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DE DRIESPRONG  
is  
het tweemaandelijks tijdschrift van de 
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw. 
(Secretariaat en zetel: 
p/a Lieven Stubbe,  
Vredelaan 34, 1982 Weerde  –  
lieven.stubbe@telenet.be) 
 
 
“De Driesprong” verschijnt in januari, maart, mei, juli, september en 
november. 
 
 
 
DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt 
dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de aanmoediging 
en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het bijdragen tot de 
culturele herwaardering van de vrijetijdsbesteding; het ondersteunen 
en het verspreiden – in de geest van een Europese eenheid in 
verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het bundelen van 
groepen met gelijkaardige doelstellingen.” (Cfr. het werkingsverslag 
2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het ondersteunen, 
het instandhouden en het aanmoedigen van de vernieuwende 
tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van 
de VVKB-statuten.   
 
DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Willy 
Cobbaut, Koen Denduyver, Eddy Picavet, Piet Pottie en Fred 
Scholliers als medewerkers. Administratieve medewerking: Magda 
Vermeiren. Redactie-adres: De Driesprong, p/a Willy Cobbaut, 
Bosstraat 2, 9310 Baardegem-in-Aalst. Telefoon: 052/355452. E-post: 
willy.cobbaut@telenet.be.  
 
DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor 
maakt men 15 euro over op rekening 403-3046661-61 van de 
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 1982 Weerde. 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. 
- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek. 
Telefoon: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be. 
- Oost-Vlaanderen: Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 9310 Baardegem. 
Telefoon: 052/35.54.52. E-post: willy.cobbaut@telenet.be 
- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, Zevekoteheirweg 12 te 8470 
Gistel. Telefoon: 0496/23.18.03. E-post: koengistel@telenet.be. 

 
 
DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies, 
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen, 
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet 
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het 
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel drooggelegd 
heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk niet verboden 
en kan dus via een storting of een overschrijving op rekening nummer 
403-3046661-61 van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 
Vredelaan 34 te 1982 Weerde. 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 
 

 Lieven Stubbe, muzikant bij “Bruers en Zussen” (Foto Fred Scholliers). 
 Een deel van de Vlamingen tijdens de slotvoorstelling van de Europeade 2008 te 

Martigny (Valais/Zwitserland) - (Foto Fred Scholliers)  
 Vendeliers van “De Stokkeslagers” (Pulderbos) – (Foto “De Stokkeslagers”)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PIERLALA 
 

                     Komt hier al’ bij, aanhoort dees klucht. Het is van Pierlala. 
Een drollig ventje vol genucht, de vreugd van zijn papa. 

Wat in zijn leven is geschied, dat zult gij horen in dit lied. 
’t Is al van Pierlala, sa sa, ’t is al van Pierlala. 

 
Maar als nu was den vader dood, och armen Pierlala. 

Die heeft zijn vrienden al genood op d’ uitvaart van papa. 
Hij hield niet veel van lekkernij, hij gaf ze t’ eten pap en brij. 

“’t Is bon”, zei Pierlala, sa sa. “’t Is bon” zei Pierlala. 
 

Als hij had al zijn geld verbruid, dan wist hij geenen raad. 
Als hij om troost ging, elk was uit: Dan stak hij zich soldaat. 
Maar als hij exerceerde dan en aanleid op een halven man: 

“Poef, paf”, zei Pierlala, sa sa. “Poef, paf”, zei Pierlala. 
 

Als Pierla stond op schildwacht met zijn geladen roer, 
hij zag in ’t duister van den nacht den duivel op den loer. 

Hij riep al bevend: “Qui va là?” Maar ’t spook een vraagde daar niet na. 
“O, dood!” zei Pierlala, sa sa. “O, dood!” zei Pierlala. 

 
Hij klom van angst op eenen boom en hij viel op den grond. 

Ja, vol van schrik en grooten schroom liep hij van daar terstond. 
Hij maakte dan zijn testament aan de vrienden die hij kent. 

“Ik sterf”, zei Pierlala, sa sa. “Ik sterf”, zei Pierlala. 
 

Als men dan naar de kiste kwam, elk zei “’t Is Pierlala!” 
Men hem al van de bare af nam en leyden bij zijn papa. 

De vrienden zeiden al: “Kom,kom, de dooden en komen niet wederom”. 
“Ik wel”, zei Pierlala, sa sa. “Ik wel”, zei Pierlala. 

  
Als hij nu was in ’t graf, den tijd van omtrent een half uur, 
de vrienden gingen meer verblijd als droef te samen deur. 

Hij schopte ’t deksel van de kist en kroop er uit dat ’t niemand wist: 
“Ik leef”, zei Pierlala, sa sa. “Ik leef”, zei Pierlala. 

 
Dit lied van Pierlala is een volksverhaal in liedvorm. Het werd in 1892  

opgenomen in het “Nederlandsch Liedboek” (Uitg. Willemsfonds), 
onder toezicht van Florimond van Duyse (1843-1910). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

   Straks zal de winter binnendringen 
                                 in kamers waarin ’t haardvuur gloeit .. 
                                 Maar herfst draagt nog herinneringen 

                                 aan wat bij zomer juichend bloeit. 
 

                                                                                                      Jos Vinks 
  

  
 
De zomer neigt naar zijn einde. Straks verschijnen de herfstkleuren op 
bomen en struiken. Wie graag de natuur opzoekt, wie graag kortere of 
langere wandelingen maakt, zal daar niet rouwig om zijn. De zomer heeft 
weliswaar z’n mooie kanten, maar de herfst heeft die zeker niet minder. 
 

WAARDE VRIENDEN 
 
Dat we de zomermaanden gaan achterlaten, wil voor ons, leden van een 
volkskunstgroep, meteen zeggen dat de klassieke ingrediënten van die 
zomermaanden ook achter de rug zijn en hun sporen enkel nalaten in 
herinneringen, fotoreeksen en/of filmbeelden: volkskunstfestival in 
diverse formaten, kennismakingen met dansers en muzikanten van 
vreemde volkeren hier op bezoek, kennismaking met vreemde culturen 
tijdens een reis buiten de Vlaamse grenzen, al dan niet in het kader van 
een groepsactiviteit. Even zoveel maal een verrijking en een aanvulling van 
onze culturele “bagage” … 
 

De herfstmaanden verlopen traditioneel wat kalmer dan de 
zomermaanden. We moeten tenslotte wat uitblazen, zoniet houdt 
niemand het vol. Toch mogen we niet helemaal stilvallen. We kunnen van 
de periode die voor ons ligt, gebruik maken om enkele dingen te doen die 
elke groep af en toe moet doen. 
 

We denken hier bijvoorbeeld aan het “onder de loupe” nemen van ons 
dansprogramma. Misschien is dat wat aan vernieuwing toe? En kunnen 
sommige  dansnummers  –  idem voor vendelnummers  –  wat  verfrissing  
gebruiken met een ietwat gewijzigde uitvoering? Er zijn zoveel 
mogelijkheden … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
We denken ook aan bijvoorbeeld 
ledenwerving. Alle groepen zullen 
graag wat versterking binnenhalen. 
Veel groepen zouden maar al te graag 
een paar dansende jongens meer op 
hun ledenlijst inschrijven. Maar ook 
meisjes, vendeliers en muzikanten zijn 
op die lijst van harte welkom. 
 

Daarom deze oproep aan alle 
groepsbesturen. Maak van de kalmere 
herfstmaandengebruik om niet alleen 
uw programma wat kritisch te 
bekijken, maar zeker ook om contact 
te zoeken met het publiek en dus met 
mogelijke nieuwe leden. Een 
perscampagne, strooi-briefjes, gerichte 
brieven, een opendeurdag en er zijn 
nog varianten van dat alles te 
bedenken. 
 

Wij van onze kant willen U daar graag zo mogelijk bij helpen. Onze 
intentie tot samenwerking met andere verenigingen die ook op één of 
andere manier bezig zijn met volkskunst, begint stilaan vaste vormen aan 
te nemen. Samen met het Europeadecomité wordt de komende 
meiboomplanting in Dilbeek voorbereid. IVV is bijna klaar met zijn 
“haalbaarheidsstudie”. Hopelijk wordt dit door de overheid positief 
geëvalueerd. Er is veel tijd en energie ingestoken en wij hopen nu maar dat 
de nodige middelen worden ter beschikking gesteld om ons cultureel 
volksdans- en volksmuziekerfgoed op te sporen, vast te leggen en door te 
geven. Met Danskant is een zeer goede samenwerking ontstaan en werd 
een overeenkomst bereikt voor de organisatie van een 
jeugddansleiderscursus. Hoe dan ook wensen wij U en uw groepen veel 
succes! 
 
THEO SMET           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ze behoren vandaag de dag waarschijnlijk minder tot de hitlijsten van de (heel) jonge 
lezer(tje)s dan pakweg een halve eeuw geleden. We hebben het hier over de 
sprookjes. Maar wij zijn er in elk geval onze “carrière” als lezer mee begonnen. 
“Roodkapje”, “Assepoester”, “De gelaarsde kat”, “Het meisje met de zwavelstokjes” 
en nog zoveel andere, ze stonden allemaal jarenlang in de toptien en de toptwintig 
van de toenmalige hitlijsten. We hebben ze verslonden, niet éénmaal, niet tweemaal, 
maar wel … vul zelf maar in. En de auteurs? Wisten wij voor de rest veel wie de 
auteurs van die klassiekers waren! De gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm, Charles 
Perrault, Hans Christian Andersen …  hun literair werk, hun wetenschappelijk werk 
… het is pas veel later onze wereld binnengestapt. 
 

Maar de interesse was wel gewekt en de virus is blijven voortwoekeren. Op de 
sprookjes volgden vrij snel andere vormen van volksverhalen, overgeleverd van 
generatie op generatie, auteur onbekend … het is doorheen de jaren allemaal vast 
deel gaan uitmaken van ons leesvoer. De plakboeken met de prentjes die we uit de 
chocoladerepen haalden, kregen op onze boekenplank het gezelschap van verzamel-
werken vol sprookjes, sagen, legenden, volksverhalen enzovoort. In de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw konden we onze huisbibliotheek verrijken met de “Contes 
populaires et légendes d’Auvergne” en de andere vijftien delen waarmee deze reeks 
alle Franse regio’s aan bod liet komen. Weinige jaren later gevolgd door de “Sagen 
aus Mecklenburg” en de (eveneens) vijftien andere delen waarmee de uitgeverij heel 
Duitsland aan de beurt liet, inbegrepen Schlesien en Ostpreußen waar de 
geschiedenis ondertussen overheen gewalst was.  
 

En Vlaanderen? De plaats is lang open gebleven, tot het jaar 2004 toen Stefaan Top 
van de KULeuven bij het Davidsfonds met de publicatie kon beginnen van “Op 
verhaal komen”. Over deze reeks en over de Volksverhalenbank gaan de 
hoofdstukjes van deze bijdrage.                                                           (Willy Cobbaut) 
 

VOLKSVERHALEN 
uit Vlaanderen 

■ Over een en ander laten we eerst prof. dr. Stefaan Top aan het woord. Hij 
is germanist en doceert Nederlandse volkskunde en Europese volkskunst 
aan de KULeuven. Hij is erevoorzitter van het International Committee for 
Folkpoetry en voorzitter van verschillende instellingen voor Volkskunde.  

‘Op verhaal komen’ - Het project ‘Op verhaal komen’ verliep langs twee sporen: 
enerzijds de digitalisering in www.volksverhalenbank.be en anderzijds het 
engagement van het Davidsfonds, dat zich meteen bereid heeft verklaard om een 
selectie van de volksverhalenbank in boekvorm uit te geven. 
 

Het  Davidsfonds-project  startte  in  2004  met  de  publicatie  van  Stefaan Top,  Op 
verhaal komen – Limburgs sagenboek  (Leuven 2004, 272 p.,  ISBN 90-6306-497-7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dit boek bevat 340 volksverhalen, die de hele 
sagenwereld omvat zoals verhalen over aardgeesten 
(kabouters), luchtgeesten, vuurgeesten (dwaallichten, 
schoverik, enz.), watergeesten, spookdieren, allerlei 
soorten weerwolven (man-wolf), terugkerende doden 
(zielen van overledenen, die om een of andere reden 
geen rust vinden), plaaggeesten, heksen (de 
belangrijkste categorie), tovenaars, Duitse schapers, 
toverboeken, tovervoorwerpen, bespookte plaatsen, 
spookfiguren, duivels, vrijmetselaars, historische 
gebouwen en figuren, Bokkenrijders, Jan de Lichte, 
Bakelandt, antisagen en varia. 

 
Dit Limburgs deel – zoals de vier volgende delen – begint met een voorwoord van de 
gouverneur. Daarop volgt een inleiding, waarin de volksverhaalstudie per provincie 
vrij gedetailleerd aan bod komt. Daarna komen de geselecteerde verhalen: 335 voor 
West-Vlaanderen (Leuven 2005, 308 p., ISBN 90-6306-503-5), 305 voor Oost-
Vlaanderen (Leuven 2006, 308 p., ISBN 90-6306-542-6), 300 voor Vlaams-
Brabant (Leuven 2005, 312 p., ISBN 90-6306-528-0) en 370 voor de provincie 
Antwerpen (Leuven 2007, 312 p., ISBN 978-90-6306-563-8). Limburg werd 
hogerop reeds vermeld. Bij al deze traditionele sagen wordt duiding gegeven en 
behoort een besluit. Elk sagenboek wordt afgesloten met drie registers (zaken, 
geografische namen en andere namen), zodat de lezer gemakkelijk vindt wat hij 
zoekt. 
 

Vijf volumes zijn aldus besteed aan de traditionele 
sagenschat van de vijf Vlaamse provincies. Het zijn 
realistische verhalen die de angsten en onzekerheden 
van onze voorouders ventileren. Ze dateren uit de tijd 
van het arme Vlaanderen (eind 19de – begin 20ste 
eeuw) waarin de Kerk een heel belangrijke rol 
speelde. Vandaar dat heel vaak een beroep werd 
gedaan op de macht van de geestelijken (pastoors en 
paters). Hun hulp werd ingeroepen voor alle vormen 
van kommer en kwel. Met gebeden, bezweringen, 
zegeningen, gewijde voorwerpen, enzovoort 
probeerden zij met wisselende kansen het kwaad te 
keren. 
 
Naast deze authentieke en vaak fascinerende volksverhalen uit de oude doos – 
prachtige voorbeelden van narratief erfgoed – is een zesde volume gewijd aan 
moderne sagen en geruchten uit Vlaanderen (Leuven 2008, 264 p., ISBN 978-90-
6306-573-7). Deze 450 verhalen werden onlangs opgetekend bij leerlingen uit het 
secundair onderwijs. Het betreft dus echte jongerencultuur waarin zogezegde wilde 
verhalen voorkomen die handelen over hypermoderne onderwerpen zoals 
alcoholcontroles, seks, drugs, aids, babysitters, gecorrumpeerd voedsel, satanisme, 
oproepen   van   geesten,  kettingbrieven,  onveiligheid,  racisme,  organendiefstallen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



internet, studentendopen, bruiloftsgrappen, halloween enzovoort. Deze eigentijdse 
verhalen zijn nogal hallucinant, worden wel eens verteld als zouden ze waar gebeurd 
zijn en halen af en toe de media. Ze worden door jongeren meestal in de school, in de 
jeugdbeweging en op kamp doorgegeven. 
 
‘Op verhaal komen’ is aldus een gigantisch project, dat van meer dan 50 000 
verhalen digitaal een samenvatting beschikbaar stelt: www.volksverhalenbank.be. 
Het demonstreert de unieke rijkdom van zowel de traditionele als de contemporaine 
volksverhalenthesaurus van de KULeuven.                                             (Stefaan Top) 
 
 
■ Katrien van Effelterre is licentiaat in de Taal- en Letterkunde en was een 
aantal jaren wetenschappelijk medewerkster KULeuven bij de afdeling 
Nederlandse Literatuur en Volkskunde. Het tweede hoofdstuk van deze 
bijdrage is hier en daar schatplichtig aan een tekst van haar hand en 
verschenen in Ethnologia Flandrica (Jaarboek 2004), een uitgave van de 
Leuvense Vereniging voor Volkskunde.  
 
Hoogtechnologisch, zo kan men deze 21ste eeuw wel noemen. We hebben alles onder 
controle. Afstanden bestaan eigenlijk niet meer. Wat in de straten van New York of 
in de binnenlanden van Australië gebeurt, met amper enkele seconden vertraging 
kunnen we er via computer en televisie quasi rechtsreeks getuige van zijn. En het 
bovennatuurlijke dreigt daardoor onder een dikke laag stof te verdwijnen of op z’n 
minst toch minder en minder zichtbaar te worden, zozeer zelfs dat velen zich al (bij 
voorbaat) verheugen omdat ze nu kunnen doen of we ook dat voorgoed achter de rug 
hebben. 
 
Maar is dat allemaal wel zo? Hebben we alles onder controle? En is het 
bovennatuurlijke alleen nog voer voor wijsgeren, waarna alles uitmondt in geleerde 
verhandelingen die steevast verdwijnen in boeken en tijdschriften die weinigen lezen 
en uiteindelijk in bibliotheken belanden om door niemand geraadpleegd te worden? 
 
Mensen blijven ook in deze 21ste eeuw mensen en op dat vlak is er minder veranderd 
dan sommigen graag willen (doen) geloven. Ook nu nog “blijven mensen 
gefascineerd door vreemde zintuiglijke waarnemingen die het product zijn van een 
verbeeldingrijk interpretatievermogen met angst als voornaamste drijfveer”, stelt 
Katrien van Effelterre vast.  
 
Ze geeft meteen een sfeerstukje dat we U niet willen onthouden: “Beeld u eens in dat 
u op een kille novembernacht naar huis wandelt over krakende takken, omsloten 
door een inktzwarte duisternis die ondanks het flauwe schijnsel van de maan alle 
schimmen lijkt te verzwelgen. Witte nevelflarden hangen als aarzelende geesten 
tussen de grijpende takken van statige bomen. Bij het kerkhof hoort u plots een 
geritsel dat uw adem doet stokken en het bonzen van uw hart doet weerklinken in uw 
oren. Achter één van de graven ontwaart u een witte gestalte met twee vurige ogen. 
Grappenmakers?  Of  de  duivel  die  zich  van  de ziel van een dode zondaar meester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



heeft gemaakt? U struikelt over iets en valt met een harde slag op de vochtige aarde 
in de tuin der doden.”  
 
Over ontmoetingen met bewoners van de 
indrukwekkende en beangstigende wereld van 
het “Jenseits” werden in Vlaanderen de 
afgelopen eeuwen tienduizenden verhalen 
verteld. Tientallen studenten uit alle Vlaamse 
provincies gingen in hun regio op zoek naar 
mensen die bereid waren om hen in te wijden 
in de duistere wereld van het volksgeloof. “Die 
unieke verhalenschat” – we citeren hier 
nogmaals KvE – “dreigde in de archieven van 
het Seminarie voor Volkskunde een stille dood 
te sterven, vooral omdat de sagencollectie niet 
publiek toegankelijk kon worden gemaakt en 
omdat niet heel veel personen wisten dat de 
opgetekende verhalen überhaupt bestonden.”  

Schaarknipwerk  
van Bertje Gielis 

 
Onder het moto ‘We moeten teruggeven aan de mensen wat van de mensen is’, wist 
prof. Top met het project “Op verhaal komen” vorm te geven aan het plan om de 
Leuvense sagencollectie te digitaliseren en te ontsluiten. 
 
Zo hebben we nu via de Vlaamse Volksverhalenbank de mogelijkheid om complexe 
zoekopdrachten uit te voeren, waarvan de resultaten binnen enkele seconden op het 
computerscherm verschijnen.                                                            (Johan van Breda) 
 
 

 
                  
 
 
                               .                                                                                     
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voortaan is het dus mogelijk om via www.volksverhalenbank.be – tot 
nu toe bijna twee miljoen bezoekers - op een systematische manier op 
zoek te gaan naar verhalen op basis van een aantal criteria, zoals 
trefwoord, motief, verhaaltype, woorden uit de titel van een verhaal, 
regio, jaartal waarin het verhaal werd opgetekend enzovoort.  
 
Op iedere verhaalfiche vindt de gebruiker tal van gegevens, waaronder 
verschillende hyperlinks die doorklikken naar gerelateerde verhalen en/of 
informatie mogelijk maken. Door te klikken op de regio krijgt men b.v. 
een  lijst  met  andere  verhalen  die in diezelfde regio werden opgetekend.    

 



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

 

De Raad van Bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging nodigt 
U vriendelijk uit op een 

 

GEZELLIG SAMENZIJN 
 

op zaterdagnamiddag 18 oktober 2008 van 14 u tot 17 u 
in “Daknamdack”, Daknamdorp 87 te Daknam (Lokeren). 

Samenkomst om 14 u aan de kerk van Daknam. 
 

Wat kleinschaliger dan onze bijeenkomst van twee jaar geleden te Sint-
Niklaas, maar even gezellig als vorig jaar in Dendermonde. 

 

Op het programma: 
 

 Een gezellige babbel met de vrienden 
 Een drankje en een hapje 
 De film van Fred Scholliers over de Europeade 2008 te Martigny 
 Historisch filmdocument: Een meiboomplanting in het jaar 1942 
 Een presentje voor alle aanwezigen 
 

Hiermee wil het VVKB-bestuur graag gevolg geven aan de vraag die in 2006 in Sint-
Niklaas spontaan door een aantal aanwezigen gesteld werd: Kunnen we dat niet elk 

jaar organiseren? Jawel dus, zij het in wat bescheidener vorm. 
 
Omdat de initiatiefnemers graag vooraf weten hoeveel hapjes ze moeten klaar 
houden, vriendelijk verzoek uw aanwezigheid vooraf te melden aan een van de 
volgende personen: 

 
* Lieven Stubbe, Vredelaan 34 te 1982 Weerde. E-post: lieven.stubbe@telenet.be. 
* Eddy Picavet, Rivierstraat 4 te 9160 Lokeren. Tel. 09/348 27 46. E-post:  

eddy.picavet@scarlet.be 
* Willy Cobbaut, Bosstraat 2, 9310 Baardegem-in-Aalst. Tel. 052/35 54 52. E-post: 

willy.cobbaut@telenet.be. 
 

Koken kost natuurlijk geld. Maar we houden de deelneming in de kosten  (voor een 
paar gratis drankjes en de hapjes) toch aan de lage kant: 5 euro p.p. (ter plaatse te 
betalen). 
 

 
IEDEREEN  VAN  HARTE  WELKOM!          IEDEREEN  VAN  HARTE  WELKOM! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    UITNODIGING 



VOOR                          
UW                      
AGENDA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
VR 12 SEPTEMBER 2008  
            Vlaamse zangavond bij vkg. “Mieke Stout”, waar men niet alleen het Vlaams 

danspatrimonium levendig wil houden, maar ook ons rijk Vlaams 
liederenbestand. Locatie: “Lindencentrum”, Lindenstraat 10 te 2970 Schilde. 
Aanvang om 20.00 uur. Prijs: 2,50 euro (drankbonnetje inbegrepen). Meer 
info: Eddy Demeuter (0475/23 85 71).   

 
ZA 20 SEPTEMBER 2008  
            Volksdansbal van vkg. “Jan en Trien”, Zandhoven. Loc. “Parochiezaal 

Amelberga”, Amelbergastraat te 2240 Zandhoven. Aanvang: 20.00 uur. 
Inkom: 3 euro. Meer info bij Greet van Dijck, Zoegweg 2 te 2960 Brecht. Tel. 
0499/364989.    

 
ZA 27 SEPTEMBER 2008  
            Feest bij de Marjolijntjes – Na het succes van vorig jaar nodigen ze 

opnieuw iedereen uit om er een leuke kinderdansnamiddag van te maken. Org. 
vkg. “Mieke Stout”. Aanvang 14.00 uur. Locatie: Gemeenschapscentrum, 
Schoolstraat 44, 2970 Schilde. Prijs: 1 euro. Info: Mia Belmans (03/383 58 74).  

 
            Volksdansbal van vkg. “Mieke Stout”. Orkest “Bruers en Zussen”. 

Dansleiding: Marc Goosenaerts. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: 
Gemeenschapscentrum, Schoolstraat 44 te 2970 Schilde. Inkom: 3 euro (kledij: 
2,50 euro). Meer info: Eddy Demeuter (0475/23 85 71).    

 
ZA 11 OKTOBER 2008   
           Herfstfeest voor alle dansgroepen. Org. vkg. “Boerke Naas”, Sint-Niklaas. 

Locatie: “De Klavers” te Belsele. Aanvang: 20 uur.  Info bij Sigrun van Eynde 
(03/7779752) of Dirk Adriaenssens (03/2964101).  Of www.boerkenaas.be.  

 
           Jeugdtreffen voor alle jeugddansgroepen en hun leiding. Een leuk spel in de 

namiddag, gevolgd door warm avondmaal en daarna dansbal voor jong en oud. 
Locatie: Ravelingen, Maes en Boerenplein te 8301 Heist-aan-Zee. Aanvang: 
14.30 uur. Org. VVKB Jeugdcollege. Info: Koen Denduyver ((0496/23 18 03).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

28/09/2008 ………………………………………………….             De Kegelaar (Wilrijk) 
26/10/2008 ………………………………………………….                  Jovolka (Kapellen) 
 
Let wel    →   →   →   →   →   →   →   →    In juli en augustus is er geen gouwvendelen 
 

Info  wordt  U  graag  verstrekt  door  Danny  Van  den  Brande  ……..   (0475/695662) 

 

 



ZA 18 OKTOBER 2008  
           Volksdansbal van vkg. “Den Dries”, Deurne. Locatie: Zaal “Bosuil”, 

Merksemsesteenweg 34 te 2100 Deurne. Aanvang: 20.00 uur. Voor de muziek 
zorgen Staf Cogneau en zijn muzikanten. Inkom: 3 euro. Inlichtingen: Jean 
Vleminx – jean.vleminx@pandora.be of vvkb_dendries@hotmail.com.   

 
           Gouwdansavond van gouw West-Vlaanderen. Locatie: “De Mandelroos”, 

Gemeenteplein 1 te 8780 Oostrozebeke. Aanvang: 19.00 uur. Org. “Die 
Rooselaer”. Info bij de deelnemende groepen en via Koen Denduyver 
0496/231803 of koen@hovelingen.be.  

 
            Kaas en wijnavond van vkg. “De Marliere”, Bissegem.  Loc. “Ontmoetings-

centrum”, Vlaswaagplein z/n te 8501 Bissegem. Aanvang: 20.00 uur. Prijs: 10 
euro pp. Info bij Vera Dewitte of www.de-marliere.be.   

  
           Jaarlijks gezellig samenzijn. Org. VVKB. Deze maal in Daknam (Lokeren). 

Na Dendermonde, ook deze maal een mooi programma. Wie er vorig jaar bij 
was, zal er opnieuw bij willen zijn. Details elders in dit  nummer.  

 
ZO 19 OKTOBER 2008  
           Festival naar aanleiding van 50 jaar vkg. “Sneyssens”, Evergem. Aanvang 

15.00 uur. Loc. CC “De Stroming”, Weststraat 31 te 9940 Evergem/Sleidinge. 
Een namiddagprogramma met heel wat soorten traditionele dansen. Nadien 
feestelijke receptie. Kaarten tegen 5 euro, enkel in voorverkoop via 
festival@sneyssens.be of via 09/253 91 10. 

 
ZA 25 OKTOBER 2008  
           Volksdansbal van vkg. “Jovolka”, Kapellen. Loc. “Het Bruggeske”, 

Hoevensebaan 12 te 2950 Kapellen. Aanvang: 20.00 uur. Meer inlichtingen via 
info@jovolka.be of www.jovolka.be.  

 
ZA 25 en ZO 26 OKTOBER 2008  
           Viering 30 jaar “Canteclaer” met een boeiend en gevarieerd avondvullend 

programma: Oogstdansen, feestdansen, vissersdansen en Gentse 
contradansen. Voorstelling van de nieuwe visserskledij. Locatie: 
Theatercentrum,  Otegemstraat 18a te 8550 Zwevegem. Aanvang: Op zaterdag 
om 19.oo uur; op zondag om 15.oo uur. Meer info via Theo Smet (056/64 56 
33) of via www.canteclaerzwevegem.be.   

 
ZA 8 tot MA 10 NOVEMBER 2008  
           Volkskunstweekend – Vkg “De Vlasblomme” uit Bissegem ontvangt tijdens 

dit weekend de Franse folkloregroep “Lo chadas dau poetou” uit Montmorillon. 
Zijzelf stellen zich tijdens een eenmalig optreden voor op zaterdag 8 november 
om 20.00 uur in het OC “De Neerbeek”, Vlaswaagplein te Bissegem. 
Toegangsprijs 5 euro pp. Meer info: 056/37 21 33 – 056/42 09 37. Of via 
de.vlasblomme@gmail.com of www. de-vlasblomme-bissegem.be.   

 
ZA 15 NOVEMBER 2008  
           Hovelingenbal – Aanvang om 20.00 uur in het CC “Zomerloos”, Sportstraat 1 

te 8470 Gistel. Org. Hovelingen-Viking. Prijs: 5 euro. Info: Koen Denduyver 
(0496/23 18 03 of koen@hovelingen.be) En ook dit: Wie de foto’s wil zien van 
Parkival ’08 surft naar www.parkival.be.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZA 29 NOVEMBER 2008  
           Volksdansfeest van vkg. “Knipoog” en de jeugdafdeling “Oogappels”. Locatie: 

CC Bellekouter, Bellestraat 99 te 1790 Affligem. Om 19.00 uur aanvang met 
kinderdansen. Om 20.00 uur volksdans (en zang) voor jong en minder jong. 
Orkest: “Bruers en Zussen”. Prijs: 3 euro (kinderen -12 j. gratis). Info: 
Machteld Van den Bossche (0473/47 53 93 of knipoog@telenet.be).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Noteer  ook  volgende  data  nu  reeds  in  uw  agenda  … 
 

◙  5 – 6 – 7 DECEMBER 2008 - 15de Luciaweekend. Meer informatie hierover in 
volgend nummer. 

◙ 17 JANUARI 2009 – Traditionele nieuwjaarsreceptie van VVKB. Meer details 
in een volgend nummer. 

◙ 24 MEI 2009 – 58ste landelijke meiboomplanting in Dilbeek. Meer details in een 
volgend nummer. 

 
 
 

 

Een tip voor  een volksculturele uitstap  

over de “schreve”  
   
 
 
Wandelaars die de herfstkleuren gaan opzoeken “over de schreve”, zullen 
het zich niet beklagen. Ze vinden er niet alleen de herfst op z’n mooist, maar 
ze stappen ook een streek binnen die zo Vlaams is als de Westhoek aan 
deze kant van de “schreve”.    
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA van de PLUSWERKING in het NAJAAR 
 

Zaterdag 4 OKTOBER 2008 – Cursus en dansen te ’s Gravenwezel. 
Zaterdag 8 NOVEMBER 2008 – Plusdanstreffen  te Schilde. 

 
Voor meer info → wouters.paula@gmail.com of 03/475.12.05. 



Als onze huisfotograaf Fred Scholliers en ondergetekende, beiden vergezeld 
van hun resp. wederhelften, op maandag/dinsdag 28/29 juli jl. via de 
boorden van het Meer van Genève, Franche-Comté en Elzas-Lotharingen uit 
Martigny terugkeerden, viel ons een Duits gezegde te binnen: “Herinneringen 
zijn een paradijs waaruit men niet verdreven kan worden.”  

 

DE 45ste EUROPEADE  
IN ZONOVERGOTEN MARTIGNY 

 
Dat was het citaat waarmee Bert van Woensel zijn verslag over de 34ste 
Europeade – de tweede in Martigny – besloot in het oktobernummer 1997 
van “De Grote Ronde”. Omdat niets meer lijkt op een Europeade dan een 
andere Europeade – idem voor de verslagen nadien – kunnen we hier gerust 
voor ons verslag over de 45ste Europeade – de derde in Martigny – nog even 
wat gaan grasduinen in de tekst waarmee Bert zijn verslag over Martigny 
1997 toendertijd naar “de Grote Ronde” gestuurd had.  
 
Zo bv. zijn drie openingsparagrafen: “Alle Europeades verlopen grosso modo 
volgens hetzelfde scenario. En toch krijgt iedere Europeade haar eigen cachet 
mee. Het is zoals met kerst- en nieuwjaarsfeesten of andere maatschappelijke 
of familiale herdenkingsfeesten. Ze komen altijd op hetzelfde neer en toch 
worden ze telkens als nieuw ervaren en aangevoeld. Velen kijken er een hele 
tijd van tevoren verlangend naar uit. 
 
Tal van VVKB-ers zijn individueel en groepsgewijs erg gesteld op de 
Europeades. De reis en het spektakel – in de goede zin van het woord – 
hebben hun aantrekkingskracht. Maar bovenal zijn de intense belevenis van 
en de gemotiveerde bijdrage tot de manifestatie van de Europese 
verbondenheid in de weelde van de avondlandse volkerenverscheidenheid de 
sterkste stimulansen om aan een Europeade deel te nemen. 
 
Een van de  
vele groepen 
tijdens de 
openingsmanifestatie 
in het amfitheater. 
 
 
 
 
 
 
Foto Fred Scholliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Voor de Vlamingen geldt nog de bijkomende belangrijke factor dat ze in hun 
eigenheid als volwaardig volk in de Europese openbaarheid kunnen treden. 
De hartelijke ontmoeting met groepen uit andere Europese volkeren leidt tot 
vriendschapsbanden die bestendigd worden en dikwijls uitmonden in 
wederzijdse bezoeken achteraf. Dat alles werkt de volmenselijke Europese 
samenhorigheid en de wederzijdse waardering in de hand.”  
 
Enkele cijfers 
 
Een Europeade is vanzelfsprekend zoveel meer dan een verzameling cijfers 
en statistiekjes. Maar toch moeten we ons verslag daarmee beginnen. Cijfers 
geven tenslotte een algemeen beeld van een gebeurtenis die door omvang en 
opzet om wat cijfergegevens vraagt. 
 
De 45ste Europeade voor Europese Volkscultuur die van woensdag 23 tot 
zondag 27 juli 2008 plaats had in Martigny, stad in het Zwitsers kanton 
Valais (Duits: Wallis) werd bijgewoond door 5 232 deelnemers. Ze kwamen 
uit juist geteld 27 Europese staten en vertegenwoordigden een veertigtal 
regio’s in Europa. De optocht van alle deelnemende groepen op 
zaterdagnamiddag 26 juli telde 201 nummers, te beginnen met de Thebaanse 
Trompetten van “Hanske de Krijger” uit Oudenaarde, om te eindigen met de 
Internationale Regieploeg. Aan deze Europeade namen in totaal 15 (grotere 
en kleinere) muziekgroepen deel, naast 17 koren en 168 volkskunstgroepen. 
Uit Vlaanderen hadden zich 323 deelnemers ingeschreven, leden van 24 
volkskunstgroepen.  
 
 
 
 
Ook dit jaar oogstte het  
VVKB-koor 
veel succes 
tijdens de 
koor- en muziekavond. 
 
 
Foto Fred Scholliers 
 
 
West-Europa is uiteraard altijd goed vertegenwoordigd geweest bij elke 
Europeade. Na de val van de Berlijnse Muur begonnen ook de deelnemers uit 
Oost-Europa te komen. De vroegere Oostbloklanden hebben nu definitief de 
Europeade ontdekt. Uit Roemenië waren drie groepen gekomen, uit Bulgarije 
waren het er twee. Tien Hongaarse groepen stonden op de deelnemerslijst en 
er was zelfs een groep uit Armenië en eentje uit Georgië. Estland, Letland en 
Litouwen waren opnieuw ruim vertegenwoordigd, evenals Tsjechië. Samen 
spraken alle deelnemers zowat 25 talen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enkele frappante punten 
 
Een volledig verslag maken van deze Europeade zou vele bladzijden van dit 
nummer van “De Driesprong” beslaan. Ondoenbaar dus. We halen er daarom 
slechts enkele frappante punten uit. 
 
■ In Estland leeft nog een belangrijke Russische minderheid, een gevolg van 
de migratiepolitiek uit de Sowjettijd toen Stalin op die manier zijn 
bezettingspolitiek onomkeerbaar trachtte te maken. De meerderheid in 
Estland en die Russische minderheid leven niet altijd in de beste 
verstandhouding met elkaar. Toch telde de afvaardiging uit Estland in 
Martigny, naast 13 Estse groepen, ook twee Russische groepen uit Ida-
Virumaa en meer precies het muziekensemble “Russitshi” en de dansgroep 
“Suveniir”. Niemand uit Estland maakte daar bezwaren tegen.  
 
■ Na het einde van Wereldoorlog II werd de Duitse bevolking uit 
Tsjechoslowakije – de zgn. Sudetenduitsers -  op een tamelijk onmenselijke 
manier het land uitgezet, dit in tegenstelling tot wat tussen de westelijke 
geallieerden en Stalin was afgesproken. Toch stapten op zaterdag 26 juli jl. 
acht Tsjechische groepen vreedzaam in dezelfde optocht door het centrum 
van Martigny als de leden van de “Sing- und Spielschar der Böhmerwälder” 
met voorvaderlijke “roots” in voornoemd Sudetenland en als dusdanig ook 
vermeld in de deelnemerslijst.  
 
 
De verder in het artikel 
vermelde Duitse bus 
waarmee een Tsjechische 
groep de reis naar 
Martigny gemaakt had, 
wat tien jaar geleden 
absoluut niet mogelijk 
geweest was. 
 
Foto Fred Scholliers 
 
■ En nog even aansluitend bij voorgaand punt: De Tsjechische groep 
“”Folklorní Soubor Špindleráček” had de reis naar Martigny gemaakt aan 
boord van een bus van het Reisebüro “Rübezahl Reisen”, zijnde de Duitse 
benaming voor de bekende berggeest uit het Reuzengebergte, maar decennia 
lang angstvallig en uitsluitend als “Krakonoš” in het Tsjechisch vernoemd. 
Dat de Tsjechen daar vandaag de dag geen punt meer van maken, ook dat 
heeft de Europeade ons geleerd.  
 
Tot slot 
 
Een en ander werd in goede banen geleid door het Internationaal Europeade- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



comite (voorzitter Bruno Peeters), het locaal comité (voorzitter Olivier 
Dumas), de regisseur Roland de Corte, de regieploeg o.l.v. Annemarie de 
Ridder en een 400-tal vrijwilligers uit Martigny en omgeving.  
 
De toekomst voor de Europeade lijkt verzekerd. Volgend jaar geven we elkaar 
rendez-vous in de Litouwse havenstad Klaipeda en dit van 22 tot 26 juli 
2009. De Duitse stad Dachau staat op het lijstje voor 2010 en in de zomer 
van 2011 trekken we naar Tallinn, hoofdstad van Estland. Voor de jaren 
nadien hebben hun kandidatuur gesteld: L’Aquila (Italië) – Cantanhede 
(Portugal) – Bozen (Süd-Tirol, Italië).  
 
En om dit stukje helemaal af te sluiten: Als Fred Scholliers (met 
ondergetekende als assistent) zaterdagnamiddag 26 juli van op de tribune in 
de Avenue de la Gare de optocht aan het talrijk opgekomen publiek 
voorstelde, inbegrepen een welkomstwoordje voor alle deelnemende groepen 
in hun eigen moedertaal, kregen we daar het gezelschap van een Hongaarse 
TV-ploeg. Die hadden de hele Europeade trouwens vanaf de eerste dag 
meegemaakt. Belangstelling als voorbode van een Hongaarse kandidatuur 
om over enkele jaren de Europeade naar Boedapest te halen? 
 

Willy Cobbaut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bruno Peeters, voorzitter van het Internationaal Europeadecomité, 
begon traditiegetrouw zijn spreekbeurt tijdens de slotmanifestatie van 
zondagnamiddag in het Nederlands. Hij zei o.a.: 
 
“Als een echte brede volksbeweging hebben wij allen – trouw aan ons 
ideaal eenheid in verscheidenheid – getuigenis afgelegd van wat 
vriendschap in vreugde en solidariteit vermag. Samen hebben wij 
bewezen dat Jean Monet het goed voorhad toen hij stelde dat ‘indien hij 
kon herbeginnen met het grote project van een Verenigd Europa, hij het 
langs de weg van de cultuur zou doen.’”   
 



JUBILEUMJAAR VOOR DE HEIKNEUTERS 
 
In de onmiddellijke omgeving van het “Parc du Manoir” in Martigny waar 
tijdens de voorbije Europeade het “Forum” zijn tenten (en kiosken) 
opgeslagen had, werd zaterdagavond 26 juli jl. een feestje gebouwd. 
Fotograaf/cineast Fred Scholliers en ondergetekende hadden daar natuurlijk 
weet van en zijn daar uiteraard ook een kijkje gaan nemen. Reden van dat 
feestje: “De Heikneuters” uit Pulle vieren dit jaar hun 35ste verjaardag en dat 
mocht dus ook in Martigny een uitkopertje krijgen. 
 
Inderdaad, in 1973 zag vkg.  “De Heikneuters” (= spotnaam voor de 
Pullenaren) in Pulle het levenslicht naar aanleiding van het jubileum van de 
pastoor die in dat jaar precies een kwarteeuw als herder daar zijn schapen 
hoedde. De groep trok in 1983 voor de eerste keer naar de Europeade die 
toen in Wenen georganiseerd werd. Sindsdien hebben ze geen enkele 
Europeade gemist en Martigny werd dus nummer 26 op hun lijstje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan Maryse Barthels en alle “Heikneuters” onze welgemeende gelukwensen 
en nog vele jaren volkskunstbeoefening toegewenst! 

Willy Cobbaut   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Dank U, vrienden! 
 

Op zaterdag 16 augustus jl. hebben we in de parochiekerk van Spoele/Lokeren 
afscheid genomen van Lieve de Castro. Bijna een halve eeuw lang heb ik met haar lief 
en leed gedeeld, drie kinderen en acht kleinkinderen de wereld in gestuurd.  
 
Ik wil langs deze weg iedereen danken die mij hun deelneming hebben betuigd in deze 
moeilijke dagen. 

Eddy Picavet 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Nachtfoto van “De Heikneuters”                  
 

               FOTO FRED SCHOLLIERS 



 
Van vrijdag 8 tot zondag 10 augustus jl. organiseerde vkg. “Knipoog” in de 
parochiezaal “De Patro” te Hekelgem de jaarlijkse “Fosseleade”, qua 
benaming een verwijzing naar zowel de Europeade als naar de Fosselstraat in 
het adres van de voornoemde parochiezaal.  
 
 

GEZELLIGE FOSSELEADE 
bij “Knipoog” in Hekelgem 

 
 
Het programma begon op vrijdagavond 8 augustus met een 
verbroederingsbal. Op zaterdagavond 9 augustus kon men er een 
volksmuziekavond meemaken. 
 
De agenda van uw dienaar liet echter niet toe om het volledig programma 
mee te maken en zodoende zijn we traditiegetrouw pas op zondagnamiddag 
10 augustus in Hekelgem verschenen. Het feest werd geopend door de 
Knipoog-vendeliers die “Den Tripel” – niet nen tripel – zwaaiden. Een 
kwartier later verschenen de “Oogappels” – de jeugdafdeling dus – op het 
podium met “Stielen en ambachten”, waarin men resp. een boerinnetje, een 
boer, een wasvrouw, een botermaker, een schoenlapper en een 
schoorsteenveger kon herkennen. 
 
De voorbije jaren 
verbroederden de leden van 
“Knipoog” met een elftal 
volkeren in Europa. Nu was 
het de beurt aan Slovenië, 
meer precies de leden van 
de folkloregroep “Marko” 
(foto hiernaast) uit Beltinci, 
een eerder landelijke 
gemeente in het noord-
oosten, tegen de grens met 
Hongarije aan. Ze brachten 
een rustig, maar altegelijk 
aantrekkelijk programma.  
 
De namiddag werd afgesloten met de “oudere” dansers van “Knipoog”, een 
tweede optreden van de gastgroep, de eigen vendeliers en samendans. Voor 
de muziek zorgden enkele muzikanten van “Bruers en Zussen”. 
 
We hebben van het programma genoten, een en ander mooi omkaderd door 
het groen in de tuin van de parochiezaal. Een natje en een droogje, dat was er 
natuurlijk ook bij, maar dat had U zelf al geraden.  

Willy Cobbaut          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Zaterdagnamiddag 16 augustus jl. dwarrelden beiaardklanken over de 
daken van Dendermonde. Dat is in de Ros-Beiaardstad niet ongewoon, ware 
het niet dat het deze maal niet enkel volksliedjes, maar ook volksdansmuziek 
was. Even tevoren werden de centrumstraten van Dendermonde opgevrolijkt 
door een voorbijtrekkende optocht met dans- en muziekgroepen uit Portugal, 
Hongarije, Slovenië, India en Oezbekistan. Ook de vendeliers en de leden van 
vkg. “Reynout” waren van de partij. En om het plaatje volledig te maken: Met 
het stadhuis als decor werd dat gezelschap van ongeveer 180 personen ijverig 
door een aantal fotografen op de – nu digitale – plaat vastgezet. 
 

DENDERMONDE ONTDEKTE DE WERELD 
op het festival van vkg. “Reynout” 

 
Wat in onze eerste paragraaf verteld wordt, was een momentopname van het 
8ste Internationaal Volkskunstfestival, om de vijf jaar in Dendermonde 
georganiseerd door vkg. “Reynout”, die dit jaar meteen zijn 60ste verjaardag 
vierde. 
 
Een en ander was begonnen – de 
maanden voorbereiding vergeten we 
even – op woensdavoormiddag 13 
augustus met de aankomst van de 
Sloveense groep “Marko” uit Beltinci. s’ 
Namiddags arriveerden dan de leden 
van de “Rancho Folclórico do Centro de 
Convívio do Carvalho” uit Portugal en de 
leden van “Csepel” uit Hongarije. Een 
dan later werd het deelnemerslijstje 
vervolledigd met “Spandan” uit India en 
“Lazgi” uit Oezbekistan. Tot woensdag 
20 augustus bleef het een drukte van 
jewelste in de Gemeentelijke Basisschool 
aan de Rootjensweg te 
Grembergen/Dendermonde waar het 
festivalcentrum gevestigd was, 
inbegrepen keuken en bar, twee 
belangrijke dingen zoals iedereen weet 
die ooit een festival mee hielp 
organiseren.  
 
Het gezellig samenzijn van woensdagavond was al meteen een voltreffer, 
evenals nadien het folkbal van zaterdagavond en het afscheidsfeest op 
dinsdagavond. Ondertussen hadden de groepen ook al een reeks 
bedrijfsbezoeken afgewerkt, waren ze naar de kust geweest en hadden ze 
optredens  verzorgd  in  rusthuizen  te  Dendermonde  en  Zele.  Maar  vooral,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



uiteraard het belangrijkste wapenfeit van het festival, waren de zes groepen 
er in geslaagd het CC “Belgica” in de Kerkstraat te Dendermonde viermaal 
quasi te laten vollopen. Een prestatie, als U het ons vraagt! 
 
Vkg. “Reynout” kan tevreden terugblikken op een geslaagd festival dat niet 
alleen een voltreffer is gebleken wat de publieke belangstelling betreft, maar 
eveneens een schoolvoorbeeld was qua organisatie. Want ook die trein is acht 
dagen lang mooi op de sporen gebleven, mede uiteraard dank zij het werk 
van velen! 

Johan van Breda         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EEN TOEMAATJE … 
 

 
De optocht van zaterdagnamiddag 26 juli 2008 tijdens de Europeade te 

Martigny leek bijwijlen een echt volksfeest! (Foto Fred Scholliers) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
 
 

  In het spoor van den bompa 
 
 

Theater heeft me altijd sterk aangesproken. Het blijkt dat ik dat van mijn 
grootvader langs vaders kant heb geërfd. Hij zong in het café chantant en 
kon ook een heel gezelschap entertainen. Ik was amper zeven als wij – 
mijn broer en ik – als kleinste ukkepukken van het cabaretgezelschap “De 
Wase Uilenspiegels” onze eerste passen op de scène mochten zetten. Rob 
de Gendt bleek onze mentor. Hij ook introduceerde me bij het 
toneelgezelschap “De Katholieke Gilde” in Sint-Niklaas waar Dries 
Waterschoot in 1947 tekende voor de regie van “De Kathedraalbouwer” 
van de Antwerpse auteur Lode Cantens, die ook “Kabouters in de Stad” 
schreef dat ik later nog zou monteren met het Lokers Jeugdtoneel.  
 
In de productie rond de bouw van de Antwerpse kathedraal speelde ik 
Cockijn, het zoontje van Peter Appelmans. Het eindigde voor mij wel heel 
dramatisch: Ik was mijn vader achterna gekropen op de stellingen, maar 
stortte fataal naar beneden. Eén van de steenkappers bracht mij in zijn 
armen terug naar moeder. 
 
Ik zie het nog zo voor me. De ontsteltenis van al die bouwers en kappers, 
het verdriet van moeder en de buurvrouwen … Natuurlijk mocht ik de ogen 
niet openen, maar stiekem loerde ik toch even tussen de wimpers door … 
Ik ben altijd zeer nieuwsgierig geweest … In de zaal was de spanning te 
snijden … Toen na de voorstelling in de stadsschouwburg het doek terug 
opging en iedereen kwam groeten, moest ik van Dries een stap vooruit 
zetten en kreeg ik een extra applaus … Ik liep op wolkjes; onze papa niet 
minder … 
 
Sindsdien was ik door de toneelmicrobe gebeten. De speciale geur van 
grime en baardlijm, de heel aparte sfeer achter de scène, de magie die elk 
decorstuk uitstraalde, het fascineerde me steeds meer en meer … In die 
dagen was er ook nog de klassieke souffleursbak, waar ik mijn eigen 
benepen plaatsje had en alles kon mee volgen … Ik vond dat heerlijk! 
 
Voor de jaarlijkse prijsuitreiking van de Sint-Rochusschool was ik er altijd 
bij als er een kort of langer sprookje werd opgevoerd waaraan meester 
Temmerman met ons weken lang werkte. Trouwens, als er een 
kinderrolletje in een of ander toneelwerk voorkwam,  kwam  men  wel  
altijd  bij  de “Picavetjes” terecht. Zo voor de titelrol voor “Neo, een held  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



der catacomben”, “De klucht van de brave moordenaar”, “En waar de 
sterre bleef stille staan”  of “Stille Nacht”. Keer op keer kwam ik op de 
scène of achter de schermen terecht en snoof ik de aparte sfeer op die ook 
een circus uitstralen kan. 
 
Het heeft me nooit meer los gelaten. Meer zelfs! In 1964 werd binnen de 
Lokerse toneelvereniging “Lust naar Kunst” door Amaat Drossens het 
“Lokers Jeugdtoneel” opgericht. Ik voelde mij er onmiddellijk thuis, nam 
in 1967 zelfs de leiding over. Het hield de aanloop in naar een zeer 
succesrijke periode die tot 1986 doorliep en waarin het Lokers Jeugdtoneel 
als reizend gezelschap zowat vijfhonderd voorstellingen bijeen speelde 
over alle Vlaamse provincies verspreid. Ik waagde me zelfs aan het 
opzetten, uitschrijven en vertolken van een eigen monoloog, waarin mijn 
kinderjaren centraal stonden. “Beelden uit mijn Kinderjaren” bracht ik, 
begeleid door een accordeonist met melodietjes uit de veertiger/vijftiger 
jaren, zo’n vijftig keer, o.a. ook voor de Vlaamse club in Calgary (Canada).  
 
Dat onze jongste zoon ook van kleins af zou worden besmet met de 
toneelmicrobe betekende voor ons een grote voldoening. Regiewerk voor 
jongeren, belichtingsplannen, massaspelen … Elk jaar opnieuw tekende hij 
voor schitterende producties in Lokeren, Beveren, Bornem. Hij kreeg zelfs 
meermaals uitzonderlijk positieve reacties voor de technische 
ondersteuning van “Plankvast” (Waasmunster), “Muzart” (Beveren), 
“Aurora” (Lokeren) … Hij tekende zelfs het decorontwerp voor het tournee 
van “Up with People” in ons land. 
 

Kunt u zich dan ook 
voorstellen hoe fier ik was 
toen ik hoorde dat Reindert, 
zijn jongste zoontje, werd 
geselecteerd voor de rol van 
“Mieleke Scholliers” in de 
musical “Daens” die begin 
oktober in première gaat! 
Ook voor hem zit er een 
sterfscène in, precies zoals 
mijn toneelavontuur zowat 
60 jaar geleden startte … 

 
Louter toeval? Daar spreek ik mij niet over uit. Maar van één ding ben ik 
wel zeker: Ook ik zal bij de première in Antwerpen op wolkjes lopen … 
Mijn kleinzoon die de traditie verder zet … Is er iets mooiers voor een opa 
die zich in zijn kleinkind zo kan herkennen? … 
 
Nee toch!                      

Eddy Picavet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WIST JE … 
 
 
 
DAT Daknam verwijst naar de familie 
Dako die hier gronden liggen had? 
 
DAT in de loop van de jaren de naam 
Dacknam en Dackenam ook voor-
kwamen; men wat verder in de tijd ook 
over Dackenen en Dakanham sprak en 
men in een oorkonde van de twaalfde 
eeuw zelfs Dakingahem kon lezen. Het 
betekent altijd wel het heem of de 
woonplaats van de familie Dako. 
 
DAT er ooit sprake was van een waterkasteel van de Graven van Vlaanderen, 
maar waarvan men niets meer heeft teruggevonden? Van hieruit zou 
Johanna van Constantinopel in 1219 zes bunder grond (vrij van belastingen) 
hebben geschonken aan zowel de kerk van Sinaai als deze van Sint-Niklaas. 
Op die gronden mocht niet worden gebouwd. Zo ontstond in feite de grootste 
markt van het land, al bleef men niet trouw aan de belofte. Beide parochies 
werden in 1217 opgericht.     
 
DAT de Daknamnaars ook wel eens worden omschreven als …  bosjesvolk, 
hottentotten, en men laatdunkend spreekt over “Die van Daknam; slechts 
zeven huizen en een varkenskot …” Nochtans was Daknam tot aan de fusie in 
1977 een zelfstandige gemeente met amper 800 inwoners. 
 
DAT pas in 1953 Daknam als Reynaertdorp werd opgenomen in de route van 
Hulst naar Gent en zo ook in Daknam liefst twee Reynaertbanken werden 
neergepoot: één onder een linde op het dorpsplein en één in de Middendam 
waar Nobel zijn hof zou hebben samengeroepen en alle dieren present waren, 
op uitzondering van … Reynaert, die niet durfde gaan omdat “hem daer 
wachtte weinig lof …”.    
 
DAT er sinds 1982 de “Orde van Meidames en –heren van Daknam” bestaat 
die elk jaar op Pinkstermaandag een nieuw lid in de “Orde” opnemen om hun 
verdienste in de steun aan en verdere uitbouw van Daknam. Een erkenning 
voor het leven … 
 
DAT ons redactielid Eddy Picavet als meiheer 2002 in de “Orde’ werd 
opgenomen om zijn verdienste als regisseur van de Reynaertkring en als 
enthousiast propagandist en regionaal medewerker bij meer weekbladen 
waar de activiteiten in Daknam altijd flink in de verg werden gezet. Hij ook 
sinds 2005 als voorzitter de stichter Aimé Arens opvolgde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DAT de oude “Vrienden van de Europeade” – maar ook veel anderen! – op 
zaterdagnamiddag 18 oktober e.k. in Daknam worden verwacht voor een 
gezellige namiddag in de sfeer van Reynaert. En tussen een droogje en 
een natje ook als eersten de film van Fred Scholliers over de 
Europeade 2008 in Martigny zullen te zien krijgen.  
 
DAT dit heel wat belooft. Van sfeer en gezelligheid kan men verzekerd zijn. 
Maar dat is in Daknam altijd het geval!   
 

Van iemand die het kan weten! 
 

  
 
VERHALEN  UIT  FRANS-VLAANDEREN 
 
(Nvdr – Omwille van de sfeer hebben we aan de oorspronkelijke teksten, gepubliceerd resp. in 
1925 en 1934, niets gewijzigd. Bedoeld zijn hier dan vooral de spelling én de dialectwoorden.)  
 

DUIVELSCHE ZAEKEN 
 
Seven Strackx en Jan Berlou, twee dieven zonder patente,  hadden met hunne fyne 
neuze geroken – ja, hoe riekt een dief dat ? de Heer is het wys – dat boer Fye Caduyn 
van Crochte, eene hamme in zyne schouwe gehangen had. Die reuke, hoe meer dat ze 
er op peisden, deed hun het water in den mond komen en dat water miek hun herte 
zoo week, zoo week, ze zoûn en ze moesten, opperwaert uit, van die hespen ‘ne keer 
proeven. 
 
Zoo, seffens een plan gemaekt, en met den eersten donkeren nacht, Seven en Jan naer 
boer Caduyn’s. 
 
In twee wippen, ze zyn op ’t dak, en van daer, naer de kave. Jan bindt een reep onder 
zyne armen en Sevan belast zich van zynen maet al stillekens door de schouwe te laten 
neerzinken. Al wel. Jamaer, als Jan aen de hoogte komt waer de hespen hangen, en 
dat hy er een van den nagel neemt, wordt dat gewichte al met ‘nen keer zoo zwaer 
voor Seven, dat hy den reep liet schieten en dat Jan, met groot gedruisch en met zyn 
drie hespen, in de potten en pannen van den heerd valt! 
 
- Caduyn, zegt de boerinne, die wakker schiet van al dat geruchte, Caduyn weer-je, ’t 
spookt in huis. 
- Spoken, zei Caduyn, al syn oogen open trekken. 
- Ja ‘t, hoor-je ’t niet, zei de boerinne, toe, weer-je. 
- Ja ‘k, ‘k hoor ‘lyk entwat, zei Caduyn. 
- Ja, en toen, zei de boerinne. 
- Ja, en toen, zei Caduyn, ‘k zal moeten ‘ne keer gaen kyken, als ’t alzoo is, zei Caduyn. 
- Ja-je, en weer-je lyk een fraeien, zei de boerinne, myn herte staet er stille van, klare 
van alteratie. 
 
Zoo, boer Caduyn kruipt met een lang achterste uit zyn bedde, schiet zyn broek aen, 
en al trekhielen komt hy den voutetrap af, in huis te wege. Maer, ’t is helledonker.  En,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



daer hy een sulfertje aensteekt, Jan, die boutrechte in den hoek van den heerd staat, 
blaest het uit. Een tweede aengestoken, opnieuw uitgeblazen! Boertje Caduyn voelt 
zyn haer op zyn hoofd rechte ryzen en ’t koude zweet langs zyn rugge loopen en hy 
eerselt drie stappen achteruit. 
 
- Komt gy van Godswege, spreekt, roept hy, maer komt gy van duivelswege, gaet 
vanwaer gy gekomen zyt. 
- Zet de deure open, zei Jan, met een stemme die wel van zeven voet onder de eerde 
kwam en boertje’s beenen deed beven in zyn broek. 
 
Boertje Caduyn en had niet te verletten, met zeven haesten snakte hy de deure open 
en alzoo gerocht Jan buiten, met de hespe onder zynen arm en de reep achter zyn 
hielen. 
 
Hij was nog maer schaarsch buiten met reep en al, of de deure vloog toe en in een wip 
was boertje weer op de voute. 
 
- Wyf, zei Caduyn, en hy beefde ‘lyk een blad, wyf, zei hy, schuif op dat ik in bedde 
kruipe, ‘k en sta op myn beenen niet meer, ’t was de duivel! 
- De duivel, Caduyn, zei de boerinne. 
- Ja, de duivel, zei boertje, en, bovenal dien, ‘k heb zyn steert over de zulle zien slepen 
en ’t en was, myn verdooie, geen truntaert. 
 

(R. DESPICHT – “De Vlaemsche Stemme in Vrankijk”, juni 1925)   
 

  
SLIMME VOGELS 
 
Tusschen Kerstmis en Nieuwjaar had boer Fijnaert van Donderzeele een Waal, een 
stedeling in huis gekregen: Monsieur Gontran. En die “Monsieur Gontran” wist van 
alles te spreken en overal zijn woordje te zetten. Boer Fijnaert peinsde: “Jan Moei-al, 
zeker! Maar Piet Weet-al, mis! Ik ken allang die slimme vogels, die Waalsche 
wijsneuzen. 
 
Op een morgen dat Fijnaert presseerd was om naar de markt te rijden, vroeg hij aan 
“Monsieur Gontran” het paard te willen optuigen: 
 
- Met voldoening! riep Gontran. Bij vader in de stad doe ik alles. Maar eerst bleef hij 
wat haperen bij de staldeur. 
- Wat zoekt ie daar? riep de boer. 
- De knop van d’elektrieklamp! 
- Ah! Ah! Ah! Neem uw handen en kijk met de putten! Hier is het hoofdstel! Zet het op 
’t paard zijn kop! 
 
“Monsieur Gontran” met verlakte schoen, schoof naar ’t sliet en hij kruide daar wat: 
- Is ‘t gedaan? riep boer Fijnaert. 
- Neen … baas … Ik kan dat hoofdstel niet over zijn kop krijgen, zijn ooren zijn 
bevrozen! 
- Ah bah! zei Fijnaert naderend. En dan: Stomme uil! Hij heeft eene koe vast bij de 
horen! 
 

(R. VAN DE MEULE – “De Torrewachter”, mei 1934) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

   SPROKKELINGEN 

 
♣ MON DE CLOPPER – TIEN JAAR GELEDEN – Op 26 december van dit jaar 
zal het precies tien jaar geleden zijn dat Mon de Clopper op 76-jarige leeftijd te 
Ekeren overleed. Het spreekt vanzelf dat het november-december-nummer 2008 van 
“De Driesprong” aan de figuur van de stichter en voorzitter van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging de passende aandacht zal besteden.   
 
♣ DE KREBBEL – “Ik tekende dezen krebeldans op te Hulshout ten jare 1908 van 
een ouden speelman. In de Kempen werden nog andere krebeldansen uitgevoerd, 
doch op nieuwere melodieën.” Zo noteerde Theophiel Peeters in Bundel IV van zijn 
“Oudkempische volksliederen en dansen”, een uitgave uit 1952. De dans heet daar 
“De krebel”.  
 
Bij ons is deze dans nu bekend als “De Krebbel”, een creatie van Harry Reyntjens op 
de wat opgesmukte melodie uit Hulshout. Een lezer vroeg ons naar de betekenis van 
het woord “kreb(b)el”. Hij veronderstelt dat = twistzieke vrouw. Cfr. de Nederlandse 
woorden kribben (= ruziemaken) en kribbig (= prikkelbaar). Of moet men het zoeken 
in de richting van kras (voor zijn/haar leeftijd)? Weet iemand de juiste betekenis?    
 

 

 

♣  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

♣  DE VVKB OP HET INTERNET – De VVKB op het internet ontmoeten, dat 
kon natuurlijk al lang. Tik “vlaamse volkskunstbeweging” als zoekterm bij 
Google in en er bieden zich 543 pagina’s aan waarin U kunt gaan rondneuzen. 
Met vvkb als zoekterm is er keus uit 575 resultaten.  
 
Maar sinds een vijftal maanden heeft de VVKB ook een eigen website en dat 
bedoelen we natuurlijk. www.vvkb.org om meer precies te zijn. U bent daar 
nog geen kijkje gaan nemen? Onvergeeflijk eigenlijk! Wat U nu moet doen? 
Onmiddellijk de lezing van dit nummer van “De Driesprong” even onderbreken, 
direct naar uw computer hollen, www.vvkb.org intikken … en het resultaat 
bewonderen. Benny Meyns heeft er echt iets moois van gemaakt! 
 
Organiseert uw groep de komende maanden een publieksactiviteit? Dan kunt U 
dat natuurlijk aan de redactie van “De Driesprong” melden. Waarvoor bij 
voorbaat onze dank. Maar U kunt ook zelf die activiteit laten opnemen in de 
kalender van de website. Belangrijk toch?  
 
En U kunt nog iets doen. Als uw groep een eigen website heeft, kan de webmaster 
een zgn. link leggen tussen die groepswebsite en die van de VVKB. Als dat 
ondertussen nog niet gebeurd is, zet U dat maar als agendapunt op het 
programma van de eerstvolgende bestuursvergadering.  
 



 
♣  ANTWERPEN DANST ER(F)GOED OP DVD – Op zaterdagavond 12 april jl. 
waren velen present in het CC “De Kollebloem” te Puurs boor het totaal-volkskunst- 
spektakel “Antwerpen danst er(f)goed. Die schitterende avond is nu ook als film te 
bekijken. Daarvoor zorgde Fred Scholliers.  
 
Deze DVD kan besteld worden tegen de prijs van 15 euro (incl. portkosten). Voor 
info en bestellingen: Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77 te 9200 Dendermonde. Tel. 
052/21.77.34. Of e-post: fred.scholliers@telenet.be. Rek. 799-5075615-92 van Fred 
Scholliers, Dendermonde.  
  
♣ JULIAAN WILMOTS - Het belang van Juliaan 
Wilmots (1936-2000) voor de Vlaamse lied- en 
koorbeweging in het algemeen en het ANZ in het 
bijzonder kan moeilijk overschat worden. In een 200 
pagina's dik boek wordt nu hulde gebracht aan de 
Vlaamse musicus Juliaan Wilmots. Het bundelt een 50-
tal getuigenissen van vrienden, familie en collega's uit 
binnen- en buitenland, o.a. Vic Nees, Lode Dieltiens, 
Hugo Portier, Jari Demeulemeester ... Elk belichten ze 
een ander aspect: Juliaan als musicus, componist, 
dirigent, koorleider, leermeester, als Limburger, 
Vlaming, flamingant en wereldburger, maar vooral als 
mens. Het boek bevat tevens een korte biografie alsook 
een opuslijst. (Overgenomen uit de ANZ-Nieuwsbrief - 
7/2008). 
 
Verdere info – Uitg. Elfjulicomité Limburg vzw. Prijs: 15 euro. Te bestellen bij het 
ANZ, Collegelaan 106, 2100 Antwerpen. Tel. 03/237.93.92. E-post: info@anz.be. 
 
♣ DE GRATIS VRIJWILLIGERSVERZEKERING – Het blijft merkwaardig stil 
in de zaak van de gratis vrijwilligersverzekering. Een en ander stelt ons dan ook niet 
overdreven gerust. Op het internet vonden we een verslag uitgaande van de Federatie 
van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk dd. 20 juni 2008. Na lezing konden 
we alleen maar herhalen: Een en ander stelt ons niet overdreven gerust. We drukken 
het hier, ter informatie van onze lezers, gedeeltelijk af. 

“Budget gratis vrijwilligersverzekering verzandt in geruzie.  Minister 
Reynders werd op 10 juni en op 19 juni opnieuw bevraagd over de middelen 
voor de gratis provinciale vrijwilligersverzekering en de verdeling van de 
middelen van de Nationale Loterij in het algemeen. Gisteren daagde de 
minister niet op tijdens de plenaire vergadering van de Kamer. 

Didier Reynders, Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, 
werd op 10 juni in de federale Commissie Financiën en Begroting opnieuw 
bevraagd over de toekomstige financiering van de provinciale verzekering 
voor  vrijwilligers.  De  minister  antwoordde   nog  geen  akkoord  te  hebben 

 

 

 

 

 

 



gekregen van zijn collega-ministers over het verdelingsvoorstel voor de 
middelen van de Nationale Loterij. Het Koninklijk Besluit over de 
Loterijmiddelen moet daarom nog even wachten. De minister bevestigde wel 
dat in het voorstel een bedrag van € 850.000 voor de gratis provinciale 
vrijwilligersverzekering is opgenomen. Dit is, in tegenstelling tot wat de 
minister meent, minder dan vorig jaar. Vorig jaar werd een bedrag van € 
1.000.000 vastgelegd. 

Op 19 juni, tijdens de plenaire vergadering van de Kamer, zou de minister op 
vraag van Bruno Tuybens (sp.a) nogmaals toelichting komen geven over de 
stand van zaken bij de verdeling van de loterijmiddelen. De minister daagde 
echter niet op. Hij begeleidde op dat moment de prins van Monaco bij zijn 
bezoek aan Luik. Tuybens kon er niet mee lachen en eiste tevergeefs dat de 
minister naar het parlement ontboden zou worden. Uiteindelijk antwoordde 
staatssecretaris Clerfayt in de plaats van de minister dat er nog niet veel 
gebeurd is en de discussies in de regering nog volop aan de gang zijn.” 

♣ GEZOCHT – Een van onze redacteurs zoekt te kopen tegen elke redelijke prijs 
het werk “Koekplanken” (Bussum, 1961) van J.J. Schilstra. Hiervoor  contact 
opnemen met de redactie.  

Een andere redacteur is op zoek naar het werk “Ars Folklorica Belgica – Noord- en 
Zuid-Nederlandse volkskunst” van P. de Keyser (red.). (Antwerpen, 1949-1956, 2 
dln.) Contact opnemen met de redactie. Dank bij voorbaat. 

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

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

₪                                                                            OPINIE 
 
 
Een opiniestuk kan een uitgesproken en bijwijlen zeer controversiële mening als 
onderwerp hebben. Dat moet kunnen, natuurlijk. Waarom ook niet, trouwens? Maar 
dat hoeft uiteraard niet elke keer zo te zijn. De paragrafen die nu volgen, zijn 
inderdaad veeleer op een keuvelende toon gebrachte overwegingen over een aspect 
van het antwoord op de vraag: Wat is eigenlijk volkskunst? En om maar al direct nog 
concreter te zijn: Passen volksverhalen in de omschrijving van het begrip 
“volkskunst”? 
 

ZIJN VOLKSVERHALEN OOK VOLKSKUNST? 
 
We grasduinen als inleiding wat in de (vak)literatuur, ook al hebben we niet echt 
vergaande wetenschappelijke bedoelingen.  
 
Zo bracht de uitgeverij Elsevier in 1979 de verzamelbundel “Onze volkskunst” op de 
markt. Dit “standaardwerk” – een omschrijving van de uitgever zelf – kwam tot 
stand onder leiding van dr. Tjaard de Haan, hoofdredacteur van Neerlands 
Volksleven, bijgestaan door een aantal deskundigen die elk over hun specialiteit 
schreven. Als inleiding stelde Tjaard de Haan “de hand over hand toenemende 
interesse (vast) voor wat met meer of minder recht als het ‘eigene’ wordt 
aangevoeld. Locale en regionale (volks)cultuur is ‘in’ tegenwoordig. (…) In het voor 
U liggend boek komen deskundigen aan het woord die allerlei aspecten van de 
Nederlandse volkskunst en het Nederlands volksleven belichten. Zowel Nederland 
als Vlaanderen komen daarbij aan de orde en ook Wallonië is niet vergeten. “  
 
We sommen tot slot van deze korte verwijzing naar “Onze volkskunst” even op 
welke onderwerpen behandeld werden in dit boek dat – voor de lezer toch wat 
verwarrend – de termen volkskunst en volkskunde nogal slordig dooreenhaspelde. 
De opsomming dan: Eten en drinken – Koekplanken – Knipprenten – Volksgeloof en 
bijgeloof – Klederdrachten – Wagens, sjezen en arren – Volksprenten – Kinder-
folklore – Wooncultuur – Spel en dans – Stiepeltekens en geveleinden. Het zal de 
lezer al onmiddellijk opvallen dat in dit boek – waarin men “ook eigentijdse 
elementen aantreft, want volksleven en volkskunst zijn meer dan alleen ‘rest-
cultuur’”, zo de flaptekst – duidelijk alleen materiële zaken tot volkskunst gerekend 
werden, op het immateriële volksgeloof en bijgeloof en de kinderfolklore na.  
 
Dat is een – via een lijst concrete onderwerpen gegeven – onrechtstreekse 
omschrijving die ons toch niet helemaal kan bevredigen. We steken daarom even ons 
licht op bij B. Wander in de Grote Winkler Prins, waar deze de volkskunst omschrijft 
als een “begrip dat nog altijd niet op een bevredigende wijze is gedefinieerd” (uitg. 
1974), maar dat volgens een poging tot definitie van H. Schwedt “kunstuitingen 
(omvat) van groepen en van – in een gecompliceerde samenleving moeilijk te 
onderkennen  –  subculturen” (uitg. 2006).  We citeren verder: “Wildhaber o.a. hecht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



grote waarde aan het traditionele element en aan de functionaliteit. Volkskunst zou 
vrijwel altijd een dienende taak hebben, in samenhang met bepaalde gebruiken, met 
liefde en huwelijk, met religie, verfraaiing van gereedschap en huisraad, met de 
status van de eigenaar of van de maker.”  
 
Als karakteristieken voor de volkskunst worden hier ook elementen aangehaald als 
anonimiteit, tijdloosheid, geen perspectief in de tekeningen, vereenvoudigde vormen, 
primaire kleuren, veelvuldig gebruik van stereotiepen en symbolen.  
 
Ook hier – vooral dan bij Wildhaber – overheerst de neiging de volkskunst te 
beperken tot tastbare voorwerpen. En dus zeggen we ook hier: Dat kan ons niet 
helemaal bevredigen. We missen voor de tweede maal waarnaar we in onze eerste 
paragraaf reeds verwezen, de volksverhalen dus. Elk volk bezit er een schat. Ook 
Vlaanderen, zoals reeds elders in dit nummer van “De Driesprong” aangetoond werd. 
Ze brengen daarenboven een niet te verwaarlozen aspect van onze “eigen aard” tot 
uiting en dr. K. C. Peeters, in zijn gelijknamig en onvolprezen werk uit 1946, 
besteedt niet minder dan 45 bladzijden aan de Vlaamse “vertelselschat”.  
 
Volksverhalen voldoen in menig opzicht aan de omschrijving(en) van het begrip 
‘volkskunst’. Volksverhalen zijn een uniek stuk cultureel erfgoed. Ze behoorden 
vroeger tot “de cultuur van het alledaagse”, een begrip – weliswaar gebruikt in een 
enigszins andere context - dat we ontlenen uit een bijdrage van Joris Janssens in 
“Alledaags is niet gewoon – Reflecties over volkscultuur en samenleven”. (Uitg. 
Koning Boudewijn Stichting – 2002). 
 
Volksverhalen zijn ook volkskunst. We illustreren dat met enkele citaten uit een 
bijdrage die Stefaan Top schreef voor het tijdschrift “Aktief”. “Dat er vandaag de 
dag minder verteld wordt dan vroeger, staat als een paal boven water. (…) Het is ooit 
anders geweest. Vooral tijdens de lange herfst- en winteravonden, toen men de tijd 
doodde door het ene verhaal na het andere te vertellen. In elke buurt waren er 
mensen te vinden die voldoende creativiteit hadden om de verhalen op te dissen die 
ze zelf nog hadden horen vertellen. Die verhalen handelden enerzijds over heksen, 
terugkerende doden, bespookte plaatsen, weerwolven, kleude met zijn ketting, 
rovers, onderaardse gangen, duivels … en anderzijds over prinsen en prinsessen, 
sprekende dieren, kastelen met schatten in de kelders, vuurspuwende draken 
enzovoort. 
 
Al deze vertellingen noemen we volksverhalen. Wie ze gemaakt heeft, weten we niet 
en evenmin kunnen we achterhalen hoe oud ze zijn of waar ze ontstaan zijn.” En 
nadat de auteur verwezen heeft naar de Volksverhalenbank – waardoor een stuk 
waardevol en zeer kwetsbaar erfgoed niet alleen bewaard, maar ook een nieuwe 
toekomst kan krijgen – eindigt hij met een wens: “Hoe meer gebruik gemaakt wordt 
van deze volksverhalenschat, hoe beter. Vertellen is een fijne bezigheid en hoe je het 
ook draait of keert, we kunnen niet zonder verhalen.” 
 
Wat wij zonder meer beamen!                                                               Willy Cobbaut.      
 
                 
 
 


