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EBBEI-tOUT, ESDOORN,
QUATAT{BU , ZAPATERO,
VRAAG ONZE KATALOGUS



VOLKSGEBRUIKEN

driekoningen \

Een oud volksgebruik dat zeker verdient in ere te
wordcn hersteld is wel het vieren van Driekoningen. Vroeger
was dit feest algemeen verspreid, zoweJ- in de stad als
op het platteland. Daarvan getuigen' o.m. de schilderijen
van Jan Steen, Jacob Jordaens en David Teniers- Men wist
er toen een bonte avond van te rnaken. '

Rond vijf uur rs namiddags kwamen de genodigden toe.
Terwijl ondertussen het vrouwvolk in de keuken volop bezJ-g
was met het bakken van pannekoeken en wafels, trokken
de mannen een kaartje in de rbeste kamerr, tot de tafel
gedekt was en het gebak werd opgediend.

Na het gebak werd koffie geschonken en dan kwam men met glazen aangedragen.

De 'koningstrekkingr kon beginnen. De geplooide (opdracht-)briefjes werden

in een slaapmuts, hoed, kous of beurs gestopt, er werd nog eens goed geschud

en ieder mocht op zijn beurt een briefje trekken, ook de vrouwen en de kinderen'
Dan mocht elXeàn zijn rijmpje hardop voorlezen,wat aanleiding gaf tot algemene

vrolijkheid en gejuich.

Tot de traditionele rgenodigdenr behoorden: Koning, Schenker, Voorproever,
Portier, Kamerheer, Raadsheer, $childknaap, [ilry3gg9r, I3!, $!g' Zwitser'
Geheimschrijver, Biechtvader, [!g, Kok, Knecht, Rechter, adygked en E-eÈl-

iO" ""a."tt:"ae 
voor de jongerén). Er waren zoveel rlotent als er disgenoten

waren....en als er meer aanwezigen waren, werden nog andere toegevoegdl

op een onverklaarbare wijze viel het lot van de Koning meestal te beurt
aan vader of grootvader, terwijl dat van de nar terechtkwam bij een vrolijke
jonge gast, wat de stemming ten goede kwam. Andersom zou minder gelukkig
zijn. Wie het koningslot trok, werd op algemeen. gejuich onthaald. Hii mocht
(maar moest niet) zich een koningin kiezen.

AIs alle loten getrokken vraren, richtte de Koning zich met een korte
(luimige) toespraak tot zijn onderdanen. Hii beloofde met blij gemoed te
zullen regeren en wenste alle aanwezigen veel leute en plezier. Als eerste
verordening Eaf hij het bevel de glazen vol te schenken, wat prompt gebeurde,
op zijn koningsbeker na. Dan stond de Kamerheer op en die riep: rrDe Schenker
schenktlrren deze goot de koningsbeker vol. Dan riep de kamerheer: 'rDe Voorproe-
ver proeft!,r. Deze nam de beker, nipte er even aan (soms slurpte hij een

flinke teug) waarna de kamerheer riep: rrDe Koning drinkt!t' Op dat ogenblik
was iedereen verplicht mee te drinken. Wie zich aan deze verplichting wou

onttrekken, werd door de nar prompt tzwartr gemaakt!

De grote plechtigheid was nu voorbij en de avond werd verdergezet onder
het zingen van volksliedjes, het opgeven van raadsels of het tappen van moppen

en het maken van huismuziek. Ook oude vertellingen werden opgedoken en dan

werd het muisstil. Als de natafel lang genoeg had geduurd, werd de tafel
opzijgeschoven en het feest eindigde , met familiespetletjes, met of zonder
pand, en natuurlijk met een danspartijtje. Tot slot werd warme brandewijn
als slaapmutsje geschonken. De lichten werden gedoofd en de kom werd vlammend

midden of tafel gezet. Toen in de blauwe schijn der vlammen sommige genodigden
naar best vermogen lelijke snoeten gingen trekken, EinB het er spookachtlg
aan toe. Het gebeurde wel eens dat Driekoningen op bezoek kwamen met hun

ster en rommelpot en bij de aanwezigen een ornhaling deden voor een'liefdadlg
doel.
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0m er de stemming in
overal zijn neus tussen
doen lachen.

hing veeî- af
om te kurrnen

die rnoest narnelijk
en de aanwezigen te

te houaelr
steken

van de nar:
gekscheren

Gelukkig voor ons heeft nen noq nkoningstrekbrievenf terug kunrlen vinden
uit de vorige eeuw, zcdat we kunnen kennismaken met de al-oude rijmkunst.
En er waren rpareltjesr bij, ook rnooi versierd!
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De zch))d.l<neclut
€en wapenkneclut, een {Link zoldao't,
7Le dzaag,t de LLe{-d-e uaan ltLi 

^gaat,
HLI- heedt geen v/Loutr, lLLj' hee{t geen knoozt'
€i loot Z.ln Lt"{iez dat al-z tzoozt'

De knecJut
Heb Lh geen needzLg ombt voarutaan

'7k dien' en maak geerL guoot gebaan,
l,l)Ljl govee-L henen gzoot in.zcluLin
w[elz- ondezz meez dan knech'ten 74n'

De antz
/loud,t buL/<en en voe'tetz wanm

Vul maLLgLLik uu dann
Houd,t de achtezPozt goed oPen

€n /aat de dohtez naan de duLve'L lopen!

0e bieclttvaden
€.n wi)-t gii blech-ten, kom dan .maa'L,
LLe{zt op 

-een 
andzen dag von 't i-a.az

't 
'12 

hàden {eezt voon g4oot en H-ein
\aan mag Ltu., lzendez ook bii 7r/n!

De advocao't
Wel plzLtat 3al een advocaat
llaan toch kon ltLi n-Let vliegen
€en Tnpegaoi lrce{t ook 3*in .Pnaat
Itaan kon Zo eng n-Le,t LLegen!

0e zeclvtez
De we't benuztend oP de mach't
Behoud't at LL/d lzaaz Vuaazzte kzaclut
Zo tûd,t lrcl vonni-z - volg't d'e ztza{
€n Lk, Lk waz niin honden a{'

De bettl
1k ben een zYmPa'thLeke gnzt
ût SuoaL lrct bli/-t1'e yaaL lzet pazt
Zo dtent tot e-d,e,L voll<zvennaken
lemond. een kopie kleinez maken'

0e bode
5a vn-Lenden, maal<t thonz goed'e zlen
84 't {'L/n geba}< en bnuLzend blez
Oit i-z me-t nLine n-Leuai'aazzg oe't
0e boodzchap dLe Lk bnengen moet'

0e ge|rc)ntchniivez
Hei vol)-e g,laz dient uLtgednonken
€n 't ledlge ueen volg.ezclwnlten
Zo zctneei Lk 't kon-inklLik beve'L

Op pezl<oment von eSelzvel!

0e kok
Aan Nnnekoeken en wa{e'Lenbak
Kent nen de meeztez i-tt t t vak
)och en meLziet ende blez
1z e Vlaondnen geen Pl-egLen!

0e NnnelLkztez
€en goed pno{'Li,t'LLik 3ulintie
LedLg,t wel- VLi.nen tnog,.
Zo LLk ik glad miin zchotù LiL
€n LeAkez anao]<t naan nog-

Zelden go't
It)at iA \et o{ utel ytu dzinhen
WaL Lk laat )n 't LLchaant Vinken
't lle,Lpt o{ zte.Ipt nLLi ruLet een- hnan

'k Wond. geen SatLLgLlzd-d geuaaz!

0e LLennzan
Al-z men )-uzLLg /æe{t gedzonken
Çtee.ten en den ulin gezchonken
Speel Lk l-uztig oP de anaa.lL

Voon de vnLenden a)legaaz.

Nele
lvllin noed.en bl-ee{ al-t Vlaotn4e v/LoLu)e'

Sfeed,z aon lzaaz volF en taù- ge'tzot'ttue'

€n Zrn Lh V-laond-zen ook.5.o geenne'
3k ïLLi-t lze-t bed-d- dez Vlaamze deenne'

Lomme Çoedgal<
0e ve,tte kâuken Lz tn'L4n dzoom
Aon ta{l ben Lk n-Le't 3o 'Loom,
€n alz een deenne 't bLezke zchenkt,
Ben Lk 3o lam ruLe-t alz ge denkt!

De moeial
}Le me-t all,ez VLch l:emoe-Len

lrloe.t eeniedpn ae.L vez{oe-Len
Want ?Li Sien zchLez nie.t me't al
Ot Zr7 

-zpelen 
rlen noeia)-.

0e 7ot
'k 

"tvtoe't mijn SotLLghoi-d' be'tonen
WLi-l hLen ve.Le 7ot't.en uory?'
}ie al- vech.ten om den PnLiz'
€n d,Le got Lz, Lz n'Le't uliz!

Al,Lemonzva.Lend.
Jk ben de vzLend van a'L'Le metL4QrL

'k tl)il n-Le.tz al-z de vn-Lendzchap aQn4etl

leden ben L/< LLe{geta'L
1a,t behaagut m'L1- 't bezt von al!
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Aan inspiratie bleek men niet te kort te komen" Zo waren er nog: de

raasbol, d€ blaaskaak, d€ venus-koppelaar, de hoorndrager, de hennetaster,
de gortentelder, de muizenvanger, de langtong, de rentmeester, de niemandsvriend

"nr., 
enz.. Men kende zijn pappenheimers en wist wie en over de vloer kwarn"

Aan het klaarmaken van de benodigdheden vooraf beleefde men ook aI veel
plezier. De kamer wed versierd met kettingen van gekletlrd papier: strookjes
werden tot een ringetje geplakt en in elkaar geschoven. De koningsmantel
werd genaakt van een stuk rood fluweeL (nu kan men zich met rood crêpe-papier
behelpén); de kroon werd gesneden uit goud- of zil-verbordpapier en versierd
met driekoningenmotieven- De scepteï' was een rdikke tak, waarvan de bast kunstig
werd ingesneden.

Voor de nar maakte men een J-endegordel met rinkelende belJ.etjes en dito
mutsl een stokpop, die een nar uitbeelde' kreeg hij sonrs in de hand en natuur-
lijk mocht de gebrande kurk voor het zwartnaken niet worden vergeten' Men

r"" vindingrijk genoeg om e1k een teken van zijn waardigheid te geven: een

ganzeveer voor d; geheimschrijver, een rode muts en strop voor de beulo een

lrote sleutel voor de portier, een dik boek vor de advocaat, een grote kan

voor de schenker, enz..

Tot slot bracht de koningdan,nog een' rtroonreder. De nar, die achter de

koning op een stoel stond, onderbrak regelrnaiiqo tot algemeen joltjt van

de aanwezlgen. Soms werd de troonrede voorafgegaan dcor een tblljde J-nkomstr,

een plechtige stoet rnet een vaste volgorde" Eerst de ZwJ'tser, dan de Schildknaap
(met schildj, dan de Koning (met ev. de koningin), de Raadsheer met de Kamerheer

de Nar, de Biechtvader en de Rechter, da Arts met de Geheimschrijver, de

Schenker met de Voorproever, de Portier met de BeuI en daarna de rest (dat
hangt af van de ooms en tantes, neefjs en nichtjes di-e op het feest aanwezig

ziji, terwijl ook de buren niet werden vergeten! ) "

tr,alter De Decker

BLbLLogza{,Le

vAN Æ. ,RA|T, C. Neden-{andze volJ<zgebnuLken- bll- h,oog/,.t-/ci,agen,1947
re. reCK€R, W'., 0n-Lekon-ingen{ol-k.Loie, i-n wenkmCo 'l//Le vLezen {eezt: Kenzt{eezt'
( me,t i),L.ll , 1978 ( uLtvezkoclttll .

P€€T€I?S K.C., /!e,t Vlaamze Volkz,LeverL, 794) en 1962 (+'i))-.tnekbnle{
1d., €Lg^ Aazd, 7946
VAN re,V€JV, D.!., Nedezlnnd.z VolkzLeven, /?2O
7d. Von DzLekon-ùtganavond en Keuninl<i,e zpe)en, 3-d"
SCHI?,7//I/w, 9., Nedezl-ondze Vol/<z/<unde, 7?)O
T€R IAAN, /(., Fo'lA<.Loniztizch il)oondenboe/<, 797+
V€l?. €.lST, A., Foll<.Lon-L,tLLzche TL4dzple.g.el-, 3. d.
ALg?€CHT? ç., )zLekon-ingenavond, /960
æ. /vl€g€l?, 11. , Vezgome)de Opztel-Len, )-n Vol-l<zkunde, /q66
re. ,AÇ€R, t. L. , Vol-kzgebnuLken in /led.enLond, 1?8/.
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fn een korte bijdrage wondt door' dezelfde auteur verteld hoe in septem-ber

L935 in de jeugdherberg Alverenberg te Assent tot de oprichting van VTVO

werd besloten. Van zijn hand is ock de bijdrage rVolkskunst j-n Vlaanderen

in de bezettingstijd (fgaO-fgaS). Opgenomerr werd tevens de teket van een

artikel dat Wauters reeds in 1976 (in fOns Ë{eemi} en in 1978 in het boek
,ZeE kwezelke, wilde gij dansen?r) had gepubliceerd onder de verwarrencie

tit;l rVijftig jaar volksdansbeweging in \tlaande:'ene. Een bijdrage die bi"j
haar eerste publikatie in de volksdansbeweging enigszirrs hi.lariteiÈ had ver"sekt

door het feit dat haast 85% van de tekst louten op VIV0 betrekki.ng had en

voor het overige beperkt bleef... "bii de naamverrnelCing van enkele na-oorlogse
volkskunstorganisaties en -initiatieven, al-smede en!<ele persoonlijke randberlier-

kingen !

Interessant is alleszins de opname ven een reecs
artikel over rVIVO en de politieke stromingeror'

in 194i verscl-ienêt'r

Op basis van gegevens , vernreld in het Vlr*rO-tiidschrj"ft 0 De Speel ,nan e

en verdeeld over twee hoofdstukken werd door de redaktieraad een overzicht
gebracht van de werking tussen tijdens de jaren 1935-i939 en de periode iE'4O-

19442 scholingsweekeinden, kursussen, boekbesprekingerl, aankondigingen en/af
verslagen van feestavonden. Ook een aantal administratj"eve gegevens omtrent
de stichting, dê bestuurlijke hervorming en de ombouw tot verenJ-ging zonder

winstbejag, een lijst van de aangesloten l<ernen, speelscharen en graepen'

alsmede een lijst van de leden die in VIVO een l-eidende taak hetrben vervuld.
Informatie wordl gebracht omtrent de examens voor voordansers en dansl-eiders

en een beknopte inhoud van tDe Speelmanr, nrs' l- tot 30'

Met de biografie van Edgard Wauters, een nawocrC van de redaktiepJ.oeg

en de perstekst, .,r"""p""id n"a.v. de stichiing van het tvol-kskunstdocurnentatie

en -archief Edgard Wauters met schenking van voLkskunstgroep rBoerke llaase

bij de Stedef ijXe Openbare Bibliotheek van Sint-l'{j"klaas' wordt de brochure
besloten.

Alles bij elkaar een mooi overzicht van wat er rloor VTVO binnen het
tijdsbestek van nauwelijks een negental. janen aarr pj-onienswerk werd verzet"
Resultaten waarmede duizenden, ooit beziel-d met veel idealisme en een encrme

inzet, een mooie bladzijde hebben geschreven in Ce geschiedenis van de volks*
dansbeweging in Vlaanderen.

Na 1ezing van de brochure hebben we ons toch wel even afgevrâagd wat

de bedoeling van de samenstellers was geweest: Gewoonweg historisch gegevens

bij elkaar te brengen betreffende de 'p5-onierstj'id0? De huidige generatie
te wijzen op de voorgeschiedenis van de vol-ksdansbeweging? zo ia, dan zal
de publikatie ongetwijfeld haar nut hebben"

Voor ons heeft de publikatie geen volledi.g beel-d gegeven van het voonrnatrige

VIVO. Waarom werd niet alles verteld? VJaarcrn cntbrekerr precies die gegevens

die een brug hadden kunnen slaan tussen de r,'roegene en na-oorlogse volksdansbe-
weging? We bedoelen die toch zo waardevol-le gegevens die -Oinnen VIVO bii
elkaar werden gezant m.b.t. orrze eigen volkskuLttlur" uit de briefwisseling
met Wauters bliikt dat dergelijke gegevens in grote getale aanwezig moeten

zijn !

We hebben nog niet alle brieven bij elkaar kunnen brengen die we ti.jdens
het laatste decennium van Edgard l,rlauters mochten ontvangen. Hij schreef ons

ooit:
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in het bezit te zijn van het
samengesteld door Fred Engelen,
dels van zijn echtgenote Nel;.

- dat VIVO in 1937 eigen volksdansblaadjes met

- dat in 1936 in Essen en Edegem dansen
te Essen, en verder door Oda Thiel in Gent;

Kempische dansen heeft uitgegeven
werden opgetekend, o.m. de rKolomr

- dat hij eenrKadril van Brechtrkent en eenrVlaamse Lintendans';
- een nog niet verwerkte dokumentatie te bezitten over ereepdansenr;

- eên J-ijst van artikels, persknipsel, notars en handschriften;
- dat; meer dan honderd ( I ) Vtaamse dansen rrgeheel of gedeeltelijk'r door hem

werden opgetekend en/of waarvan referenties bestaan in het VlVO-archief (opgave

van februari 1976).

Tevergeefs hebben t e meermaals gevraagd om fotokopie van de hiervoor
vermelde gegevens: we werden steeds verwezen naar het VfVO-boek dat Wauters

in voorbereiding had. Een grondige studie van deze informatie zou heden ten
dage nog heel nuttig kunnen nawerken voor de volksdansbeweging. ook de rLeiders-

bladenr alsmede de voorzeker talrijke verslagen en dokunenten die nog niet
werden vrijgegeven.

Al met aI is het wel duidelijk dat, in tegenstelling met wat door het
stadsbestuur van sint-Niklaas in een persnota werd medegedeeld, het Documenta-

tiecentrurn nog lang niet het volledige VlVO-archief bevat. Tijdens de voorstel-
ling van het boek vroeg Jozef wauters, broeder van Edgard, dat het stadsbestuur
zorr rvillen zorgen voor het vervoer van de rest van het VlVO-archief...waarvoor
wellicht noEI een camion nodig zou zijn!

uiteincielijk kan de vraag worden gesteld of men met de uitgave van de

hier besproken bundel niet wat overijld te werk is gegaan, lÀlas het niet beter
geweest te wachten met de publikatie ervan tot rallesr was doorgenomen' tot
de vlVo-werking in zijn volheid en uitgebreidheid kon worden beschreven?lllas

het bovendien niet nrrttig geweest enkele deskundigen uit de hedendaagse

beweging te betrekken bij het ordenen en venverken van dat volumineus archief
om het aldus funktionneel te laten nawerken ?

Bij het openstellen van het genoemde Documentatiecentrum verklaarde
de VfVO-voorzitter z ".....€enz geca,talog - en azchLe{matezLaal
ovez volkzkunzt opQn 4taon "ru . /vte'te'en wozd't' in ûJ
geval eerL ,aak gàhuozde kn-iliek te d.Lkwil.lz .1e.,1eone-"tingnn en noto'2 oy4tebongen b -. , on-toe^gankelLik vo.oz

,nË4no navonzittg,aren'.h' en we.ten chappelLlk ondezSoek. ln V7VO wezd .pneciez
beoogd. Levende'en 'be.Lee{de' volAzkunzt te bevondenen ..e}L geen dood {o'l-klozLane.
0" opntchrtUg van he.t n'Leuue centzun LLg in d'ege Uin"'

We Leven daarom weer rin blijde verwachtingr, bezield met de hoop weldra
op speurtocht te kunnen gaan in de rest van het VlVO-archief en daarbij de

gelukkige vinder te kunnen zijn van heel wat waardevolle gegevens' We zullen
dan de eerste zijn om in een aanvullend artikel te wijzen op de verdiensten
die vIVo heeft gehad voor de hedendaagse volksdansbeweging.

handschrift van twee bundels met Vlaamse dansen,
alsmede een perskLaar ontwerp van twee dansbun-

F. G.
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VLAAMSE GASTRONOMIE

academie voor streekgebonden gast ronomie

Ontegensprekelijk behoort de eigen gastronomie
van een volk tot zijn kultuurpatrimonium' Mooi voorbeeld
daarvan is voorzeker de steeds rrog zo geroemde rFranse

keukenr. Doch Frankrijk staat met zijn rcuisinel

deze ervaring dat in 1966, onder
dr. Jozef lrleYns en Jan Lambin,
reiken' Joachim-Beuckelaer-eremerk'
'Vlaamse gastronomier op bijzondere

Het was vanuit
impuls van wijlen
het jaarlijks uit te

werd ingesteJ-d, voorbehouden aan wie de

wijze doet kennen, waarderen en beoefenen'

JozefWeyns'eenvandemeesttoonaangevendevolkskundigeninhetVlaamse
land, tevens oprichter van het openluchtmuseum te Bokrijk' en Jan Lambin'

decennia J-ang BRT-presentator van het toeristisch programma 'Postiljon 
"hadden daarmede de eerste stap gezet van wat in 1981 zou uitgroeien tot

de ,Academie voor streekgebonden Gastronomier, kortweg A'S'G' genoemd'

Deze Academie is een multi-disciplinair studiegenootschap dat zich tot

doelheeftgestelddestudietebevorderenvandevoedinginhetalgemeen'
de streekgebonden gastronomie in het bijzonder' ze wi:- een stevige wetenschap-

pelijke basis uitbJuwen en de achtergrondinformatie verruimen van de eigen

gastronomie als deel van ons kultuurpatrimonium' In de 'oude Brouwerij' te
,s Gravenweze] beschikt het A.s.G. over een waardevol centrum voor opzoekingen'

raadplegingen en studiedoeleinden'

De resurtaten van de werking worden uitgedragen langs het rMededelingsbrad

en verzamelde opstellen'. uen kfeine greep uit de onderwerpen die reeds behan-

detdwerdenwijsterduidelijkopdatdoordeA.s.G.zeerverdienstelijk
werk wordt verricht dat iedeis uàIangstelling en waardering verdient' 0m

het maar bij rrecePtenr te houden:

Aardbeienboek
Recepten uit Vlaanderen in Frankrijk

. Genezende bloemen
HutsePot
Kersenalcohol uit het Maasbekken

NieuwPoortse haringgastronomie
Boekweit en Pannekoeken
Varkensnieren oP zijn Balegams'
Lierse Vlaaikens

Aalsterse Vlaaien
Gents Waterzooi
KoninginnehaPjes - KiPPenPastei
Gerechten met Karnaval of Vastenavond
Wijnbouw in Vlaanderen: vroeger en nu

Vlaams zwijntje oP wildwijze
Barbecue
Koontjes of kaantjes
Aal-sters ajuinen met Faluintjessaus

Uit gesPrekken die we met Jan Lamb

in de loop der jaren reeds ontelbare st
geerd en bestudeerd' Voldoende om m

Ioit komen tot een grotere belangstelli
zelfs tot een heroPleving van de I

welwenselijl<dateensbeslotenwordttotdeuitgaveVaneenofmeerdere
boeken. Boeken die dan niet alleen maar een reeks van recepten brengen' doch'

waarmogelijk,ookwathistorischeinformatie.O.i.ishetdebestewijze
omorrzeVlaamsestreekgerechtenweertoegangtedoenvindeninrestaurants,
opgediend te worden bii feestmaaltijden, ".if" 

te doen doordringen bij onze

gezinnen.
54



Lezend lid van de A.S.G. kan men worden door storting van 4OO fr op

rek.nr. 409/652347I/7I, bedrag waarvoor U dan het driemaandetijks tijdschrift
wordt toegezonden. De A.S.G. staat verder open voor al1en die zich als werkend

lid meer lntensief willen inzetten voor de beoogde doelstellingen. En....is
U toevallig een of andere gastronomische wetenswaardigheid bekend uit vroeger
dagen, vergeet niet het te melden aan Jan Lambin, Oosterveldlaan 98' ?6LO

wilrijk, te1 . 03/44O.02.09.

VLAGGEZWAAIEN

yendelierstref f en in haacht

Op zondag 23 oktober werd in -het Don-Bosco"llnstituut
te Haacht de najaarsbijeenkomst gehouden yan de 'Verbroede-
dering van Vlaanse Vendeliers. Dat er in de wereld van
de vendeliers belangstelting bestaat voor samenwerking,
dat velen er met - een groot enthousiasme bezield zijn'
teveng zeer leergierig zijn, bleek eens te rneer uit het
grote aantal deel-nemers. Een zestigtal personen konden
worden verwelkomd, waartussen een dozijn tanboers. Het
verschijnen van de bundel 'Bij vliegend vaandel een slaande
Tromr was immers de aanleiding voor een eerste initiatiedag
voor tamboers, tot begeleiding van vendeliers.

Waar meerdere groepen voor het èerst deelnamen aan een Verbroederingsbij-
eenkomst, werd vooreerst nogmaals een bondige toetichting gegeven omtrent
de bedoeting en de werking van de Verbroedering die zonder enige organisatori-
sche vorn , zonder bestuur en zonder leden zich al jaren inspant voor de ver-
spreiding van het vendelzwaaien in Vlaanderen.

De hogervermelde nieuwe pubtikatie werd voorgesteld' Het betreft een

handleiding voor trombegeleiding bij vlaggespel die elders in dit nummer

nader wordt besproken.

Het grote aantal deelnemers leidde
verdel-en over twee sporthallen, terwijl
afzonderli jk vergaderzaaltje.

Even werd
Ieiding: eens
experiment vrij

tot de noodzaak de vendeliers te
de tamboers onderdak vonden in een

Het is hard werken geworden die dag. Niet het minst voor de vendeliers
aan wie do.or lesgevers van het Vlaams Vendelarchief de vendelreeks van Tongerlo
alsmede de muziekreeks rDe Leeuwerck' en de 'Gildegroet' werden bijgebracht.

De tamboers kregen informatie over de verschiftende tromsoorten en hun

onderhoud. Hen werd tevens bijgebracht hoe een trompartij op papier wordt
gezet en hoe dergelijke notering kan worden gelezen. Al deze theorie werd

in praktijk gezet met het spelen van enkele oefenstukjes en het instuderen
van de trombegeleiding, geschreven voor de 'Gildegroet'. Het verliep allemaal
vrij vlot, doch niet zonder de meest-voorkomende ervaring: er wordt veel
te luid gespeeld en velen kunnen toch zo moeilijk het tempo houden!

deze trombegeleiding getoetst aan de praktijk van de vendel-bege-
men inzictrt had in het verloop van de rGildegroet' viel dit
goed mee! !

De aanwezigen werd de gelegenheid geboden om wensen en gebeurlijke proble-
men naar voor te brengen betreffende materiaal, opleiding, repertoire van

vlaggespelen, muziek en tamboerwerk, kledij, enz.. Tevens werd gevraagd om opga-
ve van zoveel mogelijk binnen- en buitenlandse adressen van vendeliersgroepen
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en werd een kort pleidooi gehouden voor het meer en meer in gebruik nemen
van landsknecht- of gildetrommen (met de juiste afmetingen! ), met, als vroeger,
mooi versierde ketels.

Tot slot van de dag werden meerdere nieuwe vlaggespelen gedemonstreerd
die onderworpen werden aan de beoordeling van de aanwezigen.

Een najaarsbijeenkomst die voorzeker weer zijn nut zal gehad hebben!

nieuwe pub li kat ie

Zopas l-iet het V1aams Vendelarchief een
nieuwe bundel verschijnen met als titel 'Bij
een vliegend vaandel- een slaande trom' . Een titel
die duidelijk wijst op de bedoeling en de inhoud
van de uitgave: trombegeleiding bij het demonstreren
van een vlaggespel.

Talrijke iconografische en bibliografische
gegevens bevestigen ons dat in vroegere eeuwen
vlaggespel muzikaal begeleid werd. Hetzij hoofdzake-
fijk ritmisch door een (of meerdere) trommen,
hetzij meer melodisch door fluit, doedelzak of
een ander bl-aasinstrument. In het boek rHet vliegend
de Vendel t werd reeds een gans hoofdstuk gewijd
aan de muzikale begeleiding van vlaggespelen.

Ileden ten dage worden in de meeste groepen en gilden de vendeliers niet
begeleid, zelfs niet door een tamboer. En a1s er dan enig slagwerk is, is
het vaak nog van bedenkelijke kwaliteit en vervult het niet ten volle de
taak die het toegemeten is.

De veelvuldige vragen om om voorlichting terzake hebben het Vendelarchief
er toe gebracht de hogervermelde brochure te publiceren. Naast een beknopt
historische toelichting omtrent de verschillende tromtypes bevat ze een zo
bondig mogelijk gehouden notenleer voor slagwerk. Verder heel wat tips voor
begeleiding van vlaggespelen, een aantal loopmarchen voor meerdere tromsoorten
en enkele voorbeelden van trombegeleiding (o.m. bij Gildegroet en de Noordkempse
Reeks ) .

Zoals ze is opgevat is deze brochure niet al-leen nuttig tot begeleiding
van vendelspel, doch ook voor tamboers in gilden, volkskunstgroepen, jéugdbewe-
ging, enz..

Het geheel werd samengesteld tot F. Geens, decennia lang leidinggevend
op het gebied tamboer- en trompetterskorpsen, jaren lang muziekverantwoordelijke
in de Chiro-jeugd en als jurylid steeds nog aktief bij muziekwedstrijden.

De nieuwe brochure kan telefonisch (Ogl0Se.74.67) of schriftelijke besteld
worden bij het Instituut of door storting van 2OO fr op rek. 4L6/3O79451-/83
van dit Instituut.
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Yolkskunst in beeld

Enkel-e jaren geleden werd op initiatief van het Instituut voor,Vlaamse
Volkskunst op de Vrijheid te Hoogstraten een standbeeldje opgericht dat een

dansend Kempisch gildepaartje voorstelt. Dit als hul-de aan de toen pas overleden
Louis Doms, de man waaraan we het behoud van zovele Kempische dansen te danken
hebben. Geborery' in het gehucht Achtel, gelegen tussen Rijkevorsel en Hoogstra-
ten, verbleef Doms het grootste deef van zijn in de laatstvernoemde gemeente"

Jarenlang hadden wede overtuiging dat, alleszins in Vlaandêren, dit
het enigste monumentje was dat gewijd was aan een volkskunstuiting" Het komt
inderdaad niet zo vaak voor dat de verbondenheid tussen dorp of stadsdeel-
en de eigen volkskultuur tot uitdrukking wordt gebracht in de vorm van een

standbeeld.

Zopas ontdekten we dat reeds in november l-976 in Luykgestel (Noord-Brabant)
een standbeeldje van een vendelier werd opgericht" Dit op de plaats waar

zich vroeger de dorpspomp bevond. Boven op een gemetselde kolom staat een

bronzen beeld van een vendelende gildebroeder. 0p de zijkant van de kolom

werd een koperen plaat bevestigd waarop de namen van alle sinds de oprichting
van de Sint-Martinusgllde in 1595 bekende giJ-deheren (2), hoplieden (l-2)

en koningen en keizers (SO) weraen gegraveerd.

STREEKDRACHTEN

musea:een bron Yan informatie

Met het oog op het streekdrachtenon-
derzoek is het bezoek van heemkundige
musea of van tentoonstellingen die
het thema 'streekdrachten' behandelen
wel een noodzaak. Nog heel wat kleding-
stukken worden nog zorgvuldig bewaard
en brengen vaak interessante informatie,
niet alleen over model en vorm' doch
eveneens over de aangewende stoffen
en versieringen. In de afgelopen jaren
hebben medewerkers van de streekdrachten-
commissie dan ook reeds de meeste musea

bezocht, op het gebied van kledij geÏnven-
tariseerd €D, waar mogelijk en nuttig'
de nodige foto's of dia's genomen.

Ook in de afgeloPen maanden werden
aldus meerdere museum bezoeken gedaan'
waarvan hier een kort overzicht.

Spaantje of spaanhoed

Het Gerard Meeusenmuseum van Esse4 is zeer bekend om haar verzameling
vanrnutsen.ne"e@andaugustusj.1.debasisvooreententoon-
stelling die onder het motto rGoed gemutsts - Mutsen en kleding van rond

19OO' in de plaatselijke Kiekenhoeve werd gehouden'

hle kregen er heel wat te zj^en: de Vlaamse speldjesmuts, de Belgische
muts of rtrekmutsr, de kanten slaapmuts, dê 'twee-toerekensmutsr (vooral
gedragen in de streek van Hoogstraten) , het meidenmutsje, het 'lolletjel
àf 'koof;e, of de weekdaagse muts, de zwarte cornet van Meerle. ook het 'Markie-
zaats kroontje' of rfroezelr met wasbloempjes dat te Essen boven de nuts
werd gedragen.
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Essen(provincie Antwerpen) en Nispen (Noord-Brabant) behoren tot het
zelfde mutsengebied. Zo publiceerde M. Van Terheyden-Oudenhuysen reeds in
lg7g in 'De Spyckerr, het heemkundig tijdschrift van Essen, een bijdrage
over 'Dorpsfiguur in Nispen. Vrouwenmutsen wassen en plooien of pijpen: de

'Mutsenplooisterr (p. I4L-L49). En in hetzelfde jaar schreef A.H. Van Dort-
Van Deuren in hetzelfde tijdschrift (jg.36, p.1-O5-123) het artikel rDe goedge-
mutste Brabantse boerinnen.

Op de tentoonstelling te Essen bemerkten we ook'pelerines'of schouderman-
teltjes, dê zwarte moederkestès, de kapmantel, dê blauwe kiel of rtoekelr,
de faas of het 'fosken'. Ook de rieten manden ontbraken niet met o"a. de
rklepkorfr en de reierenkorfr. Bij deze tentoonstelling verscheen een 16

bl-z. tellende catalogus.

Het Poldermuseum-_van Lillo-fort (Antwerpse havengebied) werd door de

Heemkundigè Kring vuul de Antwerpse Polders volledig gereorganiseerd. Hier
kwamen de rvleugelmutsr, de jak, de Kasjmierenneusdoek, de pelerine en de

eierenkorf mooi aan bod.

Naast de Antwepse Polders is ook de Kempen een interessant onderzoeksgebied
voor streekdrachten en kledijgeschiedenis. E. De Vos, medewerking van de

heemkundigekringl-D-e-.'BrakkenlvanOelegemonderzochtdestreekdrachtin
de XIXde eeuw van Broechem, Oelegem, Ratrst, Schilde, UJijnegem, $lommelgem

en Zandhoven. Foto's van de geitenbonden in de Kempen zijn hiervoor een dankbare
informatiebron. Zo vinden we dat op een geitenkeuring in 1928 te Oud-Turnhout
de boerinnen o.a. een Kasjmierenneusdoek, een cornette of een kanten vleugelmuts
droegen (1).

Ook in Brabant werden enkele tentoonstellingen aan streekdrachten gewijd.
In Hoeilaart organiseerde de heemkring 'Het glazen Dorp' in het Kultuurhuis
Koldam een retrospectieve, gewijd aan de Italiaan Bonalini. Giuseppe Bonal-ini
(fgOA-fSSA) schilderde portretten van meerdere Hoeifaartse figuren. O.m.
van J.B. JoIy, de'suisservan Hoeilaart, die hij voorstelde met zijnrsteekr,
de hellebaard en de band van ordehandhaver in de kerk. Petrus Laureys werd
n.a.v. zijn huwelijksjubileum voorgesteld met een bol-hoed op het hoofd. Zijn
echtgenote Maria-Anna Laureys-Michiels droeg toen een rkappetjel op het hoofd
met het haar in een scheiding in het midden. De kinderen Marcel'Bourgeois
en Marcef Wollanders droegen een marinepakje.

De tentoonstelling van het rComité 1O0O jaar Meerbeekr in de feestzaal
van Everberg bracht onder het motto 'Zeven episoden uit de geschiedenis van
Meerbeek' en in het kader van de Nationale Witlooffeesten - 1988 van Kortenberg,
een overzicht van de streekdracht en van de mode van de XVIde eeuw tot in

de XXste eeuw in een Middenbrabantse gemeente, Naast de kledij kwamen ook
de woning, de verlichting, de verwarming,,, het vervoer en de verbindingsmiddelen
aan bod.

In het Provinciaal Museum Caitlo (Vieux Genappe), een van de llapoleonis-
tische musea rona Waterloo, vonden we tekening van Jan-Baptist Dekoster'
eens de gids van Napoleon I bij de slag van Mont-Saint-Jean (Waterloo). Hii
droeg een blauwe kiel en een slaapmuts. De tekening werd gemaakt op 29 oktober
:rAZI in 'La belle Alliance' . We vonden dezelfde kledij terug in het Musée

Groesbeck de Croix te Namen. Zowel A. Michel als Baptist Monin worden hier
voorgesteld met een blauwe kiel en een slaapmuts

Met het 'Modemuseum van Hasselt' in het Oud-Gasthuis (Thonissenlaan
73) kwam een nieuw kledijmuseum tot stand. Het biedt een algemeen overzicht
van de mode van de Fin du sièc1e (fSAO-fggS) tot omstreeks 1970. De tweede
ttournurer van de jaren tachtig is er te zien. Het was een rqueuer of rcul
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de parisr, gevormd door een onderjurk met een soort haltre rcrinoline' (hoepel-

rok) en een vulsel van paardehaar ter hoogte van het achterwerk' Ook de sportrno-
men aan bod" El-k kledingstuk heeft er

bretellen i-n de Xt'/IIIde eeuw achteraan
elijk werden z'e met knopen aart'de broek

Een gastvrije Barones Betrancie de Moreau g

van 21' augustus l-988 op het kasteel van

Ze stel-de de kledijverzameling v?n haar ka n

we dat de witte bruidsjurken Ëti de adel slechts mode werden rond LSBo' De

rtournurer van die jaren werd door de adel spottend een 'suivez-moi-jeune-
homme' genoemd. De adelijke dames droegen tcen niet minder dan 6 japonnen

boven elkaar :een hemd, een corset' een 'cache-corsett waarboven dan nog een

'jupon raide, met baleinen en twee bovenju::ken" De kanten kousen wercen sorns

met parels versierd' wat in die dagen de rç'erleusest heel wat werk bezorgde'

vrouwenbenen mochten nochtans nrei ge-ien wo:'ceri: wanneer een jufirouw el'/enties

haar kanten r..ù"--ïi"t ,ien was er reeds sprake van erotiek! De was werd toen

gedaan met asse in plaats van zeep' en het strljken, vooral van de lakens'

lebeurde met een strijkpers, beladen met zware stenen'

ook in oost-Vlaanderen zijn nog heel wat sporen omtrent de vroegere

streel<drachten.Ineenvolgendnrrtt""vanoostviaamsezantenbrengtondergeteken-
de een bijdrage over 'streekdrachten in oost-vlaanderen' Het Meetjeslandr"

Een derde artikel in de reeks narHet Land van waasr en'Het Land van Neveler"

eveneens nog wat te vinden" Interessant is c'm"

in 1825 te Oostende rnaakte 'Quayo Custom House and

werklieden met witte schorten'

DeDienstvoorCultuurVandeProvincietr,est-V]-aanderenorganiseerde
in oktober in Harelbeke en Tielt eèn eerst-e Provinciaal volksdansfestival'

onswerddebeoordelingvandekledijopgedragen.opvallendisnogsteeds
de donkere kledij van de volksdansgroepen' Anachronismen komen nog al te

vaakvoor:eenvrouwenkledijVanlB4o-185Oen<iemaninkledijvanl9oo.
TypischekledingstukkenzoalshetIspaantje',ofdeWestvtraamse'spaanhoedl
zoals die bescilreven werd in rRond .den Heerdr vonden we niet terug in de

streekdrachtenrekonstruktie'

In Ulest-Vlaanderen is
de tekening die G. Hunt
Hotel'. HicroP o.a. sjouwende

DT. H. VANNOPPEN

(1) VAN CAMP W.,
(z) JoRrs, F.,
1988, p.13

De geitenbonden
De bretellen

in de KemPen - Cns
van Roosevelt, Het

H em, 1-986 ' P. l-8O61-8-a

Iaatste Nieuws, 9 en 1-O juli

moderne techn iek

.....indienstVanopzoekings_enstudiewerk!Hetdr.ingtzichmeerenmeerie er door geboden worden' Reeds geruime
ef als het VenCelarchief gebruik gebruik
tschrijven. van de dans- en vlaggespelbe-
nmmissie wordt het ook een ?gewenste

noodzaakr!

rn de loop der jaren wer=d een niet onaa:'dig aantal politiesignalementen
van vooral de vorige eeuw bii elkaar gebracht" signalementerr die steeds op

de meest nauwkeuri g wiize een béschrijving brengen vart de vermiste of gevonden

personen, vooral dan van zijn ktedij'
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Die gegevens zouden moeten kunnen verwerkt worden. Verwerkt eveneens
de ontelbare bi.bliografische gegevens die op het ogenblik reeCs bij elkaar
werden gezant. Welke computerfan is bereid om de Streekdrachtencommissie
een helpende hand toe te steken bij de verwerking van alle nnateriaal_? De
vraag is vrij dringend, gelet op het feit dat, na jaren opzoekingswerk, de
periode is aangebroken om alles te verwerken tot tekst te behceve van het
geplande standaardwerk over'Streekdrachten in Vlaanderenr.

JUBILELJMJAAR 1989

vlaams- neder landse dansdagen paasdagen 198'9

'rHier en daar aan droverkant, daar en hier is Neder'land'i. Zo schreef
ooit onze befaamde dichter René Declercq. Inderdaa<i -behoren we in Noord en
Zuid tot hetzelfde volk, spreken we dezelfde taal, is beider geschiedenis
nauw door efkaar verweven, zijn onze tradities gelijklopend, zijn we <iragers
van een zelfde kultuur en vol-kskultuur" FIet is daarom zeker te betreuren
dat we van elkaar al te weinig afweten, niet het minst watonze danstnadities
betreft.

Het is vanuit deze overweging dat door het Instituut, als inzet van
de viering van zijn 25-jarig bestaan, het initiatief werd genomen om tijdens
de Paasdagen-1989 andermaal 'Vlaams-Nederlandse Dansdagen' op te zetten.

De aanwezigen zal de gelegenheid geboden worden off, onder de leiding
van befaamde dansleiders uit Noord en Zuid, deel te nemen aan de initiatles
in traditlonele Vlaamse en Nederlandse dansen, Nederlandse en Vlaamse nieuwe
danskreaties êû, niet het minst, in de Gentse Contradansen. Idat deze laatste
betreft wordt er aan herinnerd dat, na jaren opzoekings- en studiewerk, kortge-
leden een waardevolle publikatie met 'Gentse Contradansenr van dê XVffIde
eeuwse Gentse dansmeester Robert Daubat is verschenen.

Wanneer

Waar

Praktische gegevens

Van zaterdag 25.3.1989 om 14 u" tot zondag 26"3.1989 ca. L7u.

Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 59, 215O Malle
(in deelgemeente Oostmalle) n tel. 03/3LL.52,72'

Bereikbaar Rijksweg Antwerpen-0ostmalle-Turnhout
autosnelweg E 3 afrit Zoersel-Oostmalle
autosnelweg E 10 afrit Brecht
autosneLweg E 39 afrit Massenhcven

vanaf het centrum van Oostma,-ile ca" i kn richting Tulnhout
en Can, linksaf, Çâ" 250 n

rnet autobus,/Buur"tspoorwegerr met -i i jrr 4:- van Antwerpen naar
Turnhout, halte op rijl<sweg Antwerpen-Iurnhout op 25O m (stop-
Cienst )

Uitgenodigd zijn alle etîvaren dansers uit Noord en Z.uid

Inschrijving voor 1l- maart 1-989 te zenden aan het Instituut, Zamenhoflaan
4/8, ZIZO Schoten. Een inschrijving wordt slechts ai-s definitief
aanvaard na ontvangst van het inschrijvinesgeld
l-250 Bfr, bedrag waarin begreoen is: arrondmaal' overnachting'
ontbijt, middagmaal, vieruurtje en cieelnamesom

1989 op bankrekening 416/3079451183
Vlaamse Volkskunst -Schotenr, met de

Betaling voor l-l- maart
t.n.v. rlnstituut voor
vermelding rMaller .
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Meebrengen Danspantoffels, bedlinnen (ter plaatse ev.huurbaar aan l-25
Bfr), slaap- en toil-etgerief.

Hopelijk mag dit grensoverschrijdend initiatief de verdiende belangstellinE
genieten en brengt het Noord en Zuid nauwer samen bij de beleving van een
vol-kskul-tuur die in het verl-eden dezelfde wortels heeft gehad.

btizonder aanbevolen

* Joep.LJgep.f. - drie bundeltjes met kinderdansen, genoteerd en uitgegeven
door Frans Jacob (verkrijgbaar Kan. Cardj-jnpl " L7, 22OO Borgarhout)

+ D ose.n__rÀil Noord-Brabant en andere Conrreien - een bundel- net 27
prettige dansen van El1y OiCeraad, uitgave Ne'"'ofocn: 275 fr

x Dansen ui_b de zuidelijke Lage Landel - een reeks van zes bundels
(meer dan 1OO dansen) op Noordbrabantse en Vl-aamse voiksmuziek genoteerd
door Elly Olderaan: 850 fr (pakket van zes bundels)

* @en., vroeger en nu - Dr. E.Van der Ven - ten Bensel - bondige
heruitgave van het in 1942 verschenen boek rDe VolksCans in Nederlandr:
50O fr (laatste exemplaren)

* @ situerine en proli_el_ van-_.9.e vclksdansbewaging*_ln
\@ndgf,en Kris Geens, Licenciaatsverhandeling K.U" Leuven:5O0
fr (laatste exempl-aren)

" Yf-aams_e Volksmuziek - cassette van Vlaamse dansen, uitgevoerd door
het Volksmuziel<ensemble Die Spelewei: 25O fr=

" Ej__Ig5!9]4\ - Hubert Boone, in reeks: Volks'muziekinstrumenten in
Belgiè en Nederland (laatste exemplaren): 360 fr'

* De Mondtrom Hubert Boone , uitgave van het Brusselse Ins rumenten-
museum: 35O fr (l-aatste exemplaren)

* Ontstaan , verspreiding en evol-utie van het Vendel-zwaaien in Vfaanderen
- Stefaanr Geens, Licenciaatsverhandeling K.U. Leuven: 35O fr (Iaatste

exemplaren )

BOEKBESPREKII{G

leider,waarom dansen wai?

Er was eens een onderwijzer met veel- belangstelling voor volksdans.
Zijn muzikale begaafdheid scherpte hij aan en de akkordeon werd zijn geliefd
instrument. 'Studeren houdt jong', meende onze onderwijzer en daarom volgde
hij een opleiding dramatische vorming en regie. Het voor ons liggende boekje
'Volksdansen, een uitingsvormr is de herwerkte uitgave van de skripte die
hij op het einde van zijn studies maakte.

In het begin tast de auteur UJalter Roozend.aal zo 'n beetje zijn terrein
af. De definitie en verschijningsvormen van volksdans in Nederland zijn dingen
waar wij wellicht niet van wakker liggen. Bij de vraag rexercitie of expressie?l
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peutert jij al_ wat dieper in het gemoed van menig dansend lezer" Wanneer-nt: 
het verder heeft over de gevolgen van een eenzijdig technische benadering,

nodigt hij ons heel- uitdrul<kelijk uit tot geëngageerde lektuur"

Vooral de manier waarop hij de dingen neerzet voelt erg dynamisch aan.

Een stukje theorie wisselt af met uitgesponnen praktijksituaties. Eén grote
konstante: leg je gevoel in je instruktie" Dit houdt in dat 5e de groep aanvoelt
die voor je staat. Dit sfaat ook op de expressieve mogeri.jkheden die achter
een dans schuilgaan.

Natuurtalenten hebben wel een niet te onderschatten aantal passen voor.
Toch kunnen zelfs minder begaafden leren hoe ze een oefenstonde optimaal
kunnen benutten. Begrippen als 'flexibiliteit', !aanmoediging' (in plaats
van veroordeling), ,groepsgerichtheid'en'speels karakterrworden plots basisgege-
vens. Ze overstijgen de techniciteit en zetten zich door in het progral-nnra

en de uitvoering ervan. Dit moet de dansers ertoe brengen de taal van het
lichaam te gebruiken: lnzet, vullen van de ruimte, blik en spontaniteit beliclra-
men letterlijk en figuurlijk de aangeboden muziek. Walter Roozendaal schrijft
wel wat over technische didaktische hulpmiddeltjes (Cie hii gedeeltelijk
ontleent aan lremke Van Doorn-Last), maar wordt niet eenzijdig technisch.

"Volksdansen, een uitingsvormrr is een pretentieloos werkje. Het bevat
geen diepgaande schemars noch vervel-ende theoretische ballast- Het leert
à. volksdansleider hoe hij dansen tot leven kan wekken. I'De dansers mogen

niet het gevoel hebben dat de struktuur van de dans een soort gevangenis

is, naar het voorschrift van de dansleider", afdus de auteur. Aanbevolen
lektuur voor (kandidaat) volksdansl-eiders. Hun groep zaI er wel bij varen!

Gert Laekeman

DIVERSEN

"volkskunst,, een grgePsblad ?

',Ji.i zit in een gemakkelijke zetel met een tasje koffie, en wilt nog

eens nagenieten van een prettig dansfeest, van een meiviering, van het jongste
festival of van een groepsreis in het buitenland"....en grijpt naar ons tijd-
schrift. In feite is het echter een wonder dat je ons tijdschrift nog te
Lezen krijgt: ei, zo na was er geen tijdschrift meer! Wegens gebrek aan teksten
werd immers overwogen om er mee te stoppen! "

In die stijl werd reeds menig exemplaar van een groepsblad a1s rhet

laatste nummerr aangekondigd. Wie ooit bij de redaktie van een tijdschrift
betrokken was weet uit ervaring wel dat het geen sinecure is om rregelmatig'
voldoende interessante en boeiende teksten bij elkaar te krijgen. Met keukenre-
cepten en moppen kan men wel enlcele btadzijden vullen maar kan men de lezer
toch niet blijven boeien! En dan spreken we nog niet eens over het typewerk,
het drul<ken, inbinden en verzenden, wat toch ook heel wat centen en inspanning
vergt.

Wat reeds jaren door een aantal groepen gedaan wordt vinden we daarom

een geslaagd oplossing: voor alle leden werd een abonnement genomen op 'Volks-
kunst, waaraan dan door de groep met een inlegblad de werkingskalender wordt
toegevoegd: goedkoop, gemakkelijk en nuttig! om eens over na te denken!
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een droom wordt wer kelij kheid

Hoeveel muzikanten, toondichters en arrangeurs hebben er- al- niet van

gedroomd hun muzikale ideeën mooi afgedrukt te zien verschijnen? Het bleef
,roo" de meestên bij een droom, omdat het uitgeven van muziek steeds,een zeer

dure aangelegenheid was. Daar komt nu verandering in! We hebben iriderCaad

beslist met een muziekuitgeverij te starten, zodat we in staat zullen zijn
om op een professionele wijze muziek af te drukken. Dit zullen we voor, volksmu-
zikanten doen aan zeer voordelige voorwaarden, waarbij de prijs per bladzijde
vanzelfsprekend enigszins afhankelijk zal- zijn van de komplexiteit van de

partituur.

Zonder noemenswaardige meerkosten kunnen ook partituren worden afgelever'fl,
getransponeerd naar om het even welke toonaard, nodig voor bijv. irrstrr:menten

in Sib of Mib. Indien U geTnteresseerd is om uwe partituren te laten rirukken,

neem dan eerst eens kontakt met Jan en Ch,ristien Geuns-vergauwen, Fier+-ogstlaat

11O, 3O3O Heverlee, tel. 016/22.97.49.

pilootgroePen

In het vorige nummer verscheen reeds een meer uitvoerige bijdrage m.'b.t.
nieuwe danskreaties. Flierin werd om medewerking gevraagd van een aantal 'piloot-
groepenr, waarrnede bedoeld werd groepen die zich bereid verklaren om nieuwe

danskreaties op hun programma te nemen, te ervaren hoe ze bij de dansers
over komen en well<e fouten of zwakke punten er gebeurlijk in de dans verscholen
zitten. Het is ontegensprekelijk wel de beste wijze om te ervaren of de betrok-
ken dans ooit van 'dans' tot rvolksdansr zal kunnen groeien.

Reeds enkele groepen hebben op de vraag gunstig gereageerd. Graag wil
het Dansarchief op nog enkel-e groepen méér kunnen rekenen" Kan dat? Wefke

groep, welke dansleider wiI zijn steentje bijdragen?

In hetzelfde artil<el werd tevens gevraagd Cat personen die gebeurlijk
een of meerdere danskreaties nog in een farde hebben steken ons van cie dansbe-

schrijving een kopie zouden willen bezorgen.

meisjesdansen

In de meeste volksl<unstgroepen telt men wel meer meisjes dan jongens.

Wat bij het dansen vanzelfsprekend problemen brangt: meisjes die langs de

]<ant rnoeten blijven zitten, of meisjes die steeds maar op cie plaats vEIn een

jongen moeten dansen. Het is vanuit d,eze ervaring da-t het Dansarchief dan

ook besloten heeft een bundel met meisjesdaneen samen te stellen. Bundel

die zich dan ook niet al-Ieen tot volkskunstgr-c,epen richt, maar eveneens tot
meisjesverenigingen en jeugdbewegingen"

Een tiental dansen zijn er in
graad en voor zowel kleinere als
deze nieuwe publikatie tegen juni 1989

voorzien! van uiteenlopende moeilijkheids-
grotere bezetting. i{et Dansarchief hoopt
l<Laar te hebben.
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doedelzak sPelen

kan men nu dus aangeleerd krijgen' De voi-ksmuziekschool van sint-Niklaas'
gelegen in de Nijverheidsstraat, uieat daartoe de mogelijkheid' Belangstellenden

kunnen zicr- oest in verbinding stellen met ofwel Bart De cock' Zonnekeno

52,27OO Sint-ruiLia.s, tel. OZ/22i.81.58 of met Dirk Van der Speeten' Parkstraat

13: eveneens te Sint-Nik1aas, tel' 03/777'22'25'

folklorestoffen

We ontdekten toevallig te Antwerpen, op

(nabij het gebouw van de voetgangerstunnel)
stoffen, gebloemde en gestreepte, die erg
van fol-klorekleedjes.

Het Zand 1, aan de Scheldekaaien
een winkel met een kêuze'van

geschikt lijken voor het naken

Het Instituut bezit bovendien een lijst van fabrikanten van folklorestof-
fen in Duitsfand en Oostenrijk' Verkrijgbaar op aanvraag'

gunst kooPjes

Bundels met noteri van dans en melodie:

Barn Dance (Nederl.tekst)
Hoy-hoy - Femke van Doorn (nuitstatig)
Israel-ische Volksdansen (19)
Joegoslavische nansen (2a)
16 Joegoslavische dansen- nr.1
16 Joegoslavische dansen - nr.4
Macedonistre dansen( 25)

Bundels met dansnotering: l-OO fr per exemplaar

Dansen voor ouderen -nr.3 (17)
Bulgaarse vofksdansen (fS)
Bulgaarse V olksdansen (ZO)

Dansuri Populare Romanesti ( trtederl . uitgave ) (es ) :

Specificul Dansuli Popular Romanesc (ttederl'uitgave)

Lanssoeelplaten (Nevofoon): 25O fr per exemplaar

20 dansen uit instruktieprogramma'/intern'dans- A2

20 dansen uit jeugdleidersprogramma - 81

l-OO fr per exemPlaar

" l-ex
3ex

- 1ex
l- ex

.: 3 ex
3ex
2ex

3ex
2ex
2ex
2ex
1ex

2ex
l- ex
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advertenties

Een belangrijke bijdrage tot het in stand houden van dit tijdschrift
wordt ontegenspreketijk geleverd door die perscnen of handefszaken die e:'

enige publiciteit in voeren.

Daar in 'volkskunstt slechts publiciteit wordt opgenonen van handelszaken'

firmars, instellingen en organisaties die enig ver'band houden met Ce volkskul-
tuur of de beoefening ervan, bereikt deze publicitei-t steeds een geî"ntereeseerd

lezerspubliek.

Elk worden er in vlaanderen tientallen festivals of br-'izcndere vclkskunst-
manifestaties opgezet. Er is voorzeker geen vocrdeliger en efficienter wljze
van publiciteit dan door he'.i plaatsen vaR een aan-kcndiging ''ran dergeli-jke

initiatieven in rVolkskunstr" Dit trjdschrift bereikt immers al-Le or's bekende

volkskunstgroepen in \rl-aanderen i

Gelet op het aantal- exemplaren waal"op ?'rrelklskunst' verschi jnt, geiet
tevens op het ruime verspreidingsgebied (viaanderen, Frans-vfaanderen en

Noord-Brabant) is een advertentie in dit tijdschrift wel het overwegen waard!

Prijs voor publil<atie tijdens een ganse jaargang (4 nummers):

hele bladzijde
(buitenpagina 5.OOO fr)
halve bladzijde
kwart bladzijde

Belangstellenden dienen ons

voor off-setdruk) de gewenste
voorbaat.

voor 1 februari l-989 in zwart-wit (geschit<t
tekst en bladschikking te bezorgen' Dank bij

25 x 16,5 cm

l2r5 x 16,5 cm

12,5 x 8 cm

4,OOO fr

2.500 fr
1.5OO fr

steunbijdragen

In dit laatste nummer van de 12ste jaargang .dient een bijzonder dankwoordje

gericht tot de groepen, personen ên or$ar:isaties die door een steunbijdrage
van minstens 1.OOO fr uiting hebben willen geven aan hun waardering vocr

de werking van het Instituut. Hun penning was in het voorbije ;aar een welgeko-

rnen steun.

waar 1989 voor het dan 2s-jarige Institurut een ;u-oileumjaar is en neerdere

nieuwe publikaties worden gepiand, hopen we in dat jaar weer te mogen rekenen

op de simpatie en de r,-rildheid van velen" Stort vandaag nog uwe steunbijdrage
op bankrekening 4L6/gO7g45L/83 t"n.v. het Instituut' Zo wordt meteen de financie
zlterheid voor de werking van 1989 verhoogd. Da'lk, 'Jank!

eindejaarsgeschen k : een danspakket

Beschikt uw speelman nog over alle rnelodietjes van onze Vl-aamse dansen?

Zijn de dansbundels van uw dansleider nog wel volledig? of zijn ze door veelvul-
di; gebruik misschien niet netjes meer? Gun deze belangloze medewerkers eens

een eindejaarsgeschenk !

N.a.v.deeindejaarsfeestenwordtaangilden,groepenendansfeiders
aan bijzondere voorwaarden een 'danspakketr aangeboden waarin begrepen: de

bundels fV t/n Xf van de reeks 'Traditionele Dansen uit de Vlaamse Gewestenr'

alsmede de bundel-s L t/4 van de reeks rDans Nu" Prijs van het pakket 25oo

fr + 50 fr verzendingskosten. Bestellingen door" cverschrijving op bankrekening

41,6/3O7g45L/83 t.n.v. het Instituut of telefcni ch op nr" a3/658'74'67'
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dringend Yerzoek

Vrij regelmatig ontvangt het Instituut mededeling omtrent initia ieven
die ieders aandacht waard zijn en waar het Instituut voor honderd procent
achter staat. Helaas bereiken die mededelingen vaak heel laattijdig, d.w.z.op
een ogenblik dat er omtrent het betrokken initia ief geen melding meer karr
gemaakt worden in rVol-kskunstr.

tVolkskunst' verschijnt steeds
en 1 december. Dit houdt in dat
tevoren op de zete:. van het fnstituut

dit is het laatste nummer

omstreeks l- maart, l- juni, 1- september
teksten of mededelingen uiterlijk 15 dagen
moeten toekomen.

van de 12de jaargang. trJie even de inhoud van de vier nurnmers die dit jaar
verschenen zijn overloopt, za)- moeten bevestigen dat ook in 1988 weer heer

wat informatie werd verstrekt m.b.t. de werking van het Instituut, de verschil-
l_ende elementen van onze volkskultuur, de vol-kskunstbeweging in Vlaanderen.

Haast ZS jaar verricht het Instituut nu opzoekings- en studiewerk. A1

deze inspanningen hebben evenwel sfechts zin indien het resultaat ervan op

voldoende ruime schaal kan worden verspreid en de groepen en vol-kskunstbeoefe-
naars bereikt waarvoor het dan toch al-lemaaf is bedoeld "

FIet tijdschrift rVolksl<unst' is daartoe voorzeker het beste niddel: ver-
spreid o.rai gans Vlaanderen en in ruime mate over Frans- Vlaanderen en Noord-
Brabant brengt het bergen informatie m.b.t. onze Vlaamse volkskultuur, omtrent
alles wat reilt en zeil-t in onze volkskunstbeweging'

Het is wel een bemoedigende ervaring dat jaa'r na jaar de belangstelling
voor het tijdschrift, vooral voor het nemen van een abonnement' bliift toenemen"

Het is een welgekomen bijdrage in de financiering van deze driemaandelijkse
publikatie. Het Instituut moet het immers nog steeds stel-Ien zonder enige
overheidssteun zodat met abonnementen, advertenties en verkoop van boeken
en platen alle werkingskosten moeten kunnen worden gedekt!

FIet abonnementsbedrag blijft als vorig jaar bepaald op 150 fr. Mogen

we voor de vernieuwing van het abonnement om het volgende vragen:

- wacht geen maanden om uwe betaling te doen doch schrijf meteen het verschul--
digde bedrag over; zo kan tijdig een abonnentenbestand worden opgemaakt en

kunnen de verzendingsetiketten in druk worden gegeven;

- wil- op uwe stortingsstrook de juiste naam en adres van de abonnent vermelden,
gebeurlijk met opgave van de groep waartoe hii/zii behoort;
- wiI ons elke adreswijziging mededelen, zo kunnen nutteloze verzendingskosten
worden vermedenl

indien U niet meer aktief bent in de vol-kskunstbeweging, niet meer tot
een groep behoort of geen belangstelling meer heeft voor dit tijdschrift'
laat het dan weten: ook zo l<unnen nuttel-oze kosten worden vermeden!

Met dlt alles kunnen de l-ezers er in ruime mate toe bijdragen dat er
bij het verschijnen van het tijdschrift geen vertraging ontstâat, dat er
bij de verzendingen geen missingen gebeuren, dat het adressenbestand in orde
blijft en rVol-kskunst' bij de juiste personen bel-andt.

Om pral<tische redenen J-oopt het abonnement steeds van 1 januari t tot
3l- december. Het gaat aldus steeds in op l januari. l,r/ie zich bijv' in augustus
nog abonneert krijgt volledigheidshalve meteen de reeds verschenen nummers

van maart en juni nog toegezonden.

SteI niet uit tot morgen....stort vandaag nog het abonnementsgeld op
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DANIELS

KLEDING

UNIFORh'IEN EN KEPIE ' S

op maat voor

chauffeurs
politi.e, brandweer
muziekverenigingen

STOFFEI{ EN GARNITUREN

HEI'IDEN EN DASSEN

FAZEN, KIELEN, enz;

GEI'IKERBAAII 27 -29, 3520 ZOI'IHOVEN,

TEL; Ot_1/87-;32.67

nu is't de t ijd ...

* om uw jaarabonnement oP het

driemaandeli jks ti jdschri-ft
rVol-kskunst' te hernieuwen.

Stort vandaag nog 15O Bfr oP

rek.nr . 4L6 | sossasl I as t.n.v.
rlnstituut voor Vlaamse Volkskunst
* om uwe bibliotheek aan te

vullen met enkele Publikaties
over volksdans en vlaggesPel

x om uwe platenverzameling te

verijken met enkele verzorgde

uitgaven van Vlaamse vol-ksmuziek

Inlichtingen zijn steeds de

bekomen bii het 'Instituut voor
Vlaamse Volkskunstr, Zamenhoflaan
4/8, 2120 Schoten"tel. 031658.74-67
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WERKGEMEENSCHAP VOO R VOLKSKUNST

VJEVO verenigt en steunt Personen
voor het opsPoren, bestuderen,
aI wat, in de breedste zin van

behoort, in het bijzonder wat de

DAAR Z'T ZW IER IN !

en groepen die z:-ch inzetten
beoefenen en versPreiden van
het woord, tot de volkskunst
eigen volkskunst betreft.

VOLKSKUNST TS:

dansen
zingen

musiceren
vendelzwaaien

. handvaardigheid
zoeken naar de diePere betekenis

van oude volksgebruiken
en ze \teer integreren

VOTKSKUNST

is een levensstiil

Voorzitter:

Gudrun Van Eynde

Nieuwe Steenweg 2,
2698 Elversele
Ter. o52/46.21 .38

Secretaris:

nrigitte Peeters- Aché

Bremberg 12

1930 I{ossegem

re1. 02/7 59.33.o0
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