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40. De meisjes van Duinkerlce
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Ik weet niet of jullie het voelen maar voor mij is het zeer duidelijk. Ik
weet ook zeker dat er nog zijn die het voelen. Wat? De leute'? Ja, ook ... maar
ik voel, nog 7...ftehljes, maar zeker een frisse nieuwe wind waaien in VVKB.

BESTE VRIENDEN
De Algemene

Vergadering van (naart 1I was tevens wat men noemt een
"'statutaire Algemene Vergadering". Als VZW is VVKB uiteraard gebonden
aan een aanta) wettelijke verplichtingen. Eén daarvHll is dat IUenjaarlijks één
AlgclllCJl(~ Verg'"ddering moet houden. De Algemene Vergadering is immers,
volgens de stahiten, het hoogste "orgmUl" van de vereniging. De statuten
bepalen ook dat Oul de vier jaar de beheerders moeten gekozen worden. De
beheerders. die tevens bestuursleden zijn waren intussen al acht jaar in functie.
Met uitzondering van Wilfried Vercammen waren alle beheerders opnieuw
kandidaat. Wilfried nam zelf ontslag omwille van persoonlijke redenen. We
hebben ltiervoor alle begrip en we danken bij deze uitdrukkelijk Wilmed voor
zijn jarenlange inzet in het jeugdcollege, de organisatie van het Sint~
Jansweekeud eu het bestuur vno VVKB. Wilfried, we hopen je regelmatig
tenlg te zien op ééu van onze activiteiten. Verder waren 2 nieuwe jongere
menscll kandidaat: Danny Vandeubrande en Koen Denduyver. Zij hebben
allebei hun sporen méér dan verdiend in de Vlaamse Volkskunst, beiden als
actieve leden en bestuursleden van hun groep. Zij waren ook al jarenlang lid
Vrlll dc Algemene Vergadering, waren trouwe bezoekers van Europeades, en
nog veel meer. Zonder één probleem werden alle kandidaten verkozen en werd
een nieuw bestuur samengesteld en beleven de mandaten zoals in vorig
bestuur. In naam van alle bestuursleden. dank ik de Algemene Vergadering
voor hun vCl1rouwell. En ik dank natuurlijk ook de bestuursleden voor hun
engagement

Ik heb nltijd geleerd dat je in een bedrijf, in een groep, in een vereniging er
altijd moet 113.1r strevell om drie generaties tegclijk vertegenwoordigd te
hebben EN te laten samenwerken. In hel bestuur zijn we daarom heel blij dat
er wat n.ieuw jonger bloed bijkomt. We zijn er zeker van en wc zullen er alles
arm c10en onl een goeie ploeg te vonnen met een goede mix van de ervaring
van dc "ouderen" en de uitdaging en het dynamisme van de "jongeren".

ln VVKB maken wc er ook de gewoonte van om, ook om de vier jaar de
Algemene Vergadering te hcmieuwen. Dit is geen statutaire verplichting maar
is wel belangrijk voor de goede werking van de vereniging. We zijn niets met
"papieren leden". Daarom stelden wij de vraag of de mensen die lot dan toe
lid wnI"ClIllog lid wilden blijven. Ook willen wij in de Algemene Vergadering,

in principe een vertegenwoordiging vno minstens een persoon uil alle
aangesloten groepen. We kregen massale herbevestiging van de bestaande
leden en aanmelding van enkele nieuwe leden. Opnieuw allemaal actieve
mensen en een goede mengeling van ervaring en jeugdig enthousiasme. De
Algemene Vergadering was ZEER goed bezocht We moesten zelfs stoelen
bijzetten. En dal is uiCI dc ec~te keer want de laatste tijd is de Algemene
Vergadering altijd met veel mensen. En niet alleen dc kwantiteit is daar, maar
ook zeer zeker de kwaliteit. Het is een "interactieve" vergadering met
ujtwisseling van gedachten en "meedenken" voor een betere werking. Hierbij
uitdrukkelijk welkom aan alle nieuwe leden en dank aan de bestaande leden
voor de herbevestiging van hun engagement.
Het is ook zeer bemocdigcnrl om te zien dat de "gaten" die cr hier eeu daar
gevallen 7jjn omdat bepaalde mensen ons helaas veel te vroeg ontvallen zijn,
opgevuld worden; Welkom en vooral welkom in Algemene Vergadering,
colleges en werkgroepen om SAMEN bet werk van André, Gonda. en zo vele
anderen verder te zetten.
Op het einde van maart wns er ook" 't Bal". Ongetwijfeld weten de meesteD
nog dat we het allemaal w ~..pijtig vonden dat dit dreigde weg te vallen door
.... We besloten toen in de Algemene Vergadering om dit ol)llicuw als VVKB
te organiseren. De eerste jaren w~s bet wat moeilijk maar we bleven
volhourlen. Dit jaar waren we met 117 deelnemers uit 22 groepen. Er waren
HEEL veel jonge mellSen. Jammer genoeg wal; er ik er niet persoonlijk bij,
maar iedereen zegt mij dat de sfeer FANTASTISCn was en dat men gedanst
heell dat de Mullen eraf vlogen.

Als je al het voorgaande leesl, voel je dan ook die frisse wind? Veel mensen,
waar onder ved jonge(re) mensen zijn bereid om mee te werken eo mee te
denken. Ook zij vinden het de moeite waard om Vlaamse Volksk-un.st te laten
LEVEN. Laten we daar allen samen aan werken. In overleg met de AIgen1eoe
Vergadering werken we aan eeD groot projcct Heel voor.achlig zoeken we
naar de goede weg en de goede mensen die ons daarbij kuooen helpen. En ...
we maken vorderingen. Binnenkort. hopelijk, meer hier over. en we er allen
samen een lap op geven .....

Afspraak Op de komende 63° Nationale Meiboomplanting
THEü SMET. voorrzitter

• • • Ijl "'Oe Oriespronlf nr 28 voor de periode januari-februari 2011
verscbeen een bijdrage van onze redactiesecretaris over "Opsinjoorke", de
bekende smijtpop die ccn belangrijke rol speelt in de folklore uit de streek
tussen Antwerpen en Mechelen. in voornoemd stukje speelde de pop als
dusdanig een voorname rol in het verhaal. Tn volgende bijdrage gaat het voor
overal de folkloristische strijd lusseu de Antwerpenaren en de inwoners rond
de St-Romooutstorcll.
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Voor hel stadhuis van Mechelen staat - in brons gegoten - hel beeld van
Opsinjoorke, de smijtpop die op een gespannen zeildoek wordl opgevangen.
Het verwijst naar een eeuwenoude trnditie die teruggaat tot in de achttiende
eeuwen is over gewaaid uit Sllanje.. En hier bij ons eigenlijk symbool staat
voor de rivaliteit tussen Anh\"erpen en de Dijlcstad. Zoals dat trouwens ook
besta;:it tussen die van Aal::>t en Dendennonde; maar dan om "een peird".

In oorsprong verweesde pop naardl'Onkenlappen die bun vrouwen zeer slecht
behandelden en daarom als straf door de bUUIVTouwen in een laken door de
stralen wenlen mee gevoerd, de hoogte werden in gegooid om ze opnieuw op
te vangen lol algemeen jolijt vnn de gemeenschap. Het gebeurde wel meer dat
bet "slachtoffer" DRast het laken terecht kwam. Vandaar dat men ook wel
sprak van "Vuylen Bras" of "Vuylen Bruidegom".
Oorspronkelijk noemde men de Mechelse pop "Sotseop". Ze werd in
pranlstoeten en ommegangen lnee gedragen, in de lucht gegooid en weer
opgevllllBcn up Cen slr<lk 8,cspanncn zeildoek. In die dagen was Mechelen
immel's de hoofdstad van de Spaanse Nederlanden en trokken die ::>toeten heel
wal belangslelIing. De eerste pOll in OIlZC contreien werd in 1647 ontworpen
door houlsnijder V;:lIentijn de Lanscroon. Ze werd zoals al gezegd in
praalstoeten en ommegangen mee gedragen. Zo ook in 1775 toen men het
duizendjarig jubileum van Sinl-Rombouts memoreerde.. Waren de
"opgooiers" dat jaar wat te enthousiast, ter hoogte van de Sint-Katelijnestraat

kwam de pop naast het gespannen doek in het publiek terecht. De
Antwerpenaar Jacobus de Leeuw stak de handen in de lucht om de pop af te
weren maar de Maneblussers interpreteerden dit als een gebaal' om de pop te
stelen, Hij kreeg ter plekke een ferm pak rammel, kwam in de gevangenis
terecht maar kon dank zij de barmhartige houding van ecn Mechelaar dje hem
in zijn woning verstopte, toch ontsnappen, 's Anderendaags buk onze
Antwerpse l:iukkelaar" van hooft tot voet bebloer' naar de Scheldestad lerug.
Enkele dagen later liet onze brave Jacob uit de Wolstraat in Antwerpen een
protestbrief bij bet Mechelse magistraat bezorgen waarin hij zijn ongenoegen
in volgende bewoordingen fonnuleerde: ..... terstont heeft men mij met
stocken geslagen dat mijn ann wel ses wckcn gelijck lam geweest hau, uut

was noch niet genoech, de vreedijdt der soldaten ginch noch uerder, men viel
aan met cappen 500 dat iek twee wonden op mijn hoofd heegh daal'hij nog
see,' ut!el slagen met platte pallassen ..."
Dit voorval was de aanleiding om de pop van dan af "Opsinjoor" of
"Opsinjoorke" te noemen, een vertaling uit het &'paans voor "!'Ienor" oF
~meneel"'. En dat ir; tot op vandaag zo gebleven. Van dat ogenblik af namen de
Mechelaars ook hun voor'wrgcn tegenover alle mogelijke WeCl>\'1'llllk van dc
Sinjorcn. "Opsi.njoorke" werd in een koffer, voorzicn van ~terke sloten,
opgesloten en in het stadsmuseum in de Fred. De Merodestrllat bcwaard waar
hij trouwcns vandaag uog kan bewunderd worden.
Op 9 december 1949 stond echter Mechelen in rep en roer. "Opsinjoorke" was
ontvoerd. Antwerpse studenten van de hogeschool Sint-lgnatius waren er in
geslaagd het stadsmuseum binncn tc dringcn en met koffer en pop aan de haal
te gaan. Op 7januari 1950 werd de lcgcndtlri"che pop tot grote vreugde van de
Maneblussers terug naar Mechelen en zijn vcrtrouwde plaats in Hof V"dD
Buysleyden gebT"'dcht. De ontvoerders werden voor de rechtbank gedaagd
maar werden met zijn allen vrijgesproken.
In 1971 werd de fictieve figuur wt de Vlaamse en Mechelse folklore opnieuw
gestolen. Maar enkele dagen later werd ze terug gevonden in de binnentuin
V"d.O de Mechelse gevangenis.

Vermelden wij ook nog dat "Opsinjoorke" geen exclusiviteit is voor Mechelen
of Antwcrpen, dic uiteraard haar eigen versie heeft, maar ook in Vilvoorde
en TréloD (Fr.) kcnt mcn een soortgelijke traditie.
Het hoeft uiteraard ook niet te vClwonderen dat de Mechelaars v'dmlaag nog
graag uitpakken met hun folkloristische figuur en :r.ijn naam regelmatig nog
gekoppeld wordt aan allerlei activitciten en namen van verenigingen. Zo
heette het Mechels Stadspoppcntheatcl' - vandaag" De M'dan ,,~ b.v. oorspronkelijk "Opsinjoorke" en biedt de Dienst voor Toerisme vllndaag meer
engagementen om via "Opsinjoorke" met Mechelen kennis te maken. Zeker
eens doen! Voor alle informatie kan mcn terecht bij de Dienst Toerisme,
Hallestraat 2 - 4 - 6, 2800 Mechelen, tel. +32.70 22 00 08 of fax +32 1529
7653; e-mailadres:toerisme@mechelen.be.
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Ond~ltussen

waken de Maneblussers ook met uiterste zorg over hun
beroemde "zoon". Want met die "van 't stad aan de stroom" weetje nooit!

Antwerpse versie
Toen Jan I, hertog van Brabant, op bet einde van 1292 een bezoek bracht aan
Antwerpen, wees de schout hem er op dat in de nieuwe wet geen straf was
voor.tÎen voor mannen die hun vrouw slaan. Hij stelde voor dergelijke
delinquenten in een deken op te wippen. De hertog ging daarmee akkoord.

Nu ""oonde er in die dagen op de Grote Houtvliet een Duitse wapensmid, Hans
Pont gebeten, die er behagen in vond zijn vrouw dag in, dag uil afte ranselen.
Van zoom de nieuwe wet bekend was drongen diezelfde dag nog een zestal
kerels de woning van de wapensmid binnen en nodigden hem uit op verzoek
van de seholll hen naar buiten te volgen. Daar grepen ze hem vast, gooiden
hem op een strflk gespallnen deken en wierpen hem tot groot jolijt van de
buren dc hoogte in en vingen hem weer op.
" Wat heeft dat te betekenen? .. riep de Duitser verstom·d uil. "" Zo straft men
mannen die hun vrouw slaan!" kreeg hij ~Is antwoord.
Ondertussen werd hij onophoudendde hoogte in gegooid. Rén Vflll de mannen
loste echter zijn greep. Met als gevolg dat Hans met het boofd tegen een paal
van de vliet aandonderde en in het water belandde. Wanneer men de
drenkeling uil het water haalde had hij de geest al gegeven. De schout bracht
rapPOIt uit over hel incident, waarna de hertog bepaalde dat in de toekomst
nog slechts een pop met een houten kop mocht worden opgegooid.
Toen de Spanjaarden zich in onze contreien vestigden, vestigde zich in het
zuidcn van de stad een Spaans edelman, senor Don Antonio de Rivero Prato,
die in ge:relschap een vrolijke l..·wast was maar thuis zijn vrouw om de
haverkhtp een pak rammel gaf.

De Anh'Verpcnaars 7..ouden hem wel mores leren. Ze lieten de houten pop
aanrukken maar moesten vast'>tellen dat ze door rdtten zo gehavend was dat
ze besloten er een nieuwe te laten snijden. Men 1x>otslc hierbij de kleine, ronde
gestalte van de Spanjaard na en men liet de nieuwe kop heschilderen door een
vakman. Men doopte de pop "sinjoorke"'; een ironische zinspeling op het
woord ..senor.... Voor de woning van don Antonio werd dc nieuwe pop
opgegooid. De Spanjaard ergerde ~ich zo fel aan dit vernederend vertooll dat
hij voor goed de Scheldestad verliet ...
Vandaag beschikt Antwerpen over een 19d~-eellwse kopie van het Mechelse
origineel. Het wordt bewaard in het folkloremuseum. De bekende folkgroep
"K.ltastroof" ondersteunt jaarlijks de campagne tegen intr....familiaal geweld
met het liedje "Opsinjoorke", dat handelt over de traditie wllarbij de pop als
dader V'<lU partnergeweld in een laken omhoog wordt geworpen.
Eddy Pica vet

TIP voo, een
VOLKSCULTURELE VAKANTIE

Voor de eerste maal na 50 jaar trekt de Europeade naar Polen,
meer precies naar de stad Kielce, in het zuid-ooslen van hel
land en hoofdstad van het gelijknamig woiwodschap. Daar
heet! van woensdag 23 tot en met zondag 27 juli 2014 de
51* EUROPEADE voor Europese volkscultuur plaats
Duizenden leden van volkskunstgroepen uil heel Europa zullen opnieuw samenkomen om een
aantal aspecten van hun volkscultuur uil te dragen. Dansers, muzikanten, vendeliers, zangers
en dies meer zullen er vijf dagen lang voor een kleurrijk spektakel zorgen. Iedereen zal de ziel
van zijn volk meebrengen naar Kielce en zal er het publiek lalen kennismaken met het mooiste
dat een volk te bieden heeft. Ook Vlaamse groepen zullen in Kielce zijn. Maar er is meer ...
Elk jaar - zoals vorig jaar te Gotha (Duitsland), het jaar tevoren in Padua (ltaliê), nog een jaar
vroeger te Tartu (EsIland) - kon men bJssen het duizendkoppig publiek vakantiegangers
ontmoeten uit alle uithoeken van Europa, die er een voIk:scutlureie vakantie van gemaakt
hadden. Ze hebben het zich geen van allen beklaagd. Men kon hen ontmoeten tijdens de
regionale openingsavond, bjdens de koor· en muziekavond of langs de stralen bij de optocht
van alle deelnemende groepen op z8lerdagnamiddag. Men kon hen ontmoeten tijdens de twee
grote manifestaties met telkens een honderdtal optredende groepen of gewooo tijdens het
Europeadebal van zaterdagavond. Tussen de programmapunten door trokken ze de stad in of
reisden ze rond in de nabije of verre omgeving.
Dat zal dit jaar niet anders zijn. Kielce is een mooie stad, een stad voor vief jaargetijden. Het
meest interessante historische monument is het paleis van Krakause bissdloppen uit de 17de
eeuw. Interieurs met polychrornieën op de en de muren, rijke verzamelingen van Poolss
schilderkunst uil de 19de en de 20ste eeuw. Thans Nationaal. Tegenover het paleis OVl-kerk,
Ulans barok, maar oorspronkelijk Romaans. In het nabije dorp Tokamia een Museum Kielce
Platteland· een openluchtmuseum met lxlerderijen, landhuis, molen, graanhuis, kapellen en
kruisen. De stad biedt aan toeristen mogelijkheden tot actief toerisme gedurende het hele jaar:
wandelroutes, fietsroote s, Iaoglaufrootes en zwemJMaé3tsen.
In de wijde omgeving is het zukklosten van Polen een aantrekkelijke streek. Maar vooral:
Een Europeade Is een onvergetelijke gebeurtenis. Daarom deze gouden raad: Trek in de
tweede helft van juli naar KielcelPolen en meer speciaal naar Kielce voor een volks.çulturele
vakantie, een en ander op het rilme en de lonen van de volksmuziek die tijdens een Europeade
overvloedig klink~ een Napolitaanse tarantella, een Poolse kujawiak, eeo Provençaalse
farandole, een Kempense quadriMe. een Friese fjouwer of een Schotse zeemansdans.
WiUy Cobbaul en Eddy Pica",l
Info - Internationaal Europeadec.x>mité, Polterstraat 167 bus 6 te 9170 Sint·Pauwels.. Tel.
03/248.07.27. EiJOSt info@europeade.be.Of www.europeade.be.
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Danscollege WKB
Gonda Fevez verliet ons op de 20m van de Nieuwjaarsmaand. ZIJ was sedert jaren
een g~reven lid binnen het WKB-danscollege. Dank voor haar jarenlange inzetl
Dit is misschien een gelegenheid het huidige danscollege even voor te stellen _.....
Van I. naar r. : Marc Goossenaerts. Jeanne Vandenbussche. Ronaid Snauwaert

Annelies Budts

Het danscollege van WKB bestaat momenteel uit 5

I~en

:

Ronaid Snauwaert, misschien beter gekend onder de naam van Geronimo, ...... jaar
dansleider bij de groep Sneyssens uit Evergem (gouw oost-Vlaanderen)
Marc Goossenaerts,

jaar dansleider van

dansend

lid bij De Kegelaar, Wilrijk (gouw Antwerpen)
Jeanne Vandenbussche. 3S jaar dansleider biJ lannekin, Veume (gouw West·
Vlaanderen).
Onze jongste leden:
Annelies Budts. dochter van Gonda Fevel. dansend lid van De Kegelaar en
...................jaar dansleiding van de jeugdgroep De Kegelaar, Wilrijk (gouw
Antwerpen)
Robbie Vanhoutteghem, dansend lid bij Canteclaer, zwevegem (gouw West·
Vlaanderen) en mededansleider van Die Boose, Izegem

Deze kerngroep ontfermt zich reeds jaren over de interne danswerking van WKB.
Organiseren van cursussen, Dansateliers genaamd, vormen hierbij de prioritaire
acties. Naar Vlaamse dansen gaat uiteraard de meeste aandacht en zorg uit. Groepen
voorzien van nieuw gecreëerde dansen maar ook het blijvend aanbieden van het
tradltion~1

dansrepertorium zijn de kerntaak. Bewaking van de kwaliteit van

uitvoering blijft steeds topprioriteit. Daarnaast wordt ook een palet van
internationale dansen aangeboden die bijkomend voor de fun

en opwarming dienen

in de dansgroepen.
Vragen van groepen om individuele hulp, hetzij inhoudelijk (dansrepertorium) hetzij
vormend (dansstijl en afwerking,) worden met proactief behandeld.
Daarnaast staat hel Danscotiege in voor alle dansactiviteiten op Nationaal vlak:
Nieuwjaarsfeest, 't Bal, Meiboomplanting en occasionele festiviteiten (cf. Jubileum
WKB 60 jaar), coördinatie optreden op de jaarlijkse Europeades.

Oproep I
Jonge mensen met talent en creativiteit, en gedreven om ruimer dan In eigen
groep de dans te promoten, nodigen wij uit in onze kerngroep om de Nationale
werking te versterken. WIJ verwelkomen je met open armen. Je zult er omringd
worden door een tof teaml
Inlichtingen bij Geronimo, Marc, Jeanne, Annelies, Robbie en je kunt terecht vla de
website van de vereniging.

DANSENDE FAMILIENAMEN
voorafgegaan door een inleiding
in verband met
het ontstaan van onze familienamen

Inleiding
Tot ongeveer de 12d1 eeuw had iedereen één naoot en voor de meeste bleef hel daar bij. Een
deel VCK1 de adel maakte hier weDidll een uitzoodering op en de dorpelingen kenden mekaar
waarschijnlijk wel als Magda van Rict1ard van Boef'Kes. Maar officieel was dal laatste natuurtijk
niel. Vanaf de 12d' eeuw begon daar stilaan veriVldering in Ie komen, al kon van echte
familienamen, zoals wij dat vandaag de dag verstaan, nog niet gesproken worderl. Het waren
eerder bijnamen, zonde..- vaste schrijfwijze en helemaal niet erfelijk.
De ontwikkelingsgang van bijnaam naar familienaam kwam eerst op gang in hel zuidelijk deel
van Europa: In Venetië bv. begon dat proces reeds in de !}de eeuw; in andere Italiaanse sleden
en in Zuid·Frankrijk in de 1()de eeuw; in de 11 00 eeuw in Zwitserland, Catalonië en NoordFrankrijk. Duitsland en hel noorden van Europa (o.a. onze streken) kwamen eigenlijk pas in de
12dB eeuw aan bod.
Een en ander ontstond ooder invloed van de handel, de verstedelijking, de groeiende I'IOOdzaak
om personen In schriftelijke doculTlElf1len precies Ie identificeren, enzovoort. Dat de feodaliteit
rood de eeuwwende een erfelijk systeem WElI"d, speelde een rol als aanzet omdat hel voor de
adel toen belangrijk Vlerd door het erfelijk doorgeven van de familienaam hel erfeUjk karakter
van bezitsaanspraken en privilegies Ie ondersteunen.

Als de leidende families in de steden vanaf de 12d' eeuw ook een bijnaam (familienaam)
begonnen Ie voeren, was dit niel enkel een manier om te doen zoals de leden van de adel
deden, omwille van het prestige en uit geldingsdrang. Het stedelijk palriarchaa~ dat nlel zelden
over belangrijke financiële middelen, lenen en grondbezit beschikte, had er evenzeer belang bij"
het familiebezit aan de volgende generaties over te mac:en.
Daarenboven vond hel maatschappelijk leven in steeds belangrijker mate zijn weerslag in
geschreven documeolen en dan is Jan of Joost, Anna of Maria niet meer voldoende om aan te
geven OVElf wie het precies gaal Hiervoor werd dan beroep gedaan op vooral vier zaken, wat
ons nu toelaat de meerderheid van de familienamen in volgende klassen onder te brengen:

AI Patroniemen en metroniemen: deze namen gaan terug op mannelijke resp. vrouwelijke
voornamen. Vb. Lambrechts (Lambertus) en Neeskens (Agnes).
BI Beroepsnamen: deze namen verwijzen naar een beroep. Vb. De Mesmaecker
(messenmaker).
Cl Bijnamen: namen die verwijzen naar (lichamelijke) eigenscl1appen. Vb. De Lange, De Wilde,
Mag(h)erman en Denecker (necker, het Middelnederlands woord voor o.a. watergeest).
DI Plaatsnamen: nSrnen die iets zeggen over de (oorspronkelijke) herkomst VBO de be!rokken personen. Hier dient ooderscheid gemaakt tussen de zgn. herkomstnamen (die
teruggam op namen van steden, dorpen en landen) en de zgn. adresnamen (die teruggaan op

microloponiemen als namen van huizen, velden, wateriopen enz.). Vb. Van Geodl Van
\\ldJeien. Van EngeIan(d)~ De Maen (De Maan, zeer verspra<le huisnaam), Vaodemoortele
(moor. hel Middelnedef1ands woord voor moeras of veengrond), Verscheiden.

El Volkomen terectlt voegt Jean Tosti hief nog een klasse bij, die hij "les ildassables" noemt
U hebt hel begrepen, schrijft hij, het betreft bijnamen die teruggaan op een anekdote of een
belangrijke gebeurtenis, maar waarvan wij de oorsprong niet mear kunn6fl achterhalen omdat
een en ander leveel jaren achter ons ligt.

Na de lange weg doorheen de eeuwen, met wisselende spellingen en verschrijvingen
opgenomen in civiele en ker1i.e1ijke registers, werden al deze namen met de instelling van de
Burgerlijke Stand (teruggaand op een Franse wet van 20 septembef 1792) dan vast qua
sdlrijfwijze en (verplicht) _ijk.

Enkele voorbeelden
• Dancet - DanceUe - Dansel- Dansette - Verkleinvorm van het Oudfrans "Dance" Of"08089",
Kan ook een variante zijn van Ooncet.

• Dansart - Dansaert - Dansard - Danssaert - Verwijst als bijnaam naar een danser (beroeps
of hobby). Kan ook verwijzen naar een plaatsnaam (streek, stad, gemeente, dorp, gehucht,
veld), bv. Ansart in Tintigny (Prov. Luxemburg),
• Da"lse - Danset - Dancet - Dansette - Danoette - Danser - Dansa-d - In Franskrijk
lJOOfkomende famlOenamen, ongetwijfeld teruggaand op een daflS6r (beroeps of hobby).

• Tantz - Tanz - In Duitsland voorkomende familienaam, verwijzend naar iemand die als
beroep of als hobby een danser was. Noteer;n de rand dat;n de Middeleeuwen in Straatsburg,
Baset, Freiburg i. 8 .en elders nog een huis de naam 7um Tanz· had. In ·Schlesien- droeg
een dorp de naam "Tanz".
• TänZ6f - Tenzer - lencer - Tanzer - Tancer - Varianten V8I1 de Duitse familienaam voor
"11111"'" (DaI1S8r).
• Tänzler - Variante van het Middelhoogduits "Tenzeler-. (= dansefj.
,
• Tratsaert - Trassaert - Trassard - Trassart - Trasschaerl- SlralSaert - Afleiding van hef
Middelnederlands "Traefsen" (= dansen). Of van het Oudfrans "tracier", het Picarisch "tracher"
(dwelen, dolfm, trekken, reizen).

f'
PS - Voor deze onvolledige lijst voorbeelden werd beroep gedaan op o.a. volgende werl<en: Dr.
Frans DebrabMdere, "Woon:Ieotlo6 V3'l de foolilienamen in België en NorJd..Frll"lI..r~· I MariaThèrése Mol1et, "Dictioon.we EtymoIogique des Noms de Famile" / Rosa und V()I(.er Kohihein,
"Flriennameo -Ulg. Ouden"' J. Verdam,
".(eW)

Noteer ook nu reeds in uw agenda •••
• Zo 18 mei2QI4
Meiboomplanting van vkg."Rcynout"(DenderMonde). Locatie: St Elooi~lr 15 lc 9200
Grembcrgcn.Mmw van Netlerlandse gastgroep.
(11 u - Bctalend-De mcuboomplanting zelf is
Gmlis.
Meiboomplanting van vkg "Zonnedauw" isw.
Hccrnkring Hcisl-o-d-Berg.Locatie:KaasstrooiMolen.Bruggeneindes-Heirbaan I te 2220
Heist-o/d·Serg. Aanvang 14 u 30.lnkom gr'dlis.
• 27 tJm 29 juni 2014 Sint-Jans-Weekend

Locatie: De Hoge Rlclcn, Molenstrnat 62 te
Kasterlee. Van vrijdag 18 u tot zondag 17 u.

• 51"'" Europeade voor Europese volksculIuur te Kiclce in Polen van woensdag 23
juli tol en met 7..OIldag 27 juli 2014.
Onldek de wereld in Dendermondc van
14 tot 20 auguslus 2014.
/)do Internationaal Voikskullstrestival met groepen
uil Canada, Chili, Fl"llllkrijk,Servië, Taiwan en
Vlaanderen
• 23 november 20 14 Dnnsntclier
• 2911ovember2014 lVV SOjnar vierillg
te Sint-Niklaas
(foto Fred Sc/lolliers)

Op de weg

tussen wieg en graf
wisselen
een lach en een traan
regelmatig af.

In beidc willen wij
naast u staan.
_ Mircu Vliefillck, zoontje van Lorcnzu Vlietinck en Caroline Vllnderhaeghe,
Leden V:ln volksdansgl"Oep De Sluepe lIit Knokke-Heist CII kleinzooll V:l1I IlIge
VlIlcke, bestuurslid DE Sloepc.Gcborcn op I m:lart 2014.

Geslaagd VVKB-Bal te Oudenaarde
Op zaterdag 29 maart waren heel wat groepen naar Salons Mantovani
gekomen voor het jaarlijkse nationaal VVKB-Bal. Zo'n 120 dansers
zorgden ervoor dat de dansvloer steeds vol stond in een aangename
sfeer.
De Wesl- Vlaamse gouwmuzikanten speelden ten dans en leanne,

Geronimo en Annelies van het VVKB-danscollege zorgden voor de
dansbegeleiding. Rond middernacht zongen we het avondlied en
keerde iedereen huiswaarts.

Volgende groepen waren aanwezig: Pippezijpe, Nele, De Kegelaar, Den
Dries, De Karekiet, Bmbo, Rcynacrt , De Hovelingen, Hopsinjoorkc ,RcynouL,
Zallllekin, De Sloepe, Cllntcclacr, Sncysscns, Zonnedauw, Die Aucrhahn Tünzcr,
Jan en Trien, Bruers en Zussen, De Wevers, Bnerke NlIas, De Uiltjes
Koen Dcnduyvcr

631tt Natîollsle VVKR meihullmplstnting
"Het doet deugd aan 't herte als de lcntcWlJne in den meiboom schijnt" Zo een
gevoel overheerst mijn avondmijmcring na een toffe nationale VVKB
meiboomplanting op 4 mei in Deurne. VVKB organiseerde inderdaad voor de
63- keer een nationale meiboomplanting. Ditmaal was de gouw Antwerpen aan
de beurt en de VVKB groep "Den Dries" uit Deume stelde zich kandidaat om,
samen met gouw Antwerpen, in Ie staan voor deze meiboomplanting. Na
mislukte pogingen om de activiteit op een groene plaats in een park te houden.,
werd de oplossing gevonden in de school waar de groep oefent met een grote
speelplaalS eu een sport2&ll, bruikbaar in geval van slecht weer. Dit laatste was
nu gelukkig een overbodige luxe want de 7.on was overvloedig van de partij.

De plaats van het gebeuren werd nrmgekleed met vele kleurrijke VVKB-, groeps~
en vendelvlaggen, wat zorgde voor een mooie versiering en een aangename
sfeer. Ook een verzorgde stand van lVV, die hiermee hun SO-jarig bestaan
voorstelden, droeg bij tot de sfeervolle omkadering.
Het programma startte vrij stipt met de klassieke volksspelcn. De spelen werden
door De Kegelaar uit Wilrijk ter beschikking werden gesleId cn kundig door
leden van Den Dries begeleid. Dankzij 33 deelnemers, waur ondcr vooral de
enthousiaste Marjolijntjes, waren de meispelen een echt succes. Na eCIl uurtje
korl<lcn JohnllY en Hilde van Pippezijpe, de strenge doch ook l'Cchlvaardige en
mildc jury, de meiparen aankondigen. Dit waren de prinses Lindc Muller van
Pa11icterkc - Lier, de prins Noah Sjaboui van Den Dries - Deurne, dc koningin
Rilu Van Den Eynde van De Wevers - Borgerhout en de koning Rudy Bakker
van de Marjolijnljes (Miek.e Stout) - Schilde. Onder warm npplaus werden deze
mciparcn gekroond, kregen een geschenk en ontvingen hun titel welkc zij een
jaar lang met fierheid mogen dragen.
De winter werd dit jaar niet voorgesteld door een stropop, maar Willy van JWI en
Trien maakte van de restanten van de winterse sneeuw een uit de kluiten
gCWa.'lSCll sneeuwpop die door de aanwezige kinderen en Marjolijntjes met het
nodige jolijt verrnssend snel onthoofd werd. Onder bet gebladerte von de reeds
opgcstelde mciboom mochten de meiparen dan genieten van de meidans De
Murgriet waannee de lente werd ingedanst door paren uit vcrschillende
Antwerpse VVKB groepen: Den Dries, De Wevers, De Reinaert, De Karekiet,
Mie Katoen, Jan en Trien en Zonnedauw. Deze zeer gemengde groep vun
uitvoerders slaagde er hierbij in om cen puike prestatie neer te zetten als resultaat
van cen goede smm:nwerking.
Het verdcre programma buotl voor clk wat wi Is met een afwisseling van vendelen dansoptredclls, saOlcnl..ll.r1g., samendmls en de Reuzen VOIl Deurne als extra
vermssing. Drie geslaagdc vcndclnummers werden gebracht door de vendeliers
van Jovolka, de Ronckacrt cn de Stokkeslagers . Voor de dansdemonstratie
zorgde Reinacrt met een gcshutgde Morrisdans. De dansende, musicerende
reuzen van Deurne, Vake Viool en Joske Knip, verrasten met een eigen kone

voorstelling met de nodige uitleg over hun ontstaan en geschiedenis. De
lIanwezigen trakteerden op hun beurt de reuzen met "Dans rond de Schout". Met
"Oh Suz.:mna" en "Laat de molen maar draaien" lieten de Marjolijntjes onder
enthousiast ritmisch applaus de 2 reuzen lustig ronddraaien.

Naast al deze voorstellingen was cr een zeer gevarieerd programma van
samendans, gepresenteerd door JCll:n van Den Dries en André vlln De Wevers,
met tussendoor het bezingen vsn de jubelende lente o.l.v. Wemel' van De
Karekiet Achter de schennen waren Frie en Anne-mie van Den Dries intussen
volop bezig hel wen: van bun helpers in goede banen te leiden. Dit alles. somen
mei de warme en welldinkende muzikale begeleiding door het orkesi
"Dissonant", rcsultt:erde voor een 200-tal aanwezigen in een rijk gevuld
progrnmmll en L'en geslaagde, gemoedelijke en gezellige namiddag.
Tijdens de samcnd8Jlfi kwamen ook de grole delegatie van de Maljolijntjes van
Mieke Stout aan hod mct een fUl.lllal dansen. De uitvoering van deze dansen door
de mindervalide IedelI van de Marjolijntjes was zo enthousiast dat het soms meer
een optreden leek dan samendanfi. Dil ki{tele dikwijls tot een spontaan applaus
van alle aanwezigen die zo hun wuardering uitten voor dit schillerend resultaat
van de werking vun deze groep. Het :-locilIlt: en familiale aspect van onze VVKS
werking is inderduud (:en verwurvenheid en troef die we wel eens in hel zonnetje
mogen zettell.
Als a.tsluiting werdcn atlc medewerkende Antwerpse groepen bedankt. Ook
werden de personen die de voorbereiding en uilwerking van de praklische
organisatie op zich namen nog even in het zonnetje gC7.d: Willy. Wemer, André,
Jean,. Frie en zeker Anne-mie die veel prest(.'Crdc voor de prnktische organisalie.
De VVKB voorzitter, Theo Smet, feliciteerde tcnslotte de organiserende groep
en gouw. Hij verheugde zich ook over de talrijke opkomst en het enthousiasme
van de aanwezigen tijdens deze zeer geslaagde VVKB activiteit
Met het lied "Wazig Avondduister" namen veel blije mensen rond 18 u afscheid
en keerden huiswaans met een fijn gevoel weer eens een aangename cn gC7..ellige
dag tc hebben beleefd. Dit smaaL.1: naar meer dacht ik en mijmerde: "'Hel doet
deugd alm 't herte als de lentezonne in den meiboom schijnt."
André CouvTClIr

Foto's Frad Schofliers

West-Vlaamse jeugddansroodes

Na een eerste succesvolle jeugddansronde bij Zannekin in
Veume op zaterdag 8 maart waren we op vrijdag 4 april te
gast bij de jeugdgroep van De Sloepe in Knokke-Heist.
Speciaal kwam ook jeugdgroep Katootje uit Maldegem dit
keer meedansen.
De jeugddansrondes in de gouw West-Vlaanderen zijn aan
hun gde jaargang toe en staan open voor alle dansers. Zo
komen de jeugdgroepen met elkaar in contact en worden er
leuke dansen uitgewisseld en aangeleerd.
De volgende activiteit voor de jeugdgroepen is alvast het
VVKS Slnt-Jansweekend in Domein De Hoge Rielen in
Kasterlee van 27 tot 29 juni. In het najaar is er opnieuw een
jeugddansronde.
Geslaagde jeugddansronde in Knokke-Heist

---

Wilfried VERCAMMEN
Parochiestrnllt65, 9472 Iddergcm (Denderleeuw)

communicotielroirungen - ge$prt!k$lechnieken - ouerlivileit - omgaon mei agressie

uit Warme Vriendschap voor

VVKB
Tel.&fm: 053 66 76 331 Gim: O~75 66 46 47 JE-mail: w.vOfCQmman@proximua.b6
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Op de borrel bij ...

KOEN DENOUYVER

gouw

Het kan niet ontkend dal de
West-Vlaanderen tot de meest

dynamische

binnen

de

WKB-bewegine

behoort. Met bijzondere aandacht voor onderlinge samenwerking. Het resulteerde
In sublieme momenten als "levend Vlaanderen" In de stadsschouwburg van Kortrijk
en "'Danse Muze" tegen het schitterend historisch decor van de hallen van leper. De

spirit en werkkracht van Q.a. gewezen nationaal voorzitter Piet Pottie en huidig
voorzitter Theo Smet waren en zijn daar beslist niet vreemd aan.

Vandaag is KOEN DENDUYVER gouwvoorzittervan West-Vlaanderen. Wij gingen hem
de eerste lentedagen opzoeken in Ichtegem voor een gezellige babbel en nadere
kennismaking (voor zo ver nog nodig) tussen pot en pint.
Een zeer geëngageerd man
Koen Is een echte zoon van "aan 't zeetje", zoals ze dat aan de kust zo charmant
kunnen zeggen. Hij werd Immers in Oostende geboren op 26 december 1974 als
jongste zoon in een gezin van twee. Een kerstekind eigenlijk ook nog. Zijn
belangstelling voor de jeugd concretiseerde zich in zijn lerarenopleiding aan de
Nomaalschool Glorieox in Oostakker. Na achttien jaar actief voor de klas werd hij op
1 september 2013 benoemd tot directeur van "oe Regenboog'", B.LO.-schoot voor

type 1, type 8 en autowerk In Koekelare. Een tom wel ruim omvattende opdracht
omdat de meeste leerlingen individueel dienen te worden begeleid. "Moor de

dankbaarheid is zo groot,", onderstreept Koen graag.
Hij huwde met Vanessa Dhiedt. Hun liefde werd bezegeld met de geboorte van lisa,
een wolk van een baby, die vandaag al acht maanden grool is.

" Eigenlijk is het allemaal een dertigtal jaren geleden begonnen. Waar mijn broer
Bart voorol geboeid was dOOf' het schaken, ging mijn interesse van jongs

af meer

uit naar samen spelen en dansen. Ik kon daarook mijnfantasie In kwijt. Zo doorliep
ik de kinder- en jeugdgroep en engageerde mij op verschillende niveaus.

Zo binnen de groep, de gouw, de algemene vergaderlng van de WKB, de
redactieraad, de jeugdwerking. Het werd een boeiende leerschool.
Bij het eerste Sint·Jansweekend In Malle (1993) werden wij samen met een ander
Jid van de groep uitgeroepen tot hd eerste Sint..Janspaar. Zo groeide de
vriendschap met andere groe~n en werd het telkens weer een heerlijk weenlen
bij meiboomplanting, Sint-Maartensfeest, Nieuwjaarsreuptie, notlanaal bal, en
tal van andere activiteiten. Ik heb het altijd heerlijk gevonden binnen de WKB te
kunnen steunen op een vriendengroep waar je door samenwerking tot fijne
resultaten kan komen die je zowel individueel als als groep verrijken."
Via tal van cursussen ontpopte Koen zich tot een zeer gewaardeerd dansleider bij
• zowel "De Sloepe" (Knokke-Helst) als "Danspas" (Wijnendale).
Ook Is hiJ een trouw Europeade-deelnemer. In Kielce (Polen) zullen ze er voor de
achttiende keer bijzijn; de eerste keer met de kleine Usa. "Jong geleerd Is oud

gedaan/", lacht hij vol overtuiging. "Dit credo van de vriendschap, de levensvreugde
en wederzijds respect over alle grenzen heen, één in bonte verscheidenheid, is
telkens een unieke belevenis die Ik echt nIet meer zou kunnen missen. Het is meer
dan gewoon een regio, een land ontdekken ,waar je wellicht anders nooit zou
toeven. Het Is vooral telkens weer een uniek gebeuren en een vemJklngt"
Als gouwvoonitter van West-Vlaanderen onderstreepte hij vorig jaar nog: "Dansles
geven Is geen leeg vatvuJlen, moor veel meer het opsteken van een vuurt Het geeft
zo'n voldoening om enthousiaste mensen in hun dansen te zien groeien en zo Iets
van je donsmicrobe te kunnen meegeven. Zo kan je ook ~el wat bereiken!·
Het werd een heel boeiende en verrijkende ontmoeting daar in Ichtegem dichtbij de
zee. Te gast bij een heel tof stelletje, die wij wat graag en van harte alle geluk
toewensen. Bij hun voornaamste hobby sinds maanden: hun kleine Usal

EDDY PICAVET

Beste,

Tijdens het lezen van het artikel over de doedelzak is me opgevallen dat
de uitleg over dc rict- en boringverhouding i~ omgewisseld. Ik vermoed
dat deze per ongeluk is omgekeerd bij het maken vnn de by out.
Aangezien ik me ook met het bouwen van deze instrumenten bezighoud
~
voelde ik me geroepen dil even te melden.

Nog enkele aanvulJingcn:
Een dubbelriet wordt meestal gebrui'-."t bij een conisch geboorde
schalmei. Bij vb. de Vlaamse, Franse., Duitse doedelzakken. En
enkelrieten in de bourdons.
Een enkelriet komt dan weer meesml voor bij een cilindrisch geboorde
schalmei. Vb. bij Croatische doedelzakken. Zo is dc schalmei bij het
spelen van de tonica eigenlijk exact dezel1öe toonhoogte als dc
bourdon.
Toch klopt het niet altijd. Bij de Bulgaarse knba gaida zit in de schalmei
een enkel rîel, en de schalmei is omgekeerd conisch geboord, zoals bij
(blok)fluiten.
De Ierse Ullean pipes hebben dan weer een (grool) dubbehiet en zijn
toch cilindrisch geboord.

On7..e inlandse en West Europese doedelzakken zijn wat binneuboring
en rieten betreft: eigcnlijk een voorloper van Pommcl cn Schalmei, dat
dan weer later evolueerde in de (baruk)hobo.

Hartelijk bedankt alvast om dit prachtige instl1unenl nog eens in de
kijker te zetten in een mooi mtikel!

Met vriendelijke groeten,
Krislof LarnbreglS

Danspas Wijn.ndal. blaast 3 kaarsjes uit
Oe jongste VVKB-volksdan!>groep Danspas uit WijnendnJe is ont<rtaan
uit een groep enthousiaste gastgezinnen van het folkloretbtival KaDan!:. Dit tweejaarlijkse festival j~ deze zomer van 8 tot ]4 augustu."
ondertussen aan zijn 29st~ editie toc. Het festivaJbestuur legt
momenteel de laatste hand aan de contacten met de internationale
lopgroepen uil Canada, Servi!, Chili, Georgiö en een groep uil ZUidAmerika. Natuurlijk kunnen de 200 dansers van de 5 festivalgroepen
weer rekenen op logement in de gastgezinnen.
Tijdens het familiefeest van zondagnamiddag 16 maarl toonden de
leden van Danspas aan de buitenwereld welke Vlaamse -en
internationale dansen ze reeds onder de knie hebben. Nadien gaf hun
dansleider Koen Denduyver ook nog initiatie aan het taJrijke
opgekomen publiek. Wat ooit startte met enkele losse lessen is
ondertussen uitgegroeid tot een bruisende volksdansgroep. Op de
feesttaarl stonden dan ook al 3 kaarsjes.
Ook gaat een delegatie Danspassers voor de eerste keer proeven van
de Europeadeslèer. Samen met volksktIDstgroep De Sloepe trekken ze
deze zomer naar Kielce in Polen.
Koen D.

•

DE OUDE ZEEMAl'J uit -Gedichten- (1870). KC'.awJ.cnlijke bundel w,," Virginie en
Rosnlie lovcling. behoorde tot de lievelingr;gedichten voo mijn vader. Privt:zakcn van
de redacteurs worden tili:r :o:kh:ll vermcld. Maar dit is dan een von de zeld2ame
wtwndcnngco. We drukken het gedicht hier, tot zijn llagt:dHCbtcru~, graag af. Om
tijl f'n geest te respecteren, bcwarcu ,,"c bier de oorllpf'OTlkdij'ke
spelling.
(Willy Cobbaut)

Wanneer ik op de duinen stond,
Vóór vele -- vele jaren,
En gindt:> in zee een zeiltje zag,
De haven uitgevaren;
Dan kwam de lust naar verre reis
Mijn jeugdig hert bedriegen,
En 'k wenschte wel de meeuw te zijn
Om heen te mogen vliegen.
De zeeliên in den hoek van 't vuur,
Bij winteravondstonden,
Verhaalden van gevaar en storm
En wat zij al bestonden,
Ven lange reis en zeldzaam oord
En vroolijk zeemansleven.
-- 0 reizen, reizen, verre gaan
En op de golven zweven!

Ik had de dagen opgeteld.
Thans was het uur verschenen.
Wat gaf mij eigen haard en huis?
De verte trok mij henen:
De verte met haar tooverlach,
En al het onbekende;
Hoe sloeg mijn hert van ongeduld,
Als 't schip zich zeewaarts wendde!
Maar als op 't dek ik eenzaam stond,
In verre 7..eC gedreven,
En door den avondmisl allengs
Den oever weg zag zweven,
Een vreemde treurnis kwam mij op,
Mijn oog zocht in de verte,
En 'k was verwonderd van den zucht,
Die opsteeg uit mijn herte.

Ik heb gereisd, ik heb gerust,
Gezocht en niet~evonden
't Geluk, jn eigen stille streek,
Noch ginds op vreemde gronden.
Maar in de rust en in 't gewoel,
Toch is de tijd verloopen,
En heeft tot weemoed zacht gewiegd
Mijn wenschen en mijn hopen.
En 's avonds, als de regen plast
En holle winden tieren
En dat het schip mij morgen wacht,
Om weêr in zee te stieren,
Dan vat mijn hert een droef gevoel,
Ik kan het niet verdrijven,
Maar 'k wenschte wel een kind te zijn,
Om t'huis te mogen blijvenl
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Afscheid Gonda
Ueve volksdansvriendin,
Wij doopten onszelf een tijd geleden tot medioren ; senioren wilden we zeker nog
niel zijn. Allebei werden wIJ 60 jaar en konden we eindelijk vaarwel zeggen aan onte
job. Onze doelstelling binnen het Danscollege was coaching van jonge dansleiders en
technische ondersteuning, en .. er gewoon ziJn voor onze collega's In het Danscollege
en onze dansers-cursisten I We voelden ons een groep vrienden en dat was ons wat
waard! We timmerden langzaam aan de weg naar een hernieuwde danswerking
binnen

onze

beweging.

Helaas

kwam

aan

onze

gemeenschappelijke

volksdansgeschiedenis abrupt een einde. 0, noodlotl
Waar begon het voor jou, voor mij? Ik kwam als groentje binnen in het danscollege
op uitnodiging van Nora Van de Voorde. Jij was er reeds een aantal jaren actief. Het
vroegere danscollege had allicht zeer vroeg jouw talenten als danser en dansleider
opgemertet, en tereçht. Cursus na cursus ontmoetten wij elkaar. Jij kwam er steeds
naartoe omringd door je familie. Rik leerden WIJ kennen als een minzame en
hulpvaardige man, ook een goed danser trouwens. De meisjes ontpopten zich van
speelse kinderen tot dansers waar velen vol bewondering naar kijken. Jouw
volksdansmlcrobe en enthousiasme hebben jouw gezin zeker een blijvend
dompelbad bezorgd. Je bracht Annelles bl] het Danscorrege en daar is zij op haar
plaats. Jouw dansverhaal krijgt aldus een vervolg. Gelukkig maar.
Op geregelde tijdstippen hadden wij onze handen vol met de organisatie van een
dansleidersopleiding. Hoeveel uren brachten wij niet samen door o.l.v. lieven
Demuynck om van deze sessies een functionele, toffe en kwaliteitsvolle opleiding te
maken.

Dat stond bovenaan Jouw volksdansverlanglijstje:

kwaliteit.

Onze

Volkskunstbeweging moest er een zijn van trapjes: steeds beter, steeds hoger op de
ladder. Deze diepe wens deed nochtans niet de diepere drijfveren van WKB
ontsporen, nl. via het dansen hechte vriendschapsbanden smeden over de
provinciegrenzen heen. Je verscheen steevast op nationale cursussen, nationale
feeslen, gouwvergaderlngen, vormingsdagen . Je bent een VVKS-madam, een hele
straffe zelfs!
Naast de zondagse cursussen werd ooit geopteerd om dansweekends te
organiseren. We waren een stuk jonger en snakten cr ook naar om wat meer
mensen te lokken voor een intensieve danstweedaagse, om meteen ook samen eens
wat te ontspannen in een ongedwongen sfeer. Dat lukte aardig. We wisselden

info en ervaringen,putten moed en inspiratie uit de vele contacten die wiJ hadden
met de talloze dansers. We leerden er meteen ook het repertorium van het
Nederlandstalige luisterlied kennen. Dank ziJ een paar CD's van één van de
aanwezigen, ontstond onmiddellijk een dans-en zangfestijn. Dit vormde meteen de
basis voor onze Dansnachtcafés. We koesteren toch heel erg de herinneringen aan
de avonden in het Provinciaal Vormingscentrum ln Malle, alsook in't VIssershuis In
Oostduinkerke. En toen jij, Gonda, de sleutel kon bemachtigen van ons cafeetje, kon
het niet meer stuk.. Onvermoeibaar waren we, tot In de late uurtjes ... met jouw
goeddunken.
Tenslotte dank ik jou ook nog eens hartelijk voor je bereidwilligheid om de
individuele hulp die je bood aan groepen. Je keek niet naar de teller van de
benzinepomp om waar dan ook je diensten aan te bieden. Dansers konden van je
leren en je haalde het beste uit hun dansprestatles- en beleving naar boven.
Gonda, ik denk dat ik gerust In naam van het Danscollege kan zeggen dat het
gezegende volksdansjaren waren die we met je deelden. Wat wij van je konden
delen, je vriendschap en kunde, willen wij koesteren. Daarom: dank! "Wij zullen
doorgaan ..... zo dikwijls longen we het luidkeels mee met Ramses Shaffy op onze
weekends, weet je het nog?
Wij zulten doorgaan, zij het met veel gemis. Liever hadden wij nog eens met jou in
de straten van Antwerpen verdwaald. Maar weet dat wij onder de glans van de
manestralen jouw beeld met ons meedragen voorgoed. Vaarwel.
Jeanne, Geronimo, Marc, Robbie

--,
Statutaire algemene vergadering van donderdag 13 maart 2014
Op donderdag 13 maart was een ruime vertegenwoordiging van de WKBgroepen aanwezig op de algemene vergadering. Volgens de statuten van

onze vereniging was traditioneel deze eerste algemene vergadering een
statutaire vergadering.
We geven een samenvatting van deze vergadering.
Na het vaststellen van de stemgerechtigde leden en volmachten werd het

verslag van de vorige vergadering goedgekeurd.

Goedkeuring
van
het
financieel
en
werkingsverslag
Zoals het op een statutaire vergadering hoort, werd het financieel verslag van
het vorig werkjaar besproken.
De penningmeester overliep de posten van de resultaatrekening 2013 alsook
de die van de balans.
We lezen nog steeds dat er een te vorderen voorschot op Danspunt
openstaat. De meeste activiteiten zijn ongeveer zelfbedruipend, waarbij we
merken dat onze vereniging nog een gezonde basis heeft om vele jaren
verder te werken.
Het financieel verslag werd dan ook unaniem goedgekeurd door alle
aanwezigen.
De secretaris overliep bondig het werkingsverslag van de Vlaamse
Volkskunstbeweging. Dat de vereniging niet alteen een beweging is, maar
evenzeer volop in beweging is, kwam hieruit duidelijk aan bod. Daarnaast gaf
de voorzitter een pluim aan de webmaster van onze website. Op een
weliswaar eenvoudige wijze is met zeer beperkte middelen een functionele
webstek opgezet De groepen maken hiervan gretig gebruik om activiteiten te
promoten. Het is echter vooral de eenvoudige werkwijze van het beheer van
leden~ en groepslijsten die hierbij opvalt en het vrijwilligerswerk. zoals voor het
secretariaat faciliteren.
Ook dit verslag werd door de vergadering goedgekeurd.
Na deze twee formele punten werd aan het huidig bestuur décharge vel1eend.
Nieuwe effectieve leden en vernieuwde raad van bestuur
De Vlaamse Volkskunstbeweging vzw kent de traditie om de werking zeer
sterk vanuit de basis te lalen groeien. Vanuit deze visie werd ook dit jaar weer
een oproep gedaan aan alle groepen om de vertegenwoordiging in de
algemene vergadering te actualiseren. En met succesl Dit merken we
trouwens telkens op de talrijke aanwezigheid op de bijeenkomsten van dit
orgaan, waarbij het overleggen zeker aan de orde is.

De nieuwe leden kregen de kans zich voor te stellen, alsof we die nog niet
vanuit de werking zouden kennen. Toch valt het dan nog steeds op wat deze
mensen ook nog achter de schermen van hun groep verrichten.
Nadat ze welkom geheten werden door de voorzitter werden ze ook allen door
de vergadering aanvaard.
Om de vÎer jaar wordt in onze vereniging de raad van bestuur herverkozen.
Ook hiertoe was een oproep gedaan naar de WKB-groepen.

De bestaande leden van de raad van bestuur hadden zich allen opnieuw
kandidaat gesteld. Witfried Vercammen echter had zijn ontslag aangeboden.
De voorzitter citeerde uit zijn brief. Wilfried is ervan overtuigd dat er
enthousiaste mensen zitten te popelen om vol overgave hun steentje bij te
dragen aan het succes van WKB. Hij wenst hen dan ook oprecht succes toe
onder het motto: Vele Vrienden Kunnen Beterl
De vergadering verleende eervol ontslag aan Wilhiect.
Twee leden hadden zich kandidaat gesteld als voor lidmaatschap van de raad
van bestuur:
Danny Van den Brande, groepsleider van De Kegelaar en jarenlang
actief bij WKa en in de algemene vergadering;
Koen Denduyver, gouwvoorzitter van de gouw West-Vlaanderen en
ook sÎnds jaren werkzaam op vele fronten bij WKB.
De algemene vergadering keurde alle voorgedragen kandidaten voor de raad
van bestuur goed.
Tijdens een korte pauze voor de algemene vergadering, waarbij ze bij een
natje even kon van gedachten wisselen, kwam de vernieuwde raad van
bestuur bijeen.
Tijdens dit eerst overleg moment werden de bestuursfuncties verdeeld om
nadien aan de algemene vergadering toegelicht te worden:
voorzitter:
ondervoorzitter:
secretaris:
hutpsecretaris:
penningmeester.
lid:
lid:
lid:
lid:

Thee
Smet
Hilde
Servranckx
Lieven
Stubbe
André
Couvreur
André
Dewitte
Pieter
Debackere
Koen
Denduyver
Lieve
Tratsaert
Danny
Van
den
Brande
l~:
Jeanne
Vandenbussche
Piet Pottie zetelt als ere-voorzitter in de raad van bestuur als adviserend lid.
Ook hierin zag de algemene vergadering geen graten en werden deze
functies goedgekeurd.

Wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel
De secretaris meldde dat hij weerom verhuisd is, waardoor de voorzitter
voorstelde om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen.
De volgende wijziging in de statuten werd vervolgens door de algemene
vergadering goedgekeurd:
Benaming,
zetel,
gerechtelijk
arrondissement,
doel,
duur
Artikel 2: De zetel van de vereniging is gevestigd in Vlaanderen, 2800
Mechelen, Pijnboomstraat 30 en resorteert onder het gerechtelijk
arrondissement Mechelen.
Dus, beste lezer, indien je iets op 'traditionele wijze' v~ dè post naar WKB
wens te sturen, gebruik dan dit adres.
Evaluatie van de voorbije projecten
Na het behandelen van de 'statutaire' punten, kwamen de reguliere
agendapunten aan de orde.
Zo worden steeds eerst de voorbije projecten geêvalueerd.
Gezellig samenzijn (19-10~2013)Fred Scholtiers vertelde over het 'g'iletlig
samenzijn' dat in oktober plaatsvond.
Er was meer volk aanwezig dan tijdens de activiteit van vorig jaar.
Ook in 2014 wordt het 'gezellig samenzijn' weer gepland.
Nieuwjaa rsbijeenkomst(18-01~20 14)
We telden 164 aanwezigen uit 25 groepen. De formule van het walking diner
werd goed gesmaakt. Er werd zeker kwaliteit geleverd voor de prijs.

De sfeer was heel goed, wat mee te danken was aan de goed verzorgde
muziek.
Oansatelîer (16~2~2014)
Jammer dat er deze keer minder aanwezigen waren. Er was echter een mooi
programma aangeboden. Ook de europeadedans 'Polka van Kortenberg'
stond hierop en werd volledig tot in de puntjes doorgenomen. Deze is
opgenomen en binnenkort beschikbaar voor de deelnemers.
Bespreking van de toekomstige projecten
Uit wat we geleerd hebben uit de voorbije projecten wordt steeds
verdergebouwd in onze vereniging. Ook de op til staande projecten worden
toegelicht en besproken op de vergadering.

'I Bal (29-03-2014)
We merken dat er steeds meer interesse bestaat voor 't Bal. laat ons hopen
dat dit ook dit jaar zo is.

Voorafgaand aan 't Bal vindt op dezelfde locatie de repetitie plaats van de
europeadedans, een organisatie van het Vlaams Europeadecomité.
Nationale meiboomplanting (04-05-2014)

De 63- editie van de nationale meiboomplanting gaat door in Deurne.
Gastgroep is Den Dries. Deze groep wordt bijgestaan door verschillende
leden van de gouw Antwerpen.
Alle facetten van de organisatie zijn ondertussen bekeken door de werkgroep.
SInt-Jansweekend (27 tot en met 29-O6~2014)
Het jeugdcollege is volop bezig met de voorbereidingen van het SintJansweekend. Dit jaar gaat het door in de Hoge Rielen. Oe uitnodiging mag
je heel binnenkort verwachten.

De voorzitter loofde de zeer goede organisatie van deze activiteit.
Verslagen van werkgroepen, colleges en gouwwerklng
Oe diverse werkgroepen en colleges kregen op deze vergadering uitvoerig de
kans om hun werking en geplande activiteiten toe te lichten. Vanuit de
vergadering kwamen geregeld vragen of suggesties naar de werkgroepen. Dit
bewijst interesse en gedragenheid van de leden van de algemene vergadering
in de beweging.
Zo werden de actualia van de redactieraad. kinder-en jeugdcollege,
volwassenwerking
en
de
vendetwe~ing
besproken.
Ook vanuit de diverse gOlJWlNerkingen werd verslag uitgebracht.
Contacten met andere organisaties
Zoals gebruikelijk werden eveneens enkele interessante zaken vanuit
contacten met andere organisaties toegelicht.
Zo werd een tipje van de sluier van de komende europeade toegelicht.
Vanuit het IW weten we dat deze vereniging haar SO-jarig bestaan viert en
werd er ook verslag uitgebracht over het ANV.
Varia en rondvraag
Tijdens de varia en rondvraag werd nog van gedachten gewisseld over wat
nog leeft. in diverse groepen.
Ook werden enkele ideeên over een komend groot project aan de vergadering
meegedeeld.

DE LlEDDOEKEN - In het begin van de zesliger jaren van de vorige eeuw
verschecn bij de uitgeverij Sint Joris te Brussel een liedbundel onder de bcTlHming
"De Schalmei". I let was een gemeenschappelijke uitgave van het Vlaams
Verbond der Katholieke Scouts, het Vlaams Verbond der Katholieke
Meisjesgidsen, de Katholieke Studentenactie KSA Jong~ Vlaanderen en de
Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd. Deze "liederenbundel voor jonge
mensen" telde 287 bladzijden en omvalle wwat 215 liederen, tek~t en noten, een
aantal meerstemmig. Formaat: 14 x 10,5 cm. Alle bekende Vlaamse liederen uit
die tijd - religieuze en andere - werden in de bundel opgenomen. Maar z.ie ook
venlcr ...
Wie de bundel doorbladert, stuit al onmiddellijk op een merkwaardige
vatststelling. De verzameling opent met hel bekende "Gebed voor het Vaderland",
lijdens de repressie geschreven door Remi Piryns in de gevangenis van Lokeren
en getoonzet door zijn medegevangene Gastoll Feremans. (p. 8/9). "De Vlaamse
Leeuw" staat afgedrukt op p. 43, het "Wilhelmus" vindt men op p. 44 en "De stem
van Zuid-Afrika" op p. 45. Het Oelgisch volkslied zal men vergeefs in deze bundel
zoeken. Geef toe, met een blik op de uitgevende verenigingen, toch een
merkwaardige vaststelling.
"De
Schalmei"
telt
niet
alleen
Nederlandstalige liederen. AIs we juist
geteld hebben - schiet niet op de pianis.t, hij
heeft zijn best gedaan - staan in de bundel
ook een dertigtal anderstalige liederen:
Duits (9); Engels (2); Frans (4); Italiaans
(I); Latijn (3); Tsjechisch (1) en Afrikaans
(I I). Maar we herhalen, schiet niet op de
pianist ...
Publicaties zijn niet zelden de weerspiegeling van de tijdsgeest. Dat is met liedboeken niet anders. Wie hierboven leest wat we vaststelden in verband met de
inhoud van "De Schalmei", zal ons zeker en vast niet tegenspreken. Deze
gezamenlijke SCOltts- en KSA-uitgave maakt op de eersle zin van deze paragraaf
z.eker geen uitzondering. Ook niet als het om de ietwat romantische geest van toen
ging. Daarom besluiten we de voorstelling van "De Schalmei" graag met de korte
inleiding van de hand van samensteller Leo Van den Brdnde: "We hadden hef
/ic/TIende lied van hel vuur gednnjii en marcheerden nu allen naasl eikaar over de
brede zandweg onder de stilie sterren. Een oud en sterk strijdlied cadanceerde
onze gedempte passen. Plots bieven we alien slaan en luisterden ... Heel vcr in de
wijde avond werd ons lied verder gezonden Dan hoorden we hoe overal in de
verte rondom 01lS stemmen invielen, eerste aarzelend, dan krachtig, tof ons lied
gans de stille vulde. We keken elkaar aan en waren vol vreugde: Vrienden hadden
ons gehoord. ,.
(Cwj

1.1 De kogel is door de kerk ... In het Nederlands taalgebied stOOl "'dozijn" voor
twaalf. Een waarheid als de spreekwoordelijke koe. Niet voor de redactieleden vall
"Oc Driesprong" echter en dus 001.: niet voor de auteur van dC7.c bcpt.....kIC n..-cks over
volksmuziekinstrumenten. In deze vijfde aflevering breiden wc hel begrip "dozijn"
uil tot vijftien met een b.1kkebord, het strijkensemble "twee violen en ccn contrabas"
en ... maar de hekkensluiter, daarover spreken we op het einde VlUl dC7.c aflevering.
(Willy Cobbaut).

DeeJV

EEN OOZIJN

VOLKSMUZIEKINSTRUMENTEN

De relatieve onbekende ... lOch bij OI1S

EEN HAKKEBORO
Als een Vlaamse volkskunstgroep - vroeger, maar ook nu nog - op bezoek ging/gaat
bij ccn Slavische groep in Sorbi!, Polen, Bohemen, Mortlvie Slovukije en Lrek zo maar
verder ... spelen funoplaten - nu vervangen door CD's,· als geschenk een belangrijke
rol, Rood 1.0 een plaat zit een hoes. En op die hoes staat (meestal) een foto. Op een
aantal van die hoezen slnlll een instrument afgebeeld dat hier weinig ofhelem3alniet
bekend is: een cymbalon.
Taalkundig is deze bellaming llauw verwant met de naam Vfln ecn aantal andere
instrumenten waannee hct symbalon evenwel weinig te maken heeft. Noteer: - Ecn
"cymbel" is een orgel-register. - Een Italiaan!> "cembalo" is in het Nederlands een
klavccimbel, l:I.lh()~wel het woord afgeleid is van "zimbal", wat dall weer de naum is
van net cymbalon bij de zigeuncrs. "" En om het helemaal ondoorzichtig te maken:
Een klavecimbel is, letterlijk vertaald, een cymbalon met lOcisen, maar ... een
klavecimbel is een tokkelinstnlmeot en een cymbalon niet!
Hier te lande (maar ook elders) beeft het cymbalon een meer volk..'lC hcnaming: een
hakkebord" HemlM Dewil vcrmeldt ook Mhakbert" en "hakbord" wat ons eerder
dialekt·vcrvormingen lijken dan werkelijke naam-varianten. De Duitsers spreken van
een "Hackbrett" en misschien is dil nog het vermelden waard ; De "Dikke Van Dale"
geeft het woord Mhakkebord" ook aan als scbeldwoord voor' n L'Cn slechte pianist!
Wat is nu eigenlijk een cymbalo/l of hakkebord, volgens een keurige muzick·
welenschappelijke omschrijving? Een cymbaloll is "een meI hamertjes of stOkjes
(met beklede koppen) aangeslagcn, cilcrvormig snaarinstrument" (G Slagmolen). In
feite is het dus een plankciter die, in zijn huidige vonn, cen trapeziumvormige kast
bezit, op vier poten staat en van een of meer pedalen voorzien is zoals een piano.
Musicologisch is hel cen zgn, pbordofoon, een instrument waarbij het geluid wordt
voortgebracbt door het vibreren der snaren.

Uitentani heen hel cymbalon ook een lange ontwikkelingsgang acbter de rug, Zoals
de getokkelde plankciterkwam het instrument in de elfde eeuw uit het Midden-Oosten
naar Europa, Van de I7de tot de 19de eeuw genoot het instrumenL hier in Europa een
zekere populariteit, ook in zgn, klassieke muziek. Tot cCIl.delinitievc doorbraak kwam
het echter niet eu hel cymbaloll kon zich in de klassieke muziekwereld niet handhaven,
<11 schreven Kodaly en Strawillsky hel instrument wel eens voor. Nu is het eyrnbalon
(voorlopig '1) verbannen naar de zigeuner-orkesten en de volksmuziekensembles.
ik. wil eventuele kandidaathakkebord-spelers uiteraard niet
afschrikken, Maar beh31ve de
kostprijs
van
een
goed
instrument, is er nog een tweede
drempel: Het leren bespelen ervan
is zeker geen sinekuurl Maar dat
kan ondergetekende zeggen van
alle instrumenten.

Een st.rijkellscmble

TWEE VIOLEN EN EEN CONTRABAS
Als Isaac Slern het derde vioolconcerto van Felix MendeIssolm Bartholdy op de hem
haast onnavolgbare wijze ten gehore bracht, dan wees uiteraard mets op enig verband
tussen het daar bespeelde instrument en welke volksmuziek dan ook. Als we naar de
virtuoze contrabas-p8ltij luisteren in het uit 1869 stammende "Bin Heldenleben" van
Richard Sirauss, ook dan legt niemand enig verband tussen dit grootste aller
strijkinstrumenten en de volksmuziek.
En toch! Hetpopulairc volksdeunt:je "Twee Violen en een contrabas, ..." is geen loze
fantasie van de dichter, maur gaat terug op ccn correct weergegeven werkelijkheid.
"Twee Violen en een contrabas" vormden rond 1900 in o.a. West-Friesland bet
gangbare dunsllluziek-cnsemble", stelt Jos Koning in een van zijn volksDluziekbundels. Maar niet alleen naar West-Friesland kunnen we hier verwijzen. Onderzoek
heeft uitgcwc7..en dat de viool een uiterst belangrijk instrument geweest is - en dit sinds
de 17de ceuw - van de volksdansmuziek in Ierland, Schotland en Engeland, in heel
Skandillavi~, iJl onze eigen Lage Landen, in grote delen van Midden-Europa, aan de
Donau, in de Balkan. Buiten Europa verwijzen we enkel naar de Verenigde Staten.
De viool·traditic aldaar is U zeker bekend uit o.a. Western-fiJms. Dansen als
"Virginia Reel" zijn zuivere viool-muziek!
Foto's uit de 17de en de 18de eeuw kunncn we niet raadplegen. De tekeningen en
schilderijen uit die tijd volstaan echter ruimscboots om de voorgaande paragraaf te
"illustreren". Zo is cr een werk van Lucas van Leyden uit 1524 (nog vroeger dan de
aangegeven 17de eeuw dus) waarop een oud lTluzikanlcnpaar met luit en rebec (drie~

snarige viool) slaat afgebeeld, duidelijk volksmuzikantcn. Op een "Dorps-kermis"
(anoniem, 17* eeuw) wordt hel -ori<est" gevonnd door een viool- en een ccllo-sjXller.
Werk van o.a. Abraham Tcoiers, fr. Huys en H. Hondius loonl evcneens aan dal een
viool een veelgebruikt instrument was bij volksmuzikontcll en dus allesbehalve
voorbehouden bleeflot de klassieke muziek van die tijden.

"De Vedel-en vanafde 17M. eeuw
de viool in haar huidige vorm was
oen
zeer
belangrijk
spcell1lllllsinstrumelll, en vanaf de
18dc lot het midden van de I~
eeuw ,...elfs veruit het belangrijkste voor de dans-feesten". stelt
Wim Bosmans in "Op harpen en
snaren". En hij voegt er aan toe:
"VlUtk werd de viool begeleid
door een cello."
We mogl:n bc!;luiten dat cen oftwce violen Cl" heel dikwijlli bij Wllren wanneer ergens
volksmuzikmllcn uptraden. Voor de contrabas zal dat wcl minder dikwijls hel geval
geweest zijn. Toch kunnen we zonder gevaar van legen!{praak vooropstellen dat - we
beperken de opsomming uiteraard - de bassisten van "La Confrérie des Fous", van de
Hon~ groepen "Sebö" en "Muzsikàs" en Miroslav ~imandl van ons aller
Tsjechische groep "Jiskrn" geen instrument uit de klassieke muziekwereld het
volksmuziek-milieu binnengesmokkeld hebben, maar doodgewoon een eeuwcn-oudc
trndilie \lcrdcl7..etten.
Wat wc bij vele begeleidende muziekgroepen ook gntag iemand zouden zien doen.
Maar dat wist U zeker al!

Overbekend ... of toch niel?

BLOKFLUITEN
Wie de auteur van deze n.'Cks perwonlijke kent, begrijpt natuurlijk niCI Wlilirom de
bloktluit zolang in de wachtkamer diende te blijven zinen. De blokfluit zijnde
inderdaad het persoonlijk instrument van de auteur. En toch ... bescheidcnheid? Zoals
iedereen weet, is bescheidcnhcid geen deugd en wordt door uw dienaar derhalve ook
niet beoefend. Waarom die wachtkamer dan?
En nog erger! Waarom blijft de deur van die wachtkamer nog een tijdje dicht? De
reden is eenvoudig. De respectabele redes blokfluiten die hier te lande in gebruik zijn,
krijgen in een toekomstig nummer van "Oc Driesprong" een bijdrage van vier
bladzijden. Daarom dus!

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

DE DRIESPRONG
is
het tweemaandelijks tijdschrift
van de
Vlaamse

Volkskunstbeweging vzw.
(Secretariaat en zetel:
p/a Lieven Stubbe,
Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen
lieven.slubbe@telenet.be.

W

UOe Driesprong verschijnt in
januari, maart, mei, juli,
september en november.

DE DRIESPRONG is ude 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 Uhet ondersteunen, het
instandhouden en het aanmoedigen van de vernieuwende tendensen
van de Vlaamse volkskunst", in de geest dus van art. 3 van de
(vroegere) WKB-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-Aalsl.
Telefoon:
052/355452.
E-post:
wmy.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 Maarkeda1. Een abonnement kan elk
ogenblik ingaan. Met het zesde nummer ont-vangt 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-eorrespondenten:

- Antwelpen: André Dewitte, Molenstraat 27 te 2870 Puurs. Telefoon:
031889.58.46. E·post dewitte.andre@skynet.be.
- Brabant Hilde servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek. Telefoon:
021466.46.10. E-post pippezijpe@telenet.be.
- Oost- Vlaanderen: Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 9310 Baardegem.
Telefoon: 052135.54.52. E-post: willy.cobbaut@telenet.be.
- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, Watervallestraat 27 te 8480
Bekegem. Tel.: 0496123.18.03. E-post: koen.denduvver@ichtegem.be.

OE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies,
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen,
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het ~Decreet
betreffende de amateurkunsten- van 22 december 2000, dat het
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel drooggelegd
heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk niet verboden en
kan via storting/overschrijving op rekening BE62 4033 0466 6161 (BIC
;;; KREDBEBB) van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, Frans
Halsvest 88, 2800 Mechelen. Waarvoor onze dank!
PUBLICITEITSTARlEF - Voor publicite~ in "De Driesprong" geldt
volgend jaartarief: 1 blz.: 200 euro. - Y2 blz.: 150 euro. - % blz.: 100
euro. De aankondiging verschijnt dan in 6 opeenvolgende nummers.
Foto's kaft
_

_
•

"Kalleke Step", de pop die in 1Q76 haar naam leende aan hel "Del'ldermonds
Mariooettenlheater Kallake Step-, in dat jaar door Gusl Dièrickx in het kader van ~.
"Reynoui" in hflt leven geroepen.
Vlaamse vendeliers tijdens de slotmanifestatie tijdens de Europeade 2013 Ie Golha
(Foto Fred Scholliers).
Accordeoniste Chantal Vandoome, lid van \'kg. 'Oe Eglanlie~ (HeuIe). Folo archief van

de groep.

Een driesprong is een "plaats waar drie wegen samenkomen".
zo Jezen we in het Groot Woordenboek del' 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.

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 emst 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, Beukenhofslraat 52 bus 101, 8570 VlChle.

