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■■■ Onlangs kwam ons een krantenknipsel onder ogen uit jaargang 
2005 van een der tijdschriften van het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur. Onder de titel “Folklore is onvoltooid verleden tijd” 
lazen we daar een recensie van een overzichtswerk waarin journalist 
Paul Spapens en fotograaf Jan Stads de groeiende belangstelling voor 
de traditionele folklore bij onze noorderburen beschrijven en 
illustreren. 
 
 “Folklore is in Nederland weer populairder dan ooit”, zo begint de 
bedoelde recensie. “Traditionele gebruiken als Luilak, oogstfeesten 
als de Stöppelhaene in Raalte, de Paoskerels in Ootmarssum en het 
Sunderklaasfeest op Texel worden weer uitbundig gevierd en zijn 
zelfs toeristische trekpleisters geworden. Tradities zijn in de mode. 
Dat is de reden waarom bijvoorbeeld in Joure (Friesland) de 
Boerenbruiloft elk jaar zo populair is. Wat is er leuker om in een 
dergelijke traditionele setting in het Fries het ja-woord uit te spreken, 
gehuld in streekdracht terwijl traditionele streekgerechten zoals 
'prom-en-bôle' op tafel komen?” 
 

BESTE VRIENDEN 
 
Sinds de Algemene Vergadering van de Unesco de Conventie voor de 
bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed in oktober 2003 
goedkeurde, is de term “erfgoed” duidelijk van kleur veranderd. Het 
woord roept plots veel minder dan voordien begrippen op als 
oubolligheid en dergelijke dingen. Plots is er toch nog “een toekomst 
voor het verleden”, zoals deze woordspeling het zo pittig zegt.  
 
Ik breng deze evolutie graag onder de belangstelling van onze 
groepen en onze leden. Wij wisten dat natuurlijk al eerder, maar 
culturele diversiteit en volkse identiteit blijken nu niet langer 
gedoemd om onder het stof van de geschiedenis te verdwijnen en 
enkel nog als een vorm van inhoudsloze nostalgie het speelterrein te 
zijn van mensen die hoofdzakelijk in het verleden leven.  
 
Onze groepen – met dans, zang, muziek, vendelspel, poppentheater 
enzovoort – bevinden zich onbetwistbaar in goed gezelschap, al werd 
dat vroeger hier en daar wel eens in twijfel getrokken. Alle vormen 
van  volkskunst,  als  onderdeel  van  de  bredere  volkscultuur  en de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



volkse tradities, kunnen opnieuw ernstig genomen worden, door de 
individuele burger én door de (subsidiërende …) overheid.  
 
In dit kader toch graag een oproep aan alle aangesloten groepen. Sluit 
U niet op in een goed afgeschermde eigen kring waar alles steeds bij 
het oude blijft. Sta open voor vernieuwing. Want ook de tradities zijn 
levend erfgoed en dienen met de maatschappij mee te evolueren, 
moderne vormen te krijgen, aan te sluiten bij wat nieuwe generaties 
daarvan verwachten.  
 
En vooral: Kom met uw activiteiten 
als Vlaamse volkskunstgroep – in 
een aantrekkelijke vorm - naar 
buiten. Tracht voldoende voeling te 
vinden én te behouden met alles en 
iedereen rondom U. Uw groep is 
een volwaardig deel van het locaal 
cultuuraanbod in uw stad of dorp. 
Wees U daar voldoende van bewust 
en stippel uw werking en uw jaar-
planning tegen die achtergrond uit. 
Een volkskunstgroep hoort geen 
gesloten kringetje te zijn, maar een 
deel van het sociaal en cultureel 
leven rondom U.   
 
Uiteraard, wat gisteren was, zal morgen anders zijn. Het wezenlijke 
mag blijven, moet blijven. Maar de vormen zijn een levende 
kleurfilm, geen verstard zwart/wit archiefbeeld, hoe mooi en 
aantrekkelijk ook, uit een vitrinekast in een museum. Wij verzorgen 
een deel van het Vlaams cultureel erfgoed. Die taak hebben wij op 
ons genomen. Dat moeten wij blijven doen.  
 
Theo Smet                                                                        Foto Fred Scholliers 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ ■ ■ Zoals dat bij alle volkeren het geval is, 
bezit ook Vlaanderen een schat aan sprookjes, 
sagen en legenden. En alhoewel hun rol in het 
maatschappelijk leven door de opkomst van 
de film, van de digitale en van soortgelijke 
media kleiner is geworden, toch blijven ze een 
zekere populariteit genieten. Die sprookjes, 
sagen en legenden, ze zijn “zo oud als de 
straat”, werden lange tijd enkel mondeling en 
later dan ook schriftelijk overgeleverd van 
generatie op generatie en ze worden vandaag 
de dag nog steeds voortverteld.  
 
  Lange Wapper. Schaarknipwerk van Bertje Gielis. 
 
Veel elementen in die vertelsels vindt men overal ter wereld in al dan niet 
strikt gelijklopende vormen terug. Dat kan trouwens moeilijk anders. 
Mensen zijn overal mensen, met dezelfde zorgen, dezelfde vreugden, 
dezelfde … U vult zelf maar aan.  
 
Sommige volksverhalen en volksfiguren vallen niet in één en dezelfde 
rubriek te klasseren. En omdat een aantal van die figuren reeds lang ook een 
leven begonnen zijn als reus of reuzin, inbegrepen het feit dat ze dan eens 
als duivel en dan eens als weldoener in een verhaal opduiken, blijven de 
volkskundigen nogal eens met een probleem zitten.  
 

 Lange Wapper 
De schrik van ’t Stad 

In ons volksleven nemen de “grote mannen” of reuzen wel een belangrijke 
plaats in. Er zijn wellicht weinig gemeenten of steden die niet kunnen 
uitpakken met een populaire figuur die tot symbool van de gemeenschap is 
geworden en bij diverse festiviteiten voor of achter de fanfare opstapt of 
liever nog danst. 
 
Zo kunnen Mars, Goliath en Indiaan in Dendermonde niet op “Katuit” 
ontbreken,  zonder “de Gust” van volkskunstgroep “Reinout” te vergeten. In 
Lokeren is het de familie “Francken” die zich laat rondvoeren, symbool van 
de vroegere zo succesrijke hoedennijverheid, terwijl langs de “Langestraat” 
de  Kovekens  met hun reus Maurice door de  Heirbrugstraat paraderen.  In  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lochristi zijn het Koning Nobel, Hermeline en de Vos Reynaert die het 
goede weer maken. En Sint-Niklaas zweert uiteraard bij de goedheilige 
Sinterklaas en zijn knecht Nicodemus. In Beveren verwijst men naar “Lange 
Stien”. Dit om het enkel bij het Waasland en omgeving te houden. Voor een 
ruimer archief verwijzen wij graag naar “Reuzen in Vlaanderen”, het 
standaardwerk van volkskundige Renaat van der Linden. (1) 
 
Legenden 
 
Veelal zijn het volkse en populaire figuren. Maar er lopen ook wel eens 
sloebers en schavuiten tussen. Zo “Lange Wapper” in Antwerpen. Een 
kwelgeest die ’s nachts tevoorschijn komt en het vooral op dronkaards heeft 
gemunt. Eerst als een klein manneke, maar hij kan zichzelf steeds groter en 
groter maken tot hij boven de huizen uitsteekt. 
 
Een bekende Antwerpse legende vertelt dat in de buurt van de Groenplaats 
eens een juffer woonde die maar liefst vier vrijers had.  Op  een avond liet ze 
hen alle vier na elkaar op bezoek komen. Maar ze kwamen bij Lange 
Wapper terecht, die haar gedaante had aangenomen. De eerste moest 
bewijzen dat hij van haar hield door twee uur op het grote kruis op het 
kerkhof te gaan zitten. De tweede moest twee uur in een kist onder het kruis 
gaan liggen. De derde moest op de doodskist kloppen en wachten tot ze 
hem kwamen halen. De vierde moest met een lange ketting rond het kruis 
lopen. Toen hij dat deed, vond hij drie doden. De eerste vrijer viel van de 
schrik dood van het kruis toen de tweede in de kist kroop. De tweede stierf 
van angst toen de derde op de kist klopte en de derde overleefde het niet 
toen hij het geluid van de ketting hoorde en dacht dat de duivel hem kwam 
halen.  De vierde vrijer werd gek, sprong in de Schelde en verdronk. 
 
Nog een andere legende – een van de zovele - verklaart waarom er zoveel 
Mariabeelden aan de gevels van de huizen in de binnenstad staan. De 
Antwerpenaren die Lange Wapper omwille van zijn pesterijen liever kwijt 
dan rijk waren, ontdekten dat deze de beeltenis van Maria niet kon 
verdragen. Ze plaatsten daarom Mariabeeldjes in gevelnissen van hun 
huizen. De beelden deden Lange Wapper steeds verder naar de binnenstad 
vluchten, waardoor hij uiteindelijk in de Schelde belandde en verdronk.  
 
Lange Wapper, centraal 
 
Hoe dan ook, de herinnering aan Lange Wapper blijft in de Sinjorenstad nog 
altijd levendig bewaard. Er is zelfs een volkskunstgroep die zijn naam 
draagt. Via een vernuftig uitgedacht systeem kunnen ze hun reus van drie 
tot vier meter laten groeien.  Op halfvasten gaan ze op stap en dansen de 
zwaarddans aan de Groenplaats en op de Markt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sinds 1963 staat op het Steen-
plein, op een boogscheut van 
“de stroom”, een beeld naar 
een ontwerp van de Antwerpse 
beeldhouwer Albert  Poels 
(1903-1984). Het beeldt Lange 
Wapper uit die, zeer hautain en 
uitdagend, neerkijkt op de 
Sinjoren, die vol schrik de 
kwelgeest in hun nabijheid  
voelen.   

 
Decennia geleden kende zowat elke Antwerpse jongere het volksliedje nog: 
 

Lange Wap, Wap, Wap, 
Van de Wapperbrug, 

Was de schrik van onze stee. 
Als hij wou, werd hij o zo groot 

Als een ordentelijk huis. 
En later wipte hij door de goot. 

Ja, zo klein als ene muis. 
 

Ik vrees dat de jeugd van vandaag – zelfs die uit het Antwerpse – dit 
volksliedje niet meer kent. Het staat ook niet op het repertorium van K3 of 
Axl Peleman. Maar decennia geleden zong het jonge volkje het nog zeer 
enthousiast mee. Het werd zelfs nog op school aangeleerd. 
 
Lange Wapper, de duivel zelf 
 
Uit het standaardwerk “Eigen Aard” van Prof. dr. K.C. Peeters (2) noteerden 
wij: “Maar de meest ‘gefalueerde’ van alle duivels – om een Antwerpse uitdrukking 
te gebruiken – is wel die valse en onbetrouwbare Lange Wapper, de schrik van de 
Sinjorenstad. (…) Overal was hij aan of omtrent en gestadig mocht men zich aan 
zijn kwâpitsreijen en boevenstreken verwachten. 
 
Hoe diep de schrik voor Lange Wapper in het volk zat ingeprent, bewijst het verhaal 
van “Lange Wapper in de danszaal” of de historie van “Mie de Dulle” uit 1913 door 
Victor de Meyere opgetekend van een klerk die Mie de Dulle persoonlijk had gekend. 
Het gebeurde in het jaar van de cholera dat de pastoor van Sint-Wilibrordus had 
gepreekt dat er niet meer op zondag mocht gedanst worden in de nieuwe danszaal 
van de Dambruggestraat. Maar er was niets aan te doen, de dansfurie ging voort. 
“Wacht maar!, “ bulderde de pastoor eindelijk vanop de preekstoel, “de duivel zal ze 
wel komen halen!” Nog diezelfde zondag kwam tussen licht en donker, een heer, in ’t 
zwart gekleed, de danszaal binnen. Hij ging direct aan de dans met Mie de Dulle. 
Pas was hij aan ’t dansen of iedereen had het op dat die zwarte heer de duivel was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Met gloeiende voeten trapte hij door en door de dansvloer en iedereen sloeg op de 
vlucht; Mie de Dulle ‘t eerst van al … Vandaar dat men nog vele jaren later het 
liedje zong: 

 
“En elke stap die hij deê 

was er een gat in de plancher!” 
 
De waarheid was (…)  dat de grote zwarte hond van de bakker nevens de danszaal 
was losgeraakt en met rammelende ketting in de danszaal kwam gesprongen. 
Iedereen was toen op de loop gegaan, al roepende: den duvel!  den duvel!”   
 

Zij zijn talrijk, de legenden en verhalen die over 
Lange Wapper werden opgetekend. Niet alleen 
in Antwerpen trouwens, want onze kwelgeest, 
sloeber, schavuit en grote schrik van klein en 
groot, is ook bekend in Blankenberge (waar 
Antwerpenaren thuis zijn!), in Bevel, Kessel en 
Nijlen. In Wilrijk, het geitendorp, werd hij zelfs 
tot ereburger uitgeroepen! 
 
Meer jeugdboeken werden over hem ge-
schreven. (3) En zelfs in een strip van “Suske en 
Wiske” duikt hij op als personage. (4) 
 

 Ook in het theater – het succesrijk stuk voor het Antwerps Jeugdtheater van 
de hand van Tony Beeghs bv. - kan men hem ontmoeten, de snoodaard. (5) 

 
Maar op het Steenplein moet je hem vast eens gaan opzoeken. Daarbij echter 
een goede raad:  Kijk hem niet in de ogen, maar buig deemoedig het hoofd; 
je kan nooit weten hoe zijn muts staat ! … 
 
                                                                                                               Eddy Picavet 
 
 
(1) Renaat Van der Linden, “Reuzen in Vlaanderen”. Uitgave van het Vlaams 
Boekenfonds (Aartselaar). 1985, 296 p. 
(2) Dr. K.C. Peeters, “Eigen Aard”. Drukkerij-Uitgeverij “De Vlijt”, Antwerpen. 
Met voorwoord van prof. dr. J. Gessler. 1946, 544 p. Het werk kende verschillende 
heruitgaven. 
(3) Wellicht het meest bekende: Tony Beeghs, “Lange Wapper”. Uitgeversfirma L. 
Opdebeeck, Antwerpen/Amsterdam. 1980, 104 blz. Verschillende herdrukken.  
(4) Lange Wapper komt voor als personage in de Suske en Wiske-albums “De zwarte 
madam”, “Amoris van Amoras” en “De stuivende stad”. In de reeks vormt hij een 
duo met Kludde. 
(5) Wie hierover nog uitgebreider informatie zoekt: Zie Wikipedia op het internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



◙ ◙ ◙ In “Volkskunde – Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven”, 
waarvan em. prof. Stefaan Top de eindredacteur is, lezen we in het colofon: “Het 
tijdschrift Volkskunde werd opgericht in 1888 door August Gittée en Pol de Mont. 
Alfons de Cock werd redacteur in 1894. Hij overleed in 1921.” 
 
De naam van Alfons de Cock mag dan vandaag de dag wat minder bekend zijn in 
Vlaanderen, ooit was het anders, toen zijn werk waardering vond tot buiten onze 
grenzen. Om hem bij onze lezers terug wat naambekendheid te geven, trokken we 
naar Antwerpen waar hij de laatste jaren van zijn leven doorbracht en lieten hem – 
postuum, maar dat had U al begrepen – vertellen over zijn rijkgevuld leven.  
 

EEN PRAATJE MET ALFONS DE COCK 
 
□ U bent geboren in het Oost-Vlaamse Herdersem, in de schaduw van de kerk van 
Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming.  
 
Inderdaad, ik zag het levenslicht in het landelijke Herdersem op 12 januari 1850 als 
Carolus Alphonsus. Ik was de jongste zoon van Petrus Josephus de Cock en van 
Victoria de Mol. De enkele decennia later geboren Jozef de Cock, priester, 
letterkundige en hoogleraar te Leuven, was mijn neef.   
 
Mijn eerste schooljaren bracht ik door in de klas van mijn vader en nadien trok ik 
naar het enkele km verder gelegen Aalst. Mijn diploma als onderwijzer behaalde ik 
in 1869 aan de Rijksnormaalschool te Lier en nadien gaf ik les in Moorsel en 
Herdersem en nadien in Denderleeuw, waar ik van 1879 tot 1904 schoolhoofd was. 
In april 1876 trouwde ik met Marie Clemence Pieters uit het naburige Lebbeke. Wij 
kregen vijf kinderen, maar slechts één ervan – Estelle – is in leven gebleven.     
 
□ Wij kennen U vooral als de grondlegger van de wetenschappelijke volkskunde in 
Vlaanderen. Maar als we ons niet vergissen, was dat niet uw eerste liefde.  
 
Neen, inderdaad niet. Aanvankelijk ging mijn belangstelling vooral uit naar de 
muziek en de plantkunde. Er sluimerde echter meer in mij. Mijn latere belangstelling 
voor de volkskunde heb ik ten dele te danken aan Domien Sleeckx, in Lier mijn 
leraar Nederlands. Toch duurde het tot ongeveer 1890 vooraleer ik mij actief met de 
volkskunde ging bezighouden.  
 
Mijn leven werd toen zowat een mozaïek. Ik vulde mijn vrije tijd met lectuur, 
muziek, volkskunde met o.a. volksverhalen en volksgeloof en nog veel meer, en het 
zoeken naar wilde planten en bloemen in het Denderland, mijn geboortestreek. In 
1888 hadden August Gittée en Pol de Mont het tijdschrift “Volkskunde” opgericht. 
Zij konden mij vrij gemakkelijk overhalen en in 1894 werd ik redacteur. Eigenlijk 
had een en ander ook wel te maken met het feit dat August Gittée er na zes jaar-
gangen de brui aan gaf omwille van teveel meningsverschillen met Pol de Mont.  
 
Tot het begin van de Eerste Wereldoorlog was ik – in alle bescheidenheid gezegd – 
zeker de belangrijkste en dikwijls de enige  “medewerker”.  Veel  artikelen  uit  die 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



jaren zijn naderhand in boekvorm verschenen. Een paar voorbeelden misschien: 
“Spreekwoorden en zegswijzen afkomstig van oude gebruiken en volkszeden”  uit 
1905. Of “Spreekwoorden en zegswijzen over vrouwen, de liefde en het huwelijk” 
uit 1911. Ik heb veel gepubliceerd, ook in het buitenland. Sommige boeken kwamen 
tot stand in samenwerking met Pol de Mont of Isidoor Teirlinck. 

□ In 1898 werd U tot lid benoemd van de 
“Maatschappij van Nederlandse Letterkunde” in 
Leiden. In 1907 werd U briefwisselend lid van de 
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 
Letterkunde. In 1904 vestigde U zich  in Brussel 
en in 1907, na het huwelijk van uw enige 
dochter, trok U naar Antwerpen. In 1912 ontving 
U de Leopoldsorde. Maar in 1914 brak de Grote 
Oorlog uit.  

Twee jaar voordien had ik in Antwerpen het voorstel gedaan tot de oprichting van 
een centrale Vlaamse Folkloristenvereniging met een hoofleraar aan het hoofd en 
met gewestelijke vertakkingen. Maar toen brak inderdaad de Grote Oorlog uit. In 
1914, na de val van Antwerpen, vluchtten wij naar Engeland en verbleven er te 
Halflemere (Essex). Maar na een kortstondig verblijf aldaar keerden wij naar 
Antwerpen terug en zetten wij ons weer aan het werk. 

Zo werd ik medewerker aan het weekblad “Vlaamsch Leven”, dat verscheen van 
oktober 1915 tot oktober 1918, toen de hoofdredacteur Willem Gijsels naar 
Nederland vertrok. Het blad publiceerde regelmatig bijdragen waarvan de 
activistische (*) inspiratie niet kon ontkend worden.  

In 1918 publiceerde ik een m.i. belangrijk stuk “De volkskunde in Vlaanderen”, een 
pleidooi voor de oprichting van een leerstoel “Volkskunde” aan de Gentse (in 1917 
door de Duitsers vernederlandste) universiteit. Ik zag de volkskunde als middel om 
de nationale volksaard te handhaven, te bevestigen en te versterken.  

Bij de ‘zuivering’ na de oorlog van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 
Letterkunde, bestond aanvankelijk twijfel over het feit of ik lid zou kunnen blijven. 
Maar uiteindelijk werd hierover toch positief beslist.     

Het gesprek voerde Willy Cobbaut. 

 

 
(*) Activisme: Stroming in de Vlaamse Beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog die 
gebruik wenste te maken van de bezettingsconjunctuur om tot de verwezenlijking te 
komen van bepaalde Vlaamse doelstellingen. (Cfr. dr. W. Van den Steene in de 
Grote Winkler Prins, uitgave 1966). 

 

 

 

 

 

 

    



Eens een ander kerstverhaal … 

Stellau is een klein dorp even ten oosten van het grote Hamburg. In 1201 versloeg 
de Deense hertog Waldemar van Sleeswijk daar de Duitse graaf Adolf III van 
Holstein tijdens wat sindsdien de “Slag bij Stellau” genoemd wordt, een van de veel 
te vele veldslagen waaraan de geschiedenis van Europa “rijk” is. Die “Slag bij 
Stellau” werd later ook de titel van een korte novelle van de hand van Detlev Freiherr 
von Liliencron. 
 
In de dertiende eeuw heette dat dorp nog Stenloghe, wat er op wijst dat het een 
moerassige en bosrijke plaats was met een nogal steenrijke bodem. In Stellau 
speelde zich – zo wil het een regionale sage uit Schleswig-Holstein – een aantal 
eeuwen geleden het volgende af. 
 

DE DUIVEL EN DE KAARTSPELERS 
 
In Stellau woonden drie broeders in het ouderlijk huis. Hun ouders en grootouders 
waren reeds geruime tijd gestorven. Vrouw noch kind hadden ze niet en evenmin 
hadden ze een meid noch een knecht in dienst. Ze leefden daar al ettelijke met hun 
vieren tezamen. Ze bewerkten hun akkers, melkten het vee, kookten hun potje, dat 
allemaal dus zonder vreemde hulp.  
 
Eens op een kerstavond zaten ze samen stilzwijgend bij het houtvuur in de grote 
open haard, keken naar het spel van de vlammen die de grote houtblokken 
langzaam verteerden en luisterden aandachtig naar het knisperen van het vuur. 
Niemand zei iets en, zoals dat zo gezegd wordt, het ene woord bracht het ander mee 
en een van de drie kreeg een lumineuze inval. Hij stelde voor met een kaartspel de 
uren van de avond wat aangenamer te verdrijven. 
 
Het toeval hielp hen wat daarbij in de persoon van een boerenknecht uit de 
omgeving. Veel vrienden hadden de drie broers weliswaar niet, maar deze knecht uit 
een nabijgelegen hoeve maakte daarop een zeldzame uitzondering. Zo waren ze 
dus met vier en konden ze een kaartje leggen.  
 
Niet erg lang nadat ze het eerste spel achter de rug hadden, brachten winst en 
verlies stilaan leven en temperatuur in de brouwerij en vergaten ze de wijding van de 
kerstavond. Ook de daaropvolgende morgenstond bracht geen einde aan het spel. 
Ze bleven de hele Kerstdag doorspelen, de nacht daarop ook, de 2de Kerstdag 
evenzeer … Ze hadden alle moeite van de wereld om wakker te blijven, maar aan 
ophouden viel duidelijk niet te denken! 
 
In de  avonduren  van  de  derde  dag  kregen  ze  onverwacht bezoek van een vijfde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



kaartspeler, zonder dat ze ook maar enigszins wisten wie dat eigenlijk was. Nu 
begon het spel pas voorgoed te lopen als de wind bij een stormvlaag. De inzet werd 
verdubbeld, verdrievoudigd zelfs … Hebben en goed werden op het spel gezet en zo 
ging dat maar door tot de volgende morgen! 
 
Toen verloor een van de broeders een 
kaart die op de grond dwarrelde. Bij 
het licht van een kaars begon hij die 
onder de tafel te zoeken. Maar hij was 
nog maar pas aan het rondkijken, toen 
hij terug recht sprong en schreeuwde: 
“De hemel sta ons bij! De duivel in 
vlees en bloed!” 
 
Herkend als hij was aan zijn paarden-
poten, verdween de vijfde speler op 
hetzelfde ogenblik met een enorm 
lawaai en liet niets achter dan een 
geweldige stank, die nog vele dagen 
lang maar niet uit het huis wou 
verdwijnen.  
 
De vier spelers gaven ogenblikkelijk elkaar alles terug wat ze gewonnen hadden, 
begroeven het geld van de duivel en hebben na die memorabele dagen nooit nog 
kaart gespeeld en zeker niet met het inzetten van geld, have en goed. En als de 
oude knecht het verhaal niet uitgebracht had, was deze geschiedenis in Stellau en 
de nabuurdorpen nooit bekend geworden.  
 
Voortaan kregen de kerstdagen op de boerderij van de drie broers terug hun gewijd 
karakter dat ze voordien altijd al gehad hadden en dat ze – het is tenslotte toch de 
tijd rond de Heilige Kerstnacht en de herinneringstijd van de geboorte van Christus – 
moeten hebben! 
 
■ In eigen vertaling uit het Duits naverteld naar “Sagen aus Schleswig-Holstein”, 
verzameld door Gundula Hubrich-Messow en uitgegeven in 1998 als licentie-uitgave 
voor Weltbild Verlag door Bechtermünz Verlag. Oorspronkelijk opgenomen in de 
verzameling “Sagen, Märchen und Lieder der Herzogtümer Schleswig, Holstein und 
Lauenburg.” van Karl Müllenhoff uit het jaar 1845.                                               (Cw)     
 
     
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tekening van L. Barth 

 



                                                                                                                             
VOOR                          
UW                      
AGENDA 

  
 
 

 
ZA 10 NOVEMBER 2012 
             Gouwdansavond van VVKB West-Vlaanderen. Vanaf 19 u is iedereen welkom 

voor dit smul- en dansfestijn. Vanaf 21 u 30” spelen de gouwmuzikanten ten dans. 
Organisator: Vkg. “Tijl Uilenspiegel”. Locatie: ’t Senter, Sint-Katrienplein 14 te 
8520 Kuurne. Meer info bij gouwvoorzitter Koen Denduyver. Tel. 0496/231803.  

 
ZA 17 NOVEMBER 2012 
             Hovelingenbal van vkg. “De Hovelingen-Viking”. Aanvang 20 u. Einde omstreeks 

24 u. Locatie: CC Zomerloos, Sportstraat 1 te 8470 Gistel. Inkom: VVK 5 euro; ADK 
7 euro. Alle dansen worden vooraf kort aangeleerd. Voor info en kaarten: 
bal@hovelingen.be. Meer info: koen@hovelingen.be. Tel. 0496/23 18 03. 

 
             Volksdansfeest van vkg. “Mieke Stout”. Van 14 tot 18 u. Locatie: Zaal “De Wip”, 

Kasteeldreef (rechtover de school van het gemeenschapsonderwijs) te 2970 
Schilde. Inkom: 3 euro. Info via Mia Belmans, Lindenstraat 68 te 2970 Schilde. Via 
E-post: mieke.stout@telenet.be.    

 
ZA 24 NOVEMBER 2012 
            Volksdansfeest van vkg. “Korneel” (Leest/Mechelen). Locatie: Libertuscentrum 

“De Brug”, Nekkerspoelstraat 366 te 2800 Mechelen. Aanvang: 20 u. Prijs: 3 euro. 
Meer info: An Smets, Kouter 10 te 2811 Leest. Of via korneel.leest@hotmail.com. 
Zie ook www.korneel-leest.be.  

 
             Poppentheater Kalleke Step (Dendermonde). Een spannend en komisch 

verhaal: “Sint-Niklaas schijnheiligaard?” (5+). Locatie: Kalleke Step-theater, Sint-
Elooistraat 15 te 9200 Grembergen. Voorstellingen op zaterdag 24 en zondag 25 
november en op zaterdag 1 en zondag 2 december, telkens om 15 u. Inkom: 3 € 
(tot en met 12 jaar); 5 € (ouder dan 12 jaar). Reservatie (aanbevolen) in het 
TheaterCafé, Kerkstraat 26 te 9200 Dendermonde. Of telefonisch 0473/862 108.                  

 
ZO 25 NOVEMBER 2012 
            Dansatelier van VVKB in Evergem. Let wel: Gewijzigd – Geen weekend. Voor meer 

details: Zie verder in dit nummer van “De Driesprong”.   
 
           Jaarlijkse Verbroedering der Vlaamse Vendeliers. Locatie: Veiling Hoogstraten, 

Loenhoutseweg te Hoogstraten. Inschrijven om 9 u 10’; aanvang om 9 u 30’; einde 
omstreeks 16 u. Meer info via Frans de Schutter, Amelbergastraat 90 te 2240 
Zandhoven (03/484 57 41 – deschutterverryvkt@skynet.be) of via Stefaan 
Haesen (015/633 499 – stefaan.haesen@telenet.be).        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 

 



 
 
ZA 1 DECEMBER 2012 
           Volksdansfeest van vkg. “Knipoog & Oogappels” (Affligem). Het orkest “Bruers & 

Zussen” speelt ten dans. Om 19 u: Kinderdans; om 20 u: volksdans voor jeugd en 
volwassenen. Volksdanskledij aanbevolen. Locatie: Cultuurzaal Sanderus CC 
Bellekouter, Bellestraat 99 in 1790 Affligem. Inkom 3 euro. Min 12 jaar: gratis. 
Meer info: www.knipoogaffligem.be of bij Machteld Van den Bossche 
(0473/47053 93).  

 
ZO 2 DECEMBER 2012 
            Kerstmarkt van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas). Locatie: De Zevenster, P. De 

Meerleerstraat 94 te 9100 Sint-Niklaas. Meer info bij Sigrun van Eynde (03/777 
97 52) of bij Korine Henriet (0486/76 27 23). Ook via www.boerkenaas.be of 
boer.naas@telenet.be. 

 
VR 7 DECEMBER 2012 
            Volkszangavond van vkg. “Zonnedauw”. Locatie: Gildenhuis, Dorp 25 te 2222 

Wiekevorst. Aanvang: 19 u 30’. Voor meer info: 015/24 98 57.  
 
ZA 9 FEBRUARI 2013 
             Volksdansbal van vkg. “Zonnedauw”. Locatie: Parochiezaal, Langestraat 6 te 2235 

Houtvenne. Aanvang: 20 u. Inkom: 3 euro. Meer info: 015/24 98 57.   
 
ZA 23 FEBRUARI 2013 
             Jaarlijks volksdansfeest van vkg. “Reinaert” (Mortsel). Meer info in ons volgend 

nummer. Ook via reinaert.mortsel@telenet.be of jozef.goossenaerts@telenet.be.  
             (015/31 04 15 – 0478/90 90 95).  
              
             Bal van vkg. “Mie Katoen” in de zaal Ruiterhal te Brasschaat. Meer info in ons 

volgend nummer. Ook via miekatoenvzw@gmail.com of via Herman Vanhove 
(03/653 02 36).  

 
             Poppentheater Kalleke Step (Dendermonde). Op het programma “Het geheim 

van de Heksenkring!”. (5+). Locatie: Kalleke Step-theater, Sint-Elooistraat 15 te 
9200 Grembergen. Voorstellingen op zaterdag 23 en zondag 24 februari en op 
zaterdag 2 en zondag 3 maart, telkens om 15 u. Inkom: 3 € (tot en met 12 jaar);    
5 € (ouder dan 12 jaar). Reservatie (aanbevolen) in het TheaterCafé, Kerkstraat 
26 te 9200 Dendermonde. Of telefonisch 0473/862 108.                  

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  WIJ PUBLICEREN GRAAG UW PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN  



 
 

      

Noteer ook nu reeds in uw agenda … 
 
 
 

◙ Nieuwjaarsdansreceptie te Eine- 
Oudenaarde in de “Salons Mantovani” 
op zaterdag 19 januari 2013. Zie  
uitnodiging op vorige bladzijde. 
 

◙ ’t Bal in de “Salons Mantovani” 
te Eine-Oudenaarde 
op zaterdag 16 maart 2013.  
 

◙ Nationale meiboomplanting op 
zondag 5 mei 2013 te Sint-Niklaas. 
 

◙ Sint-Jans-Weekend: 28/29/30 juni 2013. 
 

■ 50ste Europeade voor Europese  
volkscultuur te Gotha in Duitsland  
van woensdag 17 tot en met  
zondag 21 juli 2013.             (Foto Fred Scholliers)                                                       
                                                       
 

                                   
 

 
 
                                                         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Misschien iets voor U … 

 

■ Plusdansweekend van vrijdag 23 tot zondag 25 november 2012 in het Hotel 
Sandeshoved, Zeedijk 26 te 8620 Nieuwpoort.   

Voor meer info   →   →    →    →    →    wouters.paula@gmail.com  of  tel. 03/4751205. 

 

 

 

 

         



 

NIEUWJAARS 
  DANS 

BIJEENKOMST 
 

 
 
 

De voorzitter en het bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging 
nodigen U vriendelijk uit om op zaterdag 19 januari 2013 in de 
“Salons Mantovani”, Doorn 1 te 9700 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 het West-Vlaams Volksdansorkest, 
toespraak door voorzitter Theo Smet, uitreiking van de eretekens en 
dansfeest na de maaltijd. 
 

■ Weerzien van de vele vrienden, gezellige babbels en feeststemming 
tot … 
 

                     Een persoonlijke uitnodiging (of via het groepssecretariaat) volgt nog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                 

 

 

 



 

Beknopt verslag 
van de 
 

ALGEMENE VERGADERING  
van de  
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw 
 
Donderdag 4 oktober 2012 in het lokaal van  
vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde. 
 
◙ Vaststellen lidgelden 2013 en verzekeringsbijdrage - Het bestuur stelt voor om 
de bedragen van de lidgelden en verzekeringsbijdragen te behouden. Zoals vroeger 
reeds doorgegeven, loopt de verzekeringspolis per burgerlijk jaar. Daarom wordt de 
hernieuwing van de ledenadministratie vervroegd, zodat tegen eind december alles 
in orde is. Een lid van de Algemene Vergadering stelt de vraag of een verminderd 
tarief voor de verzekeringspremie kan, indien een (nieuw) lid zich in de tweede 
jaarhelft laat verzekeren. De Algemene Vergadering beslist om in de toekomst voor 
nieuw te verzekeren leden vanaf juli een bijdrage te vragen van 2 euro. 
 
◙ De webmaster van onze webstek www.vvkb.org (Benny Meyns) heeft aan-
passingen aangebracht. Zo is een tab-blad gemaakt, waarop je de polisgegevens 
verzekeringsaangifteformulier en de procedure voor aangifte van een ongeval kan 
terugvinden. Daarnaast is de structuur vastgelegd om de ledenfiches van de groepen 
via de wegsite te beheren (google-documents). Aan alle groepen wordt, bij de vraag 
tot hernieuwing van de lidmaatschappen, de werkwijze doorgestuurd om toegang te 
krijgen tot de eigen ledenfiches. Ook ontvangt elke groep dan de bestaande ledenlijst 
(en verzekerden), zoals ze in bezit is bij VVKB. Alleen de groepsverantwoordelijken 
hebben toegang met een paswoord. Ook de VVKB-voorzitter, de secretaris en de 
verzekeringsbeheerder kunnen de ledenlijsten consulteren. De lijsten blijven dus 
bezit van de groepen en worden strikt vertrouwelijk behandeld.     
 
Op de volgende Algemene Vergadering wordt op groot scherm een demo gegeven 
van deze toepassing. 
 
◙ Naar aanleiding van de evaluatie van afgelopen projecten worden ideeën 
uitgewisseld om 't Bal of andere bals aantrekkelijker te maken. 
 - Maak er een groepsactiviteit van. 
- Elke groep wil haar bal op een goed moment doen. Het zijn veelal dezelfde dansers 
die je diverse bals ziet. 
- In West-Vlaanderen zijn er niet zoveel bals meer als vroeger. Het gouwdans-feest, 
dat met een maaltijd start, kent steeds succes. 
- Kan er (terug) een combinatie met het jeugdtreffen in de namiddag en 't Bal of een 
groepsbal gemaakt worden? (Voor 't Bal in Oudenaarde is dit moeilijk haalbaar 
omwille van o.a. eten, afstand naar station) 
- Meer actief reclame maken voor ’t Bal. (Vanuit het secretariaat zal vroeger reclame 
gemaakt worden voor 't Bal via website en een oproep aan de groepen om hun leden 
op te roepen (gezamenlijk) hierheen te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
◙ Nationale Meiboomplanting 2012 in Belle. - De enige tegenvaller was dit jaar 
het slecht weer. Het was koud en er was veel wind. Pluim voor de organisatie. De 
groep van Belle heeft bijzonder veel werk verricht aan de voorbereiding. We kenden 
een mooi geanimeerde meiboomplanting. De groepen werden heel goed ontvangen 
op het stadhuis. De rondleiding op het stadhuis, inclusief de toren, was wel wat in het 
water gevallen omwille van het vroege uur en een huwelijksviering. Tijdens de 
meiboomplanting werd veel en intensief gedanst. Het voorziene eten was zeer goed. 
Ook het folkbal verliep zeer geanimeerd. De overnachtingsmogelijkheden voor de 
aanwezige groepen waren in orde. Samenvattend: Er waren weer heel veel groepen 
aanwezig, doch met weinig mensen. 
 
Belle blijft kandidaat voor een volgende keer. Er wordt voorgesteld ook de Frans-
Vlaamse groepen aan te schrijven voor 't Bal. 
 
◙ Sint-Jansweekend 2012 - Het geslaagd Sint-Jansweekend vond plaats in 
Moerkensheide in De Pinte. Het gebouw was voorzien voor 60 deelnemers en was 
volledig bezet door jeugd! De jeugd gaf goede reacties bij de evaluatie. Het 
jeugdcollege was eveneens blij enkele jeugd van de groepen 'terug te zien' zoals 
bijvoorbeeld Maldegem, Veurne. Financieel kende het Sint-Jansweekend een 
positieve balans. 
 
◙ Nationale Meiboomplanting 2013 - Sigrun Van Eynde deelt mee dat de groep 
“Boerke Naas” de eigen meiboomplanting wil uitbreiden als nationale meiboom-
planting. Het feest vindt in de namiddag plaats op 5 mei 2013 te Sint-Niklaas in het 
De Vidtspark. In grote lijnen is het programma als volgt samengesteld: 13u00 
inschrijving - 13u30 meispelen door ongehuwde jongens, eventueel geholpen door 
meisjes. Indien er spelen voor de jeugd voorzien worden, wordt hier initiatief 
verwacht van het jeugdcollege. - 15u00 planten van de meiboom en dansen. 
 
Ook voor deze activiteit wordt al binnenkort melding gemaakt in een mail. Er wordt 
voorgesteld om begin 2013 met een werkgroep samen te komen om verdere 
afspraken te maken. De voorzitter bedankt de groep van Sint-Niklaas voor het 
genomen initiatief. 
 
◙ Jeugdtreffen – Er wordt aan gedacht om het jeugdtreffen terug leven in te blazen. 
Hierbij zou een groep gezocht worden om het feest mee te organiseren. Zo kan bv. 
in de namiddag een spel gehouden worden, waarop een avondmaal volgt, waarna 
een bal met jeugddansen tot 21 u of 21 u 30’.   
 
◙ De Carrousel – Vanuit het IVV is het voorstel gekomen om samen deze dans te 
brengen. Over de praktische uitwerking zullen de groepen aangeschreven worden.  
 
◙ De volgende Algemene Vergaderingen hebben plaats op donderdag 7 maart  
(Statutaire AV), donderdag 13 ju,i en donderdag 10 oktober 2012n telkens om 20 u 
in het lokaal van vkg. “Reynout” te Grembergen/Dendermonde. 

 
Beknopte versie met slechts enkele belangrijke punten, samengesteld door de 

redactie op basis van het  uitgebreid verslag, opgesteld door Lieven Stubbe. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
GEZELLIG SAMENZIJN - Tradities zijn dingen die men in ere dient te houden. Zo 
stellen het toch veel mensen rondom ons en dat doen we dan ook maar. Het jaarlijks 
“Gezellig samenzijn” bv. is binnen onze Vlaamse Volkskunstbeweging zo stilaan de 
status van traditie aan het verwerven. En dus stonden we er terug, op zaterdagnamiddag 
13 oktober jl. in het stemmig lokaal van vkg. “Reynout” in Dendermonde. Meer precies – 
ondergetekende is nooit een grote fan geweest van de fusies in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw – in de St.-Elooistraat in (het nu dus Dendermondse) Grembergen.  
 
Een overrompeling werd het opnieuw niet en dat is het ook nooit geweest. Met een 
dertigtal aanwezigen werd het toch terug een geslaagde namiddag. Voor “een gezellige 
babbel … een natje en een droogje … het weerzien van vrienden …” zoals dat al enkele 
jaren bovenaan de uitnodiging staat. “Opnieuw kleinschalig, maar even gezellig als de 
vorige jaren.” En dat is het inderdaad allemaal geworden. 
 
Het programma? Een gezellige babbel met de vrienden, als aperitiefje dan. Gevolgd door 
het welkomstwoord van André Dewitte, die o.a. de aanwezigen vertelde wat er ons in 
verband met de Europeades de komende jaren – en vooral in Vlaanderen dan – zo te 
wachten kan staan. 
 

Voorzien van een drankje en een lekker stuk taart 
genoot iedereen dan van het eerste deel van de 
mooie film die Fred Scholliers gemaakt had over 
de Europeade 2012 te Padua in Italië. (Wat die 
Europeadefilm betreft, zie ook verder in dit 
nummer van “De Driesprong” onder de titel “Onze 
kleine winkel”). De belegde broodjes werden dan 
rondgedragen door Lieve en Magda en dan was 
het de beurt aan Eddy Picavet.  

 
Aangekondigd als een literair fenomeen - wat hij echter ontkende – vergastte Eddy de 
aanwezigen op een paar cursiefjes en wat mijmeringen over de wereld rondom hem. Hij 
deed dat schitterend en oogstte er een warm applaus voor. Dus toch een literair 
fenomeen …   

 
Fred Scholliers kwam dan opnieuw aan de beurt met het tweede deel van zijn film over 
de Europeade te Padua. De aanwezigen kregen van hem zelfs een toemaatje, zijnde het 
door hem gemaakte filmisch bewijs dat de volkskunst in Letland enorm populair is. Hij 
deed dat aan de hand van een momentopname uit de Europeade van 2004 in Riga, de 
hoofdstad van Letland met de eerste Europeade in het Balticum.    
 
Er werd nadien nog een tijdje nagepraat, met een tas koffie of een tas thee, met een 
biertje ook, waarvoor men bij Kris moest zijn die achter de bar stond, want het lokaal van 
vkg. “Reynout” beschikt inderdaad over een heuse biertoog. Iedereen trok zo tegen vijf 
uur huiswaarts met de bedoeling om er volgend jaar weer bij te zijn en met het beloofde 
klein presentje, dit jaar een bundeltje cursiefjes van de hand van Karel de Cat.  
 

Willy Cobbaut. 
 

 

 

 

 



 

Op de weg 
tussen wieg en graf 
wisselen  
een lach en een traan 
regelmatig af. 
 
In beide willen wij 
naast u staan. 
 
♦ Wij vernamen het overlijden op woensdag 15 augustus 2012 van Jozef Sysmans, vader 
van Jef Sysmans en grootvader van Sigrid Sysmans, beiden lid van vkg. “Mieke Stout” 
uit Schilde. Jef Sysmans was eveneens lid van vkg. “Mie Katoen” (Brasschaat). 
  

♦ Jacques Devriesere werd geboren te Aalbeke op 22 juni 1930 en overleed te Kortrijk 
op 20 augustus 2012. Hij was de vader resp. schoonvader van Katrien Devriesere en 
Marc Deloof, leden van vkg. “De Marliere” (Bissegem).  
 

♥ Op zaterdag 8 september jl. stapten Korneel Jansseune en Julie Claeys, leden van vkg. 
“Scarminkel” (Sente) in het huwelijksbootje.  
 

♣ Enora zag het levenslicht op woensdag 12 september jl. Ze is de kleindochter van An 
Roggeman en Yvan Van den Broeck, leden van vkg. “Reynout” (Dendermonde). 
 

♣ Mathieu Medaer werd geboren op 19 september jl.. Hij is de kleinzoon van Joris 
Naessens en Rita Godefroo, leden van vkg. “De Vlasblomme” (Bissegem). 
 

♥ Op 22 september jl. gaven Sofie en Christophe elkaar het jawoord in de Kasteelhoeve 
te Outrijve. Zij zijn beiden resp. de schoondochter en de zoon van Regine Verriest en 
Marc Meulenaere, bestuursleden van vkg. “De Vlasblomme” (Bissegem).   
 

♣ Winok werd geboren op vrijdag 28 september jl. Hij is het zoontje van Joris Velleman 
en Helena Janssen en de kleinzoon van André Velleman en Myriam Broothaerts, allen 
lid van vkg. “Reynout” (Dendermonde).  
  

♣ Op 8 oktober jl. werd Laurien Verbesselt geboren. Zij is het dochtertje van Wim en 
Katlijn Verbesselt-De Cock, leden van vkg. “Reynout” (Dendermonde).  
 

♦ Jos Verbruggen werd geboren te Mol op 8 december 1927 en overleed er op 20 oktober 
2012. Hij was oud-bestuurslid van vkg. “Klepperman” (Mol) en vader van Hilde 
Verbruggen, lid van deze groep.   
  

♦ Elza Dumon werd geboren te Oudenburg op 20 augustus 1921 en overleed te Gistel op 
21 oktober 2012. Zij was de grootmoeder van Peter Jonckheere en overgrootmoeder van 
Delphine Jonckheere, resp. voorzitter en dansend lid van vkg. “De Hovelingen-Viking” 
(Gistel).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
GOD EN ZIJN HEILIGEN IN DE WEERSPREUKEN, DE MOPPEN, DE LIEDJES EN 
ONTAAL – PLUS EEN PARABEL 
 
Hangt jullie Druivelaar nog altijd boven de wc-papierrol? Behalve het mopje moet je ook de 
namen van de dagheiligen eens lezen en hun invloed op het weer. Onuitputtelijk. 'Op 22 juni: 
Morgen is 't Sint-Jan, nief patatten voor alleman.' Aangaande dat mopje. Moppen genoeg 
over de Kerk, het geloof, de pastoors. Die ene van de theoloog Martin Buber vind ik nog altijd 
de fijnste. Een vuile zwerver met vodden aan zijn lijf wil de kerk binnen om de mis te volgen. 
De suisse houdt hem tegen. 'Ga je eerst wassen en verkleden,' zegt hij. De zwerver dringt 
aan. De suisse haalt er de pastoor bij. Die geeft de suisse gelijk. De zwerver gaat op de stoep 
zitten. Er komt een vreemdeling bij hem staan. 'Til er niet aan,' zegt hij, 'hier probeer ik al 
jaren binnen te komen' 'Wie ben je dan wel?' vraagt de zwerver. De man reageert niet, maar 
laat zijn doorboorde handen zien. 'Jezus!' stamelt de zwerver. Is dat wel een mop? 
 
Moppen zijn nooit mijn ding geweest, al zeker niet toen ik zo oud was als jij. Ik verstond ze 
trouwens niet altijd. De Lonker had er een gehoord van Bie de Boodt, die van de wilde 
vespers. Ze ging over Duitse nonnetjes en wat de Russen in het voorjaar 1945 met hen 
deden. Vuile dingen, volgens De Lonker. De bevelhebber wilde moeder-overste sparen. 'Nee 
nee,' zou ze gezegd hebben, 'het is voor iedereen oorlog.' De Lonker lachte bij het 
navertellen, ik denk omdat hij dacht dat het zo moest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Coverillustratie Jean-Pol 
 
God in de muziek, dat was een hoofdstuk apart. Want er was meer dan alleen maar Bach. 
'We komen allen allen allen in de hemel,' zong nonkel Alfred op de trouwfeest van de oudste 
dochter van tante Elvire, 'omdat we braaf zijn, omdat we braaf zijn.' 'Gij naar de hemel?' 
weersprak tante Hermine hem. 'Maar zonder mij dan.' 'Zonder u. Als dat de hemel niet is.' 
 
Maar het sterkst waren God en ons geloof verankerd in de taal. Dat zul je nog wel leren. Je 
doet behalve voor godsdienst toch ook voor moedertaal je best? Ik zal je eens een boekje 
bezorgen met honderden aan de godsdienst gewijde uitdrukkingen en woorden waarop het 
Nederlands kan bogen. Honderden? Duizenden! Sta je nu als van de hand Gods geslagen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■In de vorm van een brief aan zijn kleinzoon, publiceerde Mark de Bie bij de uitgeverij “Free 
Musketeers” in Zoetermeer een pocket van 75 blz. onder de titel “Dominus Vobiscum”, over 
het rijke en vaak vrolijke Roomse leven op het Vlaamse platteland. Met toestemming van de 
auteur doen we de lezers van ”De Driesprong” de afsluitende bladzijden cadeau …         (Cw)                                                                                         

 



 
 
Toch mag je daar niet mee spotten, steek immers nooit Ons Heer Zijn ogen uit. Kijkt je mama 
nog naar die stand-up-comedians? Zucht ze dan nooit: 'Ons Heer moet van alles Zijn getal 
hebben?' Laatst zag ik er een de artiesteningang nemen in het Cultureel Centrum; hij had 
koffers genoeg bij om de Vlucht naar Egypte na te spelen. 
 
Nu ben ik al bij de Bijbel aanbeland, een prachtig boek dat je ooit eens moet lezen; wacht niet 
tot je met pensioen bent. De Bijbel is een onuitputtelijke bron als het op de verrijking van onze 
woordenschat gaat. Zelfs over de naaktheid heeft hij zijn zeg: Toen Wilfried Martens Miet 
Smet voor het eerst in Eva's kostuum zag, ging zijn adamsappel op en neer. . 
 
Omdat je, met de nodige welwillendheid neem ik aan, zo lang naar me geluisterd heb, krijg je 
nog een geschenkje: Een parabel met eenenveertig Bijbelse uitdrukkingen. Plezier ermee.    
 
EEN FABEL - België is een land van belofte, zeg maar van melk en honig. Bovendien mag 
het op een koning bogen. Onze koning heeft twee zoons, een dochter en een verboden 
vrucht, allemaal verdiend in het zweet zijns aanschijns. De benjamin is prins Laurent, een 
barmhartige Samaritaan die zich over honden ontfermt en Afrikaanse regeringsleiders, want 
een mens leeft niet van brood alleen. Hoewel niet zo arm als Job raakte Laurent menig 
zilverling kwijt en er braken zeven magere jaren aan voor hem. Het kwam er dus op aan om 
snel opnieuw bij de vleespotten van Egypte te raken. Hemel en aarde bewoog hij daartoe. 
Helaas, niemand is profeet in eigen land en velen zijn geroepen doch weinigen uitverkoren. 
Meer zelfs, Laurent werd van Pontius naar Pilatus gestuurd. Toch hield hij dapper vol. Hij 
wist: Zoek en ge zult vinden, klop en er zal worden opengedaan. “Ik zoek het in Limburg,” 
dacht hij, “kwamen ook de wijzen niet uit het Oosten?” Hij scheidde de bokken van de 
schapen en kwam bij kolonel Vaessen terecht. Die wist waar Petrus de sleutel haalde en 
Abraham de mosterd. Hij zat bij de marine, de ware Jacob dus om een wonderbare visvangst 
te regelen. Omdat hij niet ziende blind was, gunde hij Laurent een plaats in de herberg. Maar 
de zaak lekte uit, want wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in. Ook Laurent zat in 
zak en as. Als een dief in de nacht moest hij, onder geween en tandengeknars van Maurice 
Lippens, Etienne Davignon en andere Farizeeërs, naar de rechtszaal komen om er de 
levieten te worden gelezen. Hij voelde zich een zoutpilaar, helemaal zijn oudste broer. “Laat 
deze beker aan mij voorbijgaan,” dacht hij, “voor ik als zondebok aan het kruis word 
genageld.” Dat viel al bij al nog mee. De rechter wilde immers geen steen des aanstoots zijn, 
want slechts wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Zijn salomonsoordeel luidde. ‘Als 
Pasen en Pinksteren nog eens op één dag vallen, moet Laurent zelf zijn villa behangen en 
verven.' Zalig de armen van geest die dat geloven, ze worden gewogen en te licht bevonden. 
Allelujah! 
 
Baardegem,1 januari 2012.                                                                    Je liefhebbende opa. 
 
 
 
 

 
Info – Marc de Bie, Dominus Vobiscum. Uitg. Free Musketeers, Zoetermeer (NL). Prijs 15,95 €. 
Portkosten: NL 2,76 €; EU 3,96 €. Let wel: Het boek wordt vanuit Nederland verstuurd. Rekening van de 
uitgeverij: (IBAN) BE20 4024 0581 5156 – (BIC) INGBNL2A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

GRATIS 
Portkosten niet inbegrepen 

 
 
 
Een paar van onze lezers schenken een aantal boeken – doorgaans in zeer goede staat 
– gratis aan hun collega-lezers van “De Driesprong”. Waarvoor uiteraard onze 
hartelijke dank. Hier volgt een derde lijst: 
 
◙ Heinrich von Kleist, “Michaël Kohlhaas”. Volksreeks Davidsfonds 1943. (V) 
◙ Heinrich von Kleist, “Erzählungen”. Atlas-Verlag. Zonder jaargetal. 
◙ Theodor Storm, “Der Schimmelreiter”. Uitg. Meulenhoff 1960.  
◙ Thomas Mann, “Buddenbrooks”. Fischer Bücherei 1960. 
◙ Stefan Andres, “Die Hochzeit der Feinde”. Fischer Bücherei 1958. 
◙ Stefan Andres, “Der Taubenturm”. Deutscher Taschenbuch Verlag 1970. 
◙ Friedrich Dürrenmatt, “Der Richter und sein Henker”. Rowohlt 1963. 
◙ Conrad Ferdinand Meyer, “Jürg Jenatsch”. Neufeld & Henius Verlag z.d. (F).  
◙ Horst Lange, “Ein Schwert zwischen uns”. Scherz & Goverts Verlag 1952.  
◙ Horst Lange, “Verlöschende Feuer”. Scherz & Goverts Verlag 1956. 
◙ W. von Goethe, “Die Leiden des jungen Werther”. Fikentscher Verlag z.d. (F). 
◙ E.-T.-A. Hoffmann, “Erzählungen/Contes”. Payot 1946. Tweetalige uitgave. 
◙ Prosper Mérimée, “Bernard de Mergy”. Collection Marabout Ed. Gérard 1958. 
◙ Gustave Flaubert, “Trois Contes”. Gallimard 1973. 
◙ Marcel Aymé, “La Vouivre”. Gallimard 1950. 
◙ Romain Gary, “Les Racines du Ciel”. Gallimard 1956. 
◙ André Gide, “Les Faux-Monnayeurs”. Gallimard 1932. 
◙ Joseph Peyré, “Matterhorn”. Le Livre de Poche/Grasset 1957. 
◙ René Bazin, “Charles de Foucauld – Ontdekkingsreiziger in Marocco. Kluizenaar 
in Sahara”. Uitg. Luyckx 1925. (V). 
◙ Cornelius Ryan, “De langste dag”. Reinaert Uitgaven z;d. (V). 
◙ Morris West, “De zomer van de rode wolf”. Reinaert Uitgaven 1975. (V). 
 
◙ Lily Hohenstein, “Schiller”. Deutsche Buch-Gemeinschaft 1940. (F).   
◙ Carl Friedrich von Weizsäcker, “Beiträge zu politischen und religiösen Gegen-
wartsfragen”. Hanser Verlag 1978. 
 
(V) = Vertaald. – (F) = In “Fraktur”, het zgn. oud “Duits schrift” van vóór 1941.  
 
◙ Deze uitgaven kunnen – zoals gezegd - gratis verkregen worden. Ons adres: Willy Cobbaut, 
Bosstraat 2 te 9310 Baardegem-in-Aalst. E-post: willy.cobbaut@telenet.be. Aangezien het 
enige exemplaren zijn, geldt de regel “Wie eerst komt, eerst maalt”. Verder is het systeem 
eenvoudig: Na ontvangst kijkt de ontvanger na voor welk bedrag aan postzegels geplakt werd 
en maakt dit bedrag over op rekening BE85 4341 1142 4106 (W. Cobbaut, 9310 Baardegem).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
.                  
 
DE LIEDBOEKEN – Karel Heynderickx (eigenlijk Emilius M.J. Carolus) werd geboren te Sint-
Niklaas op 27 januari 1875 en overleed te Doesburg in Nederland op 4 oktober 1962. Omwille 
van zijn betrokkenheid bij het activisme tijdens Wereldoorlog I werd hij tot levenslang 
veroordeeld, maar was toen reeds uitgeweken naar Den Haag. Tijdens de laatste tien jaar 
van zijn leven woonde hij in het Gelderse stadje Doesburg. Hij werd begraven in zijn 
geboortestad Sint-Niklaas, waar in de Bibliotheca Wasiana het merendeel van zijn archief 
bewaard wordt. 
 
Van 1894 tot 1899 studeerde hij rechten in Leuven, waar hij in 1896 hoofdredacteur werd van 
het studententijdschrift “Ons Leven”. Hij zal deze functie drie jaar lang uitoefenen. Hij heeft 
onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de inhoud van het blad. Maar even onmiskenbaar zal 
hij vooral bekend blijven als de uitgever in 1898 van het “Studentenliederboek”.  
 
Over het ontstaan ervan citeren we het speciaal 
jubileumnummer “Honderd jaar Ons Leven” dat 
verscheen in 1989. “Heynderickx blijft drie jaar 
hoofdredacteur. (…) Vooral het studentikoze 
ontspanningsleven trekt zijn aandacht. (…) Onder zijn 
initiatieven is het meest bekende de uitgave van het 
studentenliederenboek. De idee rijpt einde 1895 
tijdens een vergadering op het kot van Heynderickx. 
Hij wordt tot secretaris van het initiatief gekozen en 
verantwoordelijk gesteld voor het hele opzet. Hij wil 
daarmee het tekort aan liederenkennis in de 
studentenwereld tegengaan en een bijdrage leveren 
tot het gildeleven.  
 
De bedoeling is liedjes samen te brengen die het pittig, kommerloos, kleurvol studentenleven 
in al zijn eigenaardigheden, in zijn verschillende toestanden, in zijn bonte afwisseling van 
werk en leute, van uitbundige vreugde bezingen. (…) Het werk heeft een prachtige omslag en 
is een must voor elke student.” (**) (***) 
 
Deze verzameling telt meer dan 600 bladzijden groot formaat en de liederen zijn gegroepeerd 
in vijf hoofdstukken: Vaderlandse liederen (*) – Mengelingen – Studentenleven – Luim, 
gezelschapsliederen, drinkliederen – Liefdesliederen. Alle 167 opgenomen liederen 
verschenen met pianobegeleiding. De “Lijst der inschrijvers” telt meer dan 500 namen en 
wordt aangevoerd door … Zijn Majesteit Leopold II, Koning der Belgen. Gevolgd door de 
Belgische en de Nederlandse koninginnen en o.a. Mgr. Goossens, kardinaal-aartsbisschop 
van Mechelen, evenals de bisschoppen van Gent en Luik.    

Willy Cobbaut 
 
(*) Waarmee duidelijk Vlaanderen bedoeld werd, want het Belgisch Volkslied werd in de 
verzameling niet opgenomen! 
(**) Omdat van onze uitgave de oorspronkelijke kaft ontbreekt, hebben wij de eerste bladzijde 
van het hoofdstuk “Studentenleven” als illustratie van deze bijdrage genomen.   
(***) Een merkwaardigheidje. Vooraan in het boek staat te lezen: “Al de afdruksels dragen de 
naamtrek des verzamelaars”. Gevolgd door diens naamstempel en daar heet de 
“verzamelaar” goed leesbaar Karel Heyndrickx! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  SPROKKELINGEN 
 
♣ DRIEKONINGEN - Op zondag 6 januari 2013 
zullen opnieuw veel kinderen – en volwassenen … - in 
het zuiden van Nederland en in Vlaanderen langs de 
deuren trekken. Ze zullen, zoals elk jaar, opnieuw 
prachtig verkleed zijn als de Drie Koningen – Kaspar, 
Balthasar en Melchior – en bedelliedjes zingen om 
daarmee geld op te halen voor een goed doel of voor 
snoep. Het voortbestaan van het Driekoningenzingen 
loopt echter meer en meer gevaar.  
 
In Nederland onderneemt een actieve werkgroep pogingen om de traditie in leven te 
houden. De kinderen zelf – en de volwassenen … - leveren de belangrijkste bijdrage, 
door de vaak eeuwenoude liedjes van een eigentijdse tekst te voorzien.  
 
In 2011 verscheen een publicatie van de hand van Paul Spapens waarnaar we hier 
graag verwijzen: “Driekoningenzingen. Van legende tot levend erfgoed”. 96 blz.  
Formaat 20 x 20 cm. Prijs: 14,90. Een uitgave van Pharos / Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, F.C. Dondersstraat 1 te 3572 JA Utrecht 
(Nederland). E-post: immaterieelerfgoed@@live.nl. Internet: www.volkscultuur.nl.      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♣  

                     . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■■■                                                                      ONZE KLEINE WINKEL 

De Europeade 2012 te Padua (Italië) 

De Europeade 2012 te Padua (Italië) 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 13 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. Telefoon 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! 

 



 
♣  ERE WIE ERE TOEKOMT – In het vorig nummer van “De Driesprong” 
verscheen een verslag over het 22ste Sint-Jansweekend in De Pinte. De redactie heeft 
dit stukje echter ten onrechte toegeschreven aan L.T. De tekst werd echter opgesteld 
door de jeugdreporters van Jong-Reynout uit Grembergen/Dendermonde en van 
“Nele” uit Grimbergen. Inderdaad: Ere wie ere toekomt!   
 
♣ AANBIEDING PIPPEZIJPE – In het sept/okt.-nummer van “De Driesprong” 
verscheen de lijst van wat vkg. “Pippezijpe” o.a. aan klederdrachten zoal in de aan-
bieding heeft. Een aantal van onze groepen maakten hiervan reeds gebruik. Maar 
uiteraard is alles nog niet de deur uit. Belangstellenden zijn nog steeds welkom via 
pippezijpe@telenet.be of telefonisch via 02/466 46 10 of 0476/22 99 31.   

♣ ONTMOETINGSDAG voor reuzenbeheerders uit West-Vlaanderen - In de 
komende maanden organiseren LECA en Reuzen in Vlaanderen samen een reeks 
ontmoetingsdagen voor reuzenbeheerders. Zo willen we per provincie mensen die 
bezig zijn met of geïnteresseerd zijn in reuzen samenbrengen om kennis en 
ervaringen uit te wisselen. Aan de hand van rondetafelgesprekken zal daarbij dieper 
ingegaan worden op onderwerpen waar veel organisatoren van reuzenstoeten of 
reuzenliefhebbers geregeld mee te maken krijgen. De bedoeling van deze rondetafels 
is gezamenlijk een aantal oplossingen bedenken die aan de bestaande behoeften en 
noden tegemoet komen. 

De reeks gaat op zaterdag 17 november 2012 van start met een bijeenkomst voor 
reuzenbeheerders uit West-Vlaanderen. Deze eerste ontmoetingsvoormiddag heeft 
plaats in het Dakcafé van het Kortrijkse stadhuis en start om 9u30. Op het einde van 
de voormiddag kunt u nog genieten van een broodjeslunch. Geïnteresseerden kunnen 
zich tot 12 november 2012 inschrijven via feest@lecavzw.be. Deelnemen is gratis. 
(Uit de Nieuwsbrief oktober 2012 van LECA – Het Landelijk Expertisecentrum voor 
Cultuur van Alledag.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZO HOORT U HET OOK EENS VAN EEN ANDER  - Op woensdag 9 mei 2012 werd in 
Antwerpen het geheel vernieuwd wetenschappelijk tijdschrift Volkskunde over de cultuur 
van het dagelijks leven en het immaterieel erfgoed gepresenteerd. Volkskunde is hét 
wetenschappelijke tijdschrift in Nederland en Vlaanderen dat ruimte biedt voor onderzoek 
naar volkscultuur en immaterieel erfgoed in de Nederlanden. Het is een belangrijk forum 
voor wetenschappelijk onderzoek en voor reflectie op immaterieel erfgoed en op 
immaterieel erfgoedbeleid. Niet alleen de inhoud van het reeds meer dan honderd jaar 
bestaande tijdschrift is geheel vernieuwd, ook de vormgeving en het uiterlijk is bij de tijd 
gebracht. Volkskunde is nu een wetenschappelijk tijdschrift geworden dat op een 
dynamische en aantrekkelijke wijze wil berichten over nieuw onderzoek naar volkscultuur 
en immaterieel erfgoed. (…) Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar met per aflevering 
een omvang van circa 125 pagina's.               Voor meer informatie:  www.volkskunde.be. 



♣ UITSLAG PROVINCIAAL 
VOLKSDANSTOERNOOI 2012 
VAN OOST-VLAANDEREN 
 
De uitslag van het Provinciaal Volksdanstoernooi van Oost-Vlaanderen op zondag 
16 september jl. te Wachtebeke ziet er als volgt uit: “Reintje Vos” (Kemzeke): 2de 
categorie; “De Donkse Klopperdans” (Maldegem): 3de categorie; “Vlaamse 
Caledonische Society” (Gent): 1ste categorie; “Sneyssens” (Evergem): 1ste categorie.  
 
Om misverstanden te vermijden: Voor dit toernooi worden telkens slechts vier 
groepen uitgenodigd. Het kadert in de subsidieregeling van de provincie Oost-
Vlaanderen (Dienst Kunsten en Cultuurspreiding). Hiermee wil het provinciebestuur 
de beoefening van de volksdans en de volkskunst in de provincie promotioneel 
ondersteunen. 
 

♣ VOLKSMUZIEK – DAG VAN HET MUZIKAAL 
ERFGOED – Op vrijdag 16 november e.k. vanaf 9 u 
30’ organiseert “Resonant”, Centrum voor Vlaams 
Muzikaal Erfgoed, opnieuw een Dag van het muzikaal 
erfgoed 2012. Locatie: Huis van het Nederlands, 
Philippe de Champagnestraat 23 te 1000 Brussel.  

 
Tijdens deze editie staat de volksmuziek centraal. Inschrijven (via e-post -  
info@resonant.be) kan tot en met 7 november 2012: Resonant vzw, Parijsstraat 72 B 
te 3000 Leuven. Tel. 016/329955. Kostprijs 5 euro (bijdrage voor catering). 
                                                                                            
♣ ERFGOEDDAG - De voorbereidingen voor de komende Erfgoeddag zijn van 
start gegaan. De 13e editie vindt plaats op zondag 21 april 2013 met als thema Stop 
de tijd! Een goede voorbereiding is het halve werk. Om hierbij te helpen, verscheen 
een nieuwe inspiratie-brochure. Hierin krijg je een introductie tot het thema, vind je 
alle informatie over de inschrijvingsprocedure en een aantal praktische insteken en 
tips. Vergeet zeker niet het overzicht met belangrijke data door te nemen.   
 
Deze inspiratiebrochure bestellen kan, zolang de voorraad strekt. Coördinatie 
Erfgoeddag: Priemstraat 51 te 1000 Brussel. Tel. 02/213 10 60. Webstek: 
www.erfgoeddag.be. E-post: info@erfgoeddag.be.   
 
♣ 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!   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

                   

 



■ ■ ■ Onder de oorspronkelijke titel “The Cassell Atlas of the World” verscheen in 1997 bij    
Andromeda Oxford Ltd een historische atlas, samengesteld door John Haywood, in 
samenwerking met Brian Catchpole, Simon Hall, Edward Barratt en nog een hele reeks 
andere deskundigen. Dit uiterst degelijk boek, onbetwistbaar een van de betere in z’n soort, 
kreeg reeds het jaar nadien door de goede zorgen van de Uitgeverij Uniepers in Nederland 
en het Davidsfonds in Vlaanderen een Nederlandstalige editie onder de titel “Atlas van de 
Wereldgeschiedenis”. Dit werk, zoals de uitgevers terecht opmerkten, “brengt een wervelend 
overzicht van de geschiedenis (…). Een uniek en schitterend uitgegeven standaardwerk om 
steeds bij de hand te hebben.” 
 

DE VELDSLAG-ICOONTJES 
 
In zijn “Woord vooraf” bij de Nederlandstalige editie schreef prof. Luc de Vos: “Kaarten lenen 
zich bijzonder goed om grote bewegingen in de geschiedenis weer te geven: Volks-
verhuizingen, ontdekkingen, de expansie van beschavingen. (…) Kleuren, pijlen, symbolen 
vervolledigen het beeld.”’ 
 

Symbolen en icoontjes … zo dikwijls echter een verwijzing naar miserie en ellende voor de 
plaatselijke bevolking. Zelfs als we ons beperken tot de bladzijden die de Europese 
geschiedenis in kaart brengen, is het onthutsend hoeveel icoontjes verwijzen naar veld-
slagen, opstanden, belegeringen, plunderingen, veldtochten, overwinningen en nederlagen, 
militaire bouwsels enzovoort. Elke maal we dit werk raadplegen, worden we geconfronteerd 
met al het menselijk leed dat achter die zwijgende icoontjes schuil gaat en dit zoveel eeuwen.  
 

In Europa is de storm nu al enkele decennia wat gaan liggen, al kunnen Wereldoorlog I, 
Wereldoorlog II en de nasleep ervan nog niet definitief naar de geschiedenisboeken 
verbannen worden. Trouwens, wat is honderd jaar in de geschiedenis van een volk?  
 

We lazen onlangs het werkje “Memelland” van Holger Tümmler. (1) Voor wie met het gebied 
niet bekend is, een paar woorden uitleg. Het Memelland verwijst naar het gebied ten noorden 
van de stroom die als de Njemen ontspringt ten zuiden van Minsk in Wit-Rusland en in de 
Duitse Keizertijd de grens vormde tussen Rusland en Polen. Deze stroom, die zich bij het 
naderen van de Oostzee in verschillende vertakkingen splitst, gaf zijn naam aan het 
gelijknamige Memel, dat nu de havenstad Klaipéda in Litouwen is.  
 

Het gebied behoorde veel eeuwen tot Oost-Pruisen en telde een eerder arme bevolking van 
vissers en boeren. Met ingang van de Eerste Wereldoorlog tot 11 maart 1990, toen Litouwen 
zich onafhankelijk verklaarde, was het gebied bijna continu speelbal van de nabuurstaten en 
oorlogsgebied. De bevolking veranderde ettelijke malen van nationaliteit en/of van bezettende 
overheid. Het menselijk leed oversteeg in die jaren bijna op elke bladzijde de eerder zakelijke 
toon waarvan Holger Tümmler zich 160 bladzijden lang in zijn “Memelland” bedient bij de 
beschrijving van land en volk.  
 

West-Europa leeft sinds 1945 in quasi volledige democratische vrijheid, een paar staten niet 
te na gesproken waar dat wordingsproces wat vertraging opliep. Oost-Europa heeft tot 1990 
daarop moeten wachten. De landen en volkeren in Europa – voor de Balkan geldt een 
voetnoot – leven nu in betrekkelijk grote verstandhouding en gespaard van militair geweld. De 
elementen die daartoe hebben bijgedragen, zijn talrijk. De oprichting van de Europese Unie 
heeft daarin een grote rol gespeeld. Maar heel wat andere zaken ook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vele kleintjes maken een groot, zo wil het een Vlaams spreekwoord. Mogen we de jaarlijkse 
Europeade bij die “vele kleintjes” rekenen? En de stilaan ontelbaar geworden uitwisselingen 
over en weer tussen de volkskunstgroepen in alle landen van Europa? Ze droegen in elk hun 
steentje bij. We citeren ter illustratie hiervan wat Otto von Hansburg in het jaar 2000 schreef: 
“De Europese eenmaking (…) is niet enkel een zaak van regeringen. Ze dragen uiteraard ook 
een belangrijke verantwoordelijkheid, maar het meest essentiële is dat we de mensen een 
Europees bewustzijn bijbrengen (…). Dat is precies het werk dat de Europeade jarenland 
heeft gedaan. (…) Het doel is zeker nog niet bereikt. We hebben nog een lange weg af te 
leggen. Dat geldt niet alleen voor de politici, maar vooral voor de mensen, en aan deze 
mensen heeft de Europeade diensten geleverd van onschatbare waarde.” (2)        
 
De deelnemers aan de jaarlijkse 
Europeade, de leden van de vele 
Europese volkskunstgroepen, ze dragen 
reeds decennia lang hun waardering voor 
de culturen van andere volkeren over de 
volksgrenzen mee op hun reizen naar het 
buitenland. Uiteraard dragen ze hun eigen 
volkskunst naar andere volkeren en 
bevorderen ze zodoende het wederzijds 
respect voor elkaars identiteit. (3)  
 
Elk volk is fier op het eigen wezen en het 
eigen kunnen. Ook wij. Niet omdat wij aan 
onszelf een absolute superioriteit toe-
kennen. Dat zou een ontaarding zijn van 
het identiteits-denken. Maar zoals het 
+eigen gezinsverband en de eigen familie 
ons nader liggen dan de maatschappij 
daarbuiten, zo ligt onze eigen regio ons 
nader  dan  de  overige  delen van Europa. 
Dat sluit het wederzijds respect  –  zie wat we hoger stelden  –  helemaal niet uit, integendeel. 
 
Om nog even terug te keren naar onze eerste paragrafen en de (te) vele veldslag-icoontjes in 
de “Atlas van de Wereldgeschiedenis”: Als illustratie bij deze beknopt gehouden over-
wegingen drukken we hier een kaart af met een dik rond punt voor alle plaatsen in Europa 
waar de Europeade reeds heen trok. Die kaart is ons oneindig liever dan de zoveel kaarten 
met veldslag-icoontjes in de (overigens uitstekende) historische atlas van John Haywood. 
 

Willy Cobbaut 

 
(1) Holger Tümmler, “Memelland – Heimat und Geschichte”, 2012. Melchior Verlag, 
Wolfenbüttel (D). ISBN 978-3-942562-90-4.    
(2) Bruno Peeters en Johan de Donder, “Europeade – Het hoogfeest van Europese volks-
cultuur”, p. 8. Uitg. Lannoo, Tielt. 2000. ISBN 90 209 4157 7. 
(3) Volkskunstgroepen eisen daarvan zeker het monopolie niet op. Ook anderen dragen 
aspecten van onze cultuur naar het buitenland. Uiteraard! 
 
      
 

 

 

 

 

 

 



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 (vroegere) 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 via storting/overschrijving op rekening BE62 4033 0466 6161 
(BIC = KREDBEBB) 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 
 

 Eind 2010 werd accordeonist Ward Lauryssens door de leden van zijn groep “Jan en 
Trien” gevierd. Hij haalt nu de kaft van “De Driesprong” en dat is hem van harte 
gegund. (Foto J&T).     

 Zo doorkliefde “Ons peird” de lucht tijdens de meiboomplanting 2011 van vkg. 
“Reynout” in Grembergen/Dendermonde. (Foto V.)   

 Het eerste optreden van vkg. “Danspas” in de parochiezaal van Wijnendale. (Uit het 
fotoalbum van de groep).   

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 


