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

DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt
dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de aanmoediging
en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het bijdragen tot de
culturele herwaardering van de vrijetijdsbesteding; het ondersteunen
en het verspreiden – in de geest van een Europese eenheid in
verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het bundelen van
groepen met gelijkaardige doelstellingen.” (Cfr. het werkingsverslag
2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het ondersteunen,
het instandhouden en het aanmoedigen van de vernieuwende
tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van
de VVKB-statuten.
DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Willy
Cobbaut, Koen Denduyver, Eddy Picavet, Piet Pottie en Fred
Scholliers als medewerkers. Administratieve medewerking: Magda
Vermeiren. Redactie-adres: De Driesprong, p/a Willy Cobbaut,
Bosstraat 2, 9310 Baardegem-in-Aalst. Telefoon: 052/355452. E-post:
willy.cobbaut@telenet.be.
DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor
maakt men 15 euro over op rekening 403-3046661-61 van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 1982 Weerde. Een abonnement
kan elk ogenblik ingaan. Met het zesde nummer ontvangt men dan
een nieuw verzoek tot het betalen van het leesgeld.

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

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

Foto’s kaft




Lieven Stubbe, muzikant bij “Bruers en Zussen” (Foto Fred Scholliers).
Met een knipoog naar de Groot-Nederlander Mon de Clopper: Noorderburen tijdens
de Europeade 2008 te Martigny (Valais/Zwitserland) - (Foto Fred Scholliers)
Vendeliers van “De Stokkeslagers” (Pulderbos) – (Foto “De Stokkeslagers”)

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

◙◙◙

DE DANS

◙◙◙

De Dans: het eerst gebaar van al ’t geboren wordend,
dat aan gevoelens uiting geven kon;
het eerst besef dat in één samenhang zich ordent
de chaos tot een klare bron.
Er weze licht, en ’t sprong uit danselijk gebeuren;
de sterren dansten door der tijden nacht
en ’t leven kwam de stroom der eeuwigheden kleuren
in liefde, schoonheid, wijsheid, kracht.
De dans, nog vóór het woord, is ’t groot herkenningsteken,
waardoor de mens van ’t dier zich onderscheidt.
Is ‘dans’ geen wereldwoord dat vele volken spreken,
tot één en zelfde bron herleid?
De dans, het evenwicht, de vijand van de zwaarte,
is ’t die de voeten snelle vleuglen geeft
en lijn aan ’t lichaam, dat in jeugd van klank en klaarte
op slanke ritmen wipt en zweeft.
De dans verlicht, verlucht, verdrijft de sombre strakte,
die alle mildheid in de kiem vernielt.
Komt dansen, jong en oud; het leven dat vervlakte,
zij door uw voorbeeld weer bezield.
Komt dansen, hand in hand, wat Paul Fort verkondde.
Indien de meisjes – jongens – van elk land
elkaar de hand toereikten, ene wereldronde
van wereldvrede kwam tot stand.
WILLEM GIJSSELS

Willem Gijssels werd geboren te Dendermonde op 23 april 1875 en overleed te
Antwerpen op 5 februari 1945. Zijn bekendste gedicht “’t Zijn weiden als wiegende
zeeën” werd in 1912 door de toen 18-jarige Renaat Veremans op muziek gezet. –
Paul Fort (1872-1960) was een vruchtbaar Frans auteur die 46 bundels Ballades
françaises et chroniques de France schreef in een specifiek ritmisch proza, met vaak
de toon van een echte volksdichter. Hij schreef ook toneelwerken.

Vele lezers van “De Driesprong” zullen er zich
hoogstwaarschijnlijk niet van bewust zijn. We bedoelen: Dit
is ondertussen en zowat geruisloos nummer 15 van ons
tweemaandelijks VVKB-tijdschrift geworden. Meer dan 500
pagina’s met berichten, verslagen, (opinie-)bijdragen, foto’s,
kalenderbladzijden en wat al meer.

WAARDE VRIENDEN
De wintermaanden nemen eind volgende maand bezit van
het weer en het landschap, de dagen worden dus nu al wat
korter en de avonden dan ook stilaan wat langer. Wie er zo
een avond aan opoffert om de 15 nummers van “De
Driesprong” eens rustig door te nemen, zal opkijken van wat
er na de herstart/doorstart midden 2006 door de
heroplevende Vlaamse Volkskunstbeweging zoal gepresteerd
werd. Door het nationaal niveau, uiteraard, maar evenzeer
ook door het afdelingsniveau en de gouwen, waar men uit
deze heropleving zeker kracht en moed geput heeft om er
met nog meer geestdrift dan tijdens de voorbije jaren
tegenaan te gaan.
Het is niet de bedoeling over dit kwart decennium
vergelijkende cijfers en/of statistieken te verzamelen,
vergelijkingen dus met de periode 2001-2006. Maar toch dit.
Het verbalisme – inbegrepen de financiële dwang
omschreven in o.a. art. 16 par. 3 van het “Decreet
betreffende de amateurkunsten” dd. 22 december 2000 –
waarmee ons de fusie van de tot en met het jaar 2000
onafhankelijke en in meerderheid – in meerderheid! – goed
werkende federaties door de strot geduwd werd, was
misschien indrukwekkend, veelbelovend, maar vooral ...
hallucinant! Met andere woorden en volgens de Dikke Van
Dale: Vol met “in werkelijkheid niet voorhanden zaken”.
En ook nog dit. Het socio-cultureel verenigingsleven in
Vlaanderen is vele jaren georganiseerd geweest volgens het
subsidiariteitsbeginsel. Een ‘stadhuiswoord’ voor een aantal

mensen misschien. Een klare omschrijving vinden we in de
encycliek “Quadragesimo anno” (1931) van paus Pius XI:
“Evenals datgene wat de individuen op eigen initiatief en
door eigen kracht kunnen presteren, hun niet ontnomen
mag worden, zo is het ook een onrecht, tegelijk een ernstig
nadeel en evenzeer een verstoring van de goede orde, om wat
door een kleinere en ondergeschikte gemeenschap gedaan
en tot stand gebracht kan worden, naar een groter en hoger
in rangorde staande gemeenschap te verwijzen.”
Bij
de
uitbouw
en
de
ontwikkeling van de Vlaamse
maatschappij is dit beginsel,
zoals gezegd, vele jaren van
toepassing geweest. En het
werkte goed. Verenigingen en
federaties werkten naar behoren
en iedereen voelde zich thuis
binnen de eigen structuren. De
federaties stonden dicht bij hun
afdelingen en vice versa. De
VVKB nationaal en de locale
volkskunstgroepen vormden één
grote familie van gelijkgezinden,
werkend rond eenzelfde geheel
van
aanverwante
amateurkunsten. Zo was het goed. Een
aantal jaren geleden werd die
structuur echter verstoord door
een systeem dat gedoemd was te
mislukken. En dus inderdaad
ook mislukt is, alle financiële
middelen ten spijt.
We staan nu dertig maand na onze herstart/doorstart. Na
deze dertig maand hebben we de moeilijke jaren na
december 2000 voorgoed achter ons kunnen laten en
hebben we de vroegere dynamiek teruggevonden. Waarvoor
aan allen, persoonlijk en in groep, onze dank!
Theo Smet

Mon de Clopper

Je hebt in barse, moeilijke tijden
en zonder vaar noch vrees, bij tegenwind
en tegenstand te wapen en ten strijde,
de oude vlag gevoerd – een toegewijde
die niets verloochent van wat hij bemint.
Anton van Wilderode

Mon de Clopper werd in Antwerpen geboren op 29 september 1922 en stierf te
Ekeren op tweede kerstdag van het jaar 1998. Een aantal van onze lezers hebben hem
persoonlijk gekend. De meeste anderen weten in elk geval wie Mon de Clopper was.
Maar hoe goed kennen we hem precies? Hij stichtte in 1951 de Katholieke Vlaamse
Volkskunstfederatie, in 1964 omgesmeed tot Vlaamse Volkskunstbeweging. In
datzelfde jaar had in Antwerpen de eerste Europeade plaats, zijn initiatief. Maar toen
was Mon de Clopper de dertig resp. de veertig al voorbij. Ook in zijn jongere jaren
had hij niet stil gezeten. Een beknopte schets van een rijk gevuld leven in dienst van
Vlaanderen, de Nederlanden en Europa.

Mon de Clopper werd, zoals gezegd, op 29 september 1922 te Antwerpen geboren in
een middenstandsgezin. Zijn vader was decoratieschilder en moeder leidde een
meubelzaak. Het artistieke bij vader en de zakelijkheid bij moeder, deze beide
facetten zullen later bij de zoon terug te vinden zijn. Mon (in feite Edmond) was de
oudste van de vier kinderen in het gezin, drie jongens en één meisje.
Zijn schooljaren in een notendop: Middelbaar en handelsonderwijs, achteraf nog
aangevuld met het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en een cursus “Moderne
Kunst en Toerisme” door de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding ingericht.
Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog lieten de Duitse overwinningen op de
Europese en Noord-Afrikaanse slagvelden niet na indruk te maken op de bevolking,
ook in Vlaanderen. De familie De Clopper stond in die jaren niet buiten de
werkelijkheid. Maar al snel viel daar het besluit geen knecht te worden van de
gebeurtenissen en de bevelen van de Duitse bezetter niet als vanzelfsprekendheden te
aanvaarden. We citeren Herman Todts: “Jonge mensen, overwegend studenten die er
een zelfde mentale instelling op nahielden, vonden elkaar in die dagen onder de
verzamelnaam Diets Studenten Keurfront. Een jaar later Diets Solidaristisch
Keurfront. De kwalificatie ‘Diets’ wees op een streven om de historische zeventien
provincies van weleer tot één staat te herenigen; de kwalificatie ‘solidaristisch’
beklemtoonde inzet van alle leden van onze samenleving in ons verzet tegen de ons
opgedrongen ideeën; terwijl de kwalificatie ‘keurfront’ het geloof in de dominantie
van de elite benadrukte.

Van 1941 tot op de vooravond van de bevrijding in september 1944 werd er in het
ouderlijk huis van Mon de Clopper aan de Vrijdagmarkt in een ruime kamer op de
eerste verdieping regelmatig vergaderd. De te leggen contacten in Leuven, Gent,
Sint-Niklaas en Turnhout en de te nemen initiatieven werden in deze kamer
besproken.”
De eerste twee jaren na de bevrijding stonden in het teken van een geprononceerd
belgicisme, een herstelde democratie, maar ook van anti-Vlaamse reflexen en het
werd in 1946 wel zeer duidelijk ook een aanval op al wat maar katholiek was. In dat
jaar 1946 nam Mon de Clopper het initiatief een bundeling van jonge mensen tot
stand te brengen onder de benaming “Bundeling – Gemeenschap voor Nederlands
Geestesleven”. Het moest in zijn optiek een bundeling van katholieke jongeren zijn,
ongeacht uit welke hoek ze ook kwamen.
“Bundeling” bleef een bescheiden initiatief. Dat kon, zo kort na de bevrijding,
misschien niet anders. De activiteiten beperkten zich tot het organiseren van
voordrachten. Maar dat het zijn nut heeft gehad, kan niet geloochend worden.
In datzelfde jaar 1946 hield Mon de Clopper de volkskunstgroep “Elckerlyc” boven
de doopvont, een uitgangspunt, zoals later zou blijken, naar initiatieven over de
Europese grenzen heen.
Mon de Clopper bleef eigenlijk nooit stilzitten. Zo was hij betrokken bij de
beroemde – en beruchte – Paascongressen van 1948 en 1951, het eerste mét en het
tweede zónder de Katholieke Vlaamse Landsbond. In 1951 ook kon hij de
verschillende katholieke volksdansgroepen in een landelijke organisatie onderbrengen onder de benaming “Katholieke Vlaamse Volkskunstfederatie”. Hij werd er
in 1954 voorzitter van. De KVVF telde op dat ogenblik reeds een 80-tal afdelingen.
Tien jaar later – zoals reeds gezegd – werd dat dan de “Vlaamse Volkskunstbeweging”.
In 1964 werd Mon de Clopper stichtend voorzitter van het “Internationaal Europeade
Komitee voor Europese Volkskultuur” en datzelfde jaar vond te Antwerpen in het
Sportpaleis de eerste Europeade plaats. Het initiatief werd een succes en – zoals onze
lezers weten – stond in Martigny de teller op 45. In 1964 telde men het aantal
deelnemers in honderdtallen, nu in duizendtallen.
En zo ging dat maar door. Hij speelde een niet onbelangrijke rol in tal van Vlaamse
verenigingen en instellingen: De “Beweging voor de Verenigde Staten van Europa”;
de “Vlaamse Culturele Koepel”; de “Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting”; het
“Onthaal-centrum van het Verenigd Europa”. Verder: De “Vlaamse Kameropera”;
de “Federatie der Vlaamse Volkskundige Verenigingen”; het “Centrum voor
Vlaamse Volkscultuur”. En: De “Vereniging voor organisaties van Kunstzinnige
Vorming”. Hij werd ook opgenomen als lid van de “Werkgroep voor
Amateuristische Kunstbeoefening” van de Hoge Raad voor Volksopleiding.
Enzovoort.

Mon de Clopper moest ook zijn
dagelijkse boterham verdienen. In
1947 reeds werd hij actief in de
vloertegelsector. Eerst werd hij
vertegenwoordiger van een Kortrijkse
firma, maar later ging hij zijn eigen
weg. Het werd uiteindelijk de nv De
Clopper op de hoek van de
Merksemsebaan in Wijnegem. Een
modern en uitgebreid complex met
ruime toonzalen.
Om te eindigen, nog dit. In het “Liber Amicorum” dat werd uitgegeven door het
“Huldecomité Mon de Clopper” naar aanleiding van diens 65ste verjaardag in 1987,
lazen we een bijdrage van A.J. Aelbers waaruit we volgende paragraaf citeren:
“Met de pelgrimsstaf is hij door heel Europa getrokken om alle volkeren voor zijn
ideaal te winnen. Als zoveel idealisten heeft hij zijn talenten niet in de grond
gestoken, maar vrijgevig uitgestrooid (over Vlaanderen en Europa). Hij is vertrokken
uit het ‘pietas erga patriam’ van Thomas van Aquino, vanuit zijn heimat waarin hij
werd geboren; puttend uit onze culturele eigenheid is hij naar anderen gegaan, (…)
omdat in de wederzijdse bewondering en in de uitwisseling van wederzijdse culturen
de ‘verzoenende idee’ van het Europeade-één zou groeien. Het is deze geest die in de
Europeade gedijt, nl. in de “eenheid van haar verscheidenheid”.
Willy Cobbaut
BRONNEN – Liber Amicorum Mon de Clopper (1987), samengesteld door Bruno Peeters en
Arthur Verthé. Meer precies het hoofdstuk “Een portret” van Herman Todts. – Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1998) – Eigen documentatie.

Getuigenissen
Na zijn overlijden einde 1998 schreef Hector van Oevelen in “’t Pallieterke”: “De
Mon was een monument. Wij hebben vorige week in de Antwerpse kathedraal afscheid
genomen van een grote Mijnheer die, naar de woorden van de Van Rijswijckmars, “vleide
geen groten der wereld”. Mon kon tegenover die groten erg diplomatisch tewerk gaan,
maar nooit heeft hij hun lippendienst bewezen ten nadele van zijn idealen.”
En bij de inzegening van zijn grafmonument op 20 november 1999 op het Antwerpse
Schoonselhof zei pater Gisleen Windey: “Mon de Clopper is ons voorgegaan als iemand
die zijn leven lang heeft geloofd in idealen, zich daarvoor heeft ingezet in onbaatzuchtige
liefde en steeds vervuld bleef van onwankelbare hoop. Vier idealen wezen hem de weg
naar dingen die niet voorbijgaan: De liefde voor Vlaanderen – Het heil van de
Nederlanden – De eendracht onder de volkeren van Europa – De schoonheid die hij
gezocht heeft in woord en lied, in spel en dans.”

NIEUWJAARS
DANS
BIJEENKOMST

De voorzitter en het bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging
nodigen U vriendelijk uit om op zaterdag 17 januari 2009 in de “Salons
Mantovani”, Doorn 1 te Eine/Oudenaarde het nieuwe jaar feestelijk in te
zetten.

■ Verwelkoming vanaf 19 u met een glaasje Blanc de Blancs of een fruitsap,
vergezeld van enkele hapjes.
■ Feestmaaltijd om 20 u
■ Muzikale omlijsting door de muzikanten van “Bruers en Zussen”,
toespraak van voorzitter Theo Smet, uitreiking van de eretekens en dansfeest
na de maaltijd.
■ Weerzien van vele vrienden, gezellige babbels en feeststemming tot …
Persoonlijke uitnodiging (of via het groepssecretariaat) volgt.

Wie tijdens een rustige herfst- of winteravond enkele oude jaargangen van “De Grote
Ronde” doorbladert, zal telkens opnieuw vol bewondering de tijd nemen om het
fraaie papierknipwerk te bekijken waarmee het vroegere VVKB-tijdschrift mede
geïllustreerd was. Ook “De Driesprong” heefr de toelating gekregen die mooie
traditie verder te zetten. Wij zijn de laatste dag van september jl. bij de kunstenares
op bezoek gegaan.

Bertje Gielis
Met schaar en papier
Bertje Gielis – de ambtenaar van de burgerlijke stand zal het hier niet mee eens zijn,
het moet inderdaad Bertha zijn – Bertje Gielis dus woont nu in een rustige wijk even
ten zuiden van de Antwerpse Grote Ring. Om een en ander in telegramstijl te
schetsen: Ze is in Antwerpen geboren, heeft een groot deel van haar leven in
Kalmthout doorgebracht, is nadien naar de Scheldestad teruggekeerd en slijt nu haar
oude dag in een gezellig gelijkvloers appartement in de Kruishofstraat. We worden
er bijzonder hartelijk ontvangen. En Bertje vertelt honderd uit.
Met het schaarknipwerk maakte ze
kennis in Duitsland en dit reeds op heel
jonge leeftijd. De reactie toen – “Dat
moet ik ook kunnen!” – zou haar
verdere leven een stempel geven, al
blijft ze erbij dat het knjpwerk voor haar
altijd een hobby was en altijd een hobby
gebleven is.
Het tekenen is haar als het ware
aangeboren. Vader was een niet
onverdienstelijk kunstschilder. Als kind
reeds was geen enkel blad papier veilig
voor haar – zeggen we maar –
bezetenheid om te tekenen. Voeg
daarbij dan nadien enkele jaren
avondschool. Want aanleg en talent zijn
vanzelfsprekend zeer belangrijk, een
minimum aan techniek blijft toch een
noodzaak. Bertje wist trouwens
eveneens zeer goed wat aquarel is en
ook met waterverf kon ze behoorlijk
goed overweg.

Misschien zijn er kunstenaars die enkel voor zichzelf en de eigen kennissenkring
werken. Bertje kwam graag met haar werk naar buiten. Hobbybeurzen en
kerstmarkten b.v. waren voor haar geliefde wegen naar het publiek. Samen met het
houtsnijwerk van haar onlangs overleden zoon Dirk had ze inderdaad aan de
belangstellende koper iets moois te bieden. In de jaren negentig van de vorige eeuw
maakte ze ook de illustraties voor een aantal volkskunstkalenders.

█

Bertje vertelt niet alleen honderd uit. Ze geeft ons ook graag een kleine demonstratie.
Uit dun papier, met een heel fijn schaartje en vooral met – nog steeds – een vaste
hand knipt ze uit het papier precies datgene dat weggeknipt moet worden. We zitten
er vol bewondering naar te kijken. Hoe kan iemand zoiets? In elk geval geloven we
sinds die namiddag in Antwerpen niets meer van de slogan waarmee de Nederlandse
Vereniging voor Papierknipkunst leden werft: “Een schaar, een stukje papier en
enige fantasie is al wat nodig is om een knipwerk te maken.” Neen, zo eenvoudig
mag men de zaken toch niet voorstellen!
Als we dinsdagnamiddag 30 september 2008 zo tegen halfvier van Bertje afscheid
nemen en naar onze volgende afspraak rijden, weten we niet alleen dat
schaarknipwerk volkskunst op niveau kan zijn, maar vooral dat we de tweede
lettergreep van dat woord met hoofdletters moeten schrijven: VolksKUNST dus!

▬▬▬▬▬▬

Tekst: Willy Cobbaut
Foto: Fred Scholliers

Vroeg kerstverhaal

BIJ DE DOM VAN KEULEN
Ik vind de advent een heel bijzondere tijd; al van toen ik nog maar een
kleine jongen was. Dat is wel al een poosje geleden. Maar die vier kaarsjes
op de krans van stil verlangen, met rode linten en takjes hulst, doet het
niet bij mij alleen nog altijd … Heerlijk romantisch! Weken lang!
In de stad kleuren de versierde sparren, de kleurrijke lichtjes en mooi
versierde uitstalramen de centrumstraten. En overal zingen kinderkoren
bekende Christmas Carols of kerstliederen uit de hele wereld. Dat heet
nu: multicultureel!
De stad ademt vrede en de kerstmarkten laten niet vermoeden dat er in
diezelfde wereld ook nog zoveel verdriet en armoede bestaat.
’t Is altijd een heel aparte tijd, sfeervol maar nooit luidruchtig, waarin ik
graag even rondkuier tussen de vele kraampjes vol kleurrijke
hebbedingetjes op de rand en ook wel erover van onsmakelijke kitsch.
Keulen aan de Rijn is zo een plek die in december een heel speciale sfeer
uitstraalt. Het roept mij telkens weer dat kleine kereltje voor de geest die
ik er ooit bij de Dom ontmoette.
Hij was amper tien, misschien elf; klein van gestalte en sjofel gekleed.
Een iets te lange korte broek, een vestje dat hij duidelijk al een tijdje was
ontgroeid; schoenen waaraan je amper nog kon zien of ze ooit zwart of
bruin waren geweest …
Maar in zijn bleek gezichtje – waarop de kou te lezen stond – toch twee
vinnige zwarte ogen die elke passant als het ware taxeerden. Onder zijn
kin een driekwart viooltje dat hij met de strijkstok bespeelde. Voor zijn
voeten de versleten vioolkast, open als uitnodiging voor een kleine fooi …
Hij speelde een pittig stukje Mozart, speels en eenvoudig. Maar het klonk
zo mooi, zuiver en helder alsof het wonderkind van Salzburg het zelf
vertolkte … Je voelde zo de zomer in het putteke van de winter.
Ontroerend mooi in zijn eenvoud … En toch heel virtuoos!
Toen zijn kleine romance in een lange toon en boogstreek uitdeinde, bleef
het nog even stil alsof iedereen die serene stilte nog even wou aanhouden
… Toen klapten de omstaanders enthousiast in de handen, grabbelden in
hun geldbeugel naar een muntstuk dat ze in de vioolkast gooiden … Daarna
vervolgden ze hun weg. Naar een mime-speler die even verder op een

bankje in zijn sneeuwwit pierrotpak met knalrode rood in de hand
onbewogen voor zich uitstaarde. In zijn ogen zong de melancholie …
Ik echter bleef nog wat talmen bij onze kleine virtuoos die wat onwennig
het applaus in ontvangst nam. Ik zocht in mijn geldbeugel en deponeerde
een briefje van vijf DM in de versleten kast. Er verscheen een brede
glimlach op zijn grauw maar lief gezichtje. Zijn ogen tintelden als
sterretjes … Nadat hij het briefje uit de kast had opgevist en veilig in zijn
jasje weggeborgen, kwam hij schuchter naar mij toe, stak zijn hand uit en
zei zachtjes: “Danke schön!” … En je kon zo horen dat hij echt gelukkig
was.
“Für Sie”, zei hij nog, “für Sie allein!” Hij zette zijn viooltje weer onder
de kin, streek met de boog de snaren aan … En toen weerklonk alsof het
uit de hemel zelf kwam … “Stille Nacht, heilige Nacht” … zoals ik het nog
nooit gehoord had … Hemels! Fragiel! En zo sereen …
De Dom deemsterde weg in de vallende avond … Maar voor mij was het al
kerstmis met duizenden sterren in een vredevolle nacht! Een onwezenlijk
moment, een nacht vol sterren die de dag, veel schoner dan alle andere,
kil maar anderzijds toch ook zo warm, inleidde …
Zo vredevol! … Kerstnacht!

Eddy Picavet

In memoriam…

FRANS DE MEYER

Een koel bericht in een krant …. Frans de Meyer is niet meer… Het staat er
zwart op wit. Het bericht loopt ook als een vuurtje door naar de vele vrienden
die Frans binnen de VVKB nog kende. Een slanke man, de grijzende haren
dicht tegen het hoofd aangekamd. Een gemoedelijk man ook die net als
vader Willem het Vlaamse lied hoog in het vaandel hief en het zoveel hij kon,
verspreidde via zijn Roelanduitgaven.
Ik leerde Frans beter kennen toen ik in 1991 mijn intrede deed in de redactieraad van
“De Grote Ronde”. Het klikte van het eerste moment. Hij had zoiets wijs, bezielends,
oprecht … Hij kende de strijd om en voor het Vlaamse lied. Hij had het ook uit
eerste bron! En verdedigde en bepleitte het vol vuur, inzet en verbetenheid waar
nodig.
Toen rond de eeuwwisseling VVKB moest wijken voor “Danspunt” voorspelde hij:
”Dit loopt niet goed af!” En hij kreeg gelijk. Hij haakte af omdat hij zich niet kon
verzoenen met de nieuwe opgedrongen structuur; die “ons eigen patrimonium in lied,
dans en volksgebruiken met hand en tand zal pogen te breken”, naast de familiale
sfeer die binnen VVKB altijd domineerde. ”En die ze ons benijden …”
Zo werd ons contact ook schaarser; ook de leeftijd had hier wel aandeel aan. Maar ik
blijf mij Frans altijd herinneren als een minzaam en integer man; een trouw
verdediger van het eigen Vlaamse lied, dat hij in tientallen uitgaven heeft bezegeld.
Aan mevrouw De Meyer en familie bieden wij onze zeer oprechte blijken aan van
christelijk deelnemen in rouw en gebed. Zich omringd te weten door zoveel
waardering, vriendschap en genegenheid moet voor hen een grote troost zijn.
Vaarwel Frans! Vaarwel mijn broeder!
Eddy Picavet

VOOR
UW
AGENDA
DATA GOUWVENDELEN ANTWERPEN

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

23/11 → 30/11/08 ………………………… Vendeltreffen in Hoogstraten (Zie kalender)
28/12/08 ……………………………..…………….……. ………... Geen gouwvendelen
25 januari – 22 februari -- 22 maart 2009 ………….…………….. De Kegelaar (Wilrijk)
Info wordt U graag verstrekt door Danny Van den Brande …….. (0475/695662)
ZA 8 tot MA 10 NOVEMBER 2008
Volkskunstweekend – Vkg “De Vlasblomme” uit Bissegem ontvangt tijdens
dit weekend de Franse folkloregroep “Lo chadas dau poetou” uit Montmorillon.
Zijzelf stellen zich tijdens een eenmalig optreden voor op zaterdag 8 november
om 20.00 uur in het OC “De Neerbeek”, Vlaswaagplein te Bissegem.
Toegangsprijs 5 euro pp. Meer info: 056/37 21 33 – 056/42 09 37. Of via
de.vlasblomme@gmail.com of www. de-vlasblomme-bissegem.be.
ZO 9 NOVEMBER 2008
Eerste van vier dansdagen onder het moto “VVKB en Danskant dansen
samen”. De volgende dansdagen hebben plaats op 16, 23 en 30 november. Elke
dansdag start om 10 u en eindigt om 17 u. Je brengt zelf je lunchpakket mee.
De prijs: 10 euro per dansdag (didactisch pakket inbegrepen). Vermelden dat je
VVKB-lid bent. Locatie: Danskant, Ed. Robeynslaan 29 A te 3290 Diest.
Inschrijven doe je als volgt: Telefonisch op het nummer 013/32 76 13. Of via
info@danskant.be. Of schriftelijk aan Danskant vzw, op bovenstaand adres.
ZA 15 NOVEMBER 2008
Hovelingenbal – Aanvang om 20.00 uur in het CC “Zomerloos”, Sportstraat 1
te 8470 Gistel. Org. Hovelingen-Viking. Prijs: 5 euro. Info: Koen Denduyver
(0496/23 18 03 of koen@hovelingen.be) En ook dit: Wie de foto’s wil zien van
Parkival ’08 surft naar www.parkival.be.
ZO 16 NOVEMBER 2008 – Cursus “Van vissers, kapers en matrozen” – Zie
verder in dit nummer.
ZA 15 en ZO 16 NOVEMBER 2008
Dansvoorstellingen naar aanleiding van het jubileum “35 jaar De Krekels
Bonheiden”. Aanvang: 15 nov. om 20 u en 16 nov. 15 u. Locatie: GC “’t
Blikveld”, Waversesteenweg te 2820 Bonheiden. Prijs: Volw. 9 euro; kinderen:
6 euro. Info: Walter Casteels (015/51 56 49). Of www.dekrekels.be.
ZA 29 NOVEMBER 2008
Volksdansfeest van vkg. “Knipoog” en de jeugdafdeling “Oogappels”. Locatie:
CC Bellekouter, Bellestraat 99 te 1790 Affligem. Om 19.00 uur aanvang met
kinderdansen. Om 20.00 uur volksdans (en zang) voor jong en minder jong.
Orkest: “Bruers en Zussen”. Prijs: 3 euro (kinderen -12 j. gratis). Info:
Machteld Van den Bossche (0473/47 53 93 of knipoog@telenet.be).

ZA 29 en ZO 30 NOVEMBER 2008
Combi-weekend Vlaamse Dansen. Cursusweekend voor dansleiders en
gevorderde dansers. Locatie: Vissershuis, Westhinderstraat 13 te 8670
Oostduinkerke. Info: Info@danspunt.be. Tel. 269.45.30. Inschrijven en betalen
vóór 6 november e.k. (Maar misschien mag enkele dagen later ook wel –
daarom behouden we dit punt in onze kalender).
ZO 30 NOVEMBER 2008
Verbroedering der Vlaamse vendeliers in de “Veiling der Kempen” te
Hoogstraten. Inschrijven om 9 u 30’. Einde omstreeks 16 u. Knapzak
meebrengen. Deelneming: 8 euro p.p. Org. IVV. Info: Frans de Schutter
(03/348 45 741) en Stefaan Haesen (0496/59 35 23).
VR 19 tot ZO 21 DECEMBER 2009
Afsluiting jubileumjaar “’Vkg ’t Veerke wordt 30”. Op het programma:
Vrijdag 19 december om 19 u 30’: Kerstconcert in de kerk van Burcht met de
groep “Kandoris”. – Zaterdag 20 december: Kindernamiddag met ‘Plansjet’
tussen 13 u 30’ en 17 u in De Mouterij. Daarna Kaas- en Wijnavond om 19 u 30’
in het OC “’t Waaigat”. – Zondag 21 december: Optreden van de verschillende
groepen in het OC “’t Waaigat”. Voor meer info: Machteld Heyrman
(0479/387733). Ook veerke@skynet.be of www.tveerke.be.
► Er zijn ook nog kerstconcerten op dinsdagavond 16 december in Edegem en op
zondagnamiddag 21 december in Deurne. Details: Zie volgende bladzijde.
ZA 17 JANUARI 2009
Traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor bestuursleden van VVKBgroepen, partners en genodigden in de salons “Mantovani” te Oudenaarde. Zie
ook elders in dit nummer.
ZA 24 JANUARI 2009
Volksdansfeest van vkg. “De Wouwe” uit Meerbeke. Aanvang 20 u. Loc.
Trefcentrum “De Linde”, Gemeentehuisstraat 42 te 9402 Meerbeke. Info:
Lieven Lepeer (0475/34 91 81) of info@dewouwe.org.
VR 30 JANUARI 2009
Volkszangavond om 19 u in het Gildenhuis, Dorp 25 te Wiekevorst (Heist
o/d Berg). Inkom 2 euro (consumptie inbegrepen). Org. vkg. “Jan en Alleman”
en vkg. “Zonnedauw”. Info: 0472/812230 (Jan en Alleman) – 0497/451998
(Zonnedauw).
ZA 28 FEBRUARI 2009
Volksdansbal van vkg. “Reinaert” (Mortsel) in zaal “’t Parkske”,
Edegemstraat 26 te 2640 Mortsel. Aanvang 20 u. Info: 015/31 04 15.
ZA 14 MAART 2009
Volksdansfeest van vkg. “’t Veerke” in JC De Trechter, Dorp Oost 42 te 2070
Zwijndrecht. Aanvang 20 u. Info: Machteld Heyrman (0479/387 733). Ook
veerke@skynet.be of www.tveerke.be.

Noteer nu reeds in uw agenda …

◙

24 MEI 2009 – Landelijke meiboomplanting in Dilbeek. Meer details in een
volgend nummer.

PROGRAMMA van de PLUSWERKING in het najaar 2008
en het voorjaar 2009
Zaterdag 8 NOVEMBER 2008 – Plusdanstreffen te Schilde.
de
Vrijdag 5 tot zondag 7 december 2008 – 15 Lucia-weekend in “De Kinkhoorn,
Zeedijk 330 te 8400 Oostende.
Maandag 9 februari 2009 – Kadernamiddag plusdansen in het Recreatiecentrum,
Keperenbergstraat 37 b te 1700 Itterbeek/Dilbeek.

Noteer ook volgende data nu reeds in uw agenda …

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

Een

tip voor

een volksculturele uitstap

over de “schreve”
KERSTMARKTEN … VERLAAT EENS DE GEBAANDE WEGEN
Kerstmarkten.
Ze zullen de volgende
weken niet uit de actualiteit
te weren zijn. En waarom ook niet?
Je kan er de fonkelende lichtjes en romantische
kraampjes bewonderen. Genieten van de heerlijke
kerstachtige geuren van gebrande amandelen en gebraden
appels en je door … (je vult maar in) met cadeautjes laten verwennen.
Er is voor iedereen wel iets te vinden. Zoveel is zeker!
Als de kerstmarkten ter sprake komen, denkt iedereen uiteraard
aan de eigen streek en het eigen Vlaanderen. Plus … aan
Duitsland natuurlijk! Maar verlaat eens de gebaande
wegen
en zoek
het eens
“over de schreve”, in Frans-Vlaanderen!
De kerstmarkten van Rijsel, Béthune, Atrecht (Arras), Ariën a/d Leie (Airesur-la-Lys), Les Rues des Vignes en Grevelingen (Gravelines) zijn enkele
van de beste in Frans-Vlaanderen. Maar er zijn er nog veel meer. Surf voor
gedetailleerde informatie op de websites van de toeristische diensten van
Nord-Pas-de-Calais. (www.pas-de-calais.com en www.cdt-nord.fr).

♣ Dinsdag 16 december 2008 om 20 u in de Sint-Antoniuskerk te 2650 Edegem
Kerstconcert met de Virtuozii Transilvaniei. Deze groep bestaat uit een zevental
muzikanten en een zangeres. Ze hebben hun thuisbasis in Cluj Napoca, de hoofdstad
van Transsylvanië in Roemenië, waar ze aan het conservatorium aldaar een
professionele opleiding genoten hebben. Ze brengen in de eerste plaats Roemeense
folkloremuziek, maar tijdens de kerstperiode wordt het programma aangevuld met
internationale kerstliederen en collindes, dit zijn Roemeense kerstliederen.
Inkom: 10 euro (vvk) of 12 euro aan de kassa. Kaarten kunnen telefonisch en via epost besteld worden. Overschrijven op rekening 068-2161276-46 met vermelding
‘concert 16/12/08, uw naam en aantal kaarten’.
Org. Europeade Comité Vlaanderen, Bisschoppenhoflaan 231, 2100 DeurneAntwerpen. Tel. 03/248 07 27 of vlaanderen@europeade.eu. Fax 03/238 53 75.
♣ Vrijdag 19 december 2008 om 20 u 30’ in de St-Martinuskerk te 2070 Burcht
Kerstconcert met Kandoris van Lien Kooijman. De drie lady’s van de groep
maken met hun stemmen een uitdagende, maar ook heel kleurrijke en vaak zelfs
goddelijke harmonie. Met hun mannelijk gezelschap kan de pret zeker niet op. Ze
bespelen een veelvoud aan instrumenten. Het spektakel – van ingetogen tot uitbundig
– speelt zich af in een combinatie van eigen nummers, oude country songs, Ierse,
Engelse en Amerikaanse folk, gospels enzovoort.
Inkom: 10 euro (7 euro voor -12 en +65). Kaarten kunnen telefonisch en via e-post
besteld worden. Overschrijven op rekening 068-2161276-46 met vermelding
‘Kandoris, uw naam en aantal kaarten’.
Org. Volkskunstgroep “’t Veerke” en Europeade Comité Vlaanderen. (Zie hoger)
♣ Zondag 21 december 2008 om 15 u in de Heilig-Hartkerk te 2100 Deurne
Kerstconcert met het ensemble Voces Aequales, Christel de Meulder (sopraan) en
Kristina Kupyrete (kanklès). Voces Aequales vertolkt werken van Litouwse
componisten en een waaier van Europese kerstliederen. De internationaal befaamde
en herhaaldelijk bekroonde Kristina Kupyrete bespeelt de kanklès, het oudste en
meest archaïsche van de Litouwse snaarinstrumenten. De Vlaamse sopraan Christel
de Meulder verwierf internationale bekendheid in heel Europa en zelfs in Japan.
Inkom: 8 euro (vvk) of 10 euro aan de kassa. Kaarten kunnen telefonisch en via epost besteld worden. Overschrijven op rekening 068-2161276-46 met vermelding
‘concert 21/12/08, uw naam en aantal kaarten.
Org. Volkskunstgroep “Den Dries” en Europeade Comité Vlaanderen. (Zier hoger)

►►

Nieuwe cursus ‘Van Vissers, Kapers & Matrozen’

Vorig jaar organiseerde het IVV een eerste cursus met dansen uit de bundel
‘Van Vissers, Kapers & Matrozen’. Toen konden niet alle dansen afgewerkt
worden. De dansen die vorig jaar niet aan bod kwamen, zullen nu grondig
doorgenomen worden. Tijdens deze tweede cursusdag zal ook aandacht
besteed worden aan de liedteksten die genoteerd zijn bij de dansen. De
liedteksten uit de bundel worden doorgenomen en er worden tips gegeven
om zang te integreren in een dansprogramma.
De cursus wordt georganiseerd in het kader van de ‘Week van de Smaak’.
Wij zorgen in dat verband voor een smakelijke verrassing.
Hier wat meer details over deze cursusdag:
-

Datum: zondag 16 november, van 10 tot 17 uur.

-

Plaats van afspraak:
o Zaal ‘De Kwakzalver’ van Volkskunstgroep ‘Drieske Nijpers’,
Pompstraat 2, 9170 Sint-Gillis-Waas.

-

Wie en wat:
o De cursus omvat drie danssessies met alle dansen uit de nieuwe
bundel van Visssers, Kapers & Matrozen (Alle die willen naer Island
gaen, Carillon van Duinkerke, Horlepiep, De kapers, Kapersdans,
Matelotte, Matlotje, Matrozendans, Zeeuwse rei en Zeeuwse
schots).
o Staf Cogneau is de vaardige muzikant en de lesgevers zijn Andrea
Sterck, Gert Laekeman, Gonda Fevez en Paula Wouters.

-

Dagindeling:
o 10 u.: welkom ;
o 10u15 – 12u15: danssessie ;
o 12u15: middagpauze;
o 13u15 – 15 u.: dans- en zangsessie ;
o 15 u.: koffiepauze;
o 15u15 – 16u45: dans- en zangsessie ;
o 17 u.: einde
Inschrijving:
o 5 EUR, over te schrijven op rek.nr 416-3079451-83 van het Instituut
voor Vlaamse Volkskunst vzw, Dorpsstraat 83, 9190 Stekene, met
vermelding ‘Cursus kustdansen, 16/11/2008’ en het aantal
deelnemers aan deze danscursus. Schrijf zo vlug mogelijk in! Er is
een beperkt aantal plaatsen; daarom is inschrijving en betaling
vooraf noodzakelijk.

-

Goed om weten:
o Er zijn wegwerkzaamheden in het centrum van Sint-Gillis-Waas.
Het best rij je via de Gaverstraat naar de Pompstraat.
o Speciaal voor deze cursusdag is er een korting van 10% op
bestellingen van alle dansbundels van het IVV.

In groep samen dansen, samen leren en samen lachen en genieten
geeft een enorm groepsgevoel. Net zoals je klassiek ballet, jazzdance,
streetdance hebt, heeft de volksdans een enorme rijkdom aan
dansstijlen uit de hele wereld voor ons toegankelijk gemaakt. Het is
dan ook een voortdurende leerschool die nooit ophoudt en een
partijtje volksdansen blijft geweldig plezant voor iedereen.
Zie jij jezelf ook als gangmaker door jongeren enthousiast te maken
voor het volksdansen of werelddansen ?
Ben jij zelf een dansfan en neem jij het engagement op om in een
korte opleidingsperiode onze vormingscyclus tot
jeugddansanimator te volgen?
Danskant en de VVKB hebben een samenwerking tot stand
gebracht die het mogelijk maakt om deze opleiding aan te bieden aan
jongeren vanaf 16 jaar.
Je doorloopt het hele traject in de periode februari 2009 tot mei 2010
in de vorm van drie weekends en zes dansdagen. Daarnaast moet je
in een groep naar keuze zelf 10 stage-uren realiseren en werk je
samen met de andere deelnemers aan een groepsproject mee.

De inhoud van deze opleiding omvat : repertoire gerichte danssessies
en dansspelen voor verschillende leeftijdsgroepen (kleuters, kinderen,
tieners en jongeren), didactiek van het volksdansen, hiphop en
dansexpressie, muziek, stemtraining, EHBO en stretching
Een weldoordachte keuze voor een praktijkgerichte opleiding waarbij
een flink paar dansschoenen en regelmatig blijven doorademen
noodzakelijk zullen zijn.
Een heel docententeam en een cateringploeg van vrijwilligers staan
voor je klaar en hopen dat je bij het einde van deze opleiding met je
attest van jeugddansanimator in de hand, enthousiast aan de slag zal
gaan in eigen dansgroep of daarbuiten als gangmaker voor het
volksdansen in Vlaanderen
Jij doet deze keer zeker mee en je brengt nog andere dansvrienden
mee om het samen gezellig en dansant te houden.

►►►

Praktische informatie

Wie kan deelnemen? Iedere dansfan vanaf 16 jaar kan deze
opleiding volgen.
Het docententeam: Bert Blancquaert, An Boons, Annelies Budts,
Hilde Gillis, Inge Joosen, Erik Luypaert, Katrien Schelfhout, Hilde
Vantilt, Wilfried Vercammen, Jakob Verdoodt.
Waar en wanneer? De cyclus is ingedeeld in drie periodes met
telkens één weekend en twee dansdagen :
* Weekend 13-15 februari 2009 in Zele en dansdagen 15 maart en 10
mei 2009 in Diest.
* Dansdag 27 september 2009 in Diest, weekend 23-25 oktober 2009
in Kasterlee, dansdag 22 november 2009 in Diest
* Dansdag februari 2010 in Diest, Weekend 5-7 maart 2010 in Zele,
dansdag 25 april 2010 in Diest.
Bijdrage : per periode (* =1 weekend en 2 dansdagen) betaal je 135 €
(weekends in volpension en per cursus een didactisch pakket
inbegrepen zodat je meteen aan de slag kan). De totale opleiding kost
je dus 3 x 135 €=405 €. Per cursusdag of weekend ontvang je een
attest (vorming bij een landelijke erkende jeugdvereniging) zodat je
eventuele teruggave kan vragen via het jeugdbeleidsplan van je eigen
gemeente.
Inschrijven doe je vóór 25 december 2008 via de website:
www.danskant.be: rubriek opleidingen. Je kan ook telefonisch
aanmelden bij Danskant op nummer 013/32 76 13 (Carolien of Evy.)

Verbroedering aan de kust

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Volkskunstgroep “Die Rooselaer” uit Oostrozebeke werd uitgenodigd op een
terugkombezoek bij vkg. “De Sloepe” in Knokke-Heist.
Na de begroeting door voorzitster Christine Dryepondt en een
verkenningstocht doorheen Heist, de duinen, de visserskapel, de
zwinbosjes en natuurlijk het strand trokken we terug naar de zaal. In de
namiddag werden allerlei dansen aan elkaar aangeleerd door de diverse
dansleiders. ’s Avonds ging de verbroedering verder met spel, zang en dans
onder begeleiding van de groepsmuzikanten.
Er werd al meteen een afspraak gemaakt in Oostrozebeke voor de WestVlaamse gouwdansavond op zaterdag 18 oktober. (Kd)

Parkival kleurt Gistel

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Voor de 2de editie van het internationaal dansfestival Parkival kon de
organiserende volkskunstgroep De Hovelingen-Viking op donderdag 10 juli
rekenen op zo’n 900 enthousiaste bezoekers. De Hovelingen-Viking vieren
in 2008 hun 35 jaar bestaan en dat wou men niet onopgemerkt laten
voorbijgaan.
Na de ontvangst op het stadhuis van de Litouwse groep Tarskutis, die een
paar dagen te gast was in Gistel, zat de sfeer er al meteen goed in. Met
deze jeugdige dans- en muziekgroep werden de eerste contacten gelegd
tijdens de vorige Europeade in Horsens, Denemarken.

Eerst de verzorgde optredens van De Hovelingen-Viking en Tarskutis, dan
was het de beurt aan de Mexicaanse dansgroep “Magisterial de la Danza“.
Heel veel zwierige bewegingen met kleurrijke rokken wisselden elkaar af
met Spaanse en Inca invloeden. De avond werd afgesloten met een
verbroederingsbal tot in de vroege uurtjes. Wil je nog eens nagenieten van
meer foto’s : www.parkival.be
We zien jullie graag terug voor een bruisende mix van Vlaamse en
internationale dansen en folk op zaterdag 15 november voor de derde
editie van het Hovelingenbal. (Kd)
Sint- Jansweekend in de Voerstreek

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Voor het 17de VVKB Sint-Jansweekend voor jeugdgroepen en hun leiding
trokken we dit jaar tijdens het laatste weekend van juni naar de groene
vallei in Teuven, hartje Voerstreek.
Voor de aanwezige groepen was het een heel eindje reizen met trein of
auto, maar eens aangekomen en de kamerverdeling achter de rug, konden
we starten aan een tof weekend in thema “boer”. In een omgebouwde
schuur speelden we dan ook boerenbowling. Zaterdagmorgen werden heel
toffe jeugddansen aangeleerd door Bert en Hilde Vantilt van Danskant.
De zoektocht bracht ons
doorheen andere mooie
Voerdorpjes
zoals
“De
Plank” en het Veurbos met
de ondergrondse spoorwegtunnel. Tussenin dansten
we heel wat jeugddansen.
Het
finalespel
werd
gewonen
door
Evelien
Halewyck
en
Martijn
Larridon
van
De
Hovelingen-Viking uit Gistel
en ze werden zo het
nieuwe Sint-Janspaar. De
boerengolf
op
zondagmiddag was een mooie
afsluiter van dit geslaagde
weekend. (Kd)

Evelien en Martijn
werden het Sint-Janspaar

Met de Provinciale Volksdanstoernooien wil het Provinciebestuur van OostVlaanderen de beoefening van de volksdans en de volkskunst in deze
provincie promotioneel ondersteunen. Via de kwalitatieve evaluatie
tijdens deze toernooien worden de provinciale subsidies aan de
optredende groepen bepaald. Het toernooi houdt geen competitie in, wat
ook betekent dat er geen proclamatie is van de klasseringen.

Provinciaal Volksdanstoernooi 2008
Met bovenstaande verklaring op de programmafolder omschrijft de dienst
Kunst en Cultuur van de provincie Oost-Vlaanderen bedoeling en structuur
van de provinciale toernooien waaraan de belangstellende groepen zich om
de vier jaar moeten onderwerpen.
Zondagnamiddag 28 september jl. stonden vier deelnemende groepen op
het programma: ”Reintje Vos” (Stekene-Kemzeke); “Boerke Naas” (SintNiklaas); “Vlaams Caledonische Society” (Gent); “Sneyssens” (Evergem).
We hebben uiteraard ook de verplaatsing gemaakt naar de grote feesttent
op het eiland aan de vijvers van het Provinciaal Domein Puyenbroeck in
Wachtebeke in het noorden van Oost-Vlaanderen. We werden daarvoor
beloond met een mooi programma. De dansers van de vier groepen
verdienden zeker het luid applaus van het publiek, wat ze dan ook
gekregen hebben. Hetzelfde kon gezegd worden van de muzikanten.
Met toch twee voetnoten: “Reintje Vos” had
zeven muzikanten meegebracht, waaronder drie
accordeons. Misschien lag het aan de bedienaars
van het mengpaneel door de klanktechnici. In elk
geval, de drie accordeonisten overstemden de
vier andere leden van het ensemble. Zo kwam
het tenminste over bij het publiek. Maar – tenzij
onze tweede opmerking een gevolg is van de
eerste – van die vier andere muzikanten hebben
we zo weinig gehoord dat we wel de indruk
moesten hebben dat alle muzikanten enkel de
melodie speelden. En met een ensemble van
zeven muzikanten is toch wel wat meer aan te
vangen. Maar we herhalen: Misschien is onze
tweede voetnoot het gevolg van onze eerste
voetnoot.
De jury stond onder het voorzitterschap van Andrea de Kegel. Onder de
andere leden ook Jeanne Vandenbussche en Lieven Demuynck. De uitslag
leest U in het januarinummer 2009 van “De Driesprong”.
(Cw)

►►►

LAAT ONS, LIEFSTE, SAMEN VAREN …

Dat Bert Peleman een romantische ziel was
en van de Schelde hield, is zeker. Hij heeft
het ook nooit onder stoelen of banken
gestoken. Zijn grote liefde voor “het land
dat ook getekend stond in de palm van zijn
hand” omschreef hij meermaals als
“Scheldediep”…
En hij zong het zelfs met veel bravoure uit
in die brede melodie: ”Laat ons liefste
samen varen … “. Een liefdes-verklaring
van het zuiverste gehalte aan zijn, aan
onze brede stroom!
Eigenlijk voelde ik me die zondag net zo daar op de “Golden River 2”
waarmee ik een dertigtal dames, heren en kinderen, als één grote familie
van Lokeren naar het provinciaal domein Puyenbroeck mocht begeleiden.
Over de Durme, die als een slang met kolieken in haar buik, traag door
het landschap kronkelt om even voorbij Daknam de Moervaart op te
zoeken; iets minder grillig en meer open …
Ik zie me daar nog staan op de boeg van het bovendek als een “schipper
naast God” om Jan de Hartog te citeren. Of als de “schipper “, maar dan
zonder zijn Mathilde, zoals in het populaire feuilleton uit de eerste dagen
van de Vlaamse televisie.
’t Was ook een dag uit de duizend met een zon op haar paasbest tegen een
azuurblauwe lucht waarin hier en daar een watten wolkje verdwaald leek
gelopen. Het groen langs de oever in honderd-en-één tinten wiegde
zachtjes mee op de golven van het water. De hoge canadapopulieren
staken hun koppen nog hoger op en leken op hun tenen te gaan staan. Bij
de knotwilgen troepten enkele koeien lui samen … Tussen het grote
lappendeken van akkers en weiden hier en daar een bescheiden
boerderijtje als uit Madurodam weggelopen …
’t Was een hemelse dag zoals Sabine of Frank er ons maar heel zelden één
aanbieden. Af en toe kwam wel een licht briesje opzetten maar dat deerde
niet. Integendeel! Het speelde door de lange blonde haren van enkele
dames; die zich op het dek koesterden in de hoop op nog wat bruin; het
streelde ook mij over en langs mijn kalende knikker …

Ik voelde mij als Pallieter op zijn schuit op de Nete van zijn “schoon
Lier”… Wat is onze omgeving toch mooi! Mooi in zijn eenvoud en nog
ongerepte natuurlijke pracht. Duizenden plaatjes waard in een bonte
afwisseling van groen, blauw en zilver waarin de zon zich amuseert, speels
en glinsterend …
’t Was bijna zonde die rust en stilte te
verbreken. Maar de mensen verwachten van je
als gids toch enige verklaring, toch enige
uitleg. En in dat decor van duizend levensechte
schilderijtjes vertelde ik over het Waasland,
ooit de tuin van ons land genoemd dank zij het
immense monnikenwerk van de paters van de
Gentse Sint-Pietersabdij, die de “woestine” in
vruchtbaar land hadden omgetoverd; over
Reynaert, de vos, die hier in het land van
Nobel zijn stroopgebied had; over rapen die
hier voor het eerst werden geteeld en die wij
in het najaar uitholden, er een kaarsje in
staken om er mee te gaan spoken; over de
bieten die met duizenden tonnen tot voor kort
naar Moerbeke werden aangevoerd om in de
suikerfabriek te worden verwerkt; over de
klompen die hier uit wilgenhout werden
gekapt; over Anton van Wilderode die hier
opgroeide en er de onuitputtelijke inspiratie
vond voor zijn tientallen Wase gedichten; over
de Wase klompenboer, waarover Yvonne
Waegemans ooit een heel fris liedje schreef,
dat de kinderen van vandaag helaas niet meer
kennen omdat het niet op het repertorium van
K3 staat; over …, over …, over zoveel dat
zomaar te kijk ligt, maar waar wij zo vaak
onachtzaam aan voorbij gaan … De mensen op
de boot keken en genoten …
- “Meneer,” zei me later een mevrouw die van de boot op het treintje
overstapte, ”ik heb er van genoten! Gij hebt dat zo schoon gezegd! Maar
waar ik nog het meest blij om ben, gij hebt mij leren kijken! En ’t Is
waar! De wereld, ons eigen klein landeke is toch zo schoon!”
’t Is waar! Het ontroerde me en ook ik straalde. Precies gelijk de zon die
in Durme en Moervaart scheen !
Eddy Picavet

Nederbrakel en Opbrakel werden in de zeventiger jaren van de vorige eeuw
samengevoegd tot Brakel, samen met nog een aantal kleinere dorpen
daarrond. Door het zuiden van deze fusie trokken op de door windvlagen en
ononderbroken regenbuien geteisterde zondagnamiddag 5 oktober jl. een
veertigtal moedigen om de natuurelementen te trotseren.

Ondanks regen en wind
Dat veertigtal moedigen waren leden van een aantal volkskunstgroepen uit
gouw Oost-Vlaanderen. Meer precies: “Edelhart-Perreke” (die gastgroep
speelde en de zaak georganiseerd had), “Jan en Trees”, “Knipoog”,
“Reynout” en “Sneyssens”. Een gouwwandeling, met andere woorden,
ondanks de vermaningen van de weermannen en weervrouwen dat het een
weer zou zijn “om geen hond door te jagen”. Maar de VVKB heeft andere
stormen getrotseerd … en overleefd. Zo ook die van Oost-Vlaanderen dus!
De mensen van Zottegem/Parike
hadden een echt mooi programma
ineengeknutseld. Op de allereerste
plaats was er natuurlijk het “decor”,
zijnde het heuvelend landschap van
dit
stukje
Vlaamse
Ardennen
bezuiden de kern NederbrakelOpbrakel, rond het schilderachtige
Parike
en
het
taalgrensdorp
Everbeek.
Tweede punt op het menu: Een
bezoekje aan de Kaashoeve aan de
Stechelmandries bij de familie
Faignaert. Velen lieten zich hier het
hoeve-ijs goed smaken. Het blonde
en het donkere bier van de Brakelse
brouwerij De Graal viel duidelijk al
evenzeer in de smaak.

Onderweg: De Verrebeekmolen

Maar zoals bij elk vuurwerk kwam het “boeket” op het laatst. Alle
doorregende en halfverkleumde wandelaars mochten bij aankomst in het
Onthaalcentrum tegenover de kerk van Opbrakel aanschuiven voor een
Breugheltafel. Keuze genoeg, schitterend gepresenteerd en lekker!
Uw dienaar heeft dat overgoten met een smakelijke Triverius, nog een
product van de brouwerij De Graal. Het enige min-punt op het programma –
het slechte weer – was gauw vergeten!
Johan van Breda

Met liefst een vijftigtal waren ze om gezellig samen Daknam met zijn sfeervol
dorpsplein - als weggelopen uit een prentjesboek van Anton Pieck - die derde
zaterdag van de wijnmaand op te zoeken. Voor een gezellige babbel tussen een
natje en een droogje. En om de première van de film “45ste Europeade 2008” in
Martigny (Valais/Zwitserland) mee te beleven. Een gewoonweg schitterend
document van de hand van Fred Scholliers die daarmee meer dan één pluim op zijn
trouwens brede hoed mag steken.

Europeadevrienden heerlijk samen in Daknam
Als welkom in het pittoreske dorpje met één van de oudste stenen bedehuizen uit
het Waasland, loodste Eddy Picavet ons over het kerkhof met zijn laaggezeten
kerkhofmuur mee naar het bescheiden kerkje, dat ooit nog de hofkapel zou zijn
geweest van de waterburcht die de graven van Vlaanderen er in de twaalfde eeuw
hadden bewoond en van waaruit Johanna Van Constantinopel meerdere roeden
grond schonk aan Sint-Niklaas en Sinaai, die daardoor hun Grote Markt en hun Dries
konden uitbouwen. Uiteraard vertelde hij ook over Reynaert, die zijn bloedig spoor
door het Waasland trok en meer speciaal langs het dorpspleintje waar, onder de
linde, Coppe werd begraven “die Reynaert die vos verbeet!” Zelfs de champetter
was present om de mededelingen van het gemeentebestuur voor te lezen en zijn
aandachtig publiek met een kwinkslag één en ander kond te doen” …
In de parochiezaal “Daknamdack” stonden ondertussen de tafels keurig gedekt voor
een droogje en een natje. Nadat Willy Cobbaut de figuur van Mon de Clopper had
belicht - tien jaar geleden gestorven - presenteerde Fred zijn film van de
Europeade (die ook in een nog rijkere/langere versie zal worden aangeboden). Ook
had men nog een document kunnen opvissen uit het archief van Frans de Bie:
“Meiboomplanting 1942”. Een wel uitzonderlijk document!
Onder het publiek … niets dan schoon volk, zoals Theo Smet, André Dewitte, André
Couvreur, Piet Pottie, Armand de Winter. En zelfs, naast de zovele anderen, als
jongste aanwezige, een Grietje Goossenaerts, pas vier en een halve maand jong en
al present onder de feestvierders …

◙
◙
◙

Foto Fred Scholliers

Zoals vorig jaar in Dendermonde kende ook dit keer de gezelligheid geen tijd! Het
donkerde al toen de laatsten (steeds weer dezelfden! …) de zeer gezellige
parochiefeestzaal verlieten. Maar Daknam is altijd schoon. Ook bij avond; zelfs bij
nacht … Ze konden natuurlijk rekenen op een betrouwbare gids, die Lokeren
blijkbaar als zijn broekzak kent en zo die van Dendermonde en verder weg dan ook
feilloos op de juiste baan loodste. Sporting Lokeren had die avond Kortrijk op
bezoek. En dan bieden de Daknamse bossen wel meer een vluchtweg.
In elk geval was het heerlijk die zaterdagnamiddag in Daknam, het schoonste
plekske van Lokeren. Volgend jaar doen we vast opnieuw. Maar dan wellicht “over
’t water”. De kandidaten verdringen zich reeds!
Iemand die er bij was.

Volkskunstgroep “Sneyssens” werd in 1958 opgericht door wijlen Arthur
Raman. De naam van de groep verwijst naar de Gentse vaandrig uit het bekend
gedicht van Albrecht Rodenbach. Van in de beginjaren ging de belangstelling
van de groep naar dansen en musiceren, naar vendelzwaaien en zelfs een
aantal jaren naar het poppenspel. Sindsdien verliepen vele jaren en kan
“Sneyssens” terugblikken op een lang palmares. Zo trok men reeds een
dertigmaal naar de jaarlijkse Europeade en zelfs in Zuid-Afrika zag men leden
van “Sneyssens” aan het werk. De groep is ook initiatiefnemer van het
Provinciaal Volksdansbal dat op 21 juli jl. de 30ste aflevering kende.

50 jaar vkg. Sneyssens
Vijftig jaar volksdans, volksmuziek en vendelzwaaien! Om dat te vieren had
men zondagnamiddag 19 oktober jl. vrienden en sympathisanten uitgenodigd
naar de stemmige zaal van het CC “De Stroming” te Sleidinge (Evergem). De
groep “Xapa” bracht heel mooi een aantal Griekse dansen. De dansgroep
“Barekamutiun” vergastte ons op een aantrekkelijk Armeens repertorium. De
“Vlaams Caledonische Society” bracht een puik Schots en Iers programma.
Uiteraard toonde ook “Sneyssens” zelf dat ze een en ander in hun mars hebben
en lieten zich luid toejuichen voor een schitterend gedanste Vlaamse
bruiloftsuite.
De sprekers hielden het kort: Voorzitter Ronald Snauwaert bracht de
groepshistoriek; VVKB-voorzitter Theo Smet sprak over “Belang van folklore en
situering van ‘Sneyssens’ in dit gegeven”; en Filip Lehouck, schepen van
cultuur in Evergem, bracht de huldegroet van het schepencollege aan de
jubilarissen van “Sneyssens”.
Ronald Snauwaert, zijn bestuursleden, maar ook de dansers, muzikanten en
vendeliers van de groep oogstten terecht een uitbundig applaus. Wij sluiten ons
daar volmondig bij aan. De zaken gaan goed in Evergem. Dat werd in de late
namiddag nog eens onderstreept door een geslaagde receptie met een schone
dranklijst en zeer lekkere hapjes. Echt, de zaken gaan goed in Evergem! (Jvb)

Groepen en individuen die actief zijn in de amateurkunstensector kunnen een
aanvraag indienen voor subsidies voor internationale projecten.

TEGEMOETKOMING IN DE BUITENLANDSE REIZEN
Doelgroep – Vlaamse amateurkunstgroepen (met rechtspersoonlijkheid of aangesloten bij een
erkende organisatie voor amateurkunsten, gevestigd in het Nederlandstalig taalgebied of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest) OF individuele Vlaamse amateurkunstenaars.
Focus – Als uw project tot één van de volgende categorieën behoort, kan het in aanmerking
komen voor een tussenkomst in de reiskosten.
1° Deelneming aan een internationale wedstrijd

met deelnemers uit minstens drie landen

Vlaamse deelnemers bereiken behoorlijk artistiek niveau

grote internationale uitstraling van het evenement
2° Deelneming aan een internationaal festival

zie de drie voorwaarden van 1°
3° Uitsturen van een deskundige naar een internationale activiteit

komen in aanmerking: dirigent, regisseur, choreograaf, docent, deskundige, jurylid zij bieden een bijdrage of leveren een meerwaarde aan de activiteit en zijn
deelnemers
4° Deelneming aan een cursus of workshop

deelnemers uit minstens drie landen

met het oog op bijscholing of kwaliteitsverhoging van eigen kennis of werking
Indiendatum en adres – Uiterlijk één maand vóór aanvang van de reis. Te sturen aan volgend
adres:
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
Aanvraag buitenlandse reiskosten
Arenberggebouw – 4de verdieping, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel
Subsidie – Vermeld duidelijk het gevraagde subsidiebedrag. De subsidie kan hoogstens 75 %
van de reiskosten bedragen. Hiertoe worden enkel internationale vervoerkosten gerekend van
en naar het buitenland. Vervoerkosten in het buitenland zelf komen niet in aanmerking.
Maximale tussenkomst voor reiskosten:

1 000 euro voor individuen

5 000 euro voor groepen
Aanvraagdossier – De aanvraag bestaat o.m. uit een biografie, c.v. of staat van geleverde
prestaties, omschrijving project plus programma-overzicht, reisweg met raming van de kosten
(in euro) en een persoonlijke motivatie. Deze gegevens dient U in te vullen op het ter
beschikking gestelde formulier. (*)
(*) Dit formulier kan men downloaden van het internet. Geef de zoekwoorden subsidies
arenbergstraat in. En dan → het zoekresultaat Projecten amateurkunsten aanklikken.

BEKNOPT VERSLAG
van de
Algemene Vergadering
op maandag 29 september 2008
te Dendermonde.

◙ De lidgelden blijven voor 2009 behouden op het niveau van 2008. Een groep
betaalt 50 euro en ontvangt hiervoor de verzekering en drie nummers van “De
Driesprong”. Per bijkomend exemplaar voor bestuursleden betaalt men 3 euro. Voor
individuele abonnementen op “De Driesprong” blijft de prijs behouden op 15 euro.
Deze abonnementen (6 nummers) kunnen op elk ogenblik ingaan en zijn dus niet aan
het kalenderjaar gebonden.
◙ De samenwerking van de VVKB met een aantal andere verenigingen of
instellingen verloopt prima. ◊ In verband met het Instituut voor Vlaamse Volkskunst
wordt meegedeeld dat de haalbaarheidsstudie en het beleidsplan voorgesteld worden
op dinsdag 14 oktober e.k. in het Kasteel van Schoten. De tweede cursus “Van
vissers, kapers en matrozen” heeft plaats op zondag 16 november e.k. Meer details
hierover in onze rubriek “Voor uw agenda”. ◊ In verband met het Europeadecomité
Vlaanderen wordt verwezen naar de gezamenlijke meiboomplanting 2009 te
Dilbeek. En verder:Aandacht zal besteed worden aan een eventuele vergoeding van
de groepen die deelnemen aan de Europeade 2009 in Klaipeda (Litouwen). ◊ De
samenwerking met het Algemeen Nederlands Verbond lijdt op dit ogenblik enigszins
onder de interne problemen van deze vereniging, maar komt hierdoor geenszins in
gevaar. Wat de samenwerking met Danskant betreft, verloopt alles zoals verwacht.
◙ Evaluatie van afgelopen projecten. De meiboomplanting te Maldegem verliep naar
wens. De afsluitende evaluatie staat op de agenda van de RvB in oktober. Over de
Europeade 2008 te Martigny waren de deelnemende groepen over het algemeen zeer
positief. Enkele praktische opmerkingen en/of suggesties zullen overgemaakt worden
aan het Europeadecomité. Het Sint-Jansweekend verliep schitterend en de
medewerking van Danskant hierbij was prima.
◙ Volgde dan het verslag van themacommissies, werkgroepen en colleges. ◊ Het
novembernummer van “De Driesprong” staat in de steigers en kondigt zich normaal
aan. ◊ Het wegvallen wegens gebrek aan voldoende belangstelling van het
Jeugdtreffen te Heist-aan-zee wordt betreurd. ◊ Met Danskant wordt onderhandeld in
verband met een cursus “Opleiding jeugddansanimator” van begin februari 2009.
Een overzicht van de onderwerpen die hier aan bod zullen komen: Volksdans
internationaal – Vlaamse volksdansen – Kinderdansen – Tienerdansen – Hiphop –

Dansspel – Psychologie van het werken met groepen – Didactiek – Dansexpressie Stemtraining – Muziek – EHBO - stretching. (*) ◊ Voor meer details betreffende de
cursus dd. 16 november e.k. in samenwerking met het IVV verwijzen we naar onze
rubriek “Voor uw agenda”. ◊ Ook in verband met de Plus-werking verwijzen we
naar de rubriek “Voor uw agenda”. ◊ Het gouwvendelen Antwerpen blijft behouden.
Voor de “Verbroedering der Vlaamse vendeliers” i.s.m. het IVV op zondag 30
november 2008: Zie onze rubriek “Voor uw agenda”.
◙ Toekomstige projecten en
planning 2009. ◊ De nieuwjaarsbijeenkomst te Oudenaarde blijft
behouden op zaterdag 17 januari
2009. Er wordt nagedacht om hier
enige vernieuwing in te voeren. De
prijs wordt later bepaald. ◊ Aan de
film “Dranouter” wordt nog steeds
verder gewerkt. ◊ De nationale
meiboomplanting 2009 valt samen
met het jubileumjaar van vkg.
“Pippezijpe” en heeft plaats te
Dilbeek op zondag 24 mei 2009. Er
zullen drie buitenlandse groepen
aanwezig zijn.
◊ De VVKB-website wordt druk bezocht. Er wordt nogmaals bij de groepen
aangedrongen om hun activiteiten op de website-kalender te zetten. ◊ Er wordt
nagedacht over het uitbrengen van een aantrekkelijke VVKB-folder. Dat kan de
werving voor de groepen en de federatie zeker bevorderen. Suggesties zijn
hieromtrent zeer welkom. Contact opnemen met Wilfried Vercammen. (053/667633
– 0475/6646647 – w.vercammen@proximus.be).
◙ De eerstvolgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering heeft plaats in het
lokaal van vkg. “Reynout” te Dendermonde op donderdag 11 december 2008. (Cw)
PS – Om alle misverstanden te vermijden, ook nog volgende voetnoot. Dit “beknopt
verslag” heeft hoegenaamd niet de bedoeling volledig te zijn. Het bevat enkel de
punten waarvan verondersteld wordt dat ze alle leden van de aangesloten groepen
zullen interesseren.
(*) Voor het uitgebreid programma, zie elders in dit nummer van “De Driesprong”.

Zijn de bomen met Kerstmis wit van sneeuw,
Ze zijn in de lente wit van bloesem.
Vlaamse weerspreuk

₪

OPINIE

Wij lijken de tijdsgeest niet mee te hebben. Elke verwijzing naar vroeger wordt
uitgelegd als een uiting van conservatisme, waarvoor men steevast een totaal
verkeerde omschrijving gebruikt. Elk pleidooi om een aantal tradities in ere te
houden, wordt omgebogen tot een vorm van nostalgie, dat al even steevast als een
overdreven negatief begrip wordt gehanteerd. Een verwijzing naar “ons cultureel
erfgoed” kan nog net, maar dan liefst op voorwaarde dat die verwijzing niet te
waarden-gebonden is. Zeker als men via datzelfde cultureel erfgoed ook naar een
eigen nationale Vlaamse identiteit verwijst, blijkt binnen de kortste keren waarmee
we deze paragraaf begonnen zijn: We lijken de tijdsgeest niet mee te hebben.

Bewierokers van het verleden
Zijn wij dat?
Zijn wij dan allemaal “laudatori temporis acti”, lofredenaars van vroeger tijden,
bewierokers van het verleden? Staan wij koppig met het gezicht naar wat voorbij is
en dus onvermijdelijk met onze rug naar de toekomst? En wordt er terecht geschimpt
op mensen en verenigingen die zich van het eigen cultureel erfgoed niet afkeren,
maar integendeel proberen de waarden ervan over te dragen van gisteren naar
morgen?
Op al deze vragen antwoorden wij met overtuiging –
en dus tegen de tijdsgeest in - “neen”. Ons uurwerk
loopt niet achter. Wierook gebruiken wij met mate;
de cultuur van onze voorouders gebruiken wij als een
steun in de rug bij het boetseren van heden en
toekomst; van het eigen cultureel erfgoed keren wij
ons derhalve niet af en als wij daarom beschimpt
worden, vinden wij dat onterecht.
Wij staan niet in steriele kritiekloze bewondering voor noch de vroegere, noch de
hedendaagse cultuur, deze laatste variant trouwens voor een groot deel schatplichtig
aan de eerste. Want, zoals de Britse filosoof Roger Scruton – die ook de tijdsgeest
niet mee heeft – zegt in “Waarom cultuur belangrijk is”, een werk uit 2007: “Het is
zinloos om cultuur te bestuderen als je die niet tevens kunt vernieuwen. Het
onvermogen om te vernieuwen – en zelfs de onwil om te vernieuwen – (…) leidt er
toe dat ons artistiek erfgoed op een onoverkomelijke afstand van het beoogde
publiek komt te staan.”

Wij staan overduidelijk niet buiten of boven ons publiek. Wij staan er middenin. Wat
wij als leden van een Vlaamse volkskunstgroep brengen en de boodschap die wij
allemaal samen via de Vlaamse Volkskunstbeweging uitdragen, is ten andere zeer
waardevol en heeft zelfs voldoende progressieve trekjes. Wij kopiëren het verleden
niet en wij zijn niet blind voor de vergissingen van de generaties die ons
voorafgingen. Als wij het verleden koesteren en als wij allen die ons voorgingen
piëteitsvol gedenken, doen wij dat enkel omdat wij weten en rotsvast geloven dat
“het verleden nooit voorbij is” en als uiting van respect voor wat anderen vóór ons –
en voor ons – deden en betekenden.

Martigny 2008

(Foto Fred Scholliers)

Wij beschouwen het culturele in dat
verleden als waardevol bouwmateriaal
waarmee wij onze toekomst verder gestalte
kunnen geven, aangepast aan de noden en de
verworvenheden van de nieuwe tijd. Meer
concreet naar de Vlaamse volkskunst toe:
wij schrijven nieuwe vendelnummers, wij
creëren nieuwe dansen, wij zingen nieuwe
liederen en wij spelen nieuwe muziek. En
als het verleden in al dat nieuwe nog
zichtbaar is en/of nog meeklinkt – so what?

Zijn wij onvoldoende vernieuwend? Staan wij onvoldoende open voor evoluties en
zelfs revoluties? Voor sommigen zal het altijd te weinig zijn. En wie zich van ons
aller belastinggeld meester gemaakt heeft – zichzelf benoemde monopoliehouders
van de culturele orthodoxie – zal die cliché toch blijven gebruiken om ons de steun te
weigeren waarop wij nochtans minstens evenveel recht hebben als de vriendjes die
met het staatsmanna voortdurend en zeer ruim overgoten worden.
Maar we willen niet eindigen met een pessimistisch klinkende noot. Wij vinden bij
aanverwante verenigingen veel hulp en steun in het kader van echt deugddoende
vormen van samenwerking. Zo alleen staan wij dus duidelijk niet in ons perceel van
het socio-cultureel veld waarin ook ónze ploegscharen nieuwe voren openscheuren.
Wij hebben trouwens een bij decreet georganiseerde machtsgreep op het Vlaams
verenigingsleven overleefd. Wij zullen de tijdsgeest dus ook wel de baas blijven!
Willy Cobbaut

