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Schaarknipwerk Bertje Gielis 

 

 

Schaarknipwerk BertjeGielis 



Beste VVKB Vrienden, 

Volksdansen zijn heel dikwijls gebaseerd op het ritme van de 

seizoenen; van alle seizoenen. Men hoort wel eens zeggen dat er de 

dag van vandaag geen seizoenen meer zijn. Vroeger was het zo dat 

op het einde van het jaar de dagen kortten, de temperatuur daalde 

en de mensen rustiger werden. Men leefde toe naar het einde van 

het jaar en droomde een beetje over "Vrede voor alle mensen van 

goede wil". Zo is het dit jaar in elk geval helemaal niet, bij 

voorbeeld in de politiek. De verkiezingen voor de gemeenteraden 

zijn nog maar net voorbij en nog niet alle gemeentebesturen zijn 

gevormd of er dient zich al een zware nationale crisis aan. Hoe 

moet dat nu verder, met opnieuw, binnen enkele maanden 

verkiezingen in het verschiet? Benieuwd hoe dit zal aflopen. 

Onze volksdansers laten zich daar hopelijk niet aan vangen. We 

kijken met genoegen terug op een zeer geslaagd treffen in 

Dendermonde. Het traditionele "Gezellig samenzijn" werd 

omgedoopt tot "Europeadedromen". Met zo'n 100 enthousiaste 

aanwezigen keken we terug op de voorbije Europeade in Viseu en 

keken we vooruit naar de komende Europeade in Frankenberg. Een 

meer gedetailleerd verslag vindt u verder in dit nummer. Dit feest 

was ook een zeer geslaagde en aangename samenwerking tussen 

VVKB en Europeadecomité Vlaanderen. Zeker voor herhaling 

vatbaar. 

De meeste groepen gaan intussen wel een beetje in winterslaap. 

Tijdens de feestdagen worden sommige repetities afgelast. De 

meeste groepen plannen een kerst- of een nieuwjaarsfeestje, om 

het voorbije jaar af te sluiten en om de vriendschap en de 

samenwerking onder elkaar te verstevigen zodat ze er in het nieuwe 

jaar opnieuw stevig tegenaan kunnen gaan. 

Geniet van de rust en de gezelligheid van de eindejaarsfeesten in 

familie en in de groep. Mogen we afspreken dat we elkaar treffen op 

de nieuwjaarsviering van VVKB in Mantovani. De tijden veranderen 

en in deze veranderende context willen wij volkskunst en VVKB 

verder laten leven en bloeien. 



Meer daarover op de nieuwjaarsviering. 

 

Het VVKB bestuur wenst jullie en jullie familie gezellige 

eindejaarsfeesten en met veel voldoening voor jullie groepen. 

 

Uw voorzitter, Theo Smet 

 

 

 

 
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 
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Bij een jubileum … 

 

De geschiedenis van een kerstlied 

Er is wellicht geen enkel moment in de jaarkrans die in zoveel 

liederen wordt bezongen als het kerstfeest. Ook bij ons. Slechts een 

kleine greep uit onze rijke liederenschat: “Maria, die soude naar 

Bethlehem gaan …”, “Herders, Hij is geboren”, “Nu is die roe van 

Jesse”, “Het viel in ’s hemels douwe”, “De herderkens lagen bij 

nachte”, “Daar ligt in de kribbe”, “Susa Nina”, “Maria’s Kind”, Kling 

klokje , … Maar het meest populaire kerstlied is beslist “Stille 

Nacht”. 

Precies tweehonderd jaar geleden werd het voor het eerst gezongen 

in Oberndorf in de Salzburger Alpen. Kapelaan Jozef Mohr zat met 

grote zorgen. Het orgel was stuk doordat muizen de blaasbalg 

hadden aangevreten. Het zou maar een sobere kerstnacht worden. 

Hij vroeg aan de onderwijzer en orgelist muziek te zetten op een 

tekst die hij enkele jaren eerder al geschreven had. Het duurde 

amper enkele uren voor Franz Grber met zijn opdracht klaar was. 

De zes coupletten kregen een eenvoudige maar mooi gedragen 

melodie. Begeleid op gitaar klonk het voor het eerst tijdens de 

nachtmis in het Sint-Nicolaaskerkje van Oberndorf. 

Verteld wordt dat tekst en melodie daarna weer zoek geraakten en 

pas in 1823 werden terug gevonden achter de orgelkast. Het is 

daarna de hele wereld rondgegaan. Het staat ook op het 

repertorium van liefst 300 bekende zangers en zangeressen.  

Een andere bron heeft het over een opdracht die de Pruisische vorst 

Frederich Wilhelm IV  had gegeven om voor de kerstviering een lied 

te schrijven maar moest vaststellen dat de melodie niet was 

geschreven door de broer van de bekende componist Joseph Haydn 

maar door een eenvoudige onderwijzer. Het heeft niet belet dat het 

een “wereldhit” is geworden. 



De originele Duitse tekst luidt als volgt:                                                

Stille Nacht, Heilige Nacht,                                                                                                 

Alles schlaft, einsaam wacht                                                                                          

Nur des traute hoch heilige Paar                                                                                 

Olcher Knab’ in lochligen  Haar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Schlaf in himllcher Ruh,                                                                                                                                                       

Schlaf in himlicher Ruh. 

 

Wist je dat er zowel een katholieke als een protestantse versie van 

Stille Nacht” bestaat? De protestanten vonden de originele versie 

met “het hoogheilige paar” en “engelen”  te katholiek en maakten 

er een eigen versie van. Met volgende tekst: 

Stille Nacht, heilige nacht.                                                                                       

Davids Zoon, lang verwacht                                                                                                

Die miljoenen eens zaligen zal                                                                                     

Werd geboren in Bethlehems stal.                                                                                                       

Hij, der schepselen Heer.                                                                                                    

Hij, des schepselen Heer. 

De katholieke versie klinkt als volgt: 

Stille Nacht, heilige nacht.                                                                                                  

Alles slaapt, sluimert zacht.                                                                          

Eenzaam wacht het hoogheilige paar                                                                                                          

Lieflijk Kindje met goud krullend haar.                                                               

Sluimert in hemelse rust,                                                                                                             

Sluimert in hemelse rust. 

Hoe dan ook, rond Kerstmis zal het weer over de hele wereld 

klinken als een boodschap van vrede en geluk. Dat hoop ik ook voor 

u!                                  Zalig Kerstfeest! 

Eddy Picavet 

   

         

 



2019, het Breugeljaar  

Er zijn al heel wat studies gemaakt rond de plaats waar Pieter Breugel, 

de Oude, zou zijn geboren. De meeste verwijzen naar de omgeving van 

Breda in Nederland. En dit tussen 1525 en 1530. Anderen beweren dat 

Grote-Brogel bij Bree zijn geboorteplaats zou zijn. Dat betwijfelen dan 

weer anderen. Want Bree behoorde in die dagen niet tot Brabant maar 

tot het Prinsbisdom Luik. Wat wel vaststaat is dat Pieter Breugel, de 

Oude, overleed te Brussel in 1569 en in de 

Kapellekerk werd begraven. 

Hoe dan ook behoort hij, samen met zijn 

zonen Jan, de fluwelen Breugel, en 

Pieter tot een geslacht van schilders die 

hun stempel hebben gedrukt op de 

renaissance in de Vlaamse schilderkunst. 

Pieter Breugel, de Oude, wordt ook wel de 

“Boeren Breugel” genoemd omdat hij regelmatig in zijn werken het 

volksleven schetste. Bij taferelen als o.a. “Boerenbruiloft”, 

“Boerenkermis”, “Kinderspelen”, “Vlaamse spreuken”. Stuk voor stuk 

werken die getuigen van zijn grote technische vaardigheid, zijn fantasie 

en zijn opmerkzaamheid. Ook “Jagers in de Sneeuw”, de “Volkstelling”, 

“Toren van Babel”, de “Dulle Griet”, “Icaros” getuigen van zijn 

uitzonderlijk groot talent. 

 

 

        



Nu in 2019 Pieter Breugel, de Oude, speciaal in de kijker staat – dit naar 

aanleiding van zijn overlijden 750 jaar geleden - willen ook wij niet 

achterblijven. En blijven wij even stilstaan bij zijn “Vlaamse Spreuken”, 

een niet zo groot schilderij dat wij jaren geleden, samen met Raymond 

en Ilse Cornelissen mochten bewonderen in het National Museum in 

Berlijn. Een meesterwerkje dat heel wat belangstelling geniet. 

Breugel bracht in dit kleinood tal van Vlaamse volksspreuken tot een 

uitzonderlijk geheel samen. Men vindt er heel duidelijk volgende 

gezegden beeldrijk in terug: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Met twee door één gat schijten 

Het zijn twee onafscheidelijke vrienden 

- Achter het net vissen  

Te laat komen 

-  De duivel op het kussen binden 

 Met elke man raad weten 

- Met het hoofd tegen de muur lopen 

Het onmogelijke proberen 

- Zij hangt haar man de blauwe huik om 

Zij bedriegt haar man 

- Het varken is door de buik gestoken 

Het was afgesproken spel 

- Het is te laat de put gevuld als ’t kalf verdronken is 

Te laat iets ondernemen 

 

 

 

Met 2 door 1 gat schijten 



 

- Een pilaarbijter 

Een schijnheilige, een huichelaar 

- Liefde is waar de geldbeugel hangt 

Liefde is te koop 

- Een grote lantaarn maar een klein licht 

Veel gepraat maar weinig verstand 

- Daar hangt de schaar uit 

Men is er niet te vertrouwen 

- In het harnas steken 

Woedend zijn 

- Hij draagt de dag in manden uit 

Hij verdoet zijn tijd 

- In zijn eigen licht staan 

Hij is fier op zichzelf 

- De bezem uitsteken 

Feest vieren, ’t Is er kermis 

- Het deksel op zijn hoofd hebben 

De verantwoordelijkheid opnemen 

- Zijn haring braadt er niet 

Hij wordt er niet erkend 

- De kat de bel aanbinden 

Het nogal publiekelijk aanpakken 

- De teerling is geworpen 

De beslissing is gevallen 

 

 

 

 

Een pilaarbijter 

 

De teerling is geworpen 

 

  
 

De kat de bel aanbinden 

 



 

 

- De ene scheert schapen, de andere varkens 

Het is ongelijk verdeeld in de wereld 

- Iets door de vingers zien 

Iets oogluikend toestaan 

- Onder de bezem getrouwd zijn 

Ongetrouwd samenwonen 

- Daar zijn de daken met vlaaien bedekt 

Daar zijn ze rijk, daar hebben ze het goed 

- Op de galg schijten 

Van niets of niemand bang zijn 

 

Excuses dat ik eindig waarmee ik begonnen ben maar onze 

spreekwoorden zijn zo volks en direct. Men doet er gewoon geen doekjes 

rond.   

Je kan vast het lijstje nog zelf aanvullen. Er blijven nog meer dan 

voldoende spreuken of gezegden over. Doen!  Breugel ter ere!                                                              

Eddy Picavet 

 

 

 

De ene scheert schapen, 

de andere varkens 

 

 

Daar zijn de daken met vlaaien 

bedekt 

 



Voor uw agenda 

 

Za 19 JANUARI 2019 

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 17 FEBRUARI 2019 

Cursus Europeadedans en nieuwe Vlaamse dansen door het 

VVKB danscollege 

Aanvang 10 uur  

Locatie : cc De Lange Munte, Beeklaan 81 in 8500 Kortrijk  

Prijs : € 10 Inschrijven via secretaris Lieven Stubbe  

Mail : secretariaat@vvkb.org 

Za 23 FEBRUARI 2019 

Volksdansfeest van vkg. Mie Katoen 

Aanvang 20 uur   

Locatie : Zaal Ruiterhal, Azalealaan te 2930 Brasschaat  

Meer info : Herman Vanhove : 03 / 65 302 36 

Za 2 MAART 2019 

Volksdansfeest van vkg. Reinaert Mortsel met muziekgroep 

Dissonant 

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

Locatie : ’t Parkske, Edegemsestraat 26 te 2640 Mortsel  

Meer info : reinaert.mortsel@telenet.be 

 

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


Za 16 MAART 2019 

Volksdansfeest van vkg. ’t Veerke Burcht  

Van 14u00 – 16u00 : 2de Veerke kinderbal 

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

continentale en internationale dansen 

Locatie : JC Den Trechter, Dorp Oost 42 te 2070 Zwijndrecht  

Prijs : € 5   Meer info : info@tveerke.be 

Za 23 MAART 2019 

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  
 
 
 
 

Het nieuw seizoen draait weer op volle toeren. Een drukke tijd van 

voorbereiding naar een eventueel nieuw programma, een nieuw 

repertorium, een aanzet naar een viering, festival of gouwfeest. 

Steeds in de geest  van onze grote familie, die de Vlaamse 

Volkskunstbeweging is en blijft.  Dit is duidelijk terug te vinden in 

de verschillende groepsbladen die ons ook nu voor november 

werden toegestuurd. 

• Ook dit keer oogt de KEGELAARSKRANT van de vkg. DE 

KEGELAAR (Wilrijk) weer fris, kleurrijk en speels. Met rubrieken 

 

mailto:info@tveerke.be
mailto:secretariaat@vvkb.org


die duidelijk getuigen van leven en aanpak. Daartussen een 

uitgebreid verslag van de Europeade in Viseu (Portugal) en de 

terugreis naar huis. Dankbaarheid ook om het feit dat de 

ooievaar liefst zes keer op bezoek kwam. Een wissel op de 

toekomst. Succes voor hun optreden op de Grote Markt in 

Antwerpen met “De Flierefluiter” en natuurlijk ook een hartelijk 

woordje voor de kleinsten van Sandwischke. Een echt fijn 

contactblad. 
 

• Ook SCHERING EN INSLAG, groepsblad van vkg. DE WEVERS 

(Borgerhout), heeft het nog eens uitgebreid over de deelname 

aan de Europeade in Portugal en over het optreden in 

residentie Ruggeveld. Verder blijft André Couvreur dit keer ook 

stilstaan bij meer gebruiksdansen die onze Vlaamse 

volksdansen kleuren. In de activiteitenkalender blikt men zelfs 

al vooruit naar 2019. 

Vreugdekreten ook voor meer nieuwe leden die de groep 

kwamen vervoegen. 
 

• In DE ROMMELPOT, ledenblad van vkg. REYNOUT,      

(Dendermonde), heeft men het uiteraard over de tweedaagse 

in de Stelhoeve en belicht men nog eens heel speciaal het 

trommel- en klaroenenkorps. Ook het verbroederingsfeest met 

Evergem was en succes. Dat was niet minder het geval voor de 

trip naar Ahhorn, deelgemeente van Grobenkneten, voor 

deelname aan het groots opgezette Ahhorner Burgerfest. Met 

dank aan Geronimo voor de voortreffelijke organisatie. En ook 

Reynout blikt nog even terug op de Europeade in Viseu 

(Portugal) en heeft het zelfs al over de Europeade 2019 in 

Frankenberg. 

• Bescheiden maar even sympathiek is ’T BOETIEKSKE, ledenblad 

van vkg. DE VLASBLOMME (Bissegem). Voorzitter Eddy Lepercq 

brengt eveneens een zeer uitgebreid relaas over de Europeade 



in Viseu (Portugal) en sluit de reeks “In het spoor van de Groote 

Oorlog 14 – 18” met deel 19 over de Wapenstilstand op 11 

november 1918 af. Het geheel wordt opgefleurd met een hele 

reeks foto’s. Verder verjaardagen en activiteitenkalender. 

• Graag ook vermelden dat onze medewerker Eddy Picavet op 

zondag 9 december te 11 uur op de stedelijke 

bibliotheekzolder, Kerkplein 3 te Lokeren zijn vierde en laatste 

bundel voorstelt onder de titel “DE LAATSTE ROZEN”. Een 

bloemlezing, samengesteld uit een reeks zeer recente 

cursiefjes, gelegenheidsteksten, een jaarkrans en een ode aan 

het eigen huis. De bundel is vanaf 10 december te koop (€ 20) 

bij de auteur, Martelarenlaan 3/003, 9160 te Lokeren (tel. 

09/348.27.46) (e-mail: eddy.picavet@skynet.be). 
 

Eddy Picavet 

 

 

mailto:eddy.picavet@skynet.be


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

 

VVKB Nieuwjaarsfeest 
Zaterdag 19 januari 2019 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. 

 

mailto:secretariaat@vvkb.org


 

Elk jaar ontvangt een andere West-Vlaamse VVKB-groep de 
volkskunstgroepen uit de gouw voor een gezellige gouwdansavond. 
Voor het eerst was dit niet meer met een uitgebreid maal vooraf, 
maar vlogen we direct in de dansen om tussenin even te genieten 
van een dessertbuffet en dan weer verder met een toffe 
volksdansavond.  

 Volkskunstgroep De Sloepe uit 

Knokke-Heist was dit jaar de 

gastheer. Heel wat groepen 

waren dan ook op zaterdag 11 

november 2018 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 zaal van school De 
Zeeparel in Knokke-Heist. 
 
Zo’n 70 deelnemers  waren  aanwezig er zorgden ervoor dat de 
dansvloer telkens vol stond. Jeanne Vandenbussche kondigde het  
dansprogramma aan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 Koen Denduyver 

Europeadedromen 

Onder deze titel vond op 17 november 2018 te Dendermonde in het 

volgelopen lokaal van Reynout een namiddag plaats met een 

terugblik op de voorbije Europeade in Viseu, Portugal en informatie 

over de toekomstige Europeade in Frankenberg, Duitsland.  

Omkaderd met koffie en gebak en een belegd broodje en de 

gewenste drank kon deze namiddag alvast niet stuk.  

Het Dendermonds marionettentheater Kalleke Step mocht de spits 

afbijten en bracht zijn voorstelling ‘Stoofpotje’, gelardeerd met 

wetenswaardigheden over de fiere stad Dendermonde en haar 

roemruchte Ros Beiaard.  

 

Ons aller Fred Scholliers bracht vervolgens zijn prachtig werkstuk, 

een video-reportage waarin de Europeade 2018 te Viseu in 

herinnering werd gebracht, met aandacht voor en belichting van alle 

elementen en programmapunten die bij de Europeade horen.  

De overzichts-DVD was er en is nog te verkrijgen bij Fred Scholliers. 

 

 

     



Theo Smet, namens de Vlaamse Volkskunstbeweging, Stefaan Praet 

als secretaris van Europeadecomité Vlaanderen en Peter De Vos, 

namens het Internationaal Europeadecomité namen vervolgens het 

woord. Waarna een opgenomen interview volgde met Rüdiger Hess, 

de nieuwe voorzitter van het Internationaal Europeadecomité, die 

tevens als burgemeester van Frankenberg uitnodigde tot de 56ste 

Europeade aldaar van 17 tot 21 juli 2019. 

 

Eddy Picavet bracht er enkele van zijn wel gesmaakte cursiefjes. 

Deze namiddag was een geslaagde samenwerking van VVKB en 

Europeadecomité Vlaanderen.  

Er werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de viering van 

25 jaar ECVL aan te kondigen. Dit kan wellicht het best gebeuren in 

Frankenberg tijdens de 56ste Europeade. 

Geert Buys 
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Op gesprek bij Rüdiger Hess,  

 

M. Rüdiger Hess, u bent nu bijna een jaar 

voorzitter van het Internationaal 

Europeadecomité. Kunt u de Europeade in 

een drietal zinnen uitleggen? 

In drie zinnen is natuurlijk moeilijk: de Europeade is sinds 1964 in heel 

Europa onderweg, in het begin natuurlijk nog wat kleiner, vandaag met 

tot 7.000 mensen die in een stad samen komen. Het doel dat men zich in 

1964 (met de Vlaming Mon De Clopper, de Sileziër Robert Müller-Kox  en 

enkele anderen) gesteld had was, dat men na de verschrikkelijke 

wereldoorlog de jeugd van Europa weer wou verenigen. Het is dus een 

Europese Beweging, die zich nadien enorm uitgebreid heeft.  

De Europeade heeft als motto: “Eénheid in verscheidenheid. Legt u 

dat eens uit? 

Inderdaad! We willen een éénheid vormen, waarbij eenieder zijn eigen 

regionale identiteit behoudt. Vanzelfsprekend heeft iedereen zijn eigen 

herkomst en die wil hij ook bewaren.  Zo zijn bijvoorbeeld bij ons 

Noordhessen en Zuidhessen al zeer verschillend. Zelfs de mensen uit één 

bepaalde regio moet men dus individueel beschouwen. Deze éénheid in 

verscheidenheid willen we nastreven. We beleven ze heel bewust met 

onze regionale klederdrachten, volksdansen en volksmuziek. 

Hoe ziet u de toekomst van de Europeade? 

We moeten natuurlijk allen samen aan de toekomst van onze Europeade 

werken. Voor de toekomst is het nu al zeker dat we voor de komende 

jaren genoeg kandidaat-Europeadesteden hebben ! 

Ik was dit jaar in Klaipéda, omdat we in 2020 de Europeade in Litouwen 

zullen vieren, we hebben ook al kandidaturen voor 2021 tot 2024, die 

zullen we in het Internationaal Comité beoordelen, en we zullen dan 

daaruit besluiten trekken. Het is dus al zeker dat we de Europeade tot 

2024 kunnen organiseren. De interesse vanuit de steden is zeer groot, 

maar wat ik wel wat spijtig vind, is dat het vooral de steden zijn waar de 

Europeade reeds te gast was, die opnieuw kandidaat zijn. Zo heeft ook 

Gotha zich terug kandidaat gesteld voor 2023. Niets op tegen, maar ons 

 



doel is toch uiteindelijk, in zo veel mogelijk steden te komen en ons 

devies zo wijd mogelijk te verspreiden.  

De Europeade is echter méér dan ons cultureel festival dat we ieder jaar 

organiseren: de Europeade is een Europese beweging en in dat verband 

hoop ik dat we dit nog meer in de Europese politiek kunnen 

binnenbrengen, om onze Europese Beweging ook ooit eens binnen de 

Europese politiek te laten groeien. Begrijp me niet verkeerd! We willen 

niet politiek actief worden, maar we willen wel als Europeade politiek 

aanvaard worden, zowel in Brussel als nationaal, waardoor we de 

Beweging nog meer in de openbaarheid kunnen krijgen. Dat is 

uiteindelijk het doel. 

Hoe ziet het er financieel uit? Een Europeade organiseren kost 

natuurlijk veel geld. Kunnen we daar gerust zijn  voor de toekomst? 

Kunnen we verder? 

Wanneer ik de financiële toestand van de gemeenten bekijk, ben ik er 

gerust in dat we dat kunnen, maar het zal één van onze verdere 

doelstellingen zijn meer institutioneel gesubsidieerd te worden. Ik was 

zowel met Bruno Peeters als met Armand De Winter reeds samen in 

Brussel, we hebben er altijd weer over gediscussieerd, we hebben geld 

nodig! Er bestaan zogenaamde "aanmoedigingsprogramma’s", dat is dan 

het "creatieve Europa". Maar in deze "normale" 

ondersteuningsprogramma's passen we niet, daarover hebben we al 

meermaals van gedachten gewisseld. Ook voor Frankenberg heb ik 

geprobeerd daar subsidies te bekomen, wij moeten echter proberen dat 

we een "institutionele" ondersteuning voor onze Europeade bekomen. 

Dat is één van de verdere acties die we moeten ondernemen, daarin 

moeten we veel moeite en werk investeren. Toch ben ik er zeker van dat 

we de Europeade jaarlijks zullen kunnen blijven organiseren! 

 



Van de EG is er dus tot nu toe spijtig genoeg géén steun. Zijn het dan 

de organiserende steden die de grootste kosten dragen? 

Ja, natuurlijk zijn het de steden, die met hun regionaal 

organisatiecomité in samenwerking met het Internationaal Comité de 

Europeade organiseren. Dat behoort in die zin ook tot de PR-acties van 

een stad. Natuurlijk, ik kan dat voor Frankenberg zeggen, scheppen we 

ook "uit andere potten", we hebben de "Landkreis" gevraagd (nvdr: 

vergelijkbaar met onze arrondissementen of provincies), ik heb ook het 

land Hessen gevraagd (nvdr: deelstaat), en ben op dit ogenblik ook met 

de Bondsregering in contact (nvdr: federale regering), om precies te zijn 

met minister Müntefering, die voor Europese zaken verantwoordelijk is. 

Ik hoop ook daar wat steun te krijgen. Maar ook de economie zal haar 

steentje bijdragen, waarmee we dan bij de sponsoring beland zijn. Voor 

Frankenberg bijvoorbeeld zal de brouwerij Krombacher steunen. Ik weet 

dat jullie land een sterke biertraditie heeft, maar in Frankenberg zal er 

Krombacher bier zijn en de Krombacher brouwerij zal als partner 

meewerken. Verder vormt natuurlijk het inschrijvingsgeld van de 

deelnemers een substantieel deel van de organisatiekosten. 
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Volgend jaar, M. de Voorzitter, bent u burgemeester van de gaststad, 

én u bent voorzitter van de Europeade. U bent dus tegelijk gastheer 

én gast, stelt dan geen problemen? 

Dat is natuurlijk een unieke situatie, dat hadden we tot nu toe nog 

nooit! Dat verheugt me natuurlijk bijzonder, maar ik wil wel heel bewust 

zeggen: ook daar moet men zich dan wat in de achtergrond houden: ik 

zal noch in mijn functie van Internationaal voorzitter, noch als 

burgemeester eigenmachtig optreden. Daarom onderteken ik noch als 

Internationaal Voorzitter, noch als burgemeester het contract voor de 

Europeade in Frankenberg, zodat ik daar werkelijk als neutraal persoon 

ben.  Natuurlijk zullen we ook in Frankerberg iemand hebben die als 

Frankenberger de gasten begroet, en dat zal waarschijnlijk onze Landrat 

Dr Reinhardt Kubert zijn, of mijn stadsraad-voorzitter Reiner Hesse, die 

ook reeds in Viseu de Europeadevlag in ontvangst nam. Voor mezelf is 

het natuurlijk een bijzondere grote eer zowel voorzitter als 

burgemeester te kunnen zijn. Ik hoop deze dubbele rol ook ten volle te 

kunnen vervullen!  

 

 

 

 

 

 

 

M. de Voorzitter dank voor het gesprek! 

 

Interview en foto’s: Fred Scholliers 

Deze tekst werd ook aangevuld met enkele elementen uit een 

vraaggesprek met Johannes Frank, met vriendelijke toestemming. 

 

 

 



Cursiefje 

 

Stopwoordjes 

 

 

Is het je al opgevallen: iedereen heeft wel een stopwoordje 

dat hij of zij frequent gebruikt. Zo “vandaar”, “uiteraard”, 

“ergens”, “ik zou zeggen”, “heus“, “nou” hoor je 

regelmatig bij onze Noorderburen. En zo zouden wij nog wel 

een poosje kunnen doorgaan. Onze Noorderburen spannen 

daarin wel de kroon.  Maar ook wij kunnen op dat vlak ons 

mannetje (of vrouwtje) wel staan. Regelmatig hoor je wel 

“zeg nu zelf”, “kijk”, “toegegeven”, “ allé gij “, “ verstaat 

gij da niet?” … Zo maakte Kamiel Spiesens (Chris Van den 

Durpel) het in Lokeren alom gebruikte “oesje” nationaal 

bekend toen hij de gelijknamige film enkele jaren geleden 

met o.a Geena Lisa draaide. 

Wij gebruiken allemaal regelmatig of zelfs zeer frequent 

stopwoordjes. Te pas en te onpas. Het zijn veelal 

nietszeggende of onwillekeurige woorden, ook wel korte 

woordgroepen of uitdrukkingen.  

In het Aalsterse hoor je vaak “fleusj” en in het Waasland 

zeggen volksvrouwen regelmatig “Euh schoap! meisen!” als 

ze mekaar ontmoeten. Mijn oma hield het vaak bij “och 

gottekes toch!” en mijn opa had het slag om slinger over 

“Akkoord moar ’t is te zeggen …!” of “Peisde gij da?”. 

Ze zijn zich daar zelf wel zelden bewust van. Maar als je er 

gaat op letten, kan het wel op de zenuwen gaan werken. 

 



De Nederlandse taalkundige Wageningen ontdekte dat van 

het begin van de twintigste eeuw stopwoorden hun intrede 

deden in onze contreien, vooral in de gesproken taal. Hij 

betoogde dat ze werden ingevoerd – en nu nog zeer frequent 

worden gebruikt - om o.a. de eigen woorden kracht bij te 

zetten, het opvullen van pauzes die de tijd geven om na te 

denken of als houvast voor de spreker. De meeste 

stopwoorden zijn dus overbodige woorden in de vooral 

gesproken taal. 

Geert, mijn goede vriend uit restaurant “La Barakka”, 

betrapte me er regelmatig op dat ik heel vaak “Eerlijk 

gezegd! Echt waar maar serieus!” zei. Ik heb blijkbaar meer 

woorden nodig. Maar ze beweren ook dat ik een echte 

babbelaar ben, al vind ik zelf dat ik een nogal stille 

bedeesde jongen ben (was). Wellicht ken ik me zelf nog niet 

zo goed. Ik ben ook nog zo jong … 

Zo zie je maar, iedereen heeft wel zijn eigen 

stopwoordje(s). Zelf al eens opgemerkt? Toch nog beter dan 

alles met een krachtwoord te onderstrepen als je even een 

“adempauze” moet inlassen.  

Echt waar! Maar serieus! 

                                                                         Eddy Picavet 

Beknopt verslag van de algemene vergadering  

Op 18 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 2019 blijven gelijk aan 2018. 

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 

2019 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. André 

Couvreur die binnen het bestuur alles opvolgt van de verzekeringen en 

aangiftes, gaf een overzicht over de letsels, ongevallen,… . Het is 

duidelijk dat volksdansen een veilige hobby is ! 

Noteer nu reeds in je agenda :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 19 februari 2018 : 

Dansatelier in Kortrijk  

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

Zaterdag 23 maart 2019 : 

VVKB Bal   

Salons Mantovani in Oudenaarde 

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

Zondag 12 mei 2019 : 

VVKB Nationale meiboomplanting  

Sint - Niklaas tgv 70ste jubileum vkg.Boerke Naas 



In memoriam Francis Verdoodt, 

woordkunstenaar en vriend van 

VVKB en de volkskunst 

Dichter en verteller Francis Verdoodt is 

overleden op zondag 23 december 2018. De 

presentator van verschillende 

jeugdprogramma’s – zoals Prikballon, Het Sprookjestheater en De 

Kasteelgeesten – zou op 31 december 2018, 77 jaar worden. “Francis was 

een groot kunstenaar, met één van de mooiste stemmen van het land”, 

zegt zijn vriend en muzikant Marcel Sterckx. 

Francis was ook vriend van de Vlaamse Volkskunstbeweging en de 

volkskunst. Zo verleende hij zijn medewerking aan VVKB-activiteiten, 

zoals de Dagen van het Vlaamse Lied en het Sint-Maartensfeest en was 

hij jarenlang presentator van het Internationaal Folklorefestival van De 

Krekels te Bonheiden. Een inspiratiebron voor velen, zo ook voor zijn 

opvolger als presentator op het Bonheidens Festival, Kris De Smet. 

Francis verleende samen met Kris en Gerd De Munter ook zijn 

medewerking aan de kindernamiddagen van het folklorefestival. Tijdens 

een optreden op het 50ste nationaal Zangfeest in het Antwerpse 

Sportpaleis gaf hij hen het idee om de kinderen een grotere rol toe te 

bedelen en daaruit zijn later de kinderzangnamiddagen van VVKB 

gegroeid. 

Francis presenteerde bij de BRT, hij was de vertelstem van de 

uitzendingen van Schooltelevisie en gaf daarnaast onder meer les aan de 

TSM (Technische Scholen Mechelen) en aan de conservatoria van 

Mechelen, Antwerpen en Gent. Tot zijn pensioen in 2007 was hij 

inspecteur Woordkunst voor het Deeltijds Kunstonderwijs. Hij reisde met 

Marcel Sterckx ook jarenlang door Vlaanderen met vertelprogramma’s. 

Francis groeide op in Mechelen maar verhuisde later naar Bonheiden. In 

2013 werd hij er ereburger. De vader van twee dochters en opa van 5 

kleinkinderen overleed in het Bonheidens woonzorgcentrum Den Olm na 

een langdurige ziekte. 

Ook gans VVKB zal hem dankbaar blijven gedenken. 

                            Geert Buys 

 



In memoriam Roland Man, 

eregouwvoorzitter W-Vl  

Op zaterdag 12 januari ‘19 namen we met velen 

afscheid van Roland Man in de kerk van Sente. 

Roland, werd geboren in Kortrijk op 18 juli 1948 en 

verhuisde samen met zijn echtgenote Sonja 

Vanoosthuyse naar Sente ( Sint-Katrien) op de 

samenvoeging van de gemeentes Kuurne, Heule en Lendelede. Hij zette 

zich meteen in om het cultureel leven te versterken en stond zo mee aan 

de wieg van diverse verenigingen zoals vkg. Scarminkel, waar hij ook 30 

jaar lang voorzitter van was, het volkstoneel, het koor, de reus Rietje 

Vlas en de oprichting van buurthuis ’t Senter. In 2010 kreeg hij ook de 

gemeentelijke cultuurprijs. Na het overlijden van Karel Pottie werd 

Roland in 2000 gouwvoorzitter van West-Vlaanderen. Onder zijn impuls 

danstte de gouw samen bij Levend Vlaanderen in de stadshouwburg van 

Kortrijk en Danse Muze op de markt van Ieper. Ook bij de 

meiboomplanting Up de schreve in Dranouter. Een taak die hij doorgaf in 

september 2009 aan ondergetekende. Roland bracht graag mensen 

samen en draaide op vele feesten “een hespe “. Samen eten en dansen. 

Ook ging Roland graag en veel naar Terschelling in Nederland. Daar had 

hij gedurende vele jaren nauwe contacten met de dansers en het koor 

van de West Aleta Singers. Ook kwam de groep graag naar het gastvrije 

Sente voor een uitwisseling of festival. 

 

          

Roland man volgt Karel Pottie op als gouwvoorzitter. Roland draait een hespe tijdens de 50ste 

meiboomplanting in Harelbeke.  



Tijdens het feest van Piet Pottie was je terecht 

fier om de groepsvlag te dragen.   

Helaas had Roland een aantal jaren een slepende 

ziekte en is hij rustig thuis ingeslapen op 7 

januari.  Het werd een emotionele viering onder 

muzikale klanken van de muzikanten van de 

Corenmuyzen en de muzikanten van Scarminkel. 

 

Uit de afscheidsrede van Theo Smet, 

voorzitter VVKB : 

Nauwelijks een jaar geleden hadden we de 

gelegenheid om je, in naam van de Vlaamse 

Volkskunstbeweging VVKB, het ereteken van 

verdienste te mogen overhandigen. Het was een terechte blijk van 

erkenning voor de vele jaren dat je je hebt ingezet voor de 

Volkskunst in Vlaanderen als lid en voorzitter van Scarminkel, als 

voorzitter van de gouw West-Vlaanderen en als lid van de Algemene 

Vergadering van VVKB. Als volksmens probeerde je altijd mensen bij 

elkaar te brengen en te houden. Op je eigen, onnavolgbare, 

eenvoudige, hartelijke en begripvolle manier van doen voelde 

iedereen zich goed en gesteund bij jou. De laatste jaren ging het 

allemaal veel moeilijker maar steeds zocht je de energie, met de 

steun van Sonja, om er toch nog bij te zijn. We hoorden dan: "ik zal 

het morgen wel moeten bekopen", maar dat nam je er graag bij.  

We zullen je missen Roland. Oneindig veel dank voor alles wat je 

voor de  Vlaamse dans betekend hebt. We wensen zeer veel sterkte 

aan Sonja, je familie, de leden van Scarminkel en aan al je vele, 

vele vrienden.  

 

      Tekst en foto’s : Koen Denduyver 

 

 

 



Op de weg tussen wieg 

en graf wisselen een 

lach en een traan 

regelmatig af. 

In beide willen wij 

naast u staan. 

• Paulien, dochter van Lars en Daisy Pelckmans – Van Raemdonck 

werd geboren op 25 oktober 2018. Ze is de kleine zus van 

Hannelore en Lieselotte, allen leden van vkg. De Kegelaar uit 

Wilrijk.  
 

• Gaby Neirynck, moeder van Kathy Ghijs en Frank Buyck, leden 

van vkg. De Vlasblomme in Bissegem overleed op 8 november 

2018. 
 

• Op 19 november 2018 overleed Pieter Pleunis echtgenoot van 

Leen Cornelus, dansend lid bij vkg. Danspas in Wijnendale . 
 

• Op 23 november 2018 overleed Werner Oosterlinck, vader en 

schoonvader van Anne Oosterlinck en Kris Dierickx, beiden lid 

van VVKB Reynout in Dendermonde. 
 

• Ivan De Decker overleed op 29 november 2018, hij was de 

vader van John en Sofie De Decker – De Smet, leden van vkg. 

De Sloepe in Knokke-Heist. 
 

• Op 1 december 2018 overleed Maria Schoeters, de moeder van 

Gaby Beyens, Gaby is lid van volksdansgroep VVKB-Klepperman 

in Mol.  
 

• Op 2 december 2018 overleed Ivonne Timmerman, moeder en 

schoonmoeder van Christa Janssens en Bart Verhulst, beiden lid 

van VVKB Reynout in Dendermonde. 
 

• Billy – Adoc Lobbes werd geboren op 13 december 2018 en is 

het zoontje van Ruben Lobbes en Katrien Schelfhout. Katrien is 

lid van het VVKB Jeugdcollege. 

 



• Op 20 december 2018 overleed Marleen Vandenbroucke, 

moeder van Joke Swyngedouw, lid van vkg Danspas in 

Wijnendale. 
 

• Elénoor Mollie werd geboren op 20 december 2018, ze is de 

dochter van Jonathan Mollie en Deborah Berth en kleindochter 

van Jean Piere Mollie, bestuurslid van vkg. De Vlasblomme in 

Bissgem. 
 

•  Op 23 december 2018 overleed Francis Verdoodt, vriend van 

VVKB en vele volkskunstfestivals . 
 

• Roland Man overleed op 7 januari 2019. Hij was vele jaren 

bezieler en voorzitter van vkg. Scarminkel in Sente en VVKB 

gouw West-Vlaanderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019. 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 2019 + 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@regenboogkoekelare.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@regenboogkoekelare.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@regenboogkoekelare.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 

• Marionettentheater Kalleke Step tijdens het Dendermonds stoofpotje. 

• Johnny Vercammen speelt tijdens Europeadedromen. 

• Volkskunstgroep De Sloepe uit Knokke-Heist danst tijdens de jaarlijkse 
Kerstmarkt.                                      (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 

 
 


