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De DRIESPRONG

Schaarknipwerk Bertje Gielis

Beste VVKB Vrienden,
Jaren geleden al werd, bij wijze van afschrikking het verhaal
verteld van een microgolfoven fabrikant. Hij had in de Verenigde
Staten een proces verloren tegen iemand die zijn kat had gewassen
om ze daarna in de microgolf te steken om te drogen. De kat had dit
niet overleefd. Dat men dit niet mocht doen stond niet in de
gebruiksaanwijzingen, dus werd de fabrikant in het ongelijk gesteld.
Men waarschuwde toen dat dergelijke toestanden ook naar Europa
zouden overwaaien en dat men voor het minste naar de rechtbank
zou stappen. Intussen is dit inderdaad gebeurd en, voor men het
weet heeft men een “proces aan zijn been”.
Men kan dus niet voorzichtig genoeg zijn en het is wel verstandig om
de nodige voorzorgen te nemen. In de laatste algemene vergadering
van VVKB hebben we, unaniem, het Huishoudelijk Reglement
aangepast. VVKB steunt op de volkskunstbeoefenaars die verenigd
zijn in groepen, die op hun beurt verenigd zijn in gouwen. VVKB is al
altijd een vzw geweest, met al zijn verplichtingen, maar met
rechtszekerheid voor zijn leden en bestuurders. De gouwen
daarentegen hebben nooit een “structuur” gehad en worden dus
“feitelijke verenigingen”. Terecht maakten de leden en de
bestuursleden van de gouwen zich zorgen voor het geval er ooit
“iets mis zou gaan”. We spreken niet alleen over financiële
verantwoordelijkheid, maar ook over mogelijke gevolgen bij een
zwaar ongeval of bij een technisch probleem. We hebben met het
bestuur en met de gouwen intensief gezocht naar de best mogelijk
oplossing. En die samenwerking was zeer positief en zeer prettig. De
gouwen, maar ook de “colleges” en zelfs tijdelijke werkgroepen zijn
nu
officiële
werkgroepen
in
VVKB
vzw,
onder
de
verantwoordelijkheid en met verantwoording naar de raad van
bestuur van VVKB. Alle bestuurders in de gouwen en werkgroepen
zijn nu ook gedekt door de bestuurdersverzekering van VVKB. Wij
zijn er echt van overtuigd dat we hiermee een belangrijke stap
voorwaarts gezet hebben in een volwassen samenwerking binnen
VVKB.

De statuten van VVKB voorzien ook dat er om de 4 jaar nieuwe
verkiezingen moeten worden gehouden om de Raad van Bestuur
samen te stellen. Dit is volgend jaar het geval. De meeste huidige
bestuurders zijn al 3 mandaten actief, maar zijn eventueel, als ze
dat willen, opnieuw verkiesbaar. Het is echter ook een goede
gelegenheid om het bestuur te vernieuwen en mogelijks te
verjongen. Ieder lid van de Algemene Vergadering van VVKB kan zich
kandidaat stellen en wij doen een warme oproep om dit inderdaad
ook te DOEN! Wij hebben een zeer actief bestuur, dat probeert
creatief te zijn en te motiveren, dus iedereen die hierin wil
meewerken is van harte welkom. Aarzel niet om je kandidaat te
stellen. Een oproep hiervoor en hoe je dit moet doen vind je in de
uitnodiging voor de statutaire Algemene Vergadering van 15 maart
2018.
De nieuwe verkiezingen zijn ook het moment om de Algemene
Vergadering te actualiseren. De Algemene Vergadering is de plaats
waarop het bestuur en de groepen elkaar ontmoeten en SAMEN de
werking van VVKB bespreken en bepalen. In de Algemene
Vergadering zou er in feite van elke aangesloten groep één
vertegenwoordiger moeten zijn. Zo stroomt de informatie en
motivatie van de groepen direct door naar het bestuur van VVKB en
van het bestuur direct naar de groepen. In de Algemene Vergadering
is er altijd een zeer goede sfeer en wordt er zeer open en
constructief overlegd en afgetoetst wat mogelijk is en wat niet! Men
krijgt dan direct informatie welke activiteiten er gepland zijn voor
VVKB nationaal en in de gouwen. Zo hoort men ook wat er in andere
groepen leeft, en kan men inspiratie vinden voor zijn eigen werking.
Van hieruit dus een warme oproep aan elke VVKB groep om iemand
van het bestuur of van de groep af te vaardigen om 3 keer per jaar
een Algemene Vergadering bij te wonen. Een goede werking en een
goede samenwerking is maar mogelijk als men er SAMEN voor wil
gaan.

Het VVKB bestuur wenst jullie en jullie familiegezellige
eindejaarsfeesten en met veel voldoening voor jullie groepen.

Theo Smet.

Uw voorzitter, Theo Smet

Nieuwjaarswens
De tijd rijgt uren,
dagen, weken, maanden,
tot jaren aan elkaar;
met zijn zorgen,
met zijn vreugden,
dankbaar tot een mild gebaar.
Op de brug van oud naar nieuw
hoop ik voor u en mij
een vredevolle tijd
in vriendschap, vrede en geluk,
warme genegenheid.
Kortom! Een tijd
die ons allebei verblijdt !
Grijp ook dit jaar je kans.
Ga niet door ’t leven
DANS !
Zalige Kerst !
Heilvol 2018 !
FOTO : KOEN DENDUYVER

Eddy Picavet

Over volksmuziek gesproken !
Met volksmuziek bedoelt men die muziek die generaties lang van o.a. vader
op zoon, van moeder op dochter, op familie- en dorpsfeesten al zingende of
musicerend is doorgegeven. Meestal is het dansmuziek of zijn het liederen of
balladen. Melodieën, ooit bedacht door mensen uit het volk, die vaak het
notenschrift niet meester waren. Maar deze “volkscomponisten” wisten wel
degelijk hoe ze hun publiek konden amuseren, boeien of ontroeren.
Iedereen die deze muziek doorgaf, drukte er een eigen persoonlijke stempel
op zodat er op deze uitwaaierende deunen veel variaties ontstonden. Deze
muziek en de vertolking ervan hebben in de loop van de tijd heel wat
veranderingen ondergaan. Want volksmuziek staat voortdurend open voor
andere culturen.
De zigeuners - volksmuzikanten bij uitstek - zogen als een spons de muziek op
uit de streken waar zij door trokken en gaven er hun eigen draai aan. Luister
maar eens naar de “gitanos” van het Spaanse Sacromonte (de flamenco met
invloeden uit Indië, Arabië en later zelfs Latijns - Amerika) en Django
Reinhardt (zigeunerjazz).
Toen de grammofoon en de radio hun opmars
begonnen, kwam de klad in de traditie. Maar
in de jaren ’60 en ’70 van vorige eeuw groeide
de belangstelling opnieuw. Toen ook werd het
woord “folk” uitgevonden : progressieve
muziek die vooral teruggreep naar oude
traditionals. De herontdekking ging ook
gepaard met de heropleving van de
instrumenten, die enkel nog bekend waren als
museumstuk. Zoals de vlier, de doedelzak, de
draailier.

Doedelzakspeler Bavo Janssens
Foto : Koen Denduyver

Deze nieuwe lichting volksmuzikanten keek ver over de landsgrenzen :
Jiddische, Turkse, Arabische en Afrikaanse muziek staan volop in de
belangstelling. En zo loopt de volksmuziek, eigenlijk niets anders dan muziek
die voorkomt uit overlevering, naadloos over in de wereldmuziek : muziek die
niet alleen de westerse volksmuziek omvat, maar ook de niet-westerse.
De westerse volksmuziek vindt dus in een kleine, maar actieve kring veel
liefhebbers. Het gezellig en ongecompliceerd musiceren blijft een schare
getrouwen aantrekken en begeesteren.

Toch blijft de volksmuziek kwetsbaar. Elektronisch versterkte muziek, de
geluidsinstallatie die met een handomdraai de ruimte kan vullen, de disco- en
uitgaanscultuur, kunnen de volksmuziek die haar charme juist ontleent aan
een zekere bescheidenheid en het kleinschalige en onversterkte karakter,
toch wel in de verdrukking brengen.
Vandaar ook dat de Stichting Volksmuziek bij onze noorderburen en
Dansarchief bij ons zich op verschillende manieren inzetten opdat de vele
prachtige traditionele melodieën en dansen blijven voortleven. In de eerste
plaats met het optekenen van de melodieën die vandaag nog altijd door onze
volkskunstgroepen worden gedanst, gekoesterd en doorgegeven. Heel wat
creaties zagen in de voorbije decennia het levenslicht.
Te vermelden ook dat sommigen de volksmuziek omschrijven als precies het
tegengestelde van de klassieke muziek, die uitsluitend bedoeld is als
kunstmuziek en als esthetisch luistergenot. Of om het volkser uit te drukken
:“Klassieke muziek speelt men van de partituur, de volksmuziek veelal uit de
klak” ! Waarmee men uit het hoofd bedoelt !
Naar “Geschiedenis van de Muziek”
Een uitgave van Stichting Volksmuziek Nederland

Eddy Picavet

Driekoningen en Verloren Maandag, tradities bij ons

Foto : Tony Vaessen

Het immateriële erfgoed wordt deze tijd meer
dan vroeger uitgedaagd, maar minder dan
eertijds ondersteund. Toch stimuleert dat het
voortbestaan soms, in dit geval het goede
leven dat in tradities vorm krijgt. Het goede
leven moet immers van onderuit groeien. Wij
kunnen niet loochenen dat het wegvallen van
ondersteuning op landsniveau door de
overwegend economische aandacht ervoor een
nadeel is. Eveneens zorgt de op mondiale
technologie en op uniforme consumptie
gerichte culturele evolutie voor hinder.
Erfgoedcellen,
heemkundige
kringen,
volkskunstverenigingen en het gildewezen
blijven het goede leven in deze cultuur van onderaf uit huldigen.
Tot dit goede leven behoren niet enkel edele principes en houdingen. Een
aantal volkse tradities en rituelen stuurt onze samenleving, hoe divers die
ook is, in de richting van een gezelligheidsorde, een vertrouwd thuis. Tot
deze tradities behoort ongetwijfeld de viering van Driekoningen en Verloren
Maandag die erop volgt.

Het boek over Driekoningen en verloren maandag van het Algemeen
Nederlands Verbond en onder redactie van Tony Vaessen en door de
werkgroep Volkscultuur samengesteld is, richt de aandacht op genoemde
tradities, na een eerdere bespreking ervan tijdens een symposium in Lommel
in 2016. Twee onderscheiden delen dragen het thema: een peiling naar de
achtergrond en de blijvende actualiteit van deze volkstradities, en een
uitgebreide liederenschat.
In het eerste deel van dit boek bieden de auteurs en de werkgroep, die
bestaat uit verantwoordelijken van het volksculturele bewegingsleven in
beide gebieden van de Lage Landen, inzicht in de achtergronden en de
hedendaagse realiteit van de Driekoningenviering (Paul Spapens, Annie
Schreuders Derks) en de viering van Verloren Maandag (Liesbet Depauw).
Nadien komt werkgroepvoorzitter Tony Vaessen aan het woord. Hij toont de
resultaten van een enquête over de bestaande tradities rond beide dagen.
Die komen uit heel Vlaanderen, uit Nederlands Limburg en Noord-Brabant.
Aan die enquête deden erfgoedcellen mee, heemkundige kringen, het
gildewezen en verenigingen voor volkscultuur. Meer dan honderd antwoorden
werden verwerkt. Zo komt niet enkel de hoeveelheid vieringen in het vizier,
maar ook hun kwaliteit, in wat er gebeurt en hoe.
Ten slotte leest u de besluiten van prof. Stefaan Top, die de werkgroep meer
dan twintig jaar geleid heeft. Onder zijn redactie gaf de werkgroep twee jaar
geleden het boek Tradities in beweging in Vlaanderen en Zuid-Nederland
(met dvd) uit in dezelfde ANV-reeks.
In het uitgebreide tweede deel werden, als hulp bij de viering en om
afwisseling en keuze mogelijk te maken, zesentachtig liederen opgenomen
met muziek en tekst. Daar treffen de lezers, de muzikant en elk gezelschap
dat zich geroepen voelt tot het driekoningenschap, een keuze van
vierenzeventig Driekoningenliederen aan. Sommige van deze liederen zijn
nieuw. Dat bewijst het levende karakter van deze traditie. Twaalf
nieuwjaarsliedjes werden eveneens opgenomen. Voor dit tweede deel
tekenen Armand De Winter en Harry Swinkels.
Tot slot bieden de redactie en de werkgroep Volkscultuur u ingesloten ook
een dvd aan met een overzicht van het symposium over Driekoningen en
Verloren Maandag op 14 april 2016 in Lommel, een gildedans (de Zevenster
door de Koninklijke Sint-Jorisgilde uit Rijkevorsel), het eerste mirakel van het
kindeke Jezus van Dario Fo door Mireille Vaessen en, naast beeldmateriaal,
eveneens een twintigtal liederen, die door de Volkskunstgroep De Kegelaar
uit Wilrijk gezongen werden in het Begijnhof van het Midden-Brabantse
stadje Lier en in de parochiale kerk van Sint Jan Evangelist te Valaar-Wilrijk.
Deze dvd kan velen verlokken om de volkstradities van de
Driekoningenviering en van de periode van de jaarwisseling tot Verloren
Maandag gestalte te geven.
Marc Cels

Voor uw agenda
Za 20 JANUARI 2018
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 18 FEBRUARI 2018
Cursus Europeadedans en nieuwe Vlaamse dansen door het
VVKB danscollege
Aanvang 10 uur
Locatie : cc De Lange Munte, Beeklaan 81in 8500 Kortrijk
Prijs : € 10Inschrijven via secretaris Lieven Stubbe
Mail : secretariaat@vvkb.org

Za 3 MAART 2018
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 10 MAART 2018
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

Za 17 MAART 2018
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

SPROKKELINGEN

Met de regelmaat van een klok vallen drie ledenbladen in onze brievenbus :
T BOETIEKSE van De Vlasblomme uit Bissegem, DE ROMMELPOT van
Reynout uit Dendermonde en SCHERING EN INSLAG van De Wevers uit
Borgerhout. Nochtans zijn wij er zeker van dat nog meer volkskunstgroepen
hun leden regelmatig via een ledenblad inlichten over het reilen en zeilen
binnen de groep. Dus wij blijven uitkijken naar jullie publicatie. Met heel
veel interesse zullen wij ze in ons rubriekje opnemen. Stuur dus gerust een
exemplaar door naar: Eddy Picavet, Martelarenlaan 3/003, te 9160 Lokeren.
Dank bij voorbaat.
In het jongste nummer van “DE ROMMELPOT” maakten wij kennis met
“DANCE AND SONGS ENSEBLE AYLUGON” uit Basjikrië en het JAPANSE
DRUMS AND DANCE ENSEMBLE NOGI, die half augustus de festivalavond
van vkg REYNOUT kleurden , naast de klaroeners en vendeliers van de
Dendermondse groep zelf. Dit keer ook een reeks verklaringen van
spreekwoorden rond ambachten. Daarbij ook een greep uitspraken uit het
archief. Uiteraard ook nu weer rijkelijk geïllustreerd.
Het meest recente nummer zet de Videoclub met onze Fred Scholliers als
voorzitter in de kijker naar aanleiding van het zilveren bestaansjubileum.

Een feestelijk gebeuren dat samenviel met de ingebruikname van hun
nieuwe locatie. Men brengt ook verslag uit van de succesrijke editie van
Katuit 2017 en van de Reuzenstoet in Grembergen.
T BOETIEKSKE of de stem van DE VLASBLOMME uit Bissegem -WestVlaanderen, brengt een uitgebreid verslag van de viering van Piet Pottie als
cultuurpersoonlijkheid van Kluisbergen, waar de groep zich fel in de kijker
danste. Uiteraard kreeg ook de Europeade in Turku ruime aandacht. Verder
ook een verslag van de Reuzenstoet in Zedelgem. Ook zet Eddy Lepercq zijn
reeks verder rond de “Grooten Oorlog” met aandacht voor de
vreemdelingen in de Westhoek. Kortom! Ook dit keer een sympathieke
goed geïllustreerde editie.
André Couvreur, voorzitter van DE WEVERS (Borgerhout), bezorgde ons de
herfsteditie van SCHERING EN INSLAG. Naast de klassieke rubrieken als de
lijst van verjaardagen, het puzzelhoekje en de activiteitenkalender, ook de
verslagen van Reuzenstoet in Borgerhout en de Europeade door Mia.
Uiteraard wordt ook stil gestaan bij de viering van Piet Pottie, erevoorzitter
van de VVKB, die op 9 juli als cultuurpersoonlijkheid 2017 van Kluisbergen in
het zonnetje werd gezet.
Tijdens de academische zitting bij de viering van Piet Pottie als culturele
persoonlijkheid van Kluisbergen bracht ons redactielid Eddy Picavet een
“GROET AAN VLAANDEREN” op tekst van Bob Van Passen en aangepast
door Alice Toen. Na afloop vroegen meerdere VVKB-leden om de tekst te
publiceren in “De Driesprong”. Er werd contact opgenomen met de
populaire t.v.-actrice Alice Toen, o.a. buurvrouw van Witse in de
gelijknamige t.v.-reeks.. Maar gezien zij van de auteur het alleenrecht kreeg,
verzocht zij ons daarvan af te zien. Wij respecteren haar reactie en
nadrukkelijke vraag.
Eddy Picavet

Een legende uit West-Vlaanderen

Godelieve van Gistel
Godelieve, afkomstig uit het slot Londesvoorde bij Wierre-Effroy in
de buurt van Bonen (Boulogne), dochter van Hemfried, heer van
Wierre-Effroy, was uitgehuwelijkt aan Bertolf, zoon van de
kasteelheer van Gistel, die haar nog op de dag van hun huwelijk
verstootte. Onder impuls van haar schoonmoeder werd Godelieve
door haar schoonfamilie mishandeld, uitgehongerd en zelfs
gekerkerd. Maar ze wist te ontsnappen. Nadat haar vader gedreigd
had Bertolf en zijn familie bij de
autoriteiten aan te klagen, kwamen ze
tot inkeer. Maar dat was maar schijn.
Godelieve keerde naar Gistel terug. Maar
kort daarop werd ze gedood. Ze werd in
een poel geworpen, nadat ze door twee
knechten van Bertolf, was gewurgd met
een halsdoek.
Godelieve met de beulen.
De dag na haar dood werd ze begraven in de kerk van Gistel, waar
nu nog een beuk volledig aan haar is gewijd.
Een tiental jaren later schreef Drogo, een monnik van de abdij van
Sint-Winoksbergen, met grote nauwkeurigheid de “Vita Godeliph”,
dat later werd aangevuld met bijzonderheden en mirakels door een
monnik van de Sint-Andriesabdij.
De ommekeer
Godelieve had altijd haar huwelijk willen redden. Ze bekommerde
zich ook steeds om de armen en de verschoppelingen. Na haar dood
begon het volk haar vrij snel als een heilige te aanroepen. Bertolf
kwam tot inkeer. Hij trok op boetebedevaart naar Rome en trouwde
met een zekere Ripsin. Uit hun huwelijk werd een blind meisje Edith
geboren. Het werd genezen door de ogen te wassen met water uit
de poel waarin de gewurgde Godelieve geworpen was. Bertolf
bekeerde zich nu oprecht, ging op kruistocht en werd monnik in de

abdij van Winoksbergen. Zijn dochter stichtte in Gistel een klooster,
de abdij Ten Putte.

Belangrijke figuur
Vandaag staat op de plaats van de poel
een waterput. Het leven van Godelieve
van Gistel gaf ook aanleiding tot een paar
nieuwe legenden. Zoals de Waterpoel, de
Kraaien, Het hemd zonder naad, de
Houtspaanders,de
Voedselvermenigvuldiging.

Waterput in de Godelieveabdij van
Gistel. Foto ‘s : Koen Denduyver

Op 30 juli 1084 werd Godelieve door de bisschop van Doornik heilig
verklaard.

Haar naamfeest wordt gevierd op 6 juli. Zij is de patrones van de
kleermakers en de naaisters. Ze wordt ook aanroepen tegen
keelziekten en echtelijke ruzies. Ook mannen met een boze
schoonmoeder zoeken troost bij haar.
Ieder jaar, op de eerste zondag na 6 juli, trekt de
Godelieveprocessie door de straten van Gistel. Ruim 1000 figuranten
beelden in kleurrijke taferelen het leven van de H. Godelieve uit.
Uit oude stadsrekeningen blijkt dat de processie al uitging in 1459.
De figuur van Godelieve van Gistel komt ook regelmatig in meer
kunstvormen voor. Zo in brandglasramen, schilderijen en
heiligenbeelden. Jef Nys publiceerde in 1959 een stripverhaal rond
haar leven. Het werd in 2007 in een luxeversie heruitgegeven.
Eugene van Oye schreef een gedramatiseerd toneelspel en Edgar
Tinel componeerde een muziekdrama
dat gebaseerd was op haar leven.
Godelieve van Gistel mag worden
beschouwd als één van de voornaamste
heiligen uit onze contreien.
Bronnen : Legenden uit de Lage Landen
Toerisme Gistel
Eddy Picavet

De St-Godelieveabdij, een oase van rust.

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

VVKB Nieuwjaarsfeest
Zaterdag 20 januari 2018 om 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
Mozaïek van Schotse zalm, yuzu room en tartaar van komkommer
“Javanais” met gerookt hert, chutney van mango en rode ui
Romig soepje van erwten
Tortellini spinazie, ricotta, victoriabaars en roze garnalen
Aan tafel serveren wij je het hoofdgerecht
Suprême van kalkoen, gevuld met kastanjes, gevogelte jus met sinaas
en crunch van pistache, vergezeld van “pommes Anna”
Als dessert wordt u aan tafel aangeboden
“Glaasje chocolat”
Mokka met chocolaatjes
Witte en rode wijn, water

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM

Deelnameprijs : 55 euro.

Inschrijvingen via het VVKB-secretariaat, graag voor 07/01/2018
Mail : secretariaat@vvkb.org. Betalen via BE62 4033 0466 6161 van
VVKB.

WELKE VOGEL IS DE MYSTERIEUZE BLAUWVOET?
Knipsel uit de studie van Walter Deconinck en Olivier Dochy.
deel 4 -Bekende afbeeldingen van de Blauwvoet
In de West-Vlaamse stad Roeselare op het De Coninckplein staat het
standbeeld van Albrecht Rodenbach, die in zijn opgestoken hand een vogel
vasthoudt die een Blauwvoet moet voorstellen. Het standbeeld werd gemaakt
door beeldhouwer Jules Lagae (1862-1931) en ingewijd in 1909. De poten
hebben zwemvliezen, wat past voor een meeuw. Volgens Wikipedia
(consultatie 24.08.2014) stelt dit standbeeld een Jan-van-gent voor, maar
elke vogelkenner ziet onmiddellijk dat dit niet klopt.
Standbeeld van Albrecht
Rodenbach in Roeselare met
in zijn hand een gestileerde
Blauwvoet (foto: Olivier
Dochy).

Op de speelplaats van het Klein
Seminarie in Roeselare, de school waar
Albrecht Rodenbach zijn middelbare
studies deed, hangt het zogenaamde
Blauwvoetmonument met de afbeelding
van drie Blauwvoeten. Het zijn
gestileerde vogels die verwijzen naar
aan de school verbonden dichters Guido
Gezelle (1830-1899) en Hugo Verriest
(1840-1922) en de leerling Albrecht
Rodenbach. Rechts beneden staat het Het Blauwvoetmonument in
het Klein Seminarie in
stadswapen van Roeselare.
Roeselare.
Als je denkt dat de vogels naar rechts vliegen,
lijken het fregatvogels door de lange staart, de
sterk naar voor gebogen armvleugel en de bijna
rechte vleugelachterrand. Maar fregatvogels
komen niet voor aan onze kust en hun poten zijn
roze tot donkerrood.

Amerikaanse fregatvogel.
Als je denkt dat ze naar
links vliegen, zie je
eerder het profiel van
een meeuw of zelfs nog
eerder van een Visarend
die naar een prooi aan
het speuren is. Het feit
dat de vleugels in een
“M-vorm”
gehouden
worden, wijst ook in die
richting.

Zilvermeeuw.

Visarend

Een schaarbek past ook goed op deze vorm, maar
in Europa komt geen enkele soort schaarbek
voor.

Amerikaanse schaarbek
Laat ons veiligheidshalve dit monument maar klasseren als een inspirerend
kunstwerk gemaakt in volle artistieke vrijheid.
Andere afbeeldingen van een Blauwvoet zijn te vinden op de zogenaamde
Heldenhuldezerken uit de Eerste Wereldoorlog.
Dit kruis, werd ontworpen door frontsoldaat
Joe English (1882-1918). Aan de top draagt het
de leuze AVV-VVK, d.w.z. “Alles voor
Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus”. Op het
kruis is een vogel afgebeeld die verwijst naar
de
Blauwvoet
van
de
Vlaamse
studentenbeweging. Gezien de lange snavel en
de lichaamsverhoudingen kan men in het beeld
een “kleine meeuw” zien als een Blauwvoet.

Het
tijdschrift
“De
Blauwvoet”
beeldde de vogel af als een zwarte
kraaiachtige met roofvogelachtige
klauwen en een lichte snavel. Een
Roek ?

Een Roek heeft zwarte en geen blauwe
poten en is natuurlijk geen zeevogel.
Waarschijnlijk paste het zwart grafisch
gewoon beter bij de gestileerde
Vlaamse leeuw dan bij de vogel zelf.

Gestileerde afbeelding van een Blauwvoet
op de voorpagina van het gelijknamige
studententijdschrift.

Roek (foto: Johan Buckens).

Een vroegere editie van hetzelfde tijdschrift
gaf de Blauwvoet weer als een volledig witte
vogel, door de gevorkte staart lijkend op een
stern, met de kop en de hals van een eend.

Op deze sluitzegel ziet de vogel er uit als
een Jan-van-gent uit.

De Blauwvoet als symbool van de Vlaamsgezinde studentenbeweging in de
19de eeuw.
Besluit :
Er kan worden afgeleid dat de naam Blauwvoet een meervoudige betekenis
heeft:
1) Literair-historische overwegingen.
Uit de strijdkreet “Vliegt de Blauwvoet?”in het lied van Rodenbach is de
Blauwvoeterij als naam voor de Vlaamsgezinde studentenbeweging
ontstaan. De verbinding met het wachtwoord “Storm op zee!” is enkel
aan de fantasie van de schrijver Conscience toe te schrijven. Men stelde
nadien vast dat de Blauwvoet steevast als “een zeevogel” voorstelde
met een meeuwachtig uiterlijk. Zo vinden we dit toch terug in het
standbeeld van Rodenbach in Roeselare en op gedenktekens zoals de
Heldenhuldezerken uit de Eerste Wereldoorlog en in allerlei illustraties.
2) Na onderzoek van verschillende gedrukte bronnen.
Het bleek dat in het verleden de naam Blauwvoet nog aan een 15-tal
andere soorten vogels gegeven werd: soort sperwer, soort arend, soort
kiekendief,
Smelleken(“Steenvalk”),
Kwartelvalk,
Lannervalk,
Sakervalk, Giervalk, Blauwvoetvalk, Slechtvalk, Stervalk, soort gans,
Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Noordse stormvogel, Jan-van-gent. Soms
werden alleen de jongen van die vogels Blauwvoet genoemd.
Dat valt dan niet in overeenstemming te brengen met het verhaal van
Conscience over de rivaliserende clans van de Blauwvoeten en de Isengrims en
over de Visarend die in zee duikt.
3) De Blauwvoet als symbool van de Vlaamsgezinde studentenbeweging,
eind van de 19de eeuw.
De gestileerd zeevogel als Blauwvoet paste in de rij van vele gestileerde
afbeeldingen van dieren die symbool staan voor een idee of voor een
streek.De Visarend als de oorspronkelijke Blauwvoet raakte compleet uit
beeld.

Eddy Lepercq

Najaar …
De laatste rozen uitgebloeid …
De velden verlaten onder een sprei
van nevel en mist …
De bomen lijken net schimmen
van treurende soldaten.
.De geur van rottende blaren vult het bos
tussen meer vliegenzwammen in …
De dagen zo kort,
de avonden lang …
De weemoed hangt
langs huizen en zerken
met witte chrysanten versierd ….
Heel even nog
dan luiden monotoon de klokken
voor een lange wintertijd …

Eddy Picavet

Cursus Dansatelier Evergem
Zoals
steeds
heeft
het
VVKB
danscollege 2 dansateliers per jaar. Zo
ook op zondag 19 november in
Evergem. Op het programma stonden
diverse leuke dansen aangebrachtdoor
de leden van het VVKB Danscollege.
In de voormiddag Vlaamse dansen zoals kettingdans, Scottisch in
caré en Kadril van Zichem en na de middag enkele internationale
dansen.

De volgende cursus in het voorjaar is op zondag 18 februari 2018 te
Kortrijk met op het programma de nieuwe Europeadedans om in
Viseu, Portugal te brengen. Meer info volgt !
Tekst en foto’s : Koen Denduyver

Gouwdansavond VVKB West-Vlaanderen.

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.

FOTO’S : KOEN DENDUYVER
.

Volkskunstgroep De Marliere uit
Bissegem was dit jaar de
gastheer. Heel wat groepen
waren dan ook op zaterdag 4
november 2017 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 het vernieuwde cultureel
centrum De Troubadour in Bissegem.
Zo’n 80 deelnemers waren ingeschrevenen om plaats te nemen in
de gezellige zaal om met elkaar kennis te maken of bij te praten
tijdens een aperitief en maaltijd. Na de maaltijd waren er nog extra
dansers aangekomen. Hoog tijd voor Jeanne Vandenbussche om het
dansprogramma aan te kondigen.
De ingeschreven groepen waren Canteclaer uit Zwevegem, Die
Boose uit Izegem, De Hovelingen-Viking uit Gistel, De Sloepe uit

FOTO’S : KOEN DENDUYVER

Knokke-Heist, Tijl Uilenspiegel uit Kortrijk, De Vlasblomme uit
Bisssegem, Zannekin uit Veurne, ’t Vrij Uurke uit Zedelgem, Danspas
uit Wijnendale en Scarminkel uit Sente en natuurlijk gastgroep De
Marliere uit Bissegem.

Wij beleefden samen een zeer gezellige gouwdansavond en danken
speciaal het bestuur van vkg. De Marliere voor hun gastvrijheid en
ook Jeanne en de West-Vlaamse gouwmuzikanten voor hun vlotte
begeleiding van de volksdansavond.
Koen Denduyver

Oost-Vlaamse gouwwandeling 2017
Naar jaarlijkse gewoonte vond eind oktober de Oost-Vlaamse
gouwwandeling plaats. Vkg. Sneyssens nodigde ons deze keer uit in
Ertvelde. De wandeling was uitgestippeld langsheen de plaatselijke
monumenten, met o.a. de ros- en steenmolen. Aan het einde van de
wandeling passeerden we nog aan het woonzorgcentrum waar het
kunstwerk “Cherie” ter ere van Eddy Wally werd geplaatst.
De namiddag werd afgesloten met een heerlijke friet en stoverij
inhet Elslo schuurken in Evergem.
Tekst en foto’s : Kris Dierickx

Gezellige volksdansnamiddag VVKB-Klepperman – Mol
Vorig jaar vierde Klepperman zijn 70ste verjaardag. Ontstaan in 1946
en nog altijd dansend op de 2de en 4de donderdag van de maand in
het Parochiecentrum Ginderbuiten in Mol.
De groep hield eraan ook dit jaar zijn jaarlijkse volksdansnamiddag
in oktober te houden. Wij uiteraard onder impuls van Ingrid, de zus
van dansleider Herman Boyen, daar naartoe.
We kregen een mooie mix voorgeschoteld met vele, dansante
volksdansen uit een ver verleden (voor mij toch! Ik die bijna 50 jaar
dans …). Dit programma werd onder de kundige leiding van Herman
een paar keer ‘onderbroken’ voor het aanleren van telkens een
figuur van ‘Kadril van Mol-Ginderbroek’, tot we tenslotte alle 4
figuren na elkaar konden dansen.
Zo’n aangename dansnamiddag is veel te vlug voorbij. We hebben er
met volle teugen van genoten. Dank je Herman en Klepperman.
De Mecheleir

Bedanking juryleden Volksdanstornooi Oost-Vlaanderen
Gelet op de nieuwe opdrachten
voor de provincies waarbij cultuur
overgedragen is naar Vlaanderen,
valt ook in Oost-Vlaanderen het
provinciaal volksdanstornooi weg.
De jarenlange juryleden van het
tornooi werden nog uitgenodigd in
de banketzaal van het provinciehuis
in Gent voor een bedanking door
Jozef Dauwe, gedeputeerde van
cultuur.

De jury vlnr. : Bie Baeyens, Jeanne
Vandenbussche, Dirk De Wulf, Ann Van
Eeckhout, Lieven Demuynck, Ivo
Lemahieu, Mireille Decabooter
Foto : Ann Van Eeckhout

Gezellig samenzijn te Grembergen.
Het jaarlijkse “Gezellig samenzijn” werd in de agenda van De
Driespong en op de VVKB website aangekondigd op
zaterdagnamiddag 28 oktober 2017. Toch bleek dat
onvoldoende om meer vrienden samen te brengen voor een
gezellige namiddag met goede verhalen en de presentatie van
de film over de voorbije Europeade in Turku.
Door de gekende Vlaamse wegwerkzaamheden en bijhorende
files werd er even gewacht totdat de ingeschreven personen ter
plaatse waren. Onze VVKB ondervoorzitter André De Witte
verwelkomde de 22 aanwezigen en
stelde voor om in de toekomst,
bijvoorbeeld via De Driesprong, meer
reclame te maken voor de jaarlijkse
presentatie van de Europeadefilm en zo
ook de ‘Europeadegangers’ aan te
spreken.
Eddy Picavet vertelde ons niet dat hij Cecilia zag komen, want
dit cursiefje konden we pas lezen in de vorige editie van De
Driesprong, maar hij nam ons mee naar de nieuwjaarsdagen van
zijn jonge jaren. Voor onze neus stonden er op tafel gelukkig
geen overschot van speculazen “sch.. tkoeken” uit zijn jeugd,
maar heerlijk gebak, koffie of voor anderen iets frissers of
straffers.

Fred Scholliers presenteerde ons weer een deel van zijn
Europeadefilm over de Europeade 2017 in Turku, Finland.
Omdat de klank nog moest worden gemonteerd werd de film
door Fred live met een zachte, heldere stem ingesproken.

In de pauze bracht Eddy weer de poëtische noot die hij ook ter
gelegenheid van de huldiging van Piet Pottie te Kluisbergen gaf:
“Groet aan Vlaanderen”.
Na het nuttigen van de goed belegde broodjes, waarvoor dank,
en het laatste deel van de Europeade film kwam stilaan een
einde aan weer een gezellige namiddag onder vrienden.
Iedereen is bij deze nu weer uitgenodigd voor de volgende
editie en allen zijn van harte welkom.
Eddy Lepercq

Folkweekend in Sente.
De
West-Vlaamse
volkskunstgroep
Scarminkel
uit
Sente
verbroederde in het weekend van 9 en 10 december 2017 met de
groep Kent Country Folk uit Faversham. Plaats van het gebeuren was
het buurthuis ’t Senter ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van
reus Rietje Vlas.

Sente was in 2013 te gast in Faversham

De hoogste tijd dus om de
Engelse groep hier in Vlaanderen
uit te nodigen voor een
verbroedering.
Op zaterdag was er een
cultureel bezoek aan het belfort
en de kathedraal van Doornik
en ’s avonds een bal waarbij de
beide groepen aan elkaar
dansen aanleerden. Op zondag
was er aperofolk met het koor
Sint-Cecilia en de muziek van de
doedelzakspelers
van
de
Corenmuyzen. Daarna was er
nog een gezellig kerstfeest.
Tekst & Foto’s : Pieter De
Backere

In november 2013, in het kader
van 35 jaar Scarminkel was de
Vlaamse groep uitgenodigd in
Faversham (UK) bij de groep
Kent Country Folk. Samen
vierde
men
toen
Rememberance
Day,
een
herdenking
van
de
oorlogsslachtoffers.

Cursiefje
Lieve Peter

Ik zie hem nog voor me staan met ogen waaruit de schalksheid
straalt; met zijn beste pakje aan (met strikje). Zijn nieuwjaarsbrief
keurig in beide handen.
“Lieve Peter” klinkt het zeer kordaat . ”Maar eigenlijk zeg ik liever
Pépé zoals ik dat altijd doe. Maar dat mocht ik niet schrijven van
onze meester. Ik weet niet waarom! Gij zijt toch mijne pépé? Ik
vind dat ook veel schoner!” vult hij als eigen commentaar aan. Al is
hij amper acht jaar, toch heeft al zijn eigen kijk op de dingen. De
lichtjes in zijn ogen schitteren als sterretjes in de kerstnacht.

Als hij na “uw lief doopkind” zijn nieuwjaarbrief wisselt voor zijn
degelijk verpakte geschenkjes die niet vlug genoeg kunnen worden
open gemaakt, geeft hij mij ook zo’n heerlijke knuffel waarin zijn
dankbaarheid en vriendschap meer dan duidelijk vervat liggen. Als
opa ben je dan al lang verloren.
Ik moet onwillekeurig terugdenken aan mijn kindertijd. Ook al
herken ik meer elementen, toch is er in de loop van de jaren heel
wat veranderd. Er is al een hele tijd geen sprake meer van een
peperkoek met fondants rond een chocoladen postuurtje … Aan zo’n
peperkoek (wij noemden dat “pongkoek”, ook wel eens “schijtkoek”
om zijn effecten op spijsvertering en darmen, die wij zowel van
peter als van meter kregen – mijn broer in elk geval - aten wij tot
die steenhard en taai was geworden. Dan werd de rest in vlaaien
verwerkt. Wij hadden eigenlijk nog geluk. Mijn meter woonde in
Wallonië en daar was dat niet de gewoonte om bij de overgang van
oud naar nieuw de petekinderen een geschenk te geven, beweerde
mijn oom. Dus voor mij geen peperkoek met nieuwjaar van mijn
meter. Geen nieuwjaar tout court. Eigenlijk is dat vandaag nog
altijd zo. Walen zijn nog altijd niet gewoon van te geven; ze vinden
krijgen best …
In gewone omstandigheden werd bij de
laatste nieuwjaar voor de Plechtige
Communie het chocoladen postuurtje bij
peter vervangen door een missaal - goud op
snee - en een mooie paternoster in een
zakje bij meter. Fier dat we waren, ook al
begrepen wij niets van al dat Latijn dat op
die honderden heel fijne blaadjes was gedrukt.
Op de grote dag droegen wij die in een pochetje in de linkerhand
naar de kerk mee. Daar moesten wij hem op onze stoel leggen tot
na de viering, samen met onze bruine handschoenen. Ik heb ze later
nooit meer aangetrokken …
Eigenlijk was mijn peter een grapjas. Na het voorlezen van de
nieuwjaarsbrief, waaraan wij op school vol zorg uren hadden

geschreven, volgde altijd dezelfde dialoog. “En nu verwacht gij uwe
nieuwjaar?” Ietwat verlegen antwoordde ik dan :”Ah … ja …”. “En
wat peinst ge dat het zal zijn?” …Eigenlijk een domme vraag maar
ik moest altijd zeggen :”Ik zou het niet weten …” Maar het was dus
elk jaar hetzelfde … een peperkoek met fondants en een schoon
postuurke!
Peter trok zich dan even terug in de voorkamer en kwam
onmiddellijk terug met de peperkoek die in een bruin papier
gewikkeld was. Hij had ook een klein zakje bij. Daar zaten de
fondants in. Hij installeerde de koek op de tafel, haalde het
suikergoed uit het zakje te voorschijn, likte even aan elke fondant
om die stevig op de peperkoek te plaatsen. Je had allebei je
handen nodig om het geheel voorzichtig te tillen. Later thuis
gekomen, kon je soms aan de fondants proeven hoeveel en welke
druppels peter al gedronken had…. Rond mijn tiende vloog ik op
een nieuwjaarsdag heel vroeg naar bed. Omdat ik heel spontaan en
wel iets kritisch had gezegd :
“Zeg ma, moeten wij nu weer tot met Pasen pongkoek eten?”
Veelal kwamen wij bij peter samen. Na de druppels voor de
mannen, de elixirs voor de tantes en de snoepjes voor de kinderen,
trokken wij samen van tante naar oom, verre familie en goede
vrienden. Om te eindigen in café “Het Hemelrijk” aan de Markt. Als
nonkel André daar dan begon te zingen van “En wij gaan nog niet
naar huis …”, vond tante Annie het altijd wel meer dan welletjes
…En iedereen trok dan weer naar huis. De wijzers op de klok bogen
al naar de tweede dag van het nieuwe jaar toe …. Die dag werd de
peperkoek al aangesneden ….!
Ik neem de nieuwjaarsbrief van mijn kleinzoon nog even vast …”Wat
heb jij dat heel mooi geschreven!” zeg ik nog. Hij vleit zich tegen
mij aan. “Dat was wel een groot en moeilijk werk. Maar ik heb het
op mijn beste heel graag voor u gedaan! Want gij zijt toch wel mijn
allerbeste peter, pardon … mijn pépé!”

Geluk ligt vaak in de kleinste, eenvoudige dingen … Zeker als het
van uw liefste petekind komt!
Eddy Picavet

Beknopt verslag van de algemene vergadering
Op 19 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 2018 blijven gelijk aan 2017.
De algemene vergadering keurde het voorstel van het bestuur goed. Dit
hield in dat de groepslidgelden op 70 euro blijven. De prijs van de
abonnementen voor De Driesprong alsook de verzekeringspremies voor
2018 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. Zo blijven de leden vlot op de hoogte van
het
reilen
en
zeilen
in
de
volkskunstwereld.
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 aan een festival,
wordt aangeboden aan 0,50 euro per dag per verzekerde.
Ook

was

er

veel

aandacht

voor

de

vernieuwde

Noteer nu reeds in je agenda :

Zaterdag 20 januari 2018 :
VVKB nieuwjaarsfeest
Salons Mantovani in Oudenaarde
------------------------------------------------------Zondag 19 februari 2018 :
Dansatelier in Kortrijk

statuten.

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

wij

• Op 14 augustus 2017 is Marleen Geentjes oma geworden van
een kleindochter Caitlyn. Marleen is lid van vkg. De Wevers uit
Borgerhout.
• Op 15 september 2017 werd Indy Van Ginneken geboren,
zoontje van Katrien Buts en Marco Van Ginneken, leden van
vkg. De Kegelaar uit Wilrijk en helpers in de kookploeg voor het
VVKB Sint-Jansweekend.
• Alfons Vos, medestichter van VVKB De Klepperman uit Mol
overleed op 19 september 2017.
• Op 20 september 2017 overleed Louis Man, broer van Roland
Man, eregouwvoorzitter West-Vlaanderen en lid van vkg.
Scarminkel uit Sente.
• Op 27 september 2017 overleed Renaat Van Overbeke,
echtgenoot van Hilde Maes. Renaat was stichter en vele jaren
dansleider van vkg. Hopsenioorkes uit Mechelen.
• Jan Vande Voorde, weduwnaar van Nora Hendriks overleed op
10 oktober 2017, lid van vkg. Die Bildscap uit Brussel.
• Eveline Possé ging van ons heen op 15 oktober 2017 , lid van
volkskunstgroep Hopsenioorkes uit Mechelen.
• Marguerite Muyllaert overleed op 23 oktober 2017, ze was de
oma van Evelien Lair en Brecht Vansteenkiste, leden van vkg.
De Hovelingen-Viking uit Gistel.

• Oona Laridon, dochter van An Vuylsteke en Martijn Laridon,
leden De Hovelingen-Viking uit Gistel werd geboren op 31
oktober 2017.
•

Louisa Vermeulen overleed op 5 november 2017 , lid van vkg.
Hopsenioorkes uit Mechelen.

• Op 7 november 2017 werd Maarit geboren, het dochtertje van
Dirk De Coninck en Liesbeth Stryckers, leden van vkg. De
Kegelaar uit Wilrijk.
• Rosa Luyckx overleed op 20 november 2017. Rosa is de mama
van Els Hoornaert, lid van vkg. Danspas uit Wijnendale.
• Op 5 december 2017 overleed Robert Meysseman, echtgenoot
van Annie Vantorre, leden van vkg. De Sloepe uit Knokke-Heist.

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 2018. 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 2018 + 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
de Vlaamse 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 instand houden 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,
Geert Buys, 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.

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

9200

- 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
• Roselien Soete speelt ten dans op de gouwdansavond in Bissegem.
• De kinderen en jeugd van vkg. De Sloepe uit Knokke-Heist ontvangen
Sint en Piet.
(Foto’s : Koen Denduyver)
• Vendeliers van vkg. ’t Vrij Uurke uit Zedelgem vendelen tijdens de
bietenstoet in Ichtegem.
(Foto : Wim De Coninck )

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.

s

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

