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HET LIED VAN DE MEIBOOM 

 
‘k Heb een meiboom in mijn hand, aan wie zal ik hem geven? 

Aan de dochters van de stad zal ik hem presenteren. 
Dansbeen, springbeen, ga in ’t rond en kies er een, 

ga in ’t rond en kies er een. 
 

‘k Heb een meiboom in mijn hand, aan wie zal ik hem geven? 
Aan Marie, die vóór me staat, zal ik hem presenteren. 

Juffrouw danst, juffrouw springt, juffrouw heeft de mei verdiend, 
juffrouw heeft de mei verdiend. 

 

‘k Heb een meiboom in mijn hand, aan wie zal ik hem geven? 
Aan Marie, die vóór me staat, zal ik hem presenteren. 
Dansbeen, springbeen, van singelasa, van singelasa, 

gloria, victoria! 
 
 

MEIDANS 
 

Weer is de Mei in ’t land, meisjes, nu hand in hand! 
Kom in de ronderei, zing van de Mei! 

Tra la la la la la. 
 

Dans in het jonge groen, zo als de vogels doen. 
Zing je weer jong en blij, juich om de Mei! 

Tra la la la la la! 
 

Hoor je de speelman niet? Vedel en vogellied. 
Lente brengt liefde mee, kom twee aan twee. 

Tra la la la la la! 
 

 
Beide meiliederen zijn overgenomen uit “Reidansen”, resp. bundel I en bundel II, verzameld 
door Willemien Brom-Struick en in 1946 uitgegeven door W.L. & J. Brusse’s Uitgevers-
maatschappij te Rotterdam. De bundels bevatten samen 52 nummers, te dansen op 
hoofdzakelijk Nederlandse liedjes, maar er zijn ook enkele buitenlandse bij. Het 
Dendermonds “Ros Beiaard”-lied staat er ook in. Prof. dr. Gerard Brom schreef de “Inleiding”. 
Hij is zeker niet positief ingesteld tegenover de dansmuziek en de dansvormen uit die tijd. De 
bundels hadden duidelijk succes, want de exemplaren uit mijn verzameling zijn resp. de vijfde 
en de vierde druk. (Cw) .                                                             (Schaarknipwerk Bertje Gielis) 
  
 
 
 
 

 

 

 

 



█ █ █ Wij staan op het standpunt dat Europa een samenleving is en moet 
zijn waarin de begrippen “staat” en “volk” een evenwicht dienen te 
vormen bij de dagdagelijkse werking van de instellingen en bij de interne 
besluitvorming. Belangrijke overweging daarbij is dat staten en hun 
grenzen meestal de resultaten zijn van kleine en grote militaire 
veldslagen, terwijl volkeren daarentegen organisch gegroeide realiteiten 
zijn, hoezeer beïnvloed ook in hun eeuwenlange ontwikkeling door het 
reeds vernoemd militair -  en soms ook economisch - geweld.  

 

BESTE VRIENDEN 
 
De totaal verschillende cultuurpatronen van de volkeren in Europa 
beschouwen wij daarbij als menselijke rijkdom. Eigen identiteit is 
daarom voor ons geen vies woord, ook al zou dat voor een aantal mensen 
en strekkingen binnen het Europees kader “politiek onjuist” zijn. Wij zijn 
integendeel van mening dat de culturele en volkse verschillen niet 
moeten weggemoffeld worden en verdwijnen in een kleurloze en grijze 
“smeltkroes”, een soort donkere mayonaise, ook wel eens cultureel 
mayonaise-pluralisme genoemd. 
 
Men dient ons hierbij echter niet verkeerd te verstaan. Het is zeker niet 
onze bedoeling een lijst op te stellen met de elite-volkeren bovenaan, de 
minderen ergens middenin en de minsten helemaal onderaan.  
 
Toch willen wij die volksculturele verschillen blijven benadrukken en 
cultiveren. Dat deden wij in het verleden, dat doen wij in het heden en dat 
hopen wij in de toekomst nog lang te doen. Hoe? Op een zeer positieve 
manier door elk volk en elke volksgroep in Europa de kans te geven – 
met de financiële steun van de Europese instellingen - zijn eigenheden 
inzake cultuur en tradities te blijven beleven, zijn erfgoed te blijven 
koesteren en aan anderen te tonen tijdens de vele ontmoetingen die wij 
daarvoor mede organiseren, als daar zijn: festivals, bezoeken over en 
weer en noem maar op. Daarbij denken wij op de allereerste plaats aan de 
jaarlijkse Europeade, die dit jaar aan de 50ste editie toe is.  
 
Dat is een politiek waarbij geen doden vallen – uiteraard niet – en 
niemand de vernedering ingeduwd wordt. Het is een politiek daarentegen 
die duidelijk een win-win-operatie is. Wie zijn eigen kunnen aan anderen 
toont, is cultureel “goed bezig” en werkt tegelijkertijd aan een belangrijke 
vorm van zelfontwikkeling. En de toeschouwer verrijkt zich door die 
kennismaking met de rijkdom die de anderen te bieden hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enggeestigheid, oogkleppen, navelstaarderij, bekrompenheid en on-
wetendheid … het zijn begrippen die niet in onze woordenboek staan, al 
moeten wij het voortdurend meemaken dat onze werking en onze manier 
om de wereld rondom ons te bekijken en te beleven, regelmatig met die 
stickers beplakt worden. Wij weten zeer goed dat er buiten Vlaanderen 
een enorme (cultuur)rijkdom te beleven valt. Maar dat moet ons toch niet 
beletten de bloemen die in onze eigen tuin openbloeien te koesteren en te 
ontwikkelen.   
 
Na meer dan een halve eeuw Europese instellingen begint de zon zich 
door de wolken te boren. Cultuur en erfgoed zijn begrippen die veel te 
traag voldoende aandacht zijn beginnen krijgen. 
 

Toch is het hier wel op zijn plaats 
om te vermelden dat - in de 
huidige Europese context en 
moeilijkheden - we er nog meer 
dan vroeger over moeten waken 
dat cultuur en volkscultuur niet 
nog meer in de verdrukking 
komen, wat ik wel een beetje 
vrees! 

 
Misschien kunnen ze zich in de volgende jaren ook nog bevrijden van de 
verstikkende papiermolen van ambtenarij en regelneverij en krijgt ook de 
zorg om de volkscultuur vanwege Europa wat meer financiële 
ademruimte. Want dat zoiets als de Europeade wel verbale steun, maar 
geen centen kan krijgen, is en blijft onbegrijpelijk … Maar hoop doet 
leven, nietwaar? 
  
THEO SMET 
voorzitter                                                                   Foto’s Fred Scholliers 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



█ █ █ Karel V, keizer van het Heilige Rooms-Duitse Rijk en koning van 
Spanje (als Karel I), vulgo Keizer Karel, werd geboren te Gent op 24 februari 
1500. (1) Alhoewel hij op 21 september 1559 te San Yuste in Spanje stierf, 
dwaalt hij vijf eeuwen later nog steeds door Vlaanderen, zij het dan enkel als 
hoofdfiguur in een niet onaanzienlijke reeks verhalen en legenden. 
 
Keizer Karel is een van die zeldzame figuren uit onze geschiedenis, waarvan 
men een dubbelportret bezit, een ernstig-historische medaille met een olijk-
folkloristische zijde. Het waarom van die tweede zijde is niet meteen 
duidelijk. Hijzelf was allesbehalve hoogbegaafd. Enige culturele belang-
stelling was hem zo goed als vreemd. Hij was een vrijwel humorloze man en 
voor de Nederlanden zijn z'n regeringsjaren niet heilzaam geweest. Boeren 
en lagere adel verpauperden. Zijn latere populariteit staat werkelijk haaks op 
de historische werkelijkheid. 
 

DE BOEREN VAN OLEN  
EN  

KEIZER KAREL 
 
Met de geschiedkundige werken die over Keizer Karel geschreven zijn, kan 
men een bibliotheek vullen. Het beknopt oordeel hierboven wordt meestal 
niet tegengesproken. Zo zegt Karl Brandi onomwonden: “Er zijn historische 
persoonlijkheden met een bovenmenselijke scheppingskracht, die uit eigen 
elementaire energie bouwen en zo de wetten van denken en handelen voor 
eeuwen voorschrijven. Zo iemand was Karel V niet.” (2) 
 
Maar hoe wetenschappelijk de meerderheid van deze boeken – en meestal 
terecht – ook pretenderen te zijn, over Keizer Karel en de boeren van Olen … 
daarover zal men in bedoelde meerderheid tevergeefs iets te lezen zoeken. 
We vullen deze leemte hier dus wat aan. 
 
De boeren van Olen 
 
Toen Jan Bruylants Jz. (3) ongeveer iets minder 
dan honderd jaar geleden bij de Uitg. L. 
Opdebeek te Antwerpen onder het pseudoniem 
Auctor zijn (nadien meermaals herdrukt) boek 
over “De Boeren van Oolen” liet verschijnen, 
had hij zeer beslist geen historisch-weten-
schappelijke pretenties. Gelezen werd hij echter 
wel!   
 
Maar vooraf moeten we kennis maken met de Olenaars zelf. De meerderheid 
van de Vlaamse steden en gemeenten hebben naast een officiële benaming – 
dat hebben ze natuurlijk allemaal – ook een spotnaam. De volkskundige 
prof. K.C. Peeters heeft er voor zijn bekend werk “Eigen aard” ongeveer 450 
verzameld. Meestal “leven” deze spotnamen nog,  maar anderen zijn volledig  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



in onbruik geraakt. Voor de inwoners van Olen in de Zuiderkempen staat er 
“(lompe) boeren”.  
 
Over die “boeren van Olen” doen veel verhalen de ronde: Over het 
verplaatsen van de dorpskerk, het verwijderen van het gras dat op de kerk 
groeide, de bierpot met drie oren … er zijn er nog zo’n dertigtal andere.  
 
Maar het meest bekende verhaal is ontegensprekelijk dat over de pot met 
drie oren. Dat is in feite ook de “plot” waaraan het hele boek van Auctor is 
opgehangen en dat in een kleine 100 bladzijden een nogal felgekleurd beeld 
schept van een Kempens plattelandsdorp, in dit geval Olen. Maar vervang 
deze dorpsnaam door om het even welk ander dorp in Vlaanderen – en zelfs 
mutatis mutandis in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk … - en het verhaal 
blijft gewoon overeind.  
 
De pot met drie oren 
 
Het verhaal gaat als volgt: Op een warme zomerdag krijgt de burgemeester 
van Olen een ruiter op bezoek die hem het nieuws brengt dat Keizer Karel 
een goede week later de streek zal aandoen en Olen zal bezoeken om even uit 
te blazen. De gemeenteraad neemt daarop het zwaarwichtig besluit om de 
keizer een kom rijstpap aan te bieden en een kruik plaatselijk bier.  
 
Een kruik met twee oren is het dorp wel rijk. Maar omdat ze daar al 
problemen mee gehad hebben, willen ze een kruik met drie oren, twee om de 
kruik vast te houden en een die Zijne Majesteit zelf kan vastnemen. Zo een 
kruik, weet een der raadsleden, hebben ze in Antwerpen. En dus trekt de hele 
Raad naar de Scheldestad. 
 
In het verhaal van die voettocht verwerkt de 
auteur uiteraard enkele van de hogervermelde 
dertig andere verhalen die over de Olenaars al 
eeuwen de ronde doen. In Antwerpen vinden de 
raadslieden wat ze zoeken, maar uiteindelijk 
komen ze terug thuis … zonder kruik. Toch 
komt alles nog in orde en de keizer mag komen.  
 
Dat doet die natuurlijk ook, over zijn merkwaardige onderdanen goed 
voorgelicht door ene graaf de Lannoy. Volgen dan vanzelfsprekend nog een 
aantal van de reeds vermelde dertig andere verhalen. De keizer wordt 
ontvangen in de gelagzaal van “De Rode Leeuw”, waar het met de pot 
natuurlijk ook verkeerd afloopt. Jef Pot, de waard van het etablissement, 
neemt de pot met twee oren vast en het derde oor … houdt hij naar zijn borst 
gekeerd. Maar geen zorg, de keizer vindt de oplossing voor het probleem, laat 
zich het lekker bruin bier smaken en schenkt de dorpelingen als afscheids-
geschenk tien tonnetjes bruine. 
 
Jan Bruylants  alias  Auctor  schiet zijn hoofdrolspelers echter niet in de rug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



We citeren hierover de laatste paragrafen van zijn boek: “Waarschijnlijk 
zullen deze legenden hun oorsprong gevonden hebben in den jok- en 
wraaklust van eenige personen eener nabijliggende gemeente. Doch 
voorzeker is het dat deze vertellingen reeds eeuwen onder het volk van mond 
tot mond zijn overgegaan. 
 
De huidige bevolking van Oolen, door den volksmond zoo begekt, is niet 
dommer, niet slimmer dan de bevolking van omliggende gemeenten. Even 
als deze kenmerkt zij zich door hare vlijt en werkzaamheid en hare trouwe 
verknochtheid aan het geloof der brave Kempenaren. 
 
Vroolijkheid en lachlust zijn bijzondere eigenschappen van de Vlamingen en, 
wie zit te isegrimmen als een ijsbeer en vijand is van leute, die moet te Oolen 
niet gaan wonen.” 
 
Oorsprong van het verhaal 
 
In haar boek met en over verhalen rond Keizer Karel (4) schrijft Harlinda 
Lox: “Over de oorsprong van dit spotvertelsel tast men in het duister.” Een 
uitvinding van Auctor is het zeker niet.  
 
                           “Boerendans” (detail) 
                van Pieter Bruegel de Oude 
 
 
 
 
Voor de pot zelf zijn er wel een 
paar iconografische verwijzingen: 
Op de schilderijen ‘Boerendans’ en 
‘Boerenbruiloft’ van Pieter Bruegel 
de Oude is zo’n pot afgebeeld.  
 
In de rand hieromtrent ook nog het volgende (5): ■ Het gebruik van een pot 
met drie oren was in de 17de eeuw verplicht in Mol, Balen en Dessel, evenals 
in Helmond (Nederland). ■ In het Hollands maandblad ‘De Navorscher” 
verscheen in 1878 een anekdote omtrent Karel V, waarin verteld werd hoe 
deze in ‘s Hertogenbosch een soortgelijk voorval als in het Vlaamse Olen 
meemaakte. ■ In het Waalse Walcourt bewaart men in een herberg een pot 
met maar liefst vier oren, onder verwijzing naar Keizer Karel. Ook in “Rond 
den Heerd” (1876) – het blad van Guido Gezelle – is sprake van een pot met 
vier oren. ■ Maar of Keizer Karel ooit in Olen of Walcourt geweest is? Het is 
natuurlijk niet uitgesloten dat hij deze dorpen tijdens een jachtpartij 
aangedaan heeft. 
 
Tot slot alleen nog dit: Waar gebeurd of niet waar gebeurd – waarschijnlijk 
dit laatste - de verhalen die decennia lang over de  “Boeren van Olen” verteld  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               



werden/worden en die door Auctor vorige eeuw in een schitterend 
geschreven verhaal met echt levendige dialogen werden gegoten, behoren 
onbetwistbaar tot de Vlaamse volkskunst en zijn Vlaams cultureel erfgoed. 
En wat Auctor’s beroemd boek betreft, een Nobelprijs heeft hij er niet voor 
gekregen. Maar hij kreeg er iets anders voor: Een massa lezers, die zijn boek 
‘kapotgelezen’ hebben, zoals het exemplaar dat in mijn bibliotheek staat en 
waarop de benaming “zo goed als nieuw” al lang niet meer van toepassing is! 
 

Willy Cobbaut        
 
 
 
 (1) Of te Eeklo een paar dagen vroeger, zoals de heemkundige Romano 
Tondat beweert, hierin gesteund door prof. geschiedenis Jan Roegiers 
(KULeuven). 
(2) Karl Brandi, “Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Persönlichkeit 
und eines Weltreiches.” München, 1937-1941. 
(3) Jan Bruylants Jz. werd geboren te Antwerpen op 16 december 1871 en 
overleed te Berchem op 24 februari 1928.  
(4) Harlinda Lox, “Van stropdragers en de pot van Olen – Verhalen over 
Keizer Karel”. Uitg. Davidsfonds, Leuven, 1999. In dit wetenschappelijk 
werk staan de “Boeren van Olen” dus wel vermeld …  
(5) We zijn voor deze opsomming schatplichtig aan het werk van Harlinda 
Lox. Zie ook (4). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanzelfsprekend ontsnapte 
het verhaal van de Pot van Olen 
niet aan de aandacht van 
Willy Vandersteen … 
 

 



█ █ █ In meer bijdragen, in de voorbije maanden door Willy Cobbaut in “De 
Driesprong” gepubliceerd, werd de vijftigste editie van de Europeade in 
Gotha (Thuringen – Duitsland) van 17 tot en met 21 juli al aangekondigd en 
voorgesteld. Alles is echter in 1964 in het Sportpaleis van Antwerpen be-
gonnen. Piet Jacobs tekende de eerste jaren voor de algemene leiding. Hij 
mag gerust de grondlegger worden genoemd van de formule die vandaag nog 
wordt aangehouden. 
 

Op bezoek bij PIET JACOBS 
de man van het eerste uur 

 

De winter schudde nog een flinke sneeuwbui uit over de Antwerpse regio 
toen wij half maart de baan richting Mortsel insloegen voor een bezoek aan 
Piet Jacobs. Wij hoefden zelfs niet aan te bellen, want de deur ging als 
vanzelf open. Enkele momenten later zaten wij rond de tafel voor een 
gezellige babbel. Piet stak een eerste sigaret op. 
 

Piet is een nog  kranige tachtiger met guitige oogjes en een zilveren -  
weliswaar erg verdunde - editie van zijn vroegere weelderige haardos. Zijn 
taalvaardigheid daarentegen heeft hij onverkort behouden. En als hij over de 
Europeade begint, dan zie je dat hij zich duidelijk gelukkig voelt daarover 
nog eens te kunnen vertellen. 
 

Piet Jacobs werd op 18 oktober 1927 te Mechelen geboren  en behaalde  ook 
zijn onderwijzersdiploma aan de normaalschool van zijn geboortestad. Hij 
was jaren titularis van het eerste leerjaar binnen het gemeentelijk 
basisonderwijs van Mortsel. Later werd hij er ook schoolhoofd zonder klas. 
Hij huwde met Denise Vinck. Ze kregen zes kinderen (vier meisjes en twee 
jongens), dertien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Als sociaal 
bewogen man met een ruime culturele interesse, engageerde Piet zich 
uiteraard in tal van verenigingen. Daartussen het Davidsfonds en de 
toneelvereniging “Hoger Op” waar hij speelde en regisseerde (o.a. Willem 
Putman) en waarmee men optrad in de hele regio, tot in Nederland toe. En 
uiteraard was er ook het volksdansen. Hij bouwde voor het  toen nog KVVF  
en later VVKB meerdere meiboomplantingen uit. 
 

Het is nu wel ruim vijftig jaar geleden, maar bewaar je nog herinneringen 
aan de beginjaren van de Europeade ? 
 

 “O ja! Al zijn heel wat herinneringen toch wel vervaagd. Wat zou je willen na 
zoveel jaren … Mon de Clopper vertelde me  in 1963 dat hij een groots 
volksfeest plande in het Sportpaleis van Antwerpen en dat hij daarvoor op 
mij rekende. En als Mon dat zo vroeg, kon je alleen maar enthousiast 
instemmen. Hij was ook een man met spirit, met ideeën die hij kon 
overdragen op zijn medewerkers, die hij ook door dik en dun vertrouwde en 
steunde. Samen met hem hebben wij – met nog vele anderen uiteraard - die 
eerste editie in 1964 gerealiseerd. In 1965 trokken wij reeds voor het eerst de 
grens over, naar Dortmund in Westfalen. Die eerste Europeade in Antwerpen 
duurde maar liefst 7 uur met deelneming van o.a. Vlaamse groepen en 
afgevaardigden uit Wallonië, Frankrijk en Duitsland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van bij de start werd verwezen naar het 
belang van de regio’s in de uitbouw van een 
Europa van de harten. Stap voor stap 
hebben wij de formule aangepast en bij-
gestuurd tot het gebeuren dat het geworden 
is. Er werd doorheen de jaren ook over 
gewaakt dat de  groepen zich aan de afspraak 
van max. 3 minuten per optreden hielden. 
Met Spanjaarden en Italianen was dat wel 
een groot probleem, want die hanteerden 
blijkbaar altijd speciale klokken.  
 

Het inschakelen van een koortreffen bleek ook een groot succes. Het is de 
grote verdienste van Mon de Clopper dat hij een duidelijke kijk had op de 
dingen en dat voor hem als diplomaat veel deuren open gingen.  
 

Ik herinner mij ook nog levendig Piet Pottie die op de tekst van “Moeder, ik 
draag de vlag” zo’n subliem vendelnummer presenteerde. Hij zou later mijn 
opdracht overnemen.  Ook Geertje Hermans en Marc de Cleir waren 
schitterende medewerkers van het eerste uur. Zonder natuurlijk Vera 
Versieck te vergeten die tekende voor een altijd voortreffelijke presentatie en 
onvolprezen hulp. In Herzogenaurach (Beieren 1970) lanceerden wij de grote 
oranje vlag en enkele jaren later werd ook de dodenhulde geïntroduceerd ...  
Ik bewaar ook nog levendige herinneringen aan Nuoro (1973, 1977), waar wij 
zeer hartelijk werden ontvangen. Mon was een vriend van de Sarden. (*) 
 

Ik moet jullie ook vast niet meer vertellen dat wij in de loop van de jaren toch 
wel regelmatig voor heel wat problemen kwamen te staan. Maar ook dat had 
wel zijn charme. Achteraf toch … Toen ons moeke ziek werd, vond ik dat 
mijn eerste zorg en plicht bij haar lag en heb ik afgehaakt. Mijn goede vriend 
Piet Pottie nam in 1990 in Valladolid (Castilla y León) de fakkel over en heeft 
in de echte geest van het Europa van de harten de Europeade verder 
uitgebouwd. Met steeds groeiend succes trouwens!” 
 

Volg je vandaag de Europeades nog? 
 

“Vanop een afstand. Via o.a. de verslagen in “De Driesprong”, want in de 
kranten vind je daarover weinig terug. Dat is eigenlijk ook zo voor de echte 
geest van de Europeade. Blijkbaar hebben sommigen nog niet begrepen dat 
het een unieke  manifestatie van de regio’s betreft en niet van de landen … 
Toch ben ik oprecht gelukkig dat ik aan deze realisatie heb mogen mee-
werken!“ Vol overtuiging steekt hij nog een nieuwe sigaret op! 
 

Dank U wel, Piet! Wij hebben van je gemoedelijke babbel en herinneringen 
ten volle genoten.  Het ga je verder nog goed!  
 
 

Foto Fred Scholliers                                          Het gesprek voerde Eddy Picavet                                                                                              
 
 
(*) Nvdr - Hij kreeg in Nuoro zelfs een straatnaam n.a.v. de Europeade 2003.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                                                                                                                             
VOOR                          
UW                        
AGENDA 
  
 
WO/ZO 8/12 MEI 2013 
           Wereldfolkloreade Oostrozebeke. Org. vkg. “Die Rooselaer”, Dalakker-

straat 60 te 8780 Oostrozebeke. Meer info: Tel. 056/66 60 23 of via 
info@dierooselaer.be. Eveneens via www.dierooselaer.be.  

            

ZA/ZO 18/19 MEI 2013 
            Folklorefestival WIVO van vkg. “De Kegelaar”. Zaterdag 18 mei: 

Sinksenbal om 20   u in de Rozenkranszaal, Heistraat 390 te Wilrijk. 
Zondag 19 mei om 11 u 30’ aperitiefconcert in de Rozenkranszaal. 
Zondagnamiddag om 15 u: Festival-voorstelling met groepen uit De 
Betuwe (Nederland) – Kildare (Ierland) – Wallonië – Vlaanderen 
(Harmonie Sint-Bavo uit Wilrijk en de eigen groep) in het Diontheater, 
Sint-Camillusstraat 29 te Wilrijk. Info en reservatie: 0498/235731. Zie 
ook →		www.dekegelaar.org.    

 

VR/ZO 28/30 JUNI 2013  
           Sint-Jansweekend van het VVKB-Jeugdcollege. Locatie: Domein Zennedal, 

Alsembergsesteenweg 130 te 1501 Buizingen. Prijs; 42,50 euro. 
Inschrijven vóór 10 juni 2013 via jeugdcollege@vvkb.org. Vermeld zeker 
je naam, voornaam, groep en rijksregisternummer. Overschrijven op 
rekening BE62 4033 0466 6161. Meer info: jeugdcollege@vvkb.org.      

 

DO/DI 4/9 JULI 2013 
            Wereldfestival Izegem mmv vkg. “Die Boose”. Buitenlandse gastgroepen 

uit Tahiti, Servië, Noord-Ossesië, Panama, Trinidad en Tobago. Alle 
informatie via www.wereldfestivalizegem.be of via de festifoon 051/30 
91 88. Alle voorstellingen zijn totaal verschillend van programmatie en 
vinden plaats in de Concerthal op de parking van Cultuurhuis “De Leest”, 
Sint-Jorisstraat 62 te Izegem.     

 

WO/ZO 17/21 JULI 2013 
           50ste Europeade voor Europese volkscultuur te Gotha in Thuringen (D). 

Meer info via Internationaal Europeadecomité, Potterstraat 167 bus 6 te 
9170 Sint-Pauwels. Tel. 03/248 07 27. E-post: info@europeade.eu. Of surf 
even naar www.europeade.eu.   

 

ZO 11 AUGUSTUS 2013 
            Oogstfeest van vkg. “Boerke Naas” in de Steenwerkhoeve, Moortelhoek-

straat te 9111 Belsele. Aanvang 14 u. Meer info: Sigrun van Eynde 
(03/7779752), Korine Henriet (0486/762723), via www.boerkenaas.be 
of boerkenaas@telenet.be.   

 
 

  

 

 

 

                                                    



Die winter is verganghen, 
is sie des meien schijn. 
Ic sie die bloemkens hanghen, 
des is mijn hert verblijt! 
 
 
DRIE MEIBOOMPLANTINGEN 
 
 
 
 
❶ Nationale meiboomplanting te 
Sint-Niklaas op zondag 5 mei 2013. 
Een organisatie van vkg. “Boerke 
Naas”. Locatie: Romain de Vidtspark  
aan de Parklaan. Aanvang: 13 u 30’. 
(Zie ook affiche hiernaast). 
 
 
❷ Meiboomplanting van vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde 
op zondag 19 mei 2013. Locatie: Sint-Elooistraat 15 te 9200 Grembergen. 
Aanvang om 11 u 30’ met een aperitiefconcert door de Mardi Gras Jazband 
uit Dendermonde.  Om 12 u 30’ “Satekes op ’t vier” met draaiorgel 
“Pierlala”. Voor deze bbq dient ingeschreven. Om 14 u: Optreden van het 
Reynout Muziekensemble. Verder: “t Klein Muziekske” – Reus Gust – 
Folkgroep “Arto Mundo” uit Lokeren – De gastgroep “Les Pierrots de la 
Valée” uit Normandië (Fr.) – Circus-initiatie “Activo” voor de kleinen. En 
vanzelfsprekend verlenen ook de dansers en vendeliers van “Reynout” hun 
medewerking. Het einde is voorzien tegen 18 u. De inkom is gratis. Alleen 
de bbq is betalend. (13 euro pp). Meer info en inschrijving voor de bbq: 
0497/866 397 – 052/21 35 89 – reynout@telenet.be.   
 
Noteer ook: In dezelfde straat: Bloemen- en perkplantenmarkt met gratis 
bedeling van potgrond.  
 
 

          ❸ Meiboomplanting van de “Heemkring Die Swaene” op zondag 19 mei 
2013. . Locatie: BruggeneindseHeirbaan in Heist-op-den-berg. Aanvang: 14 
u 30’. Volksspelen voor het meigraafschap.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



DANSPROMENADE 
ANTWERPEN 
 
Geslaagde activiteit 
van gouw Antwerpen 
 
Zaterdag 2 februari 2013 
 
Antwerpen: Europese Sporthoofdstad van het jaar 
2013! De "Danssport" wordt als eerste evenement 
uitgekozen. Bij een 'promenade' langs de mooiste 
plekken door de stad krijgt ook 'de volksdans' een 
plaats toegewezen.  

Fortis-Wapper werd ons lokaal: Een riante inkomhal van het bankgebouw van Fortis. Ook een 
ruim nevenlokaal werd voor ons gereserveerd. En een lunchpakket was reeds voorzien … we 
hadden alleen maar te "dansen"! Een 'binnenwipper' stond buiten op de Wapper om onze 
klanten binnen te lokken ... en dat werkte goed! We schatten dat er een 200-tal niet-
volksdansers zijn langs geweest, waarvan er velen toch een dansje meesnoepten! 
 
De groepen die "officieel" deelnamen: “De Karekiet”, “De Wevers”, “Den Dries”, “Reinaert”, 
“Jan en Trien”, “Het Juiste Spoor” en “’t Veerke”. Van deze groepen dansten een 70 leden 
actief mee. Van andere groepen uit de gouw kwamen een aantal leden individueel langs 
. 
We dansten gedurende zes perioden van telkens een halfuur. Per periode waren er een 
tweetal voorstellingsdansen, gevolgd door initiatie met gemeenschapsdansen. 

We waren allemaal enthousiast over een aangename dansnamiddag waarbij de meesten ook 
nog een of meerdere dansen bijleerden. Er was in elk geval de volledige namiddag zonder 
onderbreking "ambiance”. Het geheel werd kundig in goede banen geleid door André 
Couvreur. Dat mag wel gezegd! Een vlotte en sterke samenwerking werd verzekerd door de 
vijf dansleiders André - Annelies - Jacob - Koen - Machteld. Allemaal dank! Zij zorgden 
afwisselend voor het aanleren van. 'initiatiedansen' en voor het verder begeleiden in het 
dansen. 
 
Een zeer geslaagde volksdansactiviteit, waarbij we meerdere malen positief hoorden: "We 
wisten niet dat volksdans zo plezant en zo gevarieerd is". 

Algemene conclusie: de danspromenade was een positieve activiteit, zowel voor de 
gouwwerking als voor de werking van de deelnemende groepen zelf. Meteen een oproep 
naar alle groepen om - zoals hier bij de danspromenade - in te spelen op lokale initiatieven 
waarbij we onze volkskunstactiviteiten kunnen promoten. 

Verslag: Willy Sips van “Jan en Trien”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Op vrijdag 8 maart 2013  
nodigde  
vkg. “De Vlasblomme” uit Bissegem ten dans.. 
 

6de Bal voor ’t Volk  
 
Ons “Bal voor ’t Volk” op de tweede vrijdag van maart werd vorig jaar mede door de 
geplande verbouwingswerken aan het Ontmoetingscentrum onderbroken en met het 
vooruitzicht dat de vernieuwing tijdig klaar zou zijn, namen wij de draad terug op.  
 
De vernieuwing was nog niet helemaal af, maar voldoende om weer activiteiten toe 
te laten. En toegegeven, na ons minder succesvolle vorige editie was het uitkijken of 
de zesde keer beter zou meevallen, vooral omdat op dezelfde avond er in het 
parochiaal centrum de Chirofuif ‘aspibeat’ doorging en het nationale VVKB-bal slecht 
één week na ons bal werd gepland. 
 
Maar onze troeven waren een 
goed programma en een sterk 
live-orkest, bestaande uit Paul 
Pattyn van “Canteclaer”, Leen 
Lesage en Ronald Verhelle van 
“De Vlasblomme”, Hans Ovaere 
van “Scarminkel” en Chantal 
Vandoorne en Vera Dewitte van 
“De Marliere”.  
 
Alle muzikanten (zie foto) hebben de traditie om in meerdere volksdansgroepen in de 
regio te spelen wanneer dat nodig is en dat schept een band. 
 
De opkomst was behoorlijk goed en gelukkig een stuk beter dan vorige keer. Naast 
onze dansers en medewerkers hadden wij weer een grote opkomst van vkg “De 
Marliere” en leden van o.m. “De Eglantier”, “Scarminkel” en ook onze gouwsecretaris 
Annie Winne en haar man Frans Bamelis waren van de partij. Er waren in het totaal 
een 75-tal personen die op ons 6de bal langskwamen. 
 
Danswilligen van alle leeftijden beleefden een geweldige avond, want door het 
aanbod van een gevarieerd en begeleid programma was er steeds een volle 
dansvloer met volksdansliefhebbers. Het werd voor een aantal aanwezigen ook een 
gezellig samenzijn om weer eens bij te praten. Het 6de “Bal voor ’t Volk” was een 
hoopvolle editie voor de toekomst.                                                    

     (Eddy Lepercq)  
   
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Op de weg 
tussen wieg en graf 
wisselen  
een lach en een traan 
regelmatig af. 
 
In beide willen wij 
naast u staan. 
 
 
 
 
♦ Marie-Louise Lemeire, de moeder van de West-Vlaamse eregouwvoorzitter 
Roland Man, werd geboren op 3 maart 1919 en overleed op 6 maart 2013. 
  
♦ War Gielis werd geboren te Tongerlo op 4 juli 1936 en overleed te Houtvenne op 
26 maart 2013. Hij was de vader van Hilde Gielis, accordeoniste op vele activiteiten 
van de Vlaamse Volkskunstbeweging.  
   
♦ Te Bissegem overleed op 31 maart 2013 Angèle Vandenbroucke, moeder van 
Rose-Marie Sandra, lid van vkg. “Tijl Uilenspiegel” (Kortrijk).  Angèle werd 
geboren te Kortrijk op 10 december 1923. 
 
♣ Lucas is het zoontje van Iris Uyttersprot en Rosmen Herrera, beiden lid van vkg. 
“Reynout” (Dendermonde). Hij zag het levenslicht op dinsdag 2 april 2013.  
  
♥ Brecht Vansteenkiste en Evelien Lair, beiden lid van vkg. “De Sloepe” (Knokke-
Heist), gaven elkaar het ja-woord op vrijdag 5 april 2013.   
 

 
■ Op dinsdag 5 februari jl. overleed Lou de Leenheer, weduwe van Gust Dierickx. 
Ons bericht daarover was onvolledig. Lou werd geboren te Zele op 31 juli 1924 en 
dat ontbrak. Waarvoor onze verontschuldigingen.    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



DE LIEDBOEKEN – Het in 1937 voor het eerst verschenen en na een aantal 
herdrukken bekendste Zuid-Afrikaans liedboek, de “FAK-Volksangbundel vir Suid-
Afrika”, kwam in “De Driesprong” aan bod in het nummer van september/oktober  
2010. Als we onszelf even mogen citeren: “Deze bundel kende ook in Vlaanderen 
veel bijval en fungeerde tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw als het nec plus 
ultra waar het Zuid-Afrikaanse volksliederen betrof.”   
 
In onze bibliotheek staat nog een tweede Zuid-Afrikaanse liedbundel, de “Goue 
Gerf” (*), in 1970 op de markt gebracht door de “Nasionale Raad vir Volksang en 
Volkspele”. Het boek is een uitgave op groot formaat – 29 x 20 cm – en een zeer 
verzorgd werk van de “Voortrekkerpers Beperk” te Johannesburg. De verzameling 
telt 113 liederen, gebracht op XII + 218 blz. Alle liederen zijn meerstemmig bewerkt 
en/of van pianobegeleiding voorzien. Hoofdredacteur van de uitgave was M. 
Casaleggio en hij heeft gezorgd voor een zeer afwisselende keuze van liederen uit 
verschillende genres. 
 
Over de echte reden waarom de Nasionale Raad vir Volksang en Volkspele tot deze 
uitgave is overgegaan, blijft men wat in het duister. Volgend citaat uit het 
“Voorwoord” van voorzitter  dr. S.H. Pellissier verhelpt daar niet aan: “Gebrek aan 
gepaste liedere in Afrikaans was nog altyd ’n tekortkoming. Ons is dankbaar tenoor 
die F.A.K. vir sy liederbundel wat tot hiertoe in so ’n groot behoefte voorsien het. 
Nu bied die Nasionale Raad vir Volksang en Volkspele aan ons volkspelers en ons 
volk ons eie sangbundel met talle nuwe oorspronklike liedere. Daar is ook 
geleentheidsliedere in ons bundel waaraan daar ‘n groot behoefte bestaan het.”  
 
Op p. VII legt de hoofdredacteur het nog eens 
uit: “Hierdie eerste volksangbundel van die 
Volksang- en Volkspelebeweging vind sy 
oorsprong in die versoek van talle lede uit hierdie 
organisasie vir ’n sangbundel waarin o.a. 
bestaande meerstemmig-verwerkte volksliedjies 
sal verskyn asmede ’n bykomende aantal nuwe 
verwerkings uit hierdie genre.” 
 
En D. de Villiers, hoofdredacteur van de F.A.K. Volksangbundel,  legt het op zijn 
beurt op p. XI ook uit: “Naas die bestaande F.A.K.-Sangbundel, gaan dit ’n 
onmisbare plek op die rak van elke liefhebber van die Afrikaanse volkslied inneem. 
Meer nog … vir die snel-ontwikkelende volksanggroepe van ons land, gaan dit ’n 
lank reeds gevoelde behoefte voorzien.” Wel werd “groot sorg gedra dat geeneen 
van die liedere met dié in die F.A.K.-bundel oorvleuel nie.”  
 
Deze – zoals gezegd, zeer verzorgde uitgave – is niet meer in de gewone handel 
verkrijgbaar. Maar wie er voldoende euro’s voor over heeft, kan in heel wat 
antiquariaten nog wel een exemplaar op de kop tikken. 
 

Willy Cobbaut        
(*) Afrikaans voor “Gouden Garve”. 

  

 

 

 

 

 

         



  SPROKKELINGEN 
 
 
♣ RESONANT – “Resonant vzw is een dynamische en open netwerkorganisatie 
die het muzikaal erfgoed in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 
kaart brengt, de zorg voor het behoud ervan stimuleert en het op een innovatieve 
wijze ontsluit en opnieuw bekend maakt. Door de inzet van expertise omtrent 
muzikaal erfgoed wil Resonant vzw in nauwe dialoog met het brede muzikale 
(erfgoed)veld een coördinerende rol spelen. Via kennisdeling, een interdisciplinaire 
aanpak en de uitbouw van internationale contacten streeft Resonant vzw niet enkel 
naar de verbreding van het draagvlak rond muzikaal erfgoed, maar evenzeer naar 
een integrale benadering van dit soort erfgoed. Door actief om te gaan met dit 
bedreigde (culturele) erfgoed wil Resonant vzw haar steentje bijdragen tot een meer 
open samenleving.”  
 
Zo stelt RESONANT zichzelf voor. Als uw 
belangstelling gewekt is, ga dan zeker een kijkje 
nemen op hun website. Dat loont beslist de 
moeite. Het adres: www.muzikaalerfgoed.be. 
Daar kun je ook (gratis) intekenen op hun 
digitale nieuwsbrief. Zeker doen!  

♣ TERUGBETALING LIDGELDEN – Ziekenfondsen betalen in de regel het 
lidgeld van een sportclub (geheel of gedeeltelijk en niet overal tegen dezelfde 
voorwaarden) terug aan hun leden die er om vragen. Dansen wordt hier doorgaans 
als een sportactiviteit beschouwd - en waarom ook niet? – en de leden van volks-
dansgroepen komen voor die terugbetaling derhalve in aanmerking.   
 
Voorziet uw mutualiteit ook in die terugbetaling? En wat zijn de voorwaarden? Op 
hun website leest U hieromtrent alle nodige informatie en kunt u meestal ook het 
aanvraagformulier binnenhalen. U kunt het ook per telefoon of per brief vragen 
natuurlijk.   

♣ GILDETRADITIES - Met de steun van Erfgoedcel Noorderkempen, Erfgoedcel 
k.ERF, Erfgoedcel Kempens Karakter en de Provincie Antwerpen bracht LECA 
zopas de publicatie 'Gildetradities. Een verhaal van beleving en herbeleving' uit. 
In dit gloednieuwe boek wordt ingezoomd op de tradities van de Hoge Gilderaad der 
Kempen. De basis hiervoor was de grootschalige enquête die LECA en de HGK in 
2010 afnamen bij de aangesloten gilden. De resultaten daarvan werden door Stefaan 
Top geïnterpreteerd en in boekvorm gegoten.  Daarnaast  bevat  'Gildetradities'  ook 

 

 

 

 

 

 

 



een schat aan beeldmateriaal. De combinatie van tekst en foto’s toont een duidelijk 
beeld van hoe de gilden vandaag functioneren en is tegelijk een uitnodiging om na te 
denken over hun toekomst. 

 

 

Info - Gildetradities. Een verhaal van beleving en 
herbeleving - ISBN 89081258019 - Hardcover - 
Formaat 16 x 21 cm - 160 p. - NUR 521 - Concept en 
realisatie: LECA en de Hoge Gilderaad der Kempen - 
Gastauteur: Stefaan Top - Vormgeving: Mario 
Debaene 

 
♣ GEZOCHT – Een van onze lezers zoekt te kopen tegen elke aannemelijke prijs: 
“Chansons populaires des provinces belges” van E. Closson. (Brussel 1906). 
Contact opnemen met de redactie.  
 
♣ GOTHA IN CIJFERS - Voor de Europeade 2013 in Gotha hebben zich in totaal 
4 455 deelnemers ingeschreven - cijfers van 17 april 2013 - verdeeld over 183 
groepen (*), afkomstig uit 27 landen. Uit Vlaanderen schreven zich 243 deelnemers 
in, uit Wallonië 24. De lijst van de landen, gevolgd door het aantal groepen, geven 
we hierna. 
 
Uit eigen land schreven leden van 21 groepen zich in (Vlaanderen 20, Wallonië 1). 
En verder: Bulgarije 1; Denemarken 1; Duitsland 35; Estland 25; Finland 7; 
Frankrijk 10; Groenland 1; Groot-Brittanië 1; Hongarije 11; Ierland 2; Italië 12; 
Letland 12; Litouwen 7; Nederland 6; Oostenrijk 4; Polen 1;  Portugal 3; Roemenië 
2; Rusland 1; Slowakije 2; Slovenië 2; Spanje 14; Tsjechië 3; Wit-Rusland 1; 
Zweden 5; Zwitserland 2. 

(*) Alleen voor Vlaanderen kennen we de precieze samenstelling per groep. Ook in 
andere landen zullen er "samengestelde" groepen zijn. Daarmee moet men dus 
rekening houden bij het lezen van de cijfers.                                                                                    

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

 
 

 

 



 

HET EUROPA DER VOLKEREN (3) 
 

2013 is voor de Europeade een jubileumjaar. Daarom zetten we  
de dromen van de stichters hier graag  in de schijnwerpers.  

Het zijn trouwens ook onze dromen … 
 
 

De droom van een aantal mensen rond Mon de Clopper en waaruit in de zestiger jaren 
van de vorige eeuw de “Europeade voor Europese Volkscultuur” ontstond, bleef vijftig 
jaar lang ook de droom van duizenden deelnemers – jong en oud – die elk jaar in 
wisselende aantallen doorheen Europa reisden om in een stad van dit continent elkaar 
weer te zien, uiting te geven aan hun geloof in het Europa der volkeren en te getuigen 
voor de eigen en het respect voor andermans volkscultuur.  
 

  
 
 

Het jaar 2013 wordt in de geschiedenis van de 
Europeade het jubileumjaar bij uitstek en dat 
wordt gevierd in het Duitse Thuringen en meer 
speciaal in de historische stad Gotha. Het 
geschiedenisboek van de Europeade wordt ten 
andere hiermee niet dichtgeslagen. Volgend jaar 
wordt een nieuw hoofdstuk geschreven in Kielce 
in het zuid-oosten van Polen.   
 

De Europese staten vormen voor de organisatoren van deze volksculturele hoogdagen 
het juridisch en politiek kader waarmee noodgedwongen rekening dient gehouden. Dat 
was zo in de begindagen. Dat is nog steeds zo. Maar de volksculturele werkelijkheid – 
hét uitgangspunt van elke Europeade sinds 1964 – zijn en blijven de volkeren en regio’s, 
van het Portugese Algarve en het Griekse Kreta tot Estland in het Balticum en Lapland in 
het noorden van Scandinavië.  
 
Dat politiek kader, samen met de volksculturele werkelijkheid, beiden komen ze – niet 
toevallig - tot uiting in de lijst van de deelnemende groepen zoals ook dit jaar opnieuw zal 
te lezen zijn in het programmaboek. We geven graag een vijftal voorbeelden uit de nu 
reeds bekende lijst van meer dan 180 volkskunstgroepen die zaterdagnamiddag 20 juli 
2013 door het centrum van Gotha zullen opstappen: 
 
012    BE    De Kegelaar / Stokkeslagers  …….     Wilrijk   ……...………….     Vlaanderen  
016    BE    La Plovinète   ……  Marche-en-Famenne    …………..…………..       Wallonie 
078    EE    VTG Kolumats  ………   Rannu   …………………………….…….      Tartumaa 
093    ES    Saiñas   ………   Xove (Lugo)  ………………………………………….    Galicia 
183    UK    MacLennan  ………   Sutton   ………………………………………       Scotland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



De gegevens in de lijst zijn duidelijk: Volgnummer – Landenkenteken – 
Groepsna(a)m(en) – Stad of gemeente van herkomst – Regio. Over dat laatste begrip 
bestaat soms wel enig misverstand. Een regio heeft voor een volkskundige een totaal 
andere betekenis dan diezelfde term  betekent  voor  wie  te  maken  krijgt  met  het  
“Comité van de Regio’s”  als raadgevend orgaan binnen de Europese Unie. Eenzelfde 
term in een andere betekenis kan verwarring  scheppen en daarom willen we het daar nu 
verder tijdens enkele paragrafen over hebben. 
 
“Het Comité van de Regio’s werd opgericht bij het Verdrag van Maastricht in 1994 en 
bestaat uit 344 vertegenwoordigers van Europese regionale en lokale overheden. Het 
geeft de regio’s van Europa een stem in de besluitvorming van de EU en let erop dat 
regionale en lokale identiteiten, bevoegdheden en behoeften gerespecteerd worden. De 
Raad en de Commissie zijn verplicht het Comité te raadplegen over zaken die de lokale 
en de regionale overheden aangaan, zoals regionaal beleid, milieu, onderwijs en 
vervoer.” (*) 
 
Het CvdR telt zes gespecialiseerde commissies die de plenaire vergaderingen – vijf per 
jaar – voorbereiden: Beleid inzake territoriale cohesie – Economisch en Sociaal Beleid – 
Onderwijs, Jeugdzaken en Onderzoek – Milieu, Klimaatveranderingen en Energie – 
Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden – Natuurlijke 
Hulpbronnen.  
 
België is het enige land dat geen vertegenwoordigers van de lokale besturen heeft 
afgevaardigd. De Belgische delegatie binnen het Comité van de Regio's telt 12 leden, die 
als volgt verdeeld zijn krachtens een intra-Belgisch akkoord dat gesloten is van bij de 
oprichting van het Comité: 7 Nederlandstalige leden (waarvan 1 van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest) en 5 Franstalige leden (2 van de Franse Gemeenschap, 2 van het 
Waals Gewest en 1 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  
 
Tot daar het begrip “regio” binnen de structuren van de Europese Unie. Het is iedereen 
meteen duidelijk dat hier een totaal andere begrip aan de orde is dan wat de stichters 
van de Europeade in 1964 voor ogen stond. 
 
De begrippen volkskunst enerzijds en volk inclusief regio’s 
anderzijds zijn qua inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Ook wie nooit de streken in het hoge noorden van Scandinavië 
en/of de landen aan de Middellandse Zee bezocht heeft, weet 
toch dat we hier te maken hebben met totaal verschillende 
volkeren, grondig verschillend van levenswijze, opvattingen, 
mentaliteit en ga zo maar door. Niet alleen de landschappen met 
hun fauna en flora verschillen, ook architectuur, klederdracht en 
zelfs qua menselijke typologie zijn de verschillen duidelijk. En 
ook hier liggen tussen wit en zwart een ontelbaar aantal 
grijstinten. (**)                                         
                                                               Windvaan uit Kastillië. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Diversiteit is hier een uiting van menselijke rijkdom, die wel de volksgrenzen, maar niet de 
staatsgrenzen volgt.  Diversiteit,  hoe  verbonden  ook  met  de  regionale  tradities, is daaren- 
boven geen stroef en statisch, maar een zeer flexibel en levendig begrip, met evoluties op 
algemeen Europees, maar evenzeer met ontwikkelingen die speciaal voor een bepaalde 
streek gelden. Wie het werk “Europese volkskunst” (***) – maar de bibliografie hieromtrent is 
enorm uitgebreid – in zijn/haar bibliotheek staan heeft, zal weten hoeveel menselijke rijkdom 
hier aanwezig is. 
 
Om wat meer op eigen terrein te blijven: Volksdans, volksmuziek, volksliederen, vendel-
figuren, vroegere streekkledij … wat een verscheidenheid en, hoe volks ook van oorsprong, 
wat een artistieke tijdeloze rijkdom ook! Overweeg in dit opzicht trouwens wat Gerard 
Bodifée, astrofysicus en filosoof, liet afdrukken in “Tertio” van 27 maart jl., zij het in een 
andere context: “Tijdloosheid komt het best tot uitdrukking door tradities.” 

 
Deze en aanverwante aspecten van de Europese cultuur 
een jaarlijks podium geven en niet laten vergrijzen onder het 
stof van de jaren en de onbekendheid, de volkeren op het 
Europees continent langs deze weg beter met elkaar 
bekend te maken, in respect voor elkaar en voor elkaars 
kunnen en tradities, dat was de droom tijdens de eerste 
Europeade te Antwerpen in 1964. Dat zal vijftig jaar later in 
Gotha zeker niet anders zijn. En ook volgend jaar in Kielce 
in zuidoostelijk Polen zal dezelfde geest de deelnemers  
bezielen! 

Willy Cobbaut   
      

◄ Kielce in Polen. Standbeeld van Henryk Sienkiewicz 
(1846-1916), auteur van o.a. “Quo vadis?”.  

 
(*) Bepaling (licht aangevuld) overgenomen uit de wegwijzer voor de EU-instellingen “Hoe 
werkt de Europese Unie?”, een uitgave van het Directoraat-generaal Communicatie van de 
Europese Commissie. Uitg. 2013.    
(**) Om alle misverstanden uit te sluiten: Anders is hier geen synoniem van beter of slechter.  
(***) Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg en Hamburg, 1967. Samenstelling Hans Jürgen 
Hansen. Nederlandse bewerking Tjaard W.R. de Haan.  
 
  
 
    
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Wandtapijt uit Rovgärdet (Dalarna – Zweden) 1843. 
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DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en 
meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en 
dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten:  
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DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies, 
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Foto’s kaft 
 

 Willy Declerck, muzikant bij vkg. “’t Vrij Uurke” (Zedelgem).     
 Vendelier van de vendeliersgilde “Pirrewit” (Keerbergen) tijdens de “Parade 975 jaar 

Keerbergen” op zondag 4 september 2011. (Foto Pirrewit.)   
 Leden van vkg. “Korneel” (Leest) op 21 juni 2012 in het “Hof van Egmont” te 

Mechelen. (Foto KL)..   
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 


