█ █ █ Zoals vroeger alles gezapig voortging op het ritme van de seizoenen en van
het leven, zo zal het waarschijnlijk nooit meer zijn. De natuur is soms een beetje
“ontregeld” en zoals dit jaar was het veel té lang veel te koud en dan was het plots
warm maar dan weer veel té warm. De warmte moeten we dan dikwijls bekopen met
kletterende onweders en eventueel overstromingen. Het leven van de meeste mensen
en gezinnen is ook dikwijls veel tè hectisch en gestresseerd en men heeft moeite om
alles een beetje onder controle te houden.

BESTE VRIENDEN
Midden van dit alles mogen wij volksdansen. Het deed weer ontzettend veel deugd
om in het relatief kleine Gotha zo veel Vlamingen en Europese dansers te mogen
ontmoeten. Het was een perfect georganiseerde Europeade die verliep in een zeer
gemoedelijke en ontspannen sfeer. Gelukkig was het weer die vier dagen prachtig,
zodat alle activiteiten buiten konden verlopen. De bevolking leefde echt mee met het
gebeuren en heel het stadje ademende gewoon, met volle teugen, de Europeade in en
uit. In het volle stadscentrum was er een zeer ruim aanbod van optredens en
activiteiten. Het was een geweldige Europeade waar iedereen van genoten heeft en
waar iedereen weer een tijdje van kan leven. We kijken al uit naar 2014 in Kielce in
Polen en 2015, naar alle waarschijnlijkheid in Helsingborg in Zweden.
Deelnemen aan de Europeade is ongetwijfeld een zeer sterke stimulans voor de
Vlaamse groepen om zichzelf en Vlaanderen zo goed en positief mogelijk naar voor
te brengen. Een volksdansgroep heeft zo van die stimulansen nodig. We moeten in
VVKB echt eens nadenken over een systeem om de niet-deelnemende groepen op
één of andere manier ook hierbij te betrekken. Misschien gaan velen er nog van uit
dat zij niet kunnen deelnemen omdat de groep niet genoeg mensen kan
samenbrengen om als groep te kunnen optreden. In gouw- en VVKB-verband
kunnen we dit perfect opvangen. Sets vormen met dansers van verschillende
groepen stimuleert de samenwerking tussen de groepen en tussen de dansers.
Eigenlijk moeten we uitgaan van één grote Vlaamse groep met vertegenwoordigingen uit alle Vlaamse groepen.
In de vele gesprekken met VVKB’ers en VVKB-groepen komt telkens opnieuw de
herinnering aan de viering van 60 jaar VVKB in Dilbeek in 2011 terug. Misschien is
2016 een goede gelegenheid om opnieuw een grote VVKB-activiteit te organiseren.
Ook biedt zich eventueel de organisatie van een Europeade in Vlaanderen aan in
2018 ter gelegenheid van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.
VVKB is zeer graag bereid om hierover mee te denken en hieraan mee te werken als
dit op de juiste manier kan georganiseerd worden. Maar voor dergelijke grote
activiteit begint het bij mij persoonlijk al een beetje te kriebelen, want 2018 is dan
echt al redelijk dichtbij. We moeten dan heel dringend hieraan beginnen te werken.
VVKB is hier een mogelijke partner voor de organisatie en medewerking aan dit
gebeuren.

Vele groepen organiseerden deze zomer zelf een festival of dansfeest of trokken
naar het buitenland voor deelneming aan festivals. Ik hoor hierover vele positieve
reacties. Wij willen hierbij nogmaals uitdrukkelijk oproepen om een kort verslag van
uw activiteiten, indien mogelijk met foto’s door te sturen aan De Driesprong. Zo
kan iedereen hiervan genieten en kan het een mogelijke inspiratie zijn voor andere
groepen.
Wij wensen alle groepen veel dansplezier in dit najaar. Zoek en vind bij elkaar de
inspiratie om ook anderen aan te steken met de dansmicrobe. Laten we blijven
zoeken naar uitbreiding en verjonging van onze groepen en muzikanten. Niets gaat
vanzelf, maar waar een wil is, is een weg … Maak er een gezellige herfst en winter
van en we geven elkaar rendez-vous in Mantovani voor weer een spetterende
nieuwjaarsreceptie op 25 januari 2015!
Theo Smet
Voorzitter.

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 19 oktober 2013 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 2013 te Gotha.
● Eddy Picavet leest een paar nieuwe cursiefjes en mijmert wat luidop over Gotha en
“zijn” Europeade. Tevens is deze namiddag bedoeld als avant-premïere van Eddy’s
tweede cursiefjesbundel die de dag nadien te Lokeren aan het publiek wordt
voorgesteld.
● 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, Frans Halsvest 88, 2800 Mechelen. E-post: lieven.stubbe@telenet.be.
● Eddy Picavet, Martelarenlaan 3 bus 3, te 9160 Lokeren. Tel. 09/348 27 46. Of via
e-post eddy.picavet@skynet.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).
(Zie kaartje op keerzijde)
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

AAN DE VOORAVOND
VAN ONS BEZOEK
AAN CANADA
BRACHTEN WE EEN BEZOEK
AAN EEN OEFENSTONDE
VAN VKG REYNOUT
TE GREMBERGEN/DENDERMONDE

Losse meisjes
Volksdansers zijn van nature zeer gastvrije lieden. Ze doen graag aan
uitwisseling en trekken zowel de grens over om hun dansen, liederen,
tradities, muziek uit te dragen als ze groepen ontvangen uit zowel
Europa als andere continenten. Vaak wordt daarrond een festival
uitgebouwd waarin de vriendschap en verbroedering centraal staan.
Zo ook bij vkg Reynout, onze goede vrienden uit Dendermonde.
Maar om ten persoonlijke titel te worden geïnviteerd voor een
dansstonde moet je wel tot de intimi behoren. Die eer is mij te beurt
gevallen. Eind mei, aan de vooravond van onze trip naar Canada. Ze
hadden
blijkbaar
hun
programma
aangepast
aan
de
omstandigheden, alhoewel het een herhaling betrof ter voorbereiding
van hun trip naar Normandië enkele weken later. Toch verdenk ik
Willy er van ook meer dan één vinger in de pap te hebben gehad bij
de samenstelling. Volledig in het teken van “Deiremonne”. Om die
van Lokeren een neus te zetten?
Ik werd verwelkomd met hun “visitekaartje” over dat “peird” waarop
die van Aalst zo kwaad zijn. Er tintelden duidelijk sterretjes in de
ogen van Kris, die met zichtbaar genoegen de dans leidde met kennis
van zaken, rustig en vakbekwaam. De meisjes deden het
voortreffelijk. Op de jongens heb ik niet zo gelet. Doe ik trouwens
nooit!
Daarna volgde de “Kopvleesdans” als tegenzet tegen de Lokerse
paardenworsten. Ik moet wel toegeven dat dat iets heeft – dat
kopvlees bedoelen we - maar het benadert in de verste verte niet de
specialiteit van Lokeren.

En hier leerde ik nog iets nieuws. Dat dansleider Kris hier kan
beschikken over “losse meisjes”. Aanvankelijk dacht ik dat ik het
verkeerd begrepen had en Kris “geloste meisjes” bedoelde. Met de
gevangenis in de buurt en de reputatie dat de cellen nogal losse
grendels hebben, is dat niet te verwonderen. Maar neen! Kris
bedoelde wel degelijk “losse meisjes”, geen losse klinken.. Daarbij zou
je met Magda, Gerda, Clodine, Ann en Lien moeilijk kunnen
aannemen dat ze ooit met “Dendermonde centraal” zouden zijn
geconfronteerd. Zij vormen de centrale figuren die met hun plateau (
ook zonder kopvlees) meer dan de handen vol hebben om daar nog
een partner bij te kunnen begeleiden. Zij evolueerden voor, achter en
tussen de koppeltjes door in een dans vol afwisseling en meer
varierende figuren, ook dit keer door Kris speels en vol beweging
uitgewerkt. Dat doet hij trouwens regelmatig met stijl en kennis van
zaken.
Later volgde nog de “Knaptanddans”, verwijzend naar de
plaaggeesten uit de ommegang.. Om af te ronden met een herhaling
van de “Ros Beiaarddans” in al zijn figuren en reprisekes. Dan heb ik
het terrein maar verlaten. Te veel is trop. En trop is te veel. Daarbij,
ik ben ook niet van “Deiremonne” !
Eddy Picavet

=========================================================
Een mooie foto uit ons archief :
Vkg “Hopsenioorkes” op 21 april 2010
in “Zonneweelde” te Rijmenam.

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

■ Op zaterdag 1 december 2012 traden Emile Slabbinck en Nick de Bruyne in het
huwelijksbootje. Beiden zijn lid van vkg. De Hovelingen-Viking (Gistel). Emile is
ook dansleidster van de kindergroep en sinds kort ook van de hoofdgroep.
■ Op 24 maart 2013 werd Femke Decaigny geboren. Zij is het dochtertje van An
Vanhonsebrouck, lid van vkg. De Hovelingen-Viking (Gistel) en Henk Decaigny.
■ Jesse werd geboren op 25 juli 2013 en is het kleinzoontje van Martin en Chantal
Vanden Brande-De Poorter, leden van vkg. “Reynout” (Dendermonde).
■ Op 5 juli 2013 overleed Rita Vermeiren, zus resp. schoonzus van Magda
Vermeiren en Willy Cobbaut, leden van vkg. “Reynout” (Dendermonde).
■ Kris Verhaevert was, met zijn echtgenote Elke Thomas, een aantal jaren lid van
vkg. “Reynout” (Dendermonde). Hij overleed op 43-jarige leeftijd plots te Bocholz
in Nederland.
■ Wij ontvingen het bericht van het overlijden op 15 augustus 2013 van Michel
Verhelle, geboren te Wattrelos-Nord op 3 april 1925. Hij was de vader van Ronald,
muzikant bij vkg. “De Vlasblomme” (Heule). De overledene speelde ook voor
verschillende andere groepen in de gouw West-Vlaanderen.
■ Han zag het levenslicht op 6 juli 2013. Hij is het kleinzoontje van Kris en Anne
Dierickx-Oosterlinck, beiden lid van vkg. “Reynout” (Dendermonde).

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

Cursiefje

Zelfportret
De officiële stukken vermelden Edgard. Maar eigenlijk noemen velen mij Eddy. Neen! Geen
Wally of Merckx. Want ik heb nooit met “sacochen” op de markt gestaan, laat staan ooit uit
een “vliegmachien” gesprongen; zelfs met de fiets amper over de berg van Elversele geraakt.
Ik ben maar een gewone volksjongen uit de buurt van een tapijtweverij waar de verliefde
koppeltjes wat graag kwamen vrijen omdat het er donker was. Vandaar dat ze de
Hogenakkerstraat ook wel eens “het foefelhol” noemden. Dicht bij de Witte Molen en in die
jaren de laatste straat van Sint-Niklaas. Een volksbuurt, maar waar in een hoog herenhuis
niemand minder dan Jean Walter woonde. Om het hoekje, in de Lindenstraat, maar in de
volksmond “De Wallekes”, stond ook het ouderlijk huis van Bob Benny. En nog even verder
werd Tom Lanoye geboren., op een boogscheut van Paul Snoeck. Een artistieke buurt dus ...
Ik was een laatkomertje; een klein vernepen manneke ook dat heel laat zijn eerste woordjes
uitkraamde. Zodat een bezorgde tante vermoedde dat mijn tongske vast lag en het wel
geraden was het te laten losknippen ... Gelukkig heeft ons mama haar wijze raad niet
opgevolgd, want het is er later vrij vlug uitgegroeid. Sommigen beweren vandaag zelfs dat er
geen maat op staat en ik moeilijk mijn snater kan houden. Nochtans vind ik zelf dat ik nogal
verlegen ben en stil. Maar blijkbaar ken ik mezelf niet zo goed. Alhoewel …
Uit foto’s uit die jaren blijkt wel dat ik toen “een schoon manneke” was die ook mooie krullen
had, zelfs één boven op het hoofd. Maar dat is er allemaal uitgegroeid. Toen wij begin van de
oorlog naar Frankrijk vluchtten en in een nonnenklooster bescherming vonden, noemden de
zusterkes me “le petit Jésus!”. Ik moet blijkbaar wel iets met dat personage gehad hebben,
want ik speelde ook het kindeke Jezus in “En waar de ster bleef stille staan” van Felix
Timmermans. Het zou vandaag beslist niet meer zo geloofwaardig overkomen …
Toen ik vier was, schreef de oogarts me een ziekenkasbrilletje voor. Je weet wel, met zo’n
montuurtje dat om je oren zit en je oorlellen wel eens laat ontsteken.
Zo ben ik in mijn jeugd eenvoudig en gelukkig door het leven gestapt. Het heeft ook niet belet
dat ik later een zeer lief en knap meisje heb gevonden, met wie ik bijna vijftig jaar zeer
gelukkig ben geweest. Maar is het niet altijd zo dat een niet zo knappe vent wel altijd een
schone en lieve “madame” vindt? Op dat vlak had ik wel geluk. Of zoals Adriaan Brouwer het
al beweerde: “Het leven is een vette soep …”. Daar kan ik wel inkomen: Ik heet tenslotte
PicaVET!
EDDY PICAVET

█ Vijftig jaar Europeade! Een gouden jubileum! Wat in 1964
onder impuls en op initiatief van stichter-voorzitter Mon de Clopper in
Antwerpen bescheiden begon, is in de loop van de jaren uitgegroeid tot
een beweging waarin regio’s en gemeenschappen de volkskunst in al zijn
facetten als ideale elementen voor wederzijds respect, vriendschap en
verbroedering, centraal stellen. Of zoals Mon de Clopper het steeds
stelde: “Een Europa van de harten; één in bonte verscheidenheid”.

Gotha zet Europeade in het goud
Als een uitdeinende olievlek heeft de Europeade vandaag gans Europa
veroverd. Want ook dit keer kwamen de ruim vierduizend vijfhonderd
deelnemers uit zowat alle windstreken van Europa om in Gotha gedurende vijf dagen te getuigen, hun levensvreugde uit te zingen, te
dansen en hun vlagen te laten wapperen. Ze maakten deze vroegere stad
in de DDR tot een smeltkroes waarin vriendschap, verbroedering en bezielend geloof in de eigen volksaard de dominanten waren.

VanBij de
bijontvangst
een eerste welkomwoord van een overgelukkige
van
de groepen
Oberbürgermeister
Knut Kreuch en een polonaise door de
in het Schloss
Thuringer
groepen, zat werkelijk de vlam onmiddellijk in de pijp.
Friedenstein
Het centrum van de oude stad met zijn heel fraai stadhuis werd

omgetoverd tot een bont geheel van kleurrijke kleder-drachten en blijkbaar zeer gelukkige mensen. Ook de lokale bevolking haakte daar onmiddellijk enthousiast op in en beleefde ook duidelijk feestelijke dagen.

Nieuwe accenten
In het vijfdaags gebeuren vormen openings- en slotplechtigheid, naast
kooravond en optocht sinds lang de vaste waarden. Maar dit keer zaten
er ook meer bijzondere activiteiten in het ganse programma verweven. Zo
de tentoonstelling met beelden van de fotoclub uit Padova waar vorig
jaar de Europeade plaats had en een optreden van o.a. het Danstheater
van Kielce (Polen). In een workshop ontwierpen de kindergroepen een

vlag die tijdens de slotplechtigheid aan het publiek werd voorgesteld,
samen met een nieuwe dans door honderden jongeren gepresenteerd. Dit
zo verfrissend en speels moment staat al enkele jaren op het programma.
Het is vandaag tot een vaste waarde geworden. Het steeds ontroerend “In
memoriam” werd blijkbaar uit de programmatie geschrapt. De grote
Europeadevlag was in het centrum van de stad ontrold. In het stadion
werd ze vervangen door een puzzel die voor de tribune werd gelegd. Op
de openingsplechtigheid in het stadion mocht de Europeade ook
mevrouw Christine Lieberknecht, minister-president van Thuringen,
begroeten. Zij loofde vooral de inspanningen van de Thuringer Vereniging
voor Nationale Klederdracht en de begeestering bij zo’n grandioos en
uniek gebeuren dat vrede tot een gelukkige realiteit kan voeren.
Vermelden wij zeker de intensieve en voorbeeldige inzet van het Vlaamse
regie-team o.l.v. regisseur Roland Decorte. Het tekende ook dit keer voor
een vlot verloop. Met zo’n massa is dat geen sinecure. Zowel “Hanske de
Krijger” als de Vlaamse vendeliers plaatsten zich in de kijker. Ook de
bijdrage van de Vlaamse groepen met de toch wel mooie “Rozenwals”
over de vijf plateaus gespreid, lokte een lang en stevig applaus uit.

Een ingetogen moment.
De uitbundigheid maakte zondagvoormiddag even plaats voor
ingetogenheid en bezinning, opgeluisterd door meer Europese koren.
Ook toen liep de “Hauptmarkt” meer dan vol voor de oecumenische
dienst, waarin het thema “een licht zijn voor de anderen” inhoudrijk
werd verwoord. Uiteraard werden de vele slachtoffers van oorlog en
onderdrukking herdacht. Het maakte later opnieuw plaats voor een
uitzonderlijke sfeer zoals die reeds vijf dagen lang in de smalle straatjes,
op pleinen en langs de vele gezellige standjes die het historisch centrum
van het oude stadscentrum wel rijk is, constant aanwezig was. Overal
klonk permanent krakoviak, polka, wals, tarantella, quadrille, polonaise,
…. In een caleidoscoop van ritmen en typische klanken van accordeon,
schalmei, gitaar, viool. Een heerlijk klankpalet.

De Europeade in Gotha groeide werkelijk uit tot een gewoonweg
schitterende editie; de beste sinds vele jaren mee beleefd. Met een
overgelukkige Oberbürgermeister en een even stralende Armand de
Winter, voorzitter ad interim, die in zijn groet terecht stelde: “Bij dit
gouden jubileum hoort vanzelfsprekend een oprecht woord van dank aan
mijn beide collega’s voorgangers Mon de Clopper en Bruno Peeters.”
Kortom! Een gouden jubileum waardig waarin ook zeer tastbaar de
gemoedelijkheid en ongedwongen sfeer domineerde.
Zaterdagnamiddag trokken de deelnemers in een urenlange optocht als
een kleurrijke en uitbundige slang van de benedenstad naar het hoger
gelegen slot op. Het enthousiast applaus was nooit uit de lucht. Aan de
eretribune bracht een schitterend dixielandbandje in afwachting van de
stoet heerlijke animatie. Fred Scholliers verwelkomde elke groep in de
eigen moedertaal.
Volgend jaar gaat het voor de 51ste editie voor het eerst naar Polen toe,
meer bepaald naar Kielce, waar van 23 tot en met 27 juli 2014 de
Europeadevlag het stadsbeeld zal domineren. Met de warme herinnering
aan Gotha kijken velen er vandaag al met verlangen naar uit!
(Foto’s Fred Scholliers)

Eddy Picavet

-------

Interview van Fred Scholliers met
KNUT KREUCH,
Oberbürgermeister von Gotha,
Mijnheer de Oberbürgermeister, heeft de 50ste Europeade voor uw stad
een bijzondere betekenis?
De 50ste Europeade in Gotha heeft voor ons als Stad een enorme
betekenis. Gotha is deze week veranderd in een echt Europese Stad, en de
mensen in de Stad hebben gemerkt wat het betekent Europeade te vieren.
Ze hebben zich eenvoudigweg goed gevoeld..De hartelijkheid, de geest van
vriendelijkheid, van Europa's culturen, die is overgesprongen, en iedereen
heeft er plezier aan beleefd!
U bent ook voorzitter van het Thüringer Landesverband, en zelfs van
het Bundesverbandes für Folklore. Heeft de 50ste Europeade een
speciale betekenis voor de Duitse volksdansgroepen?

De Duitse en de Thüringse Folklore, de volksdansgroepen hebben getoond
wat ze kunnen presteren tijdens deze Europeade, en ze konden zich ook
eens meten met hun Europese vrienden, en daarbij heeft men opgemerkt
dat men in ieder land de tampet kan dansen, dat we allemaal dezelfde
melodieën zingen. Men heeft elkaar in de armen gesloten, dat was een
keerpunt, en het heeft goed gedaan, dat zo een signaal overgegaan is: we
zijn hier en wij vertegenwoordigen de toekomst in Duitsland!
De bevolking van de Stad heeft 100% meegewerkt. De mensen waren
enthoesiast en gastvrij!
De mensen wisten tot op het laatste ogenblik niet wat Europeade betekent,
die hebben gedacht: dat ist Knut zijn volksdansfeestje, en nu... de eerste
avond hebben ze gekeken, hun ogen blonken en dan wisten ze: 'dat is
Europeade, wij doen mee!' Dat is toch fantastisch, van woendagavond tot
vandaag in het stadion waren ze erbij. Wat kan men meer verwachten, meer
dan 100.000 bezoekers hier in deze kleine stad, dat doet echt deugd!
Mag ik U danken voor de gastvrijheid van Gotha, voor de prachtige
organisatie! Dank U en hopelijk tot weerziens!
Tot weerziens wordt het in elk geval, volgend jaar in Kielce! En ik neem de
dank gaarne in ontvangst voor alle mensen die in de koelissen meegewerkt
hebben, en het waren er vele, en ze zijn allen zeer blij dat het gelukt is en
dat een mooi feest in de herinnering zal blijven!
Kielce ist een Partnerstad van Gotha, hebt U de Europeade daar
geïntroduceerd?
Ik heb de Stadspresident van Kielce, die de Europeade niet kende - er was
er in Polen immers nog geen - er van overtuigd dat we dit feest moeten
vieren, en hij heeft onmiddellijk ja gezegd, hij zei: 'Knut, als jij dat doet, dan
doe ik dat ook en dus ontmoeten we elkaar volgend jaar in Polen.

Knut

Bärbel
en
Knut
Kreuch
============

DE LIEDBOEKEN – Frans C. D’Haeyer werd geboren op 10 februari
1889 en overleed op 28 mei 1971. Van 1910 tot 1926 was hij onderwijzer
aan Antwerpse stadsscholen, maar zijn grote liefde bleek toch de muziek
te zijn. Hij was 31 jaar directeur van de Gemeentelijke Muziekschool te
Hoboken en ook verschillende jaren leraar aan het Antwerps
Conservatorium. Samen met Alfons Leysen en Leo Michielsen was hij in
de dertiger jaren van de vorige eeuw de initiatiefnemer tot de uitgave van
“Het Vlaamsch Kinderliederboek”, een verzameling van de meest
gezongen Vlaamse kinderliederen.
Deze uitgave van Brepols in Turnhout, in samenwerking met de
Papierhandel “Oever” in Antwerpen, werd “eerbiedig en dankbaar
opgedragen aan Joris de Bom, den Baanbreker voor het schoone
Kinderlied in Vlaanderen” en aan “Lambrecht Lambrechts en Emile
Hullebroeck, de Varende Zangers die hun volk leerden zingen.” Deze
bundel telt XLIII en 137 p.
Welgeteld 100 liederen (maar
zie ook verder) werden in deze
uitgave afgedrukt van in
totaal 49 componisten, waarvan 18 een getekend portret
kregen. Van de liederen werd
enkel de melodie opgenomen.
Aan het doel van de uitgave werd in de “Verantwoording” slechts één
enkele zin gewijd, maar wat voor een zin! Leest U zelf: “Met de uitgave
van Het Vlaamsch Kinderliederboek wordt bedoeld voor de gansche
Vlaamsche leerplichtige schooljeugd (jongens en meisjes van 6 tot 14
jaar) een gemeenschappelijken liederschat te verzamelen, bestaande uit
eenvoudige, eenstemmige, langzaam in moeilijkheid klimmende, aan de
verschillende leeftijden aangepaste, bevattelijke, eigenaardig schoone,
veredelende, oorspronkelijk Vlaamsche liederen, geschikt om zonder
begeleiding, ook door minder muzikaal onderlegde leerkrachten,
aangeleerd en uitgevoerd te worden en zoo gekozen, dat het geheel
uiterst verscheiden en toch evenwichtig blijft, en niet alleen een inleiding
tot en een bloemlezing uit het werk van een vijftigtal onzer meest
vooraanstaande Vlaamsche toondichters vormt, maar ook onzen
schoonen, ouden Vlaamschen liederschat door het groeiende Vlaanderen
leert kennen, bewonderen en liefhebben.” Oef …
Van de bundel verschenen twee versies: Een algemene uitgave “voor
streng onzijdige scholen” (80 liederen) en een katholieke uitgave “voor
scholen met uitgesproken godsdienstige strekking.” Deze laatste versie
kreeg de 80 liederen van de algemene uitgave plus 20 liederen met
uitgesproken katholieke strekking. Voor de katholieke versie was vooral
Alfons Leysen verantwoordelijk.
Willy Cobbaut
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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.

