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Schaarknipwerk BertjeGielis 

 

 

Schaarknipwerk BertjeGielis 



Beste VVKB Vrienden, 

Meestal onbewust maar soms heel bewust prijs ik mij gelukkig dat 

ik één keer in de week naar de volksdansrepetitie mag. Die dag van 

de week wordt al jaren geblokkeerd in mijn agenda voor de 

repetitie. Soms gebeurt het, uitzonderlijk, dat het niet past 

omwille van andere verplichtingen. Gelukkig redeneren de andere 

leden van de groep ook zo, want om te dansen moet je een set 

kunnen vormen en heb je een groep nodig. Regelmatig zijn ook de 

muzikanten daar en gelukkig heeft ook de dansleider een 

programma voorbereid. Lekker doordansen en tussendoor een 

babbeltje slaan met de één of de ander, zo gaat dat. Op het einde 

van de repetitie nog een "slotkring" houden om nieuwtjes te delen, 

toekomstige activiteiten te plannen en afspraken te maken. En 

daarna nog eventjes nakaarten bij een natje en een droogje. 

We beseffen maar half hoe uniek zo iets geworden is. Het is 

moeilijk geworden om voldoende mensen te vinden die elke week 

anderhalf tot twee uur tijd willen vrijmaken om met VRIENDEN 

SAMEN te dansen en te musiceren. Wij allemaal, de dansers, de 

muzikanten, vendeliers, dansleiders en besturen, WIJ houden de 

volkskunst in stand en wij hebben er zelf meestal heel veel plezier 

aan.  

VVKB en de VVKB gouwen proberen de groepen samen te houden en 

te motiveren om verder te blijven werken. De VVKB activiteiten 

zoals de cursussen, 't Bal en de Nieuwjaarsreceptie blijven succes 

kennen en worden geleidelijk aan drukker bezocht. De cursus van 

einde november was opnieuw een succes zowel op gebied van 

aantal deelnemers als wat het dansniveau betreft. Wij zijn volop 

bezig om de Nieuwjaarsreceptie van 14 januari 2017 voor te 

bereiden. Dat is DE gelegenheid om alle aangesloten groepen te 

ontmoeten, gezellig samen te eten en tot in de vroege uurtjes 

samen te dansen. In de gouw Antwerpen wordt ook hard gewerkt 

om van de nationale VVVKB meiboomplanting van 21 mei 2017 een 

succes te maken. Noteer die datum alvast met stip in je agenda. 



Beste vrienden, volksdansen is een sociaal gebeuren bij uitstek. 

Het is bovendien het in stand houden en voortzetten van een 

Vlaamse traditie.  En het is tenslotte een aangename vorm om te 

werken aan onze lichamelijke conditie. Alle andere dansers en 

muzikanten rekenen op jou! 

Het VVKB bestuur wenst jullie en jullie familiegezellige 

eindejaarsfeesten en met veel voldoening voor jullie groepen. 

 

Uw voorzitter, Theo Smet 

 

 

 

 

Nieuwjaarswens 
Leg je hand in de mijne 
en laat ons samen gaan 
de weg die voor ons ligt. 
Langs  heuvels van levensvreugde , 
 dienstvaardigheid en rust,  
naar de hoogste toppen  
van vriendschap, vrede 
en van intens geluk. 
Blij als een kind 
maar wijs door de jaren. 
En dat 365 dagen lang ! 
Om daarna mekaar  
nooit meerlos te laten. 
Het ga je goed 
in 2017 ! 
 
ZALIG KERSTFEEST ! 
HEILVOL NIEUWJAAR ! 

 

 

 

FOTO : KOEN DENDUYVER 
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Historische rondleiding in Brussel 
 
Vorig jaar waren we met het VVKB- 
bestuur te gast in Ternat om vandaar de 
streek van Pieter Breughel en Brussel te 
ontdekken. We konden hiervoor rekenen 
op de ervaren gids Johnny Vercammen. In  
deze reeks kon je kennismaken met 
minder gekende hoekjes in de hoofdstad. 
Het laatste deeltje is om te smullen. 
 

Deel 4: Extraatje : gastronomische cultuur van Brussel 
 

Tijdens de maaltijd in de Poesjenellenkelder maakte ik van de 
gelegenheid gebruik om wat meer vervolledigende informatie door te 
geven over de typische Brusselse dranken en gerechten. 
 
1. Lambiek:( naam mogelijk afgeleid van ‘alambiek’ = koperen 

brouwketel) is een plat, schuimloos zuurbier en het oudste van de 
nog bestaande bieren, wellicht van rond 1300, gebrouwen met 
tarwe, gerst en veel oude hop. Het ontstaat uit een spontane gisting 
van wilde gisten uit de lucht in de Zennevallei: saccharomyces, 
melkzuur bacteriën en bij de secundaire gisting door 
Brettanomycesbruxellensis en lambicus.  

2. Kriekenlambiek: lambiek maar met toevoeging van zure krieken. De 
traditionele Schaarbeekse krieken zijn praktisch verdwenen en 
vervangen door andere variëteiten. 

3. Faro:zoet-zuur bier gebaseerd op Brusselse 
lambiek vermengd met kandijsuiker. Het heeft 
een lager alcohol gehalte. Bij de boeren werd de 
kandijsuiker zelfs vervangen door melasse van de 
suikerfabriek en het alcoholgehalte zakte naar 
2%. Zij dronken de Faro op het veld uit grijze 
stenen kruiken en werden hiervan niet gauw 
dronken 

4. Geuze: schuimig zuurbier dat ontstaat door een complexe 
vermenging van lambiek van verschillende leeftijden en smaken  en  
dat op eikenhouten vaten bewaard wordt. Oude geuze komt na drie 
jaar tot volle rijpheid. Wanneer lambiek begint te schuimen noemt 
men hem geuze. 

5. Kriek: schuimig zuurbier zoals geuze maar met maceratie van zure 
krieken. 

 

JOHNNY VERCAMMEN 

 



6. Ettekeis: Brusselse (h)ettkeis (harde kaas) is gemaakt van magere 
koemelk en is alom bekend om zijn penetrante stinkende geur en 
sterke zoutige smaak. Voldoende gerijpt na een viertal maanden 
wordt hij op zijn best, geel doorschijnend, ‘gelatinuis’ of ‘moëlluis’ 
genoemd. 

7. Pottekeis: bereid met 2/3 plattekaas, 1/3 Brusselse ettekeis, fijn 
versnipperde sjalotjes, pikante mosterd een scheutje 
geuzenlambiek, bieslook en peper. De Brusselaars, gekend als grote‘ 
zwanzers’ hebben aan pottekeis ook een figuurlijke betekenis 
gegeven van ‘flater’.       flater:” Em ek wei ne pottekeisgedoên?” 

     ( Heb ik weereen flater begaan?”) 
8. Bloempansj:ook’ bufsteik mi roeite’ of ook ‘ koteletten van de 

Kongo’ genoemd. Het is een grote bloedpens metgrote witte 
spekvetruiten en voldoende bloem om te binden in een grote 
koedarm ( vroeger in een varkensmaag of varkensblaas). 

9.  Konaain of staufkabernaa mi proeime, gelak in den aventaaid: 
reuzel, konijn of rund-stoofvlees, wortelen, droge pruimen, zure geuze 

Cantillon, een boterham met mosterd, ajuin, peper, zout en een 
kruidentuiltje. 

10. Ossesjeit à la Bruxelloise: boter, ossenstaart, dikke 
ajuinen,kruidentuiltje, blokjes gerookt buikspek, 
bloem, artisanale zuregeuze van Cantillon, 
vleesbouillon, droge pruimen, suiker,peper, zout, 
muskaatnoot. 

11.Ajoinendrasj mi speerink: boter, ui, spieringvisjes( éperlan) 
     spek, kruidentuiltje, een scheut azijn, peper en zout. 
     ‘Ajoinendrasj’  is Brussels voor ajuinsaus( was vrijdageten) 
12. Sjoezels op zain Brussels of au Madère: aalvleesklieren,  
 ossenstaart,boter, ui, vleesbouillon, schapenvlees, schapenpoten,  
     kruidentuiltje, kruidnagels en peperbolletjes, kalfsborst,  
     kalfszwezeriken, ossenier, varkensgehakt, in melk geweekte  
     boterham, eigeel, paddenstoelen, geuzenlambiek, peper,  
     zout, cayennepeper.  
13. Gedasjterdeprinsessebuune mi zeutemelksaus en 
gezoienaare: aardappelen, gebroken princessenbonen, 
     eieren, peper, zout, muskaatnoot, boter en melk. 
14.Keekemitsjes op zaaien Brussels/ keekemitsjessoep:  
      arme luis-eten met alle kippenafval: maagjes, kammen, poten,  
       een snee brood met mosterd, maïzenameel, azijn, water en  
       suiker. 
15. Stoemp in alle saute mi legumme van 

den dag mi spekof sossisse. 
 
 

 

 



16.   Boesterink mi pellepataat: gezouten, gerookte vette haring met  
        aardappelen in de schil.  
17.Lammeke-zoot mi pellepataat: zacht-zoete haring met  
        aardappelen in de schil, zure room, citroensap, bieslook, peper,  
        zout, muskaatnoot. 
18. Caricolle of sleckhoeize van de stuutkeir: 

wulken( zeeslakken) gekookt in een goed 
gepeperde groentenbouillon van ui en 
selderstengels met zout, laurier en 
cayennepeper. 

19. Pain à la grecque:( bruud van de grecht)  
heeft niets te maken met Griekenland, 

rechthoekig plat broodje versierd met 
grove kristalsuiker.Een bakker verknoeide 
zijn deeg en gaf alles aan de paters 
Augustijnen, niet ver van de 
Wolvengracht. Deze deelden in de 
16deeeuw brood uit aan de armen. Dit 
brood werd door de bevolking ‘wolf-
grecht-bruud’ genoemd. 

20.Brusselse woefels: wafels met 
poedersuiker en slagroom. 

21.Frieten van Titinne, Jean en Henri 
Vandervaeren op de Brusselse  foor: 
ambassadeurs van de Brusselse 
eetcultuur op 
verschillendewereldtentoonstellingen.   

 
Tenslotte nog een anekdote: 

Vee van Bomma,  
pataate mi sossise,  
pataate mi saloê en  
doebaanen dikke cervola’. 

 
Dit liedje was een parodie op een schlager tijdens de kolonisatieperiode  
van Kongo:  

Vivre à Boma( Kongolese havenstad) 
AvecmonArthémise( zwarte godin van de liefde). 

 
Bron: ‘Trésors de la cuisine bruxelloise’ , Sigrid Van Erps 
 

  

Johnny Vercammen 

 

 

 

 



Het Volksleven de jaarkrans rond. 

Deel 1 :Een algemene inleiding 

Waar eeuwen lang de natuur in de opvolging van de seizoenen de 

jaarkrans domineerde, hebben de industrialisatie en de 

mechanisatie de jongste decennia hun duidelijke sporen getrokken 

in de evolutie van het volksleven. De boer kende hoogdagen, zon- 

en werkdagen, geen data, maar des te meer feestdagen van 

heiligen. Hij regelde zijn doening volgens de bedevaarten en de 

manen, rosse en  andere. Hij kende de ijsheiligen, de regen- en 

windmakers, de donkere en heldere dagen en allerlei “zomerkens” 

… Dat was zijn boerenkalender. 

Toch opteerden wij er voor ons te richten naar een echt 

volkskundige indeling, die rekening houdt met de oudste 

feestgetijden: de twee winterfeesten, het lentefeest en het 

zomerfeest. Heidense feesten zal men zeggen. Maar het kost niet 

veel moeite om de christelijke feesten daaraan te verbinden of 

daar rond te groeperen.  

Het Joelfeest, het feest van de winterzonnewende, valt samen met 

onze kerstviering, als middel- en hoogtepunten van de eerste 

cyclus, die inzet met Sint-Maarten en eindigt met Driekoningen, 

waarbij de periode van de nawinter, de tweede cyclus, aansluit, 

lopend tot Lichtmis. Het Lentefeest hoort bij Pasen, het feest van 

de Verrijzenis van Christus en het ontwaken van de natuur na de 

lange winterslaap.  

De meiviering betekent de inzet van een nieuw getij met als 

hoogtepunten het zomerfeest van Pinksteren en het midzomerfeest 

van Sint-Jan. De oogsttijd volgtdan met de vreugde na de arbeid: 

de kermis, die  het jaarvrolijk en dankbaar afsluit. Met de herfst en 

de sombere Allerzielenstemming nadert het nare vooruitzicht  van 

een nieuwe winter …Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Allerzielen 

vormende  hoogdagen in de feest- en werkgetijden van de steeds 

opeenvolgende en wisselende seizoenen. 



Wij benadrukten al dat de industrialisatie en het moderne leven, 

dat meer wordt beïnvloed door de techniek dan door de natuur, 

diepe sporen heeft nagelaten in het volksleven.  

De Tweede Wereldoorlog sloot definitief het tijdperk af waarin het 

onderscheid tussen een agrarische samenleving en een 

geïndustrialiseerde maatschappij zo duidelijk was. Niet alleen is de 

verhouding stad-platteland totaal veranderd, maar bovendien 

hebben het moderne verkeer en de verspreiding van de 

massamedia, als radio en televisie, een duidelijke weerslag gehad 

op alles wat verband houdt met de traditie. De vooruitgang van de 

techniek, met de al aangegeven industrialisatie, heeft desociale 

structuur van onze maatschappij grondig gewijzigd. 

Dat betekent niet dat wij daarom de traditionele volksgebruiken 

volledig moeten afschrijven. Ze werden grotendeels aangepast aan 

de nieuwe tijd en het kan bovendien zeker geen kwaad dat de 

huidige generatie en vooral de moderne jeugd weet wat de 

traditionele gemeenschapscultuur betekende en in grotetrekken 

een sterke steun blijft bieden voor het behoud van de eigen 

volksaard. 

Verdeeld over meer luikjes willen wij in volgende edities dieper 

ingaan op tal van gebruiken die de jaarkrans vandaag nog kleuren 

en een rijke diversiteit uitmaken van ons Vlaamse volksleven.  

                                                                                Eddy Picavet 

Deel 2 :Van Sint-Maarten tot Lichtmis 
 
In dit eerste luikje dat de periode tussen 11 november en 2 
februari overspant, verplaatsen de activiteiten zich in hoofdzaak 
naar de warme gezelligheid van de woonkamer. Men voelt immers 
duidelijk de wintertijd al naderen. Met Sint-Maarten – en ten 
laatste tegen Sint-Katrien (25 november) – moet het vee van de 
weiden naar de stal gehaald.  
 
“Met Sinte-Katrijn moeten de koeien aan de lijn.” zegt het spreekwoord.  
 



Maar er is heel wat meer. In de streek van Aalst neemt Sint-
Maarten de plaats in van Sinterklaas. Ten onrechte zag men in hem 
een “verkerstende” versie van Wodan. Hij brengt net als de Sint 
allerlei geschenkjes voor de kinderen die het hele jaar door braaf 
zijn geweest. Aan de vooravond van zijn naamfeest trok de 
schooljeugd van huis tot huis om in hoofdzaak hout en turf in te 
zamelen onder het zingen van bedelliederen. In Beveren 
galoppeert de Romeinse soldaat, die zijn mantel deelde met een 
bedelaar, nu nog door de centrumstraten en deelt snoep uit aan 
het jonge volkje. Men spreekt er van “grielen” of uitgooien. Rond 6 
december neemt de Sint de taak van Sint-Maarten over. Nu nog 
zetten de kinderen hun schoentje en schrijven een brief waarin hun 
verlanglijstje is verwerkt 
Voor ze slapengaan zingen ze nog eens vol verlangen : 
 
“Sinterklaas, goed heilig man, 

 leg wat in mijn schoentje, 
een appel of een citroentje, 
een nootje om te kraken. 
Wat zal dat lekker smaken.” 

 
Om mekaar niet voor de voeten te lopen werden de jongste jaren 
pogingen gedaan om tot een overeenkomst te komen tussen Sint-
Maarten, de Sint en de kerstman. Maar “de commerce” laat zich zo 
moeilijk binden … 
 
November betekende vroeger ook de slachtmaand. Daarvoor werd 
de hele familie en de buurt opgetrommeld om te komen helpen. 
Elk deed zijn best en kreeg zijn deel. Dat slachten dat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd verboden door de bezetter en naar het 
slachthuis verhuisde, verliep rond een echt ritueel: het kelen, het 
branden, het opbinden op de ladder, het bloed verwerken tot 
pensen, het verdelen van het vlees. Om het bij de voornaamste 
bewerkingen te houden. Het mondde altijd uit in een gezellig 
feest, waarbij de fles jenever alle eer werd aangedaan. 
Een West-Vlaams bedelliedje klonk als volgt : 
 
“Sinte Maarten,koeken en taarten, 
brood en wijn,voor ’t Sint-Maartenszwijn.” 

 
 
 

 

 



In een recordtempo volgen de patroonsfeesten elkaar nu op : Sint-
Elooi (1 december), patroon van de smeden; Barbara (4 december), 
aanroepen tegen een plotse dood en patrones van mijnwerkers, 
kanonniers en pompiers; Sint-Ambrosius (7 december), patroon van 
de imkers; Sint-Lucia (13  december), patrones van het licht; de H. 
Begga (13 december), patrones van de begijntjes; Sint-Thomasdag 
(21 december), die geldt als kortste dag van het jaar. Ondertussen 
werd vier zondagen voor Kerstmis het nieuw kerkelijk jaar ingezet 
met de advent. Elke week werd op de “krans van stil verlangen” 
een kaars aangestoken en zo uitgekeken naar het meest 
wijdingsvolle feest van het jaar. De kerstboom werd in huis gehaald 
en versierd. Een gebruik dat bij ons pas na de Eerste Wereldoorlog 
algemeen bekend werd en tot vandaag bewaard is gebleven. Tot op 
onze dagen blijft het kerstfeest een overwegend familiegebeuren 
rond de warme gezelligheid van de haard waarin een kerstblok 
gloeit. In vele gezinnen zijn de kerstvertellingen en andere 
verhalen verdwenen, maar bleef toch de unieke sfeer van de 
kerstnacht bewaard.  
 
“O kerstmis, schoner dan de dagen …”  

 
schreef Joost van den Vondel al. Geen moment in het jaar ook 
waarrond zoveel liederen ontstonden, die ook vandaag nog tot onze 
rijke liederenschat behoren. Het kerstfeest werd en wordt vandaag 
nog altijd overwegend in familiekring gevierd in de warme 
gezelligheid van de huiskamer. Om later goed ingeduffeld door de 
koude nacht naar de nachtmis te trekken die in elk dorp nog wel 
wordt opgedragen. Ook hier staat de kerststal centraal. Op meer 
plaatsen wordt een kerststal met levende figuren opgebouwd. 
Onder andere in de Kempen. 
Tot en met Driekoningen (6 januari) bleef die sfeer bewaard. 
Kinderen trokken van huis tot huis om “herdertjes te zingen” in de 
hoop een cent of snoepje te krijgen. Waar ‘de buit” nogal mager 
uitviel reageerde het jonge volkje met: 
 
“Hoog huis, laag huis,Hier zitten gierige 
pinnen in huis!” 

 
In andere streken ging men op stap met 
de ster en klonken de 
Driekoningenliederen.  
 

 



 
“Driekoningen, Driekoningen,Geef mij een nieuwe hoed. 
Mijn oude is versleten. Ons moeder mag het niet weten. 
Ons vader heef het geld op de rooster geteld! “ 
 

In Sint-Niklaas bv. organiseert men vandaag nog een wedstrijd voor 
‘Sterzangers”, waarbij groepen tot soms meer dan tien personen 
verkleed rondtrekken en naar de titel dingen met een eigen 
origineel lied. In die sfeer moeten ook de avonturen van Pietje 
Vogel, Schrobberbeek en Suskewiet worden gezien zoals Felix 
Timmermans ze tekende in zijn “En waar de ster bleef stille 
staan”. Een brok volkse devotie en typisch volksgebruik. 
Wat in de ene streek met Kerstmis werd aangeboden, gebeurde in 
andere streken met Driekoningen. Maar het nieuwjaar wensen 
bleef wel een gemeenschappelijk gebeuren. Oliebollen, 
pannenkoeken, wafels hoorden er wel altijd bij. En op “Verloren 
Maandag” (de maandag na 6 januari) het worstenbrood, waarmee 
de Antwerpse café-bazen hun trouw cliënteel vandaag nog 
trakteren. Op andere plaatsen spreekt men van “Pintje-dek”. 
In Wichelen b.v. trekt men verkleed nog altijd rond met de 
“beren”, die Herodes verbeelden, symbool van het kwaad. 
Wij mogen ook de zwarte boon niet vergeten die in de koningskoek 
verstopt zat. Wie ze in zijn deel van de koek terugvond was de hele 
avond de meest gevierde persoon en de zwarte koning. 
Maar Driekoningen was ook de dag van de hanengevechten en het 
ganzenrijden, vooral in de Antwerpse polderdorpen. 
De schuttersgilden vierden hun schutspatroon. Bij de 
handboogschutters was dat op 20 januari, het feest van Sint-
Sebastiaan. Later volgden nog de kruisboogschutters op het feest 
van Sint-Joris. Maar dan schrijven we al 23 april.  
Lichtmis is ondertussen ook het moment dat het licht bij het werk 
kan worden gemist. Maar let op : 
 

“Als Maria haar kerkgang doet 
met warme zonneschijn, 
er zal meer sneeuwen ijs en vorst  
dan van te voren zijn. “ 
 

Voor de smullers echter deze troost: 
 

“Er is  geen vrouwke zo arm of ze maakt  
op Lichtmis haar panneke warm !” 
 

Smakelijk !                                                        Eddy Picavet 

 



Voor uw agenda 

 

Za 14 JANUARI 2017 

VVKB Nieuwjaarsfeest 

Aanvang 18.30 uur Feestmenu en dansfeest met live orkest 

Locatie : Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde 

Prijs : € 55   Inschrijven via secretaris Lieven Stubbe  

Mail : secretariaat@vvkb.org 

Zo 19 FEBRUARI 2017 

Cursus Europeadedans en nieuwe Vlaamse dansen door het 

VVKB danscollege 

Aanvang 10 uur  

Prijs : € 10Inschrijven via secretaris Lieven Stubbe  

Mail : secretariaat@vvkb.org 

Za 4 MAART 2017 

Volksdansfeest van vkg. Reinaert Mortsel 

Aanvang 20 uur  Bal met Vlaamse en West–Europese dansen. 

Locatie : ’t Parkske, Edegemsestraat 26 te 2640 Mortsel  

Meer info : reinaert.mortsel@telenet.be 

Za 11 MAART 2017 

Volksdansfeest van vkg. ’t Veerke Burcht 

Aanvang 20 uur, programma met een fijne mix van Vlaamse, 

continentale en internationale dansen 

Locatie : JC Den Trechter te 2070 Zwijndrecht  

Meer info : info@tveerke.be 

 

 

mailto:secretariaat@vvkb.org
mailto:secretariaat@vvkb.org
mailto:reinaert.mortsel@telenet.be
mailto:info@tveerke.be


Za 18 MAART 2017 

VVKB Volksdansfeest ‘t Bal 

Aanvang 20 uur, volksdansbal met live - orkest 

Locatie : Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde  

Prijs : € 5   Inschrijven via VVKB secretaris Lieven Stubbe  

Mail : secretariaat@vvkb.org 

 

Za 22 APRIL 2017 

Volksdansfeest van vkg. De Wevers 

Aanvang 20 uur 

Locatie : Fort van Merksem, Fortstraat 120 te 2170 Merksem 

Meer info : André Couvreur : 0476 47 12 17 

 

SPROKKELINGEN  
 
 
 
 

Hoewel wij vermoeden dat meer volkskunstgroepen via een 

ledenblad – hoe bescheiden ook – het contact met basis en 

sympathisanten optimaliseren, krijgen wij regelmatig amper enkele 

bladen in de bus. Vandaar dat wij nogmaals een warme oproep 

durven doen om ook ons regelmatig een exemplaar van jullie 

groeps-of ledenblad te bezorgen. Onbekend is immers onbemind. 

Dat kan via : Eddy Picavet, Martelarenlaan 3/003, 9160 Lokeren. Of 

digitaal via eddy.picavet@skynet.be 

Trouwe correspondenten zijn echter vkg. De Wevers (Borgerhout), 

vkg. De Vlasblomme (Bissegem) en vkg. Reynout (Dendermonde). 
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SCHERING EN INSLAG is het ledenblad van de vkg. DE WEVERS uit 

Borgerhout. Voorzitter is de bezige bij André Couvreur. In de 

jongste editie uiteraard aandacht voor het veertig jarig bestaan en 

verslagen van tal van activiteiten als o.a. het volksdansbal, het 

optreden in rustoord “Ruggeveld” en bezoek aan de Genkse groep 

“De Weverkens”. Ook wordt verwezen naar de 11-juliviering in het 

Boelaertpark, de Europeade Namur 2016, de deelname aan de 

Reuzekensstoet, en het weekend in Cadzand in oktober. Verder nog 

een bijdrage over mannendansen, de tekst van de dans “Od lo 

ahavti dai” (Zeg het met je handen), het puzzelhoekje, de 

verjaardagen en de familieberichten. Een andermaal boeiend 

geheel. 

’T BOETIEKSKE is een uitgave van de vkg. DE VLASBLOMME uit 

Bissegem. In haar jongste editie bundelde voorzitter en redactielid 

van “De Driesprong”, Eddy Lepercq, andermaal heel wat verslagen. 

Zo van de liefdesperikelen tussen de reuzen Minnetje en Rietje, de 

medewerking van de groep aan de sportdag voor de basisscholen 

van Kuurne, kunnen wij ook het familienieuws, de verjaardags- en 

activiteitenkalender uitpluizen en maken wij even kennis met de 

sfeer in Namur. Voor het verslag van de Europeade Namur 2016 is 

het nog wachten op de volgende editie. Ook dit keer wordt 

afgesloten met enkele anekdoten uit het leven van Baziel en volgen 

wij de Groote Oorlog langs onze Belgische kust. Zoveel boeiende 

aanknopingspunten die bewijzen dat De Vlasblomme leeft. En hoe ! 

DE ROMMELPOT is het maandblad van vkg. REYNOUT uit het land 

van Dendermonde. Ook hier heeft men reden tot vieren want het 

marionettentheater Kalleke Step bestaat veertig jaar. Vandaar dat 

heel wat ruimte aan de viering wordt voorbehouden. Daartussen de 

fraaie tentoonstelling met deelname van o.a. het Mechels 

Stadspoppentheater – nu De Maan - en meer bevriende theaters die 

ook elk een voorstelling brengen. Maar ook een rijk geïllustreerd 

verslag van de schitterende festivalavond met 

“AsociacionCulturalIdentidad” uit Peru en “Zornitsa” uit Bulgarije. 

Uiteraard kan ook geen verslag ontbreken van de deelname aan de 

Europeade Namur 2016. Zelfs gouden Greg Van Avermaet ontbreekt 



niet in de rijke en gevarieerde fotogalerij. Voorzitster Lut Dierickx 

mag terecht fier zijn op de prestaties van de groep met dansers, 

vendeliers, trommel- en trompetterkorps en een jubilerend 

marionettentheater, dat broer Joost een nieuw elan gaf. 

UIT HET VVKB-WINKELTJE 

Twee suggesties voor een leuke attentie onder de kerstboom : 

- De DVD EUROPEADE NAMUR 2016, door Fred Scholliers 

gerealiseerd, is een heerlijke herinnering aan de jongste en 

zeer geslaagde editie van de Europeade in Wallonië. Hij werd 

onlangs voorgesteld tijdens het Gezellig Samenzijn in 

Grembergen (Dendermonde) en blijft ook beschikbaar op de 

Nieuwjaarsbijeenkomst in Oudenaarde op zaterdag14  januari 

a.s.. Maar hij kan ook worden besteld bij Fred Scholliers, 

Gentse Steenweg 77, te9200  Dendermonde (052/21.77.34) of 

via het e-mailadres: fred.scholliers@telenet.be. Prijs: € 10 + 

portkosten. 

Een kleurrijke herinnering aan Namur 2016 en een fijne 

attentie voor onder de kerstboom ! 

 

- Er resten ook nog slechts enkele exemplaren van 

“HERINNERINGEN”, de meest recente bundel cursiefjes door 

Eddy Picavet samengeschreven en waarmee hij de kaap van de 

honderd omzeilde. De publicatie bevat, naast een reeks van 

de meest recente cursiefjes, ook enkele Lokerse poëziekes. Of 

heel wat milde humor en enige nostalgie. Prijs: €15. Te 

bestellen bij : Eddy Picavet, Martelarenlaan 3/003, te 9160  

Lokeren (tel. 09/348.27.46 of via het e-mailadres: 

eddy.picavet@skynet.be. 

Een verzorgde uitgave, waarvan de beschikbare voorraad echt 

beperkt is. 

 

Eddy Picavet 
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De Raad van Bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging 
nodigt alle leden vriendelijk uit op het 

 

VVKB Nieuwjaarsfeest 
Zaterdag 14 januari 2017om 18u30 

 

Salons Mantovani, Doorn 1 te Oudenaarde 
 

U wordt verwelkomd met 

Aperitief  

vergezeld van een assortiment van warme en koude hapjes 

 

Het voorgerecht wordt u aangeboden in buffetvorm en bestaat uit 

* Cannelloni van kabeljauw, fondue van prei, Parmezaan 
* Carpaccio zalm, mierikswortel en pastinaak 

* Torentje van rundstartaar, emulsie van pikkels 

* Kervelsoepje en vleesballetjes 

 

Het hoofdgerecht wordt u aan tafel geserveerd 

Paupiette van parelhoen en boschampignons, zalf van 

knolselder en jus met dragon 

 

Als dessert wordt u aan tafel aangeboden 

IJssoufflé van rode vruchten 

 

Mokka met chocolaatjes 

 

Witte en rode wijn, water 

 
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM              Deelnameprijs : 55 euro.  
 

Inschrijvingen via het VVKB-secretariaat, graag voor 05/01/2017 
Mail : secretariaat@vvkb.org 
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Het Gildewezen en de Volksdans: de Cirkel is Rond. 

In vele gemeenten in Vlaanderen en in de aangrenzende regio’s is 

de plaatselijke schuttersgilde de oudste, nog bestaande en actieve, 

socio-culturele vereniging. Hun oorsprong gaat terug tot de 

Middeleeuwen. Het waren verenigingen van gezagsgetrouwe 

eerbare mannen, die als zich vrijwilliger inzetten voor de veiligheid 

van hun lokale gemeenschap, taken die in de moderne 

maatschappij door politie, brandweer en het leger worden 

uitgevoerd. Wat door een hedendaagse bril bekeken opvalt is de 

religieuze inslag, maar dat was in die tijd normaal: ook de gilden 

en ambachten die de beoefenaars van een bepaald beroep 

verenigden, hadden hun patroonheilige en hun eigen zijkapel in de 

kerk of kathedraal. Die patroonheilige was meestal verbonden met 

het gebruikte wapen: Sint Sebastiaan voor de handboog, Sint Joris 

voor de kruisboog. Sommige gilden voeren in hun naam de 

patroonheilige van de parochie, de Sint-Pietersgilde van Mazenzele 

bijvoorbeeld. In steden als Antwerpen en Mechelen ontstonden 

gilden die met vuurwapens waren uitgerust, de kolveniers. 

De gilden, als organisaties bij uitstek van het Ancien Régime, 

werden ontbonden door de Franse bezetter. We kunnen ervan 

uitgaan dat veel gildebroeders actief bij de weerstand, die 

uitmondde in de Boerenkrijg, betrokken waren, maar de grote 

geschiedenis wordt door de overwinnaars geschreven, en dat was 

Napoleon. Met het Concordaat van erkende Rome de Franse 

Republiek formeel en legitimeerde dus ook niet langer de 

gewapende opstanden. Pas met de nederlaag aan het “Oostfront”, 

door Tsjaikovski zo mooi op muziek gezet in zijn Ouverture 1812, 

begon het Franse keizerrijk te wankelen, om in 1815, in Waterloo, 

definitief ten onder te gaan.  

Het idee dat veiligheid een verantwoordelijkheid is van de 

seculiere overheid was ondertussen wel algemeen aanvaard. De 

historische schuttersgilden die heropgericht werden hadden 

voortaan geen officiële bevoegdheden meer, en evolueerden snel 

tot verenigingen die zich bezighielden met het beoefenen van de 



schietsport, het ondersteunen van lokale caritatieve doelen en het 

behoud van plaatselijke tradities. En bij die tradities hoorden ook… 

de gildedansen. 

Daar mogen wij als liefhebbers van volksdans en volksmuziek de 

gilden op onze blote knieën voor danken, want zowat alles wat wij 

nu als traditionele Vlaamse dansen kennen, werd door de 

onderzoekers opgetekend in schuttersgilden die ze nog actief op 

het repertoire hadden, of oude gildebroeders en-zusters die ze zich 

nog herinnerden. Ook een aantal creaties werd gebouwd op 

onvolledige fragmenten die zo nog verzameld konden worden. 

Tot het einde van de 20ste eeuw werden de gildedansen nog 

hooggeacht in het gildewezen, bij regionale ontmoetingen van de 

verschillende gilden van de Kempen werden niet alleen de 

schietresultaten, maar ook de uitvoering van de dansen en het 

“schoon inkomen” beoordeeld. Met dat laatste werd de deelname 

aan de stoet bedoeld: gebeurde dat volledig in traditionele kledij, 

ordelijk. Bagage moest in een rieten mand worden vervoerd, niet 

in plastieken boodschappentassen, want daarvoor werden punten 

afgetrokken… 

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de huidige generatie 

binnen het gildewezen daar allemaal minder zorgzaam mee 

omspringt, en dat het meer en meer sport- en gezelligheidsclubs 

worden, die boogschieten als competitiesport “gewoon” 

combineren met feesten in klederdracht, maar dat het gildedansen 

op veel plaatsen naar de achtergrond verschuift. Om nog aan het 

dansen te kunnen deelnemen werden al langer leden van naburige 

volksdansgroepen “geadopteerd” om het eigen team te versterken. 

We kunnen dat betreuren, maar het geeft ons, als 

volksdansbeweging, de kans om, uit 

historische dankbaarheid, iets terug te 

doen voor de schat die ze voor ons 

bewaard hebben. En zo gebeurden het op 

25 september 2016 in Oostende.  
 



De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden hield haar 

jaarlijkse bijeenkomst.  

Op de affiche stond ook het hoofdstuk “Gildedansen” 

aangekondigd, maar blijkbaar kon geen enkele West-Vlaamse 

schuttersgilde nog voldoende dansers bijeenbrengen om hier  aan 

deel te nemen. Gelukkig vonden zij onze VVKB-groepen “De 

Sloepe” uit Knokke-Heist en “Hovelingen-Viking” uit Gistel bereid 

om de eer te redden – en die deden dat met verve! De eerste 

regendruppels van deze herfst konden het enthousiasme van het 

publiek op het Wapenplein niet temperen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de deelname uit Vlaams-Brabant was VVKB gekleurd. De Sint-

Sebastiaansgilde uit Kampenhout draagt met trots de rijkdom van 

de streek uit, geput uit de vruchtbare grond waarop het witloof 

wordt geteeld. Hier geen boerenkiel, maar een fluwelen kostuum 

met kanten kraag. Het huisorkest van deze gilde, dat het jaarlijkse 

teerfeest opluistert en de dansoptredens begeleidt, is ons eigen 

“Bruers & Zussen”, welbekend van vele bals, meiboomplantingen 

en nieuwjaarsrecepties. 

        Wieland Volkaert 

 

 

 

VOLKSKUNSTGROEP DE SLOEPE DANST DE KEGELAAR      

 FOTO : CHRIS CLOET 



Cursus Dansatelier Schilde 

Zoals steeds heeft het VVKB danscollege 2 dansateliers per jaar. Zo 

ook op zondag 27 november in Schilde.  

Op het programma stonden diverse  leuke dansen aangebracht door 

de leden van het VVKB Danscollege. 

De volgende cursus in het voorjaar is op zondag 19 februari 2017 

met op het programma de nieuwe Europeadedans om in Turku, 

Finland te brengen. Meer info volgt ! 

 

Elk jaar ontvangt een andere West-Vlaamse VVKB-groep de 
volkskunstgroepen uit de gouw voor een gezellige gouwdansavond. 
Zoals steeds met vooraf een lekker etentje en aansluitend een 
toffe volksdansavond.  

 Volkskunstgroep Zannekin uit 

Veurne was dit jaar de gastheer. 

Alle VVKB-groepen waren dan ook 
op zaterdag 22oktober 2016 
uitgenodigd om zoals de voorbije 
jaren steeds het geval was, hun 
beste beentjes voor te zetten en 
er een sfeervolle, lekkere en 
muzikale dansavond van te 
maken.  
 

Plaats van de afspraak was deze keer de grote zaal van 
Dienstencentrum De Zonnebloem in Veurne. 
 
Ruim 180 deelnemers  waren  ingeschrevenen om plaats te nemen 
in de gezellige zaal en om met elkaar kennis te maken of bij te 
praten tijdens een aperitief en maaltijd. De verse mosselen en 

 

 

Gouwdansavond 

West-Vlaanderen. 
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stoverij smaakten heerlijk. Ondertussen konden we genieten van 
de groep Te Fête die eveneens ten dans speelde. Daarna was het 
de beurt aan de gouwmuzikanten. Voorzitster Jeanne 
Vandenbussche genoot nog na toen ze rond middernacht de 
aanwezigen een behouden thuiskomst wenste. 
 
De ingeschreven groepen waren Canteclaer uit Zwevegem, Die 
Boose uit Izegem, De Hovelingen-Viking uit Gistel, De Marliere uit 
Bissegem, De Sloepe uit Knokke-Heist, Tijl Uilenspiegel uit Kortrijk, 
De Vlasblomme uit Bisssegem, Zannekin uit Veurne, ’t Vrij Uurke 
uit Zedelgem, Danspas uit Wijnendale, Scarminkel uit Sente en De 
Eglantier uit Heule. 
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Wij beleefden samen een zeer gezellige gouwdansavond en 
danken speciaal het bestuur van vkg. Zannekin voor hun 
gastvrijheid en Jeanne en de West-Vlaamse gouwmuzikanten voor 
hun vlotte begeleiding van de volksdansavond. 
 
Volgend jaar is de gouwdansavond bij vkg. De Marliere op 
zaterdag 4 november 2017 in OC De Troubadour in Bissegem.  

 

 Koen Denduyver 



Bij veertig jaar Kalleke Step … 
 

Hommage aan Gust Dierickx 
 

Een heerlijke zomeravond in Huis en tuin Van Winckel in 
Dendermonde … Bij de officiële opening van de  toonstelling rond 
veertig jaar marionettentheater Kalleke Step. 
 

Naast Jef Dauwe, bestendig afgevaardigde, 
en Lien Verwaeren, schepen voor cultuur,  
hield ook ons redactielid Eddy Picavet een 
opgemerkte gelegenheidstoespraak als 
“Hommage aan Gust Dierickx”, stichter en 
eerste voorzitter van de vkg. Reynout en het 
Dendermondse poppentheater. 

Daaruit graag enkele passages. 

“Ik heb Gust Dierickx altijd ervaren als een creatieve, dynamische 
duizendpoot. Een inspirator, stichter, voorzitter en bezieler van 
de volkskunstgroep Reynout, dansleider, vendelier en bestuurslid 
van de Vlaamse Volkskunstbeweging. Ik zie hem bij iedere 
feestelijke gelegenheid nog altijd enthousiast met de vlag stevig in 
de hand het mooie marktplein van Dendermonde opstormen om 
samen met zijn vendeliers een Brechtse reeks of een eigen creatie 
met vaardigheid en zwier te presenteren. In zoveel festiviteiten 
had Gust altijd wel een vinger in de pap. Het getuigde van lef om 
in de periode van naoorlogse repressie, een Vlaamse 
volkskunstgroep op te richten. Dat was Gust ten voeten uit. Een 
voorman, die met bezieling en geloof in de eigen volksaard de 
basis legde voor een gedegen kern van Vlaamse verknochtheid. 
Reynout was één van de eersten, daar waar meer 
volksdansgroepen pas rond 1958 – naar aanleiding van de 
Wereldexpo – het levenslicht zagen. 

Hij was een voortrekker die ook met de volkskunstgroep de 
levensvreugde, de eigenheid van onze Vlaamse volkscultuur in 
zang, dans en muziek uitdroeg door zowat heel Europa en ook tal 
van bevriende groepen naar Dendermonde haalde om de boodschap 
van de Europeade – één in bonte verscheidenheid -- te 
onderstrepen en mee  te bouwen aan een Europa van de harten, 
boven alle grenzen heen…..” 

“Maar Gust had nog meer pijlen op de boog. Hij droomde van een 
poppentheater voor zijn Dendermonde. Kalleke Step ! Naar de 
vedelaar die het Ros Beiaard – door mijn kleinzoon altijd 
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omschreven als het paard met de witte voetjes – begeleidt en 
voorgaat in zijn feestelijke tocht door de stad.  …. 

Gust wou een poppentheater in de geest van o.a. de familie 
Contrijn, die via het Mechels Stadspoppentheater – nu De Maan – 
en de School voor Poppenspel, er naar  streefde ook hier in 
Vlaanderen het poppentheater tot een volwaardige volkskunstvorm 
uit te bouwen. In de geest van het Tsjechisch theater dat een 
schitterende traditie bewaart en cultiveert …  
In 1976 werd Kalleke Step in het bevolkingsregister van 
Dendermonde ingeschreven en werd het Dendermonds 
marionettentheater een gelukkige realiteit. Aanvankelijk in de 
oude kapel van de Theresiaantjes, later in de Hollandse Kazerne 
om tenslotte in het eigen lokaal in de Sint-Elooistraat in 
Grembergen een vaste stek te vinden 

Met bezetenheid en talent sneed hij niet alleen om en bij de 150 
poppenkoppen, ontwierp en schilderde hij talloze decors, schreef 
hij heel wat teksten en scenario’s, maar tekende hij ook nog voor 
de spelleiding. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Toen Gust in 2002 ziek werd en overleed, werd het heel stil rond 
het Dendermonds poppentheater. Kalleke Step viel in een lange 
winterslaap … Het mag een grote verdienste van zoon Joost 
worden genoemd dat hij in 2011  de draad weer opnam en Kalleke 
Step met enkele enthousiaste vrienden weer nieuw leven inblies … 

“De grote verdienste van Gust Dierickx voor de volkskunst in 
Vlaanderen en heel in het bijzonder voor het Land van 
Dendermonde kan onmogelijk overschat. Maar ook de steun, zorg 
en aanmoediging van moeke Lou Dierickx mag daarbij zeker niet 
worden vergeten. 

De reus Gust, die vkg. Reynout nu laat dansen, symboliseert de 
dankbaarheid en de werkkracht van deze Vlaamse pionier, waarop 
Dendermonde terecht mag fier gaan. 

FO
TO

’S
 :

  F
R

ED
 S

C
H

O
LL

IE
R

S 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandaar graag en van harte felicitaties aan Joost, de sympathieke 
kastelein van theatercafé Belgica en intendant van Kalleke Step. 
Aan de ganse familie Dierickx eigenlijk die met bezieling, 
werkkracht en geloof, het Vlaams erfgoed van vader en goede 
vriend Gust Dierickx bewaren, koesteren en verder uitdragen:  Lut, 
als voorzitster van de volkskunstgroep Reynout, Kris als dansleider 
en Joost als bezieler en intendant  van het jubilerende 
marionetten -theater Kalleke Step.. Graag aan allen: Ad multos 
annos !” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men presenteerde ook een boeiende tentoonstelling met, naast 
eigen poppen en decorstukken van meer producties, ook bijzonder 
fraaie elementen uit de collectie van enkele bevriende theaters. 
Tijdens de tentoonstelling brachten deze laatsten ook een reeks 
boeiende voorstellingen voor de jeugd. Ook Kalleke Step zelf trad 
voor het voetlicht: ze speelden drie maal het gelegenheidstukje 
voor Boulevart: ‘Bumbalatumba’ (nvdr: Boulevart is een 
Dendermonds circus- en straattheater-festival in september). 
Honderden mensen maakten zo voor de eerste keer kennis met het 
theater of vonden het een prettig weerzien.  
Ondertussen hebben er maar liefst 17 klassen deelgenomen aan de 
workshop voor 1e tot 3e leerjaar en nu volgen nog de “Workshops 
2”,  voor de leerjaren van 4 tot 6. Ook hier zijn er al een tiental 
klassen ingeschreven.  
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Begin november hervatten de herhalingen voor 
“De Vloek van Vlassenbroek” en vervolgens 
deze van “Kopvliës & Ajouïne”, een 
Dendermondse marionettenmeezingrevue!!! 

 En ondertussen op naar een gouden jubileum ! 

Eddy Picavet en Fred Scholliers 

 

In de redactieraad hebben we 2 Eddy’s, we laten ze bij deze elk 

hun kijk geven en elkaar aanvullen op het gezellig samenzijn : 

Het was gezellig in Dendermonde 

Het is langzaam een goede traditie geworden dat de vrienden van 

de Europeade mekaar jaarlijks terugvinden voor een gezellig 

samenzijn in Dendermonde – pardon in het lokaal van vkg. Reynout 

in Grembergen. Dat was dit keer ook weer zo in de tweede helft 

van de maand oktober. 

Met zowat dertig aanwezigen werd het ook dit jaar een gezellig, 

ontspannend en aangenaam gebeuren. 

Fred Scholliers verwelkomde en ook André Couvreur bracht een 

groet van het VVKB-bestuur en dankte Reynout bij monde van Kris 

en An voor de gastvrijheid. 

Daarna presenteerde Fred in première de dvd “ Namur 2016”. Een 

kleurrijk document met speciale aandacht voor het Vlaams 

kooroptreden o.l.v. Kris Smet, de bijdrage van de kindergroepen, 

het voorprogramma van K.S.A. “Hanske de Krijger” (Oudenaarde) 

en uiteraard een zeer gevarieerd verslag van de Europeade zelf. 

Een band die bol staat van heerlijke herinneringen aan dit tweede 

treffen in Wallonië, na Marche-en-Famenne in 1969. Gewoonweg 

schitterend werk ! 

Tussen een natje en een droogje met o.a. de heerlijke cake door 

Lieve speciaal gebakken en de voortreffelijk belegde koeken door 

Magda bereid, putte Eddy Picavet nog eens uit zijn cursiefjes. 

Eddy Picavet 

 



Gezellig samenzijn. 

Het moest lukken, het geplande “Gezellig samenzijn” te 
Grembergen viel op zaterdag 22 oktober 2016, dezelfde dag als de 
gouwdansavond van de provincie West-Vlaanderen. Dan maakten 
mijn vrouw Mia en ik er een dagje uit van en trokken die namiddag 
naar het lokaal van volkskunstgroep Reynout. 

Op de uitnodiging stond er: “ook dit keer gewoon gezellig samen 
onder vrienden” en dat werd het ook. 

 

In het eerste cursiefje ‘Piet moet 
blijven’ nam Eddy het op voor de 
tradities in het actuele debat over het vermeende racisme tussen 
de Sint en zijn knechten … . In “leg uw ei”, ook te lezen in een 
vorige editie van De Driesprong, had hij het over de enquête van 
Lokeren, de stad waar hij als een soort gastarbeider, 
‘uit’wikkelingshelper belandde. Er waren ook geen zekerheden 
meer in het leven … . Eddy overwoog om zijn gazet op te zeggen 
want deze stelde bijvoorbeeld dat ouderen teveel dronken, terwijl 
hij een voorliefde heeft voor een goed glas rode wijn. Hij volgde 
hiermee zelfs de raad op van zijn getrouwe huisarts-wijnbouwer. In 
het stukje over sprookjes werden de letters pas echt dooreen 
geschud, met alle gevolgen van dien.  

Toen werd het de beurt aan Fred die ons zijn jongste 
Europeadefilm 2016 Namur voorstelde. Tijdens de pauze werden er 
heerlijk belegde broodjes en gebak voorgeschoteld. Het tweede 
bedrijf werd door Eddy ingeleid met zijn gedicht over “Kobe zag 
eens pjèren hangen” een knipoog naar Jantje die ooit peren zag 
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We keken uit naar enkele 
cursiefjes van Eddy 
Picavet, die zoals 
verwacht vlot door Eddy in 
zijn eigen stijl werden 
verteld. Fred Scholliers 
leidde zijn makker in en 
Eddy wandelde naar de 
lezenaar, fijntjes erop 
wijzend dat er weer eens 
tegen de onderlinge 
afspraken van die dag 
werd gezondigd. 
 



hangen. Na het tweede deel werd er nog bijgepraat en de 
aanwezigen beleefden terug een fijne namiddag, waarvoor dank. 
Hierbij is iedereen weer uitgenodigd om er volgend jaar weer bij te 
zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eddy Lepercq  

Die Boose Diamant 

Het was zoals een diamant hoort te zijn : 

Schitterend ! Met deze zin kan je de hele 

voorstelling samenvatten die vkg. Die 

Boose op zaterdag 12 november 

2016bracht in cc. De Leest te Izegem. 

Vanaf de start om 18u30 kwam er een 

afwisselend programma met kinderen, 

jeugd, volwassenen, veteranen, 

vendeliers, koor en muzikanten.  

Alles werd heel mooi aan elkaar gepraat 

en bracht ons doorheen zes decennia 

optredens van de diverse deelgroepen in 

diverse klederdrachten.  

De hele avond was een streling voor oog 

en oor. Voor de regie van dit spektakel 

tekende dit keer Geraldine Nolf.  

Op naar Die Boose eik of maak er maar 

een eeuweling van ! Koen Denduyver 
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Cursiefje 

 

Piet moet blijven! 

 

 

Er zijn geen zekerheden meer in deze wereld. Stel je voor dat men 

in de Verenigde Naties op voorstel van een zich belangrijk voelend 

lid een commissie wil oprichten om Zwarte Piet te verbieden. Op 

anti - racistische gronden. Hebben zij daar dan geen grotere 

problemen te bespreken ?  En waarom? Het moet voor die zich 

belangrijk voelende dame nu eens voor goed uit zijn met de 

discriminerende behandeling van de trouwe knecht van de Sint. 

Zeer racistisch gewoon tegenover bruin- en zwartmensen! 

En ik die er vast van overtuigd was – en nog  ben ! – dat goede,  

eeuwenoude tradities met zorg moeten gekoesterd worden en 

bewaard.  

Sint en Piet horen gewoon samen, zoals Leo en Gaston, Nicole en 

Hugo, Suske en Wiske, Laurel en Hardy, Jeroom en Benzamin. 

Daarbij schreef Vondel al niet eeuwen geleden over de wereld als 

schouwtoneel, waarin elk zijn rol speelt en zijn deel krijgt ? Piet 

speelt gewoon het hulpje van de Goedheiligman en voelt zich 

daarbij in zijn sas. En wat zou de Sint doen zonder zijn trouwe 

Nicodemus ? Vandaar dat ik kordaat achter de slogan sta: Piet 

moet blijven!  

Zeg zelf: Wat zou de Sint zonder zijn knecht moeten beginnen? Wie 

zou het speelgoeddepot beheren als Piet er niet was ? Wie zou de 

schimmel verzorgen; de brave kinderen in het gouden boek 

noteren; de reisroute met de stoomboot vanuit Spanje naar de 

Lage Landen uitstippelen, en dat langs die gevaarlijke Golf van 

Biscaye; de zak dragen; het speelgoed  deponeren; op dak en door 

 



de schoorsteen klauteren ? Dat is toch veel te veel voor een man 

alleen op jaren. 

Daarbij kun je je al voorstellen dat de Sint zelf door de schouw 

zou moeten afdalen. Ik zie dat nog niet zo vlug gebeuren met die 

staf, die mijter en zijn zak. Zijn baard en mantel zouden er nogal 

vlug voorkomen. En zijn mijter … Niet te doen! Niet te doen! Dus, 

Piet moet blijven! 

En wat zou er moeten gebeuren met al die Sinterklaasliedjes? Je 

kan toch niet zingen van: “… Sinterklaasje, kom maar binnen 

zonder knecht …” of  “ De Sint staat te 

lachen … “.  Dat is een ernstig man, een 

heilige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik weet het wel: er waren al onderhuidse manoeuvres uitgelokt om 

Sint en Piet in diskrediet te brengen. In zijn residentiestad had 

men het schitterende keramieken beeld van de Sint van Achiel 

Pauwels voor het stadhuis al gemolesteerd; symbolisch de handen 

van de Sint stuk geslagen. Als voorspel op wat nog komen zou ? En 

in het “Huis van de Sint” in de Stationsstraat had het 

Nicolaasgenootschap ook al jaren geleden de zwarte pieten 

vervangen door zwarte mieten. Schoon volk, dat wel! Maar toch 

veeleer geïntroduceerd om de papa’s en de opa’s te plezieren. 

Maar voor het zware werk bleef de Sint rekenen op zijn trouwe 

metgezel. En Piet liquideren zou het werklozencijfer van de 
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seizoenarbeiders alleen maar opvoeren. Achter hem staan en lopen 

ook heel wat assistenten.  Neen, geloof me: Piet moet blijven! 

Nederland heeft als uit één mond al  gereageerd: Piet moet 

blijven! Dat komt bij ons ook nog wel maar het duurt hier altijd 

wat langer … En dan mag die dame die zich zo belangrijk voelt nog 

zo hoog van de toren blazen en binnen de Verenigde Naties 

misschien haar slag thuis halen, wij zullen het nooit aanvaarden. 

Desnoods organiseren wij nog maar eens een Mars op Brussel. Dit 

keer een zwarte mars met zwarte ballonnen. En honderden 

spandoeken waarop in kanjers van  zwarte letters staat 

geschreven:  Piet moet blijven! 

 Eddy Picavet 

Beknopt verslag van de algemene vergadering  

Op 20 oktober vond de laatste algemene vergadering van het jaar 

plaats. Traditiegetrouw verzamelden de talrijk opgekomen 

vertegenwoordigers van de groepen in de lokalen van Volkskunstgroep 

Reynout vzw te Dendermonde. 

Lidgelden en verzekeringspremies 2017worden licht aangepast gelet 

op de stijgende kosten. 

De algemene vergadering keurde het voorstel van het bestuur goed. Dit 

hield in dat de groepslidgelden naar 70 euro komen.De prijs van de 

abonnementen voor De Driesprong alsook de verzekeringspremies voor 

2017 blijven ongewijzigd. 

Concreet betekent dit dat het groepslidmaatschap 70 euro bedraagt en 

dat in dit bedrag drie abonnementen voor De Driesprong zijn 

inbegrepen. Wil je als groep nog bijkomende abonnementen afsluiten? 

Dan betaal je hiervoor 5 euro per abonnee. 

Individuele leden betalen 15 euro voor een jaarabonnement van De 

Driesprong. 

Leden kunnen zich via VVKB laten verzekeren voor 3 euro per jaar. Ook 

een tijdelijke formule, voor bijvoorbeeld medewerkers, wordt 

aangeboden aan 0,50 euro per dag per verzekerde. 

 



Succesvolle evaluatie van het Sint-Jansweekend en de deelname aan 

de Europeade. 

Tijdens de algemene vergadering werden de voorbije grote activiteiten 

geëvalueerd.Zo konden we vaststellen dat de jongste editie van het 

Sint-Jansweekend in Oostmalle opnieuw een groot succes kende. Net 

zoals elk jaar kende het weekend een enthousiaste deelname van zowel 

jeugd als begeleiding. De locatie van volgend jaar in Oost-Vlaanderen 

ligt vast. Dank aan het VVKB – Jeugdcollege voor deze organisatie ! 

 

Ook de organisatie van de Europeade in Namur werd als ‘zeer goed’ 

geëvalueerd. De voorzitter dankte expliciet de Vlaamse deelnemers 

voor hun kwaliteitsvolle optredens en een geslaagde samendans op 

zondagmiddag in Namur Expo. Ook de kooravond en het optreden van 

de vendeliers werd goed gesmaakt. 

 

Noteer nu reeds in je agenda :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 14 januari 2017 : 

VVKB Nieuwjaarsfeest  

Salons Mantovani in Oudenaarde 

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

Zondag 19 februari 2017 : 

Cursus Dansatelier  

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

Zaterdag 18 maart 2017 : 

VVKB Bal  

Salons Mantovani in Oudenaarde 

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

Zondag 21 mei 2017 : 

VVKB Meiboomplanting in Reet 

 



Op de weg tussen wieg 

en graf wisselen een 

lach en een traan 

regelmatig af. 

In beide willen wij 

naast u staan. 

 Op 15 augustus 2016 overleed William Vanden Brande, vader 

van Martin Vanden Brande en Chantal De Poorter en 

grootvader van Zoë Vanden Brande, leden van vkg. Reynout 

Dendermonde 

 

 Op 27 augustus 2016 traden Helena en Steven Meulenaere in 

het huwelijksbootje, zoon van Ivan Meulenaere en Lena Bonta, 

leden van vkg De Vlasblomme in Bissegem. 

 

 Piet Jacobs, eerste regisseur (van 1964 tot 1988) van de 

Europeade voor Volkscultuur overleed op 15 oktober 2016. 

 

 Martine Clauwers, lid van vkg. De Wevers uit Borgerhout, is op 

3 november 2016, fiere oma geworden van Juliette Torfs. 
 

 Op 10 november 2016 

namen we afscheid van 

Maryse Barthels, 

echtgenote van Herman 

Grauls, mama van Erika en 

Helena.  

 

Maryse was oprichtster, 

groepsleidster en 

bezielster van vkg. De 

Heikneuters uit Pulle-

Zandhoven.  

Ze was ook aanwezig op heel veel Europeades. 
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 Op 17 november 2016 overleed Rachel Vlasschaert, moeder 

van Pierre Bosmans en Machteld Van den Bossche,leden van 

vkg. Reynout in Dendermonde. 

 

 Op 2 december 2016 namen we afscheid van Louisa 

Vermeyen, moeder van Jacqueline Torfs, lid van vkg. De 

Wevers in Borgerhout. 

 

 Op 4 december 2016 overleed Oscar Monstrey, grootvader van 

Vanessa Monstrey, lid van vkg. De Hovelingen-Viking uit Gistel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANDACHT : 

Hiermee kreeg U het 4de nummer in de bus van deze jaargang. 

Dit betekent dat het tijd is om Uw abonnement van De 

Driesprong te vernieuwen voor 2017. 

Hiervoor maakt men 15 euro over op de IBAN rekening : 

BE62 4033 0466 6161 van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 

Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen met vermelding Driesprong 

2017 + uw naam 

Voor de aangesloten VVKB dansgroepen, zijn er 3 abonnementen 

van de Driesprong inbegrepen, bijkomende abonnees kunnen aan 

gunsttarief van 5 euro doorgegeven worden naar het VVKB 

secretariaat bij Lieven Stubbe. 

 

 



DE DRIESPRONG 

is het driemaandelijks tijdschrift van 

deVlaamse Volkskunstbeweging vzw. 

Secretariaat en zetel:p/a Lieven 

Stubbe, Pijnboomstraat 30, 2800 

Mechelen  

Mail : secretariaat@vvkb.org 

“De Driesprong” verschijnt als lente, zomer, herfst en 

winternummer. Teksten binnen voor 15/2, 15/5, 15/8, 15/11. 

DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt 

dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de 

aanmoediging en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het 

bijdragen tot de culturele herwaardering van de 

vrijetijdsbesteding; het ondersteunen en het verspreiden – in de 

geest van een Europese eenheid in verscheidenheid – van onze 

eigen volkskunst; het bundelen van groepen met gelijkaardige 

doelstellingen.” (Cfr. het werkingsverslag 2001 van de Vlaamse 

Volkskunstbeweging). En “het ondersteunen, het instandhouden en 

het aanmoedigen van de vernieuwende tendensen van de Vlaamse 

volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van de VVKB-statuten.   

DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur met Koen 

Denduyver als redactiesecretaris en Eddy Picavet, Eddy Lepercq, 

Piet Pottie en Fred Scholliers als medewerkers.  

Redactie-adres: De Driesprong, p/a Koen Denduyver, 

Watervallestraat  27, 8480 Bekegem telefoon : 0496 /231803.  

E-post: Koen.Denduyver@ichtegem.be 

 

DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor 

maakt men 15 euro over op rekening BE62 4033 0466 6161 van de 

Vlaamse Volkskunstbeweging vzw,Pijnboomstraat 30, 2800 

Mechelen. Een abonnement gaat in per kalenderjaar. 

 

mailto:Koen.Denduyver@ichtegem.be


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.  

Tel: 03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be 

- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek.  

Tel: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be 

- Oost-Vlaanderen: Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77 te 9200 

Dendermonde.Tel: 052/21.77.34 E-post: fred.scholliers@telenet.be 

- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, Watervallestraat 27 te 8480 

Bekegem. Tel: 0496/23.18.03. E-post: koen.denduyver@ichtegem.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, Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen. 

Waarvoor onze dank! 

Foto’s kaft 

 Die Boose Diamant ter gelegenheid van 60 jaar vkg. Die Boose in 
Izegem. 

 Muzikant van Te Fête tijdens de West-Vlaamse gouwdansavond in 
Veurne. 

 Vendeliers van vkg. Die Boose tijdens hun diamant feest. 
(Foto’s : Koen Denduyver)  

 
 

 

 

 

 

 

Een driesprong is een “plaats waar drie wegen samenkomen”, zo 

lezen we in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, vulgo de 

Dikke Van Dale. De naam van dit tijdschrift verwijst meer bepaald 

naar het driespan dans – muziek – vendelspel, uiteraard zonder 

zaken uit te sluiten als poppenspel en andere uitingen van 

volkskunst. 
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Volkskunst is als het kantwerk rond een natie.  

De ziel van een volk wordt zichtbaar in zijn dansen, hoorbaar in zijn muziek. 

Het vuur in een volk krijgt vorm als vlammende vaandels de ijle lucht 
doorklieven. 

De geest van een volk weerspiegelt zich in de ernst en de humor binnen oude 
en nieuwe volksgebruiken. 

De volkeren in Europa moeten zich vast verenigen rond hun nationale 
verscheidenheden, om grenzen niet langer grenzen , 

 maar raaklijnen te laten worden. 

 

 Verantwoordelijke uitgever : 

Theo Smet, Beukenhofstraat 52 bus 101, 8570 Vichte 

  


