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DE DRIESPRONG
is
het tweemaandelijks tijdschrift
van de
Vlaamse
Volkskunstbeweging vzw.
(Secretariaat en zetel:
p/a Lieven Stubbe,
Eitikhoveplein 5, 9680 Maarkedal
lieven.stubbe@telenet.be)

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

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

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

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




Vkg. “De Mandoerse” uit Reet heeft er plezier in. (Foto DM).
De nieuwe gouwvoorzitter (midden) van West-Vlaanderen tijdens de gouwdansavond
van 26 september 2009. Hij heeft er duidelijk zin in! (Foto Fred Scholliers).
Vendeliersgilde “Pirrewit” uit Keerbergen in Rotterdam op zaterdag 15 november 2008
(Foto Pirrewit).

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.

November waart in ’t licht
der roodgebrande dreven;
chrysanten wiegen traag
op ’t graf van onze droom.
Jos Vinks

De dans met de dood

DE BOER
Het zaad in de geploegde voren.
Een eedverbond met wind en weer.
Het oogsten van het rijpe koren
is nu, helaas, zijn zorg niet meer.

----------------------- Zie ook onze rubriek “Varia” ------------------------

Struiken en bomen staan nu te verkleuren in het herfstweer
en wachten geduldig op de winter, in de hoop dat een dikke
sneeuwvacht hen dan zal beschermen tegen het gure weer en
tegen de ergste vrieskou. Dat is natuurlijk elk jaar zo, want
“l’histoire est un éternel recommencement”, zoals onze
zuiderburen het uitdrukken. Bij ons sprak een dichter over
“de eendere gang der seizoenen” …
Binnen de jaarkrans der volksgebruiken doen de dagen rond
Allerheiligen en Allerzielen de poort achter het voorbije jaar
dicht, om deze, enkele weken later, opnieuw wagenwijd open
te zetten naar het volgend jaar. Dan worden de dagen en
weken rond de jaarwisseling, zoals steeds, weer doorweven
met veel tradities die wij moeten koesteren.

BESTE VRIENDEN
Uit nostalgie? Omdat het vroeger zoveel beter was? Helemaal
niet! Heel gewoon omdat wij nu eenmaal kind zijn en blijven
van mensen en dingen die ons voorafgegaan zijn. Omdat het
allemaal blijvend invloed laat gelden op ons leven: taal,
zeden, gebruiken, het milieu rondom ons, het materiële én
het immateriële, in het verleden zoals in het heden.
Toch mag dit niet leiden tot verstarring en een zich aan het
verleden vastklampen. De Antwerpse volkskundige Karel C.
Peeters hield het ons in de veertiger jaren van de vorige eeuw
reeds voor: “Het baat niet te treuren om wat voorbij is, hoe
rijk aan poëzie het ook was en hoe schril het ook afsteekt
tegen het eentonige en het kleurloze van onze tijd, waarin het
realisme triomfeert en de cynische onverschilligheid hoogtij
viert. De folklore moet het volksleven bestuderen in zijn
immer voortschrijdende evolutie. De falie en de kanten muts
zijn ook eens nieuwmodisch geweest, zowel als de
petroleumlamp en de stoomtram, die nu reeds tot de
antiquiteiten worden gerekend. (…) Een kunstmatig in stand
houden van oude gebruiken heeft geen nut en geen zin. Waar

het op aankomt, is na te gaan hoe het heden wortel schiet in
het verleden, hoe de eigen volksaard zich doet gelden en hoe
hij tot uiting komt in het evoluerende, zich steeds wijzigende
volksleven.”
Als slot van deze korte
bijdrage: Ik weet dat ik
ruim vroeg ben met mijn
wensen. Maar als het
volgend nummer van “De
Driesprong” verschijnt,
zullen de nieuwjaarsdagen alweer verleden
tijd zijn.
Daarom wens ik U nu
reeds, in naam van het
VVKB-bestuur en van de
redactieraad van “De
Driesprong”, aangename
feestdagen
bij
het
wisselen van het oude
2009 naar het nieuwe
2010.
En ook nog dit natuurlijk: Tot in Oudenaarde in de Salons
Mantovani op zaterdagavond 23 januari 2010 voor de even
traditionele als gezellige nieuwjaarsreceptie van onze Vlaamse
Volkskunstbeweging!
Theo Smet.

Ze behoren duidelijk tot een uitstervend ras. Bedoeld zijn: De draaiorgels op onze
kermissen. Men komt ze inderdaad nog maar zelden tegen. Ze zijn onweerlegbaar de
strijd aan het verliezen tegen het oorverdovend lawaai waarmee hedendaagse
geluidsboxen tussen de paardenmolens en de wafelkramen de sfeer en onze
trommelvliezen naar de vaantjes helpen.
Gelukkig en voor de kleine orgels zijn de bijhorende aapjes nog niet ten offer
gevallen aan de reglementitis die onze moderne samenleving de voorbije jaren in
steeds hogere mate teistert. Tenzij Vandenbossche ons ondertussen ingehaald heeft
en ook die traditie uit het straatbeeld moet verdwijnen wegens – zogezegd dieronvriendelijk!
Cijfers over Vlaanderen hebben we niet kunnen vinden. Maar over onze
noorderburen vonden we wel een statistiekje, waaruit blijkt dat Amsterdam vóór
Wereldoorlog II tussen de 34 en 40 orgels telde. In 1994 waren er dat nog 14.
Vandaag de dag zijn er nog maar drie opererende pierementen, die echter niet langer
dan een half uur op een en dezelfde plaats hun deuntjes ten beste mogen geven en op
populaire plaatsen als de Kalverstraat zelfs niet langer dan tien minuten. Neen, dat
stemt ons allemaal niet vrolijk …

DRAAIORGELS
Onvervangbaar cultuurgoed
Vooraf wat vragen.
En uiteraard ook de antwoorden. Wat is een draaiorgel? Een draaiorgel is een
automatisch spelend pijporgel, een blaasinstrument dus voorzien van orgelpijpen,
alhoewel het ook andere instrumenten kan bezitten, bv. slagwerk.
De pijpen worden tot klinken gebracht
door middel van een mechanisme – we
gaan hier te rade bij Gerrit Slagmolen
en zijn “Muzieklexicon” uit 1957 –
aangedreven via een door de ‘orgelman’
gedraaid wiel, dat tegelijkertijd de wind
toevoert en de vouwbladen van het boek
(zie illustratie op deze bladzijde) met de
erin geponste muziek door het
instrument doet bewegen.
Zijn er verschillende soorten draaiorgels? Inderdaad. De meest bekende soort is het
groot straatdraaiorgel, ook pierement genoemd. Daarnaast kennen we o.a. het
kermisorgel en het dansorgel. De meest sympathieke vorm van het draaiorgel is het

zgn. handdraaiorgel, een kleine en draagbare vorm. De meeste van deze orgeltjes zijn
van Duitse makelij en zijn dikwijls replica’s van de Berlijnse “Leierkasten”, zoals
deze orgeltjes in Duitsland genoemd worden.
De herkomst van het draaiorgel? Hiervoor citeren we Jolly Van der Velden in het
zomernummer 2008 van “Traditie”: “In 1806 werd in Duitsland de eerste
draaiorgelfabriek geopend. Frankrijk volgde snel. De draaiorgels in de 19de eeuw
hadden als drager van het muziekprogramma een cilinder met stiften en bruggetjes.
Als de rol één keer was omgedraaid, was de melodie afgelopen. Vaak kon de rol dan
nog verschoven worden, zodat er zes tot twaalf muziekstukken gespeeld konden
worden. Toch bleef dat een beperkt repertoire.
◄DE GROTE
BROER …

… EN HET KLEINE BROERTJE: Oude straatmuzikant
met een klein draaiorgel dat op een stok rust en met een
riem om zijn hals wordt vastgehouden.
►

In 1892 kwam de Parijzenaar Gavioli met een nieuwe uitvinding: het draaiorgelboek.
Het was een revolutie in de draaiorgelbouw. In plaats van het gebruik van grote,
zware en kwetsbare cilinders kon het muziekprogramma nu geponst worden in
zigzag gevouwen, kartonnen orgelboeken die veel lichter en goedkoper waren. Dit
systeem laat de zgn. toetsen van het instrument in de ponsgaten van het orgelboek
vallen, waardoor er klepjes geopend worden die lucht laten stromen in de orgelpijpen
die het geluid voortbrengen. Aanvankelijk ging het aantal toetsen gelijk op met het
aantal orgelpijpen; in een later stadium werd het technisch mogelijk een instrument
met bv. zeventig toetsen wel tweehonderd orgelpijpen te laten bespelen. Wat
uiteraard meer muzikale variatie opleverde. “

En hoe werkt zo’n instrument dan eigenlijk? In vorige paragrafen werden reeds
aanzetten gegeven van het antwoord op deze vraag. We willen niet in herhaling
vallen. We voegen er nog slechts het volgende aan toe: Bij de kleinere orgels is het
dus de ‘orgelman’ die aan het wiel draait en tegelijkertijd de wind toevoegt en het
boek door het instrument doet bewegen. Men ontmoet nu ook gemotoriseerde
vormen van aandrijving.
Bloei en teloorgang
De grote bloeiperiode van de dansorgels viel samen met die van de kermisorgels,
meer bepaald in de jaren tussen de twee wereldoorlogen. Nadien kwamen de banden,
de platen en nu de CD’s als muziekdragers, met veel meer mogelijkheden dan alle
pierementen, buikorgels, straatorgels en dansorgels samen. Veel handelbaarder ook,
veel goedkoper en noem maar op. De draaiorgels in hun verschillende vormen zijn
nu in feite curiosa, nog zelden op straat, op kermissen of in zalen te zien. In veel
gevallen zijn het museumstukken geworden.
En toch blijven ze onze sympathie hebben. Met hun eigen specifieke klank, dikwijls
ook mooi versierd met gouden krullen, geschilderde bloemen en landelijke taferelen
en … uiteindelijk zoveel menselijker dan de moderne toestellen.
Cultuurgoed
Draaiorgels, ongeacht de afmetingen, de grote maar evenzeer de kleintjes, ze
behoren tot ons cultuurgoed. En zijn ze uit het straatbeeld zo goed als verdwenen, de
musea hebben er nog. Voor het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement moet
je naar Utrecht in Nederland. Maar de verplaatsing loont: Een levend museum, waar
zo ’n elfhonderd instrumenten niet alleen te bekijken, maar ook te horen zijn en waar
een ouderwets dansje rustig kan op de tonen van een al even ouderwets dansorgel.
We zeggen ouderwets, maar we bedoelen er geenszins verouderd mee!
We citeerden Utrecht. Men kan ook naar Haarlem. Of dichterbij, naar het
Draaiorgelmuseum in Voortkapel-Westerlo. En voor de echte liefhebbers is er de
Kring van Draaiorgelvrienden en hun tijdschrift “Het Pierement”.
Willy Cobbaut

Een praatje met Frans Pfaff

Wie Pfaff zegt, denkt onwillekeurig aan Jean-Marie, él sympatico. Maar
dan zit je wel op een verkeerd spoor. Want ónze Frans heeft niets met
voetbal te doen. Toch is ook hij een buitenbeentje, want hij draait het
orgel op kermissen en markten. Zo brengt hij daar kleur, gezelligheid
en sfeer.
Frans is een flinke vijftiger die met zijn sympathieke kop en dominant
aanwezige snor en baard onder zijn brede zwarte of strooien hoed –
naar gelang het seizoen - uit zijn pierementje de evergreens en volkse
wijsjes zo maar laat opborrelen en de omgeving vult met een handvol
nostalgie.

Daar komt de orgelman …
Frans is een man naar mijn hart; zijn melodietjes in kartonnen boeken
gekapt niet minder. Ik ontmoet hem regelmatig op de wekelijkse markt
in Lokeren. Je hoeft hem er niet te zoeken, je hoort hem al van verre.
Als hij er is, dan leeft de markt intenser, dan zit er werkelijk muziek in
de lucht en kleurt hij het hele marktgebeuren tot een feestelijke
voormiddag.
Frans draait het wiel al vele jaren; met kennis van zaken en precies in
de maat. Op zijn orgeltje danst een pluchen aapje vrolijk rond.
Waarom een pluchen? - “De mensen hebben aan één aap al meer dan
genoeg!”, grapt hij, terwijl hij voor de zoveelste keer zijn zware
zilveren snor nog even fatsoeneert.

Hoe hij daarmee begonnen is ?
- “Het zat in de familie; al sinds mijn grootvader. Ook de accordeon
had voor ons geen geheimen, zeker niet in de volkse melodieën en de

schlagers van die tijd. Ik erfde dit orgeltje van mijn vader. Het is voor
mij een echte relikwie, een familiestuk, dat ik nooit van de hand zal
doen, ook al hebben sommigen mij daar al heel wat voor geboden.
Orgelman van grootvader op kleinzoon, speel ik regelmatig op
wekelijkse
markten,
kermissen,
allerlei
festiviteiten,
in
bejaardenhomes … Het is heerlijk de mensen te zien opfleuren bij een
speelse melodie, een vrolijke deun vol nostalgie.
Ooit zong Rina Pia: ‘Er speelt een orgel in de straat …’ Dat is mijn
opdracht, mijn dagdagelijkse werk; mijn job die telkens opnieuw een
heerlijke belevenis inhoudt. Mensen door de nostalgische klanken van
mijn orgeltje een stukje amusement brengen, dat is toch wel een
verrijkende opdracht?”
Met zijn orgel
“De Padjalder”
(een Verbeeck
met 36 toetsen)
en zijn
pluchen aapje
trekt Frans naar
markten, naar
rusthuizen en
naar allerlei
festiviteiten!

Geraak je nog gemakkelijk aan de muziekboeken?
“Dat is geen probleem. Er zijn nog wel meer bedrijven die deze boeken
kappen: een heel precies werkje dat geduld vraagt en aandacht. Want
een ongecontroleerd vierkantje of balkje kan
een storend element vormen in de melodie of de begeleiding Ik ben
wel handign maar dat kappen doe ik niet zelf. Ik laat dat aan
specialisten over! En die zijn er gelukkig nog!”
“Nooit zin om met de melodietjes mee te zingen?” “
Frans lacht … - “Zingen is niet aan mij besteed. Laat mijn orgeltje zijn
werk maar doen. Dat kiest altijd de juiste toon … Ik zou het met mijn
stem alleen maar verbrodden!”

Hij antwoordt met een duidelijk Antwerps accent. Hij is ook een zoon
van Groot-Antwerpen, uit Berendrecht om precies te zijn. Berendrecht,
U weet wel, dat polderdorp ten noorden van de Metropool. De
eigenlijke polders zijn grotendeels verdwenen onder een opgespoten
zandlaag, alles in dienst van de haven. Maar Berendrecht is er nog
altijd. Het heeft in 1958 zelfs de annexatie door Antwerpen overleefd!
Frans maakt de brug tussen heden en verleden bij melodietjes die het
hart blijven bekoren en enige nostalgie oproepen. “La Paloma”, “J’ai
deux amours”, fragmenten uit “De Zigeunerbaron” of uit “De Lustige
Weduwe”. Maar ook de “Radetzkymars” bv. of “Berliner Luft”, “Daar
bij die molen” ... En nog zoveel meer tussen de soms al verkleurde
boeken waarin elke melodie met zorg en vol harmonie werd uitgekapt.
Bij elk deuntje gaan de ogen van Frans als sterretjes schitteren. En ik
weet dat hij er evenveel deugd aan beleeft als de vele passanten en
marktkramers, die hem echt missen als hij een keer verstek moet laten
gaan.
De Frans is de zon van de markt, ook bij zwaar bewolkte hemel. Een
man uit de duizend. Net als zijn orgeltje. Een brok antiek, dat wel, en
oud, dat ook, maar vast nog lang niet versleten.
Dag Frans! Dag trouwe orgelman!

Het gesprek voerde Eddy Picavet

█ Met ons aller Jean-Marie deelt Frans niet alleen de familienaam, hij is ook
effectief familie van “él sympatico” …
█ Met zijn “Padjalder” bracht Frans Pfaff het tot kampioen van de provincie
Antwerpen.
█ De orgelbouwersfirma J. Verbeeck bvba is gevestigd in de Eikenlei 179 te
2960 Sint-Job-in-’t Goor. Wie de firma wil contacteren, hier de nodige gegevens:
Tel. 03/290.87.15. Fax. 03/290.87.16. E-post: johnny.verbeeck@telenet.be.
█ De firma Verbeeck werd gesticht in 1884 toen Jan Verbeeck (1861-1936) te
Antwerpen een orgelbedrijf oprichtte.

Een vroeg kerstverhaal ------------------------------------------------------------------------“In die dagen nu verscheen er een besluit van keizer Augustus om een volkstelling
(…) te houden. (…) Allen gingen op reis om zich aan te geven, ieder naar zijn eigen
stad. En daar Jozef uit het huis en het geslacht van David was, vertrok hij uit Galilea,
uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om
zich aan te geven met Maria (…) die in gezegende toestand was.
En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren
zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond Hem in doeken en legde Hem
neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.” (*)

OMDAT VOOR HEN GEEN PLAATS WAS IN DE HERBERG
De auteur van bovenstaande bijbeltekst is Lucas, een Syriër uit Antiochië en medicus
van beroep. Voor dat laatste wordt in de vakliteratuur verwezen naar de brief die de
H. Paulus schreef aan de christenen van Kolosse, een stad langs de handelsweg die
de havenstad Ephese – aan de westkust van het huidige Turkije - via Tarsus met
Syrië verbond.
Zoals gezegd, Lucas was medicus van beroep. Zijn geboorteverhaal van Jezus is
duidelijk zonder de minste literaire bedoelingen geschreven. We zouden eerder
zeggen dat de taal meer aansluit bij de stijl van een droog medisch rapport. Indien
deze evangelist een literair auteur zou geweest zijn – quod non – had hij de tocht van
Jozef en Maria van Galilea naar Judea veeleer als een reisverhaal aan zijn lezers
gepresenteerd. Misschien wel iets in de stijl van wat hier nu volgt.
In die dagen kondigde keizer Augustus een besluit af om in heel zijn Rijk een
volkstelling te houden. In Rome hield men namelijk nauwkeurig de gegevens bij
betreffende de bevolking van het hele keizerrijk.
Toen dat nieuws ook de inwoners van Nazareth in Galilea bereikte, werd dat niet
door iedereen op gejuich onthaald. Een volkstelling betekende voor heel wat
inwoners immers niet zich even op het marktplein bij de Romeinse administratie
gaan tonen. Omdat Jozef uit het huis en het geslacht van David was, diende hij
zich, samen met Maria, aan te melden in Bethlehem, geboortestad van koning David
en dus ook zijn vaderstad. Voor Maria en Jozef betekende dat dus een reis van
Nazareth, klein dorp in Galilea, naar Bethlehem in Judea, een Kanaänietische stad
even ten zuiden van Jeruzalem. Al met al toch een reis van een goede honderd km!
Omdat Jozef een niet onvermogend man was, kon het jonge paar zich een ezel
aanschaffen, zodat de zwangere Maria het hele traject niet te voet moest afleggen.
Ze volgden voor hun tocht het dal van de Jordaan, die zich met ontelbare kronkels
een weg baant naar de Dode Zee. De lasten van deze meerdaagse tocht werden
weliswaar wat aangenamer gemaakt omdat het stroomgebied van de Jordaan een
tropische vegetatie heeft – scherp afstekend bij de kale omgeving van de droge en
woeste hogerop gelegen streek Araba – en een rijke fauna.
Om vanuit Jericho, even vóór de Dode Zee, dan uiteindelijk Bethlehem te bereiken,
dienden ze echter het dal van de Jordaan te verlaten en een goede twintig km door
het dorre, bergachtig gebied rond Jeruzalem te trekken.

Zoals ze ook gedaan hadden tijdens hun tocht langs de Jordaan, gingen ze in
Bethlehem op zoek naar een herberg om te overnachten. Zo een herberg bestond
meestal uit een ommuurde ruimte of binnenhof, waaromheen de verblijven van
mens en dier gegroepeerd waren. In geval van nood konden er ook zieken of
gewonden verpleegd worden.
En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat Maria
baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond Hem in doeken en legde
hem neer in de kribbe. Later zou verteld worden dat zulks gebeurde “omdat voor
hen geen plaats was in de herberg.” Vooral voor de waard van “Het hof van
Bethlehem”, de herberg in kwestie, is zulke uitspraak natuurlijk niet zeer vleiend
en trouwens ook niet helemaal de waarheid.
Wat is er precies gebeurd? Toen Jozef en Maria zich in “Het hof van Bethlehem”
aanboden, zag de waard al direct hoever de zaken stonden. En omdat herbergiers,
ook toen al, met hun twee voeten vast op de begane grond plegen te staan, wou de
man Maria niet overleveren aan de spotzucht van een aantal klanten met duidelijk
reeds een goed stuk in hun kraag. Daarenboven, het koppel had een ezel bij. Een en
ander bracht de oplossing. Omdat de goede man het bij de Euclidische meetkunde
hield en voor hem de kortste afstand tussen twee punten dus een rechte was –
anders gezegd: omdat hij twee vliegen in één klap wou slaan – bood hij hun een
verblijf aan de overkant van de binnenhof aan, in normale omstandigheden het
verblijf voor lastdieren.

Daar werd Jezus dan geboren, dank zij een pientere herbergwaard ver genoeg van de
spot en de misplaatste grappen van de locale Daerdens … Daar vonden de herders
Hem die in de omgeving de wacht hielden bij hun kudden. Daar vonden ook de drie
Wijzen uit het Oosten Hem. En van daar is Hij met Jozef en Maria teruggekeerd naar
Nazareth in Galilea.
Johan van Breda.
(*) Voor dit bijbelcitaat werd gebruik gemaakt van resp. de Canisiusvertaling en,
voor de tweede paragraaf, van de zgn. Statenbijbel.
Linosnede van Frank-Ivo van Damme

INSTITUUT VOOR
VLAAMSE VOLKSKUNST
Markt 40 bus 4, 9160 LOKEREN
_____ ________

__VLAAMS VENDELARCHIEF__

UITNODIGING
voor het 25ste jaar …

VERBROEDERINGSBIJEENKOMST
2009
HOOGSTRATEN – VEILING DER KEMPEN
Loenhoutseweg (hoofdingang)

op ZONDAG 29 NOVEMBER 2009 om 9.10 uur
Op het programma staan 3 sessies, die ieder een halve dag in beslag
nemen. Gedurende een ganse dag kan iedere deelnemer dus 2 sessies naar
keuze volgen:
Sessie 1: Aanleren van de reeks Potpourri, uit de nieuwe bundel
Vendel Nu 7, een bij momenten snelle muziekreeks van vendelgroep
Ansfried (Sint-Sebastiaansgilde) uit Westerlo.
Sessie 2: Herhaling van: de vorig jaar aangeleerde reeks
Bierreeks. Dit is een reeks voor ervaren vendeliers, een creatie van
vendelgroep Draposmaaiter uit Jette. Deze reeks wordt de hele tijd
gevendeld met één hand.
Sessie 3: Aanleren van de reeks In Dulce Jubilo door Herman
Buyl van Flago uit Haaltert. Een reeks met grote vlaggen voor enigzins
ervaren vendeliers op de muziek In Dulce Jubilo van Mike Oldfield.
Voor nieuwe vendeliers (minimum 12 jaar): de eerste vendelbewegingen
aanleren van De groet ven Leefdaal en van De Noordkempische reeks. Op
aanvraag kan worden gezorgd voor vendelmateriaal om die dag te gebruiken.
Deze sessie voor beginners is tevens opgezet als vervolg op de Kaderdag
vendelen voor beginners van Danspunt & IVV, van 27 september 2009.

Verder nog op het programma:
rondetafelgesprek - gelegenheid tot demonstratie van nieuwe vendelreeksen (graag vooraf een seintje) - voorstelling nieuwe uitgave Vendel
Nu 7 met beschrijving van 4 vendelreeksen - demonstratie van de
traditionele reeksen uit Het Vliegende Vendel.

Op deze dag te koop: alle publicaties van het Vlaams Vendelarchief
Wetenswaardigheden:
Inschrijven om 9.10 uur, aanvang 9.30 uur, einde omstreeks 16 uur
Knapzak meebrengen, drank ter plaatse verkrijgbaar
Deelname in de kosten: 8 euro per persoon
Inlichtingen/aanmeldingen:
Frans De Schutter, Amelbergastraat 90, 2240 Zandhoven, tel.
03/484.57.41 e-mail: deschutterverryckt@skynet.be;
Stefaan Haesen, Stationsstraat 266, 2860 Sint-Katelijne-Waver, tel.
015/31.47.23, e-mail:stefaan.haesen@telenet.be.
Met deze wordt U hartelijk uitgenodigd voor deze
verbroederingsbijeenkomst
Namens het Vendelarchief
Met vriendelijke groeten,
Frans De Schutter.

Precies vijfentwintig jaar geleden kwam, op voorstel van een aantal
vendeliers, de ‘Verbroedering van Vlaamse Vendeliers’ tot stand. Een
initiatief zonder enige verenigingsvorm, zonder leden, zonder bestuur, waar
iedereen die enige belangstelling heeft voor de oude gildendiscipline van het
vendelzwaaien welkom is. In dit opzet heeft het Vlaams Vendelarchief,
werkgroep van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst, slechts de taak op
zich genomen om éénmaal per jaar de vendeliers/vendelierskorpsen bijeen te
roepen op een daartoe geschikte plaats. Iedereen zonder onderscheid van
federatie of organisatie, is van harte welkom. De bedoeling van deze
bijeenkomst is meervoudig: kennismaking met andere vendeliers/korpsen,
wellicht andere werkwijzen; kennismaking met zowel traditionele als nieuwe
vendelspelen; uitwisselen van ideeën en wederzijds hulpbetoon; gelegenheid
bieden tot voorlichten, opleiden en vervolmaken van vendeliers.

VOOR
UW
AGENDA
DATA GOUWVENDELEN ANTWERPEN

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

Voor november en december 2009 ……………………………… Plaats nog te bepalen
Info wordt U graag verstrekt door Danny Van den Brande …...….. (0475/695662)
ZA 7 NOVEMBER 2009
Jaarlijks volksdansbal van vkg. “Jovolka” in de Gemeentelijke Feestzaal
“Bruggeske”, Hoevensebaan 12 te 2950 Kapellen (Antwerpen). Aanvang om
20.00 uur. Het bal wordt voorafgegaan door een uurtje kinderdansen. Info:
info@jovolka.be.
Folkloreavond “Dagboek van Manse”. Een organisatie van vkg. “’t Vrij
Uurke” ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de groep. Mmv. het
Zedelgems koor “De Trevieren Singers”. Dit avondvullend programma brengt
een kijk op het leven in Vlaanderen eind 19de eeuw. Een prachtig schouwspel
dat gebracht wordt met dans, zang, spel, muziek, een verteller en multimediaal
ondersteund. Locatie: Cultuurzaal “De Groene Meersen”, Stadionlaan 48 te
8210 Zedelgem. Aanvang: 19 uur. Inkom 5 euro. Info: Johnny Eeclo
(0494/118781). Ook www.vrij-uurke.be.
ZO 15 NOVEMBER 2010
Cursus Estse dansen voor aanvangers en gevorderden. Locatie:
Jeugdcentrum Castelhof, Molenstraat 102 te 1700 Sint-Martens-Bodegem.
Org. VVKB Danscollege ism. Danskant. Aanvang 10 uur. Inschrijven tot 5
november e.k. via secretariaat@vvkb.org. Te betalen op de cursusdag: 15 euro
(incl. muziek en dansbeschrijvingen) of 10 euro (enkel dansbeschrijvingen).
Pick-nick mee te brengen. Drank ter plaatse te verkrijgen.
ZA 21 NOVEMBER 2009
Hovelingenbal – Op het programma een brede waaier met Vlaamse en
internationale dansen, die telkens vooraf in het kort aangeleerd worden.
Locatie: CC “Zomerloos”, Sportstraat 1 te 8470 Gistel. Org. vkg. “De
Hovelingen-Viking”. Aanvang om 20.00 uur. Info: Koen Denduyver
(0496/231803) of koen@hovelingen.be. Ook www.hovelingen.be/bal.
ZA 28 NOVEMBER 2009
Volksdansbal in CC “Bellekouter”, Bellestraat 99 te Affligem. Om 19 uur:
Kinder- en tienerbal. Om 20 uur: Volksdans en zang voor jeugd en
volwassenen. Org. vkg. “Knipoog” (Affligem). Het orkest “Bruers en Zussen”
speelt ten dans. Inkom: 3 euro. Beneden 12 jaar: gratis. Info: 0473/475393 of
knipoog@knipoogaffligem.be. Wegbeschrijving: zie www.knipoogaffligem.be.

ZA 28 en ZO 29 NOVEMBER 2009
Combiweekend Vlaamse dansen. Cursusweekend voor dansleiders en ge-

vorderde dansers. Locatie: Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat
61, 2390 Malle. Info: info@danspunt.be. Tel. 09/269 45 30. Inschrijven en
betalen vóór 6 november. Maar misschien mag enkele dagen later ook wel.
ZO 29 NOVEMBER 2009
Voorstelling van de bundel cursiefjes “De mensen rondom ons …”
van Eddy Picavet om 11 uur op de zolder van de bibliotheek van
Lokeren. (Aan het plein naast de St.-Laurentiuskerk).
ZO 6 DECEMBER 2009
Kerstmarkt in de “Zevenster”, Pastoor de Meerleerstraat 94, 9100 SintNiklaas. Org. vkg. “Boerke Naas”. Info: Sigrun van Eynde (03/777 97 52) of
Korine Henriet (0486/76 27 23). Of via boerke.naas@telenet.be.
ZA 12 DECEMBER 2009
Volksdansfeest van vkg. “Korneel” in de Oude Stadsfeestzaal, F. de
Merodestraat 28 te 2800 Mechelen. Aanvang: 20.00 uur. Inkom: 2,5 eiro. Info:
korneel.leest@hotmail.com.
ZA 19 DECEMBER 2009
Joelfeest van vkg. “Boerke Naas” in het lokaal “De Zevenster”, Pastoor de
Meerleerstraat 94 te 9100 Sint-Niklaas. Aanvang: 17 uur. Info: Sigrun van
Eynde (03/777 97 52) of Korine Henriet (0486/76 27 23). En ook via
boerke.naas@telenet.be.
ZA 23 JANUARI 2010
Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van VVKB. Voor meer info: Zie elders in dit
nummer.
ZA 20 MAART 2010
Volksdansbal van vkg. Mie Katoen in de Ruitershal te Brasschaat. Meer info
in volgend nummer.

Noteer ook nu reeds in uw agenda …

◙ Nationale meiboomplanting op zondag 16 mei 2010 in Puurs.
◙ 20ste Sint-Jansweekend in het Bivakhuis Hoge Duin te Oostduinkerke.

Van

vrijdag 2 tot zondag 4 juli 2010. Een organisatie van het VVKB-Jeugdcollege.

◙

47ste Europeade in Bozen, Süd-Tirol. Van woensdag 21 tot zondag 25 juli 2010.

PROGRAMMA van de PLUSWERKING 2009
7 november 2009 – Plusdansdtreffen van 10 tot 16 uur in het Dienstencentrum,
Schoolstraat 44 te 2970 Schilde
11 tot 13 december 2009 – Luciaweekend in het Vakantiecentrum
“De Barkentijn”, Albert I-laan 126 te 8620 Nieuwpoort-Bad
Org. Danspunt. Voor meer info → wouters.paula@gmail.com of 03/475.12.05.

NIEUWJAARS
DANS
BIJEENKOMST

De voorzitter en het bestuur van de Vlaamse
Volkskunstbeweging nodigen U vriendelijk uit om op
zaterdag 23 januari 2010 in de “Salons Mantovani”, Doorn 1 te
Eine/Oudenaarde het nieuwe jaar feestelijk in te zetten.

■ Verwelkoming vanaf 18 u 30’ met een glaasje Blanc de Blancs
of een fruitsap, vergezeld van enkele hapjes.
■ Feestmaaltijd om 19 u 30’.
■ Muzikale omlijsting door Ronald Verhelle en zijn muzikanten,
toespraak van voorzitter Theo Smet, uitreiking van de eretekens
en dansfeest na de maaltijd.
■ Weerzien van vele
feeststemming tot …

vrienden,

gezellige

babbels

en

Persoonlijke uitnodiging (of via het groepssecretariaat) volgt.

EEN SCARWANDELING, EEN SCARSTANDJE, SCARDANSEN,
SCARSMIKKELEN EN EEN SCARPERITIEFJE, in de taalkunde zou
men dat neologismen noemen. In Heule bij Kortrijk waren dat de woorden
die men gebruikte in de uitnodiging voor de gouwdansavond, meer precies
voor de gouwdansavond van zaterdag 26 september jl. De organiserende
groep was deze maal vkg. “Scarminkel” en U begrijpt al onmiddellijk de
herkomst van voornoemde “neologismen”.

Voorzitterswissel
in gouw West-Vlaanderen
Het plaatselijk buurthuis “’t Senter” in St.-Katrien-Heule zat die
zaterdagavond afgeladen vol. De eigenlijke dansavond begon pas om 21 uur
en de dansleiders hadden een gevarieerd dansprogramma voorbereid dat
begon met de “Pieternel” en uren later eindigde met de “All American
Promenade”, dat alles begeleid door een hele schare muzikanten.
Tot zover niets ongewoons, ware het niet dat we in de uitnodiging dat ene
zinnetje lazen: “Tussen het dansen door wordt een officieel moment ingelast,
waarbij Roland de fakkel zal doorgeven aan Koen.” Voluit geschreven waren
bedoeld Roland Man en Koen Denduyver. En zo gebeurde dus.

Letterlijk
en figuurlijk:
Roland Man
geeft de
fakkel door
aan
Koen Denduyver
(Foto Fred Scholliers)
Roland Man had in 2000 de fakkel als gouwvoorzitter overgenomen van
Karel Pottie. Een decennium lang heeft hij de gouw West-Vlaanderen verder
uitgebouwd tot een succesrijk geheel met een mooi aantal goedwerkende
volkskunstgroepen. Sinds die zaterdagavond 26 september 2009 is hij dus
ere-gouwvoorzitter van West-Vlaanderen. Koen Denduyver nam de fakkel
over. Voor die gelegenheid had voorzitter Theo Smet – om familiale redenen
verhinderd zelf aanwezig te zijn – aan Roland en Koen een brief geschreven
waaruit we hier een aantal passages citeren:

Beste West-Vlaamse volksdansvrienden,
Beste Roland en Koen.
De laatste jaren zijn we het gewoon geworden dat alles wat in West-Vlaanderen
georganiseerd wordt een succes is. We staan daar niet meer bij stil. Maar dit is
echt niet evident en in dansend Vlaanderen wordt met veel bewondering
gekeken naar de groei en de bloei van onze groepen. Dit is natuurlijk voor een
groot stuk mee gemaakt door gouwvoorzitter Roland Man.
Hij volgde met veel enthousiasme Karel Pottie op als voorzitter en ging
vastberaden op het zelfde elan verder. Roland, in alle eenvoud en op je eigen
stille manier kon je zo veel mensen overtuigen en meetrekken om van de WestVlaamse groepen één grote familie te maken. In plaats van elkaar proberen te
overtroeven en de loef af te steken, werkten onze groepen en muzikanten
SAMEN en maakten zo elkaar STERKER. Elke groep heeft al eens moeilijke
periodes, maar in die stroming van samenwerking werd iedereen meegenomen
en opgenomen. (…) In West-Vlaanderen is het de normaalste zaak van de
wereld dat groepen elkaar helpen en samen optredens en festivals organiseren.
In dit alles speelt de gouwwerking een zeer voorname rol. Daarin wisselt men
ideeën uit, zoekt men naar samenwerking, en VINDT men elkaar. Roland, heel
erg bedankt voor al die bezieling en het vele werk dat daarvoor, vooral achter
de schermen gebeurd is. Je hebt zelf gezegd dat je nog actief blijft in de
volksdans en in de gouw en we hopen dat we ook in de toekomst op U en op je
vrouwtje Sonja zullen kunnen blijven rekenen.
Het is natuurlijk jammer dat Roland op zo een jeugdige leeftijd stopt als
voorzitter, maar hij heeft daar het volste recht toe en het is hem van ganser
harte gegund. Hij heeft ook zelf mee gezocht naar een waardige opvolger en
heeft die ook gevonden. Koen Denduyver draait ook al vele jaren mee in de
Vlaamse, West-Vlaamse en internationale volksdanswereld. Hij is gekend in
West-Vlaanderen en omstreken, en vooral ook in het Gentse. Koen neemt met
veel enthousiasme de fakkel over. Koen, met het gouwbestuur waarop ook
Roland altijd kon rekenen, en met VVKB staan wij 200% achter jou. Zoals wij je
allemaal kennen, twijfelt niemand er aan dat jij het bezielend enthousiasme van
Roland zal kunnen verder zetten. Jij en je groep zijn één van de toonbeelden van
samenwerking tussen groepen. Wij wensen je het allerbeste als kersverse WestVlaamse gouwvoorzitter.
Bedankt Roland en Koen en jullie allemaal voor de medewerking. Nog een heel
gezellige gouwdansavond en een sprankelende toekomstige gouwwerking.
Theo Smet, voorzitter VVKB

Over die toekomstige gouwwerking, daarover maakt niemand zich zorgen.
Dat zal lopen als een trein. En wat die gezellige gouwdansavond betreft, die
is er gekomen. Daarvan waren uw twee dienaars – Fred voor de foto’s en
ondergetekende voor het verslagje – getuige.
Willy Cobbaut

HET JAAR 2009 is voor de Wase volkskunstgroep “Boerke Naas” een zeer
feestelijke periode geworden. Gespreid over het hele seizoen vierde men het
zestigjarig bestaan. Diamant dus en die stond ook feestelijk centraal tijdens
de slotavond in de voorbije weken in de stadsfeestzalen aan het Stationsplein
te Sint-Niklaas.

“Boerke Naas”
feest een heel jaar!

Maar eigenlijk was het begonnen met het planten van de mei in het
Romain De Vidtspark, onder een stralende zon maar met een vrij matige
belangstelling. De nieuwe kledij in knalrood voor de meisjes en goudgele
hesjes voor de jongens gaven het geheel tegen een weelde van groen toch wel
een zeer blij accent. Later belichtte men in een tentoonstelling van foto’s,
krantenknipsels, vlaggen en vroegere kledij, de evolutie en de groei bij
talrijke succesrijke optredens in binnen- en buitenland. Naar oude traditie en
vaste waarde in de jaarwerking haalde men half augustus feestelijk de
oogst in.
Begin oktober zette men dan een zeer geslaagd orgelpunt achter dit
jubileumjaar met een zeer gulle receptie als aanzet naar een gezellig
samentoeven bij een schitterend buffet, overgoten met het beste in rood en
wit. Opvallend dat meer bevriende groepen uit noord en zuid met het
jubilerend “Boerke Naas” kwamen meevieren. Gelegenheid ook voor mevr.
Van Daele, schepen voor Cultuur van de stad Sint-Niklaas, om de grote
verdiensten van de groep te onderstrepen in het behoud en verspreiden van
meer aspecten van de volkskunst in o.a. dans, muziek, vendelen, huisvlijt.
Het was heerlijk ze nog eens terug te zien, de oude garde, de pioniers van het
eerste uur. Vandaag uiteraard al heel wat grijzer en veelal ook wel ronder en
ook wat stiller, vooral in het begin van de avond ... den Hugo, Arnold, Paul en
nog meer anderen. Met uiteraard ook de Staf. Nu, waar men gaat langs
Vlaamse wegen, ge komt de Staf wel tegen!
Ik moest ook nog even terugdenken aan de Nest, de onvermoeide voorman
en inspirator; aan Raymond, die zijn viool zo sereen kon laten zingen ...
“Boerke Naas”, al zestig jaar ambassadeur van ons eigen erfgoed; sinds vele
jaren ook al een vaste waarde in stad en regio ... Van harte nog een heel lange
tijd!
Eddy Picavet

ONDANKS DE CONCURRENTIE VAN RICHARD CELIS, die we dat
natuurlijk niet kwalijk nemen – zie elders in dit nummer – mochten we een
goede dertig aanwezigen verwelkomen op het “Gezellig Samenzijn” dat voor
de vierde maal georganiseerd werd als VVKB-activiteit. Na Sint-Niklaas,
Dendermonde en Daknam werd het dit jaar opnieuw Dendermonde.

Gezellig samenzijn
Het zaaltje van het lokaal van vkg. “Reynout” in de Sint-Elooistraat te
Grembergen (Dendermonde) bood zaterdagnamiddag 10 oktober jl. van 14
tot 17 uur een gezellige aanblik. Een bloemetje op elke tafel, schalen vol
stukken appeltaart en flappen van het huis, belegde broodjes ook, het aroma
van verse koffie, volksmuziek op de achtergrond, een ruime keuze aan
drankjes, het zat allemaal inbegrepen in de bescheiden 5 euro die van elke
aanwezige gevraagd werd als deelneming in de kosten. Want koken kost geld,
zoals iedereen wellicht weet …
Het programma van de namiddag leek weliswaar wat op het programma van
de vorige jaren – Sint-Niklaas even niet meegerekend – maar toch
gedeeltelijk weer niet. Uiteraard bleef de hoofdschotel de film die Fred
Scholliers gemaakt had van de Europeade in Klaipeda (Litouwen). Een
prachtig werkstuk – maar dat zijn we van Fred gewoon – dat op een
geestdriftig applaus van de aanwezigen kon rekenen. Fred haalde trouwens
een tweede applaus binnen met een kort verfilmd sfeerbeeld waarin bloemen,
kleuren en muziek tot een mooie ruiker waren samengebonden.
En verder: Namens de beheerraad van de Vlaamse Volkskunstbeweging
sprak André Dewitte het welkomstwoord uit. Voorzitter Theo Smet had zich
noodgedwongen moeten verontschuldigen, zijn groep had diezelfde zaterdag
een optreden op het programma staan en zelfs Theo kan niet op twee
plaatsen tegelijk zijn. Tussendoor las Eddy Picavet enkele cursiefjes voor,
zeer door het publiek gesmaakte tussendoortjes ten andere, want Eddy was in
een vroeger leven een theaterman en dat was nog altijd duidelijk te merken.

EN REUS GUST
ZAG DAT HET
GOED WAS!
Reus Gust ziet het
vanuit zijn hoekje
in de zaal allemaal
gebeuren.
Hier: Mevr. Fannes
bij het binnenkomen.
Foto Fred Scholliers

Het organiserend trio – Eddy, Fred en uw dienaar – kon voor dit “Gezellig
Samenzijn” rekenen op de gewaardeerde hulp van – in alfabetische volgorde
– Kris, Lieve, Lucie, Magda en William. Waarvoor onze hartelijke dank en …
tot volgend jaar!
Willy Cobbaut
NA EERDERE EDITIES van de “Danshappening aan Zee”
organiseerde volkskunstgroep De Sloepe uit Heist-aan-Zee op de
zonovergoten zondag 23 augustus jl. voor de vierde keer dit tweejaarlijkse
festival.

4de Danshappening aan zee
Talrijke Vlaamse dansgroepen waren van de partij zoals Canteclaer uit
Zwevegem, ’t Smoutpeerke uit Gooreind, Reintje Vos uit Kemzeke en De
Hovelingen -Viking uit Gistel. Heel speciaal was ook een bevriende
dansgroep Les Cabris du Val d’Amblève uit Remouchamps naar de kust
afgekomen.
De groepen dansten in de voormiddag onder een stralende zon op
verschillende plaatsen en pleintjes in Knokke en Heist. Over de middag
zorgde de gastgroep voor een rijkelijke vlees- of visschotel om zo voldaan in
stoet richting Heldenplein te kunnen stappen. Elke groep gaf hier nog eens
het beste van zichzelf. Een paar uurtjes later werd er samen gedanst met de
vele toeristen en het talrijk opgekomen publiek.
Uit handen van schepen Ingrid Reubens kreeg elk nog een aandenken van
een plaatselijke kunstenaar. Het bestuur van De Sloepe kan terugkijken op
een geslaagde dag.
Koen Denduyver

Foto DS

BEKNOPT VERSLAG
van de
Algemene Vergadering
VVKB vzw
dd. 29 oktober 2009.
De vergadering had plaats in het lokaal van vkg. “Reynout” te Dendermonde.
Voorzitter Theo Smet verwelkomde de aanwezigen, waarna een aantal eerder
administratieve punten afgehandeld werden zoals het vaststellen van de
stemgerechtigde leden en volmachten, het goedkeuren van het verslag van de
Algemene Vergadering van 18 juni jl. en de vraag of er dringend af te handelen
punten waren, wat niet het geval was.
We beperken ons in het hiernavolgend verslag tot de belangrijkste bespoken punten
en beslissingen.
De lidgelden voor 2010 blijven behouden op het peil van 2009. Het bedrag per
aangesloten groep blijft 50 €. Hierin is de verzekering voor alle aangesloten leden
inbegrepen plus drie exemplaren van “De Driesprong”. Bijkomende abonnementen
op “De Driesprong” kosten 5 € per exemplaar. Steunende leden betalen 25 €. Een
individueel abonnement op “De Driesprong” kost 15 € en kan op elk ogenblik
ingaan.
De contacten met “Danskant”, het Instituut voor Vlaamse Volkskunst en het
Europeadecomité Vlaanderen verlopen naar wens. Mededelingen vanwege deze
organisaties verschijnen ook in de toekomst regelmatig in “De Driesprong”. De
meiboomplanting 2010 wordt opnieuw georganiseerd in samenwerking met het
Europeadecomité Vlaanderen.
Bij de evaluatie van voorbije activiteiten noteerden we: ●Het Sint-Jansweekend
2010 heeft plaats van 2 tot 4 juli in “Hoge Duin” te Oost-Duinkerke. ● De
Europeade 2009 in Klaipeda (Litouwen) kreeg vanwege de vergadering de
kwalificatie “zeer goed in vele opzichten”. Inzake reis en deelneming werd door
verschillende Vlaamse groepen samengewerkt en dat leverde zijn vruchten af. Ook
in de toekomst moet die weg verder bewandeld worden. ● Over het Gezellig
Samenzijn in Dendermonde op 10 oktober en over het Bal te Oudenaarde op 17
oktober waren de meningen positief. Wat het bal betreft, kreeg de organisatie en de
dansleiding een pluim. Voor een verslagje van het Bal verwijzen we naar volgend
nummer van “De Driesprong.
De Meiboomplanting 2011 heeft plaats in Herne in het Pajottenland op de 2de
zondag van mei. Op verzoek van – en dus met de medewerking van - het
gemeentebestuur kadert deze meiboomplanting in de viering van 800 jaar Herne.
De volgende (Statutaire) Algemene Vergadering heeft plaats op donderdag 1 april
2010 in Dendermonde. Opmerking: Dit is niet bedoeld als aprilgrap!
(Cw)

VAN HET EUROPEADECOMITE VLAANDEREN

Kerstconcerten
● De sfeervolle Sint-Antoniuskerk in Edegem is
vastgelegd voor dinsdagavond 15 december om 20 uur.
Daar zal het vierde concert in de reeks doorgaan. Het
Roemeens koor ' Corul Symbol' (Europeadegroep) zal er
een kerstconcert ten beste geven met o.a. Nederlandstalige kerstliederen.
● De VVKB-groep “Den Dries” wil ook de traditie voortzetten en heeft een Pools
koor (uit Genk) uitgenodigd voor vrijdagavond 18 december in de kerk van het H. Hart
te Deurne.
(onder voorbehoud van wijzigingen)
● Kaarten zijn te verkrijgen via het Europeadesecretariaat, Bisschoppenhoflaan 231
te 2100 Deurne. Tel. 03/248.07.27. Fax 03/238.53.75. E-post: info@europeade.eu.
Viering Jos Mertens
Aanvankelijk lag het in de bedoeling om een avondvullend programma te organiseren
om de componist van ondermeer ' Het Avondliedje' te huldigen. Aangezien Jos door
het gemeentebestuur tot ereburger zou benoemd worden, dachten wij er goed aan te
doen ons bij die viering aan te sluiten.
Op vrijdag 16 oktober waren delegaties van Europeadegroepen er bij in het
gemeentehuis. Ik heb Jos bedankt voor zijn ' Wazig avondduister' dat toch in vele
groepen gezongen wordt en Rita Ryssaert heeft als bestuurslid van de Elfdaagse het
'Gulden Spoor' mogen overhandigen.
Zowel op de avond zelf als nadien is Jos ons meermaals komen bedanken. Jos is
een gelukkig man en wij zijn blij hier een steentje te hebben toe bijgedragen.
Uitnodiging koor Gran Sasso uit L'Aquila
Enkele weken na de verschrikkelijke verwoesting van de stad hadden wij de intentie
om het koor naar hier te halen om kerstconcerten te verzorgen. De winst van de
optredens zouden zij op de best mogelijke manier aldaar mogen besteden. Wij
zouden zorgen voor maaltijden, overnachting en transport hier ter plaatse.
Tot op heden is er echter nog geen definitief antwoord, zodat iets organiseren op zo
een korte tijd bijna onmogelijk wordt. De communicatie naar ginder verloopt ook heel
moeilijk. Hun lokaal is verwoest. Vele koorleden wonen nog in tenten of ver
verwijderd. Vorige week zijn de repetities pas voor het eerst herstart.
Wij denken er daarom aan hen volgend jaar terug uit te nodigen in de hoop dat de
situatie daar dan genormaliseerd zal zijn. Ondertussen kunnen wij hen steunen door
de verdere verkoop van de pins.
Armand de Winter

DANSKANTDANSKANT DANSKANT DANSKANTDANSKANT
Medegedeeld

Wil je kennis maken met een
internationale reeks volks- of
werelddansen? Neem deel aan

vier volksdanszondagen
Spreek af met je vrienden en/of schrijf je nu in voor één of meerdere
zondagen. Organiseer het samenrijden naar Diest of neem de trein en geef
ons een seintje (wij zorgen voor je transport van en naar het station).
Programma zondag 8 november 2009 - Iz banju ide (Servië); Sirba ofitereasca
(Roemenië); Osmitsata (Bulgarije); Fandango (Engeland); Dubbelslag (Nederland);
Lanciersquadrille (deel 1); Rechenka (Rusland); Balck hills Country; Sukacko kolo
(Kroatië); Debka memouna (Israël); Zo hi artsi (Israël).
Programma zondag 15 november 2009 - Pogonisius (Griekenland); Vlasencuta
(Roemenië); Abaskata (Bulgarije); La basque (Engeland); Deense fandango
(Denemarken); Lanciersquadrille (deel 2); Wesjolaja kadril (Rusland); Victoria (USA);
Kivrak Zeybek (Turkije); Bra’ha (Israël); Maya (Israël).
Programma zondag 22 november 2009 - Tai tai (Griekenland); Sirba de la
Oltina (Roemenië); Kukunjasa (Bulgarije); Twenty ninth of may (Eng.); NoordZuid galop (Nederland); Lanciersquadrille (deel 3); Moj muschenkja (Rusland);
Pats tradition (USA); Aber mi dojde (Macedonië); Ha’alma en Hora Keff (Israël).
Programma zondag 29 november 2009 - Raca (Servië); Ardeleana (Roemenië);
Vidinsko horo (Bulgarije); Enchanted place (Engeland); Ny sekstur (Denemarken);
Lanciersquadrille (deel 4); Starodavny mamenka (Tsjechië); Nine eleven (Countryline); Valle e zagorise (Albanië); Hora Shekharkhoret (Israël); Shoof-Ni (Israël).
INFO – De dansdagen hebben plaats bij Danskant, Ed. Robeynslaan 29 A te 3290
Diest. Elke dansdag start om 10 u en eindigt om 17 u. Je brengt zelf je
lunchpakket mee. Bijdrage: 20 euro per dag (didactisch pakket inbegrepen).
Dansleiding: Hilde Vantilt en Bert Blancquaert. Inschrijven: Telefonisch
(013/32.76.13) of per mail (info@danskant.be) of schriftelijk (Danskant, Ed.
Robeynslaan 29 A, 3290 Diest).
Zie ook → (www.danskant.be)

DANSKANTDANSKANT DANSKANT DANSKANTDANSKANT

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

In beide willen wij
naast u staan.

♣

In de meimaand van dit jaar werd Lobke de Backere geboren, dochtertje van
Pieter en van Greetje Verheyen, leden van vkg. “De Eglantier” te Heule in WestVlaanderen.

♦

In de ouderdom van 93 jaar overleed op 3 september jl. Eliza Kegels-Lampo.
(Overgenomen uit ‘Boerke Naas Nieuws’ 53/2).

♥

Op vrijdag 3 juli jl. gaven Lieven Stubbe, secretaris van de Vlaamse
Volkskunstbeweging, en Mieke Synnave elkaar het ja-woord.

Schatteneiland
Er is voor mij een nieuwe maar anderzijds ook wel enigszins vertrouwde
wereld open gegaan: ik heb een schat ontdekt! Neen, niet zo ver van mijn
bed, niet op een geheimzinnig eiland vol avontuur zoals b.v. bij Peter Pan en
zijn vrienden. Neen! Er kwam zelfs geen Rinkelbel aan te pas of een kapitein
Haak … Ik vond het gewoon heel dichtbij. Onder het dak … op onze zolder!
Wij behoren nog tot die “gelukkigen” die een zolder aan hun huis hebben. Je
kan daar allerlei spullen op kwijt die je toch niet (meer) gebruikt, maar die je
onmogelijk kan wegdoen. Je kan nooit weten … of dat is nog van de moeder
van ons bomma … Zo komt het dat die zolder in een mum van tijd volstaat
met een bont allegaartje, waarvan je na een poosje het bestaan niet meer
vermoedde of je je nodeloos blijft afvragen waarvoor dat ding wel ooit nog
heeft gediend.
Wij hebben zo’n plaats, net onder de pannen. Een domein waar ik amper nog
kom, tenzij om er nóg een en ander voor de toekomst op te stapelen.
Zij die geen zolder hebben, weten niet wat ze missen. Anderzijds mogen zich
ook wel gelukkig achten. Bij hen geen verzameling van afgedankte
voorwerpen, maar anderzijds ook geen restanten van een voorbije tijd of een
verloren generatie … Maar ook geen kans tot de ontdekking van schatten op
zolder.
Ik vind het zalig om op een grijze, winderige
zomerdag op de zolder tussen rekken, dozen,
schappen of in koffers, kasten en bakken te
neuzen. Zelfs alleen al die geur van stof die de
neus prikkelt, laat me niet onverschillig. Je kan
je amper voorstellen wat een rijkdom voor de
toekomst hier zo maar te grabbel ligt.
Ik was dan ook gelukkig toen ons moeke in de
voorbije dagen suggereerde dat die zolder nu
eens eindelijk moest aangepakt. Met een “ge
kunt toch nooit weten …” ondersteunde ze haar
argument. Ze dacht al aan de dagen dat wij
moeilijker en moeilijker de steile trap naar “het
vergeten paradijs” zouden op kunnen. De benen
werden ook strammer en strammer … De trap
net steiler en steiler!
En ik ben er aan begonnen; met zoveel enthousiasme dat echter wel vrij vlug
naar een dieptepunt wegzakte toen amper twee dozen waren uitgepakt en de
hele beschikbare ruimte op de behangersplank al meer dan vol lag ... Boeken

in de oude spelling nog; tijdschriften zoals “Le Patriot Illustré”,
“Zondagsvriend” en “Robbedoes”; de eerste delen van de Reynaertreeks met
daartussen “Een heer in grijze mantel” van Aster Berckhof; mijn missaal van
de Plechtige Communie, goud op snee, waar ik amper heb door gebladerd;
een oud koffieservies met suikerpotje zonder oor dat gehandicapt geraakte bij
een verhitte discussie tussen taart en koffie op 11 juli; vergeelde
toneelbrochures van stukken die nooit werden gespeeld; krantenknipsels,
affiches en stempels. En in een rozig mooi doosje nog enkele slabbetjes, die
ik stilaan opnieuw zou kunnen gaan gebruiken, want ik mors nogal eens op
mijn hemd of op mijn broek; zeker als er tomatensaus aan te pas komt; mijn
eerste schoentjes in koper gezet; een mini-tirolerbroek die ik nog van tante
Maria uit Zwitserland kreeg; mijn eerste rapporten die vandaag nog zwart op
wit vertellen dat ik niet zo dom was, toen toch … maar toch ook al een
dromertje; een fantast die daar nooit van genezen is … Teveel om op te
noemen dus …
In een hoek ook nog een koffer met daarin allerlei spullen: nog een strohoed
van mijn opa, een bolhoed die mij tot over de oren zakt … Soldatenbretellen,
dozen vol knopen, rokken, nog een soldatenjas ook. En ook nog een heel pak
luiers, mooi ingepakt in bruin papier. “Je kunt nooit weten …” Ik vond tussen
zoveel dozen ook nog drie duidelijk al gebruikte fopspenen … Die moet men
toch niet bewaren … Die tijd zijn wij wel al lang door! En … er bestaat geen
inventaris van!
In een kartonnen Solodoos vond ik zelfs
nog de brieven die ik in mijn
soldatentijd dagelijks (vanuit Duitsland
was dat gratis!) naar ons moeke
geschreven had. Ook vandaag nog
heerlijke lectuur! Ik heb ze nog eens
allemaal herlezen. Ze kleurden veel
vervaagde herinneringen weer frishelder
in. Maar ik heb ze later toch maar aan de
papierversnipperaar
toevertrouwd.
Niemand hoeft vandaag te weten hoe
een romanticus ik wel was!
Een kapotte Tonetstoel, spiegels, kaders, foto’s van mannen met zware
snorren en vrouwen met grote hoeden op, als uit de collectie van Koningin
Fabiola gepikt …
Kortom! Op onze zolder rust onder een geur van stof en hier en daar met een
fijn spinnenweb omhangen, nog een stuk geschiedenis opgeborgen. Ik
koester het! Maar ‘k weet nu al dat het ooit wel eens langs de rommelmarkt
zal passeren ! De liefdesbrieven zijn echter voor de toekomst gered!
Eddy Picavet

Van woensdag 21 juli tot en met zondag 25 juli 2010 wordt de 47ste Europeade voor
Europese volkscultuur georganiseerd in Zuid-Tirol, in het noorden van Italië dus, en
wordt Bozen/Bolzano de nieuwe Europeadestad, de 26ste in het rijtje dat alfabetisch
begint met Annecy in de Savoie in Frankrijk en eindigt met Zamora in Castilla y
León in Spanje.

BOZEN IN ZUID-TIROL
Europeadestad 2010
Volgend jaar trekken derhalve enkele duizenden dansers, muzikanten, zangers en
vendeliers uit alle streken van Europa naar het centrum van Europa, naar Zuid-Tirol.
Een streek waar de voorbije eeuwen de geschiedenis bij herhaling doorheen
getrokken is en niet altijd in positieve zin. Want zeer dikwijls in de gedaante van
moordende en plunderende lansknechten, de vroegere huursoldaten, nadien afgelost
door moderne reguliere legers, tot en met de jaren van de Tweede Wereldoorlog,
amper een goede halve eeuw geleden.
Even vóór het begin van onze jaartelling vielen de Romeinen de streek binnen bij
hun veroveringstocht van het hele Alpengebied. Vijf eeuwen later kwamen de
Bajuwaren – nu zou men zeggen: Beieren – daar de dienst uitmaken en botsten die
daar op vanuit het zuidoosten oprukkende Slaven. Nog vijf eeuwen later zijn het de
Noormannen die het gebied veroveren. De volgende eeuwen is Zuid-Tirol niet
zelden een soort pasmunt in allerlei Verdragen en dit tot in 1809, toen Napoleon met
de zgn. Vrede van Preßburg (Bratislava) de streek aan Beieren gaf. Waarop de
Tiroolse boeren onder aanvoering van Andreas Hofer in opstand kwamen, maar
tevergeefs.
Wereldoorlog I laat natuurlijk ook zijn sporen achter in het land bezuiden de
Brenner, tot in 1920 Italië het annexeert. Het grootste verraad uit de Tiroolse
geschiedenis is in 1939 het akkoord Hitler-Mussolini waarbij de Führer aller
Germanen zijn “Volksgenossen” zelfs uit het gebied wil zien vertrekken om de
Italianen daar dan vrij spel te geven. Sinds 1946/1947 – maar vooral sinds 2001 – is
Zuid-Tirol een zgn. autonome provincie, maar de facto nog niet veilig voor het
Italiaans imperialisme. Ooit werden Duitstalige tussenkomsten in het Italiaans
parlement overstemd door het geroep “Siamo in Italia!”
De deelnemers aan de 47ste Europeade gaan natuurlijk niet naar Bozen/Bolzano op
zoek naar sporen van het verleden. Ze gaan daar heen op de eerste plaats voor het
programma van de Europeade en op de al even eerste plaats omwille van al het
moois – architecturaal, landschappelijk, gastronomisch enzovoort – dat de stad zelf
en de streek daaromheen allemaal te bieden heeft.
En dat is heel wat! Bozen, hoofdstad van Zuid-Tirol, is een stad zonder de
vestingsmuren die er ooit zeker zullen geweest zijn. De stad lijkt wel gebouwd rond

de Waltherplatz, verwijzend naar Walther von der Vogelweide, middeleeuws
minnezanger, die daar zijn standbeeld heeft in de schaduw van de MariaHemelvaartskerk. Deze Waltherplatz is een van de zovele gezellige pleinen en
pleintjes van deze stad. Het organiseren van de traditionele straatoptredens zal
volgend jaar niet echt een probleem zijn.

BOZEN
Waltherplatz
Maar de stad heeft nog zoveel meer te bieden, op velerlei gebied. Daarbij is Bozen –
voor de Italianen heet de stad natuurlijk Bolzano, gedeeltelijk een erfenis eigenlijk
van het fascisme – als gevolg van veel gebeurtenissen tijdens de voorbije eeuw, een
kosmopolitische stad. En hoe men daar verder ook over denkt, zelfs dát heeft zo zijn
aantrekkelijke kantjes! Dat is natuurlijk niet alles. Bozen ligt prachtig in het midden
van het dal waar de Eisack in de Etsch stroomt. Beide rivieren stromen door en langs
de Dolomieten. Zoals gezegd, prachtig! De dalen in Zuid-Tirol lijken trouwens zo uit
het Aards Paradijs geplukt!
Gezagsargumenten hebben de voorbije decennia veel aan kracht ingeboet. Maar laat
ons voor eenmaal die trend niet volgen en iemand citeren die kon weten wat hij zei.
Helmuth Karl Bernhard graaf von Moltke (1800-1891) was niet alleen generaalveldmaarschalk en architect van de overwinning 1870/1871 van Duitsland op
Frankrijk, maar ook – veel minder bekend – schrijver van reisverhalen. We citeren
hem dus: “Daar zou ik willen wonen, open vlakten en hoge bergen, kostelijk groen,
fris water, oude burchten en vrolijke mensen.” Hij zei dat wel over Meran – een stad
ten noordwesten van Bozen, ook aan de Etsch – maar als we onze kennis van ZuidTirol en de Dolomieten wat op onscherp stellen, had hij dat evenzogoed over Bozen
en omgeving kunnen zeggen. We gaan niet moeilijk doen …
Laten we, om deze bijdrage af te ronden, het glas heffen op de Europeade 2010 die –
zoals Klaipeda 2009 dat was – een schitterende Europeade belooft te worden. En uit
dat glas drinken we uiteraard die heerlijke drank uit de Bozener wijngaarden, een
rode Magdalener b.v. of een dieprode Lagrein met een iets sterker karakter. U kiest
maar!
Willy Cobbaut

UIT HET FOTOALBUM …
De muzikanten tijdens de gouwdansavond van 26 september jl. in Heule
draaiden echt niet rond de pot!

Een van onze redacteurs tijdens de
kinder-workshop in Klaipeda.
Naar het woord in de bijbel:
“Als ge niet wordt zoals deze …”

NOG EEN PAAR “LITOUWERS”

▼►

Werner von Braun (door een Let)
met vele lengten geklopt …
Wie beweert er nu dat Litouws voor Vlamingen een moeilijke taal zou zijn? Hoe dan
ook, ze hebben er (voor de autochtonen?) een vertaling bijgezet!

… VAN ONZE
HUISFOTOGRAAF

DE LIEDBOEKEN – In onze reeks bijdragen over de liedboeken uit de
19de eeuw verschenen reeds de bundels van Florimond van Duyse, van Jan Frans
Willems, van Ferdinand Snellaert en van Jan Bols. In deze reeks hoort vanzelfsprekend
ook Edmond de Coussemaker thuis met zijn in 1856 te Gent uitgegeven “Chants
populaires des Flamands de France”. (*)
Wie was deze Edmond de Coussemaker? Deze voor de heropleving van het Vlaams
karakter van Frans-Vlaanderen – met zijn volle naam Charles Edmond Henri de
Coussemaker – belangrijk figuur werd geboren te Belle op 19 april 1805 en overleed te
Rijsel op 10 januari 1876. Na humaniorastudies in zijn geboortestad en in Dowaai,
studeerde hij rechten in Parijs, waar hij ook een muzikale opleiding kreeg. Zijn
beroepsloopbaan bracht hem, eerst als vrederechter in Belle en in Sint-Winoksbergen,
nadien als rechter in Hazebroek, Duinkerke en Rijsel. Van 1849 tot aan zijn overlijden in
1876 was hij ‘conseiller général’ van het kanton Broekburg.
Om zijn belang voor Frans-Vlaanderen te
omschrijven, citeren we Luc Verbeke (**): “Op
vele terreinen was De Coussemaker in het FransVlanderen van de 19de eeuw een man van
uitzonderlijke betekenis. Zijn hele leven was hij
zeer bedrijvig als organisator, musicus,
musicoloog, historicus, filoloog en folklorist. Bij
ons is hij vooral bekend om zijn prachtige
verzameling oude volksliederen “Chants
populaires des Flamands de France”. (…) De
Coussemaker leefde in een tijd dat men in FransVlaanderen in de huiselijke kring en methet
gewone volk Nederlands sprak, maar het Frans
als cultuurtaal beschouwde en gebruikte.”
De Coussemaker was in 1853, het jaar waarin het gebruik van het Nederlands in het
onderwijs door de Academische Raad van het Département du Nord uitdrukkelijk
verboden werd, medestichter van het “Comité flamand de France”, waarvan hij tot 1876
voorzitter was. “In die functie”, we citeren nogmaals Luc Verbeke, “was hij niet in de
eerste plaats een strijdersfiguur, maar iemand die zijn grote invloed gebruikte om te
pleiten voor het behoud en de studie van de Vlaamse cultuur.”
Om nog even terug te keren naar zijn “Chants populaires …”, deze verzameling door
hemzelf opgetekende liederen zijn sindsdien gemeengoed geworden in het Nederlands
taalgebied, ook waar men het minder zou verwachten. Zo gebruikte Harry Reyntjens in
het trage gedeelte van zijn ondertussen ongemeen populair geworden volksdans
“Zottenkermis” het lied “Warme garnars”, een lied van de jonge garnalenverkoopsters uit
de streek van Duinkerke.
(Cw)
(*) Volledige titel: “Chants populaires des Flamands de France recueillis et publiés avec
les mélodies originales, une traduction Française et des notes.” In 1976 verscheen een
heruitgave door de werkgroep Malegijs, Kemmel-Steenvoorde.
(**) Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, p. 812. Uitg. Lannoo, 1998.
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♣ DE DANS MET DE DOOD – November is de dodenmaand. Op p. 2 van dit
nummer drukken wij in dat kader een paar houtsneden af van Wim de Cock. Ze
werden overgenomen uit een in 2005 verschenen bundel met 22 houtsneden. Over
het ontstaan van deze bibliofiele uitgave, het volgende.
De bundel “De dans met de dood” ontstond na een bezoek van de kunstenaar aan de
Marienkirche in de Noord-Duitse Hanzestad Lübeck. Daar werd in 1463 door
Meester Bernt Notke een dodendans geschilderd, in olieverf op lijnwaad. Het werk
omvatte 22 figuren, van keizer tot kluizenaar, op stap met de dood. Dit meesterwerk
dat in de Marienkirche een der transepten sierde, werd in de nacht van 28 op 29
maart 1942 door de geallieerde bombardementen volledig vernield.
Met zijn poëtische bundel “Houtsneden en kwatrijnen bij een middeleeuws meesterwerk” wilde Wim de Cock een discreet eerbetoon brengen aan dit verloren erfgoed.
Van deze uitgave zijn nog een beperkt aantal exemplaren voorradig en te koop tegen
50 euro per stuk. Belangstellenden nemen best vooraf contact op met de kunstenaar
(Tel. 03/776.15.43). Zeer aanbevolen!
(Cw)

ONZE KLEINE WINKEL

☺De Europeade te Klaipeda staat sinds vorige maand als film op DVD,
dank zij de goede zorgen van onze huisfotograaf/cineast Fred Scholliers.
♣ Deze DVD kan besteld worden tegen de prijs van 15 euro (incl. portkosten).
Voor info en bestellingen: Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77 te 9200
Dendermonde. Tel. 052/21.77.34. Of e-post: fred.scholliers@telenet.be. Rek.
799-5075615-92 van Fred Scholliers, Dendermonde. Een ideaal geschenk
voor de komende feestdagen!

☺Cursiefjes van Eddy Picavet gebundeld – Volgende maand verschijnt
“De mensen rondom ons …”, een bundel van 29 cursiefjes van de hand van
Eddy Picavet, met een voorwoord van Willy Cobbaut. Een kado-tip voor de
kerst- en nieuwjaarsdagen! Prijs: 10 euro. Bij verzending: 12 euro. Voor info/
bestellingen: Eddy Picavet, Rivierstraat 4, 9160 Lokeren. Tel. 09/348.27.46.
Rekening 293-0104748-43 (E. Picavet). Of: Willy Cobbaut, Bosstraat 2, 9310
Baardegem. Tel. 052/35.54.52. Rekening 434-1114241-06 (W. Cobbaut).

♣ RICHARD CELIS 80 JAAR – Richard Celis werd geboren op 11 augustus 1929
te Lille in de Antwerpse Kempen. Na zijn studies aan de KULeuven en een
specialisatiejaar aan de Parijse Sorbonne was hij vier jaar advocaat en kon zich in
1958 te Antwerpen als notaris vestigen.
Voor zijn biografie in het kader van de
Vlaamse Beweging is een rubriek als deze
“Sprokkelingen” uiteraard ontoereikend. We
geven hier enkel een aantal ‘steekwoorden’:
Ons Leven – Vereniging van Vlaamse
Studenten – Algemeen Nederlands Studentencongres – Verbond der Vlaamse Academici –
Algemeen Nederlands Zangverbond –
Vlaamse Culturele Koepel – Beweging
Vlaanderen-Europa en het lijstje is zéér
onvolledig. Richard Celis is lid van de
Europese Eresenaat, laureaat van de ANVVisser-Neerlandiaprijs, hij ontving de erepenning van de Marnixring en de Frans
Drijversprijs, hij is senator van de Europeade,
oprichter van Nekka en ook dit lijstje is
onvolledig.
We citeren even Peter Renard in de NEVB: “Celis is een Groot-Nederlander:
Vlaanderen en Nederland moeten de krachten bundelen bij de Europese eenmaking,
naar analogie met de georganiseerde francofonie. Hij vreest de ‘veramerikanisering’,
de Angelsaksische druk op taal en cultuur. Geïnspireerd door priester Adolf Daens
vindt hij de Vlaamse Beweging een sociale beweging.”
Naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag werd hem op zaterdag 10 oktober jl. te
Antwerpen in de Arenbergschouwburg een Liber Amicorum aangeboden onder de
titel “Sporen trekken”. Vanzelfsprekend sluiten wij ons van harte aan bij de vele
felicitaties die hij die dag mocht ontvangen.
(Cw)
VOLKSSPELEN – Reeds eeuwen zorgen de zgn. volksspelen voor uren
pretentieloos vermaak en dit zowel voor jong als voor oud(er). In het kader van een
meiboomplanting, een vriendenbijeenkomst of doodgewoon een leuk familiefeest,
brengen ze sfeer bij het gebeuren en, in elk geval, ‘leven in de brouwerij’.
Waar vindt men de nodige attributen? U kunt natuurlijk even op het internet gaan
zoeken. Of telefoneren naar André Velleman, Blauwe-Steenstraat 14 te 9200
Dendermonde. Tel. 052/22.50.80. Website: http://home.scarlet.be/volkssporten. Of
via e-post: andre.velleman@scarlet.be. In voorraad: schuifbiljart – 4 op een rij –
bakschieten – sjoelbak – eggenspel – skilopen – hoefijzerwerpen – tafelkegelspel –
kazenspel – troumadam – krulbol – toptafel – mannetjesspel – stokbiljart – petanque
– ringwerpen enzovoort. Huurprijs per spel: 5 euro. Waarborg: 50 euro.

♣ JOS MERTENS 85 JAAR – Jos Mertens zag het levenslicht te Ternat op 17
oktober 1924. Hij maakte naam als organist en componist. Als dusdanig werkte hij
mee aan een groot aantal concerten, liedrecitals, zangavonden, het Vlaams Nationaal
Zangfeest, de Dag van het Vlaamse Lied, de Europeade enzovoort.
Jos Mertens componeerde tal van werken voor piano en orgel, een
klarinettenkwartet, het werk voor strijkersensemble Song of Memory, evenals talrijke
volksliederen waarmee hij de traditie van Hullebroeck, Tinel, Veremans en
Preud’homme voorzette. Zijn Avondliedje – beter gekend met de eerste versregel
Wazig avondduister – kent iedereen in Vlaanderen, maar hij schonk er ons nog
zoveel andere. Daarnaast schreef hij talrijke koorwerken zoals een Nederlandse
volksmis voor koor en orgel. Hij schreef zangspelen en een cantate voor koor,
solisten en orkest Kringen van Tijd (op tekst van J. Librecht), waarin de seizoenen
worden vergeleken met alle fasen van het menselijk leven. (Gegevens naar Flavie
Roquet in haar “Lexicon Vlaamse componisten”).
Enkele vrienden hadden zich nu aan het
rekenen en tellen gezet en waren er zodoende achter gekomen dat Jos op zaterdag
17 oktober 2009 zijn 85ste verjaardag mocht
vieren. Die avond werden in de St.Egidiuskerk in Groot-Bijgaarden – waarvan
hij veel jaren titularis-organist geweest is –
tijdens de Mis werken van hem uitgevoerd.
“Een volle kerk zou een hartverwarmend
teken zijn van onze erkentelijkheid voor zijn
jarenlange onbaatzuchtige inzet”, zo stond
het op de uitnodiging. De kerk zat afgeladen
vol!
Wij sluiten ons vanzelfsprekend aan bij de vele gelukwensen die Jos die dag heeft
mogen ontvangen en wensen hem “ad multos annos!”
(Cw)

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

₪

OPINIE

Neen, onze titel is geen lapsus linguae, geen verschrijving. De woorden staan wel
degelijk in de gewilde orde: Eerst de verscheidenheid, dan de eenheid. En het ene hoeft
het andere niet uit te sluiten. De Roemeense ingenieur en economist Leonard Orban, van
december 2004 tot april 2005 hoofdonderhandelaar voor de toetreding van zijn land tot
de Europese Unie, zette de woorden in dezelfde volgorde wanneer hij het had over
veeltaligheid: “De Europeanen willen samenwerken en talen spelen daarbij een
fundamentele rol. Talen zorgen immers voor verscheidenheid in de eenheid van de
Europese Unie. We moeten ons taalkundig erfgoed in de lidstaten koesteren en
bevorderen.”

Verscheidenheid in de eenheid
Wat Leonard Orban zegt over de talen, kan uitbreidend ook gezegd worden over de
sociale en culturele identiteit van volksgemeenschappen en, bij verdere uitbreiding, over
de identiteit van groepen in de maatschappij, waarbij heel wat aspecten in de
eindafrekening kunnen en moeten opgenomen worden. Aan het einde van die afrekening
zal de eis verschijnen dat de overheid met die groepseigenheden rekening te houden heeft
bij de organisatie van de socio-culturele structuren in de maatschappij. Daarover
schrijven we hier enkele overwegingen neer. (1)
Vooreerst en om duidelijk te zijn: We geloven persoonlijk in het bestaan van een
Vlaamse identiteit, die nochtans regelmatig naar het rijk van de mythen wordt verwezen.
Er bestaat een Vlaamse identiteit, als resultaat van allerlei factoren als taal, grondgebied
en milieu, politieke en sociale geschiedenis, religie en nog zoveel andere dingen meer.
Die Vlaamse volksaard is geen leeg begrip uit de romantische en nationalistische hoek,
een lege doos, een mooie verbale verpakking zonder verdere inhoud. Volkeren zijn wel
degelijk van elkaar te onderscheiden eenheden met een eigen identiteit. Maar we voegen
aan dat credo graag onmiddellijk een citaat van prof. Eric Ponette toe: “Het is modieus
om nationalisme en internationale belangstelling als twee onverzoenlijke standpunten
tegenover elkaar te stellen. Dit is terecht wanneer men de twee extremen bedoelt: het
bekrompen in zichzelf gesloten nationalisme van het type Milosevic enerzijds en het
internationalisme dat het behoud van de eigen cultuur verwerpt en de smeltkroes als
ideaal vooropstelt anderzijds.” Dat zijn precies de extremen die wij bestrijden. Het
contact met andere volkeren kan zeer verrijkend zijn in de geest van August Vermeylen's
uitspraak: "Vlaming zijn om Europeër te worden". Men hoeft daarom de eigen identiteit
niet op te geven. (2)
Als Ernest Closson in 1927 de eerste editie liet verschijnen van zijn “L’ẾLẾMENT
FLAMAND DANS BEETHOVEN” (3) had hij onbetwistbaar een punt! De Vlaamse
volksaard van Ludwig van Beethovens Brabantse voorouders bleef in zijn muziek
doorklinken, ook al werd over de thesis van Closson hier en daar meewarig gedaan.

Tot zover deze inleidende paragrafen, zoals gezegd
“ter verduidelijking”. De verscheidenheid waarnaar
wij in onze titel verwijzen, staat evenwel – louter
structureel gezien - een trap lager op de
maatschappelijke ladder. Wij hebben het geluk, hier
in West-Europa, reeds meer dan een halve eeuw
zonder een Europese (burger)oorlog te kunnen
leven, binnen maatschappijstructuren met een hoog
democratisch gehalte. Er werd ons daarenboven
verschillende decennia lang geen staatscultuur
opgelegd, geen grijze eenheidsworst opgedrongen
en de verschillende ideologische groepen in de
samenleving konden een deel van het belastinggeld
in de vorm van subsidies naar eigen goeddunken
aanwenden.
Met andere woorden: De eenheid op Vlaams niveau liet verscheidenheid toe op
ideologisch niveau, dit laatste begrip ruim te interpreteren. Nog anders gezegd: De
onderscheiden socio-culturele strekkingen in de maatschappij kregen mee een
staatsvormende rol toebedeeld, terwijl met individuele meningen, voor zover ze zich in
grotere eenheden samengevoegd hadden, rekening gehouden werd en aan de hier
bedoelde – zgn. gekleurde – organisaties werkruimte gegeven werd en financiële steun
om zichzelf te kunnen zijn en blijven.
Of nog anders gezegd: Te veel greep van de overheid op vrij gevormde groepen werd als
machtsmisbruik beschouwd en als dusdanig voortdurend bekritiseerd. Vandaag de dag is
die greep van overheidswege op een aantal plaatsen echter de regel geworden en wordt
elke kritiek daarop als een vorm van negativisme beschouwd, als een poging om opnieuw
vormen van verzuiling in te voeren, als … enzoverder enzovoort.
Dat het systeem na minder dan één decennium reeds ernstige scheuren begint te vertonen,
haalt echter de media niet. Doodzwijgen is een steeds vaker gebruikt werkwoord
geworden in de zgn. cultuurpolitiek van de Vlaamse overheid. Trouwens, wat de
oplagecijfers en de kijkcijfers niet vooruithelpt, is geen nieuws!
Toch blijven we ervoor pleiten dat groepseigenheden de uitgangspunten zouden zijn
– of opnieuw zijn – bij de uitbouw van socio-culturele structuren in Vlaanderen. Zo
en zo alleen krijgt het individu de persoonlijke kansen waarop iedereen recht heeft
in de orde waarin de woorden moeten staan: Verscheidenheid in de eenheid.
Johan van Breda

(1) En waarbij niet zozeer het filosofisch begrip “identiteit” aan de orde zal komen,
maar veeleer enkele sociologische aspecten.
(2) Uit een toespraak in 2005.
(3) Het boek was na twee jaar uitverkocht en kende in 1946 een tweede herziene en
vermeerderde uitgave bij de Ếditions Universitaires te Brussel.

Volkskunst is als het kantwerk
rond een natie. De ziel van een
volk wordt zichtbaar in zijn
dansen, hoorbaar in zijn muziek.
Het vuur in een volk krijgt vorm
als vlammende vaandels de ijle
lucht doorklieven. De geest van
een volk weerspiegelt zich in de
ernst en de humor binnen oude en
nieuwe volksgebruiken.
De volkeren in Europa moeten zich
vast verenigen rond hun nationale
verscheidenheden, om grenzen
niet
langer
grenzen,
maar
raaklijnen te laten worden.
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