
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



☺☺☺              Hoe Uilenspiegel gedoopt werd             ☺☺☺ 
 
 
De jonggeborene werd te Damme gedoopt en Tijl geheten, naar zijn peter, broer van 
Klaas, visverkoper en een der plezantste mannen van de omtrek, grappenmaker en 
kluchtverteller als niet een. 
 
Het ging er dan ook vreugdig aan toe, als na de doop vroedvrouw en kind, vader en 
peter en geheel het doopgeleide in ‘De Ton van Weelde’ gezeten waren en het 
lekkere nat bijna zo spoedig door 't keelgat ging als in de beker. En potten schuimend 
bier volgden op potten schuimend bier. De peter was opgestaan en met de gevulde 
nap in de hand sprak hij de lof van zijn petekind in de toekomst, toen een der meiden 
van ‘De Ton van Weelde’ hem tegen de arm liep en de inhoud over de kleine Tijl 
spatte. - “Dat is zijn tweede doopsel”, lachte de visverkoper. 
 

En op dat tweede doopsel werd er nog een pot 
geledigd, zodat allen in de hoppegaard des Heren 
verkeerden, als ze terug naar de hut van Klaas 
gingen. De lucht was met droeve, grijze wolken over-
trokken en het werd grauwer en grauwer, tot een 
hevige regenvlaag 't water met emmers naar beneden 
goot en de kleine Uilenspiegel, druipend van 't nat in 
de van 't water lekkende armen der vroedvrouw, aan 
't huilen ging. – “Laat hem zingen” zei de peter, “dat 
is zijn derde doopsel.” 

 
Langs het bos liep er een brede beek, waarover een paar boomstronken gelegd waren 
die tot brug moesten dienen. De regen had de schors glibberig gemaakt en het was 
een hele kunst om er over te geraken. De vroedvrouw, die niet gewoon was zoveel 
potten bier te ledigen en wier benen zoiets niet verdragen konden, ging met schrik 
over de brug. Wie bevreesd is, ligt er 't eerst en zo kwam ze met het kind in het water 
van de beek terecht. Alles verliep nog op zijn beste en de beide drenkelingen stonden 
dra op 't droog. “Dat is nu zijn vierde doopsel,” kreet de visverkoper. “Zoek me nog 
zo een petekind, dat viermaal op één dag gedoopt wordt!” 
  
Het hoeft niet gezegd dat Tijltje, na al die doopwederwaardigheden, er niet zeer fris 
meer uitzag. De kleine werd dan ook thuis met warm water gewassen en zijn peter 
danste van plezier, als hij dat ontwaarde. – “Een koninklijk petekind,” jubelde hij. 
“Dat is zijn vijfde doopsel.” 
 
 
Bovenstaand verhaal is een fragment uit het volksboek “Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen” 
(1904) van de hand van Jan Janz. Bruylants (1871-1928) die schreef onder het ps. Auctor. Een 
paar titels: In 1909 verschenen van hem “De laatste lotgevallen van Robert en Bertrand” en – 
misschien wel zijn meest bekende werk – “De boeren van Olen”. In het hierboven gepubliceerde 
fragment werd de spelling aangepast aan de nu geldende regels.                                                (Cw) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



█ █ █                                         Nu moet ons hert weer klanken vinden 
                                                          die vrij de heldere lucht doorslaan! 
 

                                                                   “Feestlied” – Guido Gezelle  
 
In oktober 1991 verscheen het vierde nummer van de 35ste 
jaargang van “De Grote Ronde”. Het was een jubileumnummer. 
De Vlaamse Volkskunstbeweging vierde in het weekeind van 
12/13 oktober 1991 haar 40ste verjaardag met een Internationaal 
Colloquium in het “Elzenveld” te Antwerpen, een plechtige 
dankviering in de kerk van de H. Rozenkrans te Wilrijk en een 
groot volkskunstfeest in de zaal “Alpheusdal” te Berchem. 
Gaston Geens, voorzitter van de Vlaamse Executieve, en Louis 
Vanvelthoven, voorzitter van de Vlaamse Raad, hadden 
felicitaties gestuurd.  
 

In zijn altijd lezenswaard “Editoriaal” voor “De Grote Ronde” 
schreef Bert van Woensel: “Jubileren is lauweren plukken. (…) 
De Vlaamse Volkskunstbeweging werpt gewicht in de schaal van 
het Vlaams cultureel bewegingsleven. (…) In ons moet de 
overtuiging wortel schieten dat we door de beoefening van de 
volkskunst het zelfbewustzijn van het Vlaamse volk promoveren 
en bijdragen tot zijn culturele gaafheid.” 
 

BESTE VRIENDEN 
 

Volgend jaar vieren wij opnieuw feest. De Vlaamse 
Volkskunstbeweging mag dan 60 kaarsjes op de jubileumtaart 
uitblazen. We hebben moeilijke jaren achter de rug, maar we 
zijn er quasi ongeschonden doorgekomen. We zijn nu goed op 
weg om onze federatie haar oude glorie terug te geven. Omdat – 
zoals Bert van Woensel zou gezegd hebben – het pionierswerk 
van enkelen, zestig jaar geleden, al die jaren gevolgd werd door 
de volgehouden inspanningen van velen. 
 

2011 wordt dus een feestjaar, met de nieuwjaarsreceptie op 22 
januari te Oudenaarde als inzet en de viering op zaterdag 19 
november te Dilbeek als afsluiting. En met tussendoor, zoals elk 
jaar trouwens en dat dus bijna zestig jaar lang,  de  oefenstonden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



voor dansers, vendeliers en muzikanten, de meiboom-
plantingen, de festivals, de Europeade, de binnenlandse en 
buitenlandse optredens, de vele vergaderingen, het redactiewerk 
voor “De Driesprong”, de cursussen, enzovoort, enzovoort … 
Want we zijn zeker niet volledig in onze opsomming. 
 

Het feestjaar 2011 blijft 
vanzelfsprekend een werkjaar. 
Uit mijn vele contacten met 
onze groepen en met onze 
individuele leden kan ik op-
maken dat iedereen binnen de 
VVKB achter dit programma 
staat. Volgend jaar wordt dus 
zonder twijfel een succesjaar. 
En dat is goed! Want, zoals 
Louis Vanvelthoven het in 1991 
verwoordde, “de volkskunst is 
het mooiste gelaat van een 
gemeenschap”. En, naar het 
woord van Gaston Geens bij 
dezelfde gelegenheid,  “zo komt 
de verbondenheid tot uiting met 
andere volkeren.” 
 

Een succesjaar dus, als eerbetoon aan de velen die ons zijn 
voorgegaan in “de beweging”, zoals – met een licht Antwerps 
accent – Mon de Clopper het placht te zeggen. Als dienst aan 
onszelf trouwens ook, want zinvol en vreugdevol samenzijn, wat 
kan er meer bijdragen tot de culturele en sociale zelfontplooiing 
van ons allemaal? 
 
Theo Smet       
 
                                                                                       Foto Fred Scholliers 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



█ █ █ “In Damme, in Vlaanderen, als de meimaand de bloemen van de meidoorn 
liet openbloeien, werd Uilenspiegel geboren.” ----- “Worden ze begraven, zei hij, 
Uilenspiegel, de geest, en Nele, het hart van moeder Vlaanderen? Slapen kunnen ze 
misschien, maar sterven, nooit! Kom, Nele. En hij vertrok met haar en zong zijn 
zesde lied. Maar niemand weet waar hij zijn laatste lied zong.” 
 
Zo begint en eindigt “La légende et les aventures héroiques, joyeuses en glorieuses 
de Thyl Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays des Flandres et ailleurs” (1), het 
beroemde werk van Charles Théodore Henri De Coster uit 1867. 
 

TIJL UILENSPIEGEL 
 
Alhoewel de figuur van Tijl Uilenspiegel in Europa heel wat meer is dan de Vlaamse 
variant uit het boek van De Coster, toch willen we het vooraf beknopt hebben over 
deze auteur en zijn ondertussen herhaaldelijk vertaald werk, o.a. in het Nederlands 
door R. Delbeck en René de Clercq.  
 
De auteur zag het levenslicht te München in Beieren op 20 augustus 1827. Zijn 
vader, Augustijn Joseph De Coster, was een West-Vlaming uit Ieper. Zijn moeder, 
Anne-Marie Cartreul, was afkomstig uit Hoei in Wallonië. Beiden waren op het 
ogenblik van de geboorte van hun zoontje in dienst van de aartsbisschop van Tyrus, 
graaf Charles Mercy d’Argenteau d’Ochain, apostolisch nuntius bij het Beiers 
koningshof. De nuntius werd peter van de boreling en bezorgde hem ook zijn 
doopnaam, die als Karl in het register werd ingeschreven. Meter van de jonge Karl is 
een markiezin op leeftijd, Henriëtte de la Tour du Pin. (1) 
 
Charles De Coster overleed op 7 mei 1879 in eerder armoedige omstandigheden in 
zijn schaars bemeubelde burgermanskamer boven een kruidenierswinkel op de hoek 
van de Gewijde-Boomstraat en de Mercelisstraat te Elsene, niet ten volle 52 jaar oud.  
 

Het literair werk – uitsluitend in het Frans 
geschreven - van De Coster was ongelijk van 
waarde en veel ervan is nu zowat vergeten. Op zijn  
best toonde hij zich als verteller, zoals in zijn 
“Légendes flamandes” uit 1858 en zijn “Contes 
brabançons” uit 1861. Maar haast geniaal toonde 
hij zich in zijn “La légende d’Ulenspiegel”, het 
boek waarmee we deze bijdrage begonnen zijn.  

 
Het werk van De Coster was niet het zoveelste volksboek rond Tijl Uilenspiegel, 
zoals er sinds het begin van de zestiende eeuw heel wat verschenen waren, eerst in 
Duitsland, nadien in heel wat Europese landen, en zoals er na 1867 nog een aantal 
zouden verschijnen. Het werk van De Coster was een literair meesterwerk en heel 
iets anders dan de zoveelste verzameling grappen en grollen met Uilenspiegel als 
centrale figuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Waar in alle voordien verschenen volksboeken Uilenspiegel als enkeling “de show 
stal”, bracht De Coster naast hem twee sindsdien – alleszins in Vlaanderen – 
onafscheidelijke nevenfiguren ten tonele, met name Nele, Tijls eeuwige geliefde, en 
Lamme Goedzak, zijn onverzadigbare reisgezel. Maar veel belangrijker voor 
structuur en inhoud van het boek was het feit dat de auteur “Uilenspiegel zelf een 
nieuwe en tweedelige gestalte schonk, te weten deze van de niet te evenaren schalk, 
maar evenzeer van verbeten vrijheidsheld. (…) Wie deze indringende ‘Legende’ 
leest, verneemt inderdaad daarnaast dat de auteur Uilenspiegel in 1527 in Damme 
geboren laat worden en dit op dezelfde dag dat in Spanje de latere Filips II als zoon 
van Keizer Karel V ter wereld kwam. Hoe Tijl achteraf van vrolijke poetsenbakker 
evenzeer dappere medestrijder van de Geuzen tegen het Spaans schrikbewind werd, 
vertelt uitvoerig dit magisch werk.” (3)   
 
Het in licht archaïsch Frans geschreven boek van De Coster is zodanig doorspekt met 
Vlaamse namen, uitdrukkingen en zinswendingen, is – kort gezegd – in wezen en 
geest een Vlaams boek, dat Franstaligen niet zelden de fout maken te veronderstellen 
met een uit het Nederlands vertaald werk te maken te hebben. Maar er is meer. Het 
lemma dat de redactie van de WP-Encyclopedie (Uitg. 1968) aan de auteur wijdt, 
stelt het zo: “Het is een uitgebreid gedicht in proza, afwisselend van toon, steeds 
oorspronkelijk en schilderachtig, en zo rijk dat de draad dikwijls verloren gaat onder 
de weelderige groeisels van de verbeelding. De Coster heeft beproefd een 
samenvatting te geven van het Vlaamse wezen zoals hij dat zag, d.w.z. tegelijk 
aangetrokken door het zinnelijke en het mystieke, door het fantastische en het 
werkelijke, heldhaftig, weerspannig en goedzakkig. Dat werk kon hij niet in het 
Vlaams schrijven (4), maar hij trachtte de sappige volkstaal naderbij te komen door 
zijn toevlucht tot een ietwat archaïsch Frans te nemen. ‘La légende d’Ulenspiegel’ 
blijft een van de machtigste voortbrengselen van de Frans-Belgische literatuur.” 
 
Blijkbaar – dat moeten we tussendoor toch opmerken - heeft een deel van de Frans-
talige literaire wereld duidelijk wat moeite met De Coster. Op p. 290 van “La 
litérature française contemporaine étudiée dans les textes – De 1850 à nos jours” 
(Editie VIII uit 1942) van Marcel Braunschvig krijgt “le grand conteur Charles de 
Coster” – jawel! – juist geteld drie lijntjes …    
 
Maar nu terug naar ons onderwerp. De figuur van 
Tijl Uilenspiegel was dus geen schepping van 
Charles De Coster. Voor zijn literaire herschepping 
van deze oorspronkelijk Duitse en nu Europese en 
gewoonweg universele schelmenfiguur greep de 
auteur terug naar een Gentse heruitgave uit het jaar 
1850 van een Vlaams volksboek uit de 16de  eeuw 
(5) dat hij toevallig gevonden had in de bibliotheek 
van zijn vriend Adolf Dillens.  
 
Daarmee zijn we aanbeland bij de vraag: Wanneer en hoe precies deed Tijl Uilen-
spiegel zijn intrede in de Europese literatuur? Eensgezindheid hieromtrent is er niet, 
behalve dan over het feit dat het gebeurd is rond het begin van de 16de eeuw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Verschillende bronnen laten alles beginnen in Duitsland rond 1510, wanneer ene 
Hermann Bote, klerk bij de stadsadministratie van Braunschweig in Nedersaksen, 
een verzameling verhalen publiceerde over de schelmenstreken van een personage 
genaamd Dyl Ulenspiegel. De volledige titel van zijn volksboek luidde: “Ein 
kurtzweilig Lesen von Dyl Ulenspiegel, geboren uß dem Land zu Brunßwick, wie er 
sein Leben volbracht hatt”. Het werk verscheen anoniem en behalve de voornoemde 
Hermann Bote komt ook de franciscaner monnik Thomas Murner – althans volgens 
Johann Martin Lappenberg – als schrijver in aanmerking. De germanist Jürgen 
Schulz-Grobert trachtte in 1996 met “Das Straßburger Eulenspiegelbuch” aan te 
tonen dat Uilenspiegel bij de drukker Johannes Grüninger zijn “profiel” kreeg. 
Daarmee zitten we echter terug bij Hermann Bote, want diens werk verscheen … in 
Straatsburg.  
 
Wanneer Uilenspiegel voor het eerst in de Nederlanden zijn opwachting maakte, 
blijft ook wat onduidelijk. De internet-encyclopedie Wikipedia stelt: “In de Neder-
landen werd tussen 1525 en 1547 in Antwerpen door Michiel van Hoochstraten het 
eerste boek over Tijl Uilenspiegel gedrukt. De volledige titel van dit werk luidde: 
"Ulenspieghel - Van Ulenspieghels leven ende schimpelijcke wercken, en de 
wonderlijcke avontueren die hij hadde want hij en liet hem geen boeverie 
verdrieten". We vonden evenwel nog een aantal andere kandidaten. In de 
Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen bevindt zich een Nederlandstalige editie van 
ca. 1512. In de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn bezit men een Antwerpse uitgave 
van Jan van Ghelen uit 1575.  
 
De rest van het verhaal kunnen we hier alleen in een 
soort telegramstijl brengen. Met de fratsen van 
Uilenspiegel kon en kan men sindsdien kennismaken 
in een ontelbaar aantal talen en ook die fratsen 
werden steeds talrijker. Een aantal plaatsen in Europa 
eisen sindsdien Uilenspiegel voor zich op: o.a. 
Lüneburg en Kneitlingen am Elm in Duitsland; 
Mniewo en Lisia Gora in Polen; Damme in 
Vlaanderen. Uilenspiegelmusea zijn er vanzelf-
sprekend ook. In Schöppenstedt in Duitsland b.v. 
Maar men moet daarvoor zover niet gaan. Damme in 
ons eigen Vlaanderen heeft er ook een.  
 
Van de oorspronkelijk rondtrekkende vagebond, een eerder brutale schurk eigenlijk 
die de regels van de opkomende burgerij systematisch met voeten treedt, zoals ik 
ergens las, (6) via de man die de mensen confronteerde met hun gebreken en 
hebbelijkheden – “Ik ben Ulieden spiegel” – langs de vrijheidsheld uit het werk van  
De Coster, belandde Uilenspiegel ondertussen in zowat alle ideologische kampen.  
 
Van 1940 tot 1945 bv. zat hij zowel in de collaboratie als in het verzet! En verder 
kan men de schelm ontmoeten in kinderboeken en jeugdverhalen; is hij de vedette 
van stripverhalen en de held in films als “Les aventures de Till L’espiègle” met 
Gérard  Philipe  en  Nicole  Berger;  in  televisie-reeksen  als “Tijl Uilenspiegel” met  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Senne  Rouffaer, Anton Peters, Elvire Deprez en Dora Vander Groen; in het 
simfonisch gedicht “Till Eulenspiegels lustige Streiche” van Richard Strauss … 
 
We blijven zeer onvolledig. Maar we moeten hier eindigen, want onze vier blad-
zijden raken vol. We plukken als slotparagraaf toch nog graag een citaat mee uit “De 
dood van taai geroddel”, het reeds vermelde boek van Roger Gheyselinck: “Plantin 
werd geijkt als het sieraad van de Antwerpsche Druckerije. En de bazuinen schallen 
bij zijn naam. Maar hoe zit het met de volkse gezel Machiele Hillen van 
Hoogstraten, die zich omstreeks 1486 te Antwerpen kwam vestigen (…). Drukte hij 
niet, lang vóór Plantin, méér boeken dan alle andere vijftig Antwerpse boekprinters 
samen? (…) En drukte hij op zekere dag (…) niet een korstwijlig volksboekje dat 
Ulenspieghel heette en dat drie-en-een-halve eeuw later voor een zekere Charles De 
Coster de bron zou worden van een vaderlands epos?”. (7) 

Willy Cobbaut       
    
 
(1) Dit is de titel gebruikt voor de pocket-uitgave in de “Collection Gerfaut” van de 
uitgeverij Gérard & Co te Verviers. De diverse titels waaronder dit werk verschenen 
is – vertalingen inbegrepen – is een studie op zichzelf!     
 
(2) Een en ander bracht de legende de 
wereld in dat de apostolische nuntius de 
echte vader van de nieuwgeborene zou 
geweest zijn. Een legende, inderdaad, die 
door dr. Roger Gheyselinck met zijn in 
1969 bij” De Nederlandsche Boekhandel” 
te Antwerpen verschenen boek “De dood 
van taai geroddel” definitief uit de wereld 
werd geholpen. Hopen we toch!  
 
(3) Cfr. Yvo J.D. Peeters, “’Karl’ De Coster als Vlaming”. Uitgave VVNA uit 1980.    
 
(4) Alhoewel zijn kennis van het Nederlands behoorlijk was. Cfr. dr. Roger 
Gheyselinck, op. cit.  
 
(5)“Aerdig leven Thĳl Vlenspiegel”: Waer in verhaeld wordt, niet alleenelyk veel 
aerdige en kluchtige poetsen en boeveryen, maer ook bezonderlyk zyne wonderlyke 
aventuren, die hem gedurende zyn leven voorgevallen zyn, zoo in Belgie als in 
andere landen. / Versierd met schoone verbeeldingen Till Eulenspiegel (ned).  
Uitgever:  I.C. Van Paemel c. 1850. (Volgens andere bronnen 1848). Omvang: 48 p. 
Formaat: in-8. Drukker: Isabella Carolina Van Paemel, Gent. Zie ook (7) in de tekst. 
 
(6) In een internet-tekst i.v.m. het Uilenspiegelmuseum in het “Huyse de Grote 
Sterre” aan de Jacob van Maerlantstraat 3 te Damme. Tel. 050/288 610. E-post 
uilenspiegelmuseum@damme.be.   
 
(7) Roger Gheyselinck, op. cit, p. 219. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     



█ █ █  Het Vlaams Dansarchief werd opgericht in 1964, meteen ook het jaar 
waarin het Instituut voor Vlaamse Volkskunst zijn werking begon. Het Vlaams 
Vendelarchief volgde in 1969 en de Streekdrachtencommissie nog eens vier jaar 
later. Een indrukwekkende reeks uitgaven zag ondertussen het licht. Aan al deze 
publicaties is de naam van Frans Geens verbonden, een man waaraan alle 
volkskunstgroepen in Vlaanderen enorm veel dank verschuldigd zijn. De 
redactie van “De Driesprong” ging hem opzoeken in zijn appartement in 
Schoten. 
 

Op de koffie bij … ‘Sus’ Geens 
 
 
Bij Frans Geens – ‘Sus’ voor de vrienden – op bezoek gaan, is een gemoedelijk 
en boeiend gebeuren, niet in het minst omdat wij een kranige vijfentachtiger 
ontmoeten die een ruim aandeel had in het bevorderen van onze Vlaamse  
volkskunst. Tijdens meivieringen en ontmoetingen van volksdansgroepen werd 
het handbalspel beoefend. Sus stamt inderdaad uit een generatie waarbij in de 
volksdansbeweging ook sport aan bod kwam. Vandaag de dag telt de 
handbalclub “Uilenspiegel” trouwens nog meer succesrijke equipes of teams.  
 
De deelneming aan een internationaal volksdanstreffen in Hamburg – veel jaren 
terug - was de aanzet om twee buitenlandse groepen naar Schoten te halen: een 
uit Aken in Duitsland en een andere uit Schijndel in Nederland. Het succes was 
zo groot, dat men besloot er mee verder te gaan. Het “Wereldfestival van 
Schoten” was geboren. 
 
Vandaag – zowat een halve eeuw later dus – hebben de pioniers Sus Geens en 
Siegfried Verbeelen de taak overgelaten aan een jongere generatie. “Niet alleen 
omwille van de leeftijd”, zegt Sus, “maar ook omdat andere paden werden 
bewandeld. Groepen uit alle continenten … goed, maar het moet toch meer 
inhouden dan gewoon de tong uitsteken.” 
 
De Antwerpse Kempen zijn altijd al een vruchtbare bodem voor de volkskunst 
geweest. Toch ziet Sus Geens de toekomst niet zo positief in. “Men besteedt 
misschien wel te weinig aandacht aan de gedegen opleiding van dansleiders voor 
onze groepen. Niet steeds een opmerkelijke rol in het plaatselijk cultuurleven 
spelen is ook een probleem. Ik mis vandaag ook een gebrek aan sociaal 
engagement. Dat was vroeger wel anders.” Zo onze zegsman. En: “Ook de 
beschikking hebben over voldoende financiële middelen stelt vaak problemen. 
Steun van overheidswege is steeds toe te juichen, maar toch blijf ik gekant tegen 
de inmenging van de politiek in het volkskunstbeleid in het bijzonder en het 
cultureel beleid in het algemeen.” 
 
Meer direct betreffende onze eigen Vlaamse dansen zegt Sus Geens: “Wij hier in 
Vlaanderen zijn de koningen in het figuurdansen.  En  opvallend  is  ook dat veel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nieuwe dansen, zoals o.a. degene die opgenomen werden in de IVV-bundels 
“Dansen Nu!”, heel wat waardevoller zijn dan veel ‘traditionals’.”  
 
Sus Geens is altijd al een bezige bij geweest. 
Dat is tot vandaag zo gebleven. In zijn 
woonkamer liggen her en der stapels 
boeken, kunstcatalogi, notities allerlei, dat 
alles als studiemateriaal voor nog meer 
publicaties. Bij leven en welzijn, zoals Jos 
Ghysen dat placht te zeggen.  
 
Sus is een man die zeer goed weet waarover 
hij spreekt. Inspirator voor “Uilenspiegel”, 
medestichter van de Schotense dansgroep 
“Gelmel”, jarenlang bezieler van het 
bekende “Wereldfestival van Schoten”, blijft 
hij zich intensief inzetten voor de volkskunst 
via studies, diverse bijdragen, publicaties … 
Enfin, we kunnen aan de opsomming niet 
beginnen, zeker niet als we volledigheid 
zouden nastreven …  
 
Afrondend: Sus Geens is een heerlijke gesprekspartner, een innemende 
persoonlijkheid – al schuwt hij lang niet altijd de controverse, maar precies dat 
maakt hem zo boeiend – en een voorbeeldig gastheer voor zijn bezoekers.  
 
Dank U, Sus … ook voor de koffie en de taart! 
 

Het gesprek voerde Eddy Picavet. 
 
 
■   De “Ex Libris”, hier als illustratie gebruikt, is een werk van  Frank-Ivo van Damme. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 IVV-publicatie uit 1986 



Via de Gotzenmühle                                                      
naar Bozen 

 
 
Drie Antwerpse volkskunstgroepen “Elckerlyc”, “Den Dries” en “Mieke Stout” 
hadden de krachten gebundeld om met een representatieve delegatie aan te sluiten bij 
de 47ste editie van de Europeade die tussen 21 en 25 juli jl. Bozen in Südtirol 
inpalmde met zang, dans, muziek en vendelspel.  
 
Jean Vleminx tekende onder het waakzaam oog van Raymond voor de reisleiding, 
zijn vuurdoop die hij schitterend tot een goed einde bracht. Vlot en gewoonweg 
voortreffelijk! Hij kon daarbij rekenen op een steeds behulpzame chauffeur Jozef. 
 
Het was voor de zowat dertig deelnemers op zondag 18 juli in de vroege morgen 
verzamelen geblazen aan het gewezen bedrijf van Mon de Clopper. 
 
 

 
 
De eerste dag bracht ons 
naar de Gotzenmühle in 
Lichtenau, een weliswaar 
onooglijk klein, maar toch 
gezellig dorpje zoals er in 
het romantisch Franken-
land wel meer te vinden 
zijn.                                         ► 
 
In de echte geest van de Europeade – meebouwen aan een Europa van de harten, één 
in bonte verscheidenheid – organiseerde men op het voorplein van het gasthof zelfs 
nog een verbroederingsavond met bevriende dansgroepen uit de regio. Tussendoor 
werd genoten van een heerlijk wijntje of een meer democratische grote pint.  
 
Uwe Reismann, de burgemeester van Lichtenau, kwam wat graag een paar 
danspassen meezetten en loofde de idee om via de dans en het lied een boodschap 
van vriendschap uit te dragen. “Jullie zijn als vreemden hier aangekomen, maar gaan 
als vrienden hier vandaan.”Aldus de burgemeester. Een sfeer die ook al heel 
spontaan binnen de reisgezellen was gegroeid. Zelfs de regionale pers kwam er op af 
en publiceerde later enkele impressies.  
 
Voor maandag was een bezoek gepland aan de omgeving op de grens van de 
stroombekkens die noordelijk het water afvoeren richting Noordzee en zuidelijk het 
water laten afvloeien naar de Donau en uiteindelijk de Zwarte Zee. Ook de boottocht 
op de Brombachsee werd een verkoelende en gezellige vaart!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



Dinsdag wuifde gastheer Friedrich Ammon de groep heel genegen en sympathiek uit 
– we zouden er op de terugtocht naar huis – enkele dagen later – opnieuw over-
nachten. Langs de Fussenpas ging het nu naar Bozen toe. De sfeer op de bus bleef 
prima! Kwam dat enkel door de snoepzak die regelmatig zijn ronde deed?  
 
Het was al ruim over zessen ’s avonds als we slaapplaats werd bereikt. Voor ons kon 
de Europeade beginnen! 

 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 
We plukken tot slot nog enkele reacties die mee de sfeer weergeven waarbinnen deze 
reis verlopen is, de terugtocht inbegrepen: 
 
“Ja! We hebben het waar gemaakt. De naam van “Elckerlyc”, “Den Dries” en 
“Mieke Stout” is nu bekend in Bozen. Twee verzorgde straatoptredens en ons 
deelneming aan de parade van zaterdagnamiddag. De laatste maanden hebben wij 
dan ook naar best vermogen de nodige repetities bijgewoond. Het resultaat mocht er 
dan ook zijn. Het werd een boeiende belevenis.” Aldus Albert van “Mieke Stout”.  
 
“What a beautiful trip to Bolzano, really beautiful city and the people made us really 
welcome. As an Englishman living in Belgium, it’s great to meet all their different 
peoples and cultures. Though song and dance and to make new friends.” Zo 
vertrouwde Stephan Cook van “Den Dries” het in zijn moedertaal aan ons 
notaboekje toe.  
 
“Een tof gezelschap en een heerlijke belevenis!”, vatte Luc, ook van “Den Dries”, 
zijn de reisdagen samen. Geen van de zeldzaam geworden haren op ons hoofd dat er 
aan denkt dat tegen te spreken …  

 Eddy Picavet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonja (r) en Ivo (l) 
laten het niet 
aan hun hart komen …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      



VOOR                          
UW                      
AGENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZA 13 NOVEMBER 2010  
           Viering 45 jaar “Die Rooselaer” in zaal OC “Mandelroos”, Gemeente-

plein 1 te 8780 Oostrozebeke. Meer info: “Die Rooselaer”, Dalakker-
straat 60 te 8780 Oostrozebeke. Tel. 056/66 60 23. Ook via 
www.dierooselaer.be of  info@dierooselaer.be. 

 
ZA/ZO 13/14 NOVEMBER 2010  
           Vendelshow 30 jaar “De bende van Pirrewit” in de Sint-Michielskerk te 

Keerbergen. Org. Vendeliersgilde “Pirrewit”. Aanvang: Zaterdag 13/11 om 19 u 
30’; zondag 14/11 om 14 u en om 19 u 30’. Inkom: Volwassenen 10 euro; 
kinderen 4-12 j. 5 euro. Reservering van kaarten bij de leden en via 
show2010@pirrewit.be. Info: 0470/07 61 48. 

 
Vr 19 NOVEMBER 2010  
           Jubileumfeest “45 jaar” van vkg. “De Vlasblomme” in het OC “De Neerbeek”, 

Vlaswagenplein te 8501 Bissegem. Met de West-Vlaamse folkgroep “Paddy 
Murphy’s Wife”. Aanvang om 20 u. Inkomprijs: VVK en VVKB-leden 5,00 
euro; ADD 7,00 euro. Info: Eddy Lepercq, Kafhoek 31 te 8560 Moorsele. En 
de.vlasblomme@gmail.com of www.de-vlasblomme-bissegem.be. Of via tel. 
0485/32 84 49  - 056/37 21 33 – 056/42 09 37. 

 
ZA 20 NOVEMBER 2010  
            Hovelingenbal van vkg. “De Hovelingen-Viking” in het CC “Zomerloos”, 

Sportstraat 1 te 8470 Gistel. Aanvang: 20 u. Inkom: VVK 4 euro – ADD 5 euro. 
Info: Koen Denduyver (koen@hovelingen.be – Tel. 0496/23 18 03).  

 

            Wervelend namiddagbal van vkg. “Mieke Stout”. Locatie: Dienstencentrum, 
Schoolstraat 44te 2970 Schilde. Aanvang: 14 u. Inkom: 3 euro. Meer info: 
mieke.stout@telenet.be.   

 
ZO 21 NOVEMBER 2010  
            Dansatelier Vlaamse dansen – Een organisatie van het VVKB-Danscollege. 

Meer info op de website www.vvkb.be en in “De Driesprong” van maart/april jl.   
 
VR 26 NOVEMBER 2010  
            Vierde Vrije Dansavond van vkg. “De  Donkse Klopperdans”. Aanvang: 20 

u. Locatie: Poermolen, Paardekerkhof 1/a te 9990 Maldegem. Meer info: 
luc.verplancke@telenet.be.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOUWVENDELEN ANTWERPEN – Het gouwvendelen Antwerpen is momenteel in 
reorganisatie.  Meer informatie:  Danny Van den Brande op het nummer 0475/695662. 

 

 



 
VR 3 DECEMBER 2010  
            Volkszangavond van de vkg. “Zonnedauw” en “Jan en Alleman”. Aanvang:  

19 u 30’ in het Gildenhuis, Dorp 23 te 2222 Wiekevorst. Info: Tel. 015/2498 57. 
 
      

ZA 4 DECEMBER 2010  
           Volksdansbal van vkg. “Knipoog & Oogappels” (Affligem) i.s.m. het 

gemeentebestuur. Locatie: Cultuurzaal CC Bellekouter, Bellestraat 99 te 
Affligem.  Het orkest “Bruers & Zussen” spelen ten dans. Om 19 u ontvangt 
“een speciaal iemand” de kinderen. Het bal begint om 20 u. Inkom 3 €. 
Kinderen < 12 jaar gratis toegang. Info: Tel. 0473/47 53 93. En ook 
knipoog@knipoogaffligem.be of www.knipoogaffligem.be.  

             

            Bal Experience. Workshops van 10 tot 18 u. Bal Folk om 21 u met “Cabas 
Perdu” en “Zotte Sonerien”. Locatie: Muziekcentrum Dranouter, Dikkebus-
straat 234 te 8950 Heuvelland. Meer info bij Jeroen Verdonck 
(jeroen@folkdranouter.be) en www.muziekcentrumdranouter.be. Of tel. op nr. 
057/44 69 33.  

 
 

ZO 5 DECEMBER 2010  
           Kerstmarkt van 11 tot 17 u bij vkg. “Boerke Naas” in “De Zevenster”, P. de 

Meerleerstraat 94 te 9100 Sint-Niklaas. Met eigen werk van leden en vrienden. 
Info bij Sigrun van Eynde (03/7779752) en Korine Henriet (0486/76 27 23). 
Via www.boerkenaas.be of boerke.naas@telenet.be.  

 

            Vendeliersverbroedering van het IVV – Vlaams Vendelarchief, in de veiling 
van Hoogstraten. Van 9 u 30’ tot 16 u. Meer info i.v.m. deze activiteit is te 
vinden via www.instituutvlaamsevolkskunst.be.  

 
ZA 11 DECEMBER 2010  
            Kerstmarkt van vkg. “De Sloepe” in zaal “Ravelingen”, Maas en Boerenplein 

te 8301 Heist-aan-Zee. Meer info via Jan Claeys. Tel. 0478/525 424. Of 
jan.claeys@telenet.be.  

 
ZA 18 DECEMBER 2010  
            Volksdansfeest van vkg. “Korneel”. Volksdansen uit binnen- en buitenland 

met het orkest “Dissonant”. Aanvang 20 u. Locatie: Oude Stadsfeestzaal, F. de 
Merodestraat 28 te 2800 Mechelen. Prijs: 3 euro. Info bij An Smets, Kouter 10 
te 2811 Leest. Of korneel.leest@hotmail.com en www.korneel-leest.te.    

 

           Joelfeest van vkg. “Boerke Naas” in “De Zevenster, P. de Meerleerstraat 94, 
9100 Sint-Niklaas. Info bij Sigrun van Eynde (03/7779752) en Korine Henriet 
(0486/76 27 23). Via www.boerkenaas.be of boerke.naas@telenet.be.  

 
ZA 29 JANUARI 2011  
           Poppentheater “Pallieter” speelt om 15 u “De vliegende staart” op uitnodiging 

van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas). Locatie: “De Zevenster, P. de Meerleer-
straat 94, 9100 Sint-Niklaas. Inkom: 3 €, drankje en pannenkoek inbegrepen. 
Info bij Sigrun van Eynde (03/7779752) en Korine Henriet (0486/76 27 23). 
Via www.boerkenaas.be of boerke.naas@telenet.be.  

 
ZA 5 FEBRUARI 2011 
           Bal van vkg. “Mie Katoen” in de “Ruiterhal,  Gemeentepark 10 te Brasschaat. 

Aanvang: 20 u. Info: miekatoenvzw@gmail.com. Tel. 03/6530236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZA 12 FEBRUARI 2011 
           Volksdansen, een organisatie van vkg. “Zonnedauw” en “Jan en Alleman”, 

vanaf 20 u in de Parochiezaal “Centrum”, Langestraat 10 A te 2235 Houtvenne 
(Hulshout). Voor meer info: Tel. 015/24 98 57.  

 

 

► ► ► Noteer ook nu reeds in uw agenda voor 2011 … 
 
◙  Zondag 8 mei: Nationale meiboomplanting te Herne (Vlaams-Brabant).  
◙  Van woensdag 20 tot zondag 24 juli: 48ste Europeade in Tartu (Estland).  
◙  Zaterdag 19 november: Viering 60 jaar VVKB in de “Westrand” te Dilbeek. 
 
 
Foto’s van de Europeade 2010 te Bozen – hoofdzakelijk van de optocht van alle 
deelnemende groepen op zaterdagnamiddag – vindt men via www.sunshine.it. 
Bovenaan op het tabblad Gallery klikken. Daar staat links onderaan de Europeade 
(foto met paarden).  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plusdanstreffen 2010 : 
 

 
Zaterdag 6 november -  Plusdanstreffen te Schilde 

Van 10 tot 12 december  -  Lucia-weekend te Nieuwpoort. 
 
► Lucia weekend: Ambiance s' avonds na het dansen. ● We voorzien de 
bar in de grote zaal (= zelfde als in de loop van de dag). ● Elke groep kan 
(mag) zelf iets te eten en/of te drinken meebrengen (chips... porto...). Wij 
doen wel niet uw afwas en de opruim!!! ● Voor de liefhebbers zullen er 
speciale Belgische bieren kunnen geproefd worden. Breng zelf muziek 
(CD) mee om op te dansen (alles kan), naar te luisteren enz. Vooraf laten 
weten aan Geert! Ook verzoekjes zijn mogelijk. ● Op zondag krijgen de 
deelnemende groepen de gelegenheid om aan de andere groepen een dans 
aan te leren die zij in hun eigen groep graag dansen en die nog niet op het 
programma van het plusdanstreffen stond. Hierover werd een bericht via 
e-post rondgestuurd.   
 

26 maart 2011 – Plusdanstreffen te Tessenderlo 
 

Org. Danspunt.   Voor meer info   →   wouters.paula@gmail.com of 03/475.12.05 
en geert.buys@danspunt.be. 

 



Het laatste DANSATELIER in deze 4-delige reeks heeft als thema 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komen o.a. aanbod: 
 

 Meiboomdans 
 Bruiloftdans 
 Lentekriebels 
 Weefkam 
 Karnavaldans 

 
Doelgroep 
 
Iedereen die graag danst en zijn kennis van de basispassen wil verbreden en 
uitdiepen en/of nieuwe dansen wil aanleren. Ook als je de eerste drie sessies 
niet gevolgd hebt, ben je toch welkom op deze afsluiting van de reeks. 
 
Dansleiding 
 
Annelies Budts, Lieven Demuynck, Marc Goossenaerts, Gonda Fevez, Ronals 
Snauwaert en Jeanne Vandenbussche. 
 
Wanneer, waar en prijs 
 
Deze laatste sessie heeft plaats op zondag 21 november e.k. van 10 tot 16 u in 
het O. C. Aalbeke, Aalbekeplaats te 8511 Aalbeke. De prijs bedraagt 10 €.  
 
Inschrijvingen 
 
Inschrijving vóór 18 november 2010 bij voorkeur via e-post 
secretariaat@vvkb.org of schriftelijk bij Lieven Stubbe, Etikhoveplein 5 te 
9680 Maarkedal. Liefst vooraf betalen op 403-3046661-61 (BE62 4033 0466 
6161) op naam van VVKB vzw met vermelding van de deelnemers. 
 
 
                                                                                                                        Foto Fred Scholliers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWJAARS 

Uitbreiding dansrepertorium van 
traditionele en nieuwe dansen 

 

 

De reeks DANSATELIER is een initiatief van het Danscollege  
van de Vlaamse Volkskunstbeweging 

in samenwerking met Danskant 

 



  DANS 
BIJEENKOMST 

 
 
 
 

De voorzitter en het bestuur van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging nodigen U vriendelijk uit om op 
zaterdag 22 januari 2011 in de “Salons Mantovani”, Doorn 1 te 
Eine/Oudenaarde het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
■ Verwelkoming vanaf 18 u 30’ met een lekker glaasje wijn of 
een fruitsap, vergezeld van enkele hapjes. 
 

■ Feestmaaltijd om 19 u 30’.      

■ Muzikale omlijsting door de muzikanten van “Bruers en 
Zussen”, toespraak door voorzitter Theo Smet, uitreiking van de 
eretekens en dansfeest na de maaltijd. 
 

■ Weerzien van vele vrienden, gezellige babbels en feest-
stemming tot … 
 
                                  Persoonlijke uitnodiging (of via het groepssecretariaat) volgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
█ █ █ Gouwdansavonden behoren blijkbaar tot de onuitroeibare tradities in de 
wereld van de Vlaamse Volkskunstbeweging. Met recht en reden, mag men gerust 

                                                                                                 

 

 



zeggen. Ze verstevigen de band tussen de groepen van eenzelfde gouw en brengen de 
leden van de verschillende groepen regelmatig samen, om een praatje te slaan, om 
een glas te drinken en … uiteraard … om samen te dansen. 
 
Mekaar kennen is mekaar waarderen. Mekaar kennen brengt samenhorigheidsgevoel 
mee. We zijn duidelijk niet alleen als beoefenaars van de Vlaamse volkskunsten en, 
zoals het spreekwoord zegt, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
 

GOUWDANSAVOND OOST-VLAANDEREN 
 
Vrijdagavond 24 september jl. was het de beurt aan vkg. “Reynout” om de 
gouwdansavond voor Oost-Vlaanderen te organiseren in het groepslokaal aan de 
Sint-Elooistraat te Grembergen/Dendermonde. Een vijftigtal jongeren en minder 
jongeren waren op de uitnodiging ingegaan en tekenden present voor twee uur 
dansplezier op de muziek van, kort gezegd, “Dendermonde” en “Evergem”.  
 
Het is een gezellige bedoening geworden 
waarbij niet alleen de dansvloer, maar even-
zeer het bargedeelte van het lokaal succes had. 
Want zo’n gouwdansavond verstevigt de band 
tussen de leden van de verschillende groepen 
in de gouw … Maar we vallen in herhaling! 
 
Het bestuur van de organiserende vkg. “Reynout” had ook de leden van Jong-
Reynout een plaatsje in het programma gegeven. Afvaardigingen van “De Donkse 
Klopperdans” (Maldegem) en van “Sneyssens” (Evergem) hadden de verplaatsing 
naar de Ros-Beiaardstad gemaakt. “Knipoog” (Affligem) moest helaas een veront-
schuldiging sturen, maar hebben beloofd er volgende maal zeker bij te zijn.       (JvB)  
 
 
 
 
█ █ █ Zaterdag  25 september 2010. Het Dienstencentrum  te Schilde gonst al van 
’s morgens van de heersende activiteit. Een ploeg helpsters  en helpers zet alles klaar 
om na de middag te kunnen starten met het ‘Marjolijnen’-bal.       
 

DE MARJOLIJNEN DANSEN IN SCHILDE 
 
De ‘Marjolijnen’, zo noemt de afdeling gehandicapten van volksdansgroep VVKB 
“Mieke Stout” uit Schilde. Hun afdeling bestaat  25 jaar en dat gaan ze vieren. En ze 
zijn gekomen. Ietsjes na enen kwamen de eerste aan en tegen 14 uur waren ze bijna 
allen aanwezig,  een en al vreugde uitstralend, klaar om er van te genieten,  ook al 
was de aanwezigheid van de andere Mieke Stout afdelingen magertjes. Wel 
sympathiek dat volksdansgroep “Den Dries”,  “Jan & Trien”  en een grote ‘delegatie’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
van ‘Jan en Alleman’ mee zijn komen vieren en ook mensen uit de leiding van 
VVKB Gouw Antwerpen en VVKB Nationaal (André Dewitte, André Couvreur en 
Lieven Stubbe, deze laatste ook als muzikant) hebben met hun aanwezigheid 

                



duidelijk laten voelen dat ze onze gehandicapten een warm hart toedragen en dat 
onze ‘Marjolijnen’ erbij horen.  
 
Het bal zelf, de dansen  waren een succes, of het nu ‘De Kolom’ was of ‘Dag mijn 
Roosmarijntje’ of ‘ De koning marcheert’ … ach, ze allemaal opnoemen heeft geen 
zin,  ze werden vol enthousiasme  door de ‘Marjolijnen’ gedanst.    
 
Zeker het vermelden waard is de begeesterende begeleiding  van het orkest ‘Bruers 
en Zussen’ die niet alleen zorgden voor de dansmuziek,  maar ook  iedereen deden 
meezingen met liederen zoals ‘ Vrolijke vrienden’  en ‘Ik heb de zon zien zakken in 
de zee’ enz. enz.  Kortom, een vrolijk bal vol met zang en dans.    
 
Even pauzeren om de dansleiding Maria – Josee en Ivo te huldigen. En als 
hoogtepunt was er voor iedere ‘Marjolijn’ een cd met de dansen van het bal  en met 
op de hoes hun eigen foto.                          
                                          
Een bal om niet vergeten en alleszins  nog geen einde aan de viering van 25 jaar 
‘Marjolijn’, want na dit geslaagd bal volgde op 1/2/3 oktober nog een prachtig 
weekend aan zee, waar niet alleen gedanst, gezongen en gewandeld werd, maar waar 
ook Mia gevierd werd, al 25 jaar lang de stuwende kracht van de ‘ Marjolijnen ’. 
 
Bedankt iedereen die geholpen heeft, iedereen die mee is komen vieren en bedankt 
‘Marjolijnen’ voor  jullie geestdrift! 

                                          Eddy Demeuter 
 
                  Behoorlijk wat volk op het volksdansbal van de “Marjolijnen” (Foto MS) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
█ █ █  De 9ste juli van dit jaar werd onze Ward – met zijn volle naam Ward 
Laurijssens - 85 jaar. Da’s toch al een hele prestaties en we vonden dat we daar met 

 



de groep – “Jan en Trien” in Brecht - iets voor moesten doen. Ik stuurde een mailtje 
naar ‘t bestuur van VVKB of er niet iemand kon komen om mee onze Ward te 
vieren. En ja hoor, na het in hun vergadering besproken te hebben (belangrijk 
agendapunt !)  werd besloten onze Ward het ereteken te schenken, wat normaal enkel 
uitgereikt wordt op de nieuwjaarsreceptie in Oudenaarde. 
 

ONZE WARD WERD 85 !!! 
 

Op  dinsdag 14 september was het zover. We kwamen een beetje vroeger bijeen, 
dekten de tafel met een mooi tafelkleedje en daarbovenop allemaal lekkers, 
gebakken door leden van de groep, en dan ook nog een drankje om dit alles door te 
spoelen.  
 

We dansten samen, Maria deed er  natuurlijk ook een paar mee en we zagen de Ward 
glunderen. Zalig was dat!  Toen werd het tijd voor het meer officiële gedeelte. André 
Dewitte had een speech voorbereid waarin hij vertelde over de samenwerking met 
Ward. Wardje speelt voor VVKB, met de gouwmuzikanten, Pluswerking, inclusief 
het Luciaweekend, ons jaarlijks volksdansbal en elke dinsdag is hij paraat. Soms 
ging hij met zijn Maria mee op vakantie natuurlijk. “Het is nog een van de oude 
garde,” zei André, “nooit  hing er een prijskaartje aan zijn medewerking en iedereen 
wilde graag samen met hem muziek spelen.”   
 

Ward was ook muzikant voor de “Kramikkeltjes” en nadien is hij dan bij ons, “Jan 
en Trien”,  terecht gekomen. Bij ons speelt hij niet alleen muziek, nee hoor, de 
Lancierskadrille is de dans van Ward en mij. Een nieuwe dans, nieuwe muziek, 
Wardje oefende tot hij het kon, zodat het voor ons veel gemakkelijker werd om de 
dans in te oefenen. 
 

We hadden Ward vroeger al in de bloemekes gezet met zijn 80ste verjaardag, nu 
hebben wij zijn 85ste gevierd en hopelijk kunnen we nog zijn 90ste verjaardag vieren. 
Bedankt Ward dat je er steeds bent voor ons! En bedankt ook Maria! 
 

Greet Van Dijck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
█ █ █  Een gezellige babbel … Een natje 
en een droogje … Het weerzien van 
vrienden … Dat beloofden de 

                                                  



initiatiefnemers van het vijfde Gezellig 
Samenzijn waartoe het VVKB-bestuur 
had uitgenodigd. Op zaterdag 23 oktober 
jl. zo tegen twee uur in de namiddag 
hadden een dertigtal aanwezigen gevolg 
gegeven aan de uitnodiging en waren in 
Sint-Niklaas naar “De Zevenster” 
gekomen, het gezellig lokaal van vkg. 
“Boerke Naas”.  
 
 

GEZELLIG SAMENZIJN  
IN HET LOKAAL VAN “BOERKE NAAS”  

 
De tafels waren mooi versierd en gaven het lokaal nog wat extra kleur. André 
Dewitte verwelkomde de aanwezigen namens de VVKB-Beheerraad. Er was voor 
koffie en taart gezorgd, schotels lekkere belegde broodjes verschenen wat later 
eveneens op de tafels waaraan het er echt gezellig aan toe ging. Uit de goed 
gestoffeerde dranklijst, met o.a. een “Naaske”, het groepsbier van “Boerke Naas”, 
had men maar te kiezen. Een en ander was in de – lage - inkomprijs inbegrepen.  
 
Eddy Picavet, als de volleerde toneelman zoals we hem al vele jaren kennen, kreeg 
een paar keer het woord met cursief-gekleurde teksten van Jef Burm en Felix 
Timmermans. Zo leerden – wie het eventueel nog niet wist – de aanwezigen waarom 
zwijntjes geen wollige vacht van Onze Lievenheer meegekregen hebben, maar wel 
met een mooi krulletje in hun staart over de wereld stappen.  
 
Een belangrijk punt op het jaarlijks programma is de “première” van de 
Europeadefilm van Fred Scholliers. Dat was dit jaar dus niet anders. Wie er in Bozen 
bij was, werd nog eens ondergedompeld in de zomerse Europeadesfeer. En wie er in 
Bozen niet bij geweest was wegens … U vult maar aan … kon die sfeer, met  behulp 
van Fred zijn mooie beelden, via het filmscherm toch nog gedeeltelijk opsnuiven.  
 
Vooraleer naar huis te gaan, kregen alle aanwezigen het beloofde “klein presentje”, 
zijnde dit jaar een overdruk van de brochure die Yvo Peeters een aantal jaren geleden 
schreef over Charles De Coster en diens roman over Tijl Uilenspiegel, Nele en 
Lamme Goedzak en hun belevenissen tijdens de Spaanse Tijd in Vlaanderen en 
elders.  
 
Alle aanwezigen leken uiterst tevreden over de namiddag in Sint-Niklaas. Ons blijft 
slechts dank te zeggen aan de hulpploeg waarover de initiatiefnemers ook dit jaar 
konden beschikken: Lieve, Lucie en Magda. En zoals velen bij het buitengaan 
mekaar toewensten: Tot volgend jaar!                                                                   (Cw)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
█ █ █  Zoals hier enkele bladzijden voordien reeds gesteld, versterken gouwdans-
avonden de band tussen de verschillende groepen van eenzelfde gouw en brengen ze 
de leden van die groepen regelmatig samen om een praatje te slaan, om een glas te 



drinken en … uiteraard om samen te dansen. Ongeveer hetzelfde kan men zeggen 
over gouwwandelingen. Die brengen ook de verschillende groepen van eenzelfde 
gouw regelmatig samen, om een praatje te slaan, om een glas te drinken en … 
uiteraard … om samen op stap te gaan. 
 

O P  W A N D E L  
IN DE OMGEVING VAN SINT-NIKLAAS 

 
Zo dus opnieuw op zondagnamiddag 24 oktober jl. toen de gouw Oost-Vlaanderen 
verzamelen geblazen had in “De Zevenster”, het lokaal van “Boerke Naas” in Sint-
Niklaas. Na een flinke wandeling in de omgeving van de Wase hoofdstad, kon 
iedereen aanschuiven voor een lekkere maaltijd. Waren vertegenwoordigd, 
afvaardigingen van “De Donkse Klopperdans” (Maldegem), “Knipoog” (Affligem), 
“Reynout” (Dendermonde), “Sneyssens” (Evergem) en uiteraard ook leden van de 
organiserende groep “Boerke Naas”.   
 
Wat er tussendoor gebeurde, dat ziet U op enkele foto’s die Kris Dierickx maakte 
tijdens de tocht.                                                                                                      (JvB)   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s Kris Dierickx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UIT ONS NOTABOEKJE …                                                                         Kd 



 
 
█ █ █  20ste Sint-Jansweekend  
 
Voor de 20ste editie van het Sint-Jansweekend voor 
jeugdvolksdansgroepen waren we begin juli te gast in domein “Hoge 
Duin “te Oostduinkerke. De temperaturen waren ons gunstig gezind 
waardoor we ons met heel wat zee -en strandspelen konden amuseren. 
Natuurlijk werd er ook volop gedanst en stond alles in het thema van 
het jubileumfeest voor deze 20ste keer. 
 

Na de strijd in de duinen 
tijdens het finalespel 
werden Jamie 
Decuyper van “De 
Sloepe” uit Knokke-Heist 
en Sander Luypaert 
van “De Kegelaar” uit 
Wilrijk het nieuwe Sint-
Janspaar 2010.  
 

◄     Op de foto: 
Wilfried Vercammen 

omringd door het 
meipaar 2010.  

 
Zondag werd het weekend afgesloten met een cursus van nieuwe 
jeugddansen en een zangstonde. Heel wat waterspelletjes zorgden nog 
voor een mooie afkoeling. In de slotkring werd door het VVKB-
jeugdcollege reeds een afspraak gemaakt voor het volgende Sint-
Jansweekend. 
 
 

█ █ █  Dansend huwelijksfeest 
 
Tijdens het weekend van 9 en 10 juli was het zover: De West-Vlaamse 
gouwvoorzitter Koen Denduyver en Vanessa Dhiedt traden in het 
huwelijksbootje. Koen danst reeds vanaf 1983 bij “De Hovelingen-
Viking” in Gistel. Ook Vanessa draait sinds vele jaren mee in de 
dansleiding van de kindergroep. Daarnaast zijn ze actief in het West-
Vlaams gouwbestuur en dansen ze ook bij volkdansgroep “De Sloepe” in 
Heist. Met de beheerraad van VVKB, de redactieraad en het 
jeugdcollege blijft de kalender daar goed gevuld.   
 
Heel wat volksdansvrienden van bevriende dansgroepen waren dan ook 
naar de feestlocatie in Bekegem gekomen en natuurlijk werd er ook ’s 
avonds nog veel folk en volksdans gebracht.  We wensen Vanessa en 
Koen een swingende toekomst toe. 
 
 
 
 
 
 
 

█ █ █ Festival Veurne 
 

 



Half juli vond in Veurne het 
vijfjaarlijks folklorefestival van de 
Westhoek plaats. Naast de optredens 
van groepen uit Turkije, Bretagne, 
Togo en  Kroatië werden vooral de 
Vlaamse dansen die de organiserende 
groep “Zannekin” bracht fel door het 
publiek gemaakt! Proficiat met jullie 
verzorgde optreden! Na de 
voorstellingen was er zoals steeds een 
verbroederingsbal tot in de vroege 
uurtjes.  
 
 
█ █ █  VVKB-Bal te Oudenaarde  
 
Zaterdag 9 oktober waren heel wat groepen naar Salons Mantovani 
gekomen voor het jaarlijkse nationaal VVKB-Bal, kortweg : ’t Bal. De 
muzikanten speelden onder leiding van Staf Cogneau en de leden van 
het danscollege zorgden voor de dansbegeleiding. 
 
Volgende groepen waren aanwezig : Tijl & Nele – Hove; 
Pippezijpe – Dilbeek; Boerke Naas – St.-Niklaas; De Hovelingen-Viking 
– Gistel; Karekiet –Puurs; Sneyssens – Evergem; De Wevers – 
Borgerhout; Zannekin – Veurne;  Tijl Uilenspiegel – Kortrijk; De 
Kegelaar – Wilrijk; Jan & Trien – Zoersel; Zonnedauw – Hulshout; 
Reynout – Dendermonde; De Vlasblomme – Bissegem; Tradans – 
Vilvoorde; Canteclaer – Zwevegem; Gouden Aren – Nukerke; 
Hopsinjoorke – Boortmeerbeek; Mie Katoen – Brasschaat; Knipoog – 
Affligem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzikanten 
in 

Oudenaarde 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beknopt verslag 
 

 



  
ALGEMENE VERGADERING  
van de  
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw 
 
Donderdag 16 september 2010 in het lokaal van  
vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde. 
 

 
 
□ Na het traditioneel vaststellen van de aanwezige stemgerechtigde leden incl. de 
gegeven volmachten en nadat het verslag van de vorige (statutaire) Algemene 
Vergadering van 22 april jl. was goedgekeurd, werd het besluit genomen om de 
lidgelden voor 2011 ongewijzigd te laten op het niveau van 2010. Even samenvatten: 
Een groep betaalt 50 € en ontvangt daarvoor, naast de verzekering, drie exemplaren 
van “De Driesprong”. Een bijkomend exemplaar kost 5 €. Individuele leden betalen 
15 €, een jaarabonnement op “De Driesprong” inbegrepen.  
 

□ Over de contacten met andere organisaties – bedoeld zijn het Europeade-comité 
Vlaanderen, het IVV en Danskant – viel geen speciaal nieuws te rapen, tenzij de 
mededeling dat alles zijn normaal verloop kent en de contacten goed blijven.  
 

□ De evaluatie van de afgelopen projecten begon met de Nationale Meiboom-
planting te Puurs. De vergadering bleek akkoord over de vaststelling dat het een vlot 
verlopen meiboomplanting geweest was en er bij de deelnemers quasi geen negatieve 
opmerkingen te horen waren. Wel werd opgemerkt dat er bijna uitsluitend groepen 
van de betrokken gouw – Antwerpen dus – aanwezig waren en de vergadering dringt 
er bij alle VVKB-groepen op aan een inspanning te leveren om minstens met een 
afvaardiging op deze nationale activiteit aanwezig te zijn. 
 
Ook over het voorbije Sint-Jans-Weekend was het oordeel zeer positief. Er waren 
niet minder dan 76 aanwezigen, wat ronduit een succes kan genoemd worden. Het 
weekend kende een zeer goed verloop en over de gekozen locatie bleken alle 
deelnemers tevreden.    
□ Punt 7 van de dagorde – voorstellen en stand van zaken toekomstige projecten – 
telde zeven items.  
● Film Museum Dranouter – De voorbereiding en het uitwerken verliep om allerlei 
redenen niet zoals verwacht en de initiatiefnemers zagen zich gedwongen het project 
voorlopig stop te zetten. Helemaal opgegeven wordt de zaak niet. De “droom”, zoals 
een der aanwezigen het noemde, blijft dus bestaan en de hoop dat de toekomst betere 
omstandigheden zal scheppen, dus ook.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● “’t Bal” van 9 oktober te Oudenaarde – dat ondertussen voorbij is en waarvan U 
elders in dit nummer van “De Driesprong” een verslag kunt lezen – werd uiteraard 
ook besproken. De toegangsprijs bedraagt 5 €, zo vernamen we, een consummatie 



inbegrepen. Wat betreft de kledij van de deelnemers blijft men bij de formule dat 
“groepskledij of groeps-T-shirts bv. warm aanbevolen” blijven. Maar ook “in 
burger” wordt uiteraard niemand geweigerd. 
● Het “Gezellig Samenzijn” van 23 oktober jl., dit jaar in het lokaal van vkg. 
“Boerke Naas” te Sint-Niklaas – hierover kunnen we ondertussen naar een verslag 
elders in dit nummer verwijzen – kent z’n gebruikelijke voorbereiding en alles laat 
vermoeden dat het inderdaad opnieuw een echt gezellig samenzijn zal worden.  
● Wat betreft de reeds voorbije dagen I en II van “Dansatelier” konden we 
vernemen dat er telkens ongeveer 35 cursisten aanwezig waren, wat een succes kan 
genoemd worden. Over het verloop van deze afleveringen hoorde men niets dan lof 
en men verwacht voor dag III en dag IV – resp. in oktober en november – hetzelfde.  
Het is duidelijk de bedoeling om in de loop van volgend jaar 2011 opnieuw een 
soortgelijke cursus aan te bieden.  
● Wat betreft de nieuwjaarsreceptie te Oudenaarde op 22 januari 2011 werd 
benadrukt dat het deze maal een jubileumuitgave wordt en dat ook duidelijk te zien 
zal zijn. De aandacht van de groepen wordt gevraagd voor de mogelijkheid om 
(bestuurs)leden voor te dragen voor het gouden ereteken.  
● Bij de voorbereiding van de nationale meiboomplanting in Herne op zondag 8 mei 
2011 verloopt alles naar wens.   
● De viering van 60 jaar VVKB wordt intensief voorbereid. De regie is in handen 
van Lieven Demuynck. Plaats van het gebeuren: Cultuurcentrum “Westrand” te 
Dilbeek. Datum: Zaterdag 19 november 2011. Voorlopige optie: Een avondvullend 
programma aanbieden. De “Westrand” wordt voor de hele dag afgehuurd, zodat er 
tijd en plaats is voor een academische zitting, een receptie en tijd voor repeteren ter 
plaatse. En niet onbelangrijk: Breng gerust familie en vrienden mee.  
 
De voorzitter doet in dit kader een oproep tot alle groepen: Deze viering moet een 
geslaagde dag worden, het is een belangrijke activiteit van de VVKB. Het stemt wel 
gelukkig vast te stellen dat iedereen achter deze viering staat. 
 
In het kader van het jubileumjaar 2011 zal in “De Driesprong” een korte artikelen-
reeks verschijnen met de beknopte geschiedenis van de Vlaamse Volkskunst-
beweging. Wie denkt hierover belangrijke informatiebronnen (vroegere publicaties 
bv.) te hebben, gelieve contact op te nemen met de redactie. Waarvoor onze dank bij 
voorbaat.   
 
En nog een paar puntjes: Of er inkomgeld gevraagd zal worden, moet nog beslist 
worden. Het inleggen van bussen kan eventueel een aangelegenheid worden voor de 
gouwbesturen. 
     
□ Als data voor de Algemene Vergaderingen in 2011 worden vooropgesteld: 24 
maart, 22 september en een nog te bepalen datum.  
 
 ----------------------------------------------------------------------------  (Samenvatting: Cw) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de weg 
tussen wieg en graf 
wisselen  

 



een lach en een traan 
regelmatig af. 
 
 
 
In beide willen wij 
naast u staan. 
 
  
♣ Lukas Dequidt zag het levenslicht op donderdag  5 augustus jl. Hij is het zoontje 
van Wouter en Nele Ryckboer en kleinzoon van André Dequidt en Jeanne 
Vandenbussche. Ouders en grootouders zijn leden van vkg. “Zannekin” uit Veurne. 
 
♥ Zaterdag 25 september jl. traden Benny Meyns (bestuurslid) en Tineke Staelens 
(muzikant) van vkg. “De Hovelingen-Viking” (Gistel) in het huwelijk. 
 
♣ Op dinsdag 5 oktober jl. werd Emma van Compernolle geboren. Ze is het 
dochterje van Bart en van Ilse Holvoet, beiden lid van het gouwbestuur West-
Vlaanderen en lid ook van vkg. “Die Rooselaer” te Oostrozebeke. 
 
♣ Kato Hinderyckx werd geboren op dinsdag 12 oktober 2010 als dochtertje van 
Jurrie en van Annelies Decombel, beiden bestuurslid van vkg. “De Hovelingen-
Viking” uit Gistel. Meteen ook een zusje bij voor dansend lid Margo.  
 
♥ Op woensdag 20 oktober jl. traden Guy Noppe en Hilda Ryssaert, leden van vkg. 
“Elckerlyc”, te Waasmunster in het huwelijksbootje.   
 
♦ Op 20 oktober jl. overleed Omer Vantyghem (°12/10/1926). Hij was de groot-
vader van Benny Meyns en ook een beetje van Tineke Staelens, leden van vkg. “De 
Hovelingen-Viking” (Gistel).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
█    Europeadecomité Vlaanderen 
 

                                             

 



“Loubistok” – wat staat voor “liefdesdrank” waar-
mee de jonge meisjes de jongens willen verleiden – 
is zeker bij ons geen onbekende meer. Al jaren 
doorkruist dit professioneel dameskwintet uit de 
stad Lviv in West-Oekraïne onze streken.  
 
Zo ook in de kersttijd 2007 op uitnodiging van het Europeadecomité 
Vlaanderen. En waar ze kwamen, brachten ze in hun traditionele 
klederdracht een overheerlijk genieten van kwaliteit, muzikaliteit en charme. 
De dames zijn ook stuk voor stuk conservatoriumlaureaten, verbonden aan 
koren en orkesten in eigen stad en ver daarbuiten. 
 
Men kan ze dit jaar opnieuw zien en horen in de Franciskanerkerk in de 
Minderbroedersstraat te Hasselt. Op zaterdag 4 december e.k. zingen ze de 
avondmis om 18 u 30’ en daarna geven ze een concert van ongeveer 45’. Op 
zondag 5 december  luisteren ze de misvieringen op om 9 u en om 11 u. Een 
en ander in samenwerking met het Europeadecomité Vlaanderen. 
 
Het spreekt vanzelf dat “Loubistok” een ensemble is waarvoor de 
verplaatsing naar Hasselt zeker de moeite loont!  
 
 

█   Danskant 
 
 
 
“Dansdagen” is een reeks dansactiviteiten in november 2010  die we hier 
beknopt op een rijtje zetten. Voor meer info → zie het kadertje onderaan.  
 
Zondag 7 november 2010 – Zaal Danskant, Ed. Robeynslaan 29 a te 3290 Diest. Doelgroep 
15+. Van 10 tot 17 u. Zondag 14 november 2010 – Zaal Danskant, Ed. Robeynslaan 29 a te 
3290 Diest. Doelgroep 15+. Van 10 tot 17 u. Woensdag 17 november 2010 – 1/ Entrepot 
Brugge, Binnenweg 4 te 8000 Brugge. Doelgroep kleuters. Van 19 tot 21 u. 2/ Zaal Danskant, 
Ed. Robeynslaan 29 a te 3290 Diest. Doelgroep 6-8 jaar. Van 14 tot 17 u. 3/ Cultureel 
Centrum Hasselt, Kunstlaan 5 te Hasselt. Doelgroep 6-8 jaar. Van 19 tot 22 u. Zondag 21 
november 2010. – Zaal Danskant, Ed. Robeynslaan 29 a te 3290 Diest. Doelgroep 15+. Van 
10 tot 17 u. Woensdag 24 november 2010. - Zaal Danskant, Ed. Robeynslaan 29 a te 3290 
Diest. Doelgroep 9-10 jaar. Van 14 tot 17 u. Zondag 28 november 2010. Zaal Danskant, Ed. 
Robeynslaan 29 a te 3290 Diest. Doelgroep 15+. Van 10 tot 17 u. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ballade van de drie studenten 
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Ze waren vóór de avond aangekomen, 
Een herberg langs een godvergeten weg, 
Hadden nog stil een avondmaal genomen 
En vroegen dan een kamer en een bed. 
 
De waard, die ’t geld der gasten had geroken, 
Was willig op hun wensen ingegaan, 
Had wijn met gulle geuten ingegoten 
En was ze naar hun kamer voorgegaan. 
 
Ze hadden nog een schietgebed gebeden 
Tot Nicolaas van Myra vooraleer 
Zij alle drie tussen de lakens gleden, 
Dat hij voor hen zou bidden bij de Heer. 
 
De drie, die ook studenten waren, wisten,  
Ofschoon beneveld door de vele wijn, 
Dat hij voor reizigers de onbetwiste 
Patroon en voorspreker bij God zou zijn. 
 
Maar toen zij nu de slaap der dwazen sliepen, 
Nam onze gastheer snel de bijl ter hand 
En vóór zij luidkeels om erbarmen riepen, 
Rolden hun lieve hoofdjes in zijn mand. 
 
In kleine stukjes werden zij gesneden, 
Het keukenwerk werd door de vrouw geklaard, 
Men heeft ze in een pekelvat, beneden, 
Als voedsel voor de winter, opgespaard. 
 
De winter was nog net niet ingetreden, 
Of Nicolaas van Myra, op zijn tocht, 
Kwam in de herberg, die een tijd geleden 
Door onze drie studenten was bezocht. 
 
De waard vroeg dadelijk wat hij wou eten, 
Wat hij van hutsepot en lamsvlees dacht? 
Toen hij had “ja” gezegd en was gezeten, 
Had men hem stomp en knapenbout gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maar vóór hij met de maaltijd was begonnen, 
Wijl hij de zegen vroeg voor drank en spijs, 
Zijn plots de knapen uit het vat gesprongen, 

Gereed voor het hervatten van de reis. 
 

En om het wonder werd de Heer geprezen, 
Vergeten alle leed dat was doorstaan. 

Een engel heeft ze nog de weg gewezen. 
Gedrie zijn ze opnieuw op stap gegaan. 

 
De waard die uitermate was geschrokken, 

Heeft dadelijk zijn euveldaad bekend, 
Is barvoets naar Jeruzalem vertrokken 
En heeft zich van de zonde afgewend. 

 
Maar Nicolaas, die alle drie de knapen  

Weer levend uit de pekel had gered, 
Heeft, zonder uit te rusten of te slapen, 

Zijn tocht in alle stilte voortgezet. 
 

 
Ballade  en  houtsnede zijn werk van Wim de Cock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



“DANSEN UIT ESSEN” 
 
 
 
 
 
is de jongste publicatie van het Vlaams Dansarchief. Deze bundel kwam tot stand via 
een intense samenwerking met de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Essen.  
 

In de inleiding geeft Jan Suykerbuyk ons een 
historisch beeld van de beroerde tijden waarin de 
gilde ontstond. We krijgen vervolgens een beeld 
van de evolutie in de kledij door de gildebroeders 
en gildezusters gedragen. Vooraleer tot de dans-
beschrijvingen over te gaan, kunnen we ons nog 
verdiepen in de geschiedenis, de structuur en de 
organisatie van de betrokken Sint-Sebastiaans-
gilde.  

 
De IVV-medewerkers Andrea Sterck en Johnny Ooye gaven jarenlang ondersteuning 
aan de gilde wat dansleiding betreft. Beiden hadden ze oor voor de bekommernis van 
de hoofdmannen Jules Tax en later Fons Cruysberghs om de Kadril van Essen te 
reconstrueren. Aan de hand van filmbeelden, muziekopnamen en constructieve 
contacten met de gilde, zetten Andrea en Johnny een beschrijving op papier. De 
Kadril van Essen prijkt nu als pronkstuk in de uitgave. Een ander pronkstuk is de 
Lansierskadril van Essen. Het gaat hier over een eigen historische versie gedanst in 
de gilde. Ze gelijkt op de Lansierskadril van Diest, maar met toch duidelijk locale 
accenten. Dat komt ook tot uiting in de muziek, traditioneel overgeleverd van 
muzikant tot muzikant en in 1955 genoteerd door Guillaume Oerlemans. 
 
Naast deze twee pronkstukken vinden we in deze nieuwe IVV-uitgave ook 
gemeenschapsdansen zoals Jan Piddewit, Klepperwals, Kribbel, Mieke Stout en 
Polonaise. Dat zijn stuk voor stuk eenvoudige gemeenschapsdansen die zeker het 
verspreiden waard zijn. Uit fotomateriaal blijkt dat ze al sinds de 20-er jaren van de 
vorige eeuw in de gilde beoefend worden. 
 
Info – “Dansen uit Essen” is een uitgave van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst. 
54 blz. Prijs: 8 euro + 3 euro portkosten = 11 euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IVV-UITGAVEN zijn niet verkrijgbaar in de boekhandel. Bestellingen via  
www.instituutvlaamsevolkskunst.be,  bestellingen@instituutvlaamsevolkskunst.be, 

bij IVV-medewerker: Paula Wouters, Herentalsebaan 73, 2240 Zandhoven (Viersel), 
(tel./fax 03/475.12.05) en via het secretariaat Markt 40 W4, 9160 Lokeren, tel. 
09/328.67.93 – 0476/355.976 (ivv.secretariaat@instituutvlaamsevolkskunst.be) 

                   

             

 



DE LIEDBOEKEN – In dit nummer van “De Driesprong” onderbreken we 
even de reeks liedboeken. Als intermezzo vragen we uw aandacht voor Maurits 
Sabbe (1873-1938), van geboorte Bruggeling, maar nadien beroepshalve actief in 
Mechelen, Antwerpen en Brussel. Hij liet een zeer omvangrijk bellettristisch werk na 
– wie kent er niet “De filosoof van ’t Sashuis” en “’t Kwartet der Jacobijnen”? – 
maar ook schreef hij talrijke studies over literatuur-, muziek- en cultuurgeschiedenis.  
 

Wat Oud-Vlaanderen zong 
 
In 1920 vertelde hij in de Lecturareeks van de gelijknamige Antwerpse uitgeverij 
“Wat Oud-Vlaanderen zong”. Het werkje telt 82 bladzijden en laat een uitgebreide 
reeks liederen de revue passeren die de voorbije eeuwen in  Vlaanderen 
volkscultureel erfgoed werden. Zijn beschouwingen over de culturele waarde van 
volksliederen zijn vandaag de dag nog steeds het lezen waard.  
 

Aan Vlaamse en buitenlandse 
liedverzamelingen wordt eveneens 
ruime aandacht geschonken met namen 
als Vedel, Brahe, Grundtvig, Böhme, 
Erk en nog zoveel anderen. Lied-
verzamelingen uit Vlaanderen krijgen 
natuurlijk ook een aantal blad-zijden 
met de namen die hier bij ons reeds aan 
bod kwamen of nog aan bod zullen 
komen.  

 
Een drietal beschouwende citaten van de auteur willen wij U hier toch niet 
onthouden. Eerste citaat: “Het volkslied vertoont door alle eeuwen heen nagenoeg 
hetzelfde karakter. Het draagt wel een enkelen keer lichte sporen van afwisselende 
æsthetische stroomingen die in de hoogere literatuur heerschen, maar in zijn innigste 
wezen blijft het steeds zichzelf gelijk. De reden dezer onveranderlijkheid ligt hierin, 
dat het volkslied steeds het product is van een wereldbeschouwing, die zich 
hoofdzakelijk beperkt tot de waarneming der zinnelijke verschijnselen. (…) Uit het 
volkslied blijft alle abstractie, alle bespiegeling geweerd en zoo dergelijke invloeden 
er al in doordringen, dan worden ze er doorgaans in verzinnelijkt.” (p. 24). Tweede 
citaat: “Op dezelfde wijze ontstaat de melodie van het volkslied, meestal buiten allen 
geleerden muzikalen invloed om. Het is de natuurlijke uitboezeming van het gevoel, 
die tot zang wordt. En die melodische oogst is des te overvloediger naarmate het 
zingende volk aanleg heeft voor maat en klank.” (p. 26). Derde citaat: “Zelfs in de 
tijden van letterkundig verval, toen onze volkstaal onder den drang van droevige 
historische gebeurtenissen in haar ontwikkeling werd belemmerd en een kwijnend 
leven leidde, bleef het volkslied nog steeds de tolk van alles wat in het volksgemoed 
omging. De eenige stem van verzet tegen dwingelandij en onrecht was vaak de 
naamlooze stem van de volksliederen.” (p. 80)                                                      (Cw) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   SPROKKELINGEN 

 
♣ ROLAND MAN … PROFICIAT! – De ere-gouwvoorzitter van West-
Vlaanderen Roland Man heeft in Kuurne de cultuurprijs 2010 gewonnen. Het spreekt 
vanzelf dat de redactie van “De Driesprong” hem daarvoor een warme proficiat 
toestuurt. Maar dat zullen er binnen de VVKB zeker nog veel anderen doen.  
 
Als reactie op zijn bekroning liet Roland ons weten: “ Ik ben ook zeer verheugd dat 
het een prijs is die de waarde van muziek, zang, toneel, dans enz. als een 
volwaardige cultuur ziet waar vele mensen samenwerken en op die manier aan 
volkskunst en volkscultuur doen.” 
 
Wij beschikken over het uitgebreid jury-rapport. Het tekent de laureaat ten voeten 
uit. Op eenvoudig verzoek stuurt de redactie U graag een kopie van dit rapport, hetzij 
via e-post, hetzij een papieren versie via de gewone post.                                      (Kd) 
  

♣ GEZOCHT (II) – Wij ontvingen volgende vraag: “In 1968 verscheen in de reeks 
‘Vlaamse Toeristische Bibliotheek’ het werkje ‘Alfons de Cock. Grondlegger van de 
Volkskunde in Vlaanderen’ van Renaat Van der Linden. Ik wil dit kopen. Heeft een 
uwer lezers dit werkje in bezit en wil hij/zij het verkopen?” – Contact opnemen met 
de redactie. 

 
 
 
 
 
 
♣ ECONOMISCH BELANG VAN HET VERENIGINGSLEVEN – Luc Tayart 
de Borms is afgevaardigd bestuurder van de Koning Boudewijnstichting, waarvan 
“Blikveld” het driemaandelijks tijdschrift is. In nummer 3/2010 schrijft hij in zijn 
editoriaal het volgende: “België telt naar schatting 70 000 verenigingen die gedragen 
worden door een veelvoud van vrijwilligers en professionelen. Dat levert toch wel 
indrukwekkende cijfers op, zoals de vaststelling dat de sector in zijn geheel evenveel 
bijdraagt tot het bruto binnenlands product als de financiële sector die in ons land 
toch ook een belangrijke economische speler is. Ongeveer 16 000 van die 
verenigingen werken met betaald personeel, maar de overgrote meerderheid wordt 
dus rechtgehouden door mensen die zich naast hun dagdagelijkse bezigheden ook 
nog voor het zogenaamde ‘nut van het algemeen’ inzetten.”  
 
Het enorm belang van vrijwilligerswerk.  Zo hoort U het ook eens van een ander … ! 

 

 

 

 

 

 

ONZE KLEINE WINKEL                                         ☺☺☺ 
 
De Europeade 2010 te Bozen staat sinds vorige maand als film op DVD, 
dank zij de goede zorgen van onze huisfotograaf en 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! 
 



♣ ANZ ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR INFOSTAND OP CONCERTEN 
EN BEURZEN – De belangstelling voor ons Vlaams muzikaal erfgoed groeit. Dat 
merken we aan de stijgende verkoop van de boeken, cd’s en partituren die we via 
onze webstek aanbieden.  

Maar het kan nog beter. Al te vaak nog horen we van 
mensen dat ze al heel lang vruchteloos op zoek waren 
naar een bepaalde opname of partituur alvorens ze bij 
ons terechtkwamen. Het ANZ gaat daarom de boer 
op om actief zijn aanbod bekend te maken. Het is de 
bedoeling regelmatig met een verkoop- en infostand 
aanwezig te zijn op concerten en beurzen.  

Nu zijn we op zoek naar enkele gedreven vrijwilligers die zich af en toe ’s avonds en 
in het weekend vrij kunnen maken. Wil jij onze ambassadeur worden? Wil jij mee-
werken aan de promotie van ons muzikaal erfgoed? Wil je meer informatie? Stuur 
dan een berichtje naar geert.gravez@anz.be of contacteer het ANZ op het nummer 
03/237.93.92. Onze eerste afspraak is de ‘Dag van de Schoolmuziek’ op donderdag 
11 november in deSingel in Antwerpen. 

♣ JUBILEUMJAAR 2011 – AANVULLING – In het beknopt verslag van de 
Algemene Vergadering van 16 september jl. kunt U lezen dat de redactie van “De 
Driesprong” volgend jaar de publicatie voorziet van een korte artikelenreeks met de 
geschiedenis van de VVKB als onderwerp. Wie denkt hierover informatiebronnen 
(vroegere publicaties bv.) te hebben, gelieve contact op te nemen met de redactie. 
Toch een kleine aanvulling hierbij: Elk document wordt uiteraard aan de eigenaar 
terugbezorgd en alle portkosten voor de toezending ervan, worden terugbetaald.   
 
 
 
 
♣ MEDEWERKING GEVRAAGD – De rubriek “Sprokkelingen” is r 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 
 

 
 
Worden volksdansen, zeker als podiumkunst, beheerst door een reeks regels inzake 
passen, houdingen, figuren enzovoort? Ja. Gelden voor het vendelen een aantal 
technieken wat betreft handgrepen, worpen enzovoort? Ja. Kunnen voor de zoveel 
andere vormen van volkskunst eveneens dezelfde soort vragen gesteld worden met 
hetzelfde antwoord? Ja. Maar zijn dansen, vendelen enzovoort enkel en alleen een 
verzameling technieken, zo professioneel mogelijk toegepast, zelfs voor amateurs? 
Neen! 
 
Aan het beoefenen van alle vormen van volkskunst zijn meer aspecten verbonden 
dan die hier al opgesomde regels en technieken. Volkskunst is iets anders dan het 
koud toepassen van specifieke regels en adequate technieken. Maar vooraf eerst dit. 
 

ONZE BOODSCHAP 
 
Donderdagavond 12 augustus 2010 kon men op Canvas het vijfde deel zien van een 
zevendelige BBC-reeks over de geschiedenis van de rockmuziek sinds de jaren ’60. 
Deze reeks bracht de muziek in kaart die al bijna een halve eeuw generatie na 
generatie de soundtrack is van deze vorm van populaire cultuur, ontstaan in duistere 
achterafzaaltjes en eindigend in megafestivals. Aflevering V bracht het massaal en 
wereldwijd succes van de rockmuziek van de jaren 1963 tot 1993 in beeld. Groepen 
als Led Zeppelin, Kiss, The Police en U2 vulden uiteindelijk moeiteloos de grote 
stadions. Tegen het einde van die periode stapten ze uit het louter “muziek maken” 
en zochten ze welbewust culturele, sociale en zelfs politieke beïnvloeding van hun 
publiek. Ze werden er zich van bewust dat ze teveel voorbijgingen aan de noden van 
de wereld, dat ze in feite geen oog en/of belangstelling hadden voor wat er mis ging 
voor vele miljoenen op de verschillende continenten. Wat men in vroeger eeuwen 
“l’art pour l’art” zou genoemd hebben, zei hun steeds minder en minder.  
 
Anders gezegd: Deze groepen wilden met hun teksten en hun muziek een boodschap 
uitdragen, wat we hen helemaal niet kwalijk namen en nog altijd niet nemen, ook als 
we persoonlijk die boodschap niet steeds onderschreven/onderschrijven. Toch een 
vraag van ons in dat verband: Ooit daartegen protest gehoord of gelezen in de 
media en/of vanwege individuele commentatoren?       
 
Een tweede voorbeeld, nu uit de meer recente actualiteit. Zondagvoormiddag 19 
september jl. zond de Nederlandse Evangelische Omroep het programma “Nederland 
zingt op zondag” uit, met PKN-predikant Jan Andries de Boer. Deze houdt 
regelmatig speciale kerkdiensten, zo leerde het programma ons, waarin – naast de 
Bijbel – muziek centraal staat van met name de Ierse rockband U2. Drie leden van de 
band zijn overtuigde kristenen en belijden dat in hun songteksten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nu mag het zijn dat Bono tijdens de jongste concerten in Parijs en Brussel wat 
overdadig veel met het vingertje wees en zijn mix van Romazigeuners, een 
Birmaanse politieke gevangene, het Israëlisch-Palestijns conflict en zoveel andere 
problemen uit deze wereld wat van het goede teveel was, veel protest werd 
daartegen niet gehoord, tien korte lijntjes – tegen de overdadigheid, niet tegen de 
inhoud - in mijn krant even niet meegerekend. En predikant Jan Andries de Boer zal 
er zijn speciale kerkdiensten zeker niet voor laten.  
 
Op het randje van het scheldproza bengelende uitspraken als “romantische of 
gekleurde ballast”, “foute bedoelingen”, “verborgen boodschap”, allemaal uitspraken 
die ooit in de onmiddellijke omgeving van onze volksdanswereld werden gezet, 
gevolgd door de uitspraak ten voordele van de eigen wereld van de betrokken auteur 
betreffende “goede muziek en dansplezier in plaats van een boodschap”.  
 
Over Bono en U2 zal men soortgelijke – op de rand van het beledigende – uitspraken 
niet lezen. Daar is het brengen van een boodschap eerder de uiting van een positieve 
ingesteldheid tegenover de wereld rondom ons. (*) Maar niet zo als het om Vlaamse 
volkskunstgroepen gaat en dan zeker niet als ze ook nog eens de verkeerde federatie 
gekozen hebben! 
 
Op gevaar af – cfr. vroeger in dit blad verschenen bijdragen (**) - in herhaling te 
vallen, willen we de aard van onze boodschap hier nogmaals toelichten, zij het vanuit 
een invalshoek die vroeger nog niet aan bod kwam.  
 
In de herfst van 2003 werd te Parijs door de Algemene Conferentie van de UNESCO 
de “Conventie betreffende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed” 
ondertekend. (***) Volgens de preambule van deze conventie gebeurde dat o.a. 
 
- rekening houdend met het belang van immaterieel 
cultureel erfgoed als een hoofdbron van culturele 
diversiteit (…) zoals benadrukt in de aanbeveling over 
de bescherming van traditionele cultuur en folklore uit 
1989; 
- erkennend dat processen van globalisering en sociale 
transformatie (…) ook aanleiding geven, net als het 
fenomeen van intolerantie, tot ernstige bedreigingen 
van achteruitgang, verdwijning en vernietiging van het 
immaterieel cultureel erfgoed; 
- erkennend dat gemeenschappen (…) een belangrijke 
rol spelen in de productie, de bescherming, het behoud 
en de herschepping van het immaterieel cultureel 
erfgoed, er zo toe bijdragend de culturele diversiteit en 
menselijke creativiteit te verrijken; 
- rekening houdend met de onschatbare rol van het 
immaterieel cultureel erfgoed als een factor om mensen 
dichter bij elkaar te brengen en de uitwisseling en het 
begrip tussen hen te verzekeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Het belang van het immaterieel cultureel erfgoed, waar ook ter wereld, kreeg 
hiermee erkenning in het kader van de Verenigde Naties. En wie ook art. 2 van de 
Conventie leest, weet meteen dat alle vormen van volkskunst deel uitmaken van het 
hier bedoeld cultureel erfgoed, ook al wordt die term als zodanig niet gebruikt. 
Beoefenaars van volkskunsten brengen daarenboven een deel van het immaterieel 
erfgoed van hun volk onder de aandacht van binnen- en buitenland. Helemaal in het 
kader van wat bv. de Europeades beogen, wisselen ze hun respectievelijke volks-
kunst uit met andere volkeren, gemeenschappen, groepen en individuen. En wat ze 
aanbieden – we blijven binnen de terminologie van art. 2 van de Conventie – is 
zonder enige mogelijke tegenspraak “compatibel met bestaande internationale 
instrumenten voor mensenrechten” en “met de vereisten van wederzijds respect 
tussen de gemeenschappen, groepen en individuen.” 
 
Wanneer we met onze Vlaamse volksdansen, onze volksmuziek, ons vendelspel en 
de zoveel andere vormen van volkskunst in Vlaanderen naar buiten treden, onder-
strepen we zodoende op de eerste plaats de grote verscheidenheid van volksculturen 
in Europa. Deze “verscheidenheid in de eenheid” is nergens in tegenspraak met de 
UNESCO-Conventie waarnaar we hier al paragrafenlang verwijzen.  
 

Wanneer wij dansen, musiceren, 
vendelen enzovoort, doen wij dit 
uiteraard voor het plezier dat wij er 
zelf aan beleven, inbegrepen de 
persoonlijke culturele verrijking die 
wij daarmee nastreven. Maar tel-
kens wij met onze volkskunst naar 
buiten treden, dragen wij ook een 
boodschap uit, ónze boodschap. 
En dat is geen pamflet om onze 
Vlaamse superioriteit te onder-
strepen, geen “verborgen bood-
schap met foute bedoelingen”! 

 
Maar als wij dan toch een bijbedoeling moeten hebben: Wanneer wij dansen, 
musiceren of vendelen, is dat eenvoudigweg onze manier om de culturele diversiteit 
in Europa te onderstrepen, helemaal in de zin van par. 6 van de preambule van de 
“Conventie betreffende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed” van 
de UNESCO. 

Johan van Breda 
       

Foto Fred Scholliers – Europeade Horsens 2003 
 
(*) Wat de auteur van de bijdrage in dit nummer van “De Driesprong” niet wenst te 
ontkennen. Dit om misverstanden te vermijden.     
(**) O.a. in “De Driesprong” nr. 8 van september/oktober 2007. 
(***) Op eenvoudig verzoek stuurt de redactie U graag de volledige tekst van deze 
Conventie, digitaal of per gewone postzending. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



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, Watervallestraat 27 te 8480 
Bekegem. Telefoon: 0496/23.18.03. E-post: koen@hovelingen.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 
 

 Bogendans door leden van vkg. “Canteclaer” (Zwevegem) tijdens het Festival van 
Knokke Heist 2009. (Foto C.)   

 Een paar vendeliers van vkg. “Jovolka” (Kapellen).     
 Een foto uit 1978: Enkele muzikanten van vkg. “De Garve” (Brussel). Op de voorgrond 

(met accordeon) Staf Cogneau. (Archief AMVB)  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 



Volkskunst is als het kantwerk 
rond een natie. De ziel van een 
volk wordt zichtbaar in zijn 
dansen, hoorbaar in zijn muziek. 
Het vuur in een volk krijgt vorm 
als vlammende vaandels de ijle 
lucht doorklieven. De geest van 
een volk weerspiegelt zich in de 
ernst en de humor binnen oude en 
nieuwe volksgebruiken.  
 
De volkeren in Europa moeten zich 
vast verenigen rond hun nationale 
verscheidenheden, om grenzen 
niet langer grenzen, maar 
raaklijnen te laten worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Theo Smet, Beukenhofstraat 52 bus 101, 8570 Vichte ---------------------------------------- 
 
 
 


