik weten dat dit ooit voorbij 
zou gaan?                                                             
(Vervolg in volgend nummer)                                                         Erik de Coninck           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beknopt verslag 
 
Statutaire  
ALGEMENE VERGADERING  
van de  
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw 
 
Donderdag 22 april 2010 in het lokaal van  
vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde. 
 
 
 
□ Omdat het de jaarlijkse statutaire vergadering betreft, werd van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de samenstelling van de Algemene Vergadering te vernieuwen 
en aan te passen aan de realiteit van begin 2010. Inbegrepen de verkiezing van de 
leden van de Raad van Bestuur en de verdeling van de mandaten.   
 
Deze Raad van Bestuur is nu als volgt samengesteld: Theo Smet, voorzitter; Hilde 
Servranckx, o/voorzitter; Lieven Stubbe, secretaris; André Couvreur, assistent-
secretaris; André Dewitte, penningmeester; Pieter de Backere, Piet Pottie, Lieve 
Tratsaert, Jeanne Vandenbussche en Wilfried Vercammen, leden. 
 
Op dit ogenblik telt de Algemene Vergadering 36 leden. Omdat de vernieuwing nog 
niet volledig voltooid is, stellen we de publicatie van de leden van de voltallige 
vergadering uit tot volgend nummer van “De Driesprong”. 
  
□ De financiële toestand van de vereniging is zeer gezond. Ondanks het feit dat wij 
van niemand enige subsidie ontvangen, konden wij in 2009 zelfs een klein batig 
saldo realiseren, deels te danken aan een boekhoudkundige meevaller, maar evenzeer 
dank zij het beleid “als een goede huisvader” van de RvB onder het toeziend oog van 
penningmeester André Dewitte.  
 
□ Eind 2009 telde de VVKB 44 aangesloten groepen met een totaal van 1938 
ingeschreven leden. Daarnaast telt “De Driesprong” nog 66 individuele abonnees.  
 
□ Uit het werkingsverslag over 2009 – overzichtelijk opgesteld door Lieven Stubbe 
– nemen wij het volgende over:  
 
Website – Als aanvullend communicatiemedium vervult de website (www.vvkb.org) 
meer en meer haar rol. Het platform wordt vooral gebruikt om activiteiten kenbaar te 
maken. Daarnaast ervaren we dat – zowel nationaal als internationaal – organisaties 
en mensen via de website de weg naar de VVKB vinden om bijvoorbeeld informatie 
in te winnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nauwe samenwerking – De Vlaamse Volkskunstbeweging werkt nauw samen met 
Danskant, het Europeadecomité Vlaanderen en het Instituut voor Vlaamse 
Volkskunst. Daarbij levert iedere organisatie expertise vanuit haar domein of 
specialiteit. Geregeld vindt bilateraal overleg plaats.  
    
□ De vierdelige cursus “Dansatelier Vlaamse dansen” – een initiatief van het 
VVKB-Danscollege – kent een mooi succes. Op zondag 28 februari mochten de 
inrichters 33 aanwezigen verwelkomen en op zondag 21 maart waren er dat 32.  
 
□ Tussendoor een paar aanvullingen bij het programma van de nationale 
meiboomplanting. Als gastgroep verwelkomen we dit jaar “Les Spitants des 
Marihâs” uit Theux in Wallonië. En voor de muzikale begeleiding zorgt het 
ensemble “Bruers en zussen”.  
  
□ Uit de verschillende tussenkomsten maken we op dat de gouwbesturen nog 
steeds goed hun taak vervullen binnen de werking van de Vlaamse Volkskunst-
beweging.  
 
□ De volgende Algemene Vergadering heeft plaats op donderdag 16 september 
e.k. om 20 u in het lokaal van vkg. “Reynout”  te Grembergen/Dendermonde.  
 
 
□ PS - Om mogelijke misverstanden te vermijden, dit “Beknopt Verslag” is slechts 
een samenvatting van de punten waarvan wij veronderstellen dat ze alle lezers van 
dit blad kunnen interesseren. Het volledig verslag wordt opgesteld door Lieven 
Stubbe en overgemaakt aan de leden van de Algemene Vergadering.                   (Cw) 
 
 

                                                                            De nieuwe Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Foto Fred Scholliers 
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Op de weg 
tussen wieg en graf 
wisselen  
een lach en een traan 
regelmatig af. 
 
 
 
In beide willen wij 
naast u staan. 
  
♣ Op 19 januari jl. werd Kobe geboren, zoontje van Katrijn Vandamme en Domien 
Vandewiele, kleinzoon van celine en Free en Johnny en Lieke, allen leden van vkg. 
“Scarminkel” te Sente. 
 
♣ Op 1 maart 2010 werd Pepijn geboren, een flinke zoon voor Dirk de Coninck en 
Liesbeth Stryckers, bestuurslid resp. lid van vkg. “De Kegelaar” (Wilrijk).  
 

♦ Op 26 maart jl. overleed te Sint-Niklaas Chris van Remoortel. Hij zag het levens-
licht te Sint-Gillis-Waas op 23 januari 1947. Chris was vele jaren bestuurslid van 
VVG.   
 
♥ Op zaterdag 12 maart jl. stapten Ilse van Poucke, lid van vkg. “Reynout” 
(Dendermonde), en Jan van Britsom in het huwelijksbootje. 
 
♣ Wiederik is het zoontje van Fienelot Soete en Wolf Pyck, leden van vkg. “De 
Marliere” te Bissegem. Hij werd geboren op 3 april jl. 
 
♣ Op 6 april jl. zag Jolien het levenslicht. Zij is het dochtertje van Bieke 
Vandersteene en Jan Verschoot, kleindochter ook van Caroline en Bart, allen leden 
van vkg. “Scarminkel” te Sente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         



■■■                            Meiboodschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu kan de zonnewonne niet meer op. 
De kiem- en groeikracht van het leven 
werd door de mei pas vaart gegeven. 
De bomen dragen groen vers uit de knop. 
 
De paaseitijd is al een eind voorbij. 
Het ei, per definitie vruchtbaarheid, 
Voorspelde lente en vitaliteit. 
De klokken brachten vrachten eieren bij. 
 
’t Vogelras geeft van zichzelf het beste. 
Het broedt nieuw leven uit. Geen rust noch duur! 
Alleen de koekoek is geen goede buur. 
Nestbouwonkundig, zit hij in nesten. 
 

Vrijbuiter koekoek raakt zijn ei tóch kwijt, 
Ook als het andere vogels lelijk deert. 

Zijn instinkt wil dat hij parasiteert: 
Onfraai beeld der zegswijs “’t leven is een strijd”. 

 
Ei zo na schoot deze meiboom bloei en zaad. 

Ter wille van dit feest zal hij toekomst derven. 
Wat hij had kunnen worden, laat hij ons erven. 

Vóór ’t sterven toont hij zijn lentelijkst gelaat. 
 

Meigraaflijk paar, gij zijt het zinnebeeld 
van ’s levens wond’re continuïteit. 

Over het sterven heen wint leven ’t pleit, 
zelfs als de mens levensrespect verspeelt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ergens tussen Beerzel en Heist-o/d-Berg, op het erf “Ter Speelbergen” van 
wijlen dr. Jozef Weyns, had vele jaren een meiboomplanting plaats.  
 
Bert van Woensel, streekgenoot en vriend van dr. Jozef Weyns, zorgde hier 
verschillende jaren voor een meiboodschap.  
 
Ieder jaar krijgt de meiboomplanting van “Boerke Naas” een eigen motto mee. In 
1993 was dat hei ei als levens- en vruchtbaarheidsbeginsel.  

 



Humor is een ernstige zaak … In de jaren zeventig van de vorige eeuw liet 
KAREL DE CAT zijn licht schijnen op het mannelijk deel van het 
mensenras dat hij 
 

DE VERGADERAARS 
 
noemde. Het vrouwelijk deel kreeg hij blijkbaar niet in het vizier. Dat was in 
die jaren zo gebruikelijk.  Wij drukken hierna af wat hij daarbij te zien kreeg. 
 
 
Het begint gewoonlijk zeer argeloos. Hij is lid geworden van een vereniging. 
Een personeelsclub, een voetbalploeg of een kunstschilderskring. En op de 
vergaderingen ontbreekt hij zelden op het appél. De bestuursleden merken 
alras dat ze op zijn aanwezigheid kunnen betrouwen en dat er in  hem “iets” 
zit. Hij kan een woordeken zeggen en hij beschikt verder over een nogal 
vinnige pen. En of hij in het bestuur soms geen handje zou kunnen toesteken, 
want zie je, in uw wijk hebben we nog niemand … 
 
En ongelukkigerwijze behoort hij tot dat slag mensen die niet “neen” kunnen 
zeggen. Daarom wordt hij dan ook met handgeklap tot bestuurslid 
gebombardeerd. Doch nu moet hij ook nog de bestuursvergaderingen bij-
wonen en voorbereidend werk doen voor het komend feestje … 
 
Een paar andere verenigingen weten zijn kwaliteiten ook naar waarde te 
schatten en nodigen hem eveneens uit in hun bestuur. En weer durft of kan 
hij niet weigeren. En daarmee zijn al meerdere avonden in de week bezet.  
 
Als er vrienden op bezoek willen komen, moet dat weken bij voorbaat 
gepland worden en komen ze – als bij een assisenzaak – op de rol. Want 
boven de telefoon hangt een mooie wandkalender waarop in de datumvakjes 
telkens een naam wordt ingevuld.   
 
Zijn vrouw is nu reeds jaren gewoon dat hij thuis komt wanneer zij al lang 
met koude voeten in bed ligt. En als zij hem niet hoort binnenkomen, dan 
riekt ze het, want zijn kleren zijn dan doortrokken van de tabakswalm  en 
soms wordt ze gewaar dat hij gedronken heeft. 
 
Vóór het slapen gaan heeft ze een briefje op de tafel gelegd met een paar 
vragen of instructies. Want ’s morgens heeft ze geen tijd om iets serieus te 
bespreken en ’s avonds moet hij dadelijk na het eten weer weg.  
 
En ze telt de weken, tegen dat de tijd komt van de jaarlijkse vakantie om op 
reis te kunnen gaan. Liefst heel ver weg … Ergens waar niet vergaderd wordt.  
 
Uit “De Cat kijkt Karel uit de boom”  – Uitg. De Roerdomp, Brecht/Antwerpen 
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Bankrelatie: 416-3079451-83  
IBAN BE14 4163 0794 5183  
BIC KREDBEBB 
Tel. 09/328 67093 of 0476/355 976 
secretariaat@instituutvlaamsevolkskunst.be 
 
 
 

 
 

AANBOD BOEKEN  
Streekdrachten 
 
VAN HOED TOT ONDERGOED – IVV’s nieuw streekdrachtenboek 
“Van hoed tot ondergoed” kwam in april jl. van de persen in 
samenwerking met het Davidsfonds. Kostprijs: 37,50 €. 
 
STREEKDRACHTEN IN ONZE GEWESTEN – Wegens de uitgave 
van een tweede streekdrachtenboek – zoals hoger vermeld - worden de 
laatste exemplaren van het eerste boek “Streekdrachten in onze 
gewesten” nu verkocht tegen de liquidatieprijs van 21,00 €. Dit aanbod 
signaleerden we reeds in “De Driesprong” van maarrt/april 2010.   
 
PAKKET VAN TWEE BOEKEN tegen de prijs van 50,00 €. Wie de 
twee boeken “Van hoed tot ondergoed” en “Streekdrachten in onze 
gewesten” in één pakket aankoopt, geniet van een superaanbod van 50,00 
€! Het IVV wijst er op dat geen enkele illustratie of bespreking uit het 
eerste boek in het tweede boek is hernomen. Beide boeken behandelen de 
thema’s vanuit een eigen invalshoek. 

 
Belangrijke opmerkingen 
 
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Deze bedragen 
voor elk boek 7,00 € (binnenland) en 17,50 e (andere EU-lidstaten). Je 
kan die uitsparen door het boek of het boekenpakket af te halen. 
Adressen: IVV-secretariaat te Lokeren of Erfgoedhuis Kortenberg te 
Erps-Kwerps. Liefst vooraf afspreken.  
 
Het aanbod van het boekenpakket en van “Streekdrachten in onze 
gewesten” is slechts geldig tot uitputting van dit laatste boek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Op de vorige bladzijde werd reeds verwezen naar een nieuwe DF-uitgave, 
tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut voor Vlaamse 
Volkskunst. Over deze publicatie volgen hierna wat meer details. 
 
 

VAN HOED TOT ONDERGOED 
Streekdrachten in Vlaanderen 

Dr. Henri Vannoppen (red.) 
 
 
Hoe evolueerde de mode de afgelopen eeuwen? Waren er grote verschillen in 
klederdrachten tussen de verschillende provincies? Waarom droegen arme 
mensen klompen? Wat is passende kledij voor een huwelijk? Welke 
invloeden hebben streekdrachten op de mode?  
 
VAN HOED TOT ONDERGOED - Kledij is een belangrijk onderdeel van 
ons dagelijks leven. Dit nieuw streekdrachtenboek reist door de geschiedenis 
en behandelt alle aspecten van onze klederdracht van de Middeleeuwen tot 
nu in een sociologisch, geografisch en thematisch luik. Wat je draagt, hangt 
niet alleen samen met je persoonlijke smaak, maar ook met je beroep en de 
gelegenheid.  
 
Ontdek hier hoe de tradities 
evolueerden doorheen de 
geschiedenis. Lees hier alles 
over oude Vlaamse kleding-
stukken zoals klompen, de 
blauwe kiel en een faas. Ga hier 
met de auteurs op zoek naar de 
verschillen en gelijkenissen in 
kledij tussen de verschillende 
provincies.  
 
De gevarieerde, complete inhoud en de vele, verhelderende illustraties maken 
van “Van hoed tot ondergoed” het standaardwerk over streekkledij in 
Vlaanderen. Het boek is bovendien het resultaat van een unieke samen-
werking tussen verschillende onderzoekers die elk expert zijn in hun 
vakgebied.   
 
 
 
Info – “Van hoed tot ondergoed” kost 37,50 euro, eventueel te verhogen met 7 euro 
voor portkosten binnen België. Betaling op rekening 416-3079451-83 onv. Het 
Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw, 9190 Stekene. Het boek kan afgehaald 
worden op het IVV-secretariaat, Markt 40 W4 te 9190 Lokeren. Vooraf bellen op 
nummer 0476/355 976. Of uw bezoek aankondigen via ivv.secretariaat@telenet.be.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  



BOZEN/BOLZANO 2010  
KOMT IN ZICHT  

 
 
 

           Armand de Winter 

 
1 - In de rechte lijn naar de Europeade 2010 in Bozen/Bolzano vergaderde de 
Raad van Bestuur van het Internationaal Europeade Comité in maart jl. “ter plekke” 
om de laatste hand te leggen aan een aantal praktische zaken.  
 
De cheque van 1 800 euro – de opbrengst 
van de verkoop van de pins – werd zaterdag-
avond 20 maart door Hilda en mezelf over-
handigd aan Carlo Martini (foto l.), koor-
leider, en Sebastiano Santucci (foto tweede 
van r.), lid van het IEC, beide afkomstig uit 
L’Aquila, de stad die zo geteisterd werd 
door de aardbeving. Het initiatief van het 
Europeadecomité Vlaanderen ten voordele 
van de “Associazione Corale Gran Sasso” 
werd door de betrokkenen zeer gewaardeerd. 
 
2 – De ongeveer twintig Vlaamse groepen die inschreven voor de Europeade 2010 
beslaan 13 nummers op de deelnemerslijst, gegroepeerd als volgt: BVL 3 – “KSA 
Hanske de Krijger” (Oudenaarde); BVL 4 – “Thebaanse Trompetten KSA Hanske de 
Krijger” (Oudenaarde); BVL 5 – “Elckerlyc (Antwerpen) en “Den Dries (Deurne); 
BVL 6 – “Knipoog”, (Affligem); BVL 7 – “De Hovelingen-Viking” (Gistel), “De 
Sloepe” (Knokke-Heist) en VVKB Gouw West-Vlaanderen; BVL 8 – “Mieke Stout” 
(Schilde); BVL 9 – “Pagadderke” (Ekeren); BVL 10 – “Jan en Alleman” (Wieke-
vorst) en “Zonnedauw” (Hallaar); BVL 11 – “De Kegelaar” (Wilrijk), “Stokke-
slagers” (Zandhoven) en “Pippezijpe” (Dilbeek); BVL 12 – “De Karrekiet” (Puurs) 
en “De Wevers” (Borgerhout); BVL 13 – KnA “Venkra” (Kraainem); BVL 14 – 
Internationale Regie Assistentie (Deurne); BVL 15 – “’t Veerke” (Burcht).  
 
Er schreven ook twee Waalse groepen in: BW 16 – “La Plovinète” (Marche-en-
Famenne); BW 17 – “Les Spitants des Marihâs” (Theux).  
 
3 – Bijkomende informatie over de Europeade 2010 wordt U graag verstrekt door 
Hilda Ryssaert op het secretariaat van het Internationaal Europeadecomité, 
Bisschoppenhoflaan 231 te 2100 Deurne/Antwerpen. Ook via telefoon 03/248 07 27. 
Fax 03/238 53 75. E-post info@europeade.eu. En via www.europeade.eu.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
DANSKANT, Ed. Robeynslaan 29 a te 3290 Diest. info@danskant.be 
 – www.danskant.be – 013/32 76 13.  
 
 

D A N S K A M P E N 
 
 

Deze danskampen worden ingericht in internaatsverband, in een kindvriendelijk en 
kindveilig jeugdverblijfcentrum in een natuurlijke en milieuvriendelijke omgeving.  
 

■ Wannedance In The Disco – Poppel 
 
Voor alle kinderen van 6 tot 9 jaar. Van 13 t.e.m. 16 juli 2010 in de sporthal “De 
Vond” te Poppel. 
 

■ Wannedance In The Disco – Kasterlee 
 
Voor alle kinderen en tieners van 10 tot 14 jaar. Van 25 t.e.m. 30 juli in de “Hoge 
Rielen” te Kasterlee. 
 

■ Breakcre8ionz 2010 - Oostende 
 
Voor de jeugd vanaf 14 jaar. Van 2 tot 6 augustus 2010 te Oostende. 
 

■ Swingfabet! - Kasterlee 
 
Van 8 t.e.m. 13 augustus 2010 te Kasterlee. Voor kinderen van 6 tot 13 jaar. 
 

■ Yabbadabbadoe - Neerpelt 
 
Van zondag 15 (10 u) tot en met zaterdag 21 (16 u) augustus 2010. Voor alle 
kinderen van 8 tot 12 jaar. 
 
MEER INFO: ZIE HOGER.   MEER INFO: ZIE HOGER.  MEER INFO: ZIE HOGER   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

   SPROKKELINGEN 

 

♣ ANDREAS HOFER – Wie naar Zuid-Tirol trekt – op vakantie, naar de 
Europeade of wat al meer – wordt zeker en vast geconfronteerd met twee figuren die 
een rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de streek. In vorig nummer van “De 
Driesprong” stonden we reeds even stil bij Walther von der Vogelweide, die in het 
centrum van Bozen zijn standbeeld kreeg. De tweede figuur is de Tiroolse vrijheids-
strijder Andreas Hofer. Over hem nu de volgende lijnen. 

Andreas Hofer werd geboren in Sandhof (bij Sankt-Leonhard in het toenmalige 
graafschap Tirol) op 22 november 1767 en op 20 februari 1810 na een schijnproces 
op bevel van Napoleon in Mantua (Italië) gefusilleerd. Deze herbergier en vee-
handelaar speelde een belangrijke rol in de gewapende vrijheidsstrijd van het toen 
nog één zijnde Tirol tegen Beieren en de legers van Napoleon.   

Hij kon een eerste overwinning boeken op 25 en 29 mei 1809 bij de Iselberg – in de 
nabijheid van Innsbruck – tegen Beieren, waaraan Oostenrijk in 1805 Tirol had 
moeten afstaan als gevolg van de nederlagen tegen Napoleon bij Ulm en Wagram. 
Een tweede overwinning boekte hij datzelfde jaar in augustus tegen een coalitie van 
Fransen, Beieren en Saksen, opnieuw bij de Iselberg. Na de Vrede van Wenen later 
op het jaar en waarbij Oostenrijk afzag van een verdere aanspraak op Tirol, wou hij 
de wapens neerleggen. Maar nadat hij zich had laten overhalen tot een nieuwe 
opstand, werden zijn troepen evenwel verslagen. Hij kon naar een berghut vluchten, 
maar werd verraden en in januari 1810 door Italiaanse soldaten gevangengenomen. 
Zij leverden Hofer uit aan de Fransen, die hem een maand later fusilleerden.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIROL – De meeste regio’s in Europa kunnen het voorbije millennium terug-
blikken op een bewogen geschiedenis. Tirol (Noord- en Oost-Tirol in Oostenrijk 
plus Zuid-Tirol in Italië), het maakt op die regel zeker geen uitzondering. “De 
Driesprong” kan wel daarnaar verwijzen, maar vanzelfsprekend niet meer dan 
dat. Maar het volgende kunnen we wel aanbieden: 
 
Lic. Hendrik Aelvoet schreef in 1968 voor het tijdschrift “Nieuw Vlaanderen” 
de bijdrage “Tirol en de Germaans-Romaanse taalgrens in West-Europa”. Dit 
stuk is zeer informatief met betrekking tot een paar aspecten van de Tiroolse 
geschiedenis. Op eenvoudig verzoek stuurt de redactie U hiervan een kopie.   
 



 
♣ GEEN SUBSIDIES – Dat de Europeade het nog steeds moet stellen zonder enige 
financiële steun vanwege de Europese instellingen, valt niet bij iedereen in goede 
aarde. Zo lazen we in het januari/februari-nummer 2010 van “Europa Eén Federaal”, 
het blad van de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa, het volgende: 
 
“De opeenvolgende ontmoetingen van duizenden jongeren tijdens de jaarlijkse 
Europeade is veruit de grootste manifestatie van het Europees federalisme. De 
Europese Gemeenschap, die over enorme middelen beschikt, weigert jaar na jaar ook 
maar de minste subsidiëring. Mensen als Barosso e.a. (…) hebben andere 
bekommernissen dan de indrukwekkende droom van de culturele en politieke 
eenheid in de verscheidenheid van de Europese federalisten. (…) De verdiensten van 
een vriend als Mon de Clopper en zijn verdienstelijke opvolger, Bruno Peeters, zijn 
helaas grof miskend. Het wordt hoog tijd dit uit te schreeuwen!”  

♣ DE BEIAARD SPEELT ZO SCHOON HIJ KAN … - In “De Driesprong” van 
sept./oktober 2009 kon U een bijdrage lezen over onze beiaarden, gevolgd door een 
interview met Tom van Peer, Vlaamse beiaardier met internationale faam. Hierbij 
aansluitend het volgende: 

In het januari-nummer 2010 van “VBV-
Magazine”, het driemaandelijks tijdschrift van 
de Vlaamse Beiaardvereniging, lazen we een 
boeiend artikel van Luc Rombouts met als titel 
“De beiaard: Etnisch instrument of 
wereldinstrument? Enkele reflecties bij 500 
jaar beiaardkunst”. (p. 14 – 20). Belang-
stellenden kunnen op eenvoudige aanvraag bij 
onze redactie een kopie krijgen van deze 
bijdrage.  

Wie lid wil worden van de VBV vindt hier de nodige gegevens: A/ Niet-werkende 
leden: 35,00 €; studenten -26 j.: 25,00 €; buitenlandse leden: 40,00 €. B/ Werkende 
leden: 45,00 €; buitenlandse leden: 50,00 €. Rekening KBC 401-6033461-79 tnv 
VBV, Arnold Sauwenlaan 11, 3650 Dilsen-Stokkem. Meer info: info@beiaard.org.  

 ♣ GENTSE CONTRADANSEN - In 1987 verscheen de bundel “Gentse Kontra-
dansen”, een uitgave van VVKB. Deze bundel bevatte 35 dansen uit de 18de eeuw 
van de Gentse dansmeester Robert Daubat (1714-1782), die zich Jean-Baptist-Robert 
d’Aubat de Saint-Flour liet noemen, wat hem gemakkelijker toegang verschafte tot 
de hogere kringen. Als dansmeester zal hij immers daar zijn brood moeten 
verdienen. De keuze van de dansen voor deze uitgave werd verzorgd door A. De Bra 
en N. Vande Voorde-Hendriks.  
 
Het “Ensemble d’Aubat de Saint-Flour” bracht vorig jaar een CD uit onder de naam 
“La bûcheronne galante”, met originele arrangementen van contradansen tussen 
1757 en 1767 gepubliceerd door d’Aubat de Saint-Flour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



Wie enkele uittreksels uit deze CD wil beluisteren, voert het internet-adres 
www.myspace.com/bucheronnegalante in. In de rechterbovenhoek van de webpagina 
die dan verschijnt, staan enkele nummers aangegeven die men aanklikt. Via deze 
pagina kan men ook een en ander lezen over d’Aubat de Saint-Flour.   
 

♣ HONNEUR A NOTRE ELU(E) – In een 
aantal streken van Frankrijk heeft het planten van 
een meiboom (ook) een andere betekenis dan de 
traditionele zoals wij (en nog een aantal andere 
volkeren in Europa) die kennen. De gewoonte 
een meiboom te planten ter ere van locale 
verkozenen na een verkiezing, wordt daar nog 
zeer levendig in ere gehouden. 
 
Uit het bos wordt een boom gehaald, die dan 
versierd wordt met vlaggen, linten en een bord 
met het opschrift “Honneur à notre élu(e)”. Die 
boom wordt dan voor het huis van de verkozene 
geplaatst, die, als dank, zijn kiezers zeer 
vrijgevig dient te “tracteren”.  
 

Hier en daar werd die traditie ondertussen zelfs uitgebreid tot de patroon van kleinere 
ondernemingen, tot koppels die nieuw een huis betrekken en tot gehuwden. In het 
laatste geval wordt de boom enkele weken voorafgaand aan het huwelijk geplant en 
dat geeft natuurlijk aanleiding tot een feestje voor de mensen uit de wijk. Soms 
worden een of meerdere flessen aan de voet van de boom in de grond gestopt, die 
dan “gekraakt” worden bij de geboorte van de eerste nakomeling van het betrokken 
koppel.   
 
♣ 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!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

 
“Hij die er geen liedje zingen kan, die moet er maar eentje fluiten”, zo klonk de 
raad die de dichter Willem Gijssels in de eerste helft van de vorige eeuw meegaf aan 
minder begaafde zanglustigen. Emiel Hullebroeck zette er noten boven en zo werd 
het een populair volksliedje. 
 
Vandaag de dag zouden we iedereen de raad geven toch maar goed uit te kijken. 
Vooral wie liedjes fluit en tegelijkertijd ook nog een verwoed wandelaar is, doet er 
goed aan zich er vooraf van te vergewissen of er geen inspecteur van SABAM in de 
omgeving meestapt, want dan is er publiek en … moeten er auteursrechten betaald 
worden. Tot zover toch het evangelie volgens SABAM. 
 

HIJ DIE ER GEEN LIEDJE ZINGEN KAN, 
DIE MOET ER MAAR EENTJE FLUITEN! 

 
De huidige “Société des Auteurs belges – Belgische Auteursmaatschappij” bestaat 
slechts sinds 1945 onder die tweetalige benaming als dito nationale instelling voor 
alle inwoners van ons geliefd vaderland. Voor Vlaanderen moet men teruggaan tot 
1922 toen Emiel Hullebroeck op 29 januari van dat jaar het Genootschap voor 
Vlaamse Componisten oprichtte, eind november van datzelfde jaar gevolgd door de 
Nationale Vereniging voor Auteursrechten. Tot dan toe werden auteursrechten hier 
geïnd door twee Franse verenigingen SACEM en SACD, twee buitenlandse 
instellingen dus.  
  
Behalve de eigenaardige toestand dat buitenlandse instellingen hier auteursrechten 
kwamen innen en de onvermijdelijke taalproblemen die daar indertijd het gevolg van 
waren voor de Vlaamse betrokkenen, bracht na 1922 het naast elkaar bestaan van 
twee buitenlandse en een Vlaamse instelling even onvermijdelijk en voortdurend 
conflicten met zich. Daaraan kwam pas in januari 1941 een einde, toen NAVEA van 
de bezettende overheid het alleenrecht kreeg om in België auteursrechten te innen en 
aan de twee Franse instellingen alle activiteiten op Belgisch grondgebied verboden 
werden. Een en ander had natuurlijk na de bevrijding repressieperikelen voor gevolg. 
Maar hoe dan ook, NAVEA werd omgevormd tot de tweetalige instelling SABAM 
en vertegenwoordigt niet alleen de eigen leden, maar wordt ook geacht alle 
buitenlandse repertoires te vertegenwoordigen.  
 
Alle problemen opgelost en geen conflicten meer! Zou men zo denken. Auteurs, 
componisten, beeldende kunstenaars, cineasten enzovoort, ze hebben uiteraard 
allemaal recht op een vergoeding als hun werk voor het publiek gebracht wordt. 
Geen zinnig mens die daar bezwaar tegen heeft en de berokkenen allerminst. Maar 
mooie beginselen zijn één zaak, de manier waarop die mooie beginselen in de 
praktijk gebracht worden … dat is dikwijls een andere zaak! Zo ook hier dus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            OPINIE 
                                …  een beetje cursiverend  



SABAM ligt de voorbije jaren vrij regelmatig en zwaar onder vuur. Er worden bij de 
geldstromen binnen die instelling veel vragen gesteld - dit niet enkel aan cafétogen, 
zie verder  - en die vragen krijgen lang niet altijd een bevredigend antwoord.  
 
De “Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers”, zoals de 
Nederlandstalige benaming nu klinkt, kreeg vorig jaar zelfs het Brussels parket over 
de vloer. Lars Bové formuleerde dat toen in de “Gazet van Antwerpen” als volgt: 
“Het parket beschuldigt SABAM ervan de auteursrechten die het int, niet correct uit 
te keren aan de rechthebbenden. Het parket trekt die algemene conclusie uit de 
gegevens van een onderzoeksrechter die drie jaar lang de geldstromen onderzocht bij 
de grootste Belgische auteursvereniging. (…)” Volgens deze journalist waren de 
verwijten: “… een gebrekkige organisatie, onduidelijke verdeelsleutels en een manke 
interne controle.” En hij vervolgde: “Daardoor zouden de aangesloten auteurs niet 
alle gelden gekregen hebben waar ze recht op hebben. Belangrijke bedragen zouden 
onrechtmatig in de kas van SABAM zijn gebleven.” Aan het adres van enkele 
gewezen toplui van de organisatie werden beschuldigingen geuit als valsheid in 
geschrifte en misbruik van vertrouwen.  
 

Zeer recent haalde SABAM nog maar 
eens de pers. “Het Nieuwsblad” stelde 
in de krant van 19 maart jl. “Sabam 
jaagt ook op quizzers” en Frans de Smet 
resumeerde dat als volgt:  “Wie  een  
quiz  organiseert, moet  een  playlist van 

muziekfragmenten bezorgen en wordt daarop belast. Heeft Sabam niets anders te 
doen?” 
 
Het Vlaams verenigingsleven heeft het sinds de drooglegging in het jaar 2000 
financieel en meer dan ooit, niet onder de markt. De overdreven ijver waarmee de 
inspecteurs van SABAM er de laatste tijd nog een schepje bovenop doen – dat was in 
het verleden al niet om te lachen – en waarvan de betrokken artiesten dus niet in 
evenredigheid de resultaten zien, begint stilaan een heksenjacht te worden – als het 
dat niet al was – die voor de leefbaarheid van veel verenigingen bedreigende vormen 
begint aan te nemen. Daar moet dus dringend iets aan gedaan worden. 
 
Om te sluiten nog even naar Willem Gijssels en de inleidende paragrafen bij onze 
titel. Overdreven? We citeren nog eens Frans de Smet in “Het Nieuwsblad” van 19 
maart jl.: “Er ontsnapt geen festival, dansfeest, disco, jeugdhuis of horecazaak aan 
Sabam. En af en toe wordt het absurd, zo ondervond het rockgroepje “Scrow” uit 
Hoegaarden: Ze werden door een Sabaminspecteur afgedreigd omdat hun repetities 
in jeugdclub “De Klup” te horen waren tot op straat en dus ‘openbaar’ waren.” 
 
“Le ridicule ne tue pas”, zeggen onze Franstalige landgenoten, al kan taalkundig 
over vorm en betekenis van die uitdrukking – wat wij ervan maken bv. - wel een en 
ander gezegd worden. “Le ridicule ne tue pas”. Ik ben daar nog niet zo zeker van! 

Johan van Breda.      
  
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Theo Smet, Beukenhofstraat 52 bus 101, 8570 Vichte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


