█ █ █ De herfst is reeds aan z’n tweede helft bezig. We

zagen en zien het, we voelden en voelen het aan het korten
van de dagen, het vallen van de bladeren en de ochtendof avondmist die over het land en de huizen kruipt. Hoewel
we de natuur al zo veel geweld aangedaan hebben en nog
steeds blijven aandoen, toch blijft de natuur het ritme van
de seizoenen respecteren. De natuur neemt de tijd om
terug tot rust te komen, alles eens goed te laten bezinken
en nieuwe krachten op te doen voor een nieuwe lente en
een nieuwe zomer.

BESTE VRIENDEN
Zouden we niet beter naar de natuur kijken en luisteren,
want ook wij hebben het nodig om eens tot rust te komen
en om te herbronnen en nieuwe krachten op te doen.
Laten we genieten van de lange winteravonden en de
meestal toch wel gezellige eindejaarsfeesten. Maar laten we
die tijd vooral gebruiken om met onszelf, onze familie en
vrienden en vooral ook met onze volkskunstvrienden een
beetje tot rust te komen.
Als volkskunstvrienden zijn wij door onze muziek, door ons
vendelspel, door onze dansen en tradities verbonden met
de natuur en met het leven. Met het leven in voor- en
tegenspoed. Langzamerhand en steeds meer en meer
voelen wij ons in VVKB met elkaar als dansers en als
groepen met elkaar verbonden. Groepen helpen elkaar.
Dansleiders, dansers en muzikanten zoeken elkaar op om
cursus te volgen. We bezoeken elkaars activiteiten en
treffen elkaar op Europeades en volksdansfeesten. En
komt het moment dat we van één van de onzen moeten
afscheid nemen, dan ZIJN ze daar, vanuit heel Vlaanderen,
vanuit alle groepen. DAT is wat ons bindt: warme
vriendschap en solidariteit en daar kan niets tegen op.

Gelukkig hebben wij voor deze
weg gekozen. Gelukkig moeten wij
ons niet bekommeren en tijd en
energie steken in het schrijven
van grote beleidsplannen.
Beleidsplannen, jawel, want die
zijn nodig om subsidies te krijgen.
Subsidies??? Wij doen alles gratis
en wij DOEN iets voor elkaar en
met elkaar.
Ik hoop dat we dit nog lang
kunnen verder doen en elkaar
kunnen blijven inspireren om
creatief te zijn, vernieuwende
activiteiten uit te denken, en
nieuwe en jongere leden aan te
trekken en te inspireren.
Ik wens jullie allemaal een
vruchtbaar najaar in de groepen
en we geven elkaar rendez-vous
op de komende nieuwjaarsreceptie van VVKB in Mantovani
voor een inspirerende start van
het nieuwe werkjaar.
Theo Smet,
voorzitter.

Afscheid van Dré’tje..

In het zeer stemmige, mooie kerkje van Eggewaartskapelle mochten we op een rustige
en serene manier afscheid nemen van André Dequidt. Onder de witte muren stond
een sobere, elegante, bleke kist op de zwarte vloer, te midden van een berg witte
bloemen en naast het kleine accordeon en de mondharmonica van André. Daarnaast
stond een foto met André, zoals hij was, zoals we hem allemaal gekend hebben. Een
beetje monkelend lachend met zijn accordeon op zijn buik, genietend van de mensen
en de drukte en klaar om erin te vliegen en de pannen van het dak te spelen.
Het is natuurlijk doodjammer dat we nu al afscheid moeten nemen. Maar wat een
kracht en wat een troost ging er uit van deze viering. André, voor één keer in de
schijnwerpers. Omringd door Jeanne, zijn kinderen, kleinkinderen, talrijke familieleden
en vrienden en zo vele volksdansers, volksdansmuzikanten en volkskunstvrienden uit
heel Vlaanderen. André’s dochter was hoogzwanger. Hoe dicht kunnen leven en dood
bij elkaar komen? Er werd geluisterd naar mooie, dikwijls eigen geschreven teksten
die zo echt waren en zo diep uit het hart kwamen. Wij voelden het hart van André mee
kloppen op zijn Zuidwesterwals. Zo symbolisch hoorden we eerst een opname van
André, waarna het volksdansorkest de muziek overnam. Hoe kan beter worden
aangetoond dat André, door de muziek, voor altijd in onze gedachten zal blijven.
Tijdens de offergang en de communie liet Willem Vermandere, op de klanken van
weemoedige klarinetmuziek iedereen een beetje weg mijmeren. Op het einde van de
viering kreeg iedereen een krop in de keel toen het “wazig avondduister” werd
gespeeld en gezongen. Afscheid nemen is ook een deel van het leven.
Iedereen kende André, Dré’tje voor de vrienden. Op zo vele repetities, optredens en
feesten was André samen met Jeanne aanwezig. André en Jeanne zijn met bijna alle
Vlaamse groepen mee geweest op verplaatsingen of op festivals. Meestal was het
vanzelfsprekend dat hij meespeelde. En als dit niet voorzien was, had André toch
meestal zijn accordeon bij en speelde hij maar al te graag mee als hij dat mocht. Ik
kan mij niet herinneren dat André ooit met iemand ruzie heeft gehad. André was er
gewoon. En uit zijn aanwezigheid ging eigenlijk zo een vanzelfsprekende kracht uit dat
men zich op zijn gemak voelde.

Als je André zag en vroeg hoe het was, kwam altijd gewoon “goed…”. En als hij tijd
had en toen hij nog volop in conditie was, tapte hij de éne “klucht” na de andere en liet
hij iedereen nadenken over één of ander raadseltje. Ofwel zat hij gewoon op de
achtergrond, rustig te genieten. Maar als hij speelde op zijn accordeon gaf dat zo een
uitstraling en zo een kadans aan iedereen die met hem meespeelde en was André wat
hij was, een steun en een lei-draad voor muzikanten en dansers.
Iedereen heeft zeker zo zijn eigen herinneringen aan André. Iedereen stond in
bewondering en verwondering voor de muzikant die zelf beweerde dat hij geen noot
muziek kende, maar die alle melodieën voor zichzelf noteerde op zijn “fichkes”.
Niemand, behalve hijzelf kon dit lezen of gebruiken. Hoe dikwijls vroegen we niet aan
André om “Oostende onder water” te spelen? Hij was altijd in om een stevig potje te
kaarten. Kleurenwies en … spelen om te winnen. En ook daar wist je wat je aan André
had. Als hij “meeging” in het spel dan wist je zeker dat hij goede kaarten had. Er zijn
zo vele dingen die ik nooit zal vergeten, maar één ding blijft mij zo pakkend bij. Wij
waren met de groep in het Zuiden van Frankrijk. Na een optreden in een onooglijk klein
dorpje en na het lessen van de volksdansdorst reden wij midden in de nacht met de
bus terug naar ons logement. In de bus was een blauwig gedempt licht en iedereen
lag uitgeteld een beetje te dommelen. En toen ineens speelde André op zijn
mondharmonica zo zachtjes en zo mooi, dat ik nu nog altijd tranen in de ogen krijg.
André, jij was groot in kleine dingen. We zullen je missen overal waar gedanst wordt
en waar volksdansmuziek gespeeld wordt. Maar we zullen met een grote tederheid
telkens aan je terugdenken. Wij zijn zo dankbaar dat we jou hebben mogen kennen.
Theo Smet

█ █ █ In “De Driesprong” – eerste nummer van de 8ste jaargang, juli/augustus 2013
– zijn we begonnen met een reeks onder de titel “Een dozijn volksmuziekinstrumenten”. Kwamen eerst aan de beurt: Het straatorgel, de schalmei en de kantele.
In dit nummer krijgt U uitleg over de mondharp, de banjo en de mandoline.
(Cw)
Deel II

EEN DOZIJN

VOLKSMUZIEKINSTRUMENTEN
Op een burijngravure van Pieter van der Heyden

DE MONDHARP
Op een burijngravure van Pieter van Der Heyden, gemaakt naar het zottenfeest' van
Pieter Breughel de Oude, staat een figuur in een ietwat eigenaardige houding. Bij
nader toezien blijkt het een muzikant te zijn. Hij bespeelt een zgn. mondharp.
Dit instrument, hier dus afgebeeld op een gravure naar een werk uit de zestiende eeuw,
bestaat ook vandaag de dag nog en wordt nog steeds bespeeld. We konden het b.v.
eens horen in de Pinte, waar 'De Kadril' uit Kortrijk op de Nieuwjaarsreceptie van de
VVKB de volkse noot was komen brengen.
Volgens Herman Dewit wordt de mondharp hier in onze streken reeds sinds de l5de
eeuw bespeeld. Volgens W.D. Scheepers kende men de mondharp (de metalen beugelmondharp dan) in Europa reeds tijdens de 14de eeuw, voornamelijk als volks- en
kindermuziekinstrument. Het instrument is echter nooit tot de klassieke muziekwereld doorgedrongen en er zijn zelfs ernstige muzieklexicons die het muziekinstrument niet eens vermelden. Andere benamingen voor de mondharp: mondtrom,
tromp(e),teuter. In het Duits: Maultrommel; in het Frans: guimbarde; in het Engels:
(eigenaardig genoeg) jew's harp.
Wat is nu precies een mondharp ? Het is een muziekinstrument, bestaande uit drie
delen, waarvan het eerste eigenlijk geen deel uitmaakt van het instrument zelf. Als
resonator (resonantie-kamer) dient inderdaad de mondholte van de speler zelf. Het is
trouwens de stand van.de lippen, wangen en tanden die de hoogte bepaalt van de
geproduceerde noot. Aanblazen is niet nodig (zie verder), maar het mag en helpt bij
het vormen van de zgn. boventoon.
Het tweede en het derde deel van het instrument zijn resp. een elastisch tongetje en
een (relatief) klein raamwerk. Bedoeld tongetje, gesneden uit (idioglot) of bevestigd
in (heteroglot) het houten of metalen raamwerk, wordt in trilling gebracht door het te
betokkelen of door aan een touwtje te rukken, aan het tongetje vastgemaakt. De
afmeting van het hele instrument kan gaan van vijf tot ruim dertig centimeter.

Een Italiaanse een
Duitse en een Engelse
mondharp. (V.l.n.r.)
(Bron: Encyclopedie
van muziekinstrumenten.
Uitg. Atrium – 1976)

De mondharp is een over de wereld zeer verspreid instrument, is ook in Europa zeer
populair geweest, maar nu (vooral als kinderinstrument) wel grotendeels verdrongen
door de mondharmonika.
Er zijn mondharpen in gebruik in Oceanië, meestal van het idioglotte type en meestal
van hout, i.c. bamboe. De mondharpen van het heteroglotte type (met een
afzonderlijke tong in het raam ingebouwd dus), zijn daarentegen meestal in het metaal.
In het Pitt Rivers Muzeum Oxford, Engeland) is een Duitse mondharp te zien uit de
19de eeuw. Ze is gemaakt uit zilver. Ruth Midgley’s “Encyclopedie van
Muziekinstrumenten” geeft afbeeldingen van heteroglotte mondharpen uit Hawaï,
Sowjet-Rusland, India, Italië, Duitsland en Engeland. Deze reeks (hoe mooi ook) is
uiteraard zeer onvolledig.
En de klank? De klank van een mondharp is niet erg doordringend, wel enigszins
aantrekkelijk, maar nogal eentonig.

Tokkelen maar…

DE BANJO
Wie een aantal jaren geleden even de bovenzalen van het Dendermonds stadhuis
binnenwipte, kon daar de stands bewonderen van een 15-tal muzikale groepen, o.a.
deze van vkg. “Reynout”.
Omdat het accent op muziek moest liggen, had Gust Dierickx (want hij bouwde deze
mooie stand op) een reeks instrumenten verzameld waarvan in deze artikelenreeks een
aantal de revue passeren.
Er lagen ook twee zgn. getokkelde snaarinstrumenten, nl, een banjo en een mandoline. Alhoewel men beide volksinstrumenten eerder zelden in Vlaamse volksmuziekensembles zal aantreffen, moeten ze hier toch een plaatsje krijgen, want het zijn
onbetwistbaar twee echte volksinstrumenten. Vandaag komt de banjo aan de beurt,
later de mandoline.

Een banjo is een “chordofoon" : een instrument
waarbij het geluid voortgebracht wordt door het
doen vibreren van de snaren. Een banjo behoort
dus tot een zeer grote familie, gaande van de
eerder ernstige klavecimbels, virginalen,
spinetten en concertharpen, tot de meer volkse
luiten, gitaren, mandolines en U vult zelf wel
verder aan.
Een banjo is een banjo in het Nederlands, in het
Frans, in het Engels en in het Duits. Het woord
zelf is een negro-verbastering van banjore, dat
correspondeert met bandora en dat teruggaat op
het Griekse "pandoura", een 7- of 8-snarige luit.
De negers hebben trouwens een belangrijke rol
gespeeld in de geschiedenis van de banjo. Zij
waren het die de zgn. langhalsluiten van Afrika
naar Amerika gebracht hebben en later, onder
gewijzigde vorm, in de jazz-muziek binnenloodsten.
Er zijn banjo's in een ontelbaar aantal vormen en afmetingen. Met deze soort
tokkelinstrumenten kan men zonder moeite een museum vullen en dan zullen er beslist
nog ontbreken.
De bij ons meest voorkomende banjo (de zgn. tenor-banjo) kan men omschrijven als
een (door de rechterhand met een plectrum (metalen of plastieken plaatje) getokkeld
snaarinstrument dat vier metalen snaren telt die door de vingers van de linkerhand op
een geribde hals op de juiste toonhoogte worden afgezet. De klankkast is rond en
bespannen met een aanspanbaar perkamenten vel, waarop de zgn. kam geplaatst
wordt, waarover dan de snaren gespannen worden.
De resonantie van de aangetokkelde sneren is kort en hard, zelfs lichtjes metaalachtig
als men te dicht bij de kam gaat tokkelen.
Zoals gezegd, zal men de banjo niet of zelden aantreffen in Vlaamse volksmuziekensembles. De populariteit van de banjo is daarenboven wel enigszins kleiner
geworden in vergelijking met de vijftiger en de zestiger jaren. Toch is het
onbetwistbaar een mooi instrument. En even onbetwistbaar populair : Denken we
maar een de deuntjes van Jo-met~de-banjo … in mijn jonge jaren althans. Of aan de
country-en-western muziek. Of aan onze All American Promenade, die op banjo zeker
niet slecht zou klinken, integendeel zelfs. Evenmin als “Dancing in the street” (ons
“Bal in de straat”) en er zijn er natuurlijk nog heel wat meer.
Maar ja, de meeste volksdansensembles zoeken al – tevergeefs - een contrabas. Als
we nu ook nog een banjo (bedoeld is vanzelfsprekend : een banjo-speler) moeten gaan
zoeken …

Het blijft (enigszins) in de familie

DE MANDOLINE
Zoals de boventitel zegt: We blijven in de familie en in dit geval beperken we ons tot
de mandoline. Dit instrument stamt af van de luit, tijdens de renaissance ongemeen
populair in Europa. De naam "mandoline" is rechtstreeks afgeleid van het Italiaanse
"mandola" (luit) en heet, in datzelfde Italiaans, "mandolino". Traditie-getrouw geven
we trouwens de vertaling in nog enkele Europese talen: mandoline (Fr.); Mandoline
(D); mandolin(e)(Eng.). Zijn we niet één grote (muzikale) taalfamilie in Europa ?
Een omschrijving van een mandoline? Het is een snaarinstrument, bespannen met vier
dubbele metalen snaren (stemming zoals een viool: sol/re/la/mi en getokkeld met een
plectrum (van hoorn, ivoor, enz.). De klankkast is diepgewelfd (anders gezegd :
dikbuikig) en volledig in hout, zoals de rest van het instrument.De mandoline wordt
bespeeld (ongeveer) zoals de banjo : de noten worden op de geribde hals afgezet met
de vingers van de linkerhand en de snaren worden betokkeld met het plectrum van de
rechterhand.
Er zijn vanzelfsprekend heel wat types van mandolines. Bij ons is de zgn.
Napolitaanse mandoline het meest in trek. Maar ook Genua en Milaan hebben/ hadden
eigen bouwwijzen met afwijkende elementen (bv. zes paar snaren, brede hals, enz.).
De klankkleur van de mandoline is zeer
licht en zacht, aangenaam om horen, zeer
zangerig. Het zal dan ook niemand
verwonderen dat de Italianen er verzot op
zijn en de mandoline in Italië dus een
echt volksinstrument is. Er bestaan zelfs
hele
mandoline-orkesten!
Meer
individueel
bespeeld,
klinkt
de
combinatie gitaar-mandoline niet onaardig: de gitaar levert de begeleiding, de
mandoline de melodie.
De mandoline roept een serenadestemming op en grote componisten uit de klassieke
wereld bezweken voor haar bekoring. Zo Mozart in de aria "Deh! vieni alla finstra"
in "Don Giovanni". Of nog Mahler in de 'Nachtmusik" in zijn zevende symfonie. Maar
hoe mooi en bekoorlijk ook, hoe Mahler ertoe kwam mandoline-muziek samen te
brengen met de hooggestemde verzen van Goethe, zal wel altijd een der geheimen van
zijn achtste symfonie blijven! Met Mozart en Mahler is de lijst klassieke componisten
niet ten einde: Grétry, van Beethoven en Schönberg komen ook op het lijstje voor. En
Vivaldi schreef zelfs een heus mandoline-concerto! Is dat niet mooi, hoe een echt
volksinstrument een plaatsje veroverde in de scheppingen van de grootmeesters de
klassieke toonkunst ?
Willy Cobbaut

Te gast bij …

GERT LAEKEMAN
voorzitter I.V.V.
Het is altijd prettig oude vrienden na jaren nog eens terug te zien. Dat was
zeker het geval met Gert Laekeman, die wij al kennen van toen hij de
humaniora volgde in het Sint-Lodewijkscollege te Lokeren en ik er na mijn
legerdienst mijn eerste stappen in het basisonderwijs zette. Later kruisten
onze paden mekaar nog af en toe eens via beider interesse voor de
volkskunst. Zo o.a. bij het festival van Kopenhagen waar “Reintje Vos”
(Kemzeke) optrad en ook “Edelhart” (Zottegem) te gast was. En uiteraard
ook via het Instituut voor Volkskunst (²I.V.V.). Vandaar dat wij die avond
in september jl. graag afzakten naar Stekene voor een gezellige babbel.
Een gesprek met Gert is altijd een feest. Taalvaardig, wijs, met een klare
kijk op de dingen en ook kernachtig geformuleerd, weet hij van het eerste
moment tot het laatste woord te boeien. Moet ook niet verwonderen als je
liefst twee doctoraatstitels in de farmacologie achter je naam mag
schrijven en hoogleraar bent aan de Katholieke Universiteit Leuven. Gert
is getrouwd met Rita. Ze hebben twee dochters, een zoon en vier
kleinkinderen, die hun oogappels zijn, zoals dat trouwens bij alle oma’s
en opa’s het geval is.
Van waar je belangstelling voor de volksdans?
“Binnen de Chiro werd er wel al eens aan volksdans gedaan. Binnen het
VDCV-repertoire. Ook in Gent was dat zo. Het ontlokte de vraag of er dan
geen Vlaamse volksdansen waren. Die leerde ik kennen binnen de
volksdansgroep “Reintje Vos” uit Kemzeke met VVK-signatuur. In de tweede
helft van vorige eeuw was het Waasland trouwens zeer sterk
vertegenwoordigd met “Drieske Nijpers” (Sint-Gillis-Waas) en vooral
“Boerke Naas” (Sint-Niklaas).
Meer nog dan beide andere ontplooide “Reintje Vos” een bredere werking
met naast volksdans en vendelzwaaien, ook ambachten, een eigen gedegen
muziekensemble, huisvlijt, poppenspel. Wij speelden zelfs eens “De Koning
van Katoren” van Jan Terlouw, die persoonlijk op de voorstelling aanwezig
was. “Reintje Vos” trad ook regelmatig op in zowel binnen- als buitenland
op gerenommeerde festivals. Wat mij daarbij altijd fascineerde, waren de
gemeenschapsdansen, vooral in Denemarken; die blijkbaar door zowel

klein als groot waren gekend en enthousiast werden mee gedanst en
beleefd. Het zat echt verweven in hun volkscultuur, zoais ook in meer
landen in het noorden van Europa!” Ook vandaag is “Reintje Vos” nog actief
met o.a. een kindergroep, een volwassen kern en een muzikaal ensemble.
De oudgedienden vormen het Dansatelier dat vooral tekent voor allerlei
activiteiten die ook openstaan voor vrienden, sympathisanten en
buitenstaanders.”
In de zeventiger jaren nam Sus Geens, stichter en jarenlang bezieler van
het Vlaams Dansarchief en dit jaar overleden, contact op met Gert. Het
was de aanzet voor het Instituut voor Volkskunst, waarvan hij in 1984
voorzitter werd.
Wat beoogt het I.V.V.?
“Wij kregen als opdracht het hele pakket te inventariseren. Er is o.a. hard
gewerkt aan het vastleggen van dansbeschrijvingen, de publicatie van meer
bundels als “Dansen uit Diest”, “Dansen van Midden-Brabant”; “Achtel”,
”Dansen Nu” met meer nieuwe creaties, naast uitgaven over streekdrachten
en liederen. Zo ook de “Rozenhoedliederen” rond het feest van Sint-Pieter
en Pol. Kortom! Alles wat met volkskunst in de breedste zin van het woord
te maken had. Wij bouwden ook activiteiten uit om de volkskunst in de
kijker te brengen. Toen ons lijvig dossier was afgewerkt, aanvaard en zeer
positief was beoordeeld, vond men in hogere regionen onze opdracht
voltooid.”
Toen het Decreet de subsidiekraan dichtdraaide, moest het I.V.V. zijn
secretariaat op de Markt te Lokeren sluiten, maar bleef men toch zijn
werking verder zetten door o.a. het verder blijven uitgeven van het
tijdschrift. Naar aanleiding van het gouden bestaansjubileum zijn er voor
volgend jaar al concrete plannen voor de uitbouw van een reizende
tentoonstelling.
Doorheen het ganse gesprek loopt als een rode draad de overtuiging van
Gert dat men absoluut moet komen tot intensere samenwerking. “In elke
federatie of geleding zitten er zeer waardevolle en enthousiaste mensen die
vandaag nog teveel alleen werken. Dat bundelen van die krachten zou heel
wat kunnen bijdragen tot een meer coherent uitbouwen van een gedegen
beleid. Maar tussen dromen en realiseren staan dikwijls praktische
bezwaren in de weg. Zo zou er eens degelijk werk moeten worden gemaakt
van wat op het vlak van de streekgerechten bestond en nu nog bestaat.
Daar zit werkelijk muziek in!”
De duisternis was al ingevallen toen wij de Dorpsstraat verlieten. Over de
Wase landwegen hingen de eerste mistbanken van een vroege herfst …
Dank Gert! Voor de gastvrijheid en de zeer boeiende avond in een zeer
ontspannen en gemoedelijke sfeer!
Foto Fred Scholliers

Het gesprek voerde Eddy Picavet

VOOR
UW
AGENDA
ZA 16 NOVEMBER 2013
Hovelingenbal van vkg. De Hovelingen-Viking (Gistel). Eveneens: Vedanza van vkg.
“Zannekin” (Veurne). Voor alle informatie: Zie de website van de VVKB.
ZO 24 NOVEMBER 2013
Dansatelier te Kapellen. Voor meer info: Zie een paar pagina’s verder in dit nummer
van “De Driesprong”. Org. Danscollege VVKB.
Vendeliersverbroedering: Locatie: Veiling Hoogstraten, Loenhoutseweg 59 te 2320
Hoogstraten. Aanvang 9 u 15’. Org. IVV. Info: Stefaan Haesen, Jubellaan 123, 2800
Mechelen. 0496/593523 of via stefaan.haesen@telenet.be of via
deschutterverryckt@skynet.be.
ZA 30 NOVEMBER 2013
Bal Experience in het Muziekcentrum Dranouter, Dikkebussestraat 234, 8950
Heuvelland. Aanvang 20 u 30’. VVK 7 euro; ADD 8 euro. Meer info op de website
van de VVKB.
VR 6 DECEMBER 2013
Zangavond van vkg. “Zonnedauw”. Onder begeleiding van Sigrid en Geert zingen
we samen in het Gildenhuis vanaf 19 u 30’. Adres: Dorp 25 te 2222 Wiekevorst.
Voor meer info: wouters.doris@hutmail.com.
ZA 14 DECEMBER 2013
Kerstmarkt van vkg. “De Sloepe”(Heist) in de zaal Ravelingen.
ZA 18 JANUARI 2014
Nieuwjaarsdansbijeenkomst van VVKB te Oudenaarde. Voor meer info: Zie elders
in dit nummer van “De Driesprong”.
ZA 8 FEBRUARI 2014
Volksdansbal van vkg. “Zonnedauw”. We dansen vanaf 20 u in de Parochiezaal van
Houtvenne, Langestraat10 A te 2235 Houtvenne. Meer info: 015/75 86 94 of
015/24 98 57.
ZA 1 MAART 2014
Jaarlijks volksdansfeest van vkg. “Reinaert”, Mortsel. Voor meer info:
reinaert.mortsel@telenet.be.

NIEUWJAARS
DANS
BIJEENKOMST
De voorzitter en het bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging
nodigen U vriendelijk uit om op zaterdag 18 januari 2014 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
fruitsapje, vergezeld van enkele hapjes.
■ Feestmaaltijd om 19 u 30’.
■ Sfeervolle omlijsting door het ensemble “Bruers en Zussen”’,
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.

VLAAMSE VOLKSKUNSTBEWEGING v.z.w.
Secretariaat en zetel:
Lieven Stubbe
Frans Halsvest 88, 2800 Mechelen
secretariaat@vvkb.org
ondernemingsnummer: 0410 942 577
IBAN: BE62 4033 0466 6161

Uittreksels uit het verslag v/d Algemene Vergadering op 10 oktober 2013 te Dendermonde.

Vooraf: Moment van stilte
.
De vergadering houdt een moment van stilte naar aanleiding van het recent overlijden van
André Dequidt uit respect voor hem en als steun voor Jeanne. De voorzitter.
bedankt iedereen voor de talrijke opkomst op de begrafenisplechtigheid.
Lidgelden en verzekeringspremie voor 2014
.
Het bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om dezelfde bedragen voor de lidgelden
alsook de verzekeringspremies te hanteren voor het jaar 2014. De vergadering gaat hiermee
akkoord. Concreet betekent dit dat het lidmaatschap van een groep 60 euro bedraagt.
In dit bedrag zitten 3 jaarabonnementen van De Driesprong begrepen. Extra abonnementen
voor De Driesprong bedragen 5 euro per abonnee. Voor leden, die je wenst te verzekeren,
bedraagt de jaarpremie 3 euro. In de tweede jaarhelft bedraagt de verzekeringspremie 2 euro.
Individueel lid van VVKB word je door het betalen van 15 euro. Hiervoor ontvang je een
jaarabonnement van De Driesprong. Een individueel lid kan zich ook laten verzekeren aan 3
euro per jaar.
.
Evaluatie van de afgelopen activiteiten Sint-Jansweekend (28 t/m 30-06-2013). Het SintJansweekend ging deze keer door in Buizingen. De reacties van de deelnemers, leiding en
kookploeg waren alle zeer goed. Het deelnemersaantal blijft in stijgende lijn. Opvallend is het
groeien van de onderlinge contacten tussen de diverse groepen en de jeugddeelnemers zelf.
Financieel is het weekend met een positief saldo afgesloten. Dank aan de keukenploeg, die er
weer in geslaagd is om lekker en budgetvriendelijk te koken.
Het volgend Sint-Jansweekend gaat wellicht door in het Antwerpse. Dit zal plaatsvinden van
27 t/m 29 juni 2014. De voorzitter dankt namens het bestuur het jeugdcollege voor deze
geslaagde editie.
.
Europeade te Gotha. Iedereen was het ermee eens dat het een goede Europeade was. Gotha
leende zich ertoe: Het is geen te grote stad en alles was centraal georganiseerd. In de stad trof
men veel enthousiasme. (…)

De voorzitter doet een oproep aan de leden van de algemene vergadering, die deel uitmaken
van de algemene vergadering van het Europeade Comité Vlaanderen, om effectief naar dit
platform te gaan en mee te denken en te werken aan de toekomst.
.
Voorstelling en stand van zaken toekomstige projecten

.

Dansatelier (24-11-2013). Het dansatelier staat volledig op punt. In de voormiddag staan er
twee Vlaamse dansen op het programma. In de namiddag is er plaats voor internationale
dansen. Dit dansatelier gaat op vraag van de gouw Antwerpen door in het Antwerpse, meer
bepaald in Kapellen. We hopen dan ook op een ruime belangstelling vanuit deze gouw.
Jammer dat net op dat moment een plus-dans- en vendeltreffen plaatsvinden. Het zou mooi
zijn, indien dit over diverse organisaties heen beter gespreid zou zijn.
Net zoals bij de jeugdwerking wordt ook hier gestreefd naar het aanmoedigen van contacten
en activiteiten tussen de diverse groepen.
Nieuwjaarsbijeenkomst (18-01-2014). De volgende bestuursvergadering vindt plaats in
Salons Mantovani om ter plaatse de menu te bespreken en vast te leggen. Zoals afgesproken
tijdens een vorige algemene vergadering, wordt geopteerd voor een wandelbuffet. De
vergadering gaat ermee akkoord om een prijs in dezelfde grootte-orde van dit jaar te
betrachten. Aan de muzikanten wordt gevraagd om buiten volksdansen ook andere dansen te
spelen.
Om de kans te geven de voorgedragen kandidaten voor de gouden vvkb-speldjes door het
bestuur te bespreken, wordt gevraagd om de voorstellen met motivatie te bezorgen vóór 15
december aanstaande. Deze vraag wordt dit weekend aan de groepen verspreid.
t Bal (29-03-2014). Het danscollege stelt voor ’t Bal het dansprogramma samen. Er wordt
gevraagd of er eventueel een nieuwe dans, of een dans van het dansatelier kan aangeleerd
worden? Er wordt voorgesteld om een officieel afsluitmoment om 24u00 te houden, waarna
nog (eventueel ‘mechanische’) muziek gespeeld wordt tot 01u00.
.
Meiboomplanting (04-05-2014). De voorbereidingen zijn volop aan de gang. Deze
meiboomplanting gaat door in Deurne. Diverse Antwerpse groepen gaan hieraan meewerken.
Er wordt gedacht om de activiteiten te starten om 10u00 met een eucharistieviering en
meispelen.
In de namiddag worden zang, dans, vendelen in een gecombineerd programma gebracht.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of met die formule voldoende volk aanwezig zal zijn in
de voormiddag. Ook wordt gevraagd of er mogelijkheid voorzien wordt om iets te eten aan te
bieden. In 2015 wordt de meiboomplanting georganiseerd in West-Vlaanderen.
.
Verslagen van werkgroepen en colleges
Kinderen en jeugd. Tijdens de vorige vergadering werd het Stin-Jansweekend geëvalueerd
.De vraag kwam weer naar boven of in 2014 een jeugdtreffen georganiseerd zal worden. Deze
vraag is nog hangende, want dit is niet zo evident. Er wordt gekeken of een dansatelier kan
gepland worden voor de jeugd.

Volwassenen. Het komend dansatelier werd verder uitgewerkt. De nieuwe datums voor 2014
zijn vastgelegd: - 16-02-2014 en - 23-11-2014.
Er wordt voorgesteld om deze datums, weliswaar zonder programmatie en locatie, reeds op de
website te plaatsen om te voorkomen dat andere activiteiten voor dezelfde doelgroep op deze
datums zouden vallen. Dezelfde (succes)formule blijft behouden, net zoals de fraaie
aankondigingen, die herkenbaar zijn door het wederkerend karakter.
De vraag komt om dit in de toekomst te verspreiden als bijlage (bv pdf of jpg) in plaats van in
de mail te kopiëren, zodat ze afzonderlijk kan afgedrukt worden om uit te hangen in de groepen.
Het danscollege is blij dat er twee jonge dansleiders (Annelies en Robbie) bijgekomen zijn, die
zeer geëngageerd zijn. Er worden nog enkelen gezocht, die niet enkel danscursus wensen te
geven, maar zich hiernaast ook wensen te engageren.
.
Vendelen. In juli werd te Mechelen een vendelinitiatie, startend met het maken van vendels,
aan kinderen gegeven. Dit initiatief aan 6 tot 10-jarigen werd enthousiast onthaald.
Volgende zaterdag vindt een beginnerscursus plaats te Leuven, waarvoor momenteel reeds
een 10-tal inschrijvingen binnen zijn.
.
Stand van zaken van de gouwwerking
Antwerpen. Momenteel wordt in de gouw Antwerpen aan twee zaken gewerkt: Enerzijds vindt
de voorbereiding plaats van de komende meiboomplanting. Daarnaast wordt de huidige
structuur van de gouwwerking bekeken. De gouw wordt momenteel getrokken door 5 trekkers.
Oost-Vlaanderen. Op het eind van de maand vindt de gouwwandeling weer plaats. Tegen het
jaareinde wordt het bal, samengaand met een etentje georganiseerd. In 2014 worden volgende
activiteiten gepland: - 2 gouwdansavonden; - wandelen; - eten; - (hopelijk nog) deelneming aan
de Gentse Feesten.
.
West-Vlaanderen. Volgende gouwactiviteiten waren en worden gepland:
- 27-09-2013: Jeugddansronde te Izegem. Hierop waren een 30-tal dansers uit 4 groepen
aanwezig.
- 02-11-2013: Gouwdansavond te Izegem met op het programma: aperitief, wok, dans
- 01-02-2013: etentje met het gouwbestuur
.
Stand van zaken contacten met andere organisaties
Europeadecomité Vlaanderen. Op 23-10-2013 vindt de algemene vergadering van het
Europeadecomité Vlaanderen plaats. Op de agenda staat onder andere het programma rond
50 jaar europeade. VVKB blijft vanuit de deelnemende groepen mee de kans bieden om mee
te werken.

Instituut voor Vlaamse Volkskunst. Sinds de vorige vergadering en momenteel hebben we
nieuws te melden vanuit het IVV. Een groep vraagt naar ervaringen met het lidmaatschap en
de extra mogelijkheden om via de IVV-webstek extra informatie op te vragen. Zij hebben
hiervoor betaald en hebben (nog) geen inlog-mogelijkheid. Een andere groep heeft hiervoor
een wachtwoord gekregen en kan vlot gebruik maken van deze betalende faciliteit.
Algemeen Nederlands Verbond. Het boek met de resultaten van de enquête, waarvan de
resultaten besproken waren op onze 60-jarige viering, is volledig uitgeschreven en klaar voor
publicatie.
De hoofdredacteur vindt dat dit boek niet op deze wijze verspreid kan worden voor het grote
publiek, bij gebrek aan uitleg van de gebruikte termen vanuit het gilden- en volksdanswezen,
iets waaraan de schrijvers zelf niet willen tegemoetkomen.
Er

is

afgesproken

dat

elke

deelnemende

organisatie 10

boeken

aankoopt.

Dringend te behandelen punten. Organisatie van een grote VVKB-activiteit. De voorzitter
stelt dat, als we mensen extra willen motiveren, we mijlpalen à la Dilbeek dienen te organiseren.
Het bestuur vraagt aan de vergadering of er verder gewerkt mag worden aan het idee om een
grote activiteit te organiseren in het kader van de herdenking 14-18. Er wordt gedacht om
bijvoorbeeld in een weekend in 2017 in de Weststreek samen met volksdansgroepen uit
diverse betrokken landen uit de Groote Oorlog te dansen. De vergadering wisselt van
gedachten en is akkoord om dit verder te bekijken;

Volgende algemene vergadering: Donderdag 13 maart 2014 om 20 u in Dendermonde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingekorte versie van het verslag
opgemaakt door VVKB-secretaris Lieven Stubbe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Een gezellige babbel …
Een hapje en een droogje …
Het weerzien van vrienden …

HET GEZELLIG SAMENZIJN
VAN ZATERDAG 19 OKTOBER 2013
TE GREMBERGEN

Foto’s Magda Vermeiren

Mooie versierde tafel (↑)
en een (←)
gedeelte van het publiek.

●●●

ONZE KLEINE WINKEL

De Europeade van Gotha 2013 – De Europeade te Gotha (Duitsland) 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/Dendermonde 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. de 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 op het adres
fred.scholliers@telenet.be. Rek. 799-5075615-92 van Fred Schollies, Dendermonde.
Misschien een ideaal geschenk voor volkskunstliefhebbers bij de komende feestdagen!

Op de weg
tussen wieg en graf
wisselen
een lach en een traan
regelmatig af.
In beide willen wij
naast u staan.
■Herwig Heirbaut werd geboren te Deurne op 13 december 1977 en overleed er op 20
september 2013. Herwig was lid van vkg. “De Wevers” (Borgerhout) en echt-genoot van
Kathleen Bellemans, eveneens lid van vkg. “De Wevers”.

■André Dequidt werd geboren te Eggewaartskapelle op 24 juli 1936 en overleed top 16
september 2013. Hij was muzikant van vkg. “Zannekin” (Veurne). Hij was de echtgenoot van
Jeanne Vandenbussche, lid van vkg. “Zannekin”, evenals hun kinderen. Zie ook elders in dit
nummer van “De Driesprong”.

■Op 18 juli jl. zag Hannelore het levenslicht. Zij is het dochtertje van Lars Pelckmans en van
Daisy van Raemdonck, leden van vkg. “De Kegelaar” (Wilrijk).
■Op 2 september jl. overleed Madeleine de Kimpe (°27/10/31 te Hamme). Zij was de moeder
resp. schoonmoeder van Anita Hillewig en John Buggenhout en de oma van Tim Buggenhout,
allen lid van vkg. “Reynout” (Dendermonde).
■Sep Dierickx is het zoontje van Sander en Ellen. Hij zag het levenslicht op vrijdag 4 oktober
2013. Hij is het kleinkind van Kris Derickx en Anne Oosterlinck, leden van vkg. “Reynout”
(Dendermonde).

■Lisa werd geboren op donderdag 11 juli 2013. Ze is het dochtertje van Vanessa Diedt, lid van
vkg. “Danspas” (Wijnendale) en “De Sloepe” (Knokke-Heist) en van Koen Denduyver,
gouwvoorzitter West-Vlaanderen.

■Marcel Lagae werd geboren te Heule op 11 januari 1944 en overleed er op 20 september
2013. Has was oud-lid van vkg. “Scarminkel” (Heule) en ook vader, grootvader en echtgenoot
van leden van dze groep.
■Aimé Wouters overleed te Geel op 19 oktober jl. Hij werd geboren te Mol op 6 oktober 1929.
Aimé en zijn echtgenote zijn leden van vkg. “Klepperman”, evenals een aantal van hun
kinderen en schoonkinderen.

■Suus Ca oor zag het levenslicht op zondag 6 oktober 2013 als dochtertje van Ko Cattoor en
Annelies Dequidt, leden van vkg. “Zannekin”. (Veurne). Oma is Jeanne Vandenbussche.
■Japon Poelmans, geboren op 8 mei jl., zoontje van Soﬁe en Erwin De Smet-Poelmans,
bestuursleden van vkg. “De Sloepe” (Knokke-Heist), kleine broer van Kimberley, Silke,
Shannen en Shane.

■Op 16 september jl. is Vic Valen n geboren, zoontje van Belinda Incoul en Jeremy Valen n,
leden van vkg. “De Sloepe” (Knokke-Heist), en kleinzoon van Christine Dryepondt, voorzitster
van de groep.

■Op 12 oktober jl. is Aurélie geboren, dochtertje van Céline Tack en Benny Incoul, leden van
vkg. “De Sloepe” (Knokke-Heist) en kleindochter van Christine Dryepondt.

■Jannes is de kleine broer van Lennert en zag het levenslicht op maandag 28 oktober 2013.
Hij is het zoontje van Koen en Cindy De Budt-D’hollander, leden van vkg. “Reynout”
(Dendermonde).

OPROEP ---

Hierbij een
aankondiging / oproep voor het
volgend nummer van De
Driesprong: In 2014 plannen
wij samen met het Europeade
Comité Vlaanderen vzw een
viering voor 50 jaar Europeade
hier in Vlaanderen. (Iets in de
trant van de viering van Mon
De Clopper destijds in het SintMichielscollege te Brasschaat).
Hiervoor vragen wij medewerkers (voor
het uitdenken van het concept en
medewerking achter de scher-men) en
eveneens groepen die hieraan zouden
willen deelnemen. De periode die wij in
gedachten hebben is november 2014.
Geïnteresseerde personen en/of
groepen kunnen zich aanmelden op het
secretariaat: info@europeade.eu.
Alvast bedankt voor de bestede
aandacht die de redactie – en de lezers
- aan deze oproep zal willen besteden.
Hilda Ryssaert
========================
Internationaal Europeade Comité
vzw
Potterstraat 167 bus 6
BE – 9170 Sint-Pauwels, België
T. +32 (0)3 248 07 27
F. +32 (0)3 238 53 75

Klein is vaak zo lief!

Is het je ook al opgevallen dat dienstpersoneel uit de horeca zo graag met
verkleinwoordjes omgaat? “Mijnheer, graag met een frietje of liever toch een
kroketje? Nog graag een pintje? Of een glaasje rood? Een degustiefje? “
Ik vermoed dat dit tot hun basiscursus behoort. Alhoewel ik me moeilijk kan
voorstellen dat onze nieuwe koning Philippe ook deze cursus zou hebben
gevolgd. Misschien incognito of via het programma van Johan Meus om zijn
Mathilde eens te kunnen verrassen? Of stiekem langs een workshop voor de
nieuwe man bij de K.W.B.? Alhoewel wij daar niets hebben over gelezen in
“Dag Allemaal”. In elk geval sprak hij bij de geboorte van hun jongste telg met
veel overtuiging en blijkbaar kennis van zaken de gevleugelde woorden: “ ’t
Is een vrouwtje!”. Bij kelners zit dat daar echt in gebakken. “ Nog een lepeltje,
mevrouw? Nog wat groentjes? Een stukje … Mag er een dessertje zijn? Met
een koffietje?”. Je kan het niet zo gek genoeg bedenken of ze presenteren
het zo liefjes. Schattig eigenlijk. Als het echter om betalen gaat, dan vallen ze
wel eventjes uit hun rol want dan spreken ze enkel van de rekening. Zonder
die –tje! Ik ken er zelfs één die in zijn vrije tijd, waar collega’s het over een
sortietje hebben, meespeelt in het amateurtoneel van de parochie; bij
voorkeur in een comedietje. Zo stond hij onlangs in ”Schat! Je bent een schat’
van de Aalsterse toneelrat Paul Koppens. Maar op zijn voorstel werd de titel
omgebogen tot ”Bol! Gij zijt mijn bolleken!”. Daar was eigenlijk weinig reden
voor want zijn vrouwtje is zo slank als een breinaald. En van de ooievaar is
nog lang geen sprake. Alhoewel dat kan soms rap gaan …
Dit alles maar om te zeggen dat mannen zo vlug worden beïnvloed door hun
beroep of bezigheid. Zoals vooral onze obers of kelners. Ze noemen dat ook
beroepsmisvorming!
Maar nu moet ik wel ophouden. Want anders is dit cursiefje geen cursiefje
meer!
Eddy Picavet

Een alternatief driekoningenverhaal
Oorspronkelijk in de Koninklijke Schouwburg te ’s-Gravenhage op
donderdag 5 februari 1925, nadien vooral in het Neteland, maar zeer
snel ook in de rest van Vlaanderen en later zelfs buiten onze grenzen,
dwalen tijdens de kerstdagen drie koningen rond. Neen, ze dragen
geen Oosterse namen. Ze heten dus niet Melchior, Balthazar of
Caspar. En in de bijbel wordt over hen ook met geen woord gerept. Ze
komen alleen ter sprake in “En waar de ster bleef stille staan ...”, de
kerstmislegende van Felix Timmermans, door de auteur samen met
Eduard Veterman “ten tonele gebracht”.

HET EVANGELIE VOLGENS DE FÉ …
■ En zo trekken ze dan door de besneeuwde straten van een dorp in
het Neteland. Drie schooiers … armoezaaiers … marginalen … Felix
Timmermans heeft ze met onmiskenbare sympathie getekend in zijn
eigen, onnavolgbare stijl: De palingvisser Pitje Vogel, de herder
Suskewiet en de bedelaar Schrobberbeeck. En niet te vergeten, ook al
is ze uiteraard geen “driekoning”, Polien Pap, de waardin uit het
“Zeemeerminneken”.
Bij het begin van ons verhaal zitten ze in het “Zeemeerminneke” …
waar anders? Polien Pap schenkt druppels. Buiten trekt de
schemering door de besneeuwde straten. Er wordt gezongen. Een
harmonicaspeler begeleidt de zang … of wat daarvoor moet doorgaan.
Pitje Vogel staat op een stoel en zingt “het ene lelijke liedje na het
andere”, ondanks het protest van zijn kompaan Suskewiet. Als
Schrobberbeeck ook binnenvalt en aan Polien Pap een boterham
vraagt, dreigen ze alle drie buiten te vliegen. Na veel gezaag, brengt
Polien Pap toch een dikke boterham en een borrel. En dan dwarrelt
een gouden idee over hun beneveld brein. Ze zullen op bedeltocht gaan
en een driekoningenliedje zingen. Suskewiet dan toch:
Wij zijn de drie koningen met hun ster,
wij komen gerezen van zo ver,
wij gingen en zochten overal,
over berg en over dal.
En waar de ster bleef stille staan,
zijn we alle drie binnen gegaan!

Een van de volgende dagen trekken ze er inderdaad op uit, verkleed
als Driekoningen, met een draaiende ster. En zie, hun dag werd goed,
hun inspanningen werden beloond: Schone appels … hespen-knoken
… brood … peeën … nen boterham met Hollandse kaas … een stuk
verkensvlees … een peperkoek met suikeren letters … twaalf frank en
zevencenten half!

En ze beginnen te dromen, van Polien Pap die de jeneverfles moet
bovenhalen en spek met eieren bakken. Maar dan verdwalen ze …

■ Ondertussen verplaatsen wij ons in tijd en plaats - papier is gewillig,
nietwaar –
vierduizend jaar geleden, naar het
bijbels
Tweestromenland, de streek tussen de Tigris en de Eufraat, meer
precies naar de stad Charan, gelegen op het snijpunt van een aantal
karavaanwegen die Babylon verbonden met Syrië en Egypte.
Eeuwenlang
trokken
hier
nomaden met hun kudden over
en weer bij de jaarlijkse
wisseling van de weidegronden.
Van hieruit, het harde en
onveilige leven in de woestijn
uiteindelijk beu en betrouwend
op Jahweh’s belofte dat Hij hem
zou brengen naar een land dat
overvloeide van melk en honing,
trok Abraham, zoals iedereen
dient te weten, naar het
“beloofde land”.
Eeuwen later, nu zo een tweeduizend jaar geleden, trok een toch voor
de streek wat vreemd aandoend gezelschap langs een van de reeds
genoemde karavaanwegen westwaarts. Ze kwamen uit het Oosten,
waarschijnlijk uit het toen al ietwat in verval zijnde Babylon. Ze
trokken de berg Nebo rechts voorbij om tenslotte de Jordaan over te
steken op anderhalf uur gaans van Jericho, belangrijke stad, gelegen
in een vruchtbare vallei met een tropisch klimaat, in het
oudtestamentisch boek der Rechters de “palmenstad” genoemd. Daar
bleef ons gezelschap – aangevoerd door drie ‘wijzen’, maar dat had U
al begrepen – overnachten en trokken dan verder naar Jeruzalem. Ze
volgden een ster - in feite en hoogstwaarschijnlijk de conjunctie van
de planeten Jupiter en Saturnus (en Mars?) in het sterrenbeeld van de
Vis – en die bracht hen tenslotte in Jeruzalem.
Herodes, arglistig als hij was, nodigde hen op de koffie uit. Maar zoals
iedereen ondertussen weet, haalden zij de pieren uit zijn neus – en niet
omgekeerd – en vonden uiteindelijk het Jezuskind, zoals de evangelist
Mattheus ons weet te vertellen: “Toen ze nu de ster zagen, verheugden
ze zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden
zij het kindeke met Maria zijn moeder; en nedervallende, hebben zij
het aanbeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij
Hem geschenken, goud en wierook en mirre.

En door de Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat
zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij langs een
anderen weg naar hun land.”

■ Tot zover het evangelie volgens Mattheus, in de vertaling van de
statenbijbel uit 1618/1619. Maar keren we nu terug naar Vlaanderen,
tweeduizend jaar later dus.
Naar Felix Timmermans en zijn drie kornuiten, nog steeds verdwaald
te midden van de besneeuwde kouters, met hier en daar wat
knotwilgen, enkele opvliegende zwarte kraaien en dezelfde woonwagen
die ze ook zagen toen ze in het Zeemeerminneke bij Polien Pap om een
druppel en een boterham bedelden.
Ze gaan de weg vragen en stappen de
woonwagen binnen. Daar vinden ze het
Jezuskindje, zoals Felix Timmermans
ons weet te vertellen: “In de Kerstnacht
is er vrede op aarde. (…) In de Kerstnacht wordt God opnieuw geboren.” In de
woonwagen ziet het er anders maar
armoedig uit. “Op een tafeltje brandt in
een fles een kaars. Maria, zeer jong, in
een blauwe kapmantel, geeft een klein
kindeke de borst. (…) Suskewiet neemt
zijn hoofdtooi af en knielt snikkend.
Schrobberbeeck knielt rechts van hem in
verbaasde ootmoed. Pitje Vogel is
versteld, weerstreeft, doch knielt ten
slotte moeilijk met stroeve scharnieren.
“Zij zijn armer dan wij”, zegt Pitje Vogel. “En geen eten”, vult
Schrobberbeeck aan. “Willen we …”, probeert Suskewiet. “Ieder van
ons een deel”, gaat Pitje Vogel verder. Suskewiet haalt een brood te
voorschijn. Schrobberbeeck geeft een hespenknook. Pitje Vogel geeft
geld. En van mij … En dit nog … En dit … En dit … Suskewiet schudt
plotseling de zak leeg: “Als ’t u blieft. Hier hebt ge alles.”
Tot zo ver het evangelie volgens de Fé. Onze drie koningen uit het
Neteland laten nadien het Zeemeerminneke noodgedwongen links
liggen. Ze kunnen geen druppels betalen. En geen spek met eieren
bestellen. En ook hun hespenknoken niet afknagen. Ze hebben niets
meer. Pitje Vogel trekt naar zijn zolder, Suskewiet naar zijn schapen,
Schrobberbeeck weet het nog niet … Hun eerste kerstmis als
“driekoning” is om. Maar toch zijn ze gelukkig. Ze hebben het kindje
Jezus gezien.

■ Terug naar het drietal op hun hoge kamelen … koningen … magiërs
… wijzen … in rijke mantels gehuld en vergezeld van een reeks
dienaren, op tocht door het woestijngebied in het Oost-jordaanland,
op zoek naar de Koning der Joden. In Jeruzalem op de koffie bij
Herodes. Nadien op bezoek in Bethlehem met geschenken als goud,
wierook en mirre. Maar wat kan een pasgeborene in een kribbe tussen
een aantal ezels daarmee doen?
We houden het dan maar bij het verhaal van de Fé. Zijn Pitje Vogel,
Suskewiet en Schrobberbeeck maakten niet de fout van Melchior,
Balthazar en Caspar. Want aan de rand van de maatschappij valt veel
te rapen. Maar voor drie armoezaaiers zeker geen goud, wierook en
mirre. Trouwens, wat moesten Maria, Jozef en het kindje Jezus in hun
woonwagen daarmee doen? Maar een brood, een hespenknook, wat
geld …
Mattheus, ooit tollenaar te Kafarnaüm aan het meer van Genezaret,
later apostel en uiteindelijk evangelist. Felix Timmermans, Vlaams
auteur, geboren te Lier in 1886. Hij zette in 1917 zijn naam onder de
eerste druk van “Het kindeke Jezus in Vlaanderen” en in 1925 onder
het toneelstuk “En waar de ster bleef stille staan …”.
Goud, wierook, mirre … Brood, hespenknoken, wat geld … U kiest
maar. Met alle respect voor Mattheus … Ik heb al gekozen!
Willy Cobbaut.

Tavník František Šimon (1877-1942)

Met “Canteclaer” naar Gotha
voor de Europeade 2013 …
Woensdagochtend 17 juli, zo rond 6u, was ons ‘busje komt vroeg’ al onderweg
om alle reisgezellen op te pikken. De rit verliep echt heel vlot met af en toe een
korte tussenstop en op tijd wissel van chauffeur. Die stops werden a.h.w. kleine
banketten, zeker als het rond aperitieftijd was.
Vol verwachting voor wat komen gaat, maar met een klein hartje voor wat het
logement betreft, krijgen we bericht van de auto’s die er al zijn, dat we regelrecht
naar het adres van onze overnachting mogen rijden. Onze slaapplaats was een
internaat met allemaal kamertjes van 2 à 3 personen en jawel hoor, met frigo…
zalig gewoon! En ook het sanitair was super voor een Europeade. Dat beloofde
dus al!
Onze gidse Kati was er ook al van het eerste ogenblik bij en waar nodig stond ze
ons bij, al was het om water (om te drinken) te halen of ons door Erfurt te gidsen.
Iedereen kon zich rustig installeren. De ‘avondactiviteit thuis’ moest natuurlijk ook
voorbereid worden en daarom werden er voor de groep nog vlug boodschappen
gedaan zodat er bier, wijn en een knabbeling in huis was. Vervolgens de briefing
voor we naar het avondmaal in de stadshalle van Gotha gingen. Els was er al snel
weer aan het verbroederen met … en dat nog maar bij ons eerste pintje.
Wat viel er te eten? Goulash. Daarna onze eerste wandeling van de stadshalle
naar het centrum van Gotha en hoe meer we naderden, hoe mooier en typischer
het stadje werd. Het weer zat ongelooflijk mee en dus konden we van alles
gewoon in open lucht genieten. Sommigen onder ons stonden al van de eerste
avond op de dansvloer.
Wat er daarna nog gebeurde in open lucht op de tuinbanken voor ons internaat
laat ik aan ieders verbeelding over, maar voor het slaapuur werd nog even de
‘wekdienst’ besproken. Krampen had in elk geval iedereen … lachkrampen … met
buikpijn.
Donderdagmorgen, ‘uitgeslapen’ en wel naar het ontbijt, en wat voor een ontbijt
… broodjes en kleine potjes met honing of confituur of paté en paté en leverworst
en een driehoekje smeerkaas en paté. Ook ons lunchpakket kregen we dan mee.
Op naar het stadion waar we eerst met alle Vlaamse groepen de Rozenwals
repeteerden op 5 podia tegelijk. Vervolgens nog eens ons programma voor de
straatoptredens herhalen en dan “en plain air” omkleden. Een flinke wandeling tot
de tramhalte en een kort ritje met de tram zorgden ervoor dat we zo net op tijd in
het centrum waren voor ons eerste optreden. En wij waren niet de enigen die
straatoptredens ten beste gaven. De hele Europeade door was er altijd wel
ergens

een groep aan het dansen. Wat een sfeer! Verbroederen gebeurde er bij dag en
bij nacht. Zelfs Piet Pottie en Annie kruisten onze wegen. Gotha was eigenlijk niet
zo groot en op alle pleinen en pleintjes was er wel iets te doen en kwam je wel
iemand tegen die je kende …
Twee optredens van ons, heel wat mooie optredens van andere groepen en veel
gezellige uurtjes en biertjes verder, was het tijd voor ons avondeten in de
stadshalle. En wat viel er te eten? Goulash met pasta dit keer.
Om er de calorieën direct weer af te krijgen, deden we een fikse wandeling, in
klederdracht, onder een stralende zon, door de velden van de stadshalle naar het
Volksparkstadion, ocharme onze voeten. Daar maakte iedereen zich op voor de
openingsmanifestatie van deze 50ste Europeade.
De Vlaamse groepen stonden behoorlijk vooraan in het programma. Daarna
konden we zelf nog genieten van de vele groepen (ongeveer de helft van de in
totaal 4300 ingeschreven dansers en muzikanten) die er nog kwamen, dansten
en weer gingen. En wees gerust, onze toekomst is verzekerd, ook de
kindergroepen waren in groten getale van de partij. Ja, zelfs onze Waalse
landgenoten waren er en dansten behoorlijk, al lieten zij hun haan in het zand
bijten.. De avond werd feestelijk knallend afgesloten met een schitterend
vuurwerk, kosten noch moeite werden gespaard, WAW!
Maar dan nog raken wij nooit
direct in bed. Eerst nog volop
sfeer snuiven in het stadje
Gotha en daarna was er nog
altijd onze ‘tuin’ om na te praten
en te genieten van een lekker
slaapmutske. De sfeer, de
nacht, het gezelschap en de
vriendschap maakte dit tot wat
het was, UNIEK!
De volgende ochtend, ondertussen al vrijdag, zat er voor ons minder druk op de
ketel want we moesten niet optreden. We beslisten om een daguitstap te maken
naar een nabij gelegen stad, Erfurt. Nadat we ons lunchpakket hadden
meegenomen met vooral paté en bierworst en paté, gingen we een mooie dag en
een mooie stad tegemoet. Onze gidse Kati met haar man en zoon waren
aangenaam gezelschap en met het boekje in de hand leidden ze ons langs de
belangrijkste bezienswaardigheden. Ons overheerlijke lunchpakket verorberden
we aan de oevers van de Gera. Lekker koel water en lekker schaduw onder een
boom. Na korte tijd lag iedereen weer plat van het lachen. Waarom is volksdans
toch zo plezant …? Een beetje verder vonden we een
mooi terras – in de schaduw. Voor de liefhebbers was er “taart à volonté”.
HEERLIJK.

Terug in Gotha was er weer gemeenschappelijk avondmaal in de stadshalle, en
wat was er toen weer om te eten? 3 keer raden? En wat dacht je van een
gemeenschappelijke zangstonde in de late uurtjes op de kleine markt? Helemaal
niet op voorhand afgesproken, maar beetje bij beetje troepten we weer samen en
op de banken werden we met ons bier of wat dan ook in de hand ‘vrolijke vrienden’
(o help!) met nog wat Vlaamse groepen om ons heen. Het hele repertoire van
jeugdbewegingsliedjes moest eraan geloven, maar veel succes en medevoelen
voor “da vogelken da nie kon kakken”. Kan altijd op speciale aanvraag ten gehore
gebracht worden. En ja, dansen deden we ook nog hoor in ’t centrum van Gotha…
die hele nacht!
Zaterdag na het ontbijt even de ‘karnaval – stoetdans’ oefenen en met het ontbijt
nog in ons keelgat al direct beginnen aperitieven, voor één keer dat we zo rustig
op dreef mochten raken. Pas om 15u was er de stoet doorheen Gotha. We werden
er tot dansen ‘gedwongen’ door zo’n enthousiast publiek. Echt overal stonden
mensen ons aan te moedigen en te applaudisseren. Wat er die avond weer
allemaal in het centrum te doen was …dat wil je niet weten…
En zo raakt het veel te vlug zondag 21 juli 2013 waarop er in België troonswissel
was. Wie wilde kon naar de ‘Oekumenischer Gottesdienst’ op de markt van Gotha.
Op de Neumarkt moesten onze Noord-Franse vrienden ‘De Klompjes’ optreden.
Omdat ze tè weinig muzikanten hadden, waren onze muzikanten gevraagd om
voor hen de Margriet te spelen. Ze deden dit met veel plezier en met veel
bravoure. Natuurlijk gingen we met bijna onze hele groep voor hen supporteren.

Op zondagmiddag kregen we erwten met schnitzel en aardappelen. Daarna was
er de slotmanifestatie in het Volksparkstadion. Het was nog altijd schitterend weer,
wat het echt wel bloedheet maakte op de tribune. De andere helft van de groepen
kwam nu aan de beurt afgewisseld met een ceremonie gedeelte. Tot slot werd
dan de Europeadevlag plechtig opgevouwen en overhandigd aan de
burgemeester van de Europeadestad 2014: Kielce in Polen. (Zie foto) De
bestorming van het veld mocht naar jaarlijkse traditie niet ontbreken. ….wat een
uitgelaten sfeer!

Daarna weer het centrum in om op de Buttermarkt onze picknick op een terras te
verorberen. Als de muzikanten hun instrumenten boven haalden, zat de sfeer er
helemaal goed in en werd er gespeeld en gedanst en was het verbroedering alom
tot in de late (vroege) uurtjes.
Nog een laatste keer op internaat slapen en dan de maandagvoormiddag na een
ontbijt met ... vertrokken we om tegen de avond terug thuis in Zwevegem te zijn.
De Europeade dit jaar was voor Canteclaer met West-Vlaamse vrienden weer een
mooie editie om nog lang van na te genieten en nog veel leuke herinneringen aan
over te houden.
Ann Haspelslagh.
Scholliers

Foto’s Fred

DE DRIESPRONG
is
het tweemaandelijks tijdschrift
van de
Vlaamse
Volkskunstbeweging vzw.
(Secretariaat en zetel:
p/a Lieven Stubbe,
Frans Halsvest 88, 2800 Mechelen
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 ont-vangt men dan een nieuw
verzoek tot het betalen van het leesgeld.

DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en
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Enkele leden van vkg. “De Kegelaar” tijdens de Europeade 2013 van Gotha (Foto Fred
Scholliers)..
Vendeliers van vkg. “De Sloepe” (Heist aan Zee) – Foto DS.
Accordeonist Robert Bogaert (Foto Lut Dierickx).

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.

