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VVKB Volkskunstgroep

DE KREKELS vzw

uit Bonheiden

nodigt U vriendeliik

uit op haar

14e Internationaal
Folkloref estival
te Bonheiden

17 - 18 - 19 - 20 - 21 augustus 'BB

groepen uit:. brazilië - bulgarije - canada - congo -

griekenland - israël - oostenrijk - spanje - vlaanderen

FEESTPROGRAMMA
Optreden van alle groepen
Muzikale happening op kiosk, Dorpsplein
Bonheiden.

Woensdag 17 aug. Optreden van de groepen voor zieken eà
gehandicapten.

Donderdag 18 aug. Officiële openingsplechtigheid en première
voorstelling voor genodigden.

Vrijdag 19 aug. 14.30 u. MINI'FOLKLOREFESTIVAL voor kin'
deren, jeugd, minder-valieden en derde leeftiid.
20 u. FESTIVALVOORSTELLING

Zalerdag 20 aug. 16 u. FOLKLOREMIS
20 u. FESTIVALVOORSTELLING en FOL-
KLOREAVOND.

Zondag'21 aug. 15 u. FESTIVALVOORSTELLING onmiddelijk
gevolgd door een VERBROEDERINGSAVOND.

INKOM:

Festivalvoorslelling: 150 Fr. klnderen tol 10 iaar: GRATIS

in voorverkoop: 130 Fr. (loi 10 auguslus) ere.en sleunende leden. gastouders: GRATIS

met steun van Noordstarfonds, verzekeringsmaatschappij Noordstar en
Boerhave, Groot Brittaniëlei 121, Gent
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lnlichtingen:

Emy Dooms
Kempenlaan, 43
2850 Keerbergen
Tel. 015/51 29 83
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gust uytterhoeven rN MEilORt&U

17.1.1948 + L2.1.198a

Twaalf iaar geleden hebben ue Gust Uytterhoeven lerên kennen, als
een ijverig werker in het gildewezen, als een kerel vol idealisrne die zich
tot doel had gesteld o\ze Vlaamse volkskultuur in ruimere mate ingang te
doen vinden. AIs danser streefde hij naar een korrekte r4itvoering van de
volksdans en zette tevens anderen er toe aan. Spoedig voelde hij zich ook
aangetrokken tot de oude gildediscipline van het vendelzwaaien waarvoor hij,
met zijn rijzige gestalte en zijn lenigheid als turner. wel de gedroomde persoàn
Yas. Vanuit zijn diepgaander belangstelling voor de achtergronden van het
vendelen kwan hii als ijverig en ervaren nedewerker in de werkgroep Vlaams
Vendelarchief van het Instituut terecht. Niet gering was zijn bijdrage aan
het opzoekings- en studiewerk dat jarenlang werd vemicht tot voorbereiding
van het standaardwerk 'Het vliegende Vendel'. Niet minder was zijn inzet
bii de sarnenstelling van de nieuwe vendelpublikaties di.e vorig jaar verschenen
zijn.

Gust was bovendien een erg kreatief man: regelmatig was hij bezig net
het zoeken naar en uitproberen van vendelbewegingen en -figuren., ook werkte
hij aan een nieuw vlâggespel...dat hij echter niet meer heeft kunnen afwerken.

Met Gust verliezen we niet alleen een goede, joviale en fidele vriend,
doch ook een onderlegd en enthousiast nedewerker. Voor zijn vrouwtje Chris
en zijn twee zoontjes zaL zijn heengaan echter nog een veel groter verlies
zijn: een fijne echtgenoot en een toffe vader is uit hun leven verdwenen.

Gust, evenals je vrienden-medewerkers, zullen vele anderen je missen! R.v.O.

EDITORIAAL

Bii de inzet van de l1de jaargang van 'Volkskunst, zag de redaktie zichspijtig genoeg verplicht even aan de klaagnuur te staan. Niet wegens gebrekaan belangstelling of kopij, doch louter on financiele redenen! De voorwaarden
waarin het Instituut zijn veldwerk, zijn opzoekings- en studiewerk, zijnpublikaties en zijn permanente aktie tot verspreiding van onze Vlaamse volkskul-tuur moet verrichten, is nu we1 stilaan aan iedereen bekend: zonder enigefinanciele steun -behoudens een beperkte provinciale steun - is het Instituutwel genoodzaakt louter net de verkoop van zijn publikaties de gehele werkingte bedruipen.

Vol begrip voor deze toestand hebben vele personen, meerdere volkskunst-
kringen en enkele organisaties hun steun niet willen onthouden aan het fnstituutDe abonnementen, de steunbijdrâgen en de opbrengst van de advertenties was
een zeer welgekomen hulp bij het financieren van de voorbije jaargang.

Voor U ligt het eerste nunmer van de 12de jaargang. Nu reeds hebbenvelen heel spontaan hun abonnement vernieuwd, reeds rneerdere groepen naneneen abonnement voor een groot aantal leden, van verschillende zijden kwanenweer steunbijdragen toe en de rneeste publiciteit kon weer behouden worden.Het licht kon daarmede op groen worden gezet voor de eerste nummers van de
nieuwe jaargang. De redaktie hoopt niettenin in nog ruimere mate te mogen
rekenen op de belangstelling en de steun van het steeds groter wordend aantalIezers. Slechts dan kan de jaargang 1988 tot een goed einde worden gebracht.
Wie het mocht vergeten zijn: stort onmiddellijk 150 fr abonnementsgeld opbankrek. 416/3o7945Ll83 van het Instituut. En, wie vorig jaar een steungeldheeft gestort za]- dit het fnstituut voorzeker niet willen onthouden in 1ggg.Bij voorbaat dank!



t VOLKSMUZIEK
oude dansmuz iek onder de I oeP

Bi het verschi nen van de dansbundel rGentse Kontradansen'

De redaktie van rvolkskunstr weet steeds erg te waarderen wanneer door

eigen medewerkers of door losse medewerkers interessante bijdragen worden

ingezonden.

In het vorige nummer werd door onze medewerker Piet Stryckers de tOude

dansmuziek onder de loepr genomen, gepubliceerd in de vorig jaar uitgegeven

bundel met rGentse Kontradansen,. Zeer verdienstelijk werk dat werd sarnengesteld

door Nora Vande Voorde-Hendriks en André De Bra'

Zoals kon verwacht worden kwam er op deze bijdrage reaktie vanwege de

samenstellers van de betrokken bundel. Antwoord waarvoor vanzelfsprekend
ruinte dient gelaten in dit tijdschrift'

uit beide teksten blijkt duidelijk dat d'Aubatrs muziel'moteringen rvoer

voor musicologenr is geworden. Het gaat terzake vooral om rmuzikaal danstechni-
sche meningsverschillenr alsnede orn enigszins afwijkende visies tussen en

van twee personen waarvan de nuzikale deskundigheid door niemand in twijfel
kan worden getrokken.

Hopelijk brengt de tekst van A. Debra antwoord op de vragen en randbemer-

kingen van P. stryckers, een oplossing tevens voor die lezers die zich wat

meer willen'verdiepen in het muzikaal aspekt van de betrokken dansen'

Daar het niet de bedoeling is om tvolkskunstr te maken tot een pernanent
rstrijdperk' tussen verschillende meningen omtrent volkskultuur, gelet op

de aard van de bedoelde meningsverschj-llen en afvorens over te gaan tot een

eventuele publikatie van het tweàde deel van de tekst van P. Stryckers, hebben

we het wenselijk geacht beide personen uit te nodigen om samen hun verschillende
opvattingen eens te bepraten êflr bii voorkeur' samen tot een slottekst te
komen. Slottekst waarin bepaalde standpunten kunnen verdedigd worden' alterna-
tieven naar voor kunnen worden gebracht. Daar kan onze volkskunstbeweging
alleen maar goed bij varen!

Een aanvull

Hetissteedsprettigdaterreaktiesopeenuitgavekomen.Ditbiedt
de mogetijkheid in te pikken op genaakte opmerkingen en, zo nodig, bijkomende

inforrnatie te verschaffen.

Het artikel roude dansnuziek onder de loep' van dtrr' Piet stryckers

Iijkt ons gesctrreven met een duidelijke pseudo-musicologische inslag' waar

zeer forneel rekening is gehouden rnet louter nuzikale- en instrumentale waarden'

op generlei wijze t<omen de faktoren leesbaarheid, speelbaarheid, en voornameliik

dansbaarheid van een dergelijk muziekwerk er evenwel aan bod'

Vergeten we niet dat Daubat in de eerste plaats een rdansmeesterr was'

en het is dan toch onoverkornelijk klaar dat moet getracht worden naar een

optinale wisselwerking tussen muziek en dans. Wat geenszins wil zeggen dat

de getrouwe weerga.," .,â de nuziektekst moet aangetast worden!

Zoals op p. 17 vermeld, verscheen 'Honderd uytgelesen Contredansen'

het eerst in :l.757. De nummering van de dansen is hier nlet gekend' Korte
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tijd later verscheen de Franse uitgàve' maar zeket na 20'06 'L757 ' De allereerste



dans rl.es Victoires Aubichiennesr, aafigeduid net een +, en de laatste 'LrOrdre
Thérèsien' met nr.98 hebben betrekking op hetzelfde feit (zie p.146). Het
is dus duidelijk dat Daubat in laatste instantie twee dansen, de nunmers
99 en 1OO, ofwel vooraan in de bundel geplaatst heeft, ofyel vervangen door
rl,es Victoires Autrichierùlesr en rl.a Charle Lorainer. Dit zal altijd een
open vraag blijven.

- Uat de uitgave van L767 betreft, is het zeker dat, alhoewel de nummering
van de dansen doorloopt, ze niet allemaal op hetzelfde tijdstip zijn verschenen
Dit blijkt duidelijk uit het werk van Van der Haeghen, de Gentse bibliothekaris,
die een waar monnikenwerk heeft verricht en die ook vandaag no! een algenene
achting geniet. Evenmin weten we of er ooit een titelbladzijde is geweest.
Iedereen is dus vrij dit als één of twee uitgaven te beschouwen (zie p.18,
t46, L47).

Uat we misschien wel hadden kunnen doen, en we maken nu van de gelegenheid
gebruik, dat is de oorspronkelijke volgorde van de gepubliceerde nummers
geven:

1. Les victoires Autrichiennes
2. La Ie jeune lz
3. La Ranbert 18
4. Le grand nogol 19
5. Les Savoyards 26
6. De retour de Ia joie 119
7. La Charle Loraine *
8. Le carnaval anglois 49
9. L'Olinpe 51
10. La Stadthouder 53
11. La Légère 6l-
L2. La Tintin L22
13. l,a Baroc 36
L4. La Mouche 73
15. La Désirée 83
16. LrEvaporée 86
L7. La Montagnarde 75
18. La Cotterie des Dames 95

19. La Marchande 85
20. La Jeannette 87
21. La Railleuse 89 |

22. LrOrdre Thérèsien 98
23. LtEclipse 118
24. La Bucheronne 97
25. La Ninette 111
26. La Fanchonette l-O1
27. Le Tambour Anglois 1O3
28. La Pastorella 1O9
29. La Nonime L2O
3O. La MateLot Anglois 1
31. La Fortune 96
32. Lt Annette L14
33. La Thérèse LzL
34. La nouvelle vivacité L24
25. Le beau port 115

(De nummers vanaf 1O1 verwijzen naar de dansen van L767)

Het voorgaande, in volgorde gezet, geeft het volgende beeld:
*, *, 1, L7, 19, 19, 26, 36, 49r 51r 53.61,73,75,83,85,86,87r 89,
95, 96, 97, 98, 1O1, 1O3, 1O9, 111, 114, 1l-5, 118, 119, I2O, LzL en L24.
Bij de ontleding van deze volgorde blijkt uit onze keuze, die onvermijdelljk
subjektief getint zal- zijn, dat hoe verder men in de bundel komt, hoe neer
dansen we hebben gekozen. Dit getdt zowel voor de uitgave varr 1757 als deze
van t767. Er zijn perioden dat Daubat werkelijk veel inspiratie heeft gehad,
zeker voor de allerlaatste dansen. Bij de dansneester-komponist is er beslist
ook een rrijpingsprocesr geweest.

Zeer bewust zijn we de oorsprong van het woord 'kontradansr uit de weg
gegaan omdat er verschillende theorieèn bestaan. rCountry-dancer kan men
als tlandelijke dansr bestenpelen. rContredanser zou een verbastering kunnen
zijn van de Engelse benaming of verwijzen naar een rkoomondedansr. Ilet is
alleszins een feit dat in de tweede helft van de XVIIIde eeuw de rkonterdansl
een vorm van kontestatie was en dat dit de betekenis is die we aan onze rGentse
kontradansenr moeten geven.

In het artikel 'Oude dansmuziek onder de loepr staat dat de facsimile
conform is (op enkele details na) net de moderne notatie van nu. Zou dan
de nuzikale weergave geen of weinig veranderingen kennen op 230 jaar tijd?
Itlat een ontmoedigende bewering! 3



In het boek tGentse Kontradansenr werd geopteerd voor een moderne partituur
en wel om meerdere redenen (zj.e p.28 en 29 van voornoemd boek). Zetten ve
voor de duidelijkheid nog eens de belangrijkste redenen op een rijtje:

de nuziek van Daubat (zoals in de barokperiode algerneen was) zal gespeeld
noeten kunnen worden door verschillende instrumenten en ensembles. AIle redenen
dus om gebruik te maken van een modern notenschrift, om een zo groot nogelijke
toegang te vinden bij een zo wijds mogelijke groep instrumentisten. Ook de
beroemde Urtext-uitgaven a1s G. Henle Verlag en lliener Urtext Edition zetten
de facsimile om in een betrouwbare noderne tekst, en dit met de neesterwerken
van de rgroter komponisten.

de facsinile (zl-e onderstaand voorbeeld) geeft de samenklanken zeer slecht
en onduidelijk weer, vermits de verschill-ende lijnen van één systeen niet
vertikaal overeenkomen :

i-n de volksnuziek is het zeer belangrijk voor de uitvoerende nusici een
duidelijk herhalingsschema te hebben (de rneeste volksrnuziek kent een ingewikkel-
de herhalingsstruktuur, zoals bijv. AABCCCDEEAABB). Bij de facsirnile is deze
zeeî slecht of niet aangeduid, en daaron werd in het boek rGentse Kontradansenl
het herhalingsschema toegevoegd, en alle herhalingstekens werden in modern
internationaal schrift omgezet of verbeterd.

het tenpo bepaalt, de dansbaarheid van een muziekwerk. Bij Daubat zijn deze
tenpi niet aanwezig in de facsimile. In ons boek werden ze evenwel toegevoegd
via netronoomaanduidingen, en na testen op de dansbaarheid van het gegeven!

in de barok werd, zoals reeds gezegd, genusiceerd met de instrumentisten
die op dat moment voorhanden waren, of die men kon betalen! Dit is een probleem
net transponerende instrumenten. Daubat schrijft dan ook in zijn facsimile
de dansen uit voor de ter beschikking gestelde instrumentisten, zodat de
toonaarden in een meerstemmige uitwerking grondig kunnen verschillen. Dit
euvel is verholpen in de moderne overzetting naar dezelfde toonaard, om zoveel
mogelijk iedereen de kans te geven een eigen instrumentatie te gebruiken,
en te werken met de 'nur voorhanden zijnde muzikanten. In de titel schrijft
Daubat trouwens dat de muziek geschikt is om te spelen rrsur toutes sortes
drinstrumentsrr. Dit blijkt me een voldoende sterke argumentatie om het bovenver-
melde te verantwoorden.

Gaan we nu even de verschillende punten overlopen van het artikel toude
dansmuziek onder de loept, van de hand van Piet Stryckers.

1.- fn deze dans had Daubat de beschikking over 2 violen en een bas (zie
voetnoten van het boek). Omgezet naar modern schrift is het arpeggio-teken
toegevoegd vanuit de gedachte van Daubat rsur toutes sortes dr instruments',
dus uitvoerbaar op alle rnogelijke instrumenten. Het is dus zeer duidelijk
dat Daubat hierin veel ruiner dacht in L757 dan nenigeen in t987.

4
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2.- I.v.m. de becijferirrg noet ik dhr. Sbyckers bedanken voor de terechte
opnerkingen die te vijten zijn aan drukfouten. tlet is zonder neer duidelijk
dat het kmisje in 'Le grand fogolr, maat 25, bij de tyeede noot hoort,
evenals in rlrOlimper. Elke basso-continuetechnicus kan hier niet naaet
zien!

3.- ps plotse tveestemnigheid in rl,a Jeannetter is geenszins te uijten aan
doordruk van de andere zije van het blad. Bij nâlezen van de vorige,
ên eveneens van de volgende dans, uordt dit zeer overtuigend! lbouuens,
de facsinile is zeer duidelijk volgens het artikel van dhr. Stryckers!

4.- De tweestemmigheid in rl,e tiatelot Angloisr kàn de betekenis krijgen van
onze prima- en seconda volta. Doch is hier geen enkel bewijs voorhanden,

i en laat nren dit dus best over aan de uitvoerder (imners, beide zijn nogelijk)
Il.a.y. is dit een zeer subjektieve benadering!

5.- In rl,a Thérèser ligt het probleem wel enigszins anders. De halve D-noot
in de bas bestaat eenvoudig niet: ? is geenszins gelijk aan Q (zonderrtpunt in het midden). Eerstgenoemde is de dansnotatie (zie hiervoor de
facsinile dansuitleg van de verschitlende dansen), en kan dus worden verward
net een muzielsrotatie. Bijgevolgr or aIIe verwaming te ,voorkomen, isde halve D-noot in de moderne notatie niet opgenornen, on niet te kunnen
vervallen in pietluttige details.

6.- De bindingsnoten in 'Montagnarder behoren niet bij de bovenste noten,
zoals in de bijdrage van dhr. Stryckers wordt beweerd. Daubat noteerde
wel degelijk de bindingsbogen bij de stem die moet binden! (zie hiervoor
in dezelfde dans de maten r-2, 9-1o, 13-14, 25n26, 29-30). Deze g maten
noeten toch overtuigender werken dan de hypothese waarbij de noten E moeten
verbonden worden door 7 koppettekens, waarbij Daubat er slechts vijf schrijft
en dan nog in een andere sten! Zijn dit details waarin een facsimile niet
conform is rnet de moderne notatie?

Nog een korte oprnerking waarom de voetnotats i.v.m. de muziek rverbannenl
werden naar p. L44 van het boek. Hier hebben we rekening gehouden met een
overzichtetijkheid van de partituur en de bladspieget! Het uitzicht van een
boek kan bijdragen tot de schoonheid van het werk.

On dit artikel af te sluiten zouden we nog glaag wijzen op een drukfout
in de dans rl,a nouvelle vivacitér, p.138, maat 32. Het verzendingsteken aldaar
moet staan in de helft van de naat 32 i.p.v. op het slot van dezelfde maat.
Dit om de soepele overgang van de verschillende dansfiguren nogelijk te naken.

De dansmuzieknotatie, zoals die voorkont in het boek rGentse kontradansenr,
is gebaseerd op twee internationaal toen-bekende werken, zijnde:

- F. Couperin:rlrart de toucher le clavecinr, verbeterde druk 1717

- C.Ph.E. Bach: tVersuch iiber die wahre Art das Klavier zu spielenl
1753

en van daaruit omgezet via nauwkeurige analyse en praktische dansbruikbaarheid
naar 1987. Deze dansnuziek is geen dood pseudo-rnusicologisch gegeven, maar
een levendig en boeiend bruikbaar muzikaaf gegeven waar nenigeen plezier
mâg aan beleven, aldus hopen de beide auteurs.

Andre De Bra, Nora Vande Voorde-Hendriks
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STREEKDRACHTEN

kinderkledii in 19de & 20ste eeuw

Meerdere kinderdansgroepen vToegen ons om gegevens i.v'n' de kledij
van kinderen tussen 5 en 12 jaar. Ue dienen daarvoor een onderscheid te maken

tussen drie perioden: 18OO-185O, 185O-19OO en 1-9OG-192O'

Eerste periode: 18OO-185O

Op het schilderij 'Het Rozenhoedfeestr (faAS) schilderde Basile De Loose

een hele reeks kinderen (f). Oit feest werd te Zele gevierd op St.-Pietersdag.
Een violist op een verhoog zorgt voor de feestvreugde. Het kleinste kindje
draagt een lange, witte voorschoot. Op het hoofd heeft het een strooien hoedje
om de schedel te beschermen tegen zware valpartijen'

Opvallend voor de jongens zijn de rpantalonsr of lange broeken, in
een tijd dat de volwassen mannen nog de rculotter of tkniebroekr dragen.
Sommige jongens dragen een rode muts, anderen een grijze of bruine pet' De

vesten van de jongetjes zijn rood, bruin of grijsgroen. Somrnige jongens dragen
klompen met sokken, de neesten echter schoenen. Meerdere jongens hadden zelfs
een voorschoot aan.

De kleine meisjes dragen een wit 'bonnetjer met een brede rand en een

korte tzakt of achterstuk. Het waren bonnètjes zonder binders. Verder dragen
ze lange, rode of gestreepte rokken, lange jakken die vooraan dichtgeregen
zijn, witte of rode omslagdoeken en groene voorschoten. De jongens en meisjes
op dit feest zijn mini-volwassenen wat het uitzicht betreft.

Enkele signalementen geven ons een beeld ontrent de jongerenkledij.
Zo verdween in LA27 het S-jarig kindje J.B. Vanden Bosch uit St.-Niklaas.
Het droeg een kleedje van blauw gedrukt linnen rnet witte bloempjes' een blauwe'
linnen voorschoot met armgaten, klonpen net sokken doch zonder kousen (2).

Tweede periode 185O-19OO

In 1865 verdween de 9-jarige Pieme-Francis Vercauteren uit Temse met

een kiel van blauwe lijnwaad en een broek van rode fustein (3).

L. Frédéric schilderde rond 1885-1887 rDe Levensgetuigen van de Boerl
in vijf episoden, met o.a. rDe Jongens en de Meisjesr.De jongens droegen
gewoonlijk een lange broek, waarbij een ondervest paste of een bovenvest
die soms vooraan in het midden sloot of over elkaar werd geslagen. De kleinste
jongen draagt een gestreept rokje en een blouse. De grotere jongen draagt
een blauwe kiel die vooraan geplooid was en gesloten werd. De neisjes droegen
kleedjes die aan de lenden gecentreerd waren. Kleine meisjes dragen een voor-
schoot waar ze geheel in zaten. De grotere meisjes dragen reeds een rok
en een rkazavekr zoals de volwassen vrouwen. De jak of (kazavek):ging vooraan
dicht en sloeg uit aan de lenden.

Derde periode 19OO-192O

Typerend voor deze periode was het gebruik van het matrozenpakje door
de jongens. De kleur ervan was soms verschillend volgens de wijk die men

bewoonde. Er waren in Borgerhout bij Antwerpen wijken net blauwe matrozenpakjes
en wijken met witte rnarinepakjes. Deze kledij ontstond in 1885 en was uit
Duitsland naar ons land overgewaaid waar het tijdens hl.O.-I volop in de mode

was.
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Bij dergelijk uratrozenpakje uerd sons ook een grote nuts gedragen' Kinderen

onder de vijf iaar droegen vitte of groen gestreepte rokjes' Er uaren ook

narinepakjes voor neisies, maar die uerden dan nret een rokje gedragen' Bij
de jongensrokjes evenals bii de meisjeskleedjes ontbrak het niet aan kant'
ileestal ras de kant van de broek te zien onder het blauwe meisieskleedje'
Jongens droegen sorns bij hun Eerste Kommunie een bolhoedje.

De schilderijen rDe vier kinderen Vannoppenr door Joanna Bonnast en
rDe Famitie Tiltr door dezelfde kunstenares, geven een goed beeld van de

kinderkledij in Brabant tijdens U.O.-I. llen mâg stellen dat er,wat de kinderkle-
dij betreft, na 19OO slechts weinig verschil bestond tussen de gewesten'

H. Vannoppen

(1) I. DE UIIDE, De Loose, een l9-eeuws schildersgeslacht 1769-1885' ZeIe,
1985, p.1O7
(z) s.il.s. (Bestuurlijk Menoriaal van Brabant), L827, XVI' p'248'
(3) B.tI.B., 1865, XC, p.621.

museumbezoek

In het kader van het streekdrachtenonderzoek brachten we een bezoek

aan het rHeem- en Streeknuseum van Oevelr, een deelgemeente van flesterlo.

De vroegere tekstielwerkzaamheden werden in dit museum duidelijk getoond:
de lcrap of braak om het vlas te breken, de vlasreep om het vlas door te trekken
en de hekel die korter en dichter van tanden is dan de vlasreep.

In het rnuseum vonden we de mooie kapmantel valt rToke Mertensr (Catharina
Caers, weduwe van Aloys Mertens' gemeenteontvanger te Oevel). Het is een

zware laken kapmantel waarmede Toke tot in 1968 nog ter kerke ging (ze overleed
in 1973 op 96-jari.ge ouderdom). In haar jeugd waren er ook rode en groene

kapnantels.

Dit Kempisch museum heeft verder nog te bieden: een blauwe paraplu, een

z,garte kap (met kant) uit Westerlo, een werkendaagse korte kiel (zowat 75

cm lang en 11O cm breed), afkomstig uit een rusthuislvan Westerlo, een rode
neusdoek net vierkante motieven i.p.v. de meeste bekende witte bolletjes'
een hoge faas of boerenmuts, twee cornetten of rkappetjest of platte nutsen'
Meestal voorwerpen die stammen uit het oudmannengesticht.

Als neer luxueuse ktedij zagen we er o.a. de 'peleriner en de 'bruidssjerpr
van de echtgenote van dokter De Voogd uit Herentals uit 1850 (een vierkanten
sjaal, een mengsel van wol en zijde). Verdernog een zwatt kleed van rond
feSO in tafzijde, met een uitvoering van grof katoen. Als motief gebruikte
men hiervoor zwarte puntjes op een paarse achtergrond. Het is een stof die
gebruikt werd voor katoenen kaprnantels. De hoge cornette of.de rtoquer uit
de burgerij waren eveneens tentoongesteld.

Het Heemmuseum
is gevestigd in

interessante uitleg

dat we elkeen kunnen aanbevelen voor een bezoekie -
de oude pastorij van oevel. Dank aan Frans Verrezen om de

betr. de streekdrachten.
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VENDELEN

vendeliersopleiding

De publikatie van rHet vliegende Vendel', de colloquia over vendelzwaaien,
de bijeenkomsten van de Verbroedering van Vlaamse vendeliers, de geboden
hulp a€tn beginnende korpsen, de uitgave van de brochures rVendeltermenr en
rVendel Nur liggen ontegensprekelijk aan de basis van een heroplevende belang-
stelling voor het vendelen. Belangstelling die gelukkig meestal zo vér gaat
dat meerdere jongeren naar het vendel sillen grijpen orn hun kracht, lenigheid
en vaardigheid te kunnen tonen.

Uil men ingewijd worden i-n het vendeliers-A-B-C, vil men bewegingen
en figuren meester worden, dan is een degelijke voorlichting nodig' zijn
opleidingskursussen gewenst. Om ook op dit vlak nuttig werk te kunnen verrichten
hebben enkele medewerkers van het Vlaams Vendellarchief zich gewijd aan de
samenstelling van eerste opleidingsbrochure voor leerlingen-vendeliers. Brochure
die past bij een opleidingskursus van twee volle dagen.

De stof voor deze basisopleiding omvat:

materiaalkennis
basisterrnen
vendelfiguren
historiek
trombegeleiding

Reeds enkele malen, en telkens met
tweedaagsen verzorgd, ten behoeve van
vraag van het KemPens gildewezen.

Groet van Leefdaal
Noordkempense Reeks
Retie-reeks
Gildegroet

veel sukses, werden dergelijke kursus-
enkele volkskunstorganisaties en op

In voorbereiding is eveneens een brochure, passend bij een lessenreeks
die zich richt tot reeds meer gevorderde vendeliers.

Gelet op de grote belangstelling wordt de mogelijkheid onderzocht on

in het najaar nog een kursus voor beginnende en een voor meer-gevorderde
vendeliers op touw te zetten. Belangstellende vendeliers' groepen of organisatie
gelieven zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met het Instituut
opdat tijdig de nodige initiatieven zouden kunnen genomen worden.

vendel sP el in vroeger t ijden

Van de hand van W.H. Cornelissen verscheen in ig. )OfiIV' nr.2, 9.3L
van het Noordbrabants gildetijdschrijft rDe Gildetrom' een korte bijdrage
over oude vendelgebruiken. Met verwijzing naar het boek 'Het vliegende Vendell
waarin een afzonderlijk hoofdstuk werd voorbehouden aan oude vendelgebruiken
in otrze gewesten, betreurt de auteur dat er in Noord-Brabant nog maar weinig
historisch onderzoek is gedaan m.b.t. het vendelen. Hij vond het daarom wel
nuttig wat spaarzanrr'e gegevens aan te halen uit enkele gemeentearchieven.

De oudste vermelding vond hij in het archief van Erp. Daar vaardigde
het dorpsbestuur in 1690 een ordonnantie uit tegen het optreden van de schuts-
gilden, waarbij o.a. werd verboden 'rdat niemant zal hebben te slingeren met
het vaandel ofte hetzelve draeghen..
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De vraag is of de gilden van Lienpde destijds al vendelend uittrokken.
Uit archiefstukken van ca. 18OO bfijkt dat de drie gilden, na een gezanelijke
misviering, volgens een vaste route door het dorp trokken onder het naken
van rmanoevresr. Itlogelijk wordt hiernede ook het vendelzwaaien bedoeld, omdat
het woord rmanoevresr vooral in het meervoud - de betekenis heeft van een
reeks oefeningen.

Tenslotte wordt een bijzondere gebruik in Sint-Oedenrode genoemd waar
de schuttersgilden in de vorige eeuw met de kermis hun zogenaannde roptrekl
hielden, waarbij ze met slaande trommen en vliegende vaandels al dansend
en springend over het kerkhof trokken.

archiefverliiking

Na jaren speurarbeid is het Vendelarchief er eindelijk in geslaagd beslag
te legsen op een kopie van enkele bijzonder waardevolle oude publikaties
die specifiek over het vendelzwaaien handelen. In bibliotheken in Miinster,
Leipzig, Mtnchen en Leuven werden de teksten gevonden van de volgende bundels:

Renner J. en Heuszler, S, New kiinstlich Fahnenbiichlein, Ludwig Lochner, Niirnberg
1615, /

Femero, Fr., La Pica e ra Bandiera, sebastiano sardi, 163g, padua
Klett, A., Die kleine Fahnenschule, S. Froberger en L. Lôschge, Niirnberg
1679
Teubner, R., Das Fahnenschwenken, ein Festspiel, R. Lion (G.A.Grau & cie)
in Hof, 1893.

Alles bii elkaar erg waardevolle gegevens die in de loop der volgendejaren het voorwerp zullen uitmaken van een grondige studie binnen het Vendel-
archief.

internationaal vende I ierst ref f en

Op zaterdag 3 september 1988 wordt te Lendelede (trtest-Vlaanderen) een
internationaal Vendelierstreffen gehouden, op initiatief van het plaatselijke
vendelierskorps rDe Blauwvoet'. Toezegging tot deelname werd reeds gedaan
door korpsen uit Italië en Duitsland. Vlaamse vendelierskorpsen die wensen
deel te nemen aan deze bijzondere manifestatie dienen zich onverwijld te
nelden bij dhr. Dirk Peirs, De Knok 22, 8760 Lendelede, tel. 051/31.16.40

vendelstokken

Vrij regelmatig komen vragen toe voor levering van vendeliersstokken,
materiaal dat niet zomaar overal verkrijgbaar is. Een nieuwe voomaad werd
aangemaakt zodat stokken weer kunnen besteld worden bij
Joris Nachtegaele, Zwanenweg 37, 2230, Schilde, tel. 03/383.56.31 of
Piet Van de Schans, Kloterstraat 21, 3599 Kaulille, te1. OIL/44.69.75

nieuwe medewerk6r

Gelet op de steeds maar toenemende taken binnen het Vendelarchief werd
het wenselijk geacht uit te kijken naar enkele deskundige, ervaren personen,
bereid om zich mede intens in te zetten bij het opzoekings- en studiewerk,
en evenzeer bij het verzorgen van initiatie en kursussen. Jan Van Bussel
(Kaulilte) heeft zich voor deze j-nzet bereid verklaard.
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in voorbereiding

Bij vliegend Vaandel, een slaande trom - een handleiding voor trornbegelei-
ding bij vlâggespel net uitgebreide-informatie over de traditie van muzikale
begeleiding bij vfaggespel, over de geschiedenis van de tron, een'belanopte,
op de trom afgesternde notenleer, praktische voorbeelden en een aantal nuttige
tips voor trombegeleiding bij vlaggezwaaien.

VOLKSGEBRUIKEN
hei,'t was in de mei !

De boom bij de meiviering-

De neiviering is niet nieuw. In onze gewesten bestaat
een zeer tange traditie om het voorjaar te verwelkomen. De

meiviering zoals ze nu nog hier en daar wordt gevierd' gaat
zeker terug tot de middeleeuwen. Er bestaan echter sporen
die er op wijzen dat deze gebruiken veel oudere wortels hebben
en dat er bij de Kelten, Gernanen en Slaven grote overeenkomsten
bestaan.

Geleerden meenden het meifeest van onze voorouders van de Floralia van
de Romeinen te kunnen afleiden. De Romeinen hielden irnners op de 22ste maart
hun lentefestival. Dan werd de heilige pijnboom in processie uit het woud
van Kybele naar haar tempel bovenop de Palatijnse heuvel gebracht. De boom
werd vervoerd ih een wagen, die door twintig tot veertig ossen werd getrokken.
Hij werd vlakbij de ternpel opgericht en er werd omheen gedanst. Er werd een
meigraaf en een rneigravin gekozen.

llaar de Germanen hadden geen Romeinse Floralia nodig op op de Meidag
vrolijk te zijn. Zij hadden er hun eigen nythe voor: Zoner en ltlinter weren
twee reuzen die steeds tegen elkaar vochten. De strijd duurde eeuwig en de
zege wisselde telkens. Had de Zomer de Winter onder de knie, dan werden optochte
gehouden en werden (nei)bomen geplant, dan werd gedanst en gezongen. Waarschijn-
fijk is de keuze van begin nei als voorjaarsviering toe te schriJven aan
de Kelten. Deze dag luidde bij hen het zomerhalfJaar in...

Er ligt wel een groot verschil tussen de wijze van vieren en de betekenis
die men er aan hechtte vroeger en nu.

Voor onze voorouders, die volledig aftrankelijk waren van de grillen
van de natuur, was het van vitaal belang dat elke oogst lukte en dat mens

en dier gezond bleven. Omdat hun eigen invloed zo gering was, zochten ze
steun biJ iets of iemand die in hun ogen wel grote invloed had, nI. bij de
goden en de vruchtbaarheidsdemonen of -geesten.

Bovendien ging het bij de voorjaarsriten niet enkel om de aanbidding
en het afsmeken van gunsten, maar ook om de algemene vreugde dat de donkere
winter voorbij was: de lente en de zorner betekenden leven, Iicht, warmte
en voedsel.

In de middeleeuwen ondergingen de gebruiken rond de meiboom belangrijke
wijzigingen, omdat de geloofspredikers de ongebondenheid van de meinacht
bestreden en aan de viering een christelijk rtintjer gaven. Wat er aan gebruiken
voor 14OO heeft bestaan is bijna niet te achterhalen en als men er informatie
over vindt is die van twijfelachtige kwaliteit en vaak niet controleerbaar....

1., 
Vanwaar komt nu onze meiboon?



In onze jaarkrans kennen we heel wat soorten rmeibomenr. Er zijn voorlopers
of vroege tmeienr zoals de palnpaas, de Paasstaken, de St.-Brigidaboon. Er
zijn nakorners of late rmeienr zoals de Pinksterkronen, de Pinksterboom en
de Kallemooi, de nreiplantingen (in augustus!) te Leuven ente Brussel. Ue
kennen ook nog de roogstmei' (op de laatste vracht) en de rgekroonde neil
op het laatste zaad, de rrichtmei' (op het dak van een in aanbouw zijnde
woning), de rbruidsnei' (op de bruidswagen of voor het huis van het jonge
paar), de rschutsmei' (vôôr de stal of op de nok van het huis), de Ineitakl
op de molen (zodra het eerste graan van de nieuwe oogst wordt gemalen) of
op de hofpoort (ten teken dat het koren binnen is), de rere-neir voor het
huis van notabelen of geliefden. Zelfs onze huidige kerstboom wordt als een
verlate vorm van een meiboon aangezien!

Nadat een boom in het bos was aangeduid, ging men over tot het kappen.
Itlaar dit aanvankelijk een zaak was voor de hele dorpsgeneenschap, gebeurde
dit later uitsluitend door mannen. De vrouwen en de meisjes zorgden achteraf
voor de versiering. De oudste bron dateert uit L4482 uit de Inaelekeurl
blijkt 'rdat boeren uit een bepaalde streek pernissie hadden om op een mei-
avond een es uit het bos te halen".

Het kappen van de boom leidde hier en daar tot misverstanden (rnen kapte
teveel en zonder toestemming van de eigenaar) zodat de overheid al spoedig
ingreep en een verbod uitvaardigde.

Vooraleer de boom werd opgesierd, werd hij in somnige streken net water
begoten. Dit diende orn de geest van de boom te sneken om geduren het konende
Jaar voor voldoende regen te zorgen.

Eenmaal de boon geplant kan het feest beginnen. men zingt en rnen danst
en ook werden vreugdevuren aangestoken: het vuur diende niet alleen tot zuive-
ring, maar men dacht door het licht der vlammen de zon weer op gang te helpen...
Er zitten dus meer synbolen verscholen achter onze meibomen dan men op het
eerste gezicht zou vermoeden of verwachten.

ttt. De Decker

VOLKSDANS

gelijkaardig, maar duideliik niet gelijkwaardig

A1s nieuw nummer in een reeds vrij lange reeks werd door de rComnission
Royale Belge de Folklorer de heruitgave verzorgd van 'Recueil de Contredanses
avec prenier Violon et Ia Bse Continué dont les figuren sont de Monsieur
Trappeniers, MaÎtre de danse de la Cour de S.A.R. le Duc Charles de Lorraine
et de Baar BruxeLles, Chez Mr. Van ypen et Prier Rue de la Madeleine, à
Gand, chez Ie Sr. Gimblet, Libraire, à Lille chez le Sr. Janssen, Mchd Grossierl

Al gaat het slechts om de samengebundelde fac-simile uitgave van drie
dansbrochures, omstreeks 1775 samengesteld door de genoemde Brusselse dansnees-
ter, toch is deze nieuwe uitgave een verdienstelijk initiatief van de Franstali-
ge Commissie voor Volkskunde. Een initiatief waarbij we ons toch we1 enkele
vragen stellen.
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Uie sprak daar ooit over rrtwee snelhedentr in Noord en Zuid? Het bfiikt
inderdaad zo te zijn maar, op het gebied van volkskunde dan blijkbaar in
ongekeerde volgorde dan velen onder ons vellicht zouden denken!

Voor ons ligt inderdaad de steeds maar aangroeiende lijst van publikaties
die tijdens het laatste decennium door de flaalse afdeling werden uitgegeven.
Uaartussen meerdere bundels met lDanses populaires de Uallonie, recueilies'
commentées en harnonisées par Rose Thisse-Derouette avec fiches techniques
de'Jenny Falize. De nodige kredieten zijn daarvoor blijkbaar steeds aanwezig!

In ons archief steekt echter het antwoord dat ons reeds tweenaal gegeven
yerd door de Vlaamse 'Belgische Conmissier. Namelijk dat men over geen geldnid-
delen beschikt om ook maar één Vlaamse dansbundel te publiceren! Al werd
ols door rgoed betrouwbare bronnenr bevestigd dat de kredieten wél aanwezig
zouden zijn.

Ja, hoop doet leven, doch, rnoesten we alleen maar hopen op onze Vlaamse
kultuurkorunissies...we waren reeds lang verhongerd!

Het boek van Trappeniers is verkrijgbaar bij hlallonie-Bruxelles Diffusions'
Jozef Stevensstraat 7, 1OOO Brussel. Verkoopprijs: 4OO fr-

dans kursus

Het uiterst verdienstelijk opzoekings- en studiewerk van Nora Vande
Voorde-Hendriks en André De Bra hebben geleid tot de publikatie van het prachti-
ge boek met rGentse Kontradansenr. Kontradansen uitVlaanderen! Voor velen
een onbekend begrip, voor de meesten dan ook volledig nog onbekende dansen!

Voor hen die graag kennis willen maken met deze dansen organiseert het
Vlaams Dansarchief op zondag 20 maart 1988 te Schoten een kursusdag die aanvangt
te 10 uur en eindigt omstreeks 17 uur. De kursus wordt gehouden in de tTijlzaall
bovenzaal (Zae verdieping) van het lokaal tDe Gilder, Markt, Schoten. Het
dragen van turnpantoffels wordt aanbevolen. Drank bij de meegebracht latapzak
ter plaatse verkrijgbaar.

Inschrijvingen (telefonisch of schriftelijk ) dienen voor 13 naart toe
te komen bij het Instituut, Zamenhoflaan 4/8, 21-2C- Schoten, tel. O3l65a.74.67.

nieuwe dansen

Het Vlaams Dansarchief beoogt de publikatie in 1989 (ZS jaar Dansarchief! )
van een vijfde bundel net nieuwe danskreaties. Mogelijk zijn er hier of daar
nieuwe dansen tot stand gekomen die zo waardevol zijn dat ze in de toekomst
welticht tot ware volksdansen kunnen worden. Reden waaron met deze een oproep
wordt gedaan om op zaterdag 9 juli, tijdens de jaarlijkse Vlaarnse Dag te
Schoten, dergelijke dansen op het festivalpodiun te demonstreren. Personen
die zelf niet over een groep beschikken om hun danskreatie te laten demonstreren
gelieven zich in verbinding te stelfen met het Instituut. Er zijn steeds
groepen bereid om de dernonstratie op zich te nernen.... .rnits ze daartoe zo
vroeg nogelijk worden aangesproken.
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aan bod

lot viering van haar 2G-jarig bestaan organiseert
de'Renchtâler Trachtentanzgruppe Oppenau (Baden-Uiirt-
temberg/Schwarzwald) van 27-29 augustus 1988 haar 13.
Ortenauer Kreistrachtenfest.

Hoogtepunkt van dit feest is de kleurrijke feeststoet
waarvoor zowat 2.5OO deelnemers verwacht uorden.

De inrichters zouden er prijs op stellen dat enkele
goede Vlaamse volkskunstgroepen aan dit feestgebeuren
zouden willen deelnemen. Kontakten dienen daartoe onver-
wijld gelegd met de voorzitter Anton Walter, An Farn,
3, 7603 Oppenau/Renchtal, Duitsland.

nieuwe folder
Zopas verscheen weer een nieuw

a1le dansbundels, boeken, brochures
verkrijgbaar zijn. Op verzoek wordt deze

21.v laamse dag

VARIA

folder rnet gedetailleerde opgave vem
en muziekplaten die bij het Instituut
folder gratis toegezonden.

Op zaterdag 9 juli 1988 wordt te Schoten, in het kader van het 3oste
Internationaal Volksdansfestival een jubileumfestival dus! - de 21ste Dag
der Vlaamse Volkskunst gehouden.

Met het oog op een efficiënter werkj-ng en een betere taakverdeling werd
het komitee, gelast met de voorbereiding van deze rdagr,nog uitgebreid, zodat
vertegenwoordigers van haast alle volksdansfederaties er zitting in hebben.

Al ontbreken
verloop van die
weer ruim aan bod

Zaterdag 9

Het i.s in
om tijdens de
nodige aandacht

ons op dit ogenblik nog andere gegevens omtrent het programma-
dag, toch staat het reeds vast dat alle volkskunstelementen

zulLen kunnen komen: dans, zang, vendeLen en oude ambachten.

juli.....een dag om er bij te zijn! Dus...datum vrij te houden!

elk geval dui.delijk de beooeiing van het Vlaams Vendelarchief
'Vlaamse Dag' van zaterdag 9 juli e.k. te Schoten, weer de

te vragen voor het vlaggezwaaien.

Er wordt gedacht aan:

het aanleren van de Reeks van Tongerlo en de Taxandria-reeks, waarbij het
aanbeveli.ng verdient dat de geinteresseerde vendeliers en korpseri op voorhand
deze reeksen eens zouden inkijken;

de gezamelijke uitvoering, tijdens het namiddagprogramma, van één of twee
dezer reeksenl

de demonstratie van enkele nieuwe vlaggespelen; vendeliers of korpsen die
die terzake wat te bieden hebben dienen dit evenwel zo spoedig mogelijk -
en alleszins voor 1 juni te melden aan het fnsti.tuut m.o.o. het opnaken

van een programma;
aan de festivalinrichters andermaal het voorstel te doen om de openingsvoor-

stelling (en waarom niet elke voorstelling?) te laten beginnen met een mooi
vlaggespel;
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inf o- reeks

De meeste, door het fnstituut verzorgde publikaties werden ondergebracht
in een rreeksr. Zo de reeks rTraditionele dansenr, de reeks rDans Nur met
nieuwe danskreaties, een reeks rVendel Nur uaarvan het eerste nurnmer reeds
verschenen is.

Daarnaast werden in de loop der jaren nog een aantal brochures gepubliceerd
die, aI zijn ze thernatisch vaak gebonden, toch los van elkaar werden uitgegeven.
Om praktische redenen zullen deze publikaties, bij heruitgave,in een rlnfo-
reeksr worden ondergebracht.

Bedoeld worden o.m.: Tennj,nologie Vlaanse Dansen (nr.1), Belanopte Notenleer
(nr.2), Beknopte Geschiedenis van de Dans (nr.3), Enkele ideejes over Dansregie
en Podiumgebruik 1 nr.4), Komt, Ghespeelkens (meerstemrnige bewerkingen van
dansen (nr.S). De in voorbereiding zijnde bundet 'Bij vtiegend vaandel, een
slaande tromr wordt dan het zesde nurilner in de reeks.

uw "vol ks kunstdo ku ment at ie "
is niet volledig indien ge nog niet beschikt over:

al de elf bundels met traditionele dansen uit de Vlaamse gewesten, uitgege-
ven door het Vlaams Dansarchief; bezit ge reeds bundel XI net: Jan pigewit,
Jan Smet, Polka Stap en Streep (allen uit Nederokkerzeel), naast de Kadril
van Kampenhout (verbeterde versie), Kadril van Schaffen en Kadril van Zichem;

het boek fGentse Kontradansenr, na jarenlange studie door Nora Van de Voorde
en André Debra samengesteld op basis van het in l-757 verschenen gelijknanige
boek van de Gentse dansmeester Robert Daubat;

de vier bundeltjes met nieuwe Vlaamse dansen, uitgegeven in de reeks rDans
Nu'; dansen a1s Sint-Valentijntjesdans, Dorpskermis, Boerenkermis, Dans rond
de Schout en Suskewiet zijn in de Ioop der jaren reeds tot algemeen verspreidefvolksdansen! geworden, terwijl de prachtige dansen als Klonpennazurka, Zotte-
kermis, Margriet, Draden Spinnen en Marjolijntje tot het vaste repertoire
van heel wat groepen behoren, zonder evenwel de andere dansen te vergeten
die het allen tzee? goed doenr;

'Het vliegende Veldel'; elke vendelier die zich respekteert dient te beschik-
ken over deze rcatechismusr van het vendelen in Vlaanderen;rVendel Nu' en 'Vendeltermenr: twee uitgaven die onweerlegbaar bijdragen
tot een heropleving van het vendelen in Vlaanderen, tot een waardevolle verij-
king van ons vendelrepertoire!

En...volgende publikaties kunnen slechts tot stand worden gebracht....door
de verkoopopbrengst van andere uitgaven!

dit is het laatste nummer

dat werd toegezonden aan de abonnenten die hebben nagelaten hun abonnenments-
bijdrage voor 1988 te storten. We zijn er van overtuigd dat het bij veten
een vergetelheid is, in de overtuiging dat het tot 15O fr verhoogd abonnements-
geld geen beletsel kan zijn om u,eer in te schrijven voor de nieuwe jaargang.

Herhalend wat op de eerste pagina van dit nurnmer werd vermeld: slechts
dank zij advertenties, steun spabonnementenkan 'Volkskunst' in stand worden
gehouden. )

Aarzel niet: Iaat uw linkerhand niet weten wat de rechterhand doet en
stort meteen uw steungeld of abonnementsbijdrage op rek.nr. 4L6/3O7945L/83
(stortingen, geschreven met de linkerhand worden ook aanvaard....!) 15
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PAASIEESTE}I

PAASFEESTEN VAI{ LEUVEN

met internationale folklore
31 maart tot 4 april 19BB

Organisatie:

Stadsbestuur & Festivalkomitee

KANTKLOSJES

marc de maertelaere
HOOISTRAAT 124, 9210 DESTELBERGEN -HEUSDEN

tel.O91/3O.67.18
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VERSCHILLII,IDE IIODELLEN IN tsUBIlVGA, EBBEIIOUT, ESDOORN,

PALISSANDER, PAU ROXO, PERELAAR, QUATAI4BU , ZAPATERO,
EN ANDERE HOUTSOORTEN VRAAG ONZE KAÎALOGUS
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INDUSTRIEPARK. BALENDUK 218, B-39O0 LOMIVEL

î 011/54 41 01 TELEX 39161 VEKEMA

OPEN VAN 9uOO TOT l2uOO EN VAN I3u3O TOT lSuOO
DIIISDAG EN VRIJDAG ToT 17u15
ZATERDAGNAMIDDAG EN ZONDAG GESLOTEN

INDUSTRIEPARK HAASRODE
AMBACHTENLMN 21 3OOO LEWEN

rEL. 016/2(J^.44.53

ALLEEN OP DINSDAG EN VRIJDAG
VAN IOuOO TOT I2u3O EN VAN l3u3O TOT l8uOO

Fabrikant en leverancier van historische en folkloristische
kleding, schoenen, Laarzen, kasjmier sjaals, zakdoeken,

sieraden, linten, hoeden, alle soorten wapens, enz.

Katalogus op aanvraag.
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