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    VIEREN IS … 

steeds even halt houden 
op de weg 

tussen gisteren en morgen. 
Dankbaar herinneren 

wat was en nu is. 
Hoopvol naar 

de toekomst lachen 
en vol vertrouwen 

een nieuwe stap zetten. 
 

Vieren is … 
de vlag uitsteken, 
de gevels tooien 
met kransen van 

vreugde en geluk; 
stil ook in zichzelf keren 
en de balans opmaken 
van gemiste kansen. 

 
Wij vieren dit jaar … 

zestig jaar VVKB. 
Periode van 

groei en evolutie 
op het ritme 

van volkse dansen 
en tradities die 

het volkseigene uitmaken 
en vriendschapsbanden smeden. 

 
Dankbaar om het verleden, 

hoopvol naar de toekomst toe! 
 

 Eddy Picavet 
 

  
 

 
 
 ----------------  Schaarknipwerk van Bertje Gielis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



█ █ █  We vallen zonder twijfel in herhaling. Toch willen we, als inleiding 
van dit editoriaaltje, nogmaals alle lezers van “De Driesprong” uitnodigen op 
zaterdag 19 november e.k. met ons in Dilbeek mee te komen vieren omdat op 
onze verjaardagstaart 60 kaarsjes branden. En neen, niet om ze uit te blazen, 
zoals de traditie dat wil, maar om die 60 vlammetjes nog wat aan te 
wakkeren.  
 
Want herdenken en vieren is goed, heel goed zelfs. Evenwel zoveel 
belangrijker is het toch het juiste antwoord te zoeken – en te vinden – op de 
vraag hoe we die 60 kaarsjes nog wat meer zuurstof gaan bezorgen en 
zodoende die 60 vlammetjes nog wat hoger kunnen doen opflakkeren. 

 
BESTE VRIENDEN 

 
Meer vlam, meer gloed, meer licht voor de jaren die op ons liggen te 
wachten. We kunnen en moeten van die 60 kleine kaarsjes evenveel grote 
kaarsen maken, met in de top een grotere vlam en een langere duurtijd … 
 
Onze toekomst dus, die uiteraard deel uitmaakt van ons verleden. Want als 
we over die toekomst spreken, is het geenszins de bedoeling de banden met 
de voorbije jaren en decennia door te snijden. We dragen het erfgoed dat de 
vroegere generaties ons nalieten, niet als een soort ballast met ons mee en 
evenmin koesteren we verleden en tradities als een soort “nostalgie du 
passé”. “Wie de toekomst wil veiligstellen, (moet) het verleden op zijn 
waarde weten te schatten”, zo lazen we ergens. En ook dit lazen we ergens: 
“Wat eeuwenlang waarde had, kan niet van de ene dag op de andere 
waardeloos worden.” De oplossingen van gisteren kunnen ons inderdaad 
helpen de problemen van morgen aan te pakken. 
 
En die problemen van morgen zullen zeker niet niets zijn. De een aantal jaren 
geleden zo populaire (Italiaanse) term “aggiornamento” (*) mag dan al wat in 
onbruik geraakt zijn, helemaal zonder betekenis lijkt hij toch nog niet. 
 
De problemen van morgen dus. De vragen waarop we – allen samen zal het 
gemakkelijker gaan – een antwoord zullen (moeten) zoeken. Een paar 
voorbeelden: Hoe beletten we dat de kloof tussen gisteren en morgen niet te 
groot wordt, terwijl wij toch verplicht zullen zijn de evolutie van de 
hedendaagse maatschappij zich in ons werk te laten weerspiegelen? Terwijl 
dat werk fundamenteel in het verleden wortelt, zullen vormen en techniek 
toch  moderne  aspecten  moeten  aanvaarden.  Hoe zorgen we daarvoor? We  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



zullen eerbied voor ons Vlaams volkscultureel erfgoed moeten verzoenen 
met nieuwe verworvenheden. Hoe slagen we daarin?  
 
En applaus op alle banken zal er ook niet 
altijd bij zijn, noch van het eigen publiek, 
noch van de milieus die ons altijd al 
“geitenwollensokken” hebben zien dragen, 
ook als weinigen bij ons die ook 
daadwerkelijk droegen … 
 
Die vragen en problemen zullen in 
Dilbeek op de achtergrond meedraaien. 
Maar wie zal het ons kwalijk nemen dat 
we de hele zaterdag 19 november 2011 
toch op de allereerste plaats gaan 
feestvieren en de bedoelde vragen en 
problemen een dagje op de wachtlijst gaan 
zetten?  
 
Daarom en van harte: Allemaal welkom op zaterdag 19 november e.k. in het 
Cultureel Centrum “Westrand” aan de Kamerijklaan te Dilbeek! 
 
Theo Smet.                                                                         (Foto’s Fred Scholliers) 
  
 
(*) In de betekenis van actualiseren, moderniseren, aanpassen aan de 
gebruikelijkheden van de dag van vandaag. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

      



█ █ █ Het Reuzengebergte (Riesengebirge/Duits – Krkonoše/Tsjechisch – 
Karkonosze/Pools) is in feite een streek van ongeveer 40 km. lang, zowat 20 km. 
breed, maakt deel uit van het berggebied van de Sudeten en vormt een deel van de 
natuurlijke grens tussen Silezië (Polen) en Bohemen (Tsjechië). De bekendste – en 
ook de hoogste – berg van het Reuzengebergte is wat in het Duits “der 
Schneekoppe” heet, in het Tsjechisch Snĕška, in het Pools Śnieżka. De hoogte be-
draagt iets meer dan 1 600 m.  
 
Het groot aantal bergmeren in het Reuzengebergte en de steile rotsformaties vormen 
de pracht van het gebied en dat landschap valt bij toeristen terecht zeer in de smaak. 
Daar bevindt zich ook, op een hoogte van zowat 1 400 m, de bron van de Elbe. Het 
hele gebied is Nationaal Park. Het Reuzengebergte is eveneens het thuisland van een 
der bekendste berggeesten in Europa, te weten Rübezahl.  
 

RÜBEZAHL (1) 

Berggeest in het grensgebied tussen Polen en Tsjechië 
 
Toen we in de lente van het jaar 2005 op uitnodiging en onder begeleiding van onze 
vriend Friedrich-Wilhelm Preuß een “Schlesienfahrt” konden maken en dan speciaal 
in het woongebied van Rübezahl rondtrokken, bleef een lijfelijke ontmoeting met de 
berggeest uiteraard uit. Want veel meer dan in de werkelijkheid, dwaalt hij door de 
wereld van sagen en legenden. Zijn ontstaan verdween trouwens in de nevelen der 
tijden, met als gevolg een onoverzichtelijke reeks boeken en artikelen van volks-
kundigen en filologen, allemaal op zoek naar het ontstaan van zijn naam en de 
betekenis ervan.  
 
Tevergeefs echter, zodat we – in het kader van deze beperkte bijdrage – weinig meer 
kunnen doen dan Maximilian Eiden van het Museum in Görlitz citeren waar die eind 
2009 schreef: “Carl Hauptmann’s mening lijkt tot vandaag juist en die zei: ‘Waarom 
deze ongure toverfiguur Rübezahl heet, kan niemand zeggen.’” De volkskundige 
Will-Erich Peuckert citeerde deze uitspraak reeds in 1966 instemmend en voegde er 
aan toe: “Er zijn evenveel verklaringen voor deze naam als er onderzoekers zijn die 
zich met deze vraag bezig gehouden hebben en iedereen spreekt iedereen tegen.” 
Ook het “Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache” moest in 1975 reeds 
die vaststelling doen: “Meerdere pogingen om de betekenis te verklaren, zijn voor-
handen, maar geen enkele is sluitend.” 
 
Overigens droeg onze berggeest in het verre verleden meerdere namen. Johannes 
Praetorius somde er in 1662 in zijn “Daemonologia Rubinzalii Silesii” ongeveer een 
dozijn op, o.a. Rokezan en Ronsevall.   
 
We moeten onze lezers niettemin een idee geven van de richtingen waarin de 
(vak)literatuur de herkomst van de naam “Rübezahl” ging zoeken. Daarom citeren 
we daarover wat volgt, om in dat verband toch enkele bouwstenen aan te brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In het “Deutsches Namenlexikon” van Hans Bahlow lezen we: “Rübezahl – Naam 
van een Silezische berggeest, betekent niets anders dan – en nu gaan we in het Duits 
verder – ‘Rübenschwanz’ (mittelhochdeutsch zagel: zâl, zail = Schwanz, wie in 
Hasenzahl, Lämmerzahl, Schafzahl, Seidenzahl); eindeutig bei den Brüdern Cuonrat 
und Bertold Rübezagel oder Ruobeswanz 1262/82 bei Überlingen; dazu die Brüder 
Herman, Heinrich und Wortwin Ruobezagel 1230 Würzburg.” (2)  
 

Het Duits en het Pools volksgeloof – maar niet alleen daar natuurlijk – brengen die 
Schwanz (= staart) in verband met de figuur van de duivel en vandaar is het maar een 
kleine stap naar begrippen als bergduivel, berggeest en bergdemon. Daar in 
verschillende geschriften de term “Rübezabel” voorkomt, liggen een Latijnse 
“diabolus” en een Griekse “diabolos” vanzelfsprekend niet veraf.    
 

Voor de volledigheid  - nu ja … volledigheid … - toch nog een paar pogingen. Voor 
het eerste deel van de naam Rübezahl werd soms ook verwezen naar Ruprecht, hier 
dan als de Duitse boeman en bietebauw, en naar het Duits woord Rüpel = lomperd, 
vlegel. 
 

 
■     Zowel de Duitse als de 

Tsjechische postdiensten 
hebben hun belangstelling 
getoond voor de berggeest 
van het Reuzengebergte. 

 
Eén der legenden, waarschijnlijk ontstaan om de benaming nader als “rapenteller” 
(of bietenteller?) uit te leggen, heeft duidelijk een zeer hoog volksetymologisch 
gehalte. (3) Het verhaal is erg bekend en we brengen het hier dus.  
 
Er was eens – zoals alle sprookjes beginnen – een lieve prinses met de naam Emma. 
Op een mooie zomerdag ging ze uit wandelen in de omgeving van Karpacz – voor de 
Duitsers toen nog Krummhübel - aan de rand van het Reuzengebergte. Daar 
ontmoette ze de heer van de streek die achteraf niemand minder dan de berggeest 
Rübezahl bleek te zijn. Zijn imponerende gestalte maakte indruk op onze adellijke 
jongedame. Haar al even imponerende schoonheid was er niet vreemd aan dat hij op 
slag op haar verliefd werd.  

De mooie prinses werd door hem ontvoerd en in zijn onderwereld opgesloten. 
Gedurende haar gevangenschap, die onvermijdelijk op een verloving en dus op een 
huwelijk moest uitlopen, althans volgens de bedoeling van haar ontvoerder, trachtte 
de prinses een ontsnappingsplan uit te denken. En inderdaad, ze kreeg een werkbaar 
idee en … het lukte nog ook. Haar plannetje bestond er in dat ze de berggeest rapen 
(of bieten? – maar laten we het bij rapen houden) zou laten tellen.  

Om Emma voor zijn huwelijksplannen gunstig te stemmen, had hij haar een mand 
met rapen gegeven plus de macht om iedere raap die ze pakte, om te toveren in wat 
of wie ze maar wou. Zo zal ze zich minder eenzaam voelen, dacht de berggeest.  

 

 

 

 

 

 

          



De zomer en de winter gingen voorbij. Toen het lente werd, beloofde de prinses, na 
lang aandringen, dat ze met de reus zou trouwen. Maar de prinses wou, zo vertelde 
ze haar toekomstige bruidegom, dat ze vooral veel gasten op haar bruiloft zou 
hebben. Ze wou daarvoor een groot veld met rapen in bruiloftsgasten omtoveren. 
Maar omdat ze precies wou weten hoeveel er dat wel waren, ging de reus de rapen 
tellen. Om zeker van z’n zaak te zijn, telde hij de rapen opnieuw, om er tot zijn schrik 
achter te komen dat de aantallen niet overeenkwamen. Dus begon hij opnieuw te 
tellen. En opnieuw … En opnieuw …! Ondertussen verloor hij de prinses uit het oog. 
En zo kreeg ze de gelegenheid om te vluchten, om precies te zijn naar Schmiedeberg 
(nu het Poolse Kowary) in het Eglitzdal. (4) 

Het zal niemand verbazen dat onze Rübezahl een hoofdrol speelt in nog ontelbare 
andere sagen en legenden. Hij verschijnt daarenboven niet altijd in de gestalte van 
een reus. Caspar Schwenkfeldt merkte dat in 1607 al op: “Nu eens als een 
bergbewoner, dan als een monnik, soms als een schoon paard, bij tijd en wijle als een 
grote pad. Op 16 februari jl. zou hij zelfs, zoals Pastor Rausch in zijn dagboek 
schreef, ’s nachts in een hoge kales door Schmiedeberg gereden zijn.” Hij was er 
daarenboven niet afkerig van om wandelaars een grove poets te bakken, zoals ene 
Grosius in 1597 vertelde:  

Men vertelt dat in het Boheems berglandschap aan wandelaars een monnik 
verscheen – die de bewoners Rübezahl noemen – en die zich, toen ze door het bos 
wilden trekken, maar de juiste weg niet kenden, bij hen voegde en deed alsof hij de 
wandelaars op hun tocht wou vergezellen. Zeer vriendelijk sprak hij hen aan en 
vertelde dat ze zich geen zorgen hoefden te maken, want hij kende de weg zeer 
goed. Hij zou iedereen langs een mooie voetwegel door het bos leiden. 

Als hij zijn gezellen dan in het bos op de verkeerde weg geloodst had, zodat zij niet 
wisten waar ze zich bevonden, klom hij plots in een boom en begon zodanig met 
luide stem te lachen, dat het hele bos ervan daverde. (5) 

Alhoewel over berggeesten als Rübezahl veelal negatief-klinkende verhalen de ronde 
deden, waren er ook positieve die een totaal ander beeld van de berggeest uit het 
Reuzengebergte naar voor haalden. Een zeer kort verhaal daaromtrent als voorbeeld 
zal de balans wat in evenwicht brengen. 

Er was eens een arme weduwe die twee kinderen groot te brengen had. Omdat ze 
zeer arm was, ging ze de bergen in om leverkruid te zoeken. Terwijl ze vlijtig op zoek 
was, kwam een man bij haar staan en vertelde dat hij haar heel wat beters te bieden 
had. Hij nam haar korf, schudde die over de grond leeg en vulde hem met 
beukenbladeren.  

Als ze terug naar huis gegaan was, stelde ze vast dat de beukenbladeren goud 
geworden waren. En toen begreep ze dat de man, haar weldoener dus, Rübezahl was 
geweest. (6)  

Willy Cobbaut 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) In het Tsjechisch Krakonoš. Ook Rybrcoul en Rybecal, in feite fonetische 
vervormingen van de Duitse benaming. De Poolse benaming Liczyrzepa is gewoon 
een vertaling van het Duitse Rübezahl. Noteer ook: Voor deze bijdrage houden we 
het verder bij de Duitse naam.    
 
(2) Voor alle duidelijkheid: Het Duitse woord Rübe kan zowel biet als raap zijn, al is 
daarmee taalkundig lang niet alles gezegd.. En Schwanz = staart.   
 
(3) Volksetymologie is de benaming voor in de volksmond door associatie en 
analogie ontstane vervorming van een (vreemd) woord, waarbij dit geheel of ten dele 
vervangen wordt door een daarop in klank gelijkend bekend woord(deel), dat soms 
ook volgens eenvoudige opvatting de verklaring van de term levert. (Cfr. Encarta ® 
Winkler Prins 2006 © 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum.) Weten- 
schappelijk dus zonder veel waarde. 
 
(4) Eigen opmaak, op basis van de versie uit “Bloe Barche, griene Täla” van 
Friedrich-Wilhelm Preuß e.a. 
 
(5) (6) Geciteerd uit “Schlesische Sagen” van de volkskundige Will-Erich Peuckert. 
Bechtermünz Verlag, 1998.      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De vkg. “Folklorní Soubor Spindleráček” uit Spindlerův Mlýn (Spindler-
mühle) in Noord-Tsjechië is een regelmatige gast op de Europeade. Een van 
hun leden is de … Rübezahl. Op de foto: Uw dienaar (r.) in dit hoog 
gezelschap tijdens de Europeade in Kemper/Bretagne (2007).                       .            
.                                                                                  
                                                                                                     (Foto Fred Scholliers).     



█ █ █  In de lijst van beheerders die in december 1964 aan de wieg stonden 
bij de oprichting van de Vlaamse Volkskunstbeweging – deze lijst publiceer-
den we in het juli/augustus-nummer 2011 van “De Driesprong” – vonden we  
ook Paul Béatse, geboren in 1941 in Ronse, fotograaf en succesrijk zakenman. 
Vandaag nog een vitale en minzame zeventiger, taalvaardig en vlot causeur.   
 
 

Te gast bij Paul Béatse 
 

Het bracht ons naar het glooiend landschap van de Vlaamse Ardennen. En 
meer bepaald naar Maarkedal, waar Paul en zijn sympathieke echtgenote nu 
een ruime hoeve met fraai binnenplein uit 1780 en als bouwkundig erfgoed 
erkend, bewonen.  Hier in Ten Hole – naam van de straat, niet van de hoeve - 
woonde, werkte en schreef trouwens tot 1970 ook zowat tien jaar lang 
niemand minder dan Hugo Claus. 
 
Vandaag verwelkomen Paul en Ann ons met Vlaamse gemoedelijkheid op het 
riante binnenplein en nadien in de woonkamer voor een gezellige babbel die 
uiteraard rond volksdans, zang, VVKB en zelfs de normaalschool van Sint-
Niklaas en Ignace de Sutter draait. 
 
Paul’s echtgenote Ann De Bock stamt uit Kieldrecht in het noorden van het 
Waasland  Het gezin vestigde zich later echter in Antwerpen, waar zij lid 
werd van de volkskunstgroep “Elckerlyc”. Paul zelf komt uit een groot 
diepchristelijk en Vlaams gezin uit Ronse.  Steevast werd bij hem thuis na het 
avondmaal gezamenlijk het avondgebed gebeden. Op zondagvoormiddag 
werd er door het jonge volkje gezongen en gemusiceerd tot vader kort na de 
noen terug thuis kwam.  
 
Op aandringen van Ignace de Sutter, leraar aan de Bisschoppelijke Normaal-
school te Sint-Niklaas, en wiens vader koster was van een parochiekerk in 
Ronse, werd daar in de vijftiger jaren van de vorige eeuw het Jong-
Davidsfonds opgericht. Daaruit groeide dan vrij vlug ook de volksdansgroep 
“’t Haasken” die aansloot bij de KVVF en in 1964 toetrad tot de VVKB. 
Trouwens was Paul nog een poosje leerling aan de Normaalschool in Sint-
Niklaas. Maar dat lag hem toch niet zo. En daarom koos hij tenslotte voor een 
zelfstandig beroep als fotograaf en succesrijk zakenman. In elk geval moeten 
onze wegen zich in de Kasteelstraat wellicht nog gekruist hebben ... 
 
“ Via ‘Elckerlyc’ leerde ik niet alleen Mon de Clopper kennen, maar ook mijn 
echtgenote “, vertelt ons Paul. “ Wij zijn al veertig jaar gelukkig getrouwd. Dat 
is geen evidentie de jongste decennia“, voegt hij er met een lachje aan toe …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Wij beleefden met ‘Elckerlyc’ en Mon de Clopper heerlijke momenten bij 
diverse trips naar het buitenland. Zo de deelneming aan de festivals van 
Orange en Avignon of o.a. de Europeade van Annecy. Mon werd en bleef een 
goede vriend die wij regelmatig mochten ontvangen. En uiteraard stonden de 
volkskunst en de Europeade dan regelmatig bovenaan in de gesprekken. Ook 
de eigen volksdansgroep was een rijke bron van heerlijk beleven  … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Béatse vertelt … 
 
 
Ik was amper zeventien toen ik groepsleider werd van de groep “’t Haasken”. 
Een typisch probleem voor onze regio echter was wel dat bij gebrek aan 
werkgelegenheid onze afgestudeerden vaak Ronse verlieten om zich elders te 
vestigen waar zij wel toekomstmogelijkheden vonden. Zo is de groep in het 
midden van de zeventiger jaren ook doodgebloed.“ 
 
En terwijl wij even aan onze “blonde Ename” nippen, vertelt Paul ons ook 
nog over de meiboomplanting in Sint-Truiden, waar hij op het laatste 
nippertje Walter de Decker (Kessel-Lo en ondertussen ook al overleden) 
wegens ziekte als regisseur diende te vervangen;  over zijn medewerking als 
redactiesecretaris van “De Grote Ronde”; als medewerker ook aan tal van 
manifestaties.  
 
“Ik volg nog wel van op een afstand de activiteiten van de VVKB, ken ook nog  
heel wat vrienden van het eerste uur zoals Piet Pottie, Vera Versieck … en 
hoop er, samen met mijn echtgenote, op 19 november in Dilbeek bij te 
kunnen zijn!” 
 
Als wij later op de avond de Vlaamse Ardennen weer verlaten, breekt de zon 
toch eindelijk door het grijs wolkendek. Ze wil wat graag onze dankbaarheid 
delen om het heerlijk bezoek aan Paul en Ann!  ’t Was er inderdaad zalig!  
 
Foto Fred Scholliers                                            Het gesprek voerde Eddy Picavet 
                                                         
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Een vroeg kerstverhaal ------------------------------------------------------------------------- 
 
Als we het betreffende lemma van de internet-encyclopedie Wikipedia mogen 
geloven – en waarom zouden we dat niet doen – was het de Noord-Nederlandse 
dichter, prozaïst en nog heel wat meer, J.A. Alberdingk Thijm die in 1852 de tekst 
optekende van het toen al en sindsdien nog populairder kerstliedje “De herderkens 
lagen bij nachte …”. Het lied ontstond waarschijnlijk al in de 17de/18de eeuw.  
 

De herders naar Bethlehem gingen, 
’t liep tegen het nieuwe jaar. 

 

U kent dit kerstlied wel. Het vertelt over een aantal herders die ’s nachts in het veld 
lagen en daar trouw de wacht hielden bij hun schapen. Tot ze plots engelen hoorden 
zingen met de blijde boodschap dat in Bethlehem het Jezuskindje geboren was. 
Zonder verder te dralen, trokken ze met hun kudde naar dit stadje in het land van 
Efrata in Juda.  
 

Dat de profeet Mikeas zowat 700 jaar vroeger Bethlehem als geboorteplaats van de 
Messias had voorspeld, zullen deze eenvoudige schapenhoeders wel niet geweten 
hebben. Dat er ook maar één van hen kon lezen en/of schrijven, het is weinig waar-
schijnlijk. Want zeker als ze in loondienst de kudden van anderen moesten hoeden, 
behoorden ze niet tot de hogere klassen in de toenmalige maatschappij.  
 

Erg benijdenswaardig was hun lot trouwens lang niet altijd. Hun taak was het zoeken 
van weidegronden en drinkplaatsen, wat in het vooral bergachtig Juda niet altijd 
eenvoudig was en meestal veel geduld vereiste van de herders. Die weideplaatsen bv. 
lagen soms zeer ver van de bewoonde wereld. Het verdedigen van de kudde tegen 
roofdieren en dieven was nog zo een van hun taken, waarvoor ze zich dienden te 
bewapenen met herdersstaf, knots en slinger en waarvoor ze ook rekenden op de 
hulp van hun honden.  
 

Maar was hun taak al zwaar genoeg, in de verzengende hitte van de dag en de 
vrieskou van de nacht, hun verantwoordelijkheid was er zeker niet minder om. Een 
herder in loondienst moest elk verloren gegaan dier ook vergoeden, de gestolen 
dieren zeker, de door roofdieren verscheurde schapen en geiten alleen dan niet als 
het verscheurde dier als bewijsstuk aan de eigenaar van de kudde kon getoond 
worden. U hebt het al begrepen, tussen de kerstromantiek van vandaag en de dag-
dagelijkse realiteit van toen gaapt een groot verschil. 
 

Terug naar de wereld van tweeduizend jaar later. We stappen volgende maand 
december van het jaar 2011 binnen. Over enkele weken zullen opnieuw, zoals dat al 
een aantal jaren in steeds stijgende mate het geval is, tientallen … neen, 
honderdtallen bussen de drukte op onze autosnelwegen nog wat drukker maken, op 
weg naar een of andere kerstmarkt in binnen- of buitenland. Die kerstmarkten vallen 
duidelijk in de smaak van de moderne herders op weg naar de kerststal(len) tussen de 
vele kraampjes op de nog in aantal groeiende kerstmarkten. 
 

We hebben ze vorig jaar niet geteld, maar het moeten er veel zijn. Wie even de zoek- 
machine van Google ter hulp roept, stelt vast dat het zoekwoord “kerstmarkt” op het  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



internet bijna een miljoen resultaten oplevert … alleen al voor “pagina’s geschreven 
in het Nederlands”! Het neologisme “kerstshoppen” haalt hier net het aantal 100 000 
niet! En de variant “kerstshopping” laat zowat 30 000 zoekresultaten optekenen! We 
vonden zowaar een “top 15” van de populairste kerstmarkten, alleen al voor ons 
dierbaar vaderland.  
 

Ook in december 2011 zullen de moderne herders op zoek naar de kerststal verwend 
worden met de hartelijk-commerciële sfeer van de plaats van bestemming. Een 
voorbeeld van zo’n sfeerschets vonden we met betrekking tot Colmar in de Elzas: 
“De kersttradities geven Colmar een bijzondere uitstraling … Betreed het sprookjes-
achtige universum van een kunstzinnige en historische stad waarvan het buiten-
gewone architecturale patrimonium het decor van het feest vormt! Colmar ontvangt 
U met open armen en troont U langs de verlichte voetgangersstraten, op 
ontdekkingstocht langs de vijf kerstmarkten (…). De kerstversiering is een waar 
spektakel en vult de originele nachtelijke verlichting in de oude stad aan. Een waaier 
van animaties maken Kerst in Colmar tot een unieke gebeurtenis: Concerten, 
verhalen, de reusachtige brievenbus van de Kerstman, een verlichte schaatsbaan ... 
Een knipoog naar de geschiedenis trouwens: Vroeger besproeide het stadspersoneel 
het plein met water, waardoor het in de vrieskou een schaatspiste werd.” Dat men in 
Colmar de Kerstman blijkbaar tot het centrum van “het feest” gepromoveerd heeft … 
hier dus geen knipoog naar de geschiedenis … 
 

We keren terug naar de heilige 
kerstnacht en de herders. We doen 
daarvoor beroep op hoofdstuk II van 
het Evangelie van Lukas, zoals de 
Statenbijbel in de dertiger jaren van 
de 17de eeuw het verhaal bracht. (*) 

 

“Er waren herders in diezelfde landstreek, zich ophoudende in het veld, en hielden de 
nachtwacht over hun kudde. En zie, een Engel des Heren stond bij hen (…). En de 
Engel zeide tot hen: Ik verkondig U dat U heden geboren is de Zaligmaker, in de stad 
Davids. En dit zal U het teken zijn: Gij zult het kindeken vinden in doeken ge-
wonden en liggende in de kribbe. (…) En het geschiedde dat de herders tot elkander 
zeiden: Laat ons dan henengaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er 
geschied is, hetwelk de Here ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en 
vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe.” 
 

De stad Bethlehem in Juda en de stad Colmar in de Elzas … De herders te voet op 
weg door het bergachtig gebied rond de geboortestad van Christus en de moderne 
autocars op weg langs autosnelwegen naar de Kerstmarkt, naar een glas Glühwein, 
naar de vele kraampjes en de vele lekkernijen, naar … U vult zelf maar verder in … 
Kerstmis voor de oude en Kerstmis voor de moderne herders! 

Willy Cobbaut 
 
(*) Merk wel op dat Lukas geen uitsluitsel bracht omtrent de vraag wat de herders 
nu eigenlijk aan het hoeden waren, schapen of vee. Daarvoor moesten we op J.A. 
Alberdingk Thijm wachten …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VOOR                          
UW                      
AGENDA 

 
 
 
 
ZO 13 NOVEMBER 2011  
            Eerste dag van een driedaagse cursus vendelmonitor. Organisatie: IVV. 

Locatie: Sporthal KTA te Kapellen (bij Antwerpen). Meer info via het IVV-
secretariaat, Markt 40 bus 4 te 9160 Lokeren. Tel. 0476/35 59 76. De volgende 
twee dagen van deze cursus hebben plaats op de zondagen 11 december 2011 en 
12 februari 2012.    

                       
ZA 19 NOVEMBER 2011  
            Jubileumviering “VVKB 60 jaar in beweging”. Locatie: CC Westrand, 

Kamerijklaan te 1700 Dilbeek. Om 16 u Feestzitting. Om 19 u Danspallet met 
voorstelling hedendaagse Vlaamse volkskunst. Aansluitend feestreceptie. 
Inkom gratis, maar inschrijving (via VVKB-website) sterk aanbevolen.  Zie ook 
elders in dit nummer. 

 
VR 25 NOVEMBER 2011  
             Vrije dansavond. Iedereen welkom, geen danskennis vereist, variatie van 

Vlaamse en internationale dansen. Voor belangstellenden vanaf 14 jaar. Van 20 
tot 22 u in zaal “Poermolen”, Paardekerkhof 1 A te 9990 Maldegem. Meer info 
via klopperdans@yahoo.com of via www. klopperdans.eu.  

 
ZO 27 NOVEMBER 2011  
            “Tour de Dance” n.a.v. 55 jaar “Die Boose”. Vkg. “Die Boose” zal met de 

kindergroep, jeugdgroep, volwassenen, vendeliers en orkest het beste van 
zichzelf geven. Locatie: Cultuurhuis “De Leest”, Sint-Jorisstraat 62 te 8870 
Izegem. Aanvang om 16 u. Prijs 10 euro. Tickets te verkrijgen bij de leden van 
“Die Boose” en telefonisch of via e-post via Marc Therry 051/30 91 88 of 
m.therry@telenet.be.  

 
             Verbroederingsbijeenkomst van het Vlaams Vendelarchief, afdeling van 

het Instituut voor Vlaamse Volkskunst. Zie meer details hieromtrent elders in 
dit nummer van “De Driesprong”. 

 
ZA 3 DECEMBER 2011  
             Jaarlijks volksdansfeest van vkg. “Korneel”. Gezellige samendans met 

Vlaamse en andere Europese dansen. Begeleiding door “Dissonant”. Van 20 tot 
24 u in de Oude Stadsfeestzaal, Merodestraat 28 te 2800 Mechelen. Meer info 
via korneel.leest@hotmail.com.  

 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



            21ste volkskunstfeest van vkg. “Knipoog & Oogappels” uit Affligem. Locatie: 
Cultuurzaal “Sanderus” van CC “Bellekouter”, Bellestraat 99 te 1790 Affligem. 
Om 19 u begint de instuif voor kinderen en tieners, om 20 u gevolgd door een 
volksdansbal. Het orkest van “Bruers en Zussen” speelt ten dans. %eer info op 
www.knipoogaffligem.be, via knipoog@affligem.be of tel. 0473/47 53 93.  

 
VR 2 – ZA 3 – ZO 4 DECEMBER 2011  
             Poppentheater – Het “Kalleke Steptheater” speelt voor jong (+5) en oud 

“Kalleke Step tegen de zwarte man Tumbala”, een Dendermonds gekleurd 
verhaal. Locatie: Sint-Elooistraat 15, 9200 Grembergen (Dendermonde). 
Vertoningen op vrijdag 2 december om 19 u 30’ – op zaterdag 3 december om 
15 u en 19 u 30’ – op zondag 4 december om 15 u.  

 
ZA 3 DECEMBER 2011  
           Bal Experience in het Foyer van het Dranouter Centrum, Dikkebsstraat 234 

te 8950 Dranouter. Franse renaissance dansen en playford dansen met Cécile 
Laye; gemeenschapsdansen met Katrien van Craenenbroek. Chesnut en 
Mazurka spelen Bal Folk. Aanvang 19 u. Info via info@dranoutercentrum.be of 
via www.dranoutercentrum.be. 

 
ZO 4 DECEMBER 2011  
             Kerstmarkt van vkg. “Boerke Naas” in het lokaal “Zevenster”, van 10 tot 18 u 

bij vkg. “Boerke Naas” in het lokaal “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 bij Korine Henriet (0486/76 27 23). Ook via 
www.boerkenaas.be of boerke.naas@telenet.be.  

 
ZA 10 DECEMBER 2011  
             Sfeervolle kerstmarkt met handgemaakte wenskaarten, kerststukjes, kerst-

drank enzOVOORT. Een organisatie van vkg. “De Sloepe” (Heist-aan-Zee). 
Locatie: Zaal Ravelingen; Markt, Heist-aan-Zee. Aanvang om 14 u. De inkom is 
gratis. Doorlopend optredens van de organiserende volkskunstgroep. Meer info 
via Jan Claeys (0478/525 424) – jan.claeys2@pandora.be. Of via 
www.desloepe.be.  

 
DI 13 DECEMBER 2011  
           Kerstconcert, een gezamenlijke organisatie van het Europeadecomité 

Vlaanderen, de H. Rozenkransparochie Wilrijk en vkg. “De Kegelaar”. Meer 
info verder in dit nummer. 

 
ZA 17 DECEMBER 2011  
           Joelfeest van vkg. “Boerke Naas” in het lokaal “De Zevenster”, P. de 

Meerleerstraat 94 te 9100 Sint-Niklaas. Info: Sigrun van Eynde (03/7779752) 
en bij Korine Henriet (0486/76 27 23). Ook via www.boerkenaas.be of 
boerke.naas@telenet.be.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                    Noteer ook nu reeds in 

uw agenda … 
 

◙ De Nieuwjaarsreceptie van VVKB te 
Oudenaarde heeft volgend jaar plaats op zaterdag 
21 januari 2012. Zie eveneens de meer 
gedetailleerde uitnodiging elders in dit nummer. 
 
En verder ook … 
 
◙ Dag van de dansleider op zondag 5 februari 
2012 te Belzele. 
◙ Noteer ook reeds ’t Bal in Oudenaarde: 31 maart 
2012 en 16 maart 2013. 
◙ Nationale meiboomplanting op zaterdag 2012 
in Belle (Bailleul) in Frans-Vlaanderen. 
◙ Sint-Jansweekend 2012 van vrijdag 29 juni tot 
zondag 1 juli 2012. 
◙ 49ste Europeade voor Europese volkscultuur te 
Padua in Italië van woensdag 11 juli tot en met 
zondag 15 juli 2012.  
 
                                                       (Foto Fred Scholliers)                                                           
                                       
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

◙◙◙  Plusdansweekend van vrijdag 25 november tot zondag 27 november 2011 
 
Org. Danspunt. Voor meer info → wouters.paula@gmail.com of tel. 
03/4751205. Ook via geert.buys@danspunt.be.   
 

Zie ook meer details elders in dit nummer van “De Driesprong”. 
 

 
 

HET ANZ is bezig met een CD rond het “Reuzenlied” en zoekt vooral 
Limburgse reuzenliedjes. Heeft iemand daar opnames van of kent U 
groepen die dit op hun repertoire hebben? Neem dan contact op met 
Geert Gravez, Collegelaan 106 te 2100 Antwerpen. Tel. 03/237 93 92 of 
0498/102 403. Ook via geert.gravez#@anz.be  



NIEUWJAARS 
  DANS 

BIJEENKOMST 
 

 
 
 

De voorzitter en het bestuur van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging nodigen U vriendelijk uit om op 
zaterdag 21 januari 2012 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’.      

■ Sfeervolle omlijsting door een muzikaal ensemble, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 

 

 

 



 

☺☺☺                    EEN DENDERMONDSE TWEEDAAGSE 
 
■ Zoals de vorige jaren was de centrale bliktrekker op de “affiche” van het 
“Gezellig Samenzijn” van zaterdagnamiddag 15 oktober jl. te Dendermonde de 
première van de Europeadefilm, een werk van ons aller Fred Scholliers. Het werd 
opnieuw een voltreffer. De cineast was er weer eens in geslaagd de juiste sfeer op te 
roepen van de hoogdag van de volkskunst in Europa, zoals de deelnemers die van 
woensdag 20 tot zondag 24 juli jl. konden beleven in Tartu in Estland.  
 
Iedereen was achteraf vol lof: Wie er deze zomer (terug) zelf bij was, maar ook wie 
er niet (meer) bij was en voor wie het jaarlijks “Gezellig Samenzijn” een gelegenheid 
is om te midden een aantal vrienden en kennissen toch ondergedompeld te worden in 
de unieke sfeer van de Europeadedagen.  
 
Het was die zaterdagnamiddag in het lokaal van vkg. “Reynout” voor de aanwezigen 
een gezellig weerzien, zoals nu reeds voor de zesde maal, te weten tweemaal in Sint-
Niklaas, eenmaal te Daknam en driemaal in Dendermonde. Namens het VVKB-
bestuur heette André Dewitte iedereen welkom. Er waren de drankjes, de taart en de 
belegde broodjes, de gezellige babbel ook en er waren de cursiefjes van Eddy 
Picavet, noodgedwongen voorgelezen door Willy Cobbaut, want Eddy zelf was de 
grote afwezige … wegens twee dagen voordien door de chirurgen onder handen 
genomen. Gelukkig verliep en verloopt alles volgens de regels en zien we hem 
binnen enkele weken gaaf en gezond terug bij ons.  
 
Als afsluiter ontving elke aanwezige achteraf het beloofde “klein presentje” als dank 
om naar Dendermonde gekomen te zijn. 
 
Blijft ons iedereen te danken die meehielp om van dit “Gezellig Samenzijn” te 
maken wat het geworden is: De aanwezigen uiteraard en het organiserend trio Eddy, 
Fred en Willy, met daarnaast Lieve, Magda, Lucie en Kris. 
 
■ Dendermonde is een gezellig stadje en de binnenstad heeft de bezoeker veel te 
bieden. Maar heel wat minder bekend is het feit dat de groene rand rond de stad ook 
de wandelaar een prachtig stuk natuur te bieden heeft. Zeker als een mooie herfstzon 
mede van de partij is …  
 
 
 
 
 
 
 
Foto André Velleman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Voor de Oost-Vlaamse gouwwandeling van zondagnamiddag 16 oktober jl. hadden 
Myriam en André zich door dat prachtig stuk natuur laten inspireren bij het 
uitstippelen van een wandelroute van 7 km. door en langs het waterrijk groen even 
ten westen van het Dendermonds stadscentrum. We waren samen met zo’n vijftig 
stappers. Vier groepen uit de gouw Oost-Vlaanderen waren vertegenwoordigd: Vkg. 
“Reynout” (Dendermonde), die als gast-heer optrad; en verder de volkskunstgroepen 
“Boerke Naas” (Sint-Niklaas), die op 21 september jl. de gouwdansavond mochten 
organiseren, “Knipoog & Oogappels” (Affligem) en “Sneyssens” (Evergem). 
 
Als afsluiter konden alle deelnemers zo tegen 18 u ’s avonds aanschuiven voor een 
heerlijke maaltijd, heerlijk zei ik, iets waaraan de knapperige frietjes van de 
gerenommeerde “frietenbakker” Fred zeker het hunne hebben bijgedragen! 
 

Johan van Breda   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plusdansweekend 
 
 
 
 
 
Dag allemaal! 
 
Dit weekend voor volksdansende plussers is reeds jaar en dag een vaste 
waarde in het aanbod. Dit jaar zal het er echter een beetje anders uitzien. Het 
wordt een Herfstweekend waarbij ook min-vijftigplussers van harte welkom 
zijn. 
 
Je leert er Vlaamse en andere volksdansen aan of frist ze op. Op het 
programma staan verder nog samendans en samenzang. Dit jaar wordt de 
Luciaverkiezing vervangen door een ontspannende wandeling aan zee. Voor 
de samendansmomenten wordt geput uit de lange lijst van plusdansen die 
ook regelmatig aan bod komen op de plusdanstreffens, onder het motto 
‘Voor elk wat wils’. 

Paula Wouters 
 
Datum:  Van vrijdag 25 november 2011 (vanaf 17 uur ontvangst, om 19 uur       
maaltijd en om 20 uur start van de samendans) tot zondag 27 november 2011 
(17.30 uur, na het avondeten). Plaats: Vakantiecentrum “De Barkentijn”, 
Albert I-laan 126 te 8620 Nieuwpoort. 
 
Bijdrage 1: Cursus + maaltijden en overnachting: Danspuntleden 126 euro;  
niet-leden 136 euro. 
Bijdrage 2: Idem als 1 met éénpersoonskamer (beperkt aantal beschikbaar):           
Danspuntleden 146 euro; niet-leden 156 euro. 
Bijdrage 3: Enkel cursus: Danspuntleden 16 euro; niet-leden 26 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Je kan je voor deze activiteit inschrijven door een mail te sturen naar 

lut.firlefyn@danspunt.be met de vermelding van de activiteit waarvoor je 
wil inschrijven (de code VII/25 niet vergeten), je naam en adresgegevens. 

 
Vergeet niet dat je inschrijving pas definitief wordt na overschrijving van 

het juiste bedrag op rekening 001-3517404-66 (IBAN-nr.: BE07 0013 5174 
0466 en de BIC-code: GEBABEBB) van Danspunt. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 19 november e.k. wordt in het CC “Westrand”, Kamerijklaan te 
Dilbeek, de kers op de taart gezet van ons jubileumjaar “60 jaar Vlaamse 
Volkskunstbeweging”. Het is een mooi programma geworden.  
 

♣ 14 u 30’ – Bijeenkomst van het Algemeen-Nederlands Verbond waarop de 
resultaten van de enquête bij volkskunstgroepen rond immaterieel erfgoed 
toegelicht worden. → Zie ook op de pagina hiernaast. 
 

♣ 16 u 00’ – Feestzitting “60 jaar volkskunst”. Drie sprekers belichten het 
thema, elk vanuit hun eigen specialiteit.  
 

 Stefaan Top, emeritus-professor volkskunde. “Immaterieel erfgoed, toe-
gelicht vanuit internationaal perspectief.” 

 Gert Laekeman, voorzitter Instituut voor Vlaamse Volkskunst. “Volkskunst, 
volkscultuur en erfgoed, zoals het beleefd werd en wordt in Vlaanderen.” 

 Theo Smet, voorzitter Vlaamse Volkskunstbeweging. “60 jaar VVKB.” 
 

De feestzitting (plus de receptie aangeboden door ANV en VVKB) wordt op-
geluisterd door “Bruers en Zussen”. Inschrijven via www.vvkb.org aanbevolen.   
 

♣ 19 u 00’ – Danspalet. Voorstelling van hedendaagse Vlaamse volkskunst, een 
avondvullend programma, verzorgd door een aantal VVKB-groepen, met een 
ruime waaier aan volkskunst zoals het momenteel beleefd wordt. Twee 
gelegenheidsorkesten. Inschrijven via de website www.vvkb.org aanbevolen.  
 

♣ Aansluitend feestreceptie, aangeboden door VVKB, waarop alle aanwezigen 
van harte worden uitgenodigd. Graag inschrijven via de website www.vvkb.org.  
 

♣ Dia- en filmvoorstelling. Gedurende de hele dag worden foto- en film-
reportages geprojecteerd. Groepen en personen die de beweging hebben 
“mee-gemaakt”, komen aan bod. Eveneens wordt teruggeblikt op de vele 
activiteiten die KVVF/VVKB rijk was en nog is. Naast actuele foto’s vind je er 
dus ook heel wat uit de oude doos. 
 

♣ Het bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging hoopt U talrijk op deze 
jubileumviering te mogen begroeten.  
 

Theo Smet                                 Lieven Stubbe 
voorzitter                                        secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
De werkgroep Volkscultuur van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV),  de 
Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB), de Vlaamse Volkskunstgemeenschap 
(VVG), de Hoge Gilderaad der Kempen (HGK), de Noordbrabantse Federatie van 
Schuttersgilden (NBFS) en Veldeke Limburg, hebben het genoegen u uit te nodigen 
op zaterdag 19 november 2011 voor de studiedag over  
 

Hebben onze tradities nog een toekomst !? 
 

in het Cultuurcentrum Westrand, Kamerijklaan te Dilbeek 
 
Programma : 
-14.30 u: Verwelkoming en inleiding door em. prof. dr. Stefaan Top, voorzitter ANV-

werkgroep Volkscultuur 
-14.35 u:  Verslaggeving over de enquête i.v.m. Tradities, door Theo Aerts, opper-hoofdman 

van de Hoge Gilderaad der Kempen; Tony Vaessen, voorzitter SAT van de NBFS 
en commissielid Culturele commissie Oud Hertogdom Brabant; André Dewitte, 
penningmeester VVKB; Yvonne de Vries, voorzitter commissie Volkscultuur van 
Veldeke Limburg; Marcel Oelbrandt, voorzitter VVG 

-15.00 u: Muzikaal intermezzo  
-15.10 u:    Samenvatting en conclusies, door voorzitter Stefaan Top 
-15.20 u:    Panelgesprek met de zaal, met afsluiting door de voorzitter  
-15.50 u:    Muzikaal intermezzo 
-16.00 u:    Feestzitting “60 jaar VVKB”    
-17.00 u:    Receptie, aangeboden door de ANV-werkgroep Volkscultuur en VVKB  
-19.00 u:    Danspalet VVKB (Zie pagina hiernaast) 
-21.00 u:    Afsluitende receptie, aangeboden door VVKB 
 
We danken in het bijzonder alle gilden, groepen en kringen die aan de enquête hebben 
meegewerkt. Vanzelfsprekend zijn al hun bestuursleden en leden van harte welkom. Maar ook 
de bestuursleden en leden van de andere gilden, groepen en kringen zijn heel welkom. 
 
Deelnemen is gratis, maar i.v.m. de receptie wordt aanmelden bijzonder op prijs gesteld. 
Graag aanmelden vóór zaterdag 5 november e.k., op het secretariaat ANV vzw, telefoon en 
fax 0(032)2-241 31 64, e-post anv.vlaanderen@edpnet.be.  
 
Met bijzondere hoogachting en vriendelijke groet, 
 
Michel Backaert           Tony Vaessen                                 Stefaan Top        
secretaris               projectsecretaris                    voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     UITNODIGING     



INSTITUUT VOOR VLAAMSE VOLKSKUNST 
Markt 40 bus 4, 9160 Lokeren 
 
 
 
 
Het Vlaams Vendelarchief organiseert op zondag 27 november 2011 om 9 u 10’ in 
de Veiling van Hoogstraten (Hoofdingang aan de Loenhoutseweg) de  
 

VERBROEDERINGSBIJEENKOMST VOOR VENDELIERS 
 

Op het programma staan 3 sessies, die ieder een halve dag beslaan. Elke deelnemer 
kan dus 2 sessies naar keuze volgen: 
 

 Sessie I – Aanleren van de reeks “I can ’t explain” op muziek van K-otic. 
Een reeks met enkele onverwachte combinaties. 

 Sessie II – Aanleren van de reeks “Il Silencio” van de vendelgroep Alferitax 
Krawabelli uit Lille. Het is een muziekreeks met nogal wat groepsvendel-
technieken.  

 Sessie III – Herhaling van de vorig jaar aangeleerde reeks “De Ring”, een 
muziekreeks van de groep Alferi uit Kaulille, op volksmuziek; en de reeks 
“De Slagmolen” van Die Landouwe uit Genk. 

 
Voor nieuwe vendeliers (vanaf 12 jaar) staan op het programma: Het aanleren van 
de eerste vendelbewegingen, plus het aanleren van De groet van Leefdaal en De 
Noord-Kempense Reeks.  
 
Meer info 
 
● Op aanvraag kan er gezorgd worden voor vendelmateriaal om die dag te ge-
bruiken. ● Verder op het programma een rondetafelgesprek en gelegenheid tot 
demonstratie van nieuwe vendelreeksen. Hier vooraf een seintje a.u.b. ● Op deze dag 
te koop: Alle publicaties van het Vlaams Vendelarchief (met 10 % korting). ● In-
schrijven ter plaatse. ● Knapzak meebrengen. Drank ter plaatse verkrijgbaar. ● Deel-
neming in de kosten: 8 euro per persoon.  
 
Inlichtingen en aanmeldingen demonstratie 
 

 Frans de Schutter, Amelbergastraat 90, 2240 Zandhoven. Tel. 03/484 57 41. 
E-post: deschutterverryckt@skynet.be.  
 
● Stefaan Haesen, Lakenmakersstraat 321 bus 401, 2800 Mechelen. Tel. 
015/633 499. E-post: stefaan.haesen@telenet.be.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               UITNODIGING                                



 21ste C.S.I. Sint-Jansweekend  
 
 
 
 
 
Voor de 21ste editie van het VVKB Sint-Jansweekend voor jeugd-
volksdansgroepen waren we begin juli te gast in het domein “Hoffbauer” te 
Zutendaal in Limburg.                                                                                            (Kd) 
 
Het Sint-Jansweekend begon dit jaar fantastisch: Na een slopende file van 
twee uur kwamen we als eerste toe in Zutendaal, waar we ontvangen werden 
door ‘Adriaan den Dop’. We konden meteen naar de kamers gaan, waarna we 
dan ook het gebouw eens konden ‘inspecteren’. 
 
Wanneer alle andere groepen gearriveerd waren, werden we verwelkomd 
door ‘Maggie Doedal’ op het bedrijfsweekend van Kenneckx N.V. Toen de 
receptie nog maar goed begonnen was, kwam een hysterische Adèle Voo 
binnengelopen. Zij had vastgesteld dat haar echtgenoot, Dick Kenneck, dood 
in bed lag. Dick was de eigenaar van het bedrijf Kenneckx N.V. De politie 
werd onmiddellijk gealarmeerd en binnen de minuut stond inspecteur De 
Cock met K-O-E-N aan de deur. Wie zou toch de moordenaar kunnen zijn? 
Vanaf dan startte het zenuwslopende onderzoek naar de moordenaar, die nog 
steeds vrij in het gebouw rondliep …                                                                    (Al) 
 
Zo’n 45 speurneuzen waren afgekomen om de misdaad te verhelderen op 
meneer Dick Keneck. Door sporenonderzoek, huiszoekingen, autopsiequiz en 
ondervragingen van alle verdachten kwamen deze jonge inspecteurs tot bij de 
dader. Een heel leuk thema dat uitgekiend was door de leden van het VVKB-
Jeugdcollege: Katrien Schelfhout, Jakob Verdoodt, Koen Denduyver, Chris 
Dams en Annelies Buts.   
 
De sfeer zat er goed in en op 
zaterdagavond werd er dan ook nog 
veel gedanst en gezongen. Na de 
strijd in het finalespel werden 
Sander Ramon van “De Hovelingen-
Viking” uit Gistel en Yente Vanden 
Schilden van “De Kegelaar” uit 
Wilrijk het nieuwe Sint-Janspaar 
2011.                                        (Zie foto) 
 
Op zondagmorgen werden er nieuwe dansen aan de jeugdleden aangeleerd 
en ook een “special act” ter gelegenheid van 60 jaar VVKB. Ook nu opnieuw 
waren de weergoden ons goed gezind, want op zondagnamiddag konden we 
een avontuur wagen op het blote- voetenpad en hoe kan het ook anders … in 
onze blote voeten.                                                                                                    (Kd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tijdens de slotkring werd door het VVKB-jeugdcollege reeds een afspraak 
gemaakt voor het volgende Sint-Jansweekend van vrijdag 29 juni tot en met 
zondag 1 juli 2012 in De Pinte in Oost-Vlaanderen.   
 

          Anneleen Laeremans van vkg. “Nele”/Grimbergen en Koen Denduyver 
 
 

Gouwvolksdansfeest  
in West-Vlaanderen 

 
Dat de gouw West-Vlaanderen zijn jaarlijkse gouwdansavond start met een  lekker 
etentje is stilaan een traditie geworden. Dit jaar waren de vele dansers ingegaan op 
uitnodiging van gastgroep De Hovelingen-Viking / Gistel om eerst te smullen van 
het ribbetjesfestijn in zaal ’t Kruispunt te Eernegem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna was het de beurt om de benen te strekken en vooral te dansen op de tonen 
van de gouwmuzikanten. Ook na het dessertbuffet werd er nog lang doorgedanst. Het 
was een geslaagde avond.                                                                                       (Kd) 
 
===================================================== 
Het nieuwe VVKB-Jeugdcollege: (vlnr) Jakob Verdoodt, Koen Denduyver, Mister X, 
Katrien Schelfhout, Annelies Buts, gastrol Simon Van Kerrebroeck en vooraan Chris Dams.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

 



ALGEMENE VERGADERING  
van de  
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw 
 

 
Donderdag 22 september 2011 in het lokaal van  
vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde. 

 
■ Na het vaststellen van de stemgerechtigde leden en afgeleverde volmachten en na 
de goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering van 23 juni jl., 
heette voorzitter Theo Smet de aanwezigen welkom op deze Algemene Vergadering 
tijdens dewelke de viering van 60 jaar VVKB een belangrijk punt op de dagorde zal 
zijn. 
 
■ De contacten met een aantal andere organisaties is ook tijdens deze vergadering 
een punt op de dagorde. – De VVKB kan op de komende jubileumviering op de 
medewerking rekenen van het Europeadecomité Vlaanderen. – Ook de samen-
werking met het Algemeen-Nederlands Verbond gaat verder. In Dilbeek zullen de 
resultaten van de ANV-enquête omtrent volkskunst-gebruiken door de volkskunst-
groepen bekendgemaakt en besproken worden. André Dewitte dringt er bij enkele 
groepen (die deze enquête nog niet beantwoord hebben) op aan dit alsnog te doen. – 
Ook het Instituut voor Vlaamse Volkskunst verleent zijn medewerking aan de 
jubileumviering van 19 november e.k. Voorzitter Gert Laekeman komt als gast-
spreker naar de feestzitting.  
        
■ Over het voorbije Sint-Jansweekend zegt Koen Denduyver het volgende: “Het 
weekend vond plaats op een heel mooie locatie te Zutendaal. 45 deelnemers waren 
aanwezig. Dit was een minder aantal dan voorgaande jaren. Vermoedelijk heeft dit 
twee redenen. Enerzijds viel het weekend in het begin van de zomervakantie. 
Daarnaast kan het zijn dat een aantal jongeren de keuze moesten maken tussen het 
weekend of de duurdere Europeadereis. Het thema was heel leuk uitgewerkt en de 
deelnemers hebben kunnen genieten van lekker eten.”                        . 
 
In dit verband ook nog dit: Het jeugdcollege heeft een postkaart gemaakt. Deze is 
ondertussen overgemaakt aan het secretariaat met de bedoeling ze te verspreiden aan 
alle jeugdgroepen (ook zij die niet aanwezig waren). De leuke postkaart vermeldt 
‘Groeten uit Zutendaal’. De kaart vermeldt ook de datum van het volgend Sint-
Jansweekend (29/30-06 en 01-07-2012).                                            .  
 
■ Inzake komende projecten komen ter sprake: Het Gezellig Samenzijn op 
zaterdagnamiddag 15 oktober e.k. te Dendermonde. – De traditionele Nieuwjaars-
receptie op zaterdagavond 21 januari 2012 te Oudenaarde. Het West-Vlaams Orkest 
speelt ten dans. Het bestuur stelt voor de prijs (43 €) alsook de formule (buffet) van 
vorig jaar te behouden. Het voorstel krijgt de goedkeuring van de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



Vanzelfsprekend krijgen de voorbereidingen met het oog op de viering van 60 
jaar VVKB te Dilbeek op zaterdag 19 november e.k. veel aandacht.  De voorzitter 
licht aan de hand van het uitgebreid draaiboek, dat op groot scherm geprojecteerd 
wordt, de stand van zaken toe. Hij vertaalt dit – naar analogie met het wielrenners-
jargon – dat we “in de aanloop zijn naar de rechte lijn”.  
 
We noteren hier enkele klemtonen:                                                         . 
 
* Zoals reeds vroeger meegedeeld, vraagt het bestuur dat de groepen hun oud-leden 
of geïnteresseerden uitnodigen. Dilbeek is inderdaad een ideale gelegenheid om de 
banden met deze mensen wat nader aan te halen.                                           . 
 
* Er wordt gevraagd dat alle groepen, dus ook de deelnemende groepen aan de 
avondvoorstelling, zich zouden inschrijven via de website. Geef hierbij op hoeveel 
toeschouwers in de zaal komen kijken, maar ook met hoeveel personen naar de 
receptie gegaan wordt. Geef a.u.b. eveneens het aantal dansers op in het vak 
‘opmerkingen’.  
 
* Tijdens de avondvoorstelling worden rechtstreeks beelden geprojecteerd (bv close-
ups) op twee door de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant ter beschikking 
gestelde LCD-schermen in de zaal. Daarnaast worden nog twee schermen alsook 
ander materiaal bij deze dienst geleend. De wachtenden tijdens het optreden zullen 
eveneens kunnen volgen wat in de zaal gebeurt. Chris De Moor (groep Vredon) komt 
met een kleine ploeg een en ander filmen.                                  . 
 
* Theo projecteert een deel van de reeds klaargemaakte ‘retrospectieves’. Op deze 
wijze krijgen de aanwezigen er een idee van op welke wijze de ingestuurde foto’s 
gepresenteerd worden. Van 12 groepen worden nog foto’s verwacht. Daarnaast 
wordt materiaal van de Europeades getoond, alsook presentaties van activiteiten en 
‘markante koppen’. Deze presentaties zijn nog niet volledig. Indien nog leden over 
hiervoor bruikbaar materiaal beschikken, mogen zet dit doormailen via het 
secretariaat. 
 
* Op 5 oktober aanstaande om 19u  wordt te Dendermonde een nieuwe vergadering 
gepland voor verdere uitwerking van de presentaties.  
 
* Theo overloopt eveneens de aangeschreven sponsors en respectievelijke reacties. 
De sponsorbrief is vorige maand naar de groepen verspreid. Er mogen nog steeds, 
zoals enkele leden van de vergadering reeds gedaan hebben, sponsors aangebracht 
worden. 
 
* Koen Denduyver meldt dat West-Vlaanderen twee bussen wenst in te leggen. De 
kostprijs van een bus bedraagt minimaal 700 euro, gelet op de lange wachttijd van de 
bus en chauffeur te Dilbeek. Hij vraagt of er een tussenkomst kan uitgewerkt worden 
voor de gouwen. De vergadering gaat ermee akkoord dat het Dagelijks Bestuur een 
voorstel uitwerkt, waarbij de gouwen via een verdeelsleutel (b.v. deelnemende 
dansers / kilometers) een tegemoetkoming kunnen ontvangen.             . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■ Inzake werkgroepen en colleges, is Koen Denduyver verslaggever voor “Kinderen 
en Jeugd”. Het jeugdcollege is op zoek naar een nieuwe locatie voor het volgend 
Sint-Jansweekend in 2012. Voorstellen zijn uiteraard welkom.  
 
In 2012 wordt geen cursus jeugddansen gehouden. Er wordt wel gedacht om terug, 
zoals voorheen, een jeugdtreffen top de kalender te zetten. Voor dit jeugdtreffen 
zoekt het jeugdcollege nog een gastgroep om dit samen te organiseren. Om 15u00 
start ter plaatse een spel, speurtocht  … Nadien wordt een gezamenlijke maaltijd 
gehouden, om af te sluiten met een bal dat tot ca 22u 30’ zou duren, zodat iedereen 
nog tijdig huiswaarts kan vertrekken. Idealiter gaat deze activiteit door in het 
voorjaar 2012 (maart, april?).                                                   . 
 
■ Wat betreft de werking “Volwassenen” deelt Gonda Fevez mee: “Veel energie 
gaat momenteel in het danscollege uit naar de viering van 60 jaar VVKB. Alle 
deelnemende groepen aan het danspallet krijgen bezoek van leden van het 
danscollege. Het danscollege heeft het voorstel voor het aanleren/uitvoeren van de 
Carroussel (Andrea Sterck) bekeken, maar acht het niet meer mogelijk dit uit te 
voeren. Theo licht Gert Laekeman hierover in.                                       . 
 
Het danscollege stelt voor 2012 het volgend programma voor: Op 5 februari 2012 
wordt een ‘Dag van de dansleider’ gepland. In de voormiddag worden gesprekken 
rond dit thema gehouden. Vb.: Wat wordt van het danscollege verwacht? Verjonging 
van het danscollege? In de namiddag worden drie nieuwe dansen aangeleerd.           . 
 
Langs diverse kanten komt de vraag naar boven om terug een combi-weekend te 
organiseren (november 2012?) Eerst zal gepeild worden of dit haalbaar en/of 
wenselijk is.”   
 
■ Vendelen. Philip Bogman meldt ons wat leeft in de vendelwereld. Tijdens de 
vorige A.V. lichtte hij de opstart van het neutraal platform www.vendelen.net toe.  
Ondertussen is de website ‘live’ gegaan. Potentiële partners zijn aangeschreven en 
heel binnenkort worden de groepen gemaild. Ook VVKB heeft de brief ontvangen. 
Het Dagelijks Bestuur gaat dit – weliswaar na de jubileumviering – bekijken en  
hierover een voorstel doen aan de algemene vergadering.                       . 
 
Er komt binnenkort een cursus in samenwerking met IVV Vorming voor vendel-
monitoren” gepland. Daarnaast wordt een cursus voor gevorderde vendeliers ge-
organiseerd. Ook wordt meegewerkt aan de vendeldag te Hoogstraten.       .                              
 
■ Na een overzicht van de werking van de gouwen, bespreekt de vergadering de 
lidgelden voor 2012. Het bestuur stelt voor om – indien de voorwaarden van 
Danskant en de aangeboden verzekering ongewijzigd blijven – het lidgeld voor de 
groepen licht te verhogen. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld dit op te trekken 
tot 60 euro per groep. De algemene vergadering gaat hiermee akkoord.        .                          
 

Verslaggever was Lieven Stubbe.  
Van zijn verslag is dit een beknopte versie.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op de weg 
tussen wieg en graf 
wisselen  
een lach en een traan 
regelmatig af. 
 
In beide willen wij 
naast u staan. 
 
 
 
♣ Met enige vertraging vernamen we de geboorte op 8 november 2010 van Lore Op 
de Beeckn dochter van Katrien Vaes en Wout Op de Beeck. Zij is het zusje van 
Ward, het petekind van Sander Op de Beeck en Femke Baas, allemaal leden en/of 
medewerkers van vkg. “De Krekels” (Bonheiden).  
 
♥ Op zaterdag 4 juni 2011 gaven Liesbeth en Nick elkaar het ja-woord. Liesbeth is 
de dochter van Joris Naessens en Rita Godefroo, leden van vkg. “De Vlasblomme” 
(Bissegem). 
 
♥ An Boeckmans en Sven Jacobs gaven elkaar het ja-woord op zaterdag 9 juli 2011. 
Beiden zijn lid van vkg. “De Heikneuters” (Pulle). 
 
♦ Jan Bosteels werd geboren op 14 januari 1962 en overleed op vrijdag 22 juli 2011. 
Jan is een gewezen lid van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas). 
 

♦ Te Hekelgem overleed op woensdag 31 augustus 2011 Jean-Marie van Beneden. 
Hij werd geboren te Asse op 7 juni 1950. De overledene was lid van de regieploeg 
van de Europeade. 
 
♥ Herwig Heirbaut en Katleen Bellemans traden op zaterdag 15 oktober jl. in het 
huwelijksbootje. Zij zijn beiden lid van vkg. “De Wevers” (Borgerhout). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



■■■  “Zie ginds komt de stoomboot …” – “Makkers, staakt uw wild geraas 
…“. Je zal ze beslist niet in de Top 10 van de Schlagerparade van Guy de Pré 
terugvinden. Maar elk jaar duiken ze – zij het tijdelijk – toch weer op in het 
liedjesrepertorium van onze kleinsten op, als aanloop naar het feest van de 
“Goed Heilige Man” op 6 december. ”Hoor, wie klopt daar? ...” Ik ben dan 
altijd geneigd daar als bij “Samson en Gert” aan toe te voegen: ”Ik moet wel 
kloppen, want de bel doet het niet!”  
 

DRIEMAAL KOMEN,  
DRIEMAAL GAAN  … 

 
Alhoewel Gert voor zijn twintigste verjaardag een nieuw exemplaar kreeg. Op 
zich is dat al een fijne geste! Ook de vergankelijkheid van  een lied of  melodie 
wordt hier doorbroken.  
 
Voor de Sint, voor Sinterklaas dus, gelden andere normen! Als de chrysanten 
op het kerkhof al dan niet door de vrieskou van wit tot ros zijn verkleurd, 
kondigen grootwarenhuizen en publiciteitsbladen, folders en affiches de 
komst van Sinterklaas aan. “Hij komt …” meestal met zijn stoomboot uit 
Spanje aan. Ongelooflijk hoe hij op zijn gezegende leeftijd nog jaar na jaar 
zijn weg tussen die olietankers en containerreuzen de Lage Landen 
terugvindt. Ik weet het: De zwarte pieten houden wel meer dan één oogje in ’t 
zeil. Letterlijk te nemen! 
 
Maar toch! Er zijn er trouwens meer die op een minder gezegende leeftijd 
hun weg naar de “juiste haven” niet meer terugvinden … Wat me ook steeds 
meer en meer gaat verbazen, is dat zijn haar en baard er door de jaren niets 
op hebben ingeboet. Daar slaat de redactie van “De Driesprong” wel een zwak 
figuur bij in. Alhoewel ook sommige Klazen er regelmatig nogal belabberd 
bijlopen ...  
 
- “Dat zijn maar ersatzfiguren!”, zou onze kleinzoon gezegd hebben in zijn 
Klaasperiode. Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben! In elk geval behoren ze 
zeker niet tot het ontwerpenpatroon van Walter van  Berendonck. 
 
Vanaf begin november duikt de kindervriend zowat overal tegelijk op in een 
formule waar de bijbelse vermenigvuldiging der broden bleek bij uitslaat. Als 
de Sint zich dan na 6 december – veelal zonder veel tamtam – in zijn Spaans 
“castella” terugtrekt, staat de Kerstman al aan de achterdeur te wachten om – 
al dan niet met zijn slee, getrokken door een duo rendieren – zijn tocht van 
het ene warenhuis naar het andere te beginnen. Minder spectaculair alleszins 
dan de lieve Sint die uit het zuiden komt, terwijl de Kerstman het hoge 
noorden verkiest. De jongste tijd brengt hij zelfs zijn “kerstvrouwtje “ al mee. 
De emancipatie is blijkbaar zelfs al tot deze sector van de (consumptie)-
maatschappij doorgedrongen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maar ook hier bestaan alle mooie dingen uit drie! Want tussen Sint en Sancta 
Claus loopt ook nog Sint-Maarten, zo rond 11 november. Het komt me voor 
dat hij een twijfelaar is die niet goed weet of hij nu voor de feestoutfit van 
Mgr Léonard of het soldatenuniform van Julius Caesar moet kiezen. In 
Beveren-Waas houdt men het alvast bij de Romeinse officier die snoep 
uitgooit of grielt, terwijl men het op andere plaatsen in Oost- en West-
Vlaanderen vast bij de mijter, mantel en staf houdt.  
 

Sint-Niklaas stelt, als residentiestad, 
zelfs tijdelijk het schitterend 
“optrekje” van de familie Meert (nu 
Museum voor Schone Kunsten in de 
Stationsstraat) als verblijfplaats voor 
de Sint en zijn gevolg ter beschikking. 
Opvallend wel dat hier geen sprake is 
van zwarte pieten, maar men duidelijk 
de voorkeur gaf aan zwarte mieten, 
met alles er op en er aan … Ook hier 
ontsnapt men dus niet aan de 
emancipatie. 
 
Wellicht door de invloed van Miet 
Smet, in het Zoete Waasland zeer wel 
bekend … 

 
Alle goede dingen bestaan ook hier dus zeer duidelijk uit drie: Zoals o.a. bij 
de drie koningen, de drie musketiers, de H. Drievuldigheid, de drie biggetjes, 
de drie gouden haren van de duivel en  …  Sinterklaas, Sint-Maarten en de 
Kerstman … 
 
Het zal de snoepers een zorg zijn!                                                        Eddy Picavet                                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE LIEDBOEKEN – “Antwerpen was in de zestiende eeuw een wereldstad die de 
handel in een belangrijk deel van Europa domineerde. Uit alle windstreken kwamen 
er mensen samen die hun talen en culturen met zich meebrachten en de stad tot een 
bruisende metropool maakten. Ook de relatief nieuwe technologie van de boek-
drukkunst vond er een vruchtbare voedingsbodem. Antwerpen werd in die periode 
een van de belangrijkste centra van de Europese boekproductie.” (1) 
 
Een van de Antwerpse drukkers uit die jaren was Jan Roulans. In 1544 verscheen bij 
hem “Een schoon Liedekens. Boeck inden welchen ghy in vinden sult veelderhande 
liedekens, oude ende nyeuwe, om droefheyt ende melancolie te verdrijven.” Vulgo: 
Het Antwerps Liedboek. 
 
Ondanks het feit dat het boek vijf drukken kende, heeft 
men uiteindelijk slechts één origineel exemplaar ervan 
kunnen terugvinden in de bibliotheek van hertog 
August von Braunschweig-Wolfenbüttel. De reden? 
Amper twee jaar na het verschijnen ervan werd het 
boek op de “Index Librorum Prohibitorum” geplaatst - 
de lijst van de verboden boeken van de katholieke kerk 
– en dit omwille van de liederen over het vrijmoedig en 
losbandig leven van monniken en nonnen. Het  
vernietigen van veel der bestaande exemplaren was 
daarvan het vanzelfsprekend gevolg.  
 
Het boek telde 221 liederen uit de 16de, de 15de en zelfs uit de 14de eeuw. Zoals de 
titel reeds laat vermoeden, was het een verzameling wereldlijke liederen. Alleen de 
liedtekst werd opgenomen, zonder muziek dus. Een paar voorbeelden van liederen 
die vandaag de dag nog steeds bekend zijn: “Het daghet in den oosten” – “Ik zeg 
adieu, wij twee, wij moeten scheiden” – “Die winter is vergangen” – “Het voer een 
maagdelijn over de Rijn” - “Ic stont op hoogen bergen” – “Van Heer Danielken”.  
 
In 1855 bezorgde Hoffmann von Fallersleben de eerste wetenschappelijke 
(her)uitgave. In 1941 liet W.G. Hellinga een door hem bewerkte editie verschijnen 
waarvoor hij ook een toelichting en een inleiding schreef. De meest recente her-
uitgave dateert van 2004 (zie voetnoot 1). (2) Erik Verstraete noteerde bij deze 
laatste uitgave o.a. :”Deze heruitgave (…) is een grote gebeurtenis, niet alleen voor 
filologen en historici, maar ook voor alle liefhebbers van de rijke schat aan volks-
liederen die de Lage Landen al sedert de Middeleeuwen bezitten.” (3)      

Willy Cobbaut 
 
(1) Uit het “Nawoord” van deel II van “Het Antwerps Liedboek”, een uitgave van 
Lannoo (2004). 1085 p. Auteur: Dieuwke E. van der Poel. 
(2) Bij deze uitgave horen twee CD’s met telkens 17 uitgelezen liederen, gezongen 
door kenners als Paul Rans en het Egidius Kwartet. 
(3) Erik Verstraete, als bijlage bij zijn “Nederlandse letterkunde in volkse zin”, 
uitgave VVNA-Bertennest, 2007.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   SPROKKELINGEN 

 
♣ ADRESWIJZIGING (1) – Vanaf 11 oktober jl. is het adres van het 
Internationaal Europeadecomité en het Europeadecomité Vlaanderen Potterstraat 
167/6, 9170 Sint-Pauwels. Sint-Pauwels is een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas. 
 
De andere gegevens blijven onveranderd: Tel. 03/248 07 27 – Fax 03/238 53 75. De 
e-post-adressen: info@europeade.eu – vlaanderen@europeade.eu. En verder ook 
www.europeade.eu – www.europeade-vlaanderen.be. Het secretariaat is open van 
maandag tot donderdag van 7 u 30’ tot 16 u en op vrijdag van 7 u 30’ tot 12 u 30’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ PROVINCIAAL VOLKSDANSTOERNOOI – In de tent op het evenementen-
eiland van het Oost-Vlaams provinciaal domein Puyenbroeck (Wachtebeke) had op 
zondagnamiddag 18 september jl. het provinciaal volksdanstoernooi 2011 plaats. 
Vkg. “Reynout” uit Dendermonde haalde een 1ste categorie, evenals de groep “Goe 
Folk” uit Gent. De groep “Danseridoe” uit Deinze haalde een 2de categorie. 

 

 

 

 

 

 

 

■■■                                ONZE KLEINE WINKEL 
 
De Europeade 2011 te Tartu (Estland) 
 
De Europeade 2011 te Tartu (Estland) staat sinds vorige maand als film op 
DVD, dank zij de goede zorgen van fotograaf en cineast Fred Scholliers. De 
film werd voor de eerste maal voorgesteld tijdens het “Gezellig Samenzijn” 
van de VVKB in het Reynoutlokaal te Grembergen op zaterdagnamiddag 15 
oktober jl. en oogstte heel wat succes bij de aanwezigen.  
 

Deze DVD kan besteld worden tegen de prijs van 15 euro (incl. portkosten). 
Zonder portkosten bedraagt de prijs 13 euro. Voor info en bestellingen: Fred 
Scholliers, Gentsesteenweg 77 te 9200 Dendermonde. Tel. 052/21.77.34. Of 
via e-post: fred.scholliers@telenet.be. Rek. 799-5075615-92 van Fred 
Scholliers, Dendermonde. Een ideaal geschenk voor de komende feestdagen! 
 
Beknopt historisch overzicht gebundeld 
 

Het “Beknopt historisch overzicht van de Vlaamse Volkskunstbeweging”, 
verschenen in vier afleveringen in “De Driesprong” – van de hand van Willy 
Cobbaut en Eddy Picavet – werd gebundeld in een handige brochure van 32 
blz. + kleurenkaft. Deze overdruk is te verkrijgen tegen de prijs van 2 euro 
(incl. portkosten), over te schrijven op rekening nr. BE85 4341 1142 4106 
o.n.v. Willy Cobbaut, Bosstraat 2, 9310 Baardegem.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♣ ADRESWIJZIGING (2) – Het nieuw adres van Danskant vzw is voortaan 
Stationsstraat 31 / 1 te 2800 Mechelen. Het telefoonnummer is 015/63 93 83.  
 
♣ GEZOCHT – Een van onze lezers zoekt te kopen tegen elke aannemelijke prijs 
de volgende werken: 1/ Erich Meyer-Heisiig, “Deutsche Volkskunst”, München, 
1954; 2/ J.R.W. Sinninghe, “Over volkskunst”, 1949. Contact opnemen met de 
redactie.  
 
♣ WARD STEFFENS SCHREEF EEN BOEK – Onder de titel “Wie schopt 
Vlaanderen een geweten?” en als ondertitel “Een halve eeuw Vlaamse actie” vertelt 
de auteur, in samenwerking met François van Gehuchten, op 128 bladzijden (formaat 
A4) over zijn activiteiten binnen de Vlaamse Beweging - en dit op heel wat terreinen 
– tijdens de periode 1955 tot 2005, een halve eeuw dus. Er staat ook een hoofdstukje 
over de Europeade in. Het voorwoord schreef zijn vriend Hector van Oevelen.  
 
Ook voor wie het met Ward Steffens niet altijd eens was en is, levert deze publicatie 
een lezenswaardig verhaal van een merkwaardig man. Terecht schrijft Hector van 
Oevelen in zijn voorwoord: “Bedankt, Ward, voor dit boek en veel meer nog voor je 
halfeeuwse leeuwenwerk voor Vlaanderen.” 
 
Technische fiche: Het boek telt 128 blz. en 40 foto’s. Gelijmd. Formaat A4. Papier 
maco 135 gr. Prijs: 20 € plus 5 € verzendingskosten = 25 €, over te maken op 
rekening BE75 7430 4176 2251 van W. Steffens, Baron Empainlaan 106, Mechelen. 
Binnen Groot-Mechelen wordt het boek aan huis geleverd, zonder portkosten dus.  
Wie de auteur wil contacteren: Tel. 0497/48 64 76. E-post: ward@wardsteffens.com.    
 
♣ ADRESSEN – Misschien kent U mensen waarvan U denkt: “Die zouden we toch 
naar Dilbeek moeten uitnodigen …”. U kunt die mensen natuurlijk persoonlijk 
aanspreken. U kunt ook hun naam en adres aan het secretariaat overmaken en dan 
krijgen ze door de goede zorgen van Lieven Stubbe wel een uitnodigingskaart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe Jeugdgroep Vendeliers 
 

Na een geslaagde vendelinitiatiedag op zaterdag 24 september jl. mogen we 
zeven jeugdvendeliers van “Boerke Naas” van harte welkom heten in de nieuwe 
jeugdgroep “De Vlegels”.  
 

Het was zaterdag een zonovergoten dag waarin (…) Maarten, Gerbrecht, Rune, 
Brecht, Michel, Robin en Lorenzo nog eens al hun ingestudeerde vendel-
bewegingen konden tonen, onder begeleiding van een jeugdtrommelaar.  
 

Jongens die willen aansluiten bij deze jeugdgroep of het eens willen proberen, 
kunnen elke zondagmorgen van 9 u 45’ tot 10 u 45’ terecht in lokaal “De 
Zevenster”, Pastoor de Meerleerstraat 94 te Sint-Niklaas. Gelieve wel een seintje 
te geven aan Gunther de Wolf (Tel. 0486/53 22 08 – boerke.naas@telenet.be). 
 

(Overgenomen van www. boerkenaas.be) 



Een kleine moeite in feite en toch 
belangrijk. Heel wat personen uit het 
verleden van de KVVF/VVKB hebben 
ondertussen een beetje het contact met ons 
verloren. Een ideale gelegenheid om die 
band terug wat aan te halen en die mensen 
te laten voelen dat we hen nog niet 
helemaal vergeten zijn. Doen dus!  

 

♣ LEIDRAAD VOOR VOLKSDANS – “Uiteraard stelt de beoefening van de 
volksdans aan iedere danser eisen met betrekking tot het bewegen in groeps-
verband.” Zo lazen we in de gelijknamige uitgave door het VVKB-Danscollege uit  
1977 en we willen U ook het vervolg van deze mooie passage niet onthouden.    
 

“Enerzijds moet een volksdanser zijn bewegingen zeer bewust en zorgvuldig 
uitvoeren, volkomen in harmonie met de danser die zich naast hem bevindt of die 
t.o.v. hem in een bepaalde dansrelatie staat. De figuren en de bewegingen zijn deze 
van een groepsstructuur die in een welbepaalde ruimtevorm uit te voeren zijn. Alleen 
in het spel der beweging en door het eigen gevoel voor ritme kan hij zijn persoonlijk 
bewegingsgevoel veruiterlijken binnen het groepsverband. Hierbij wil onze leidraad 
een hulpmiddel zijn. (…) Want al te vaak ervaart men dat verkeerde interpretaties, 
vervalste uitvoeringen of afwijkingen van de eenvormigheid, het gevolg zijn van een 
te summiere uitleg in de dansbundels. (…) 
 

Anderzijds moet een volksdanser ook beheersing van zijn 
lichaam ontwikkelen. Het moet een instrument worden dat 
motorisch juist en tastend subtiel reageert om zich in te 
leven in de beweging erom heen. (…) Wil hij de juiste 
uitdrukkingsvorm bereiken, dan is zowel kennis van de 
bewegingstaal als een ontwikkelde bewegingsgevoeligheid 
nodig. Om dit te bereiken is lust aan beweging, 
concentratievermogen en vervolmakingsbereidheid in regel-
matige oefening vereist.” 
 
♣ 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!   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 



Mijmeringen in de rand van een jubileumjaar 
 

ZWERVEN DOOR EUROPA 
 
Op mijn leeftijd – ik mag gerust al van ouderdom spreken – zouden mijn (niet 
geschreven) reisdagboeken al een behoorlijk aantal afleveringen tellen. En de 
meerderheid daarvan zou het logo dragen van de Dendermondse volkskunstgroep 
“Reynout”, de VVKB of de jaarlijkse Europeade. Maar het is natuurlijk allemaal 
veel kleinschaliger begonnen, heel veel kleinschaliger zelfs! In de jaren onmiddellijk 
volgend op Wereldoorlog II namelijk en met de vervoermiddelen uit die tijd.  
 

Met luxe-autocars dus. Alhoewel … De autocars waarmee schooljongens uit het 
lager onderwijs – idem voor de meisjes natuurlijk – de jaren na de bevrijding op 
schoolreis trokken, zouden vandaag de dag niet meer door de keuring geraken. Aan 
het betalend personenvervoer hing in die jaren nog niet dat dik boek reglementen  
vast waaraan nu moet voldaan worden. Los trouwens van de vraag of iemand nu nog 
met dergelijke vehikels op reis zou willen gaan. Maar toen stelden toeristen nog lang 
niet de eisen die ze vandaag plegen te stellen en schoolkinderen al helemaal niet. 
 

Wat zouden ze ook? Na een half-slapeloze nacht van pure zenuwachtigheid omdat 
men op reis ging, met de belegde sandwiches en de limonade als niet te verwaarlozen 
onderdelen van die jaarlijkse hoogdag, had men geen oog voor het mindere comfort. 
Het enige dat telde: Men ging op reis! Of toch wat in die jaren een reis genoemd 
werd. Nu zou nog hooguit van een dagtrip gesproken worden: De Antwerpse dieren-
tuin – De grotten van Han – Een dagje aan zee … Dat was het dan zowat. 
 

Een aantal jaren later kwam de Bouworde en kon men zich bij de Spekpater voor een 
maand als vrijwillige bouwgezel aanmelden. Aanvankelijk om de woningnood in het 
totaal verwoeste en door vluchtelingen overspoelde Duitsland te helpen lenigen, 
nadien om hetzelfde of iets soortgelijks te doen in andere landen van Europa. Zo 
leerden we Oldenburg kennen in de wijde Noord-Duitse vlakte, of Wuppertal, de 
stad met de Schwebebahn, of Scharnitz, Gußwerk en Wenen in Oostenrijk. In de 
zestiger jaren van de vorige eeuw begon dan het hoofdstuk “Vlaamse Volkskunst-
beweging” met vkg. “Reynout” in Dendermonde en ook het hoofdstuk “Europeade”, 
beide hoofdstukken nogal eens door elkaar lopend … dubbel gebruik uitmakend … 
U zegt het maar. Wij mijmeren ondertussen wat verder … 
 

Over het leven van en in de volkskunstgroepen zijn veel artikelen, essays en zelfs 
boeken geschreven. Met daar doorheen telkens dezelfde rode draden, ook als dat niet 
uitdrukkelijk de bedoeling van de schrijver was: Gezonde ontspanning, persoonlijke 
ontplooiing en zelfontwikkeling, het aanleren van sociale vaardigheden, contact met 
andere culturen, taalvaardigheden, het aanknopen van nieuwe vriendschappen en wat 
aan dat lijstje nog zo allemaal toegevoegd kan worden.  
 

We pikken er één draad uit, die soms naadloos overging van de plaatselijke volks-
kunstgroep over de Vlaamse Volkskunstbeweging en regelmatig eindigend bij de 
jaarlijkse Europeade. Anders gezegd: Onze omzwervingen door Europa, nu op de 
eerste plaats een verzameling herinneringen aan vele mooie ogenblikken geworden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We zullen die haast ontelbare reizen nooit vergeten. Alsof het gisteren was, 
herinneren we ons bv. de groepsreis door de kurkdroge Franse Landes, over de 
Pyreneeën nadien en met bestemming de Europeade 1990 van Valladolid in Castilla 
y León in Spanje. Of andere reizen – het lijstje is ver van volledig – naar Horsens 
(Jylland in Denemarken), Rennes (Bretagne in Frankrijk) en Martigny (Valais in 
Zwitserland), telkens naar een Europeade. Of die eerste maal, samen met Fred 
Scholliers, naar Torino in Piemonte in Italië. De Baltische staten, waarnaar reeds 
veel jaren mijn bijzondere belangstelling uitging, heb ik kunnen bezoeken dankzij de 
Europeades van Riga, Klaipeda en Tartu in respectievelijk Letland, Litouwen en 
Estland. Ook een aantal andere staten en regio’s in Europa, dankzij eveneens de 
Europeades en/of dankzij een groepsreis met “Reynout”. Uiteraard zijn we ook 
“privé” wel af en toe op reis geweest, binnen Vlaanderen en buiten Vlaanderen. 
 

Afwisselende landschappen, de vlakten en de 
bergen, de mozaïek aan volksculturen met hun 
rijkdom aan dansen, hun melodierijke en/of 
ritmische muziek, de grote diversiteit aan 
vendelspel, de telkens weer andere klankkleur 
van de volksliederen uit Noord-Europa, Zuid-
Europa, de Slavische landen – nog een 
bijzondere belangstellingssfeer van mij – 
enzovoort, enzovoort. De volkse tradities en de 
oude klederdrachten als zovele uitingen ervan, 
de afwisselende activiteiten, de vele volks-
gebruiken en de ontelbare producten van de 
plaatselijke volkskunst … de lijst wordt 
eindeloos … de rijke geschiedenis van de 
Europese volkeren … inbegrepen de politieke 
en culturele hoogtepunten en ook de soms 
dramatische dieptepunten … de lijst wordt 
inderdaad eindeloos. 

 
De rijke culturen van zoveel Europese volkeren waarmee we kennis konden maken 
tijdens onze bezoeken buiten de grenzen van Vlaanderen, maar ook bij ons tijdens 
bezoeken van de vele buitenlandse groepen die we hier te gast hadden. 
 
Velen zullen zich in mijn verhaal erkennen. We werden er allemaal als mens zoveel 
rijker door. Dankzij die omzwervingen door Europa, dankzij de vele bezoekers die 
we mochten ontvangen, dankzij … inderdaad … dankzij ons lidmaatschap van een 
plaatselijke volkskunstgroep én dankzij de Vlaamse Volkskunstbeweging op 
nationaal vlak. In de rand van het jubileumjaar 2011 mogen we daar wel even de 
aandacht op vestigen.   
 
Nu het persoonlijk nog kan. Want ooit zal alles eens in geest en hart vervagen. Naar 
het woord van de dichter: “En dan verglijden de herinneringen achter een waas en 
achter werkelijkheid.” (Lambert Jageneau).   

Willy Cobbaut 
   
 
   
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 

 



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, Etikhove-
plein 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 
 

 Uit het fotoalbum van vkg. “Die Boose” (Izegem), die eind november van dit jaar het 
55-jarig jubileum viert. Zie ook de rubriek “Voor uw agenda”. (Foto DB).    

 Nog een archiefbeeld uit het einde van de tachtiger jaren van de vorige eeuw, deze 
maal uit een album van vkg. “Reynout” (Dendermonde). (Foto Fred Scholliers).   

 Maar ook dichterbij levert het verleden mooie beelden op: Vlaamse vendeliers tijdens 
de Europeade 2007 te Horsens in Denemarken. (Foto Fred Scholliers).     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 


