VOLKSDANSEN?
Tweemaal JA!
“Zeg kwezelken wilde gij dansen” is een uitgave van Lannoo uit het jaar 1978
en werd samengesteld door Tilly Marievoet, Filip Tas e.a. Het onderwerp van
deze publicatie wordt aangegeven in de ondertitel “Volksdans in Vlaanderen”.
In het werk wordt de vraag “Volksdansen?” als dusdanig weliswaar niet
gesteld, maar we sprokkelden toch twee citaten die elk een positief antwoord
gaven op de vraag.
R. de Backer-Van Ocken, de toenmalige Minister van Nederlandse
Cultuur en van Vlaamse Aangelegenheden, stelde in haar inleidend stukje
“Bij wijze van groet” o.a. het volgende:
“Volksdanskunst is een van de meest boeiende kunstuitingen. Ik ben immers
van mening dat onze tijd, meer dan zulks ooit tevoren het geval was, nood
heeft aan die kunst. (…) Vooreerst is het nodig dat de mens zijn eigen ritme
terugvindt: Niet dat van de machines of van de opgejaagde massa, maar de
hartenklop van zijn volk. Wanneer wij het authentieke in ons volk willen
herontdekken, zullen wij opnieuw moeten leren luisteren naar onze volksliederen en zullen wij opnieuw onze oude volksdansen moeten meemaken.
Volksdanskunst verwijst tenslotte meer dan welke andere kunstvorm ook
naar de samenhorigheid van de mensen.
Wij zullen voor de toekomst moeten kiezen tussen een samenleving waarin
de ene mens de andere, het ene volk het andere uitdaagt of een samenleving
waarin de mensen en de volkeren harmonieus samenleven en spelen. Het
lijkt mij heilzamer wanneer mensen niet tegenover elkaar in beweging staan,
maar met elkaar in de beweging staan, in de dansbeweging.”
Tilly Marievoet citeert: “De dans openbaart een der grootste waarheden:
Dat de kunst de kortste weg is van de ene mens naar de andere …”. En ze
vervolgt: “Toegepast op de wervingsdans die universeel eigen is aan alle
volkeren in het verleden én heden wordt dit inderdaad een waarheid.
We moeten niet buiten onze grenzen treden om het volgende te illustreren:
‘Het wezen van de volksdans is zijn sociaal karakter, zijn kracht om allen te
verenigen in feestelijke vreugde.’ (…) Gelegenheden om samen te komen en
de vreugde met anderen te delen. Kan men zich iets ‘socialer’ indenken?”

Bozen in Südtirol is van woensdag 21 tot zondag 25 juli
jl. gaststad geweest voor de 47ste Europeade en was er
meteen getuige van hoe springlevend de belangstelling
voor de volkscultuur nog steeds is in zowat alle streken
en bij alle volkeren van Europa.
Een goede 200 volkskunstgroepen, vendelierskorpsen,
koren, muziekgroepen en harmonieën trokken
zaterdagnamiddag 24 juli door de straten van de
binnenstad, die ze vijf dagen lang zouden kleuren.
Zoals dat reeds zoveel jaren het geval is, hadden een
groot aantal van de 5 000 deelnemers zich zware
financiële inspanningen getroost om er ook dit jaar
opnieuw bij te zijn. Dat zegt wel wat!

BESTE VRIENDEN
De beleving van de volkscultuur neemt niet af, hoe
graag sommigen dit ook zouden zien. Springlevend, zei
ik reeds. Ook in Vlaanderen. Ten bewijze daarvan de
herleving en heropbloei sinds enkele jaren van onze
eigen Vlaamse Volkskunstbeweging. De kalender in dit
nummer van “De Driesprong” telt drie bladzijden en
hij is zeker niet volledig. Ook daarmee is aangetoond
dat alle groepen van de federatie onverminderd actief
zijn en blijven en mede het cultuuraanbod bepalen van
de dorpen, steden en streken waarvan ze deel
uitmaken. Dat doen de volkskunstgroepen in
Vlaanderen al heel wat decennia en dat wij volgend
jaar 60 jaar VVKB kunnen vieren, zal eens te meer
onze levensvatbaarheid én blijvende innerlijke kracht
aantonen.

“Onze dierensprookjes en meer bepaald de fabels van beer en vos, die
weerkeren in het Reinaert-epos, zouden van Skandinavische oorsprong
zijn.” Zo citeert dr. K.C. Peeters in zijn onvolprezen “Eigen aard” het
werk “Het sprookje” van J. de Vries, een uitgave uit 1929. Zeker is dat
Reinaert in de 14de en de 15de eeuw bij onze noorderburen in Dordrecht
en Gouda door de bossen en velden zwierf en in 1498 als de
Middelnederduitse “Reinke de Vos” in Lübeck aan de oevers van de
Trave opdook. Goethe liet in 1794 deze versie model staan voor zijn
eigen “Reineke Fuchs”.
In het “Knaurs Lexikon” uit 1939 is “Reineke Fuchs” een dierensprookje van
Nederlandse oorsprong. Volgens het “Herders Volkslexikon” uit 1950 dwaalde
“Reineke Fuchs” in de Vroege Middeleeuwen rond in Duitsland, Frankrijk en de
Nederlanden.
Dat kan allemaal waar zijn natuurlijk en wie zijn wij om dat tegen te spreken. Maar
ons chauvinisme heeft ook zijn rechten, vinden we, en daarom is Reynaert de Vos op
de allereerste plaats een streekfiguur uit de folklore van het Waasland, waar wij onze
jeugd doorbrachten in het gezelschap van … inderdaad, Reynaert de Vos.

En kwam in Waes, dat soete lant …
Daar waar Reynaert zich thuis voelt.
“Het land van Reynaert: Wat ooit een woestenij was, hebben noeste handen
omgespit tot de “tuin van Vlaanderen”. Polders werden na elke overstroming
ingedijkt. Abdijen boetseerden het landschap in bolle akkers, afgezoomd met statige
populierenrijen. Soms gingen grote gebieden verloren en verdronk het Land van
Saeftinghe.
Machtige heren hadden hier het Koningsbos als majestueus jachtterrein. Maar ze
kwamen ook met legers: Het Waasland en het Hulsterse waren de arena van de
Gentenaars, de graven en geuzen. Toch is het altijd een zoet land gebleven voor
kunst en kunstenaars: Voor Edgard Tinel, Filip de Pillecyn, Anton van Wilderode,
Ignace de Sutter … en voor Reynaert, de sluwe vos die overal vandaag nog
rondsluipt.” Zo schreven de vossenjagers Rik van Daele, Marcel Ryssen en Herman
Heyse als inleiding tot hun brochure “Het land van Reynaert” uit 1993. (*) (**)
In dat kader werd het Middeleeuws epos “Vanden vos Reynaerde” gesitueerd als
een maatschappijkritische kijk op het leven rondom hem. Wie de auteur “Willem die
Madoc maekte” in feite was, blijft tot vandaag een open vraag, alhoewel men wel
aanwijzingen heeft dat achter de auteur een kloosterling van de Boudelo-abdij (Klein
Sinaai) zou schuilgaan. Sommigen verwijzen zelfs naar Magister Willelmus
Phisicus, de geneesheer van de Gentse burggraven. Meer hierover kan men lezen bij
M. Gysseling “Speurtocht naar de Reinaert-dichter”. (***)

In elk geval moet het iemand geweest zijn die de streek zeer goed kende, want in de
omzwervingen van de vos door het Land van Waas komen meer Wase toponiemen
voor als Absdale, waar Bruun de beer door de dorpelingen zo zwaar werd
toegetakeld als hij zich uit de boomstam wilde bevrijden; “Bi Belsele onder enen
boom” waar een complot tussen Reinaert en Isegrim, de wolf, werd gesmeed;
“Kriekeputte” bij Stekene … Ook Malpertus, waar de vos zich schuilhield.
Alhoewel het verhaal in de loop van de jaren en eeuwen wat in de vergeethoek
geraakte, is het dank zij Jan Frans Willems dat er naar het einde van de 19de eeuw
opnieuw belangstelling voor kwam. (****). Sindsdien hebben heel wat Vlaamse
auteurs het epos in kleuren en geuren herschreven of hertaald. Zo Stijn Streuvels,
Felix Timmermans, Bert de Corte en Jan Frans Willems zelf.
Het verhaal is voldoende gekend. Koning Nobel houdt
hofdag en nodigt alle dieren naar zijn troon. Allen zijn er,
behalve Reynaert, die weinig lof verwacht, want alle
dieren hebben heel wat klachten over die sluwe vos.
Nobel stuurt achtereenvolgens Bruun, de beer, Tybaert, de
kater, en Grimbeert, de das, naar Malpertus. Maar de vos
zou de vos niet zijn als hij de beer en de kater niet met
smet – en de nodige wonden beladen – terug naar het Hof
zendt. Enkel Grimbeert, zijn neef, weet hem te overtuigen
met hem mee te gaan en voor Nobel te verschijnen.
Wetend dat hem daar weinig goeds wacht, spreekt hij
Grimbeert zijn laatste biecht. Hij kan niet nalaten rond de
priorij van de Zwarte Nonnen bij Oudenbos (Lokeren)
nog een vette kapoen een kopje kleiner te maken.
Onwillekeurig kan je hier de link leggen met “En waar de ster bleef stille staan” van
Timmermans, waar de bedelaar Schrobberbeek eerlijk verklaart: “Morgen steel ik
nog een kieken om dat putteke in mijn maag op te vullen. En dan doe ik nooit geen
zonde meer …” Dat zal Reynaert een zorg zijn!
Toch weet hij er zich ook hier uit te praten door te verwijzen naar een schat en een
aanslag die Bruun en kompanen op koning Nobel zouden hebben beraamd. Hij
ontsnapt aan de galg, maar ziet met heel wat binnenpretjes zijn aanklagers zelf achter
slot en grendel gezet. Reyntje trekt het boetekleed aan en trekt op pelgrimage naar
Rome … zo loopt hij een poos niet meer in de kijker van zijn “vrienden”!
In de rand – we wonen al heel wat jaren in Lokeren - kunnen we natuurlijk niet
nalaten iets uit een meer moderne versie van dat slot te citeren. Dat klinkt dan zo:
“Maar Reynaert trok niet naar Compostella of Rome. Hij is nooit verder dan “De
Mierennest” gekomen, zijnde een café in de omgeving van het sportstadion van
Lokeren waar meermaals een robbertje werd en wordt uitgevochten na een
voetbalwedstrijd. Maar – en hier gaat het verhaal dan verder – ‘omtrent den
Sinxendaghe’ is hij weer daar, om na enkele of meerdere trappisten in Daknam tegen
de kerkhofmuur eens zalig te komen … p …!”

Wanneer men het Waasland via de snelwegen binnenrijdt, bemerkt men een
toeristisch bord in groene en bruine kleuren met de typisch Wase symbolen: Een raap
en een gestileerde Reynaert, die bolle akkers oversteekt. Vandaar dat men het
Waasland ook het Reynaertland noemt.
Waar Willem zijn verhaal precies laat afspelen, is echter niet zo gemakkelijk na te
speuren. Hij geeft ons eigenlijk geen onweerlegbaar bewijs in handen waar hij het
dorp zag of waar de pastoor woonde of naar welke plaats Reynaert met zijn kroost
wegtrok. Geen enkele plaatsnaam verwijst naar de precieze locatie waar een
handeling plaats had. Wel komen er een aantal toponiemen, duidelijk uit het
Waasland, in Reynaerts leugenverhaal voor. Gelukkig voor de Reynaertlezers en de
vossenjagers. Er is dus plaats voor interpretatie en fantasie. Maar hoe dan ook, het
Waasland speelt ontegensprekelijk een grote rol in Reynaerts verhaal. De vermelding
van “Waas”, het ‘zoete’ land, komt alleen in het Comburgs Handschrift voor en in
de Latijnse vertaling van de “Reynaert”, het “Reynardus vulpes”. Het is de eerste
maal dat het Waasland “zoet” wordt genoemd, een epitheton dat de Waaslanders
dank zij de Reynaertdichter nu nog steeds graag horen en graag gebruiken. (Zie
echter ook **).
Reynaert en het Waasland. Het zal niemand verwonderen dat zowat overal naar de
sluwe vos of naar een aanknopingspunt binnen het epos verwezen wordt en dat
zowel in de naam van een restaurant, een uithangbord, een gebak, een straat, een
bierhandel, een schoenzaak, een culturele vereniging, een volkskunstgroep … Dat
alleen al is een ontdekkingstocht waard. Maar het Waasland biedt nog heel wat
meer! Al dan niet in het teken van “den fellen metten rossen baerde”.
Eigenlijk is de belangstelling
voor Reyntje Vos in het
Waasland vrij recent te
noemen. Met de Reynaertroute
die pas in 1956 door Jozef van
Overstraeten, de toenmalige
voorzitter van VTB/VAB,
tussen Hulst en Destelbergen
werd ingereden.
Op het parcours werden meerdere zitbanken geplaatst met daarop enkele sprekende
verzen die verwijzen naar sequenties uit het dierenverhaal. In Daknam bv.,
deelgemeente van Lokeren én Reynaertdorp, vindt men maar liefst twee dergelijke
zitbanken. Zo in de Middendam, waar Nobel zijn hofdag hield, en een tweede onder
een linde op het dorpsplein, waar Coppe begraven ligt”die Reynaert de Vos verbeet.”
Een derde bank op het grondgebied van Lokeren vindt men in de buitenwijk
Oudenbos, waar op de zitbank aan de Sint-Pauluskerk verwezen wordt naar de priorij
van de Zwarte Nonnen waar Reynaert – zoals reeds gezegd – nog een flinke kapoen
de nek afbeet. Maar eigenlijk doorheen de ganse streek wordt je regelmatig
geconfronteerd met Reynaert.

Met “Het Land van Reynaert” als gids ontdek je vast een wonderlijk en soms bloedig
spoor van de schalkaard die het wel opneemt voor de kleinsten in de maatschappij,
maar alles zonder scrupules naar zijn hand – pardon, naar zijn poot – weet te draaien.
Waar in de Romantiek Reyntje vooral werd omschreven als een soort vrijheidstrijder, dan geldt hij vandaag de dag vooral als sluw, leep, vals, gemeen en nog meer
van dat fraais. Toch mag dat je zeker niet beletten regelmatig de weg naar het
Waasland in te slaan en het te ontdekken als het Land van Reynaert. De Toeristische
Dienst van Sint-Niklaas (*****) kan U daarbij een flinke hulp zijn. Daar ook is een
vaste tentoonstelling uitgebouwd die een kleurrijke kijk geeft op het Waasland. En
ook hier is de vos nooit ver weg!
Eddy Picavet

(*) Een uitgave van het Davidsfonds.
(**) Om misverstanden te vermijden in verband met dat zgn. “zoete land”: Dat is
een hedendaagse verbastering van “het soute lant” en “sout” is een Middelnederlands woord dat “zout” betekende. Cfr. de overstromingen door het zoute
Scheldewater.
(***) Jaarboek 1966-1967 van de Oudheidkundige Kring “De vier ambachten”.
(****) “Reinaert de Vos” (1834).
(*****) Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas – Tel. 03/777 27 04 – Fax 03/776 27 48
– toerisme.waasland@oost-vlaanderen.be.

Het bekende monument
in het Zeeuws-Vlaamse Hulst.

“In het streven naar Europese eenwording lijkt het bezig zijn met eigen
culturele processen en het daarover reflecteren een uiterst zinvolle en
respectabele opdracht. (…) Voor de uitstraling van het Vlaams volksdanspatrimonium heeft de Europeade een enorme betekenis. Meteen onderstreept deze Europeade in het buitenland een specifiek facet van de Vlaamse
volkscultuur, wat bijdraagt tot de bevestiging van de eigen culturele identiteit
bij de dansers en de toeschouwers.”
Deze korte passages namen we over uit het lemma “volkskunde” in de
“Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging”, een driedelig standaardwerk uit 1998 van de Uitgeverij Lannoo. De tekst van dit lemma is van de
hand van Stefaan Top die, verwijzend naar een reeks door hem geciteerde
feiten uit de 20ste eeuw in Vlaanderen, het betrokken lemma als volgt besluit:
“Al deze initiatieven bewijzen dat de Vlaamse volkscultuur leeft en dat de
volkskunde een cultuurhistorische en maatschappelijke relevantie
representeert, die het voorwerp vormt van wetenschappelijk onderzoek aan
een paar Vlaamse universiteiten.” (p. 3537-3544).

“De Europeade is een zegen”
Een korte babbel met Stefaan Top
Voor de studie van de volkskunde in Vlaanderen is Stefaan Top een
belangrijk man. We liepen hem in Bozen tegen het lijf en maakten van de
gelegenheid gebruik om over een en ander een boompje op te zetten. Maar,
ten behoeve van onze lezers, vooraf even zeggen wie en wat Stefaan Top meer
precies is.
De jonge Stefaan, die het levenslicht zag te Langemark in West-Vlaanderen
op 17 april 1941, volgde van 1954 tot 1960 Latijns-Griekse humaniora in het
Sint-Vincentiuscollege te Ieper. Aan de KULeuven volgde hij van 1960 tot
1964 Germaanse filologie en promoveerde in 1974 als Doctor Letteren en
Wijsbegeerte (Groep Germaanse Filologie) met een proefschrift over de
bende van Bakelandt. Aan diezelfde universiteit werd hij hoogleraar
volkskunde. Onderzoeksgebieden: volkslied, volksverhaal, feestcultuur,
zeden en gebruiken, volksgeneeskunde, geschiedenis en theorie van de
volkskunde. De voorbije jaren maakte hij naam met een reeks sagenboeken,
uitgegeven door het Davidsfonds onder de titel “Op verhaal komen”.
Stefaan Top is de voorbije jaren een regelmatig deelnemer aan de
Europeaden: Antwerpen, Riga, Kemper, Bozen … Onze nota’s zijn duidelijk
niet volledig. Om zijn verdiensten werd hij opgenomen in de Eresenaat van
de Europeade. Tijdens een gezellige babbel in Bozen verklaarde hij ons:
“Voor mij is de Europeade – een geesteskind van wijlen Mon de Clopper –
een jaarlijks heuglijk treffen en een zeer kleurrijk volkscultureel gebeuren

ook, dat op een elegante manier zijn authenticiteit toont. Dit vriendschappelijk treffen tussen Noord en Zuid groeit, ondanks de financiële
inspanningen elk jaar opnieuw door alle deelnemers geleverd en ondanks het
ontbreken van enige Europese steun, telkens uit tot een grootse manifestatie,
enig in Europa. Je zou het een mirakel kunnen noemen, waarin vriendschap
en levensvreugde zo sterk aanspreken en het betekenisvol maken.”
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Fred Scholliers
Onze gesprekspartner volgt duidelijk de evolutie van de voorbije
Europeaden: “De jongste decennia hebben de Baltische staten een nieuwe
impuls aan de Europeaden gegeven. Ook de aandacht voor de kinderdans
vormde een verfrissend en hoopvol accent.”
En hij vervolgde: “Ik ben – en samen met mij heel velen – altijd gefascineerd
door het enthousiasme van de duizenden deelnemers dat ook de plaatselijke
bevolking niet onverschillig kan laten. Dat is trouwens het beste middel om
onze volksculturele eigenheid en tradities door te geven.”
En hij sluit zijn betoog – dat wij hier zeer samenvattend weergeven – af met
de bemerking: “Hoewel ik door andere verplichtingen meer edities moest
missen, voel ik de Europeade aan als een uniek gebeuren, waarover wij als
Vlamingen terecht fier mogen zijn dat wij er aan de basis van hebben
gelegen!”
Zoals elders in dit nummer van “De Driesprong” te lezen staat, lagen de
temperaturen tijdens de Europeadedagen in Bozen eerder aan de zeer hoge
kant. Als Stefaan Top en echtgenote Kris de zon van Südtirol nadien vaarwel
zegden om nog enkele dagen in Duitsland door te brengen, was het weer daar
barslecht. Maar, zo meldde Kris ons nadien, “de musea zijn er prachtig,
vooral München, zodat we er eigenlijk weinig last van hadden.”
Tekst: Eddy Picavet
Foto: Fred Scholliers

HET LIED EN LIEGT NIET

Onder de titel “Het lied en liegt niet. Jan Frans Willems, Oude Vlaemsche
Liederen. Een bronnenstudie.” leverde Charlotte Tournicourt voor het
academiejaar 2005-2006 een licentiaatsverhandeling af aan de K.U.Leuven.
Em. prof. Stefaan Top schreef daarover een korte bijdrage die verscheen in
nr. 2/2010 van “Volkskunde”, het tijdschrift van het Centrum voor Studie en
Documentatie.
Onder verwijzing naar de reeks die onder de benaming “De Liedboeken” in
ons eigen tijdschrift verschijnt en met toelating van de recensent, nemen wij
de bijdrage van prof. Top hier graag over.
(Cw)

In haar inleiding situeert de auteur Willems’ liederenverzameling in haar
internationale en historische context met namen zoals T. Percy, J.G. Herder, A. von
Arnim en C. Brentano, A.H. Hoffmann von Fallersleben, L. Uhland e.a. Aandacht
gaat tevens naar de genese en ontwikkeling van dit belangrijk liedboek, dat
uitzonderlijk voor die tijd muzieknoten bevat. Een muzikale lezer kon dus meteen
meezingen. In dit overzicht gaat terecht veel aandacht naar F.A. Snellaert,
strijdmakker van Willems en diegene die dit levenswerk twee jaar na het
onverwachte overlijden van de pionier in 1846 heeft voltooid en uitgegeven onder de
naam van Willems.
In zijn inleiding van 60 pagina’s met een heuse
liederenbibliografie stelt Snellaert zich vrij
kritisch op tegenover Willems inzake de omvang
van deze liederenverzameling en de muzikale
afwerking. Die kritiek lijkt voor een stuk
gegrond in het licht van de receptie van deze
publicatie. C.T. bevestigt en illustreert dat door
een grondige tekstvergelijking te maken tussen
de door Willems gebruikte bronnen – wat niet
altijd accuraat en duidelijk is – en wat hij ervan
heeft gemaakt. Dit arbeidsintensief en
gedetailleerd onderzoek heeft ze uitgevoerd op
26 van de 134 eerste liederen, die tot drie
categorieën behoren, namelijk de vorstenliederen, de historische liederen en de verhalende
liederen.
Voor haar werkwijze heeft de auteur zich geconcentreerd op formele aanpassingen,
de spelling en de inhoudelijke wijzigingen die Willems heeft aangebracht/gebruikt.
De laatste categorie is vanzelfsprekend het belangrijkst. Elf van de gescreende

teksten hebben inhoudelijke veranderingen ondergaan. Aldus blijkt dat Willems
nogal creatief met het bronnenmateriaal is omgesprongen, wat in zijn tijd niet
uitzonderlijk was. En dat dit soms nogal drastisch is, blijkt uit het feit dat Willems in
zes liederen van de elf om een of andere reden strofen heeft weggelaten …
C.T. heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat de in veel opzichten heel belangrijke
liederenverzameling van Willems vatbaar is voor kritiek, die enerzijds verband houdt
met de figuur van Willems zelf en anderzijds met de tijdgeest.
(Stefaan Top)
De licentiaatsverhandeling van Charlotte Tournicourt telt VII+ 74 p. plus bijlagen.
Het werk is te consulteren in de Leuvense universiteitsbibliotheek. Ook kunnen
belangstellenden contact opnemen met de auteur. Haar adres is: Mariastraat 16,
8800 Roeselare. Tel. 051/24 32 54.

■ Aansluitend bij het voorafgaande, willen we ook graag de aandacht van onze
lezers vestigen op een recent verschenen werk van Natasha Veldhorst “Zingend
door het leven. Het Nederlandse liedboek in de Gouden Eeeuw.” Uitg.
Amsterdam University Press. 178 p., ill. ISBN 9789089641465. 29,50 euro.
De liedboeken zijn een tastbare herinnering aan de levendige zeventiendeeeuwse liedcultuur. Jong en oud, arm en rijk: iedereen zong, van de wieg tot
het graf. Natascha Veldhorst laat de diversiteit en originaliteit van het genre
zien. Daarnaast bevat het boek vele verrassende illustraties die onderstrepen
hoezeer het zingen en de liedboeken destijds in het dagelijkse bestaan waren
geïntegreerd.
Liedboeken waren lange tijd enorm geliefd bij de Nederlandse bevolking. Het
genre werd uitgevonden in de zestiende eeuw, maar bleef nog eeuwen daarna
populair. Vooral de Gouden Eeuw kende een indrukwekkende bloei, met
honderden bundels in uiteenlopende formaten, prijzen en uitvoeringen. In
kwantiteit en kwaliteit was de Nederlandse situatie uniek. Nergens in Europa
werden de liedboeken met zoveel energie en enthousiasme geproduceerd en
aangeschaft. Zingend door het leven is gewijd aan dit fascinerende cultuurhistorische verschijnsel. Het boek gaat uitvoerig in op de vormgeving en de
inhoud van de liedboeken, de verhouding tussen nieuw gecomponeerde en
bestaande muziek, de invloed van uitgevers en drukkers, de connecties tussen
de liedcultuur en het theater, de populariteit van amoureuze liedboeken bij de
jeugd, en het verzet vanuit religieuze hoek tegen de meeslepende invloed van
de muziek. Thematische hoofdstukken worden afgewisseld met 12 korte
intermezzi over afzonderlijke liedboeken, die de grote diversiteit en originaliteit
van het genre laten zien. Illustraties benadrukken hoezeer de zangbundels in
het dagelijks bestaan waren geïntegreerd. Liedboeken, schilderijen en prenten
vormen een tastbare herinnering aan onze levendige zeventiende-eeuwse
liedcultuur. Jong en oud, arm en rijk: iedereen zong, van de wieg tot het graf.

Ardegem is een Oost-Vlaams dorp in de heuvelachtige Zandleemstreek. Als ik
vanuit mijn woonkamer – de living dus in hedendaags Nederlands – naar buiten kijk,
zie ik over de Twelfpenninckkouter de rand van het op een heuvelkam gelegen
Kravaalbos, waarachter ik Asse weet met de Putberg waar Wies Moens ooit verbleef.
Ik woon in Ardegem op de Berg, zo leren mij toch alle topografische kaarten, en al
doet die benaming meer vermoeden dan het is, het laat mij toch toe de omliggende
wereld een beetje – een heel klein beetje maar – vanuit de hoogte te bekijken.
Daarmee gaat nu bijna een halve eeuw lang een jongensdroom van mij in vervulling.
Te weten: Op een berg te wonen, ver over de velden te kunnen kijken, met daarboven het spel van blauwe hemels en bijwijlen dreigende wolken en daartussen niets
dan de open ruimte zonder enige storende bebouwing. Niets is rustgevender dan het
wisselend spel der seizoenen te kunnen volgen, het groen en het bruin van de akkers
doorheen de jaargetijden van kleur te zien veranderen en op een wintermorgen door
het raam te kijken en te zien hoe dat alles tijdens de nacht toegedekt werd met een
vlekkeloos wit sneeuwtapijt.

MIJN DORP
Ooit was Ardegem een zelfstandige gemeente. Maar sinds de fusies van het onzalig
jaar 1977 maken wij voortaan als dorp deel uit van een klein stadsgewest, een lot dat
wij verplicht zijn te delen met zeven andere landelijke gemeenschappen, vroeger
allemaal zelfstandige gemeenten, nu het ommeland vormend van een Vlaamse stad
aan de oostgrens van Oost-Vlaanderen.
Het eerste slachtoffer van die fusiewoede was de democratie. Eigen gemeenteraadsleden, een eigen “armenraad”, euh pardon, een OCMW bedoel ik … een eigen
gemeenteadministratie, het zijn voor ons allemaal begrippen uit een ver verleden.
Waar wij vroeger een stem hadden in het dagelijks debat over onze kleine en grote
problemen, ligt voor ons het centrum van de macht nu twee dorpen verder. De
belangstelling van dat centrum voor een gemeenschap met amper 2 000 zielen en
hooguit 1 500 stemgerechtigden, ik moet er beslist geen tekeningetje bij maken!
Maar ik wil niet klagen. De rust is hier gegarandeerd. In Ardegem heeft niemand last
van het ononderbroken geraas van het verkeer op een snelweg. Hier ook geen
industrieparken en geen laag overvliegende Boeings. De vroegere spoorwegbedding
is nu een fietspad dat zich als een lint van dorp tot dorp een weg baant door de rust
van de landouwen.
Natuurlijk loopt er een weg door ons dorp. Een heuse gewestweg nog wel.
Alhoewel! Veel moet men daarvan toch niet verwachten. Dat mag dan officieel een
gewestweg zijn, maar veeleer is het een kronkelweg, die zich siert met nummers als
N411 en N211, zich door een paar dorpskernen van Groot-Ajuinegem wringt en
verderop richting Vilvoorde trekt. U weet wel, die stad aan de rand van de Brusselse
agglomeratie waar een loodgieter – of was het een Brabants trekpaard? – ooit een
tijdje met de burgemeesterssjerp geparadeerd heeft.

In Ardegem staat de kerk nog steeds in het midden van het dorp, helemaal zoals een
Vlaams gezegde dat wil. En niet alleen in het midden van het dorp. Zelfs, en dat
letterlijk, in het midden van de gewestweg, die daar – verplicht – met een elegante
buiging omheen ligt, zich smal makend tussen het muurtje rond de kerk en de
huizen aan de overkant. Een goede raad daarom: Als U daar toevallig op hetzelfde
ogenblik moet zijn als een mastodont van Delhaize of een tankwagen vol vloeibare
chocolade van Barry Callebaut, druk respectvol op de rem en geef die grote heren
veiligheidshalve de voorrang. De Ajuinstad heeft weliswaar twee grote ziekenhuizen,
maar die liggen 9 km en 18 bochten verder en misschien haalt U het niet …
Voor de rest is Ardegem een dorp zoals er in Vlaanderen veel zijn. Een
gemeentehuis is er sinds 1 januari 1977 niet meer en het zgn. dienstencentrum is een
aantal jaren later ook afgeschaft. Van de vroegere bankkantoren – in het meervoud heeft er nog slechts één de herstructureringen overleefd. Een postkantoor is hier al
lang niet meer. De vroegere kruidenierswinkel is platgedrukt tussen het geweld van
Aldi en Lidl een eind verderop en dus verdwenen.
is,

◄ Zo was het vroeger: postkantoor, gemeentehuis, bibliotheek en gemeenteschool.

En zoals het er nu bijligt … ►
Of het hier dan allemaal kommer en kwel is? Zeker niet! Elk jaar tegen eind augustus
wordt hier een week lang kermis gevierd, inbegrepen de optocht in echte carnavalstijl van een dertigtal zgn. Jaarmarktgroepen. Onlangs werd hier een pizzeria
geopend en de Italiaan in kwestie kent zijn stiel. Aan het dorpsplein staat een goed
restaurant, genoemd naar Jan Frans Vonck, een der leiders van de zgn. Brabantse
Omwenteling, hier in 1743 geboren en nu vereeuwigd met een monument incl.
bronzen beeld op het dorpsplein. Ardegem telt 45 actieve verenigingen en dus bijna
evenveel jaarlijkse “etentjes”, heeft twee feestzalen, nog enkele drankhuizen, een
tweede restaurant in het gebouw van het vroegere stationnetje, een goede frituur en
hier en daar nog wel iets dat hier vermeld hoorde te worden, maar mij nu even niet te
binnen schiet.
En, oh ja, toch nog iets. Ardegem moet het dan wel stellen zonder gemeentehuis,
zonder bibliotheek, zonder postkantoor, één zaak is gebleven. Want er zijn nog
zekerheden in het leven van onze Vlaamse dorpen. Er is inderdaad onveranderd
onze jaarlijkse aanslagbrief inzake personenbelasting, tegen hetzelfde tarief als wie
nog wel in de onmiddellijke omgeving een gemeentehuis heeft, een bibliotheek, een
postkantoor en noem maar op. Die aanslagbrief heeft men hier nog niet afgeschaft!
Johan van Breda

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

GOUWVENDELEN ANTWERPEN

VR 17 SEPTEMBER 2010
Namiddagbal. De afdeling gehandicapten “Marjolijntje” van vkg. “Mieke
Stout” bestaat 25 jaar. De leden nodigen alle kinderen en ook volwassenen uit
op het groot namiddagbal om samen met hen, in hun tempo, kinderdansen te
dansen. Kom mee de vreugde ervaren die zij uitstralen. Muzikale omlijsting
door “Bruers en Zussen”. Locatie: Dienstencentrum, Schoolstraat 44 te 2970
Schilde. Aanvang: 14 u. Toegangsticket: 2 euro. Info: mieke.stout@telenet.be.
VR 24 SEPTEMBER 2010
Gouwdansavond Oost-Vlaanderen. Org. vkg. “Reynout”. Locatie: SintElooistraat 15 te 9200 Grembergen (Dendermonde). Aanvang: 20 u. Inkom
gratis. Info: 0479/866397 of reynout@telenet.be.
(Let wel: Nieuwe datum!)
ZO 26 SEPTEMBER 2010
Tentoonstelling onder het motto “Ecce sponsus venit” rond de figuur van de
Brusselse volkse misticus Jan van Ruusbroec in de Watermolen van SintGertrudis-Pede, Lostraat 84 te 1703 Schepdaal. Met schilderijen van Johnny
Vercammen. Open van 14 tot 18 u. Zoniënwijn, streekbieren en andere
versnaperingen. Inkom gratis. Org. vkg. “Pippezijpe”. Info: Hilde Servranckx,
Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek. Pippezijpe@telenet.be. Tel. 02/455 46 10.
VR 1 OKTOBER 2010
Gouwdansavond West-Vlaanderen bij vkg. “De Sloepe”. Locatie: School “De
Zeeparel”, Noordstraat 40 te 8301 Heist-aan-Zee. Vanaf 19 u 30’ Kip aan ’t spit
tegen 8,50 euro. Graag vooraf inschrijven met het aantal deelnemers op
uiterlijk 27 september e.k. Betaling kan gebeuren op rekening 979-5907264-66
van vkg. “De Sloepe”. Het gratis dansbal neemt een aanvang om 21 u 30’. Info:
(Let wel: Gewijzigde datum!)
jan.claeys2@telenet.be. Tel. 0478/525 424.
Derde Vrije Dansavond van vkg. “De Donkse Klopperdans”. Aanvang: 20 u.
Locatie: Poermolen, Paardenkerkhof 1/a te 9990 Maldegem. Meer info:
luc.verplancke@telenet.be.
ZA 9 OKTOBER 2010
Nationaal VVKB Volksdansbal in de Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700
Oudenaarde. Aanvang 20 u. Een organisatie van het VVKB Danscollege. De
groepen worden graag verwelkomd in danskledij. Meer info: www.vvkb.be.
ZO 10 OKTOBER 2010
Dansatelier Vlaamse dansen – Een organisatie van het VVKB-Danscollege.
Meer info op de website www.vvkb.be en in “De Driesprong” van maart/april jl.

ZO 17 OKTOBER 2010
Kaderdag vendelen voor beginners en pas gestarte vendeliers. Van 13 tot 17 u
in de Sporthal Mariaburg, Annadreef 7 te 2930 Brasschaat. Bijdrage 8 euro
voor leden en 12 euro voor niet-leden. Inschrijven via Danspunt of via het IVV
op secretariaat@instituutvlaamsevolkskunst.be uiterlijk op 3 oktober e.k. Meer
info bij IVV via tel. 0476/355 976.
ZA 23 OKTOBER 2010
Dansinstuif van vkg. “Jovolka” te Kapellen. Meer info via www.jovolka.be of
info@jovolka.be.
Gezellig samenzijn VVKB. Info op de middenbladzijden van dit nummer.
ZO 24 OKTOBER 2010
Gouwwandeling Oost-Vlaanderen bij vkg. “Boerke Naas” te Sint-Niklaas. Info
bij Sigrun van Eynde (03/7779752) en Korine Henriet (0486/76 27 23). Via
www.boerkenaas.be of boerke.naas@telenet.be.
Dansfestival Kinderen en jeugddag “Upstairs-Downstairs” met gastgroepen.
Een organisatie van vkg. “De Kegelaar”. Voorstellingen van 14 u tot 16 u 30’.
Inkom: 3 euro. Locatie: Jeugdcentrum “Vizit”, Heistraat 34/a, 2610 Wilrijk.
Meer informatie via gonda.fevez@telenet.be, daan.vandenbrande@skynet.be
of www.dekegelaar.org,
ZA 30 OKTOBER 2010
Volksdansfeest van vkg. “Den Dries” in de zaal “Ruggenhof”, Frans van
Dyckstraat 46 te 2100 Deurne. Aanvang: 20 u. Inkom: 3,50 euro. Info bij Jean
Vleminx (jean.vleminx@pandora.be of 0485/17 60 93).
ZA/ZO 13/14 NOVEMBER 2010
Vendelshow 30 jaar “De bende van Pirrewit” in de Sint-Michielskerk te
Keerbergen. Org. Vendeliersgilde “Pirrewit”. Aanvang: Zaterdag 13/11 om 19 u
30’; zondag 14/11 om 14 u en om 19 u 30’. Inkom: Volwassenen 10 euro;
kinderen 4-12 j. 5 euro. Reservering van kaarten bij de leden en via
show2010@pirrewit.be. Info: 0470/07 61 48.
Vr 19 NOVEMBER 2010
Jubileumfeest “45 jaar” van vkg. “De Vlasblomme” in het OC “De Neerbeek”,
Vlaswagenplein te 8501 Bissegem. Met Folkgroep Kick ‘em Jenny. Aanvang om
20 u. Inkomprijs: VVK en VVKB-leden 5,00 euro; ADD 7,00 euro. Info: Eddy
Lepercq, Kafhoek 31 te 8560 Moorsele. En de.vlasblomme@gmail.com of
www.de-vlasblomme-bissegem.be. Of via tel. 0485/32 84 49 - 056/37 21 33 –
056/42 09 37.
ZO 21 NOVEMBER 2010
Dansatelier Vlaamse dansen – Een organisatie van het VVKB-Danscollege.
Meer info op de website www.vvkb.be en in “De Driesprong” van maart/april jl.
VR 26 NOVEMBER 2010
Vierde Vrije Dansavond van vkg. “De Donkse Klopperdans”. Aanvang: 20
u. Locatie: Poermolen, Paardekerkhof 1/a te 9990 Maldegem. Meer info:
luc.verplancke@telenet.be.

ZA 20 NOVEMBER 2010
Hovelingenbal van vkg. “De Hovelingen-Viking” in het CC “Zomerloos”,
Sportstraat 1 te 8470 Gistel. Aanvang: 20 u. Inkom: VVK 4 euro – ADD 5 euro.
Info: Koen Denduyver (koen@hovelingen.be – Tel. 0496/23 18 03).
Wervelend namiddagbal van vkg. “Mieke Stout”. Locatie: Dienstencentrum,
Schoolstraat 44te 2970 Schilde. Aanvang: 14 u. Inkom: 3 euro. Meer info:
mieke.stout@telenet.be.
ZA 4 DECEMBER 2010
Bal Experience. Workshops van 10 tot 18 u. Bal Folk om 21 u met “Cabas
Perdu” en “Zotte Sonerien”. Locatie: Muziekcentrum Dranouter, Dikkebusstraat 234 te 8950 Heuvelland. Meer info bij Jeroen Verdonck
(jeroen@folkdranouter.be) en www.muziekcentrumdranouter.be. Of tel. op nr.
057/44 69 33.
ZO 5 DECEMBER 2010
Kerstmarkt bij vkg. “Boerke Naas” in “De Zevenster”, P. de Meerleerstraat 94,
9100 Sint-Niklaas. Info bij Sigrun van Eynde (03/7779752) en Korine Henriet
(0486/76 27 23). Via www.boerkenaas.be of boerke.naas@telenet.be.
Jaarlijkse vendeliersverbroedering. Meer info in volgend nummer.
ZA 18 DECEMBER 2010
Volksdansfeest van vkg. “Korneel”. Volksdansen uit binnen- en buitenland
met het orkest “Dissonant”. Aanvang 20 u. Locatie: Oude Stadsfeestzaal, F. de
Merodestraat 28 te 2800 Mechelen. Prijs: 3 euro. Info bij An Smets, Kouter 10
te 2811 Leest. Of korneel.leest@hotmail.com en www.korneel-leest.te.
Joelfeest van vkg. “Boerke Naas” in “De Zevenster, P. de Meerleerstraat 94,
9100 Sint-Niklaas. Info bij Sigrun van Eynde (03/7779752) en Korine Henriet
(0486/76 27 23). Via www.boerkenaas.be of boerke.naas@telenet.be.

Noteer ook nu reeds in uw agenda voor 2011 …
◙
◙
◙
◙

Zaterdag 22 januari: VVKB-Nieuwjaarsdansbijeenkomst te Oudenaarde.
Zondag 8 mei: Nationale meiboomplanting te Herne (Vlaams-Brabant).
Van woensdag 20 tot zondag 24 juli: 48ste Europeade in Tartu (Estland).
Zaterdag 19 november: Viering 60 jaar VVKB in de “Westrand” te Dilbeek.

Plusdanstreffen 2010 :
Zaterdag 2 oktober cursus plusdansen in ‘s Gravenwezel
Zaterdag 6 november plusdanstreffen te Schilde
Van 10 tot 12 december Lucia-weekend te Nieuwpoort.
Org. Danspunt. Voor meer info → wouters.paula@gmail.com of 03/475.12.05.

■

Traditiegetrouw vergasten de mensen van vkg. “Knipoog & Oogappels” uit
Affligem ons in de eerste helft van augustus op hun “Fosseleade”, een weekend vol
dans, muziek en vendelspel. Dat was dit jaar dus niet anders en, al even traditiegetrouw, zijn we daar, in en rond De Patro in de Fosselstraat – vandaar de naam van
het feest – te Hekelgem, ook dit jaar een kijkje gaan nemen.
Het is daar op zondag 7 augustus jl. een aangename namiddag geworden, mede te
danken aan de weergoden daarboven, die alles hier beneden droog gehouden hebben.
Zelfs de zon heeft de kans gekregen ons op een zomers weertje te trakteren.

Een gezellige namiddag
bij vkg “Knipoog & Oogappels”
Een aangename namiddag is het dus geworden, in het gezelschap van de Zweedse
gastgroep “Stora Tuna Folkdanslag” die voor mooie muziek en mooie dansen
gezorgd heeft. Uiteraard lieten ook de leden van de inrichtende groep zien dat ze
volksdans en vendelspel op niveau kunnen brengen.
Voor de Vlaamse muziek zorgden
enkele leden van “Bruers & Zussen”.
En eveneens op de menukaart: Een
lekkere Breughelschotel, pannenkoeken en vanzelfsprekend de nodige
drankjes. Voor de liefhebbers waren
er volksspelen en koetsentochten.
◄ De jongste leden van de groep
lieten ook zien wat ze kunnen!
De leden van “Knipoog & Oogappels” hebben die zondagnamiddag 8 augustus 2010
laten zien dat de volkskunst in Vlaanderen nog steeds en met succes beoefend wordt,
ook in en rond Affligem.
Eigenlijk had deze “Fosseleade” al een aanvang genomen op zaterdag met een
“Zweedse avond”, waarop ook uit het Vlaams dansrepertorium geput werd. Maar
omdat in de agenda van uw dienaar voor die avond reeds iets anders genoteerd stond,
waren we toen … inderdaad … ergens anders!
(Cw)

■ “Wie niet waagt, niet wint”, moeten ze in de loop van maandag 16 augustus jl.
bij vkg. “Reynout” in Dendermonde gedacht hebben. En meer concreet betekende
dat: “Laten we onze jaarlijkse Festivalavond donderdagavond 19 augustus in
openlucht doorgaan of in de sportzaal van het VTI?” De week begon met de ene
regenvlaag na de andere, maar de weerberichten voorspelden voor donderdag
“hoofdzakelijk droog, met kans op een plaatselijke bui.”

De keuze viel op een enigszins gewaagd “in openlucht”, wat niet alleen veel minder
werk meebrengt, maar voor het publiek ook een veel mooier resultaat geeft en heel
wat gezelliger is. En kijk, de weergoden kozen de kant van de moedigen, het bleef
die donderdag de hele dag droog en zelfs de temperatuur viel mee. Resultaat: Een
prachtige Festivalavond en op het einde een lang en daverend applaus van het
tevreden publiek, dat talrijk opgekomen was. En de mensen van de organiserende
groep zeer in hun nopjes natuurlijk.

Wie niet waagt, niet wint!
Tijdens deze Festivalavond – de 20ste editie reeds – waren de toeschouwers er
opnieuw getuige van hoe bij vkg. “Reynout” een traditie voortgezet werd waarmee
een aantal jaren geleden begonnen was, te weten hetzelfde podium laten delen door
twee groepen met een totaal verschillende culturele achtergrond. Deze maal kwamen
de klanken, kleuren en ritmen enerzijds uit het Zuid-Amerikaanse Paraguay,
anderzijds uit het Slavische Servië, met tussendoor vendelspel door de eigen
Vlaamse vendeliers.
Uit Paraguay kwam de “Grupo Folklóriko Paraguay Rory”, nog maar twee jaar
actief, maar in eigen land toch reeds uitgeroepen tot de beste nationale en meest
culturele groep van het land. “Paraguay Rory” betekent zoveel als “Blij en vrolijk
Paraguay” en daar was het Dendermonds publiek inderdaad getuige van.

Uit Servië kwam het ensemble “Stari
Dusanovac”, volgende zomer precies
dertig jaar actief en, zo beweerden ze
toch, met reeds ongeveer 2 000 voorstellingen op hun palmares. De manier
waarop ze de Servische tradities op het
podium brachten, in kleurrijke klederdrachten en met mooie originele muziek
en dansen, had duidelijk succes.
Voor en tussen het programma door brachten enkele vendeliers van de eigen groep
“Reynout” een paar prachtig uitgevoerde vendelnummers en werden hiervoor door
het publiek met een welgemeend applaus bedankt. (JvB)
(Foto Fred Scholliers)

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

UITNODIGING

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

GEZELLIG SAMENZIJN
op zaterdagnamiddag 23 oktober 2010 van 14 u tot 17 u
in “De Zevenster”, het lokaal van vkg. “Boerke Naas”,
Pastoor P. de Meerleerstraat 94 te Sint-Niklaas.
Opnieuw kleinschalig, maar even gezellig als vorig jaar in
Dendermonde
Op het programma:
● Een gezellige babbel met de vrienden
● Welkomstwoord door een lid van de VVKB-beheerraad
● Een drankje en een hapje
● De film van Fred Scholliers over de Europeade 2010 te Bozen.
●Tussendoor leest Eddy Picavet enkele van zijn cursiefjes
● Een presentje voor alle aanwezigen
Hiermee wil het VVKB-bestuur graag gevolg blijven 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 te melden aan een van de volgende
personen:
● Lieven Stubbe, Etikhoveplein 5, 9680 Maarkedal. E-post: lieven.stubbe@telenet.be.
● Eddy Picavet, Rivierstraat 4 te 9160 Lokeren. Tel. 09/348 27 46. Of via 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).

EDEREEN VAN HARTE WELKOM!

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

■■■

Heel wat lezers van “De Driesprong” weten uit eigen ervaring dat niets
zozeer op een Europeade gelijkt als een andere Eurtopeade. Dat lijkt niet alleen een
cliché, dat is er ook een. En zoals alle clichés … is ook deze maar gedeeltelijk waar.
Bozen 2010, Klaipeda 2009, Martigny 2008, Horsens 2007, Zamora 2006 … de
volledige lijst telt 47 namen en die 47 Europeaden gelijken inderdaad allemaal wat
op elkaar, maar ook, zoals gezegd, niet helemaal.

Europeade
2010
palmt
Bozen
in
Wat de allereerste Europeaden van Antwerpen 1964, Dortmund 1965, Antwerpen
1966, Valencia 1967 enzovoort helemaal gemeen hadden, was het uitgangspunt
waarrond Mon de Clopper en een aantal mensen rondom hem verzameling hadden
geblazen. Die verklaring stond in het programmaboek van dit jaar in 15 talen
afgedrukt. De Nederlandstalige versie ervan klinkt nog steeds als volgt: “De
volkscultuur gedijt hier vandaag in de eenheid van haar verscheidenheid, in
waardering die liefde voortbrengt voor elkaar en voor al het schone dat wij elkaar
heden bieden, dat van ons in het bijzonder is, maar waarvan wij weten dat het toch
het bezit van ons allen is.” Naar het politiek luik wordt in dezelfde verklaring ook al
veel jaren verwezen: “De Europeade bewijst dat de volkskunst de band kan zijn van
mens tot mens, van volksgemeenschap tot volksgemeenschap. De eenheid in de
verscheidenheid van onze Europese volksculturen is de beste waarborg voor de
vorming van de Europese geest.”
Bruno Peeters, in opvolging van Mon de Clopper reeds een tiental jaren voorzitter
van het Internationaal Europeade Comité, hertaalt deze boodschap elk jaar opnieuw,
maar wijzigt toch nooit iets aan de kern van de zaak. We citeren slechts enkele
zinnen uit zijn welkomstwoord: “Het thema van deze 47ste Europeade voor Europese
Volkscultuur is: Naaste buren, verre vrienden, een kloppend hart voor Europa. (…)
Alle mensen van Bolzano/Bozen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit groot
feest van internationale broederschap, Europese uitwisseling, wederzijdse
waardering en vriendschap. (…) Van 21 tot 25 juli 2010 klopt hier het warme hart
van Europa. Van het Europa op zijn best, het Europa van de mensen en de culturen.”
Hoe massaal en geestdriftig bij elke Europeade de politieke boodschap ook wordt
uitgedragen, voor de deelnemers ligt het accent toch elk jaar op een aantal andere
dingen, die uiteraard ook niet zonder belang zijn. De reis – en voor velen is dat een

verplaatsing van vele honderden km – en het een week lang samen zijn met de
andere groepsleden; het weerzien van heel wat bekenden; de straatoptredens van
donderdag, vrijdag en zaterdag waarbij men niet zelden kennis maakt met “de man
en de vrouw in de straat”; de deelneming aan de grote manifestaties van donderdag
en zondag; het optreden van de kindergroepen op vrijdagnamiddag; de fototentoonstelling; de optocht door de straten van de Europeadestad; het volksbal van
zaterdagavond enzovoort … Al deze en nog zoveel andere zaken, het maakt elke
Europeade weliswaar gelijkend aan de vorige Europeade, maar toch telkens met een
eigen accent en dus ook weer anders!
De Waltherplatz in Bozen en de vele smalle straatjes van de “Altstadt” daarrond, vijf
dagen lang bleef dat het gonzende en krioelende centrum van deze Europeade. En
aangezien de temperatuur elke dag tussen de 30° en de 35° schommelde, bleef een
zitplaats op de terrasjes nooit lang onbezet en deden de ijsventers gouden zaken.
Maar veel tijd om te lanterfanten was er toch niet. Van het ene straatoptreden naar
het andere, het was soms wel een mooi eindje stappen. Voor de meesten lag de
slaapplaats wat buiten de stad. En dan naar de Talferwiese voor de avondmaaltijd,
een nieuwe wandeling naar de noordzijde van de stad. Vele groepen hadden hun
eigen bus en dat was dus beslist geen overbodige luxe. Anderen maakten gebruik van
het voor alle deelnemers gratis vervoer met trein en/of bus.
Sommige groepen hadden toch een half dagje uitgetrokken om de omgeving te gaan
bezichtigen en dit stukje van Südtirol te gaan bewonderen. Anderen hebben in het
Archeologiemuseum een bezoekje gebracht aan Ötzi, de 5 000 jaar oude “ijsman”,
negentien jaar geleden teruggevonden in het Ötztal.
U merkt het al, zoals reeds gezegd: Veel gelijkenissen met vorige Europeaden, maar
toch ook veel verschilpunten
U wilt het allemaal (nog) eens meemaken in beeld en klank? Geen nood, daar
wordt voor gezorgd. Ons aller Fred heeft zo tegen midden oktober e.k. zijn film
klaar en die is dan tegen een zacht prijsje ook te koop. Denk er aan!

Nu terug naar Bozen en de ongeveer 5 000 geestdriftige deelnemers aan de
Europeade 2010. Over geestdrift gesproken … Je moet dat natuurlijk zelf meemaken: De aankomst bij voorbeeld van de tientallen bussen aan het secretariaat, de
bijenkorf in een mengeling van talen, de vrolijke gezichten bij een weerzien, vreugde
en zelfs uitbundigheid, ondanks de vermoeidheid van een vaak lange reis. En tussen
de drukte van de inschrijvingen door mag Bruno Peeters dit jaar precies die
woensdag zijn verjaardag vieren. Eenenzeventig, maar nog stralend van vitaliteit en
vol energie. De vrienden genieten van een natje en een droogje …
De openingsplechtigheid op donderdag 22 juli, in de “Eiswelle”, in meer talen
voorgesteld of ingeleid door Gusje van Tilborgh (Ekeren) en Daniëlla van Malderen

(Lokeren), heeft wel af te rekenen met enkele minpunten. Gelukkig heeft de regieploeg tegen de slotplechtigheid op zondag 25 juli in diezelfde “Eiswelle” een en
ander bijgesteld en aangepast.
Natuurlijk zijn er ook deze keer veel zeer mooie momenten. Als we ons verder tot
een gedeelte van de Vlaamse inbreng mogen beperken: Het telkens weer muzikaal
rijk optreden van “Hanske de Krijger” (Oudenaarde) en hun Thebaanse Trompetten,
die overal een zeer speciaal muzikaal accent brengen: Bij de opening van het Forum
der Europeadesteden, als intro van de optocht van alle groepen op zaterdag 24 juli,
bij de Misviering in de Dom. Met hun jeugdfanfare lokken ze op de Waltherplatz
ruime belangstelling en oogsten ze een warm applaus van de vele omstanders.
Tijdens de twee grote voorstellingen brengen ook onze Vlaamse vendeliers op
donderdag een schitterende “Rotelingen”, een idee van “Boerke Naas” uit SintNiklaas, en tekenen de Vlaamse volkskunstgroepen op zondag voor een voortreffelijke bijdrage over het ganse plateau van de ijspiste gespreid. Ook de kindergroepen – waaronder ook Vlamingen – mogen een speciale vermelding krijgen.
Hoe dan ook, de zwoele warmte waarmee Südtirol in de tweede helft van juli dit jaar
“gezegend” werd, drukte vast niet op het enthousiasme van de zowat 200
volkskunstgroepen die tegen het majestueus decor van het Dolomietenmassief de
stad Bozen van 21 tot 25 juli inpalmden. Voor een meerdaags credo in de eigen
volkscultuur, in zang, dans en muziek uitgedrukt en zo meebouwend aan een Europa
van de harten, één in bonte verscheidenheid. Met ruim 5 000 waren ze gekomen uit
alle regio’s van Noord tot Zuid. De politici kunnen best een voorbeeld nemen aan het
Europa van de volksculturen, waar wederzijds respect, bezielend geloof en jeugdige
geestdrift zo dominerend zijn. Onbegrijpelijk trouwens dat deze unieke Europeaden
niet kunnen steunen op enige Europese subsidie!
Weer kleurde dus een Europeade een
ganse stad. Met de straatoptredens –
we vallen in herhaling – en vooral de
traditionele optocht van alle deelnemende groepen die zich zaterdagnamiddag als een kleurrijke slang vol
beweging urenlang door de binnenstad slingerde onder zeer ruime
belangstelling van de plaatselijke
bevolking. De drukkende hitte kon
ook hier de geestdrift niet temperen.
Traditiegetrouw staat hier, om dit verslag af te sluiten, geen lijstje van kleine en
minder kleine fouten en vergissingen die er tijdens elke Europeade wel gemaakt
worden. U zult daar dus ook dit jaar tevergeefs naar zoeken. Vijfduizend deelnemers
een ontbijt, een middagmaal, een avondmaal en onderdak verschaffen; tweehonderd
groepen uit alle hoeken van Europa een plaatsje geven in een vijf dagen durend
programma; honderden vrijwilligers in een werkschema inschakelen; het publiek

waar mogelijk bij het gebeuren betrekken enzovoort, men kan niet verwachten dat
zoiets totaal vlekkeloos verloopt. Toch werden ook dit jaar weinig klachten
genoteerd en weinig fouten gemaakt. Proficiat dus voor het stadsbestuur van Bozen,
de regieploeg, het locaal en het internationaal comité!

Zwitserse alpenhoornblazers
tijdens de optocht
van zaterdagnamiddag.
Waarmee we traditioneel wel eindigen, is een uitnodiging om er volgend jaar ook bij
te zijn. En volgend jaar, dat is dan in Tartu, mooie stad in het zuiden van Estland,
van woensdag 20 tot zondag 24 juli 2011. De drie staten van het zgn. Balticum
zullen dan alle drie de lijst van de 27 Europeadesteden sieren: Riga/Letland 2004,
Klaipeda/Litouwen 2009 en Tartu/Estland 2011.

Tekst: Eddy Picavet en Willy Cobbaut.
Foto’s: Fred Scholliers.

Een fles Vlaamse
graanjenever
doet het hem altijd als
geschenk bij de officiële
ontvangst van de groepen
op zaterdagvoormiddag.
Vlnr – Bruno Peeters,
Gonda Fevez
en Danny van den Brande.

Op de weg
tussen wieg en graf
wisselen
een lach en een traan
regelmatig af.

In beide willen wij
naast u staan.

♦

In de ouderdom van 83 jaar overleed te Jette Wilhelmina “Wim” Vanderstricht,
weduwe van Adriaan Claeys. Zij werd geboren te Brussel op 4 oktober 1926 en
overleed op 3 juli 2010.

♦ Wij vernemen het overlijden van Armanda Danhieux, echtgenote van Jos Mertens.
Zij werd geboren te Sint-Ulriks-Kapelle op 17 januari 1924 en overleed te
Anderlecht op 20 juli 2010.

♦ Op donderdag 26 augustus 2010 overleed te Aalbeke André Delbecque, muzikant
bij vkg. “De Vlasblomme” (Bissegem). Hij werd geboren te Komen op 28 augustus
1933.

♥

Koen de Budt en Cindy D’hollander, leden van vkg. “Reynout” (Dendermonde),
geven elkaar het ja-woord op zaterdag 25 september e.k.

PS – Vooraan in het berichtje met betrekking tot het overlijden van Honoré de
Bruyne dook in vorig nummer van “De Driesprong” geheel ten onrechte de familienaam “van Ransbeeck” op. Deze naam hoorde thuis in het voorlaatste berichtje bij
het overlijden van Sandrine van Ransbeeck. Waarvoor onze verontschuldigingen.

Wij reizen om te leren door heel het land
en hebben als wij keren ook meer verstand.
Julius de Geyter wist het al in de 19de eeuw
en de oudere generaties hebben het
ontelbare malen gezongen nadat Peter Benoit
er noten boven gezet had.
“Door heel het land”, dus. Maar redactieleden
van “De Driesprong” nemen daarmee lang geen
genoegen. Sommigen trekken daarvoor zelfs
de oceaan over. Naar Canada bv.
Zoals Eddy Picavet. (Nvdr)

VOLKSDANSEN IN CANADA
Ook Canada en in het bijzonder de provincie Alberta, in het zuiden tussen
British Columbia en Winnipeg, heeft zijn volkksdansen. Een en ander is
veelal gekoppeld aan de gemeenschappen die hier een tweede thuis vonden,
maar hun tradities met zorg zijn blijven koesteren en de wil ze ook door te
geven aan de jongere generaties.
In Calgary maakten we zo een Griekse driedaagse mee bij een overvloed aan
Griekse wijnen, lamsvlees op de barbecue of “menher” (kebab toestanden aan
het spit), met zang, dans en muziek ook, waarin de sirtaki regelmatig
geprogrammeerd stond.
Dan kwamen jong en minder jong in beweging. Zelfs de opa’s, met hun grote,
krullende, grijze snorren en vaak gekleed in hun matrozenpak, lieten zichniet
pramen. Na de gemeenschapsdansen viel het ons op hoe fier de oma’s en
opa’s hun kleinkinderen temperamentvol en uitbundig omhelsden en
aanmoedigden.
De traditionele dansen worden graag en met zorg aan de jongere generatie
doorgegeven. Duidelijk met ruim succes. Grieken blijven, waar ze zich ook
mogen bevinden, nu eenmaal altijd Grieken en sterk verbonden met hun
roots!
Als intermezzo – we blijven nog even bij onze Grieken en hun driedaagse in
Calgary – trad daar ook een bevriende Oekraïense groep op. Een gewoonweg
schitterend ensemble in een wervelwind van dansen tussen Hongarije en
Rusland. Een feest voor oog en hart dat telkens met een staande ovatie werd
bedankt.

In “Héritage Park”, een zeer boeiend openluchtmuseum aan de rand van
Calgary, dansen Indianen, schitterend getooid, regelmatig rond hun tipi’s of
demonstreren traditionele ceremonies rond water, vuur of de zon. Trouwens,
elke vertegenwoordigde gemeenschap heeft zijn eigen “volksleven” dat stoelt
op gezelligheid of traditie. Het brengt hun heimat zo even dichterbij.
Toch ligt de aanpak daar in het verre Canada – en zeker in de streek waar we
in het begin van deze zomer op familiebezoek waren – wat anders dan bij
ons. De afstanden maken het verenigingsleven er heel wat moeilijker. Zo is
het geen zeldzaamheid dat een naaste buur op meer dan 5 km afstand woont.
Ten andere, Canadezen spreken zelden over zoveel of zoveel km, maar
hebben het eerder over hoeveel tijd ze er over doen om mekaar goeiedag te
gaan zeggen.
De Indianen daar hebben het op dat vlak wel enigszins gemakkelijker. Zij
wonen samen in hun reservaat. Dat geeft hen op dit stuk – we spreken daar
verder in het kader van dit stukje geen oordeel over uit – ook heel wat
voordelen.
Het volksdansleven concentreert zich dan ook bijna uitsluitend in de grotere
woonkernen. Velen werken trouwens ook op zelfstandige basis of bij veelal
kleinere bedrijven. Er zijn wel dansgroepen die zich dan speciaal op Lines- of
Square-dans toeleggen en daarmee ook demonstreren. Want ook hier geldt
het devies: Dansen is een feest voor velen! Zowel de Oekraïense, Russische,
Chinese als de Indische gemeenschap bv. hebben hun eigen clubs waar de
oude tradities gekoesterd worden.
De “Stampede” in Calgary, de grote tiendaagse kermis die we vroeger in “De
Driesprong” reeds ter sprake brachten, brengt niet alleen een parade van
zoveel duizend paarden, maar vraagt tussendoor ook aandacht voor allerlei
kleinere groepen die hun danskunde kleurrijk demonstreren. Toch staat daar
de rodeo centraal. Moet ook niemand verwonderen in een streek tussen
prairie, foothils en de Rocky Mountains!
Eddy Picavet

Sfeerbeeld v/d “Stampede” in Calgary

HET INSTITUUT VOOR VLAAMSE VOLKSKUNST
kwam in maart/april en juli/augustus 2010 in
“De Driesprong” aan bod met deel I en deel II
van hun nog beschikbare uitgaven. Meer precies
kwamen resp. wat minder bekende publicaties
aan bod, gevolgd door de uitgaven van het
Vlaams Vendelarchief.
In dit derde en laatste deel komen de nog beschikbare publicaties aan bod
betreffende volksdansen.

◙ TRADITIONELE DANSEN UIT DE VLAAMSE GEWESTEN
DANSEN UIT HOOGSTRATEN – Bevat: Abraham, Boer en boerinneke,
Fezelen, Hoogstraatse Galop, Karnaval en Meiboomdans.
(Prijs: 5,00 €)
DANSEN UIT WESTERLO – Bevat: Hanske van Leuven, Havermeuleke, Kadril
van Westerlo, Klepperwals, Lansierskadril, Mieke Stout, Polka-stap,
Trawantel, Verbroederingsdans, Wandeldans en Zevensprong. (Prijs: 7,50 €)
DANSEN UIT MIDDEN-BRABANT (Deel II) – Bevat: Bonzjoer, Franse Polka,
Jan van Leuven, Kadril van Boortmeerbeek, Kadril van Putte, Kadril van
Winksele, Klepperdans, Kletskensdans, Meulendans, Mieke Stout (Boortmeerbeek), Pier in ’t Kot, Schaatsenrijdersdans, Wandelaar. (Prijs: 7,50 €)
DANSEN UIT DE NOORDERKEMPEN – Bevat: Draaiende Winden, Hal- en
Bergenkermis, Kadril van Loenhout, Kadril van Meer, Steltendans en
Tralman.
(Prijs: 5,00 €)
DANSEN UIT MIDDEN-BRABANT (Deel III) – Bevat: Jan Pirrewit, Jan Smet,
Kadril van kampenhout, Kadril van Schaffen, Kadril van Zichem, Polka-stap
(Nederokkelzeel) en Streef.
(Prijs: 7,50 €)
DANSEN UIT VLAANDEREN – Bevat: Kadril van Ginderbroek, Kadril van
Millegem, Kadril van Rozenberg, Kolom van Humelgem, Rozekensdans en
Piepeldans.
(Prijs: 8,00 €)
DANSEN EN VOLKSLEVEN UIT DUFFEL – Bevat: Boerendans, Jan Smet,
Kaloem, Klepperwals, Lansierskadril, Mieke Stout, Napoleon, Polka ’t
Sterreke, Polka-suisse, Schottisch, Schuifeldans, Schuppenboer, Slaapmuts,
Streep en Trompetter.
(Prijs: 9,00 €)

◙ NIEUWE DANSCREATIES
DANS NU 1 is uitverkocht, maar de dansen werden overgenomen in de later
verschenen bundel “Dans Nu – 8”.

DANS NU 2 – Bevat: Dorpskermis, Maartse Buien, Margriet, Meidans en
Zottekermis.
(Prijs: 6,25 €)
DANS NU 3 – Bevat: Begroetingsdans, Boerenkermis, Dans rond de Schout,
Kermisdans van Rupelmonde en Kiekeboe.
(Prijs: 6,25 €)
DANS NU 4 – Bevat: Boerenbal, Draden Spinnen, De Loere, Marjolijntje,
Steltencarrousel en Suskewiet.
(Prijs: 6,25 €)
DANS NU 5 (Meisjesdansen) – Bevat: De Beiaard, Dans voor Drie, Kantklossen, De Spiegel, Vierkante Ronde, Weefkam en Wevelingen. (Prijs: 7,50 €)
DANS NU 6 – Bevat: Daalse Rij, Holleblokkendans, Kermislief, Klapsprong,
Lentewonne, Mallemolen, Polka-draaier en Wisselwals.
(Prijs: 7,50 €)
DANS NU 7 (Onder de Linde) – Bevat: Kaarskensdans, Kom dans Klaradijn,
Krebbelaar, Loze Vissertje, Onder de Linde, Tinneke van Heule.
(9,50 €)
DANS NU 8 (Lentekriebels) – Bevat: Kadril van Schoten, Klompenmazurka,
Lentedans en Sint-Valentijntjesdans.
(Prijs: 9,50 €)
DANS NU 9 (Mannendansen) – Bevat: Ferlandus (stokkendans), Horlepiep,
Were Di (zwaarddans) en De Zevenster (zwaarddans).
(Prijs: 6,00 €)
DANS NU 10 – Bevat: Bezemdans van Pulle, Bruidsboeket, Kadril van
Brussel (driespannen), Kadril van Brussel (paren), De Kapers, Kapersdans
(zwaarddans) en Over de Kling.
(Prijs: 6,50 €)

Een deel van de Vlamingen

tijdens de Europeade in
Bozen.
Foto Fred Scholliers

IVV-UITGAVEN zijn niet verkrijgbaar in de boekhandel. Bestellingen via
www.instituutvlaamsevolkskunst.be, bestellingen@instituutvlaamsevolkskunst.be,
bij IVV-medewerker: Paula Wouters, Herentalsebaan 73, 2240 Zandhoven (Viersel),
( tel./fax 03/475.12.05) en via het secretariaat Markt 40 W4, 9160 Lokeren, tel.
09/328.67.93 – 0476/355.976 ( ivv.secretariaat@instituutvlaamsevolkskunst.be)
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verzendingskosten

Bijscholingen en cursussen 2010 – 2011

Onze bijscholingen richten zich tot leidinggevende personen in het
jeugd- en jongerenwerk, opvoeders, dansdocenten, buurtwerkers,
jeugdhuis
animatoren,
monitoren
voor
speelpleinwerking,
jeugdatelier- en vakantiewerking, onthaalouders en begeleiders
van buitenschoolse kinderopvang ...

Peuters
● Kaarsjes op de taart – 27 oktober 2010 – Dendermonde
● Hupsakee – 16 februari 2011 – Dendermonde
● Vroem … tuutuut – 16 maart 2011 – Dendermonde
Kleuters
● Verse seizoenen – 1 december 2010 - Dendermonde
● Dans je prentenboek – 17 november 2010 – Brugge
● Tari Taman Kanak Kanak – 26 januari 2011 – Diest
● Carnaval – 16 februari 2011 – Turnhout
- 23 februari 2011 – Dendermonde
● Alles kan, niets moet – 2 maart 2011 – Dendermonde
● Droom en veranderen – 9 november 2011 - Dendermonde
Kinderen 6 – 12 jaar
● Sint en Piet ontmoeten de Kerstman – 20 oktober 2010 – Dendermonde
- 1 december – Turnhout
● Dance of fame junior – 17 november 2010 – Hasselt
- 18 mei 2011 – Turnhout
● Dansa Mundo – 17 november 2010 (Deel 1) – 24 november 2010 (Deel 2) 1 december 2010 (Deel 3) – Telkens in Diest
● Dance of fame XL – 1 december 2010 – Hasselt
- 25 mei 2011 – Turnhout
● Piratenrock – 1 december 2010 – Brugge
- 9 februari 2011 – Dendermonde
● Werelddansen met materialen – 19 januari 2011 – Torhout
- 16 maart 2011 – Hasselt

● Danceroad – 26 januari 2011 – Hasselt
- 2 maart 2011 – Diest
● Acrobaleno – 26 januari 2011 – Dendermonde
● Magellaans reizen – 2 februari 2011 – Dendermonde
- 6 april 2011 – Diest
● Hollywood here I am – 2 februari 2011 – Diest
- 30 maart 2011 - Hasselt
● Aloha, Polinesische dansen – 16 februari 2011 – Diest
- 23 maart 2011 – Dendermonde
● I want to be a star – 23 februari 2011 – Diest
- 30 maart 2011 – Hasselt
● Dans de axenroos – 18 maart – Diest
- 1 april 2011 - Turnhout
● Farwest – 23 maart 2011 – Hasselt
- 6 april 2011 – Dendermonde
● Dansante ontspanning voor kinderen – 30 maart 2011 – Turnhout
● Kinderfeestdansen door het jaar heen – 30 maart 2011 - Dendermonde
● Ganzenalfabet – 6 april 2011 – Turnhout
Plus 12 jaar
● Letz Dance – 8 december 2010 – Dendermonde
- 19 januari 2011 - Hasselt
- 6 april 2011 – Torhout
Plus 15 jaar
● Zondag dansdag – 7 november 2010 / 14 november 2010 / 21 november
2010 / 28 november 2010 / Telkens in Diest
● Volksdansen in Limburg – 2 februari 2011 / 9 februari 2011 – 16 februari
2011 / 23 februari 2011 / Telkens in Hasselt

Alle verdere informatie in verband met deze bijscholingen en cursussen worden
U graag verstrekt door het secretariaat van Danskant. Zie hieronder.

DANSKANT vzw, Ed. Robeynslaan 29A te 3290 Diest.
Tel./fax: 013/327613 – E-post: info@danskant.be – Rek.: 230-0210081-96 –
www.danskant.be. Het landelijk secretariaat is te bereiken van maandag tot en
met donderdag tussen 9 en 16 u 30’.

■ Een flaptekst, de persmededeling van de uitgeverij, het voorwoord dat
meestal door een bevriend iemand wordt geschreven en soortgelijke dingen
meer, iedereen denkt daar natuurlijk het zijne over. Maar toch is het af en toe
geen overdreven lofzang op de auteur en/of de publicatie die U in handen
krijgt. Zo dus opnieuw in de bij de Leuvense uitgeverij Peeters onlangs
verschenen werk van Hubert Boone:

Dansmelodieën uit de Vlaamse volksmuziektraditie
Uit de flaptekst – “Met zijn nieuwe publicatie Dansmelodieën uit de Vlaamse
volksmuziektraditie wordt een belangrijk – en grotendeels onbekend – repertoire uit
ons muzikaal erfgoed ontsloten.”
Uiteraard zal geen enkele uitgeverij in dit verband over een “onbelangrijk” repertoire
spreken. Maar hier wordt op de flaptekst volkomen terecht over een belangrijk deel
van ons (volks)muzikaal erfgoed gesproken. Precies geteld heeft Hubert Boone voor
dit boek via veldwerk 601 melodieën opgetekend, hoofdzakelijk deuntjes van
fanfaremuzikanten, muziek ontstaan in de 19de eeuw en later en afkomstig uit
verschillende streken in Vlaanderen, hoofdzakelijk toch uit Antwerpen en Brabant.
Voor belangstellenden is deze verzameling ontegensprekelijk een belangrijk deel van
ons Vlaams en volks muzikaal erfgoed. Noteren we ook (tussen haakjes) dat de
auteur – wat hij in zijn inleiding volmondig ook zegt – zijn kennismaking met
Renaat van Craenenbroeck als een niet te negeren moment in zijn veldwerk
beschouwd. Want, zo stelt hij het, “het grote verzamelwerk is pas begonnen (…)
toen ik kennismaakte met de Antwerpse dansspecialist Renaat van Craenenbroeck.
Vanaf 1965 ging ik regelmatig oude muzikanten opzoeken, vaak samen met hem.”
Uit de perstekst van de uitgeverij – “Sinds kort heeft de instrumentale volksmuziek
een belangrijk basiswerk ter beschikking. (…) Jarenlang heeft Hubert Boone
melodieën genoteerd die opdoken in muziekcollecties van fanfares en harmonieën.
(…) Deze uitgave is ontstaan uit de behoefte reeds lang verzameld materiaal ter
beschikking te stellen van geïnteresseerden uit de volksmuziekwereld en zelfs de
musicologie. (…) De auteur weet in de inleidende artikels de soms zeer locale
tradities uit dorpsfanfares te kaderen in een Europese geschiedenis van dansen en
dansmelodieën.”
Dat is inderdaad een van de grote verdiensten van dit werk over deze zgn. balmuziek
van vele plaatselijke muzikanten, hoofdzakelijk dan mazurka’s, polka’s, schottischen
en walsen en zelfs kleine dansen en verenigingsdansen die soms slechts heel lokaal
leefden, de grote verdienste dus van dit werk dat het deze muziek uit de vergetelheid
van het verleden haalt. Een hele reeks volksmuzikanten – weliswaar wordt deze term
hier niet helemaal in de traditionele betekenis gebruikt – worden hier terug tot leven
gewekt en krijgen zo opnieuw een plaatsje in de geschiedenis van ons muzikaal
erfgoed.

Daarenboven brengt het werk ons niet simpelweg de noten van deze “muziekjes”,
maar ook de informatie die erbij hoort: de plaatsnamen waar een en ander opgetekend werd, een uitgebreide bibliografie en de lijst der informanten en andere
bronnen.
Uit het voorwoord van Eugeen Shreurs,
directeur Resonant, Centrum voor Vlaams
Muzikaal Erfgoed – “Het boek dat hier voorligt,
is qua aanpak uniek in zijn soort en biedt een
waardevolle aanvulling op de traditie die er in
Vlaanderen al bestond op het gebied van de
volksmuziek. Ik denk hierbij aan belangrijke
studies over vocale volksmuziek als deze van
Florimond van Duyse en vele anderen. Ondanks
al deze bijdragen weten de kenners uit het veld
dat er nog steeds heel war bronnen te weinig zijn
onderzocht en dat zelfs behoorlijk wat onbekend
materiaal op korte tijd dreigt verloren te gaan als
het niet op deskundige wijze wordt opgeslagen.”
“Waardevol” – “uniek” – het zijn termen waarmee nogal gemakkelijk omgesprongen
wordt. Maar deze maal staan ze op hun plaats en is het gebruik ervan volkomen
verantwoord. Hubert Boone heeft met zijn nieuw werk een terrein opengelegd dat in
feite nog nauwelijks enige bekendheid had, ook al was het een aantal decennia terug
nog een quasi normaal verschijnsel in de wereld van de fanfares en harmonieën.
Bedoeld is: Het repertoire dat door fanfare- en harmoniemuzikanten uit het hoofd
gespeeld werd bij uitstappen, teerfeesten, een jubileumviering, kermissen en wat
weet ik nog zoal. Ook al is “uit het hoofd” misschien wat overdreven. Veel
muzikanten hadden wel een paar boekjes waarin ze de melodietjes genoteerd hadden.
De begeleiding of de onderliggende akkoorden kwamen er wel bij tijdens het spelen.
Deze wereld bestaat vandaag de dag niet meer of is toch zo goed als verdwenen. Dat
iemand 601 van dergelijk” “dansairekens” van de totale vergetelheid gered heeft, dat
is inderdaad “waardevol” en zelfs “uniek”.
We wensen deze uitgave een ruime verspreiding en kunnen alleen maar hopen dat
enkele van de mazurka’s, redowa’, polka’s enzovoort hier straks weer opduiken als
“muziekje” van een nieuwe creatie in de volksdanswereld!
(Willy Cobbaut)

“Dansmelodieën uit de Vlaamse volksmuziektraditie” – Opgetekend en verzameld
door Hubert Boone. 676 blz. 48 €. ISBN 978-90-429-2192-4. Uitg. Peeters, Leuven.

DE LIEDBOEKEN – In 1937 verscheen door de zorgen van twee ZuidAfrikaanse uitgeverijen gelijktijdig in Pretoria en Kaapstad een liedboek dat – bij het
blank Afrikaans-sprekend deel van het land - een enorm succes zou kennen en dit
niet alleen in Zuid-Afrika zelf. We hebben het hier over “Die F.A.K.Volksangbundel vir Suid-Afrika”, een uitgave in opdracht van de “Federasie van
Afrikaanse Kultuurvereniginge”.
De samenstellers hadden de bedoeling met hun verzameling de opvolging te
verzekeren van twee eerder verschenen bundels en meer bepaald van de “HollandsAfrikaanse Liederbundel” van N. Mansfelt en de “Groot Afrikaanse-Hollandse
Liederbundel” van Joan van Niekerk, resp. uit 1907 en 1927. Beiden kregen
trouwens met terugwerkend kracht lof toegezwaaid in de “Inleiding” van de nieuwe
uitgave: “Die genoemde bundels het in baie hoë mate meegewerk om die nasionale
lied in die Afrikaanse volkslewe die plek te laat inneem, waarop dit aanspraak maak.
Dr. Mansvelt en mej. Van Niekerk het daarmee ’n onvergeetlike diens aan die volk
bewijs.”
Over de eigen bundel gingen de
samenstellers
dan
verder
in
voornoemde “Inleiding”: “Gelukkig
het die volksiel wat in ’n moeisame
proses groei, homself hoe langer hoe
duideliker bewus geword. Hierdie
nuwe bundel wil die volksiel se
wasdom, drang en sy uitbreiding
vertolk. Mag die ondefinieerbare
element – die krag en geur van die
Suiderland se bloed en bodem –
tasbaar hierin gevind en deurvoel
word, dan sal die volk dit aan die hart
druk en dit as sy eie aanneem.”
Deze bundel kende, zoals gezegd, een enorm succes. Hij bracht 297 Zuid-Afrikaanse
liederen met pianobegeleiding en voorzien van de zgn. “tonic-sofa notatie”. Een jaar
later verscheen een tweede druk. Drie jaar na de eerste verschijningsdatum kon men
reeds een derde en uitgebreide druk op de markt brengen. Dit was de zgn. “eeufeesuitgawe” en aan de oorspronkelijke uitgave waren 14 “eeufeesliedere” toegevoegd.
In 1947 verscheen dan een aanvullingsbundel met 80 nieuwe liederen. Alle uitgaven
verschenen op groot formaat (20 x 27 cm.).
Deze uitgave kende ook in Vlaanderen veel bijval en fungeerde tot in de zestiger
jaren van de vorige eeuw zowat als het nec plus ultra waar het Zuid-Afrikaanse
volksliederen betrof.
Op dit ogenblik is het boek enkel antiquarisch te krijgen. Maar omdat er indertijd
zoveel in omloop waren, is de uitgave zeker geen zeldzaamheid geworden en de
gevraagde prijzen vallen best mee.
(Cw)
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♣ VKG “BOERKE NAAS” 60 JAAR – “Boerke Naas” werd gesticht in 1949 en
vierde vorig jaar dus zijn 60-jarig bestaan. Als een uitloper van dit jubileumjaar
worden op zaterdag 16 oktober e.k. om 18 u in het BN-lokaal “De Zevenster”, P. de
Meerleerstraat 94 te 9100 Sint-Niklaas een fotoboek “Heden en Verleden” en een
DVD voorgesteld, waarbij 1949-2009 natuurlijk centraal staan. Het boek telt 160 blz.
Wie deze voorstelling wil bijwonen, gelieve dit via boerke.naas@telenet.be vooraf te
melden.. Langs deze weg kan ook ingetekend worden: boek vierkleuren-versie 48 €;
z/w-versie 18 €; DVD met alle 2600 foto’s in diashow 15 €. Intekenen kan ook
schriftelijk via “Boerke Naas”, p/a Pr. J. Charlottelaan 44 te 9100 Sint-Niklaas.
We vermelden ook graag dat Hugo Bulterijst en Dirk Adriaenssens tekenden voor
samenstelling en realisatie van deze uitgaven.

♣ GEZOCHT (I) – De in Keulen geboren Duitser Johann-Wilhelm Wolf was een
ietwat omstreden figuur die een aantal jaren in Vlaanderen verbleef. Toch lijkt hij
nog niet helemaal vergeten. Een onzer lezers zoekt te kopen tegen elke aannemelijke
prijs: “Johann-Wilhelm Wolf. De Grondlegger der Volkskunde in Vlaanderen. Een
bloemlezing met inleiding.”, een werk van de hand van M. Moonen uit 1944.
Contact opnemen met de redactie.
♣ GEZOCHT (II) – Wij ontvingen volgende vraag: “In 1968 verscheen in de reeks
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GEEN OPINIESTUK - Deze maal leest U op deze en volgende bladzijde geen
opiniestuk. De reden hiervoor is niet dat er geen onderwerpen zouden zijn waarover
iets te zeggen valt. Helemaal niet. De reden ligt elders. Tijdens de Europeade einde
juli jl. kregen we in Bozen de gelegenheid wat nader kennis te maken met de
Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol, op locaal plan organisator van deze
47ste Europeade.

DIE
ARBEITSGEMEINSCHAFT
VOLKSTANZ
IN
SÜDTIROL
Merkwaardig is wel – in elk geval voor wie wat minder bekend is met de plaatselijke
geschiedenis – dat Südtirol een overwegend Duitstalige regio is, maar Bozen zelf,
nochtans de hoofdstad van dit gebied bezuiden de Brenner, voor ongeveer 75 %
Italiaanssprekend is. Dat is het gevolg van de italianiseringspolitiek, georganiseerd
vanuit Rome en dit zowel tijdens het interbellum als in de zestiger jaren van de
vorige eeuw. Dit even in de rand.
Maar nu ter zake. We willen de lezer van dit blad beknopt kennis laten maken met
een buitenlandse volkskunstfederatie. Zoals voorzitter Theo Smet het deze maal in
zijn editoriaaltje zegt, is “de belangstelling voor de volkscultuur nog steeds springlevend in zowat alle streken en bij alle volkeren van Europa.” Zo ook in Südtirol dus,
zoals uit volgende paragrafen duidelijk zal blijken. (Cw)

De “Arbeitsgemeinschaft zur Pflege des Volkstanzes in Südtirol” werd op 31
januari 1960 door prof. Luis Staindl in samenwerking met 12 volksdansgroepen opgericht. De Arbeitsgemeinschaft viert in 2010 dus haar 50-jarig
jubileum en was organisator van de Europeade 2010 in Bozen. Doel van de
Arbeitsgemeinschaft Volkstanz is het de Tiroolse volksdans en de Tiroolse
traditionele gebruiken te onderhouden en te beoefenen en aldus actief te
beleven.
Verder bouwend op het werk van prof. Horak, wiens aantekeningen zowel
betrekking hebben op dansen uit Südtirol als op degene uit Nordtirol en
Osttirol, moet de bevolking in Südtirol opnieuw met de plaatselijke dansen,
deel uitmakend van de Tiroolse tradities, vertrouwd gemaakt worden.
Daartoe heeft de Arbeitsgemeinschaft de actieve Tiroolse volksdansgroepen
en volksdansmilieus, inbegrepen al wie belangstelling heeft voor gebruiken
en gewoonten van de Tiroolse bevolking, aangesproken. Van bij de aanvang
werd bijzondere belangstelling getoond voor het juist aanleren van
volksdansen.

Op dit ogenblik zijn in Südtirol 52
volksdansgroepen bij de Arbeitsgemeinschaft aangesloten, evenals
201 individuele leden. In het
kader
van
hun
dorpsgemeenschappen behoren deze
groepen en individuelen tot de
belangrijke en dragende krachten
wat betreft plaatselijke gebruiken
en zetten deze zich actief in om de
sinds 50 jaar ingeslagen weg te
blijven bewandelen.
Groep uit Südtirol
tijdens de openingsavond
van de Europeade 2010.
(Foto Fred Scholliers) ►
De voorzitster Monika Rottensteiner staat sinds 2006 aan het hoofd van de
Arbeitsgemeinschaft Volkstanz, dit in samenwerking met de plaatsvervangende voorzitter Klaus Tappeiner. Het werkterrein van de Arbeitsgemeinschaft omvat het organiseren van algemene leergangen voor al wie
belangstelling heeft voor het volksdansen, zoals de wintercursussen en de
periodieke cursussen voor dansleiders.
Daarenboven worden ook muzikanten opgeleid als begeleiders bij het dansen
en wordt documentatie en materiaal vervaardigd en ter beschikking gesteld.
In dit kader heeft de nauwe samenwerking met andere volksculturele
verenigingen haar nut bewezen. Als overkoepelende organisatie onderhoudt
de AViS vriendschappelijke contacten met de “Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Tirol” en met de “Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer
Volkstanz”, waarbij men als tiende “Landesverband” aangesloten is.

De “Arbeitsgemeinschaft” heeft uiteraard ook een website en we raden
iedereen aan hier even een kijkje te gaan nemen.
Het adres: www.arge-volkstanz.org.
En verder ook: Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol,
Dominikanerplatz 7, 39100 Bozen.
Tel. 0471-970555 - Fax 0471-980922.

DE DRIESPRONG
is
het tweemaandelijks tijdschrift
van de
Vlaamse
Volkskunstbeweging vzw.
(Secretariaat en zetel:
p/a Lieven Stubbe,
Eitikhoveplein 5, 9680 Maarkedal
lieven.stubbe@telenet.be)

“De Driesprong” verschijnt in
januari, maart, mei, juli,
september en november.

DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt
dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de aanmoediging
en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het bijdragen tot de
culturele herwaardering van de vrijetijdsbesteding; het ondersteunen
en het verspreiden – in de geest van een Europese eenheid in
verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het bundelen van
groepen met gelijkaardige doelstellingen.” (Cfr. het werkingsverslag
2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het ondersteunen,
het instandhouden en het aanmoedigen van de vernieuwende
tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van
de VVKB-statuten.
DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Willy
Cobbaut, Koen Denduyver, Eddy Picavet, Piet Pottie en Fred
Scholliers als medewerkers. Administratieve medewerking: Magda
Vermeiren. Redactie-adres: De Driesprong, p/a Willy Cobbaut,
Bosstraat 2, 9310 Baardegem-in-Aalst. Telefoon: 052/355452. E-post:
willy.cobbaut@telenet.be.
DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor
maakt men 15 euro over op rekening 403-3046661-61 van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 9680 Maarkedal. Een
abonnement kan elk ogenblik ingaan. Met het zesde nummer
ontvangt men dan een nieuw verzoek tot het betalen van het leesgeld.

DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en
meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en
dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten:
- Antwerpen: André Dewitte, Molenstraat 27 te 2870 Puurs. Telefoon:
03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be.
- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek.
Telefoon: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be.
- Oost-Vlaanderen: Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 9310 Baardegem.
Telefoon: 052/35.54.52. E-post: willy.cobbaut@telenet.be.
- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, 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,
Etikhoveplein 5, 9680 Maarkedal. Waarvoor onze dank!
PUBLICITEITSTARIEF – Voor publiciteit in “De Driesprong” geldt
volgend jaartarief: 1 blz.: 200 euro. - ½ blz.: 150 euro. - ¼ blz.: 100
euro. De aankondiging verschijnt dan in 6 opeenvolgende nummers.
Foto’s kaft




Een aantal Vlamingen in de “Eiswelle” tijdens de slotmanifestatie van de Europeade
2010 in Bozen/Südtirol (Foto Fred Scholliers).
Een paar vendeliers van vkg. “Jovolka” (Kapellen).
Een foto uit 1978: Enkele muzikanten van vkg. “De Garve” (Brussel). Op de voorgrond
(met accordeon) Staf Cogneau. (Archief AMVB)

Een driesprong is een “plaats waar drie wegen samenkomen”,
zo lezen we in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal,
vulgo de Dikke Van Dale. De naam van dit tijdschrift verwijst
meer bepaald naar het driespan dans – muziek – vendelspel,
uiteraard zonder zaken uit te sluiten als poppenspel en andere
uitingen van volkskunst.

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

Verantwoordelijke uitgever:
Theo Smet, Beukenhofstraat 52 bus 101, 8570 Vichte
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