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En meid en knaap
’t vloog al ten dans!

EEN DEUNTJE VAN DE HOP
De hoppe kronkelde rond de staak,
gelende, spelende ranken,
en honderden bellen, rond en zwaar,
hingen er aan te blanken.
De zonne lachte op de bladeren blij,
de wind vloog keuvlend de bellen opzij.
En vrolijk bleef de pachter staan,
zag rustig de geurige ranken aan
en sprak met welgezind gemoed:
Wat staat ze geel, wat staat ze goed!
Sa! meidekens, licht de voetjes op!
Huppelt in ’t ronde! Leve de hop!
In brouwers ketel had ze gebruist,
heur schoonste liekens gezongen,
en, onder de kussen der broedende vlam,
had ze van blijheid gesprongen.
Nu sloeg de kuiper op ton en vat,
waar ’t lekkere drankje in te pruilen zat.
En wijl de brouwer een glas hem bood
en tot de rand vol hopnat goot:
“Oho”, sprak de kuiper, “hoe helder, hoe klaar!
Wat kostelijk bierken ze hebben van ’t jaar!”
En hoog op de toren waaide de vlag,
luidruchtig klonken de snaren,
en meid en knaap, ’t vloog al ten dans,
hupp’lende, zwierende paren;
en ieder die van het hopnat dronk,
voelde zich blijder en zong en sprong.
Doch aan zijn wijfken de kuiper zei:
“Wat maakt dat bier de mens toch blij!
Zie! Heel mijn corpus trilt er van !
Hoe dat van die bellen toch komen kan?”
Tekst van Pol de Mont. Getoonzet door Franz Andelhof. Opgenomen in het
“Studentenliederboek”, een verzameling uitgegeven in 1898 onder impuls van Karel
Heynderickx, hoofdredacteur van “Ons Leven”. De muziek – met pianobegeleiding –
wordt U graag toegezonden op eenvoudig verzoek aan de redactie van “De Driesprong”.

De boerkens smelten van vreugd en plezier
als d’oogst is binnengereden.
Ze gaan met hunne boerinnen te bier
en ze maken zeer goede sier.
Oud lied.

De zomerdagen schuiven langzaam door naar de tijd die achter ons ligt en de
eerste herfstdag komt stilaan naderbij. De aardappelen werden gerooid, de
pikdorsers plukten de velden kaal … De oogstfeesten zijn ondertussen mooie
herinneringen geworden en kunnen dus bijgeplakt in het beeldenboek van
het jaar 2012. Nog is er veel groen in de natuur, maar ook daar zullen
binnenkort de herfstkleuren verandering in brengen.

BESTE VRIENDEN
Een aantal van onze groepen hebben buitenlandse gasten op bezoek
gekregen, volkskunst van over de grenzen kunnen bewonderen, nieuwe
vriendschappen gesloten en afspraken gemaakt voor de toekomst. Sommigen
zijn zelf naar elders in Europa – of nog verder – getrokken om onze eigen
dansen, onze muziek en ons vendelspel naar andere volkeren te brengen en
dankbaar het applaus in ontvangst te nemen op vreemde festivals.
Vele tradities die vroeger onlosmakelijk verbonden waren met de
zomermaanden en het oogstseizoen, zijn geheel of gedeeltelijk in onbruik
geraakt of wat van uitzicht veranderd en worden in een aantal milieus graag
een beetje meewarig tot de “folklore” gerekend. De verworvenheden van de
moderne techniek hebben inderdaad heel wat volksgebruiken wat naar de
rand van de maatschappij geduwd. De tijd staat niet stil, soms ten goede,
soms ten kwade … Toch wordt er nog steeds veel vreugde geput uit die
“folklore”. Veel volksfeesten zijn in feite de voortzetting van oude
gebruiken. Dat is bij ons zo, dat is in het buitenland zo.
Maar hoe dan ook, de herfst kondigt zich aan en dan lijkt alles wat
langzamer te verlopen. Voor onze groepen, in de verre aanloop naar de
eindejaarsdagen, misschien een uitgelezen gelegenheid om het eigen
repertorium aan dansen, liederen, muziek, vendelnummers enzovoort eens te
bekijken en onder de loupe te leggen.

Wat viel bij ons binnenlands – en
buitenlands – publiek in de smaak?
Naar welke nummers ging/gaat de
voorkeur van de eigen dansers,
muzikanten en vendeliers? Hoe kunnen
we ons repertorium vernieuwen en
aantrekkelijker maken? Waar kunnen
en moeten verbeteringen aangebracht
worden en moet ons aanbod dichter
aansluiting vinden bij wat K.C. Peeters
in “Eigen Aard”, zijn meesterwerk, de
jaarkrans noemt? Of dichter bij de
lokale geschiedenis, inbegrepen de vele
plaatselijke sagen en legenden?
Misschien hebben we wel enkele
verfrissende ideeën opgedaan bij onze
binnenlandse/buitenlandse gasten of
tijdens onze reizen over de eigen
landsgrens heen?
Grammaticaal ligt de klemtoon van het woord “groepsleven” op de eerste
lettergreep. In de dagdagelijkse praktijk is dat natuurlijk niet zo. Een groep
die leeft, legt die klemtoon uiteraard anders. Met alle respect voor de regels
van onze spraakkunst natuurlijk … maar met nog meer respect voor de eisen
van een echt levende groep … en daar maken volkskunstgroepen zeker geen
uitzondering op.
Nog een mooie nazomer en nog veel prachtige herfstdagen U allemaal – als
groepsleden, maar evenzeer als gewone burgers van dit land tussen de WestVlaamse zeekust en het bronsgroen eikenhout van Limburg - van harte
toegewenst!
Theo Smet

Foto Fred Scholliers

■■■ Enkele nota’s betreffende …
In de zestiger jaren van de vorige eeuw publiceerde de Vlaamse Volkskunstbeweging
een “Geschiedenis van de Dans”, 12 gestencilde bladzijden, zonder illustraties, van
de hand van Nora Vande Voorde-Hendriks. Zeer bescheiden liet de auteur deze
bladzijden voorafgaan door volgende opmerking: “Wij willen niet de pretentie
hebben hier iets zeer origineels te vertellen over de dans in het algemeen en de
volksdans in het bijzonder. Wij hebben slechts het wetenswaardige uit enkele boeken
en artikels samengebracht om een overzicht te kunnen geven.”
Het eerste deel van deze “enkele nota’s” publiceerden wij in het januari-februarinummer 2012 van “De Driesprong”. Deel II verscheen in het nummer van maartapril en deel III kon U lezen in het nummer van juli-augustus. Hier volgt het vierde
en laatste deel. (Cw)

GESCHIEDENIS VAN DE DANS
(Deel IV)
De dansen waarover we nog gegevens hebben, zijn allen van latere datum. We
zullen ze volgens de streek rangschikken.
■ Gelderland – Overijssel
De Driekusman – Is eveneens gekend in Westfalen, Neder-Saksen en het Rijnland
(Duitsland) en verder in Polen, Tsjechoslowakije, de Auvergne (Frankrijk) en het
Ostergötland (Zuid-Zweden).
Rîpe, rîpe, garste – Een werfdans.
Jan Pierewit – Het zou hier een verbastering van Piruette kunnen zijn, een figuur
van de Varsovienne. Deze dans was vroeger ook gekend in Friesland en in Zuid- en
Noord-Holland.
Hoeksebarger – Een boerenmenuet.
Onze broeder Lazarus en Lot is dood – Beiden ontstaan in de jaren 1840-1850, de
tijd van de polka-rage.
Malbroek – Deze dans is ook in Denemarken en Frankrijk gekend.
Deze zeven dansen zijn allen paardansen. De volgende daarentegen zijn zgn.
vierkantdansen.
Kontradans – Was eveneens in Westfalen gekend. Er bestonden zowat 200
melodieën, die opgetekend waren, doch door brand verloren gingen.
Peerdensprong of Carré – Keppelse Kadrille, Höfsche Karmse, De Vleegerd.
De landelijke vierkantdans, die teruggaat op de rondedans rond de Meiboom, is
blijven voortleven, terwijl de kadrille als gezelschapsdans zijn weg weer tot de
plattelands-bevolking gevonden heeft en met de nog bestaande dansvormen
versmolten is. (1)

■ Terschelling
Skotse Trye – Was oorspronkelijk een driemansdans. Over zijn ontstaan is men het
niet eens. In Friesland werd hij rond 1900 verdrongen door de Fryske Schots.
De Skotsen zouden omstreeks
het jaar 1000 in deze streek
bekend geraakt zijn ten gevolge
van de handel tussen Stavoren
en Schotland. Dit verklaart ook
dat de zeelieden deze dansen
overbrachten naar Skandinavië,
IJsland en zelfs Lapland. De
muziek van de Skotse Fjouwer
bv. is verwant met Zweedse
Hambo-wijzen.
De “Bolswarder Skotsploeg” danst voor de toeristen de Skotse Trye (1959).▲
Zo draait hij er zijn draadje – Is een onderdeel van de Skotse Fjouwer.
De Slaapmuts – Hakke Toone – Wilhelmusdans – Het Molentje.
Rieldans – Is in Denemarken gekend als Spindel-dans.
Afklappertje – Het besluit van elk dansfeest.
■ Zeeland
De Zeeuwse Schots: Verwant met de Skotse Trye, sterk verwant met de Deense Tre
Mands Reel. De uitzwaaipas is vermoedelijk een vereenvoudigde rielpas.
De Zeeuwse Rei: Werd in het begin van de 20ste eeuw ontworpen ten behoeve van de
bruiloftsvierders door een zekere Mr. Mazure.
■ Noord-Brabant
Boerencarré of Mie Katoen.
■ Limburg
De Smid: Is onder andere namen gekend in Noord-Duitsland, Beieren en
Stiermarken.
■ Kempen
Kadril: Met als figuren Avandee (Avant à deux), Avekat (Avant à quatre), Galop,
Kabesul (Cavalier seul), Pastrel (Pastourelle) en Boerenvreugd (Finale).
Molenmazurka: Een oogstfeestdans. De opeenvolgende figuren duiden aan dat men
de zakken graan naar de molen brengt, vervolgens begint de molen te draaien en
door open en toe plooien ontvangt de molen het graan en maalt het.
Polkasaluwee: Werd al voortgaande op straat gedanst in geval van verhuizing of aan
het hoofd van een bruiloftsstoet; het verwelkomteken in het nieuwe huis. Hetzelfde
voor Luksie over die Hei; Klepperwals; Mieke Stout.

Bruiloftsdans: Wordt door een onbepaald aantal paren , in vierkant opgesteld,
uitgevoerd, met het bruidspaar in het midden.
Heiluizerdans: De Heiluizerkens zijn de kabouters die de mensen ’s nachts helpen
en de volgende nacht krijgen ze hiervoor dan eten. De dans wordt met de kermis
uitgevoerd.
Bezemdans: Eén-Mei-dans voor drie jongens of drie meisjes.
Rijzenbezemdans: Een heksendans. De heksendansen zouden vroeger uitgevoerd
zijn op oude cultusplaatsen. Ze zijn vermoedelijk in de plaats gekomen van de Witte
Vrouwen in het Germaans geloof. Door het Christendom werd in de Middeleeuwen
het oude geloof zo veracht mogelijk gemaakt. (De geesten van de duivel met de
heksen op de Brocken in het Harzgebergte). In de volksfantasie wordt de heksendans
door de dodendans vervangen.
Een zeemansdans is de Horlepiep, derhalve is zijn herkomst niet met zekerheid
gekend.
Verder dient vermeld dat er nog vele andere dansen zijn welke door karakter en
uitvoering overeenkomen met de bovenvernoemde.
In de loop der laatste dertig jaar (1) ontstonden in alle landen nieuwe dansen: bv. in
Nederland de Deindans en de IJswals, in Duitsland gezelschapsdansen en in ons land
een reeks meisjesdansen enzovoort.
Nora Vande Voorde-Hendriks
(1) Noteer dat deze tekst samengesteld werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw
en dus verwijst naar decennia die nog verder in het verleden liggen. (Cw)

SLOTBEMERKING
We kunnen vaststellen dat we, bij de huidige beoefening van de volksdans,
over een uitgebreid repertorium beschikken. Door het feit dat er steeds een
wisselwerking in beide richtingen geweest is tussen volksdans en
gezelschapsdans, kunnen we dus het goede van beide nemen. We moeten ons
echter beperken tot die dansen welke met onze aard en ons karakter
overeenstemmen. Hierbij aansluitend zouden we ook kunnen doen opmerken
dat een boerendans niet lomp hoeft uitgevoerd te worden of een gewezen
salondans op een gekunstelde wijze. We moeten op een volkomen natuurlijke
manier dansen, licht, eenvoudig en vooral stijlvol.
Hieraan willen we nog toevoegen dat we (…) moeten trachten allen op een
gelijkaardige wijze te dansen, laten we zeggen volgens de KVVF-stijl.

█ In de lente van dit jaar werd Jeanne Vandenbussche zeer officieel door de

Culturele Raad van Veurne in de bloemetjes gezet. Zoals we in vorig nummer
van “De Driesprong” reeds meedeelden, ontving ze toen de Prijs Culturele Raad
Veurne.
Naar aanleiding daarvan werd ze door Robert Laplasse geïnterviewd en dat
verscheen in De Krant van West-Vlaanderen. (Het nummer van 13 april 2012.)
Ten behoeve van onze lezers drukken we de tekst ervan hieronder af.
(Cw)

VEURNE/AVEKAPELLE - Wie de naam Jeanne Vandenbussche uitspreekt,
denkt meteen aan de Volkskunstgroep Zannekin En daar is Jeanne al 37 jaar
lid van, waarvan 33 als voorzitter Ze voelt zich nog steeds goed in haar vel
binnen de vereniging. Het doet een mens blijkbaar goed.
Waar komt de passie voor de volksdans eigenlijk vandaan?
Ik ben van opleiding onderwijzeres. Toen ik destijds aan de normaalschool
studeerde, behoorden de lessen bewegingsopvoeding, waarvan volksdans deel
uitmaakte, tot mijn favorieten. Maar ook bij de jeugdbeweging deed ik graag_aan
volksdans. Ik werd bekoord door de muziek, de orkestratie. Tijdens mijn jeugd was
ik niet zozeer met de moderne muziek van toen bezig.
In 1975 kwam je hij de groep Zannekin terecht Hoe en wanneer is die
volkskunstgroep ontstaan?
“Het ontstaan ervan gaat terug naar 1955. Het waren Albert Huyghe en Godfried
Pauwels die aan de wieg van de vereniging stonden. Men wilde jongeren en
volwassenen een cultureel verantwoorde en zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden.
In de beginperiode nam men ook deel aan volkse tradities zoals de landelijke
meiboomplantingen of het meizingen. Op de vooravond van mei gingen de jongens
van Zannekin bij de meisjes langs om er het lied Schoonlief te zingen. De jongens
boden de meisjes een ruiker aan en kregen dan een drankje aangeboden. Er was ook
de 'Joelavond', een dansfeest bij kaarslicht geïnspireerd op het Oudgermaanse
winterfeest dat plaats vond op de kortste dag van het jaar."
Je bent voorzitter sinds 1979. In onze huidige samenleving betekent stilstaan
achteruitgaan. Is dat ook zo op het gebied van de volksdans? Hoe is Zannekin
de voorbije 30 jaar geëvolueerd?
"In de jaren ‘70 bestond de samenstelling van de dansprogramma's voor 75 % uit
buitenlandse, vooral Germaanse dansen en slechts 25 % uit dansen die hun
oorsprong in het binnenland hadden. Nu voeren we voor 90 % Vlaamse dansen op,

terwijl nog slechts 10 % uit het buitenland afkomstig is. Van de Vlaamse dansen die
we brengen, mag je rekenen dat 40 % ervan tot de traditionele dans behoort en twee
derden ervan nieuwere dansen zijn. Door zeer regelmatig workshops en cursussen te
volgen, beschikken we over een uitgebreid repertoire Vlaamse volksdansen."
Hoe heb je je kunnen navormen om die evolutie mee mogelijk te maken en in
goede banen te leiden?
"Voor dat ik binnen onze vereniging dansleider werd, heb ik daartoe een opleiding
gevolgd. Daarna ben ik zelf' in de danskern van onze federatie terecht gekomen en
heb later van diverse besturen deel uitgemaakt, ook op nationaal vlak. En dat doe ik
tot op heden nog steeds. Mijn ervaring en bagage bekwam ik door de vele
publicaties en het Instituut voor Vlaamse Volkskunst en de cursussen binnen de
Vlaamse Volkskunstbeweging, uitwisselingen binnen de diverse Europeades en
festivals in binnen- en buitenland."
Aan welke evenementen neemt de groep zoal deel? En wanneer wordt er
geoefend?
"Vroeger namen we wel aan meer festivals deel en traden we vaker op. Heden ten
dage is het belangrijk dat je voldoende vooraf een optreden kan plannen, zodat de
dansers zich kunnen schikken en tijd kunnen vrijmaken om deel te nemen Het
aanbod aan vrijetijdsinvulling is nu ook veel groter dan vroeger. Toen kon bijna
iedereen zich steeds vrijmaken. Nu ligt dat a1 wat moeilijker. Maar iedere week
staat er een repetitie op het programma. Wij oefenen op zaterdagavond in de SintJansstudio aan de Houtmarkt.”
Hoe zit het met het ledenbestand? Is er onder de jongeren nog voldoende
interesse voor het volksdansen?
“We kunnen ons ledenbestand op peil houden. Onze groep volwassenen telt een 20
tot 22 dansers. Daarnaast zijn er een 14-tal kinderen die binnen onze vereniging
actief zijn. Weet je, het ledenaantal manifesteert zich met hoogtes en laagtes. In de
jaren ‘70 hadden we een ledenbestand dat de 40 overschreed. Maar we zien het
zeker nog wel zitten, ook al zijn er wel meer mensen die voor optredens afhaken."
Tussen 1980 en 2010 organiseerde je al zeven vijfjaarlijkse internationale
volksdansfestivals. Die geven Veurne beslist een culturele uitstraling. Ben je
van plan daar een vervolg aan te breien?
"Op de eerste plaats wil ik beklemtonen dat ik voor de organisatie niet alleen insta.
Maar het is iets dat erg veel energie vergt. We doen dit namelijk in eigen beheer,
met het bestuur van Zannekin dus. Je moet zeker contact opnemen met andere
festivals, zowel in het binnen- als in het buitenland, om groepen van over de hele
wereld te contacteren. Hel moeilijkste is eigenlijk om die mensen voor een bepaalde
periode in de zomer een onderdak te bieden. We beginnen bij de leden van onze
groep, hun buren en/of familieleden. Anderzijds is het ook mooi als ze logies krijgen
bij iemand die hun taal kent."

Staat er in 2015 weer een internationaal volksdansfestival op het programma?
"Als het van mij afhangt, jawel. Maar ik ben me ervan bewust dat het steeds
moeilijker wordt om zoiets te organiseren. Je mag ook het budget dat je voor
dergelijke evenementen nodig hebt niet uit het oog verliezen. Gelukkig kunnen we
op de medewerking rekenen van onder ander het stadsbestuur, dat ons in de mate
van het mogelijke met alles bijstaat. Als we het probleem van de overnachtingen
rond krijgen, dan mag Veurne zich opmaken om in 2015 alweer gaststad te zijn voor
een prachtig volksdansfestival."

Zopas ontving je de cultuurprijs. Hoe reageer je daarop?
"Ik dank iedereen voor de steun en waardering die ik kreeg door deze prijs. Dat kan
me alleen verder motiveren om deze dansdiscipline te blijven promoten. Bij
Zannekin is groepsgeest zeer belangrijk. De bedoeling van deze voIksdanscultuur is
het bekomen van een gezonde geest in een gezond lichaam."
Foto: JTV.

Tekst: Robert Laplasse

Cursiefje meegebracht uit de rand van de Europeade …

Kom in mijn gordel
Venetië is een fascinerende stad in het Noorden van Italië, samengedrukt op een schiereiland
aan de Golf die haar naam draagt, langs de Adriatische kust. Adembenemend in de rijkdom
en de macht die het vanuit de Renaissance heeft bewaard en vandaag nog uitstraalt in de
vele palazzi, voorname patriciërswoningen en de vele kanalen die de stad doorkruisen, vaak
afgezoomd door kleurrijke meerpalen in rood, geel, groen, blauw en zwart.
.
Niet te verwonderen dat heel wat dichters, schilders en dromers zich door Venetië lieten
inspireren. Ook musici. Componisten als Johann Strauss jr. die in zijn “Eine Nacht in
Venedig” uitnodigde tot “Kom in mijn gondel”. Of Jacques Offenbach die zich in zijn “Les
contes d’Hoffmann” liet verleiden tot een romantische “Barcarole” op de Venetiaanse
wateren.
’t Is inderdaad zalig te dobberen in een gondel, door stoere mannen in rode of blauw-witte
kiel met onafscheidelijke strooien hoed met zwarte linten met kracht maar ook Italiaanse
galanterie door en langs het “Canal Grande” voortgestuwd. Of onder de “Brug der Zuchten” ook wel eens de “Brug der Zaligheden” genoemd - door te varen. Heerlijk romantisch,
onvergetelijk! Zowat overal ontdek je ook pittoreske hoekjes met bruggen en steigers.

■

Maar toch dominant in het geheel: Het sublieme San Marcoplein bijvoorbeeld, dé unieke
pleisterplaats voor duizenden toeristen, dat onvergetelijke herinneringen oproept aan de
derde “Sissi”-film met Romy Schneider in de titelrol. Dat uniek plein dus en de schitterende
‘Basilica di San Marco” ook, waar men vaak uren in de rij kan staan om ze te bezoeken.
Venetië is eveneens vermaard om zijn glasblazen. In de fraaie uitstalramen treffen ons
juweeltjes van vakmanschap en kunstzin. En dat alles onder een stralende zon – de dag van
ons bezoek toch - die met licht en schaduw speelt en het water een zilveren glans geeft … En
om alle emoties door te spoelen later genieten van een heerlijke “gelato” die in zijn vele
varianten nergens zo lekker smaakt als in Italië.
Was ik vroeger weg van het lied dat Henk de Bruin hier populair maakte, “Ik heb mijn hart in
Heidelberg verloren”, sinds kort zweer ik bij “Arrivederci Venezia”. Ja, het kan verkeren …
Maar zei ene Gerbrand Adriaensz. Bredero dat eeuwen geleden ook al niet?
Foto Fred Scholliers

Eddy Picavet

■■■ Een vast punt op het zomerprogramma van ondergetekende – en dat is al een
aantal jaren zo – is o.a. het regelmatig organiseren van een bescheiden B&B. Bed and
Breakfast, in verstaanbaar Nederlands. Twee data staan daarvoor in onze huishoudagenda: De jaarlijkse Meiboomplanting van vkg. “Reynout” en de al even jaarlijkse
Festivalavond van diezelfde Dendermondse volkskunstgroep. Ik verwijs hier naar mezelf
– de vrouw waarmee ik nu al 46 jaar het bed en de keukentafel deel natuurlijk
meegerekend – en naar vkg. “Reynout”. Maar de eerlijkheid gebied mij ook te verwijzen
naar de zoveel andere volkskunstgroepen waar net hetzelfde gebeurt.

Bed

&

Breakfast

In de stad van het Ros Beiaard en de vier Aymonskinderen maakt men daarvoor
publiciteit via een strooibriefje – nu een “flyer” genoemd – onder de slogan: “Wij brengen
de wereld bij U aan huis!”. Want, inderdaad, reeds lang brengt de groep elk jaar
buitenlandse dansers, zangers, muzikanten enzovoort naar Vlaanderen. Er is zelfs meer:
“Reynout” – zoals andere groepen, we vallen in herhaling – brengt die landen en streken,
op eenvoudig verzoek dan nog wel, ook bij een aantal mensen thuis!
Zij logeren die dansers, zangers, muzikanten en buschauffeurs niet in een of ander
plaatselijk luxe-hotel – waar zouden ze het geld daarvoor moeten halen? – maar ze doen
daarvoor telkens beroep op de zo gewaardeerde gastfamilies, in Dendermonde
gastouders genoemd. U wil een Poolse/Hongaarse/Portugese buschauffeur een of
meerdere nachten logies en ontbijt verschaffen? Of misschien wel een paar
Franse/Duitse/Nederlandse/Boliviaanse dansers? Of een muzikant uit Panama of
Thailand of …? U zegt het maar en tot zolang de voorraad strekt, wordt U op uw wenken
bediend.
Het contact met vreemde volkeren en culturen … er wordt veel over gesproken … onze
groepen doen er iets aan. Een en ander is trouwens een win-win-operatie. De kosten zijn
werkelijk miniem, voor de gastouders is het daarenboven een culturele verrijking en het
systeem helpt de betrokken groep de begroting en vooral de eindafrekening in evenwicht
te krijgen.
Als er een ambtenaar van het Ministerie van Belastingen dit stukje onder ogen zou
krijgen, moet hij/zij niet onmiddellijk in actie schieten. Er valt bij andere beroepsgroepen
méér te rapen. Een overnachting is bij ons volkomen gratis en op de menukaart staan in
de kolom “Prijs” enkel nulletjes. De staatsbegroting zal dus met onze bijdrage niet dichter
bij een evenwicht gebracht worden, de federale niet en de Vlaamse al evenmin.
Wat wij wel degelijk evenwichtiger maken, zij het vanzelfsprekend in slechts zeer
beperkte mate, is de verstandhouding onder de vele volkeren die deze wereld telt en dit
via het contact met én het beter leren kennen van elkaars culturen.
Zoals ik al zei, vanzelfsprekend in slechts zeer bescheiden mate. Toch, alle baten
helpen, zei de mug en ze p… Maar dat vult U zelf wel aan!
Johan van Breda.

VOOR
UW
AGENDA

VR 7 SEPTEMBER 2012
Opening van het nieuw cultuurseizoen met de Ierse David Munnelly Band.
Aanvang 20 u 30’. Locatie: Dranouter Centrum, Dikkebusstraat 234 te 8950
Heuvelland. Voor meer info hierover: info@dranoutercentrum.be of ook
www.muziekcentrumdranouter.be.
VR 14 SEPTEMBER 2012
Aanvang van de cursus volksdans met Jacques Meysman. Locatie: Dranouter
Centrum, Dikkebusstraat 234 te 8950 Heuvelland. De cursus heeft plaats om de
veertien dagen op vrijdagavond om 20 u. Voor meer info hierover:
info@dranoutercentrum.be of www.muziekcentrumdranouter.be. Ook via tel.
057/44 69 33.
ZO 16 SEPTEMBER 2012
Provinciaal Volksdanstoernooi 2012 in het Provinciaal Domein “Puyenbroeck”
te Wachtebeke (Oost-Vlaanderen). Bij de kandidaten: Vkg. “Sneyssens” (Evergem)
en “De Donkse Klopperdans” (Maldegem). Het toernooi heeft plaats in de tent op
het evenementeneiland en vangt aan om 14 u. Einde voorzien tegen 17 u. De
toegang is gratis. Kom uw vrienden aanmoedigen!
ZA 29 SEPTEMBER 2012
BBQ van vkg. “Sneyssens” (Evergem). Locatie: Reibroekstraat 2 A te 9940
Evergem. Aanvang 18 u. Prijs: 14 € (volwassenen): 12 € (kinderen). Inschrijven
via bbq@sneyssens.be of bij de groepsleden. Meer info: Tel. 09/357 57 07
(Ronald Snauwaert) of www.sneyssens.be.
Bal Experience met “Orage sur la plaine” en “Djerrald”. Aanvang 20 u 30’.
Locatie: Dranouter Centrum, Dikkebusstraat 234 te 8950 Heuvelland. Meer info:
www.muziekcentrumdranouter.be of info@dranoutercentrum.be.
DO 4 OKTOBER 2012
Algemene vergadering van de VVKB vzw. in het lokaal van vkg. “Reynout”, SintElooistraat 15 te 9200 Grembergen/Dendermonde. De leden van de AV ontvangen tijdig een uitnodiging.
VR 5 OKTOBER 2012
Gouwdansavond Oost-Vlaanderen. Organisatie vkg. “Sneyssens” te Evergem.
Meer info via tel. 09/357 57 07 (Ronald Snauwaert) of www.sneyssens.be.

ZA 13 OKTOBER 2012
Jaarlijks gezellig samenzijn van VVKB. Locatie: Lokaal van vkg. “Reynout” te
Grembergen/Dendermonde. Aanvang: 14 u. Meer info elders in dit nummer.
ZA 20 OKTOBER 2012
Vedanza 3 – Ierse folkavond van vkg. “Zannekin”. Aanvang 18 u 30’ met een
aperitief en een optreden van vkg. “Zannekin”. Gevolgd door een echte Ierse bbq.
Nadien wordt er gedanst op de tonen van een Ierse en een Vlaamse folkband.
Locatie: CC Zonnebloem, Zuidstraat 67 te 8630 Veurne. Meer info: Ward
Vandenbussche – ward.vdb@hotmail.com of www.zannekin.be.
Kaas- en wijnavond van vkg. “De Marliere” in het zaaltje van “Mariadorp”,
Pyfferoenstraat te Bissegem. Aanvang om 19 u. Prijs 14 euro p.p. en kaas à
volonté. Meer info bij de bestuursleden.
ZO 28 OKTOBER 2012
Gouwwandeling Oost-Vlaanderen. Info bij de groepen van de gouw en bij vkg.
“Knipoog en Oogappels” (Affligem) die de wandeling organiseert. Ook via
Machteld Van den Bossche. Tel. 0473/475 393. Of knipoog@knipoogaffligem.be.
ZA 10 NOVEMBER 2012
Gouwdansavond van VVKB West-Vlaanderen. Vanaf 19 u is iedereen welkom
voor dit smul- en dansfestijn. Vanaf 21 u 30” spelen de gouwmuzikanten te dans.
Organisator: Vkg. “Tijl Uilenspiegel”. Locatie: ’t Senter, Sint-Katrienplein 14 te
8520 Kuurne. Meer info bij gouwvoorzitter Koen Denduyver. Tel. 0496/231803.
ZA 17 NOVEMBER 2012
Hovelingenbal van vkg. “De Hovelingen-Viking”. Aanvang 20 u. Locatie: CC
Zomerloos, Sportstraat 1 te 8470 Gistel. Inkom: VVK 5 euro; ADK 7 euro. Alle
dansen worden vooraf kort aangeleerd. Info en kaarten: bal@hovelingen.be. Meer
info: koen@hovelingen.be. Tel. 0496/23 18 03.
ZA 24 NOVEMBER 2012
Volksdansfeest van vkg. “Korneel” (Leest/Mechelen). Locatie: Libertuscentrum
“De Brug”, Nekkerspoelstraat 366 te 2800 Mechelen. Aanvang: 20 u. Prijs: 3 euro.
Meer info: An Smets, Kouter 10 te 2811 Leest. Of via korneel.leest@hotmail.com.
Zie ook www.korneel-leest.be.
ZO 25 NOVEMBER 2012
Dansatelier van VVKB. Let wel: Gewijzigd – Geen weekend. Meer info in volgend
nummer van “De Driesprong”.
ZO 2 DECEMBER 2012
Kerstmarkt van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas). Locatie: De Zevenster, P. De
Meerleerstraat 94 te 9100 Sint-Niklaas. Meer info bij Sigrun van Eynde (03/777
97 52) of bij Korine Henriet (0486/76 27 23). Ook via www.boerkenaas.be of
boer.naas@telenet.be.

WIJ PUBLICEREN GRAAG UW PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN

Noteer ook nu reeds in uw agenda …
■ Dansatelier op zondag
25 november 2012.
(Let wel: Gewijzigd – Geen weekend).
◙ Nieuwjaarsdansreceptie te EineOudenaarde in de “Salons Mantovani”
op zaterdag 19 januari 2013.
◙ ’t Bal in de “Salons Mantovani”
te Eine-Oudenaarde
op zaterdag 16 maart 2013.
■ 50ste Europeade voor Europese
volkscultuur te Gotha in Duitsland
van woensdag 17 tot en met
zondag 21 juli 2013.
(Foto Fred Scholliers)

Gezocht: Beeld- en geluidsopnames Edward De Decker - Edward De Decker werd bijna
110 jaar geleden (1904) geboren en groeide uit tot een gevierd operazanger met internationale
faam. Hij was als bas/bariton verbonden aan de Vlaamse Opera en zong in de grootste
operahuizen van deze wereld: Wenen, Amsterdam, Straatsburg, Praag, Parijs, New York,…
Onder andere voor het Amerikaanse label Columbia nam hij een reeks 78-toerenplaten op met
Vlaamse liederen. Hij stierf in 1970. Het ANZ werkt mee aan een boek en cd over deze
bijzondere man en is op zoek naar beeld- en geluidsopnames. Heeft u een oude plaat (78T),
een geluidsband, een foto, een krantenartikel over of van Edward De Decker, dan vernemen
we dit graag (geert.gravez@anz.be). Het origineel wordt U in originele staat terug bezorgd.

Misschien iets voor U …

■ Cursusplusdansen op zaterdag 6 oktober 2012 van 10 tot 16 u in “De Wip” te Schilde.
■ Plusdanstreffen op zaterdag 3 november 2012 van 10 tot 16 u in het “Dienstencentrum”, Schoolstraat te Schilde.
■ Plusdansweekend van vrijdag 23 tot zondag 25 november 2012 in het Hotel
Sandeshoved, Zeedijk 26 te 8620 Nieuwpoort.

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

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 13 oktober 2012 van 14 u tot 17 u
in het lokaal van vkg. “Reynout”,
St.-Elooistraat 15 te Grembergen (Dendermonde).
Opnieuw kleinschalig, maar even gezellig als de vorige jaren!
Op het programma:
● Een gezellige babbel met de vrienden
● Welkomstwoord door een lid van de VVKB-beheerraad
● Een drankje en een hapje
● Première van de film van Fred Scholliers over de Europeade 2012 te Padua
● Eddy Picavet leest een paar nieuwe cursiefjes en mijmert wat luidop over de
wereld rondom hem
● 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 vooraf 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).
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

KLEIN ZOMERS DAGBOEK
JULI/AUGUSTUS 2012
♣ Ondergetekende wandelde de tweede week van juli door de zonovergoten
straten van Padua, een typisch Italiaanse stad in het noordoosten van het land.
Alle lezers van “De Driesprong” weten natuurlijk waarom ik precies die
julidagen in Padua rondliep, te voet, met een lokale stadsbus of met de tram.
Samen met een 200-tal Vlamingen en zowat 4 000 ingeschreven deelnemers,
was ik naar de stad van de heilige Antonius getrokken om er deel te nemen aan
de 49ste EUROPEADE.
Warm, te warm … maar toch opnieuw mooie dagen. Het jaarlijks weerzien van
oude bekenden … het steeds weer bewonderen van de volks-culturele diversiteit
uit zoveel streken van het oude “Avondland” … de terrasjes in een vreemde stad
… het programma van de Europeade zelf natuurlijk. En de kennismaking
(vooraf) met de Dogenstad Venetië en (achteraf) het historische Ulm in ZuidDuitsland.
Enfin, prachtige dagen waarover U verder in dit nummer van “De Driesprong”
meer kunt lezen.
♣ De Europeade was het begin van een mooie zomer, maar natuurlijk niet het
einde. In Baardegem staat de – nu niet meer als dusdanig gebruikte – hoeve
“Swaneborg”, ondertussen van naam veranderd – het “Zwanennest” – en
daterend uit de 16de eeuw, waarschijnlijk zelfs ouder. Op dat domein had van 25
tot en met 31 juli de 43ste “PIKKELING” plaats, een internationaal
folkloristisch oogstfeest.
Vanzelfsprekend ben ik daar een ovenkoek gaan eten, een pikkeling-pintje gaan
drinken, naar de vlegeldorsers gaan kijken enzovoort enzovoort … en de
volkskunst gaan bewonderen, gebracht door groepen uit India, Chili, Rusland en
Zuid-Afrika.
Oogstfeesten zijn scharniermomenten in het leven op de Vlaamse boerenbuiten
en in mijn eigen dorp is dat natuurlijk niet anders.
♣ Voor de zoveelste maal organiseerde vkg. “Knipoog & Oogappels”
in het Vlaams-Brabantse Hekelgem de
“FOSSELEADE”, een kleinschalig
folkloreweekend. Kleinschalig, zeg ik,
maar elk jaar opnieuw gezellig en
aantrekkelijk georganiseerd.

Daar kon men op zondagnamiddag 5 augustus de Moravische “Folklorní Soubor
Lipina Vracov” gaan toejuichen. De eigen groep zette natuurlijk ook z’n beste
beentje voor, begeleid door enkele muzikanten van “Bruers en Zussen”.
Ik ben dus ook daar een frisse blonde “Affligem” gaan drinken. Machteld en de
leden van haar groep verdienen voor dit jaarlijks volkskunstweekend alle lof!
♣ In Hamme organiseerde de Landelijke Gilde op zondag 12 augustus het
traditioneel OOGSTFEEST en daarvoor hadden ze o.a. de dansers, muzikanten,
trommelaars en vendeliers van vkg. “Reynout” uitgenodigd, te midden van een
uitgebreid programma met alles wat op een oogstfeest zoal aan het publiek
aangeboden kan worden.
Als geadopteerde Dendermondenaar en muzikant van “Reynout” was ik die
zondagnamiddag dus ook op de Berkenhoeve in de St.-Annawijk van de Durmegemeente.

Zonder pannenkoeken, geen oogstfeest …

Ik ben met een mooie herinnering
naar huis teruggekeerd. “Reynout”
had een mooi optreden ten beste
gegeven. Maar dat lijkt misschien
wat op eigenlof en dat schrappen
we dus maar onmiddellijk.
Alhoewel het niet overdreven is
om die schrapping onmiddellijk
weer ongedaan te maken …

♣ Victor Hugo Salinas Pereira – Ana Vivian Ariscurinaga Gil – Ana Victoria
Salinas Ariscurinaga … Dat zegt U niets? Dat zei mij tot midden augustus ook
niets. Maar nu weet ik beter. Het zijn de namen van een sympathiek echtpaar uit
La Paz in Bolivië, inbegrepen hun dochtertje van twee jaar en acht maanden. En
hoe vallen die hier mijn stukje dagboek binnen? Dat is simpel … Zij maken deel
uit van de groep “Ballet Folclórico de La Paz” en ze zorgden, samen met de
Spaanse “Grupo de Coros y Dansas – Villa de Leganés de la Casa de
Extremadura” en Dendermondse vendeliers, voor een werkelijk schitterend
geslaagde FESTIVALAVOND waarvoor vkg. “Reynout” donderdagavond 16
augustus de sportzaal van de Gemeenteschool aan de Rootjensweg in
Grembergen vol - eigenlijk: stampvol - liet lopen.
En waarom nu speciaal Victor Hugo, Ana Vivian en Ana Victoria de vorige
paragraaf mogen openen? Ook simpel. Zij logeerden van donderdag 16 tot en
met zaterdag 18 augustus in het “Twelfpenninckhuis” te Baardegem. Daarom
dus!
Een mooi aantal jaren reeds zijn het bestuur en het festivalcomité van “Reynout”

erin geslaagd om elk jaar een volkskunstavond te brengen waarbij twee totaal
verschillende culturen het podium deelden. Vorig jaar waren dat groepen uit
Georgië en Polen. Het jaar voordien dansten hier groepen uit Paragay en Servië.
En zo kunnen we nog een aantal jaren verder achteruit gaan.
Dit jaar leek dat niet helemaal te
zullen lukken omdat de oorspronkelijk
geprogrammeerde groep uit Canada
verstek liet gaan. Maar in de Ros
Beiaardstad konden ze van de nood
een deugd maken. Spanje en Bolivië
mogen dan al beiden het Spaans als
officiële taal hebben, hun volkscultuur
heeft zeker niet dezelfde onvermengde
achtergrond.
Spanje is uiteraard altijd een Europees land geweest, de “Moorse” periode even
niet op de rekening bijgeschreven. Bolivië echter was oorspronkelijk een Incastaat en werd pas in het midden van de 16de eeuw door Spanje veroverd. In 1824
werden de Spaansgezinden dan door Simón Bolivar verslagen en in 1825 werd
de onafhankelijke republiek Bolivia uitgeroepen met La Paz als hoofdstad. Zo
deelde op donderdagavond 16 augustus een zuiver Spaanse groep in
Grembergen-Dendermonde het podium met afstammelingen van Inca’s en
Spanjaarden.
De Boliviaanse groep bracht ons voorbeelden van de grote culturele diversiteiten
van hun land. En de Spaanse groep verliet even het Castiliaanse binnenland en
bracht mooie dansen uit de streek van Extremadura, een regio tegen de
Portugese grens. Dat alles omlijst door de trommelaars en vendeliers van vkg.
“Reynout”. Het is een “show” geworden die de toeschouwers niet losliet, vanaf
het eerste begin en dit tot de laatste muzieknoot en de laatste danspas!
♣ September hoort natuurlijk niet in
juli/augustus thuis. Maar in het Provinciaal
Domein Puyenbroeck heeft op zondag 16
september om 14 u het PROVINCIAAL
VOLKSDANSTOERNOOI 2012 (Zie ook
onze “kalender”) plaats en daar ga ik dus
onze twee VVKB-groepen aanmoedigen,
zijnde “De Donkse Klopperdans” uit
Maldegem en “Sneyssens” uit Evergem.
Zeker weten!

Johan van Breda.

♣ ♣ ♣ Dames en heren, lezers van De Driesprong, kijkers van Jeugd-college-TV. Hier zijn
we weer met ons jaarlijks verslag van het Sint-Jansweekend. Het Jeugcollege had ons
uitgenodigd voor de opnames van een paar programma's op Jeugdcollege-TV.

22ste SINT-JANSWEEKEND IN DE PINTE
Op vrijdagavond 29 juni jl. kregen we een lekker stuk pizza en werden we volgens
verschillende tv-zenders ingedeeld (STUDIO 100 IS DE MAX, ploeg van Amber en Lien). Aan
de hand van een spelprogramma leerden we onze vriendjes kennen. Toen ging de eerste
nacht in. - Na een stevig ontbijt en de ochtendshow, speelden we zig-zag munten-jacht; een
spel met o.a. Rad van Fortuin, De Premiejagers, Sport is Top, Liegebeest ... Na een heerlijke
picknick, gemaakt door de superkookploeg, speelden we Sterrenslag en hielden we een
Joker- & Lotto-trekking. Hierbij won Amber een finaleplaats in de strijd om de Sint-Janskroon.
Na de frietjes met als dessert een ijsje, ging de strijd om de Sint-Janskroon terug van start
adhv. het spel EEN JAAR GRATIS, waarbij Annelien Dorme van “Zannekin” uit Veurne won.
Voor de jongens was er een BLIND DATE, waarbij Quinten Van den Schilden van “De
Kegelaar” uit Wilrijk eruit kwam als winnaar.
Dan konden we overgaan naar Sterren op de Dansvloer, met toffe, verschillende, nieuwe
volksdansen. Volgde dan een supergezellig kamp-vuur met een editie van De Voice en
liedjes zoals De Fiets van Piet Paaltjes, De Poes van Tante Loes, 10 Kleine Negers ...
Tijdens het kampvuur werd ook het Sint-Janspaar gekroond. Tot laat in de nacht verwarmden
we ons aan het kampvuur. Toen we dan wel wat te moe werden, gingen we maar slapen.

De zondagochtend bleek dat we in een echte Expeditie Moerkensheide zaten, we moesten
het bos in kruipen en zelf ons eten zoeken. Eens gevonden, aten we pistolekes en lekkere
sandwiches. Toen was het tijd voor SYTYCV*, we leerden nieuwe dansen die we later zeker
nog willen dansen. Na het dansen was het tijd voor eten, barbecue!!! Daarna hadden we
even platte rust om ons eten te laten zakken.
Nu vonden we het tijd om zelf eens aan de slag te gaan. Met onze tv-groepjes maakten we
allerlei sketches die daarna gefilmd werden door de cameraploeg van Jeugdcollege-TV. Na
een leuk en gezellig weekend was het tijd om afscheid te nemen van al onze nieuwe
vrienden. Het volgend Sint-Jansweekend staat alvast genoteerd in onze agenda.
Lieve Tratsaert
* So You Think You Can Volksdansen

Op de weg
tussen wieg en graf
wisselen
een lach en een traan
regelmatig af.
In beide willen wij
naast u staan.

♦ Achilles van Raemdonck werd geboren op 9 december 1931 en overleed op 30
april 2012. Hij was lid van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas).
♦ Jan Willems werd geboren te Menen op 2 juni 1953 en overleed te Kortrijk op 10
mei 2012. Hij was de schoonbroer van Marcel en Marie-José Vandewalle-Vinckier,
leden van vkg. “De Vlasblomme” (Bissegem).

♦

Francis Naessens werd geboren te Kortrijk op 12 november 1958 en overleed er
op 25 mei 2012. Hij was de broer en schoonbroer van Joris en Rita NaessensGodefroo, leden van vkg. “De Vlasblomme” (Bissegem).

♦ Diana Neerinckx, weduwe van Frans de Maere, werd geboren te Sint-Niklaas op
5 oktober 1928 en overleed er op 26 juni 2012. Ze was de moeder van Joris en Dirk
de Maere, leden van vkg. “Boerke Naas” (Sint-Niklaas).
♣ Tijl is het zoontje van Lisa Van den Dorpe en Saar is het dochtertje van Ruth van
Ammel, leden van vkg. “De Marliere” (Bissegem).

Overgenomen van de website.

■ Jarenlang verscheen in de vroegere GROTE RONDE een familierubriek. Hierin werden
berichtjes opgenomen in verband met geboorten, huwelijken en sterfgevallen van leden –
inbegrepen hun naaste familie – van bij de VVKB aangesloten groepen. Sinds juli/augustus
2009 hebben wij in “De Driesprong” deze traditie opnieuw opgenomen.
Deze rubriek is vanzelfsprekend volledig afhankelijk van de medewerking van onze lezers.
Daarom doen wij nogmaals een oproep ons de gebeurtenissen te melden die hier passen. De
Vlaamse Volkskunstbeweging is altijd een grote familie geweest. Onze familierubriek draagt
daar een flinke steen toe bij. Hartelijk dank voor uw medewerking!
(De redactie)

………………………………………….

Is de Europeade een feest voor zonnekloppers?

■ ■ ■ Het jaarlijks wonder van de Europeade voltrok zich ook dit jaar opnieuw. Voor de
49ste editie – van woensdag 11 tot en met 15 juli 2012 – trokken dit jaar zowat vierduizend
deelnemers, komende van benoorden en van bezuiden de Alpen, naar het Noord-Italiaanse
Padua. Eeuwenoud bedevaartsoord van de ook bij ons zeer bekende Sint-Antonius van
Padua – niet verwarren met de heilige met het varken! – stad met tientallen kerken, patio’s en
parken … met zijn “Prato della Valle” en de klassieke beeldengalerij rond dat lommerrijk park
uitgebouwd.
Als twee verslaggevers met verschillende vervoermiddelen de Brenner en de Alpen zijn
overgestoken, moet de paragraaf daarover noodzakelijkerwijze anders klinken. Dus:
Eddy – Wij ontvluchtten die maandagmorgen 9 juli jl. het druilerige “herfstweer” in ons land
om amper anderhalf uur later neer te strijken in Venetië, waar de zon al volop brandde in een
azuurblauwe lucht. Het zou de ganse week zo blijven met temperaturen die dagelijks
opklommen tot boven de 30 graden Celcius. Het was dan ook regelmatig “bakken en braden”
…
Willy – Samen met onze fotograaf en beider echtgenoten verlieten we Dendermonde op
zaterdagochtend 7 juli jl. om ’s namiddags van dezelfde dag halt te houden in het hotel “Der
Engel” in Ulm, Zuid-Duitsland. De overtocht van de Brenner en de aankomst in Padua
gebeurde stipt volgens plan op zondagavond 8 juli.

PADUA BIJ 30° IN DE SCHADUW
Verder verliep alles uiteraard gelijk. Ook de hitte bijvoorbeeld. En het mag dan al waar zijn
dat Padua niet erg ver van de Adriatische kust ligt en de hitte in de zuiderse landen anders
aanvoelt dan in het noorden van Europa, dertig graden – en meer – blijft heet en iedereen
heeft er last van, de plaatselijke bevolking én de toeristen, inbegrepen alle Europeadegangers.
De aardbevingen hebben dit jaar niet alleen een aantal dorpen en steden van Noord-Italië
door elkaar geschud, maar evenzeer het onderdak brengen van de deelnemers aan deze
49ste Europeade. Uitzonderlijk dit jaar werden de 165 groepen in hotels ingekwartierd. Dit
gezien men niet kon beschikken over de nodige veldbedden die oorspronkelijk door de stad
ter beschikking waren gesteld van de slachtoffers van de aardbevingen van de voorbije
maanden in de regio. Ook vernamen we dat de ruime hall van de “Fiera di Padova” aan de
Via Niccolo Tommaseo ter beschikking moest blijven voor alle eventualiteiten.
Enerzijds werd dat door de deelnemers wel geapprecieerd. Het vormde anderzijds een
handicap voor de verbroedering, die toch steeds een essentieel element van het vijfdaags
gebeuren uitmaakt. Vandaar wellicht ook dat het bal op zaterdagavond uitgroeide tot een
uitzonderlijk hoogtepunt op en rond het reeds vermelde “Prato della Valle” . Daar lag
trouwens ook de hartslag van de Europeade.
Zowel voor de openings- als voor de slotplechtigheid resp. op donderdagavond en
zondagnamiddag, liepen de tribunes eivol en bleef de geestdrift en het enthousiasme tot het
laatste moment hoge toppen scheren. Het zinderde verder na op de lokale bussen die de
groepen telkens opnieuw naar hun verblijfplaats brachten.

Maar toch verdronk de Europeade dit keer
enigszins in de te grote stad. Er waren ook
geen herkenningspunten bij de deelnemers
te bespeuren, gezien geen badges werden
uitgereikt; enkel een kaart voor gratis
stadsvervoer, die ook gebruikt kon worden
voor de catering in een grote hall van “Fiera
di Padova”. Hoe dan ook, een zeer nuttig
document dus!
Tijdens de pontificale eucharistieviering in de imposante “Basilica di S. Antonio” had de
gewezen bisschop van Nuoro en vriend van de Europeade, verwezen naar de verdiensten
van Armand de Winter en Bruno Peeters, resp .interim-voorzitteren ontslagnemend voorzitter.
In zijn homilie onderstreepte hij later ook het belang van vriendschap en belangstelling,
rijkdom van de diverse culturen. Die rijkdom werd duidelijk en overtuigend verklankt door
meerdeze Europese koren. Ook de bijdrage van het Thebaans kwintet “Hanske de Krijger” uit
Oudenaarde gaf aan de viering een bijzonder feestelijk accent.
Tijdens de opening van het Forum –
we volgen hier niet de chronologische
volgorde van het programma - waarop
verschillende Europeade-steden de
gelegenheid werd geboden hun stad
toeristisch voor te stellen, formuleerde
mevrouw Maria Dalla Vecchia – als
vertegenwoordigster van Padua’s
burgemeester Flavio Zanonato - het zo
treffend met: ”Het volk maakt Europa!”.
In de rijkdom van de eigen muziek in
melodie en ritme, in zang en dans, in
vendelspel,
klederdrachten
en
tradities.
Het bezielend geloof in de eigenheid, naast de belangstelling en respect voor de andere
volksculturen, maakt dan ook de rijkdom van de Europeade uit, dit jaar evenzeer als de
voorgaande jaren.
Dit kwam zeer sterk tot uiting in de zeer gevarieerde optredens van de vele groepen die
zowel in de openingsplechtigheid als in de slotmanifestatie hun beste beentje voorzetten. De
Vlaamse bijdrage – een collage van enkele dansen met o.a. “De Carnaval” – ontlokte bij de
toeschouwers een ruime ovatie. Daniëlla Van Malderen (Lokeren) en Gusje Van Tilborgh
(Antwerpen) kweten zich als presentatrices voortreffelijk van hun niet altijd gemakkelijke
opdracht. Ook het regieteam o.l.v. Roland Decorte (Ekeren) mag geprezen voor het zeer
vlotte verloop van deze jongste Italiaanse editie.
Een nieuwigheid in het programma: Het gezamenlijk optreden van de verscheidene Europese
jongeren – voor wie ook bij de verdere programmatie een ruime plaats ingeruimd werd –
tijdens de slotplechtigheid. Zeer hartverwarmend en stralend van levensvreugde. Het

aantreden van onze Vlaamse vendeliers, samen met de jeugdgroep “De Pagadderkes”
(Ekeren), lokte ruim applaus uit.
Voorzitter Armand de Winter, die tijdens deze
Europeade zijn vuurdoop beleefde, schreef bij zijn
inleidend woord in de programmabrochure:
“Iedere Europeade is telkens weer een beetje
anders.“ Dat is ook zo. Door het decor, de
eigenheid van stad en land, de inkwartiering, de
catering ... Maar de geestdrift en het grote
enthousiasme domineren altijd wel en maken elke
editie dan weer tot een uniek gebeuren.
Armand de Winter (r) en
burgemeester Flavio Zanonato (l)
Veel groepen profiteerden ook van de gelegenheid om Venetië te bezoeken. Ook een unieke
ervaring met zijn gondels, zijn smalle straatjes, zijn kanalen, het overweldigend San
Marcoplein en nog zoveel meer. Velen zullen zich de film met Romy Schneider herinnerd
hebben. Ook de rijke geschiedenis die de stad sinds de Renaissance uitstraalt.
Terugblikkend op de 49ste editie in Padua mag gerust gesteld dat het ook dit keer een
overheerlijke ervaring is geworden. Anders dan in het verleden, maar toch weer heel speciaal
en uniek. Deze Europeade is natuurlijk verlopen zoals de meeste Europeades, met veel
pluspunten en de gebruikelijke haperingen, die in het zuiden meestal wat talrijker zijn dan in
het noorden. Maar dat lijstje brengen we hier traditioneel niet. Als resultaat van het werk van
honderden vrijwilligers blijft – zoals reeds gezegd – de Europeade een jaarlijks wonder. De
evaluatievergadering is voor later en iedereen trekt daar de nodige (persoonlijk) besluiten uit..
Alleen nog dit: Volgend jaar gaan we voor het gouden jubileum naar Gotha in Thuringen
(Duitsland). Met heel veel enthousiasme nam Knut Kreuch, burgemeester van Gotha, op
zondagnamiddag de Europeadevlag in ontvangst. Hij toonde zich zielsgelukkig en beloofde
de Europeade een hartelijk onthaal in zijn stad, die zich nu al verheugt in en voorbereidt op
een feestelijke ontvangst van woensdag 17 tot en met zondag 21 juli 2013. Bij leven en
welzijn zullen wij er ook dit keer graag bij zijn!
Foto’s Fred Scholliers
Verslag Eddy Picavet en Willy Cobbaut

DE LIEDBOEKEN – Theophiel Peeters – dirigent, organist, folklorist, musicoloog en
componist - werd geboren te Rijkevorsel op 23 april 1883 en overleed te Deurne op 16
augustus 1949. Als koster-organist was hij in deze laatste gemeente meer dan 30 jaar
verbonden geweest aan de St.-Fredeganduskerk. Hij begon zijn humaniorastudies aan
het Klein Seminarie te Hoogstraten, maar halverwege ging hij over naar het Koninklijk
Vlaams Conservatorium te Antwerpen. Later volgde hij ook les aan het Lemmens
Instituut. Tot zijn leraars behoorden namen als Jan Blockx, Peter Benoit, Paul Gilson en
Edgar Tinel.
Vooral onder invloed van Peter Benoit kreeg zijn
belangstelling voor oude en met verdwijnen
bedreigde volksliedjes een nieuwe impuls. Ook na
het behalen van zijn diploma reisde hij per fiets de
hele Antwerpse Kempen af om bij boeren en
koewachters, bij spelemannen en bedelaars, bij
kinderen enzovoort, liedjes te noteren en hiervan
een indrukwekkende verzameling – meer dan 400 aan te leggen. Ook een dertigtal dansen kon hij zo
optekenen, inbegrepen de nodige annotaties die
daarbij in het volks- en/of kindergebruik te pas
kwamen.
Nadat familieomstandigheden en beroepsbezigheden hem dat begonnen te beletten,
zette hij zich aan het ordenen van de rijke oogst. Meer dan 150 liederen voorzag hij van
een eigen begeleiding. Toen hij in 1949 overleed, liet hij ons, behalve zijn verzameling
volksliederen en volksdansen, een aantal Missen, orgelstukken, pianowerken, cantates,
eigen liederen en zelfs een opera “Keizer Karel” na. Eveneens een aantal
wetenschappelijke bijdragen over oude Vlaamse volksliederen, zoals Peeters ze liet
verschijnen in bladen als “Taxandria”, “Bulletijn van het Oudheid- en Geschiedkundig
Verbond van België” en “Volkskunde”.
In 1952 verschenen, door de zorgen van de Commissie van het Oude Volkslied bij het
Ministerie van Openbaar Onderwijs, zijn “Oudkempische Volksliederen en Dansen” in
vier bundels die samen bijna 400 bladzijden tellen. De uitgave behield de volgorde der
liederen en voor de teksten eveneens de spelling van het handschrift van de
verzamelaar. Deel I brengt 47 geestelijke liederen; deel II telt 33 minneliederen; deel III
voegt daar nog eens 63 gelegenheidsliederen aan toe. Deel IV sluit de reeks af met een
verzameling van 31 dansen, waarvan er jaren later o.a. door het werk van Harry
Reyntjens en Frank Feber, een aantal zeer populair geworden zijn in Vlaanderen en
uitgegeven door het Instituut voor Vlaamse Volkskunst (vroeger Vlaams Dansarchief).
Wat Theophiel Peeters een eeuw geleden in de Antwerpse Kempen verzamelde en
postuum door de Commissie van het Oude Volkslied gepubliceerd werd, blijft onze
belangstelling verdienen. Deze uitgave is uiteraard niet meer in de gewone boekhandel
te verkrijgen. Maar met een beetje geluk en wat speurzin kan men de verzameling
antiquarisch nog wel op de kop tikken.
Willy Cobbaut

GRATIS
Portkosten niet inbegrepen

Een paar van onze lezers schenken een aantal boeken – doorgaans in zeer goede staat
– gratis aan hun collega-lezers van “De Driesprong”. Waarvoor uiteraard onze
hartelijke dank. Hier volgt de tweede lijst:
◙ Stijn Streuvels, “Lenteleven”. Uitg. Desclée De Brouwer, 1960.
◙ Stijn Streuvels, “Leven en dood in de ast”. Uitg. Orion, 1975.
◙ Stijn Streuvels, “Alma met de vlassen haren”. Volksreeks Davidsfonds, 1931
(Oude spelling).
◙ “Tien van Streuvels”. Beiaardreeks van het Davidsfonds, 1973.
◙ Maria Rosseels, “O Marolleke!”. Uitg. Lannoo, 1955.
◙ Maria Rosseels, “Spieghelken – Dagboek van een jong meisje”. Uitg. Lannoo,
1952.
◙ Maria Rosseels, “Nieuw dagboek van Spieghelken”. Uitg. Lannoo, 1953.
◙ Gaston Durnez, “Kijk, paps, een Belg!”. Uitg. De Clauwaert, 1973.
◙ Felix Timmermans, “Pallieter”. Twee exemplaren. Beiden in oude spelling.
◙ Valeer van Kerkhove, “De Weerlozen”. Vlaamse Pockets, Heideland, 1960.
◙ Valeer van Kerkhove, “Dies Irae”. Vlaamse Pockets, Heideland, 1965.
◙ Felix Dalle, “Aage Nielsen”. Reinaert Uitgaven, 1961.
◙ Felix Dalle, “De Vluchtheuvel”. Uitg. De Clauwaert, 1968.
◙ Herman Teirlinck, “Het stille gesternte”. Uitg. Van Dishoeck en Den
Nederlandschen Boekhandel. Oude spelling.
◙ Jozef Simons, “In Scandinavië”. Geen uitgever vermeld. Oude spelling.
◙ Steven Debroey, “Geen ogen zonder tranen”. Gulden Davidsfonds. 1956.
◙ Prof. dr. W. Peremans, “Hellas en de West-Europese Cultuur”. Keurreeks van het
Davidsfonds, 1947.
◙ Dr. Anne Berendsen, “Het meubel”. Uitg. De Haan – Standaard Boekhandel. 1960.
◙ Prof. dr. A. Devreker, “Welvaartsproblemen in Vlaanderen. De Nederlandsche
Boekhandel, 1958.
◙ Huldeboek Armand Preud’homme. Samenstelling Flor Pirar. 1981.
◙ Liber Amicorum “Dries Bogaert 65”. 1983.

◙ Deze uitgaven kunnen – zoals gezegd - gratis verkregen worden. Ons adres: Willy Cobbaut,
Bosstraat 2 te 9310 Baardegem-in-Aalst. E-post: willy.cobbaut@telenet.be. Aangezien het
enige exemplaren zijn, geldt de regel “Wie eerst komt, eerst maalt”. Verder is het systeem
eenvoudig: Na ontvangst kijkt de ontvanger na voor welk bedrag aan postzegels geplakt werd
en maakt dit bedrag over op rekening BE85 4341 1142 4106 (W. Cobbaut, 9310 Baardegem).

.

SPROKKELINGEN
♣ REUZEN IN LIMBURG (Boek + CD) - De traditie van de reuzen, de
reuzengilden en de reuzenstoeten bestaat al eeuwen en is door de UNESCO officieel
erkend als waardevol cultuurhistorisch erfgoed. Maar wat is de oorsprong van deze
traditie, wie zijn al die figuren?
Heemkundige Guido Willems stelde een uniek
naslagwerk samen waarin hij aan de hand van
historische documenten en met oude en nieuwe foto’s
alle reuzen uit Limburg, zowel de nog actieve als de
verdwenen, uitgebreid portretteert: maar liefst 72 stuks
in totaal. Stefaan Top, professor volkskunde aan de KU
Leuven, opent het boek met een bijdrage over de
herkomst van de reuzentraditie, de geografische
spreiding van de reuzen en hun rituelen. Marcel Dumon,
gildedeken van de Orde van de Kluizenaar van
Bolderberg, doet een boekje open over de traditie en de
werking van de reuzengilden. Tenslotte vertelt Eddy
Tielemans, coördinator van het Limburgs museum in
Venlo (NL) meer over de reuzen van over de Maas.
Bij het boek zit een cd, gerealiseerd door het ANZ, met tal van bekende reuzenliedjes plus enkele historische opnames uit het archief van Radio Limburg.
Uitgeverij: Elfjulicomité Limburg vzw. Referentie: ANZ 538. Prijs: 40 Euro. Meer
info: ANZ vzw - Collegelaan 106, 2100 Antwerpen. Telefoon: 03/237.93.92 - Fax:
03/322.58.77. E-post: info@anz.be

OUDE FILMEN EUROPEADE – In de zomer van 2013 heeft in Gotha (Duitsland) de
50ste Europeade plaats. Dat wordt uiteraard een speciaal jaar en een speciale editie. Zo
wordt gedacht aan een film waarin een overzicht gegeven wordt van de voorbije
Europeades sinds daartoe in 1964 door Mon de Clopper het initiatief genomen werd.
Daarom deze oproep: Wie over filmen beschikt van vooral oudere Europeades, wordt
vriendelijk uitgenodigd contact op te nemen met Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77 te
9200 Dendermonde. Tel. 052/21 77 34. Of via e-post: fred.scholliers@telenet.be. Contact
opnemen met Hilda Ryssaert op het secretariaat van het Internationaal Europeadecomité
kan natuurlijk ook: Potterstraat 167 bus 6 te 9170 Sint-Pauwels. Tel. 03/248 07 27. Of via
e-post: info@europeade.eu. Hartelijk dank voor de hulp!

♣ GEZOCHT – Een van onze lezers zoekt te
kopen tegen elke aannemelijke prijs: a/ “De
volksvermaken” van J. Ter Gouw. Haarlem,
1871. Herdrukt door de ‘Vrienden van het
Amsterdam-boek’. b/ “Volk en dichterschap”
van TJ W.R. de Haan. Assen, 1950. c/ “Nederlandsche Volkskunst”, samengesteld door Anno
Teenstra (Red.). Amsterdam, 1942. Contact
opnemen met de redactie.
◄ Schaarknipwerk Bertje Gielis.
♣ PAPIERKNIPKUNST – De “Grote Ronde” publiceerde regelmatig schaarknipwerk van Bertje Gielis. Ook voor “De Driesprong” ontvingen we de toelating
om deze kunstwerkjes te publiceren. Waarvoor uiteraard onze dank!
Papierknipkunst staat nog steeds in de belangstelling, al blijkt dat de laatste jaren wel
wat af te nemen. In nr. 2/2012 van “Immaterieel erfgoed” – over dit Nederlands
tijdschrift zie het vorig nummer van “De Driesprong” – lazen we over deze vorm van
“kwetsbaar erfgoed” een interessante bijdrage van de hand van Elise Meier. En wie
soms ook eens door de provincie Drenthe trekt, moet zeker in Westerbork aan het
Burg. G. van Weezelplein het Museum van Papierknipkunst bezoeken. Raadpleeg
vooraf zeker de webstek www.museumvanpapierknipkunst.nl i.v.m. openingsuren
enzovoort. Wie geen internet heeft, neemt contact op met de redactie van “De
Driesprong”. Wij helpen U graag!
LANCERING PLATFORM IMMATERIEEL ERFGOED - Op 14 september wordt het nieuw
platform voor Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen gelanceerd. Het betreft een interactieve
website met databank die door Kunsten en Erfgoed in samenwerking met het departement CJSM
werd opgezet in uitvoering van de visienota ‘Een beleid voor Immaterieel Cultureel Erfgoed in
Vlaanderen’. Dit platform moet op termijn de plaats bij uitstek worden waarop kennis en expertise
over het Immaterieel Cultureel Erfgoed en het borgen ervan kan worden uitgewisseld. Bovendien
biedt de website de mogelijkheid om dit erfgoed in Vlaanderen in kaart te brengen en zichtbaarder
te maken. De website www.immaterieelerfgoed.be wordt op 14 september plechtig gelanceerd.
Het programma van de dag is binnenkort te vinden op de website van het agentschap Kunsten en
Erfgoed.
(Nieuwsbrief Volkskunde Vlaanderen – Augustus 2012).

♣ 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!

■ ■ ■ Jarenlang, in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw, kon men tijdens
de Europeade Gérard Rondeau ontmoeten als dirigent van zijn “Musique Alsacienne
Villageoise”, begeleiders van de groep “Echo d’Alsace”. In het programmaboek stond deze
volkskunstgroep aangegeven als “Groupe folklorique alsacien” uit … Tours in Frankrijk. Er is
weinig aardrijkskundige kennis voor nodig om te weten dat Tours geen stad in de Elzas is. En
toch, Elzassers in Tours, vraagt U zich misschien af?
In feite was een en ander het gevolg van de oorlog 1870/71 die Frankrijk van Duitsland
verloor en de daaropvolgende bezetting van de Elzas door de overwinnaars. Het grootste
deel van de Elzas en het noordelijk deel van Lotharingen werden nadien aan Duitsland
afgestaan als onderdeel van de Vrede van Frankfurt (mei 1871). Een gedeelte van de
Franstalige bevolking verliet kort daarop z’n geboortestreek en trok verder Frankrijk in. Zo ook
o.a. naar de streek rond Tours, waar velen elkaar vonden en zich organiseerden in allerlei
verenigingen en organisaties. Dat milieu telde daar in de laatste decennia van de vorige eeuw
nog steeds een actieve volksdansgroep en een heuse dorpsharmonie, het “Musique
Alsacienne Villageoise”, in die jaren onder leiding dus van Gérard Rondeau. Hijzelf had in
feite geen Elzasser voorouders, maar was enkele jaren voordien aangezocht om de leiding te
nemen van de harmonie. Wat hij vele jaren met hart en ziel gedaan heeft.

DE EUROPEADE
ALS SPIEGELBEELD VAN DE EUROPESE GESCHIEDENIS
Emigrantengroepen zijn steeds prominent aanwezig geweest in de deelnemerslijst van elke
Europeade, zeker tijdens de eerste decennia en in feite al vanaf het beginjaar. De
deelnemers aan de eerste Europeade te Antwerpen in 1964 kwamen uit Vlaanderen,
Wallonië, Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Samen met een aantal Oekraïense,
Joegoslavische en Poolse bannelingen waren ze naar Antwerpen gekomen om in hun
traditionele klederdrachten hun liederen te zingen en hun dansen te dansen. Wat de
aanwezigen betreft, rekende men toen nog in honderdtallen. Ondertussen zijn we bijna een
halve eeuw verder en hebben vele Europese steden de Europeade binnen hun muren gehad.
Heel wat jaren reeds telt men het aantal deelnemers in duizendtallen. Maar de emigrantengroepen zijn gebleven, ook al zijn ze in de deelnemerslijst minder dominant geworden.
Wie de programmaboeken van de vroegere Europeades naast het programmaboek van
Padua 2012 legt, zal vooral de wijziging opmerken in de samenstelling van de Duitse
deelnemers. Oorspronkelijk leken groepen van na het einde van Wereldoorlog II uit
Schlesien, Pommern en het Sudetenland verdrevenen – maar met standplaatsen als
Braunschweig, Hamburg, Neumünster, Schwalmstadt, Bonn, Wiesbaden en München – het
quasi-monopolie van de Duitse aanwezigheid bij de Europeades uit die jaren te bezitten. Die
toestand was vooral het “werk” van Robert Müller-Kox, “gebürtiger und überzeugter
Schlesier”, zoals het persbericht van het Duits Europeadecomité bij zijn overlijden in januari
2008 het stelde.
Maar ook vandaag nog blijft de deelnemerslijst van de Europeade in dit opzicht een spiegel
van de Europese geschiedenis. Ook Padua 2012 dus. We overlopen op blz. 18-20 van het
programmaboek de lijst van de “gruppi partecipanti” aan de Europeade van de voorbije

zomer. Het Duits deelnemersveld wordt niet meer door de “Schlesier” overheerst, maar ze
blijven natuurlijk aanwezig, zij het – qua aantal groepen en qua aantal deelnemers – heel wat
minder talrijk geworden. Maar toch! En verder: De “Lettische Volkstanzgruppe aus Münster”
zijn Letten. De groep “Wiselka” zijn (kinderen van) Duitse emigranten jaargang 1945 uit het
vroegere Neuendorf op het eiland Wollin (D) – Wolin (P) in N-W Polen. Alle groepen uit
Hongarije dragen Duitse namen, een verwijzing naar Duitse emigratie (enkele eeuwen
geleden – op uitnodiging) naar Hongarije, de zgn. Donauschwaben. De groep “Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Herzogenaurach” verwijst naar een soortgelijke emigratie – de
Siebenbürger Sachsen - naar Transsylvanië in het huidige Roemenië.

Foto Fred Scholliers

Ons lijstje voorbeelden is ruim onvolledig, voor Padua 2012, en zeker wat de vroegere
Europeades betreft. Het volksbewustzijn is en blijft een onuitroeibaar element binnen alle
volkeren. Onvolledige lijst dus. Misschien een suggestie voor iemand met meer tijd en meer
historische kennis in dit – niet altijd fraai - aspect van de Europese geschiedenis?
De klok tikt ondertussen verder, de geschiedenis blijft zich herhalen, zij het enigszins anders
gekleurd. Om, als slot, onze titel even open te trekken naar de wereld van de volkskunstgroepen in het algemeen, het volgende: Voor de lokale meiboomplanting van vorig jaar had
vkg. “Reynout” een Portugese groep naar Dendermonde gehaald. De naam van de groep:
“Association Culturelle Sportive et Folklorique Lusitania”. Een Portugese groep met een
Franse benaming? Inderdaad, dat doet een beetje eigenaardig aan, maar toch is het geen
lapsus van uw dienaar. De groep heeft zijn wortels in de streek rond de Franse stad Reims,
de stad waar heel wat beroemde Champagnehuizen hun vaste stek hebben. Blijkbaar wonen
er in en rond Reims ook een behoorlijk aantal Portugezen.
Wat daarvan de oorzaak is? Neen, geen geval van etnische zuivering naar Oost-Europees
Sowjet-voorbeeld deze maal en waarvan hoger reeds sprake. De Portugezen die in de streek
rond het Franse Reims een tweede tehuis vonden – en het zal wel geen uniek geval
uitmaken – zijn economische emigranten die hun geboortestreek verlieten om uit de armoede
te geraken. Ze zochten en vonden in Frankrijk een betere toekomst voor zichzelf, hun
kinderen en kleinkinderen. Zoals vele Vlamingen dat een eeuw en nog langer geleden,
gedaan hebben toen ze naar Amerika trokken.
De Vlamingen van vroeger en de Portugezen van vandaag, ook dat is – naast wat we kunnen
lezen in o.a. het “Schwarzbuch der Vertreibung 1945 bis 1948” van Heinz Nawratil - een deel
van onze gemeenschappelijke Europese geschiedenis.
En waarvan dus elk programmaboek van elke Europeade, nu bijna vijftig jaar lang reeds, een
spiegelbeeld levert.
Willy Cobbaut

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

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

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

DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en
meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en
dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten:
- Antwerpen: André Dewitte, Molenstraat 27 te 2870 Puurs. Telefoon:
03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be.
- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek.
Telefoon: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be.
- Oost-Vlaanderen: Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 9310 Baardegem.
Telefoon: 052/35.54.52. E-post: willy.cobbaut@telenet.be.
- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, Watervallestraat 27 te 8480
Bekegem. Telefoon: 0496/23.18.03. E-post: koen@hovelingen.be.

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies,
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen,
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel drooggelegd
heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk niet verboden
en kan via storting/overschrijving op rekening BE62 4033 0466 6161
(BIC = KREDBEBB) van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw,
Etikhoveplein 5, 9680 Maarkedal. Waarvoor onze dank!
PUBLICITEITSTARIEF – Voor publiciteit in “De Driesprong” geldt
volgend jaartarief: 1 blz.: 200 euro. - ½ blz.: 150 euro. - ¼ blz.: 100
euro. De aankondiging verschijnt dan in 6 opeenvolgende nummers.
Foto’s kaft





Eind 2010 werd accordeonist Ward Lauryssens door de leden van zijn groep “Jan en
Trien” gevierd. Hij haalt nu de kaft van “De Driesprong” en dat is hem van harte
gegund. (Foto J&T)..
Zo doorkliefde “ons peird” de lucht tijdens de meiboomplanting 2011 van vkg.
“Reynout” te Grembergen/Dendermonde. (Foto V.) .
Vlamingen tijdens een straatoptreden op de Piazza de Gasperi in Padua. (Europeade
2012). (Foto Fred Scholliers).

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

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.

