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KALENDER
Voor gedetailleerde info over activiteiten, bals, feesten, 

evenementen en festivals kan je terecht op onze websites:

https://www.instituutvlaamsevolkskunst.be  
en http://www.volksdansbals.vlaanderen

IVV Activiteiten
Statutaire Algemene Vergadering

Zaterdag 21 april 2018 om 14 uur in Stekene
Voor alle leden - zie verder in deze Volkskunst - Uitnodiging volgt !

Zaterdag 24 november 2018
Voor alle leden - Uitnodiging volgt !

Voorstelling nieuwe publicatie
Zaterdag 21 april 2018 om 16 uur in Stekene
Iedereen welkom

IVV Cursussen
Meer info over deze cursussen vind je ook op www.

instituutvlaamsevolkskunst.be

Dansen uit Diest
Tijdens Dafodil verzorgt het Vlaams Dansarchief een sessie over 
traditionele dansen uit Diest

• Zaterdag 12 mei 2018 van 10 tot 12 uur - zie bladzijde 40

Kennismakingscursus Vendelzwaaien 2018
• Zondag 22 oktober 2018 - VTI Leuven

Vendeliersverbroedering 2018
• Zondag 25 november 2018 - Herentals

Sporthal Netepark - van 9u30 tot 16 uur
(aanvang om 9u30 - inschrijven vanaf 9u00)

IVV Kalender
Alle IVV activiteiten, vergaderingen en cursussen vind je in onze 

Google-kalender

Bekijk de volledige kalender op onze website
https://www.instituutvlaamsevolkskunst.be/kalender

CONTACT
IVV - Secretariaat

Jubellaan 123
2800 Mechelen
+32 15 633499
+32 496 593523

e-post: secretariaat@
instituutvlaamsevolkskunst.be

IVV - Zetel
Dorpsstraat 83
9190 Stekene

Web en Sociale Media
URL: https://www.

instituutvlaamsevolkskunst.be
Facebook: /InstVlaVolk
Twitter: @InstVlaVolk

Info en bestellingen
Je kan terecht op het secretariaat 

voor alle info, bestelling en 
aankoop van onze publicaties en 
proefnummers van dit tijdschrift.
On-line bestellen van publicaties 

kan via de IVV - Webwinkel:
https://webwinkel.

instituutvlaamsevolkskunst.be
of per e-post: bestellingen@

instituutvlaamsevolkskunst.be

Bank
BIC: KREDDEBB

IBAN: BE14 4163 0497 5183

Ondernemingsnummer
0414 508 714

Foto voorpagina
Vlaanderen danst de Spilpolka tijdens de Europeade in Namen (2016)

◊ ◊
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EDITORIAAL
Volksmuziek in de duizend klassiekers

De Duizend Klassiekers van Radio 2 liggen alweer een hele tijd achter ons. Ze hebben weinig met 
volksdans te maken. Maar, volksdans of niet, muziek speelt een belangrijke rol in cultuurpatrimonia. In 
hoeverre kan de Vlaamse volkskunstgemeenschap een rol spelen in het aanbrengen van waardevolle 

muzikale bijdragen, al dan niet leidend tot dans?

Tussen kerstmis en nieuwjaar beluisteren we Radio 2 
in groten getale, omwille van de duizend klassiekers. 
Het gaat in het overgrote deel van de bijdragen 
over gezongen nummers. Eerder zelden horen we 
een instrumentale vertolking, zoals Apache van de 
(Belgische) groep The Shadows op plaats 995. Akkoord, 
we kunnen ons de vraag stellen of een schottisch, een 
polka, een wals of een mazurka enige kans maken in 
een dergelijke collectie. Alhoewel heel wat nummers 
aanzetten tot dansen, maken basisvormen van dans 
blijkbaar weinig kans.

Buitenland is troef in de top 10 van de 1000 
Klassiekers(1):

• QUEEN - Bohemian Rhapsody

• DEEP PURPLE - Child in Time

• BARRY WHITE - You’re the first, the last, my everything

• BRYAN ADAMS - Summer of ‘69

• ABBA - Dancing Queen

• STEVE HARLEY & COCKNEY REBEL - Sebastian

• THE EAGLES - Hotel California

• ABBA - The Winner Takes it all

• LED ZEPPELIN - Stairway to Heaven

• PRINCE - Purple Rain

Met Barry White kunnen we wel de dansvloer op voor 
een eindeloze quickstep, maar toch vragen we ons 
(1) Zie de volledige lijst op: https://radio2.be/_000-klassiekers/

bohemian-rhapsody-van-queen-opnieuw-op-1-in-de-1000-
klassiekers-2017

af of Vlaanderen niet wat meer had mogen krijgen in 
die top 10.

Op ’t Smidje van Laïs kunnen we nog een jig dansen. 
Dit volks klinkend muziekje was slechts goed voor 
plaats 886. We zoeken verder, zonder resultaat, naar 
muzikale bijdragen die enigszins in de geburen van 
volkse klanken komen. Geen Wannes Vandevelde 
of Walter De Buck. Wel Willem Vermandere die één 
nummer mocht leveren voor de 1000 Klassiekers: 
Blanche en zijn peerd, op plaats 878. Een walsje 
misschien? Miel Cools krijgt met Houden van enige 
aandacht, maar moet met plaats 942 tevreden zijn. 
An Christie’s Roos bekleedt dan weer de 38ste plaats, 
maar is een luisterlied.

Niettemin staan er toch nog 161 Nederlandstalige 
liederen op de lijst. Will Tura (n=10) en Clouseau (n=8) 
komen meermaals voor, maar ook Zjef Vanuytsel 
en Jan De Wilde mochten op sympathie rekenen. 
Concurreren met The Beatles of Abba staat evenwel 
gelijk aan vechten tegen de bierkaai.

Tot zover de cijfers.

We mogen ons afvragen of we werkloos moeten blijven 
toezien op het 1000 Klassiekers gebeuren. In welke 
mate zouden we kunnen meewerken aan de promotie 
van volkskunst via het plaatsen van volksliederen? 
We hopen dat hierdoor de muziek faciliterend werkt 
op het zetten van eenvoudige danspassen. Illusie? 
Laten we toch maar enkele suggesties doen.

Wat zouden we denken van ‘k Wil deze nacht in de 
straten verdwalen, dat onvergetelijke lied van Wannes 
Vandevelde? Vooraleer we de dansvloer opgaan voor 

Figuur 1: frontpagina van de 1000 klassiekers, editie 2017.
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een walsje, of voor de vindingrijke creatie van Renaat 
Van Craenenbroeck, beluisteren we de muzikale 
rijkdom van dit volkse lied. Wannes Vandevelde en 
zijn geweldig orkest hebben prachtige begeleidingen 
gecreëerd met heel wat chromatische bewegingen. 
Gewoon een muzikale uitdaging. Ook de tekst zet ons 
aan om mekaar een dansknuffel te geven. Prachtig is 
het – helaas nog steeds actuele - Kerstmis is dien dag 
dat ze niet schieten. Het betreft hier geen danslied, 
maar het refrein zingen we spontaan mee. Indien 
Radio 2 eind 2018 opnieuw de 1000 klassiekers 
lanceert, kan dit kerstlied meteen ook de sfeer zetten.

En wat zouden we ervan denken om de Gentsche 
fieste te importeren in de 1000 Klassiekers? In 
hoeverre zou de grootste familie van Vlaanderen 
geënthousiasmeerd kunnen worden voor ’t Vliegerke 
van Walter De Buck? Wat vrie weis is in Gent, mag 
toch ook vrie weis zijn in Vlaanderen? We kunnen er 
met wat goede wil nog een polka op dansen. Hoe 
komt het dat we dat stuk rasechte Vlaamse cultuur 
opzij zetten wanneer we mogen meewerken aan 
het samenstellen van een repertoire voor de 1000 
Klassiekers?

Laïs hebben we hoger al vernoemd met ‘t Smidje. Wat 
belet ons om inspiratie te zoeken bij Le Renard et la 
Belette? De andro die erbij hoort is laagdrempelig: 
iedereen kan meedansen. Helaas, Le Renard et la 
Belette was er niet bij in 2017. Maar niet getreurd, 
Noordkaap stond met Ik hou van u – die eindeloze 
wals - op de 52ste plaats.

Culturele rijkdom is geen garantie voor volkstoelopen 
of alleluja gezang. De rijkdom zit ingebakken in ons 
diepste zijn. Wellicht daarom blijven de uitingen 
bescheiden. Laten we het gegeven vergelijken met de 
sneeuwklokjes (Galanthus nivalis L.) die nog tijdens 
de winter, schuchter hun kopje boven de grond 
uitsteken. Wanneer ze verschijnen is de natuur nog 
lang niet ontvankelijk voor bloemenpracht. Daarom 
houden ze hun verschijning bescheiden. De bloem 
groeit uit een bol. Een verwante soort (Galanthus 
wornorii) was de authentieke bron van galantamine, 
een stof die de evolutie van dementie kan vertragen. 
Klein, maar verdienstelijk dus. Eens de bloempjes 
verdwenen, blijft de bol onder de grond rustig wachten 
tot opnieuw de tijd gekomen is om de bloemen te 
vormen.

Bescheiden of niet, we zijn schatplichtig aan 
volkskunst. Volkskunst die net zoals het sneeuwklokje 
het moment afwacht om te bloeien. Muziek, zang 
en dans hebben hun waarde, ook de wijze waarop 
wij muziek, zang en dans beleven. We kunnen nog 
lang doorgaan met opsommen van wat in de 1000 
Klassiekers van Radio 2 had kunnen zitten, maar niet 
te bespeuren was. Geween en tandengeknars helpt 
ons echter niet vooruit.

Zoals eerder al gesuggereerd kunnen we mekaar 
rendez-vous geven in het diepe najaar, om zo 
talrijk mogelijk te stemmen op volksmuziek. Het 
lanceren van de gedachte wekte tot nog toe bij mijn 
gesprekspartners weinig enthousiasme: och, we 
maken toch geen kans, want de VRT schuwt alles 
wat ruikt naar Vlaamse eigenheid. Het is niet te 
ontkennen: de openbare zenders zijn niet vies van 
enige commerciële invloed. Aandacht vragen voor 
Vlaamse volks(dans)muziek betekent de handen in 
elkaar slaan, wars van elk vooroordeel. Hoe klinkt 
het ook weer in de taal van Molière: Point n’est 
besoin d’espérer pour entreprendre, ni réussir pour 
persévérer(2). Wie de film One flew over the cuckoo’s 
nest heeft gezien, zal zich herinneren hoe Jack 
Nicholson tevergeefs probeert een marmeren blok 
los te rukken van zijn fundering, om hem door het 
raam te gooien van de psychiatrische instelling, en 
zo zijn mede-patiënten te bevrijden. Hij slaagt er 
uiteraard niet in om het blok ook maar één millimeter 
te verplaatsen. Zijn poging wordt op hoongelach 
onthaald, waarop Jack Nicholson droogweg antwoordt: 
I tried at least.

Proberen we ? We komen later op het jaar terug met 
deze gedachte. In afwachting lezen we in de totaal 
vernieuwde uitgave van ‘Volkskunst’. Alvast dank 
voor de steun en belangstelling.

Gert Laekeman
Voorzitter IVV

(2) Een citaat dat vaak (wellicht ten onrechte) wordt toegeschreven 
aan Willem van Oranje.

Figuur 2: Galanthus nivalis of sneeuwklokje
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WERKING IVV
Algemene Vergadering IVV vzw

De Raad van Bestuur van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst nodigt alle leden uit voor de statutaire algemene 
vergadering die plaats zal vinden op zaterdag 21 april 2018 in Stekene. De vergadering gaat door van 14 tot 16 
uur, aansluitend nodigen we alle leden en hun partners uit op de voorstelling van de nieuwe publicatie WO I, een 
kruispunt in het alledaagse leven of een veranderende Vlaamse samenleving.

Agenda
• 14 uur - Algemene Vergadering IVV

• 16 uur - Voorstelling boek, nieuwe Volkskunst, IVV met aansluitend receptie

Plaats van het gebeuren
Dienstencentrum Amalberga
Polenlaan 46
9190 Stekene

PUBLICATIES
W.O.I, een kruispunt in  het alledaagse leven of een 

veranderende Vlaamse samenleving
1918 betekende het einde van W.O.I. De wereld was sterk veranderd, ook in Vlaanderen.

Een goede reden voor IVV om aan een nieuwe uitgave 
te denken. Onder de leiding van Dr. Hist. Henri 
Vannoppen beschrijven 5 auteurs in 16 hoofdstukken 
de belangrijkste veranderingen in de volkscultuur.

Prijs
Richtprijs 35 euro (nog niet definitief)

Voorstelling
Zaterdag 21 april 2018
om 16 uur

Plaats
Dienstencentrum Amalberga
Polenlaan 46
9190 Stekene
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Zonder drank, genen klank!

Halveer de calorieën, verdubbel het plezier,

met STEPA-bier!
Suikervrij en toch lekker, met Stevia!

Limonades zonder calorieën

12 % korting voor alle volksmuzikanten!
Af te halen in ’t Fabriekske, Fabriekstraat 100 te Aarschot

Vooraf afspreken op 016-404049 of info@stepa.be 
Vanaf 20 bakken gratis thuisbezorging

Stepaja bvba, Parkbosstraat 3, 3001 Heverlee
www.stepa.be

ADVERTENTIE
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VOLKSDANS
Traditionele dansen uit Diest

Zaterdag 12 mei 2018 van 10 tot 12uur

We zijn dan in Diest voor een workshop met traditionele dansen die door de Diesterse gilden ‘de Lelie-kamer’, de 
Sint-Barbaragilde, de Sint-Jorisgilde en de rederijkerskamer ‘Die Reyne Leliebloeme’ in ere worden gehouden. Op 
het Diestse repertoire staan onder meer de Kegelaar, de Kletskesdans, de Streep en natuurlijk de Kadril van Diest. 

Deze dansen werden genoteerd door het Vlaams Dansarchief. Enkele van deze Diesterse volksdansen 
worden aangeleerd door medewerkers van de werkgroep Vlaams Dansarchief van het Instituut voor 
Vlaamse Volkskunst - IVV vzw.

Jammer genoeg zijn deze publicaties uitverkocht.
Wij werken aan de digitalisering van het volledige archief. 
Een tijdrovend werk waar we hulp bij kunnen gebruiken ...

◊
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Dansen uit vlaanderen door VDCV: Uit het archief van 

Frans Geens
Samenwerking tussen verschillende organisaties die zich met dans bezig houden: het is en was in het 
verleden een betrachting. Dertig jaar geleden werd een poging ondernomen om Vlaamse traditionele 

dansen een plaats te geven in het repertoire van de Volksdanscentrale voor Vlaanderen (VDCV).

Onder het motto van, wie zijn land niet kent, heeft geen maatstaf voor andere landen, schreef Wieland Volkaert 
het inleidend woord bij de bundel ‘Dansen uit Vlaanderen’, uitgegeven door het toenmalige VDCV. We schrijven 
1988. VDCV had al enkele Vlaamse dansen bewerkt en uitgegeven (o.a. De Kegelaar, Hanske van Leuven, de 
Kolom). De bedoeling bestond erin Vlaamse traditionele dansen te promoten door ze in een bundel te beschrijven.

VDCV hanteert een eigen wijze van dansbeschrijving. Het is interessant te zien hoe de uitgebreide beschrijvingen 
in de bundels van het Vlaams Dansarchief worden hertaald in een VDCV-taal. De uitgave bevat geen plattegronden 
met de evoluerende opstelling van de dansers. Dansleiders en dansers moeten met proza proberen de dans te 
construeren.

Volgende dansen werden in de bundel opgenomen:

• Carillon van Duinkerke (op dat ogenblik nog niet uitgegeven door het Vlaams Dansarchief).

• Havermeuleke

• Jan Pirrewit

• Jo-jo

• Kadril van Schaffen

• Karnaval

• Klapschottisch

• Klepperdans

• Putse Kadril

• Rozenwals

• Schaatsrijdersdans

• Wandeldans

• Weversdans

Bij het doorlezen van een dans als de Rozenwals zien we hoe het toch worstelen is om de complexiteit van 
Vlaamse dansen te vereenvoudigen. De instructie om de roos te vormen in de eerste figuur (‘eerste ronde’) is toch 
uitgebreider dan wat we gewoon zijn in de VDCV-beschrijvingen.

De dansbundel met Vlaamse traditionele dansen, uitgegeven door VDCV, mag een historisch document genoemd 
worden. Het leert ons hoe met een ander oog naar dansbeschrijvingen kan gekeken worden. De actuele 
mogelijkheden maken dat dansbeschrijvingen op papier meer complementair kunnen uitgewerkt worden, als een 
aanvulling bij opname van dansen bijvoorbeeld. We voegen hier de volledige beschrijving van de Rozenwals als 
illustratie. Alvast veel denkgenot!

Gert Laekeman

Vl a a m s Da n s a r c h i e f  -  Da
Leden: Gert Laekeman (voorzitter), Koenraad Augustyniak, Hugo Bulterijst, Dirk Janssens, Lisette Luyckx,  

Johnny Ooye, Machteld Van Den Bossche, Gudrun Van Eynde, Nicole Verbist en Paula Wouters.

Contact: wgDA@instituutvlaamsevolkskunst.be

Activiteiten: verzamelen, archiveren en noteren van volksdansen, inrichten van cursussen, publicaties

Vergaderingen: driemaandelijks

◊



Tijdschrift Volkskunst :: Jaargang 42 :: nummer 1 :: Maart 2018

9



Instituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzw

10



Tijdschrift Volkskunst :: Jaargang 42 :: nummer 1 :: Maart 2018

11



Instituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzw

12



Tijdschrift Volkskunst :: Jaargang 42 :: nummer 1 :: Maart 2018

13

VENDELEN

Vl a a m s Ve n D e l a r c h i e f  -  Va
Leden: Herman Oyen, Rudi Vercauteren, Philip Bogman, Stefaan Haesen (secretaris) en Stefaan Princen

Contact: wgVA@instituutvlaamsevolkskunst.be

Activiteiten: verzamelen, archiveren en noteren van vendelreeksen, inrichten van cursussen, publicaties

Vergaderingen: maandelijks

Jaarlijkse Vendeliersverbroedering

◊
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Huwelijkskledij overal in de mode… van de bruidsjurken 
van Koningin Victoria van 1840 en van Keizerin Sissi van 
1854 over de trouwkleren van Erps uit 1901 en van Lady 

Di uit 1981 naar de Haute Couture Harry in Aarschot
Dr. Henri Vannoppen

1. Heel wat expo’s rond trouwkleren!
In 2001 liep in het Jubelparkmuseum te Brussel de expo ‘Elke bruid is een prinses’, waarbij de bruidsluiers van de 
Belgische prinsessen tentoon gesteld werden. In Londen was er in het Victoria en Albert Museum in 2014-2015 
een expo met de mooiste bruidskleren van 1775 tot 2014. In Brussel liep in 2016-2017 de expo ‘Just Married’ in 
het Museum voor Kostuum en Kant. In Aarschot vinden we in het Stedelijk Museum ‘Haute Couture Harry’ in 2018. 
Dus voldoende redenen om eens na te gaan hoe de bruidsmode door de eeuwen heen geëvolueerd is.

2. De blauwe trouwjurk was ooit populair zonder de gouden zijden 
18de-eeuwse te vergeten
Wit was niet altijd de kleur voor de kledij van de bruid. De blauwe jurk was zeer populair. Blauw was het symbool 
van reinheid en men kon de jurk ook na de huwelijksceremonie nog gebruiken. In Engeland had men de oude 
spreuk ’Something borrowed, something blue, something old and something new’ (iets ontleend, iets blauw, iets 
oud en iets nieuw).

In Londen in het Victoria en Albert Museum werd de gouden zijden bruidsjurk van Jane Bailley, die in 1780 met 
James Wickham huwde, tentoongesteld (1). Het bruidsgewaad was bij de elite gemaakt uit de meest kostbare stof, 
die men zich kon veroorloven. Het kleed was niet alleen bestemd voor de huwelijksdag maar werd ook later bij 
feesten en officiële gelegenheden gedragen.

3. Koningin Victoria en Keizerin Sissi lagen aan de basis van de 
droombruidsjurken in het wit
Koningin Victoria van Groot-Brittannië (1819-1901) 
huwde in 1840 haar neef Prins Albert van Saksen–
Coburg-Gotha (1819-1861). Haar moeder Prinses 
Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld, gehuwd met 
Edward, Hertog van Kent en zijn vader Hertog Ernst 
van Saksen-Coburg–Gotha waren zuster en broer en 
hadden als jongste broer Koning Leopold I van België, 
die eerst gehuwd was met Charlotte, de Prinses van 
Wales en nicht van Koningin Victoria. Koningin Victoria 
was de eerste, die in het wit trouwde. We zitten in de 
Romantiek. Een witte jurk met sleep en sluier is dan 
ook een statussymbool. Wit werd dan ook de kleur 
van de Europese elite. De sluier was in de 18de eeuw 
wit of zilverbrokaat. Ook de Romeinse bruid kende 
deze sluier. Het was de flammeum of de oranje voile, 
een deel van het overgangsritueel dat het huwelijk 
was. In 1834 vonden we trouwsluiers in tule.

Ook Keizerin Eugenie van Frankrijk trouwde in 1852 in 
het wit met Keizer Napoleon III.

Sissi of Elisabeth, Hertogin in Beieren (1837-1896), 
dochter van Maximiliaan, Hertog in Beieren en van 
Prinses Ludovica van Beieren, huwde in 1854 haar 
neef Keizer Frans-Jozef I van Oostenrijk (1830-1916), 
zoon van Aartshertog Frans-Karel van Oostenrijk-
Hongarije en van Prinses Sofia van Beieren. Hun 
beide moeders behoorden tot het Huis Wittelsbach 
als Prinsessen uit het Beiers koningshuis. Sissi was 
de tante van Koningin Elisabeth van België, de 
echtgenote van Koning Albert I, aangezien haar vader 

STREEKDRACHTEN

Afbeelding 1.
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Karel-Theodoor Hertog in Beieren was. Karel-Theodoor was de zoon van Maximiliaan, Hertog in Beieren en van 
Prinses Sofia van Beieren. De Prinsen van Beieren behoren tot het Beierse koningshuis. De Hertogen in Beieren 
behoren tot een zijtak van het Huis Wittelsbach. Sissi trouwde in 1854 in een droomjurk van witte zijde met een 
lange kanten sluier. Vanaf die tijd probeerde elke bruid, die het zich kon veroorloven haar voorbeeld te volgen.

De witte bruidsjurk evolueerde met de mode: in 1850 een strak lijfje met een wijde hoepelrok, in 1870 een strakke 
rok met queue of vals achterwerk en een sluier van tule, in 1900 de Victoriaanse bruidsjurk met hooggesloten 
hals met veel kant en zijde(2). De Franse modebladen zoals ‘Journal des dames et des demoiselles‘ van 1883 
maakten publiciteit voor het witte bruidskleed met alles erop en eraan. Bij het bruidskleed paste ook de zakdoek, 
die zichtbaar in de hand gehouden werd. Dikwijls was hij versierd met het in elkaar gevlochten monogram van 
het bruidspaar.

4. Op het platteland trouwde men rond 1900 in het zwart, soms nog 
in streekdracht
Trouwen in het wit was er voor de high life. Op het platteland was het ondenkbaar om een jurk voor één dag te 
kopen. Heel wat bruiden trouwden dan ook in het zwart en dat tot ver in de 20ste eeuw. Een mooi voorbeeld is 
de bruidsjurk van Julie Verhoeven uit Erps-Kwerps. Ze huwde in 1901 met Felix Van Laerhoven. Het trouwkleed 
bestond uit een jasje of jak en een rok. Het jasje en de rok zijn gevoerd, ook de mouwen en de officierskraag. 
De jak sloot in middenvoor met haken en ogen. In de jak staken baleinen op de plaats van de busteneep, aan de 
zijnaad en aan de figuurnaad in de rug. De jak was in het voorste en de rug versierd met biesjes of naaldplooitjes. 
De mouw had fronsen en was lichtjes aansluitend aan de pols. De rok was lichtjes uitkerend aan de opgaande 
naad of siernaad in het voorste. In de naad was de sluiting van de rok verwerkt vanaf de heupen tot de lenden. Er 
was ook een diepe zak in de naad ingewerkt. Dit trouwkleed, dat in het Erfgoedhuis Kortenberg bewaard wordt, 
werd prachtig gerestaureerd door Gerda Pil, lid van de Streekdrachtencommissie(3).

Dit trouwkleed paste ook bij de streekdracht. De huwelijksfoto van het bruidspaar Sus Roeckx–Leonie De Winter 
uit Erps-Kwerps tijdens de Belle Epoque gaf de bruid niet alleen met jak en rok maar ook met ‘kap en neusdoek’ 
op het hoofd en daarmee zitten we bij de streekdracht in Midden-Brabant.

In Tintigny, gelegen halfweg Florenville en Aarlen aan de oevers van de Semois in de Gaume (provincie Luxemburg) 
droeg de bruid een onderrok met gekleurde strepen. Het was de traditie dat de bruid deze onderrok ophief bij het 
oversteken van het kerkhof rond de kerk. Dus daar ook streekdracht.

5. De bruidskrans
De Oude Grieken kenden al bruidskransen, symbolen 
van vruchtbaarheid en eeuwige liefde. De Romeinen 
verkozen rozen voor de bruidskransen. In de 
middeleeuwen was de bruidskrans voorbehouden 
voor de meisjes die als maagd trouwden. Het was 
toen een schande om te trouwen zonder bruidskrans, 
want dan was het ‘moetens’. David Teniers schilderde 
nog in de 17de eeuw de bruid met de bruidskroon. In 
Bretagne sprak men van de ‘couronne de rosière’. In 
de Orthodoxe Kerk worden nog steeds kronen door 
de getuigen boven het hoofd van bruid en bruidegom 
gehouden bij het kerkelijk huwelijk. Op de expo ‘Elke 
bruid is een prinses’ te Brussel zagen we de kroon 
van bloemen en bloemknoppen met een strik voor 
het huwelijk van Alfons en Emma in 1878. Er werden 
geen familienamen vermeld. We zagen op die expo 
ook een bruidswaaier en een huwelijksmissaal.

6. Het bruidsboeket, dikwijls 
oranjebloesem
Het bruidsboeket van Josephine de Beauharnais, de 
echtgenote van de Franse keizer Napoleon I bestond 
uit viooltjes met kant. Het Biedermeierboeket 
herinnert aan de Biedermeierstijl (1815-1848). Het 
was een ruiker met kleurige bloemen(4).

Heel bekend bij ons was het bruidsboeket 
in oranjebloesem. Dit was het symbool van 
vruchtbaarheid en van deugdzaamheid. De wassen 
bloempjes moesten sinaasappelbloesem voorstellen. 
De sinaasappelboom bloeit en draagt vrucht tegelijk. 
Dat was natuurlijk een prachtig symbool voor het 
huwelijk. Prinses Astrid van Zweden huwde in Afbeelding 2.
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1926 in Stockholm met Kroonprins Leopold van 
België met een bruidsboeket van oranjebloesem. 
Dezelfde mode kreeg navolging op het platteland. 
Willem Penninckx en Marie Van Craenenbroeck, de 
grootouders van mijn echtgenote Greta Vannoppen 
Schroven, huwden in 1928 te Nossegem. De bruid 
droeg toen een boeket met ‘fleurs d’oranger’ of 
oranjebloesem. De bruidegom kreeg een stukje als 
bloemversiering voor zijn borstzakje, de corsage. 
Dezelfde huwelijkssymbolen werden gedragen bij het 
huwelijk van Henri Vannoppen en Greta Schroven in 
Kortenberg in 1980.

Vaak dragen de mensen van de suite ook een corsage. 
Zijn het alleen de mannen die dat doen, dan spreekt 
men over boutonnières. Het is mooi als die bloemen 
zijn afgestemd op het bruidsboeket. De bruidegom 
zelf draagt meestal een boutonnière die afwijkt van 
de rest van het gevolg. Een boutonnière wordt links 
gedragen met de bloem omhoog. Als vrouwen ook 
een corsage dragen, wordt die ook links gedragen, 
maar met de bloem naar beneden.

Oranjebloesem gaat terug tot rond 1830. Rond 
1880 moedigde de pastoor van Batz–sur-Mer in het 
departement Loire-Atlantique en de regio Pays de 
Loire (Frankrijk) het maken van oranjebloesems 
als werk aan, voor zijn parochianen die in een 
economische crisis vertoefden. Later nam de fabriek 
Lambert-Marion-Fouque dit werk over. Ze maakten 
oranjebloesems tot 1958. In 1994 bezochten we 
het ‘Musée Les trésors du mariage ancien’ in Le 
Mont-Dol tussen St. Malo en de Mont-Saint-Michel. 
Daar geeft men een beeld van de huwelijkstradities 
van Bretagne van 1835 tot 1950. Hier leerden we 
dat oranjebloesem gemaakt werd uit bijenwas. Het 
bruidsboeket werd bewaard in de ‘globe de mariage’. 

Afbeelding 3. Afbeelding 4.

Afbeelding 5.
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Elke gezin bestelde in Bretagne een ‘globe de mariage’ bij de juwelier. De spiegeltjes gaven het aantal kinderen 
of het aantal vrijersjaren weer.

Soms ging de bruid het bruidsboeket de volgende dag in de kerk bij het Mariabeeld leggen. Koningin Mathilde 
deed dit in 1999 met haar bruidsboeket in de Basiliek van O.-L.-Vrouw van Halle.

7. De kousenband
In Wallonië en in Picardië (Noord-Frankrijk) bleef de traditie van de kousenband. Op het avondfeest trok de bruid 
haar jurk op en konden de feestvierders een bod doen op haar kousenband. De opbrengst ging naar het jonge 
koppel(5).

8. De trouwjurken na 1945
De suisse begeleidde het bruidspaar in Kortenberg nog kort na 1945. Dat behoorde tot de ceremonie.

Na W.O.II werden synthetische stoffen gebruikt voor huwelijksjurken. Het bruidskleed bestond uit een avondkleed 
met sleep en sluier.

De bruidsjaponnen van de jaren vijftig hadden strakke lijfjes en wijde rokken met een petticoat. Een petticoat was 
een onderrok bestaande uit diverse lagen ruime klokkende stof, in eerste instantie van gesteven katoen, later van 
het toen nieuwe materiaal nylon vervaardigd, waardoor de daarover gedragen rok zeer wijd uitstond. De petticoat 
werd vooral bekend dankzij het modehuis Dior in 1947. De rok van de trouwjurk kon zowel lang als kort zijn. In de 
jaren zestig veranderde de kleur van roomwit naar spierwit als men in het wit trouwde.

9. De sprookjesjapon van Lady Di uit 1981 werkte inspirerend
Vooral de sprookjesjapon van Lady Di bij haar huwelijk in 1981 met Prins Charles sprak tot de verbeelding. De 
ivoorkleurige droomjurk van tafzijde en oude kant met een sleep van 7,6 meter lang en enorme pofmouwen sprak 
tot de verbeelding. De enorme pofmouwen pasten bij de schoudervullingen, die toen in de mode waren. Iedere 
bruid wou er weer uitzien als een sprookjesprinses. Heel wat bruiden in Vlaanderen trouwden de volgende jaren in 
een vereenvoudigde uitvoering van het bruidskleed van Prinses Diana, maar de pofmouwen mochten zeker niet 
ontbreken.

10. ‘Haute Couture Harry’ te Aarschot met de prinsessentrouwkleren
Men kon echt spreken van een trouwindustrie na W.O.II. Wit was een must. De expo ‘Haute Couture Harry’ te 
Aarschot gaf een beeld van de trouwindustrie met echte trouwjurken en met trouwfoto’s van paren, die bij Harry 
hun outfit gekocht hadden. Deze expo liep in het Stedelijk Museum Het Gasthuis van 10 februari 2018 tot 15 
april 2018. Het was het verhaal van 4 generaties textiel in Aarschot. August Peelaers (°1853) uit Wiekevorst 
begon ermee. Zijn zoon Joseph Peelaerts (°1886) had zijn textielzaak ‘De Meter’ in de Leuvensestraat. Hij maakte 
kostuums. Hij kocht de pop ‘Het Bleiterke’, dat het symbool werd van de zaak. Het was een wassen beeld, een 
kind van een jaar of 4, gekocht in het begin van de 20ste eeuw. Het stond in de vitrine van de zaak. Dan volgde 
W.O.II. In 1940 was de familie gevlucht naar Tielt. Ze metselden eerst het ‘Bleiterke’ samen met rollen stoffen in 
de muziekkamer in. Gelukkig want de Duitsers hadden in 1940 alle mannequinpoppen uit de winkel gehaald en op 
straat gezet met één arm om de richting aan te wijzen voor de soldaten(6). Rachel Peelaerts, dochter van Joseph, 
huwde Prosper Heylen uit Leuven, die schepen van Aarschot was en de zaak uitbreidde. Hun zoon Harry Heylen, 
die een opleiding als etaleur kreeg, stierf in 2015 en daarmee verdween het imperium van de chique galakleding 
en vooral van bruidsjurken. In Aarschot sprak men van de winkel van de prinsessentrouwjurken. ‘Het Bleiterke’ 
was aanwezig op de begrafenis van Harry Heylen en staat nu in het Stedelijk Museum van Aarschot.

In het begin kwamen de bruidsjurken van Haute Couture Harry van een atelier in Luik. De bruiden mochten de 
kleding niet passen. De bruidskleding werd geshowd door de winkelmeisjes. De maten van de bruid werden 
opgenomen, waarna de trouwjurk op maat van de bruid gemaakt werd in Luik. Zo had Haute Couture Harry per 
model maar één exemplaar in stock en werden de jurken op maat gemaakt in het atelier. Zo kon hij met één jurk 
alle confectiematen van dienst zijn. De trouwers aankleden op de trouwdag ten huize was het werk van Madame 
Baetens, want de trouwers werden altijd aangekleed door het Huis Haute Couture Harry. De laatste jaren kwamen 
de trouwkleren uit Aziatische landen, vacuüm verpakt, binnen.

Het Huis organiseerde modedefilés, gepresenteerd door presentatrice Paula Semer van de BRT. Opvallend in de 
winkel waren de draaiende podiums met mannequins, gekleed met galajurken. De goedkoopste trouwjurk kostte 
in 2009 250 euro(7).

11. De bruidsstoet
Tot 1970 was de familie in de suite in het lang, wanneer het bruidspaar in het lang trouwde. Later was het 
normaal dat het bruidspaar in het lang was en de familie in het kort. Bruidsmeisjes kwamen voor. Rijkswachters 
en legerofficieren trouwden in uniform.
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st r e e k D r a c h t e n c o m m i s s i e  -  sD

12. De ambtenaar van de burgerlijke stand
Bij prinselijke en koninklijke huwelijken droegen de burgemeester van Brussel en de schepen van burgerlijke 
stand de volledige ambtskledij. Juffrouw Marie Antoinette Vanden Heuvel was PSC-schepen van burgerlijke stand 
van Brussel van 1947 tot 1971. Ze kreeg een speciaal hoedje ter vervanging van de steek bij het huwelijk van 
Prins Albert en Prinses Paola op 2 juli 1959. Burgemeester Ridder François-Xavier de Donnea liet in 1999 een 
burgemeestersuniform maken voor het huwelijk van Prins Filip in 1999. Hij liet geen steek maken(8).

De bruidssluiers van de Belgische prinsessen zijn traditioneel een geschenk van het Belgische volk. Het is ook een 
geweldige promotie voor de kantproductie.

13. De trouwringen
Tot 1958 werd alleen de ring van de bruid gezegend. Na Vaticaan II werden de 2 ringen gezegend en uitgewisseld.

Noten
(1) Victoria & Albert Museum in Londen toont trouwjurken. Eeuwige trouw beloofde je in blauw - De Standaard, 

14 en 15 juni 2014.
 Expo in Londen verzamelt knapste bruidskleren door de eeuwen heen. Trouwen van 1774 tot 2014 - Het 

Laatste Nieuws, 6 mei 2014.
(2) www.bruidsjurk.nl
(3) H.VANNOPPEN en G.STEENKISTE-PIL. De bruidsjurk van Julie Van Laerhoven-Verhoeven uit 1901 uit Erps-

Kwerps–Curtenberg,  2010, p. 167-171.
(4) P. BENJAMIN, M. VAN DE SLUIS en T. DE BRUYNE. Creatief met bloemen. Bruidsbloemen. Oostkamp, 2009, p. 

4-13.
(5) S. ANTONIS. Tentoonstelling Just married-Okra-magazine, november 2016, p. 24.
(6) Harry. Uitgave Stedelijk Museum Aarschot, 2018, p. 59.
(7) Idem, p. 61.
(8) H.VANNOPPEN. Ambtskledij van burgemeester en schepenen - Curtenberg, 2006, p. 114-120.

Illustraties
1. Zijden trouwkleed uit 1780 in Engeland
2. Het witte bruidskleed (‘Journal des dames et des demoiselles’, 1883)
3. Bruidskledij van Erps-Kwerps uit 1901: voorzijde (Tekening Gerda Steenkiste-Pil)
4. Bruidskledij van Erps-Kwerps uit 1901: achterzijde (Tekening Gerda Steenkiste-Pil)
5. Trouwfoto van Sus Roeckx en Leonie De Winter in Erps-Kwerps in de Belle Epoque (Collectie Erfgoedhuis 

Kortenberg). De bruid droeg als trouwkledij jak en rok en op het hoofd de streekdracht ‘kap en neusdoek’.

Leden: Henri Vannoppen (voorzitter), Etienne Vankeirsbilck, Maria Rütten, ...

Contact: wgSD@instituutvlaamsevolkskunst.be

Activiteiten: bezoek tentoonstellingen, voordrachten, publicaties

Vergaderingen: niet op regelmatige tijdstippen

◊
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COMMUNICATIE

We r k g r o e p co m m u n i c a t i e  -  cm
Leden: Stefaan Haesen (voorzitter) en Johan Lambrechts

Contact: wgCM@instituutvlaamsevolkskunst.be

Activiteiten: tijdschrift Volkskunst, huisstijl, folders, affiches, opmaak publicaties, webstek, webwinkel

Vergaderingen: driemaandelijks

Beeldarchief
IVV is op zoek naar beeldmateriaal. Oud, nieuw, maakt niet uit. Duik even in je fotoboeken ... en misschen 

prijkt jouw foto op een van de volgende nummers van ‘Volkskunst’.

Digitaal
Je kan alles wat al gedigitaliseerd is zeer eenvoudig bezorgen via:

https://dbinbox.com/ivv-beeldarchief.

Richtlijnen:
Afbeelding indien mogelijk in een niet-gecomprimeerd bestand en met een resolutie van 300dpi. Geef het bestand 
een betekenisvolle naam, begin bij voorkeur met de datum van opname 20141231. Voeg ook een tekstbestand 
bij met dezelfde naam en vermeld daarin wie er op de foto staat, waar hij is genomen en bij welke gelegenheid. 
Graag ook de naam van de fotograaf.

Ouder materiaal
Heb je nog foto’s liggen ? Ook geen probleem. We kunnen je helpen bij het inscannen en digitaliseren. Neem 
gerust contact op met het secretariaat van IVV.

Bezorgen van andere documenten
Artikels of afbeeldingen voor Volkskunst: 

https://dbinbox.com/ivv-volkskunst

En er is een specifieke URL voor het doorsturen van foto’s van de huldigingen van ereleden:
https://dbinbox.com/ivv-huldiging-ereleden

Er is natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om per reguliere post te verzenden naar het secretariaat van IVV.
Stefaan Haesen

Secretaris IVV vzw

◊
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ARCHIVEREN

We r k g r o e p ar c h i V e r e n - ar

Archieven in Bewaring - AiB
De gehele of gedeeltelijke archieven van onderstaande archiefvormers worden door IVV beheerd en 

in samenwerking met Kadoc bewaard in geconditioneerde en aangepaste ruimtes in de gebouwen van 
Kadoc in Leuven.

00 - Instituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV

01 - Renaat Van Craenenbroeck - RVC

02 - Walter De Decker - WDD

03 - Familie D’Haese - DHA

04 - Renaat Van Overbeke - RVO

05 - Fred Engelen - FEN

06 - Fik Van Velthoven - FVV

07 - Etienne Vankeirsbilck - EVA

08 - Yolanda Wils - YWI

09 - Felix Proost - FPR

10 - Alfons Van der Linden - AVL

11 - Wim en Katelijne D’Hollander - WKD

12 - Marc De Maertelaere - MDM

13 - Volkskunstgroep De Mandoerse - MAN

14 - Sus Geens en IVV - SGI

15 - Liza Bonnyns-Huysmans - LHU

Meer info
IVV - Secretariaat en https://www.instituutvlaamsevolkskunst.be/aib

Voor Opzoekingen
https://www.instituutvlaamsevolkskunst.be/archieven
http://abs.lias.be/Query/archivplansuche.aspx?ID=836478

Voor raadplegingen
https://kadoc.kuleuven.be/leeszaal/raadpleging

Bezorgd om wat er met jouw archief zal gebeuren ?
Neem contact op met de werkgroep Archiveren en we vertellen je wat we voor jou kunnen doen.

Leden: Stefaan Haesen (voorzitter), Johan Lambrechts, Hugo Bulterijst en Gert Laekeman

Contact: wgAR@instituutvlaamsevolkskunst.be

Activiteiten: inventarisatie en beheer AiB, werving en opvolging

Vergaderingen: tweemaandelijks

◊
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INTERVIEW
Een gesprek met Paul Peeters over VOLKSKUNDE, 

volkskunst, K.C. Peeters, Renaat Verbruggen en Jeanne 
Franck …

In dit eerste Volkskunstnummer in zijn nieuwe 
vorm past het een speciaal iemand aan het 

woord te laten. We zijn op weg naar Paul 
Peeters, de huidige uitgever van het tijdschrift 

‘Volkskunde’ dat al sinds 1888 bestaat. 
Paul is tevens de zoon van K.C. Peeters en 

schoonzoon van Renaat Verbruggen en Jeanne 
Verbruggen-Franck.

Ik ben op weg naar ’s Gravenwezel doorheen 
de Noorderkempen in een nijpende vrieskou die 
Timmermans en Claes zo mooi konden beschrijven. Ik 
hoop zelfs op een warm houtvuur waar Paul Peeters 
mij enkele boeiende verhalen kan vertellen. Vroeger 
zo gezellig, maar nu veracht omwille van de CO2- 
uitstoot. ‘Van dat open vuur ging een zachtheid uit, 
een grote liefde, en een vrome goedheid. Daarrond 
werden de oude verhalen verteld, die als heilige 
geheimenissen van een ras van geslacht tot geslacht 
worden voorgezegd’ schrijft Ernest Claes in ‘Jeugd’. 
Maar hij voegt er ook aan toe: ‘In de nieuwe stenen 
huizen is er geen plaats, is er geen haard meer om 
dat te doen.’

‘Ik weet niet genoeg af 
van Volkskunst om daar 
onmiddellijk op te antwoorden 
zonder stommiteiten te zeggen’

Maar open haard of niet, ik kijk hoopvol uit naar een 
boeiend gesprek. Paul tracht mijn verwachtingen 
wat te willen temperen met een ‘ik weet niet 
genoeg af van Volkskunst om daar onmiddellijk op te 
antwoorden zonder stommiteiten te zeggen. Ik ben 
een jurist van vorming met enkel ondervinding in de 
energiewereld, hetgeen absoluut niet interessant is 
voor een Volkskunsttijdschrift.’

Ik laat Paul hierover verder vertellen: Om nu te 
vermijden “stommiteiten” te vertellen in verband 
met Volkskunst ben ik in het archief K.C. Peeters gaan 
neuzen om te zien of mijn vader ooit een voordracht 
zou gegeven hebben over Volkskunst. U weet dat ik 
een archief heb uitgebouwd met alle documenten die 
mijn vader heeft achtergelaten.

Met op zoek te gaan naar het onderwerp Volkskunst 
vond ik een mooi getypte tekst met 34 bladzijden plus 
4 bladzijden voetnoten met als titel “Verhandeling 
Katholieke Hogeschooluitbreiding, 1956: “Deze 
verhandeling bevat de bijgewerkte tekst van de 
lezing gehouden op 20 februari 1949 in het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen onder de 
titel: Kunst, Volkskunst, Volkskunde: een confrontatie.

Ik ben bevrijd van mijn mogelijke stommiteiten als ik 

onder meer lees: “In alles wat de kunst, vooral wat 
de volkskunst raakt, tast men in het duister”. Na een 
zoektocht om een definitie te formuleren onder meer in 
de etymologie, bij de kunstfilosofen of in de volkstaal, 
komt K.C. Peeters tot de volgende beknopte definitie: 
“Volkskunst heten wij dus de kunst, die is ontstaan 
in het volk, aangevoeld, begrepen en aanvaard 
wordt door het volk”. Onder volk, in de begrippen 
Volkskunst en Volkskunde verstaan wij, zo schrijft 
mijn vader verder ”een gemeenschap van mensen, 
die door stoffelijke en geestelijke gemeenzaamheden 
verbonden, historisch gegroeid zijn tot een levend-
organisch geheel”.

Paul is niet de eerste die zich niet bekwaam voelt 
op dat gebied. In het vorige nummer van Volkskunst 
lieten we Iris Raspoet aan het woord, werkzaam bij 
Danspunt, maar die volgens haar zeggen helemaal 
niet op de hoogte was van volkskunst. Toch was het 
een aangenaam gesprek dat ons via “Nonkel Hugo’s” 
eenvoudige deuntjes tot het besluit bracht dat zij een 
goed voorbeeld van de interactie tussen luisterlied en 
volkslied waren. Ook klassieke muziek vond inspiratie 
in de oude liederen. Geen enkele kunstvorm kan 
immers op zichzelf bestaan, maar ondervindt steeds 
invloed van wat er op dat gebied bestond en bestaat. 
En Iris wou er haar doel van maken dat ‘Danspunt’ er 
in slaagt dat alle beoefenaars van het dansen mekaar 
leren kennen. Uit ‘kennen’ volgt waarderen en gebruik 
maken van het goede van anderen.
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Het tijdschrift Volkskunde ontstond in 1888. Enkele 
jaren later, in 1897, publiceerde mijn dorpsgenoot 
Jan Bols zijn ‘Honderd Oude Vlaamsche Liederen. In 
de inleiding schrijft Bols: ‘Ik handelde daarin nog als 
een zoon, die de gedenkenisse van zijne ouders – een 
boek hoe bevlekt en versleten, een kantwerk hoe 
verduurd en gescheurd, een antiek meubeltje hoe 
antiek en vermemeld – eerbiedig bewaart en ze met 
kinderlijke fierheid toonende, zegt: dat komt nog van 
mijne vader, van mijne moeder!’(1)

Zou het kunnen dat wat Jan Bols schreef in 1897 
bewust of onbewust de oorzaak was waarom zovelen 
zich aangesproken voelden tot het volksleven in al 
zijn vormen en evoluties Met toch dikwijls dezelfde 
ondertoon: onze tradities verdwijnen. Bols weet 
dat aan de industriële revolutie, KC Peeters aan het 
ontstaan van vrije tijd en de invloed van de media.

Ook nu nog komen vele volksgebruiken in het gedrang 
omwille van verschillende beschouwingen: racisme 
(Sint-Niklaas en Zwarte Piet), sociale (aanleren 
van nieuwjaarsbrieven in de lagere scholen), 
dierenwelzijn (het eten van levende visjes elk jaar in 
Geraardsbergen), verkeer en ontkerking (afschaffen 
van processies), centen (het afschaffen van de 
leerstoel Volkskunde aan de KUL) …

Waar haalde je vader de 
motivatie om van Volkskunde 
zijn beroep te maken, en 
kan je in het kort zijn leven 
beschrijven?

Met het volksleven en het volkslied had K.C. Peeters 
reeds vroeg in zijn thuis kunnen kennis maken. Zijn 
vader Constant Peeters, was in Wuustwezel beter 
bekend als ‘Stanneke de kopere’. Hij was kopersmid 
en een veel gevraagde stielman. Samen met zijn 
gast herstelde hij alles wat maar te herstellen viel. 
Zijn vaste klanten waren de sigarenfabriek, de witte 
nonnen van ’t Gooreind en de paters van ’t Hollands 
kantoor juist over de grens. Stanneke de Kopere was 
overal in het dorp bekend omdat er samen met hem 
heel wat werd afgelachen, gefloten of gezongen. Op de 
terugweg naar huis werd een flinke borrel gedronken 
tot het randje gevuld en met een elleboogstoot, het 
hoofd achteruit, met één ruk leeg. “Doet het nog 
maar eens vol!” Vooral op een feest, kermis, teerfeest 
of volksfeest was hij een graag geziene gast. Voor 
droogstoppels kon hij niet vertellen of zingen. Maar 
waar er vrolijkheid was en vooral waar men hem een 
beetje aanspoorde, stond hij recht en kwam heel zijn 
repertorium eruit. Een klassiek raadsellied was “Het 
soldaatje van Wenen”

Al in die stad van Wenen
Al in die schone stad,
Waar duizende soldaten
Plezier in hebben g’had.
Daar woonde een soldaatje,
Soldaatje in het fijn
En dat ging deserteren
Om bij zijn lief te zijn.

(1)  Dit boek werd in 1992 opnieuw uitgegeven door het K.C.Peeters-
Instituut voor Volkskunde

Wanneer hij dan in vorm geraakte zong hij “De lichte 
soort van onder” of “Amelia”, waarbij iedereen de 
laatste twee regels van elke strofe uit volle borst kon 
meezingen.

Adieu aan vriend en kameraad.
Adieu lief België dat ik verlaat.
Ik moet gaan varen
Door woeste baren
In ’t schoonste van mijn jonge jaren
Want mijne schoon Amelia, aliola, aliola
Want mijne schoon Amelia, die is nu naar 
Amerika.

K.C. Peeters had zich als onderwijzer in Wuustwezel 
opgewerkt tot journalist (hoofdredacteur De 
Morgenpost en De Standaard), behaalde aan 
de Universiteit Gent de titel van Doctor in de 
pedagogische Wetenschappen en belandde tijdens 
de oorlog op het Antwerps stadhuis eerst als 
kabinetschef van burgemeester L. Delwaide en daarna 
als stadssecretaris gedurende 18 jaar. Zijn hobby was 
uitgegroeid van de heemkunde naar de volkskunde. 
In de jaren 1932-1940 gaf hij het tijdschrift Wesalia 
uit, in 1940 zorgde hij voor de continuïteit van het 
tijdschrift Volkskunde. Uitgeven betekende voor 
hem ook vol schrijven. Met zijn hobby eindigde hij 
in Leuven als professor in de Volkskunde. Ook hij, 

zoals Renaat Verbruggen, kwam bij het volkslied 
terecht als onderdeel van het volksleven, kern van de 
volkskunde.

Op het bureel in de Gouwberg te Schilde hing een 
glasraam waarop een persoon staat afgebeeld die, 
met tintelende ogen vanachter zijn brilglazen u 
monkelend aankijkt. In zijn rechterhand houdt hij een 
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schild vast met de Vlaamse Leeuw. Zijn linkerarm rust 
boven op het stadhuis van Antwerpen. Achter hem 
staat een inktpot met een pluim, een ouderwetse 
open haard met een kruisbeeldje en in de verre 
achtergrond prijkt de kerk van Wuustwezel.

Wat men heeft willen weergeven is duidelijk: de 
persoon is een overtuigde Vlaming die een markante 
invloed heeft op het Antwerpse stadhuis, schrijver 
van nature, gehecht aan volkse gebruiken, gelovig en 
afkomstig van Wuustwezel.(2)

Er werd ten huize Peeters 
waarschijnlijk meer dan elders 
over kunst en cultuur in al zijn 
vormen gesproken

Paul Peeters is door zijn afkomst als zoon van K.C. 
Peeters zeker bevoordeeld om over de evoluties, 
het verleden, het heden en de toekomst van de 
‘volkskunde in het algemeen’ een gesprek te voeren. 
Bovendien zijn zijn schoonouders Renaat Verbruggen 
en Jeanne Verbruggen-Franck… Het kan dus niet 
anders dan dat ten huize van de jonge Paul Peeters 
en ten huize van de gehuwde Paul Peeters over kunst 
in al zijn vormen gesproken werd.

Renaat Verbruggen was architect, maar ik ken hem 
vanuit mijn jonge jaren als een bekende bariton en 
als Directeur van de Koninklijke Vlaamse Opera in 
Antwerpen. Hij was de man die een ganse reeks 
45-toerenplaatjes opnam met liederen van Emiel 
Hullebroeck. De toondichter begeleidde hem zelf aan 
de piano. Echte pareltjes waren dat, zo ontroerend 
gezongen. Jammer dat we deze liederen nooit meer 
te horen krijgen! 
(2)  Paul Peeters, De werelden van K.C. Peeters, deel 1, 2015, pag.11, 

Paul.L.Peeters@skynet.be

Er zal ten huize Peeters ook zeker gediscuteerd zijn 
over het in vakjes stoppen van al deze kunstvormen. 
En of het feit dat het Tineke van Heule dat Renaat 
Verbruggen zong minderwaardig was aan een van de 
liederen die bariton Renaat Verbruggen zong in de 
KVO.

Maar laten we Paul zelf aan het woord over ‘zijn 
schoonouders en hun dochter Ingrid’: In het begin 
van de jaren ’50, tijdens mijn humaniora, ging ik vrij 
regelmatig de zaterdagavond naar de Koninklijke 
Vlaamse Opera In Antwerpen. Mijn favoriete 
zanger was Bert Roelants, pseudoniem van Renaat 
Verbruggen. Deze bariton, die nog geen honderd 
meter van ons thuis woonde, had niet alleen een 
warme stem, maar kon ook goed articuleren en 
vooral gevoelsvol acteren. Buiten de opera was 
hij bij het grote publiek vooral bekend langs de 
radio en in de zalen met de liederen van Armand 
Preud’homme (De Purperen Heide, Kempenland, 
Susa Nina, …) en Emiel Hullebroeck (De Gilde viert, 
Hij die geen liedje zingen kan, Marleentje, Moederke 
alleen, Tinneke van Heule, …). De liederen van deze 
componisten groeiden uit tot ware volksliederen en 
werden in ontelbare groeperingen of samenkomsten 
enthousiast meegezongen. Daarnaast was hij ook 
de geliefde zanger voor het interpreteren van 
kunstliederen onder meer van Renaat Veremans, 
Lodewijk Mortelmans en Lodewijk De Vocht. In 1955 
won hij met de BRT de zangwedstrijd op het Festival 
van Venetië, voorloper van het Eurosong Festival, met 
het lied van Hans Flower “Welterusten, goede nacht”. 
Dit kende een enorm succes, maar in bepaalde 
kunstminnende middens vond men dat beneden zijn 
niveau. Ik herinner mij nog dat moeder Verbruggen 
vertelde dat Lodewijk De vocht, voor zijn uitvoering 
van de Mattheus Passie, Renaat Verbruggen wilde 
vervangen door Bert Roelants. Lodewijk De Vocht had 
het telefoonnummer van Bert Roelants opgevraagd 
en was toen bij moeder Verbruggen terecht gekomen. 
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Zij had hem dan verteld dat Bert Roelants het 
operapseudoniem van haar man was.

Als praeses van KVHV-Cultuur organiseerde ik in 
december 1957 in de Grote Aula in Leuven een 
avond gewijd aan Guido Gezelle. Voor de muzikale 
afwisseling tussen de gedichten in, had ik Renaat 
Verbruggen gevraagd om liederen te komen zingen 
van Lodewijk Mortelmans. De avond zelf bracht hij 
niet alleen zijn pianobegeleider Maurice Veremans 
mee, maar ook zijn vrouw en zijn middelste dochter 
Ingrid. Na de culturele avond zijn we dan nog een 
verfrissing gaan drinken in de Lyrik op de Grote 
Markt. Daar werden dan verdere afspraken gemaakt 
om te leren autorijden en was dit voor mij het begin 
van een nieuw leven. In ons verder leven werden we 
steeds omgeven door klassieke muziek. Ingrid, die 
een goede piano-opleiding had genoten, hield vooral 
van Debussy en Ravel. Zij had een exact gehoor en 
kon bij het horen van melodieën onmiddellijk daar de 
noten opplakken. In die tijd kon ik nog viool spelen 
en hebben we samen getracht een stuk van Schubert 
in te studeren. We zijn echter nooit tot het einde 
geraakt. De viool is voor mij allang opgeborgen. 
Nu speel ik zonder opleiding piano met stukken uit 
de Kinderscenes van Schumann en enkele trage 
gedeelten uit sonates van Beethoven en Schubert. 
De invloed van vader Verbruggen bleef ook bij onze 
vier kinderen een rol spelen. Drie van de vier hebben 
bij het kinderkoor Mia Vinck gezongen en hebben dus 
ook kennis gemaakt met de opera op en achter het 
toneel. De oudste speelde dwarsfluit en op een klein 
specifieke fluit Ierse volksliederen.

Verbruggens vrouw was Jeanne Franck, een 
begenadigde aquarellist en dichteres. Na het 
overlijden van Renaat had zij de moed het boek 
‘Aquarellen en Poëzie’ uit te geven ter ere van haar 
man. Paul vertelt hierover:

Toen in 1990 de aquarellen van Jeanne 
Verbruggen-Franck werden uitgekozen met 
de daarbij horende gedichten, had mijn 
schoonmoeder graag dat Anton van Wilderode 
de inleiding zou schrijven voor de beoordeling 
van haar gedichten. Zij had een enorme 
bewondering voor de gedichten van Anton van 
Wilderode en zou bij een hopelijk positieve 
beoordeling door hem een bekroning vinden 
voor haar kunst. Na enkele dagen telefonisch 
te hebben aangedrongen was van Wilderode 
eindelijk bereid ons te ontvangen op voorwaarde 
dat wij aquarellen zouden meebrengen en dat 
het onderhoud maar een uurtje zou duren. Hij 
moest immers om 11 uur de mis lezen. Samen 
met Oma Verbruggen reden wij dan naar het 
Land van Waas, mijn auto volgeladen met 
ingekaderde grote en kleine aquarellen en 
niet te vergeten de map met de gedichten. 
Anton van Wilderode ontving ons vriendelijk, 
vroeg niet veel uitleg over de kunstenares 
en concentreerde zich onmiddellijk op de 
aquarellen en de poëzie. Het bleef lang stil en 
spannend maar stilaan kwam hij los. Een zaak 
stond vast: hij geraakte geboeid, schilderij na 
schilderij plaatste hij tegen de muur en nam 
stuk voor stuk de gedichten erbij. Plots landde 
hij terug in de realiteit en zei: “Oei, het is al half 
twaalf! Ik ben mijn mis vergeten!” Toch bleef hij 
nog een poosje geboeid. Als penitentie voor de 

vergeten mis heeft hij een positieve en mooie 
inleiding geschreven.

De stem van de stilte. 
“…Wie de verzen ter hand neemt, treedt binnen 
in een heldere wereld van glas, doorzichtig 
en breekbaar. De lezer wordt geconfronteerd 
met de natuur, nauwelijks met de mens (al is 
die toch aanwezig: ik lees bijvoorbeeld enige 
gevoelige en ontroerende herinneringen aan 
de overleden echtgenoot Renaat Verbruggen: 
‘een treurnis die niet luwen wil / om wat mij 
werd ontnomen’)... Het land van J. Verbruggen-
Franck ligt afzijds van de drukte, ver van de 
luidruchtigheid en het rumoer. Zij geeft stem 
aan de stilte.”

Paul Peeters en het tijdschrift 
VOLKSKUNDE

Paul had aanvankelijk geen interesse in het tijdschrift 
‘volkskunde’. Hij zegt hierover: 

Als jurist heb ik mijn beroepsloopbaan 
uitgewerkt bij Ebes Antwerpen en Brugge 
maar ook bij de Antwerpse Gasmaatschappij. 
In 1990 is heel de energiesector gefusioneerd 
tot Electrabel. Zo kwam ik in 1992 in Brussel 
terecht in de Algemene Directie Distributie 
gelast met de Human Ressources. Juridisch was 
Electrabel wel gevormd, maar een heel ander 
probleem was de bedrijfsculturen van Ebes en 
Intercom te verzoenen. De verschillen waren 
tamelijk groot. Het eerste jaar verliep vrij 
gesmeerd en ik voelde me thuis, reizend naar 
de distributiezones van Oostende tot Arlon. 
Doch in 1993 keerde de opbouwende sfeer. Er 
ontstonden conflicten.
Om kort te blijven: ik vroeg mijn vervroegd 
pensioen aan. In mijn afscheidsspeech zei ik 
dat ik blij was terug te kunnen keren naar de 
wereld van de cultuur, naar de klassieke muziek, 
naar Schubert en naar de Volkskundewereld. Ik 
had thuis nog veel werk te doen. En zo kon ik 
een begin maken aan het realiseren van wat 
mijn vader in 1975 bij zijn overlijden mij had 
gevraagd.
“Gij moet er voor zorgen dat het tijdschrift 
Volkskunde financieel in leven blijft. De mannen 
van de wetenschap zullen het wel vol schrijven, 
maar zij kunnen geen tijdschrift uitgeven. 
Daar moet gij verder voor zorgen. Ook moet 
gij bij ons thuis alles lezen wat ge zult vinden 
vooraleer het weg te geven. Het is kostbaar.”

Sinds 1975, dus reeds bijna 20 jaar na het met 
pensioen gaan, had ik het beheer van het tijdschrift 
Volkskunde in handen en was ik geïntegreerd in de 
redactie. Op dat ogenblik bleef de tweede opdracht: 
“alles lezen wat thuis was achtergebleven”.
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Van ‘steekkaarten’ naar ‘de 
werelden van K.C. Peeters’ 
of ‘alles lezen wat thuis was 
achtergelaten’

Wat ik in de kasten en schuiven heb gevonden, is 
onvoorstelbaar. Alles wat een mens in zijn leven maar 
kan bewaren:

• van het eerste briefje aan zijn ouders tot de laatste 
handgeschreven brief aan Van Hemeldonck in een 
gesloten niet verstuurde omslag; 

• alle kladschriften uit het onderwijs, zowel in de rol 
van student als van onderwijzer of professor;

• dagboeken uit de oorlogsperiode, waarin minutieus 
bepaalde spannende en historische ogenblikken 
werden vastgelegd;

• nota’s waarin gebeurtenissen werden weergegeven 
die tot dan toe niet gekend waren;

• en verder ook documenten die anderen in hun haast 
om in 1940 te vluchten, niet hadden vernietigd 
of vergeten waren op te bergen (vb. originele 
briefwisseling van Camille Huysmans uit de jaren 
1934-1939, documenten die wij geïnventariseerd 
hebben overgemaakt aan het Huysmansarchief in 
het AMVC te Antwerpen).

De geschiedenis van deze documenten beslaat 
drievierden van een eeuw (1903 tot 1975).

Stuk voor stuk heb ik die documenten diagonaal 
gelezen en genoteerd in mijn draagbaar computertje. 
Ik ging elke werkdag naar mijn moeder in de Gouwberg 
15 in Schilde. Het was niet onbelangrijk alles in haar 
aanwezigheid te lezen.

Op bepaalde momenten kon ik haar opheldering 
vragen over gebeurtenissen die mij niet al te duidelijk 
overkwamen of ook over de beginjaren in Wuustwezel 
en hoe en wanneer zij mijn vader had leren kennen … 
“Ge zijt precies ‘mijn’ biografie aan ’t schrijven!”, zei 
ze nadat ze toch spontaan bepaalde geheimen had 
verteld. Wat mij wel opviel, was dat zij niet zoveel 
wist over de oorlogsperiode en de avonturen met de 
‘Witte Brigade’, onder meer in het Vleeshuis. Toen ik 
haar over die periode stukken voorlas, begonnen bij 
haar lichtjes te branden en kon zij enkele mysterieuze 
gebeurtenissen verklaren. Hieruit kon ik afleiden dat 
vader spannende en gevaarlijke toestanden, waarop 
de stempel ‘geheim’ stond, ook thuis had verzwegen.

In 2003 werden naar aanleiding van 100 jaar K.C. 
Peeters een receptie gegeven op het Antwerps 
stadhuis en een tentoonstelling in de bibliotheek 
van de Antwerpse Universiteit, het geheel onder de 
titel ‘een volkskundige op ’t stadhuis’. Ik schreef in 
het tijdschrift Volkskunde ‘een levensschets’ en nog 
enkele artikelen over ‘K.C. Peeters en de Volkskunde 
voor 1940’ – ‘De Werkgemeenschap voor Heemkunde’.

Maar wat nu, na al die teksten te hebben geschreven 
op basis van een op punt gezet archief. Ik had 
vroeger de grote uitgeverijen reeds aangeschreven. 
Geen enkele had belangstelling om een biografie 
K.C. Peeters uit te geven. Dat was natuurlijk niet 
rendabel. In 2013 bracht mijn oudste kleindochter 
Ellen Michielsen mij echter op een prachtig idee. Zij 
had een van haar teksten onder een pseudoniem 
recht van haar computer naar een printer in Puurs 
elektronisch gezonden. Na een week lag het resultaat 
als een echt uitgegeven boekje voor de deur. 

Zo ben ik in 2013 in mijn periode van mantelzorg en 
onder het toeziend oog van mijn steeds stilzwijgender 
lieve Ingrid definitief begonnen met de biografie 
van mijn vader. Voor de voornaamste hoofdstukken 
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uit zijn leven nam ik zijn eigen teksten en andere 
authentieke en soms historische documenten uit het 
archief en knoopte alles aan elkaar. Zo kwamen op 
20 januari 2015 ‘De Werelden van K.C. Peeters’ in zijn 
definitieve vorm tot stand in twee delen 1903-1945 
en 1946-1975.

Tot slot
Deze ‘twee werelden’ vormen een mooie afsluiter 
om ons gesprek af te ronden. Ik kan alleen maar 
in bewondering staan voor het monnikenwerk dat 
Paul leverde bij het organiseren en analyseren van 
de documentatie van zijn vader. Ik sta nu ook in 
bewondering voor het geduldige onderzoekswerk 
dat Gert Laekeman en Hugo Bulterijst verwezenlijken 
voor het IVV-Archief.

En waarom dit alles? Paul schrijft het in deel 1 van de 
‘Werelden’. Zijn bedoeling was tweeërlei:

Het archief K.C. Peeters zoveel mogelijk ontleden 
opdat het goed voorbereid een waardige plaats zou 
kunnen innemen in de galerij der archieven van het 

AMVC, nu Letterenhuis, zodat later nog vele vorsers 
een geordend archief zouden vinden om verder echt 
wetenschappelijk werk te verrichten.

Aan kleinkinderen en achterkleinkinderen, enz. van 
K.C.Peeters de gelegenheid te geven te ontdekken 
wie eigenlijk die persoon is geweest waarvan zij 
afstammen en wat hij in zijn boeiend leven heeft 
uitgespookt.(3)

Dan duiken we weer de oude vrieslucht in. Maar met 
een warm gevoel. Want we hebben geluisterd naar 
een man die met liefde sprak over zijn familie en die 
fier was op hetgeen zij presteerde. Of, om het nog 
eens met Jan Bols te zeggen: dat komt nog van mijne 
vader, van mijne moeder!

Dank zij zulke deugddoende gesprekken vinden we 
weer voldoende kracht om het werk van die mensen 
voort te zetten. 

Johan Lambrechts
(3)  Paul Peeters, De werelden van K.C. Peeters, deel 1, 2015, pag.13, 

Paul.L.Peeters@skynet.be

Boeken Hubert Boone
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Muziektradities in België – 
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Uitgever: Les Amis de la Musique
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E-mail: peeters@peeters-leuven.be
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Uitgever: Peeters
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E-mail: peeters@peeters-leuven.be

Hubert Boone, vijftig jaar actief 
in de traditionele muziek

Uitgever: Peeters
Bondgenotenlaan 153 – 3000 Leuven
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E-mail: peeters@peeters-leuven.be

Doedelzaktraditie in België
Uitgever: La Renaissance de Livre
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E-mail: editions@renaissancedulivre.be

Brabantse danstradities
Uitgever: Euprint
Parkbosstraat 3 – 3001 Heverlee
Tel. 016/ 40.40.49
E-mail: info@euprint.be
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Schoentje vegen, één van de huwelijkstradities of … een 
element van de geschiedenis van het alledaagse leven in 

Vlaanderen
Dr. Henri Vannoppen

Schoentje vegen was een eerbetoon aan het bruidspaar. Met een propere witte zakdoek werden de 
schoenen oorspronkelijk van de bruid, later zowel van bruid als bruidegom geveegd. Gabriel Celis schreef 
in 1925: ”Bij het uittreden der kerk komen jonge kinderen ’de schoenen vegen’ van de bruid om een fooi 

te krijgen”(1).

1. Op welke plaatsen werd schoentje geveegd?
Het schoentje vegen gebeurde op drie plaatsen:

• bij het verlaten van de bruidswoning. In sommige 
gemeenten veegde bij het verlaten van de 
bruidswoning een buurvrouw met een witte zakdoek 
de  schoenen van het bruidspaar schoon. Het oud 
stof werd weggeveegd om  een nieuw leven te 
beginnen. Bert Van den Broeck maakte hiervan een 
tekening(2).

• aan de kerk wanneer het bruidspaar buitenkwam 
na de trouw. In Meerbeek gebeurde dit voor de 
ingangspoort van de Sint-Antoniuskerk.

• voor de herbergen. Het was de gewoonte dat het 
bruidspaar met de getuigen en eventueel met de 
rest van de familie van staminee naar staminee 

trok. Voor ze aan de feesttafel arriveerden hadden ze al een 
goed ‘zatsel’ op. In Schoonaarde-Erps vertelde men dat een 
vrouw de schoenen van de bruid kwam vegen, wanneer 
ze de herberg van Wannes Elsen in de Stationsstraat (nu 
Kouterstraat) betrad. In ruil hiervoor kreeg die vrouw geld 
van de bruid(3).

2. Wie waren de schoenvegers? 
Oorspronkelijk waren het arme mensen, oude vrouwen 
en gehandicapten. In Erps was het rond 1900 een 
oude vrouw ’Trien Sinjoor’ (Aché). ‘Manke Fé’ was de 
laatste die het schoentje veegde in Nederokkerzeel 
en dat tot rond 1955. Alfons De Becker ’Fonske van 
den Totte’, die later in de gezinsverpleging in Geel 
opgenomen werd, veegde de schoen te Schoonaarde 
bij het betreden van de herberg. Hij woonde naast de 
herberg van Wannes Elsen in de Stationsstraat (nu 
Kouterstraat).

Later waren het dienstpersoneel en kinderen die 
de schoenen veegden. In Steenokkerzeel waren 
het de meiden. Ferdinand Salens, de latere bakker, 
veegde de schoenen bij het huwelijk van Armand 
Vandenhoeck en Virginie Verheylewegen in de jaren 
’30 te Kwerps. Te Kwerps veegden kleine mannen nog 
de schoenen van de bruid tot in 1965.

De volksdansgroep De Hollen Blok van Erps-Kwerps 
werd gesticht in 1973. Van 1973 tot 1980 werden bij elk 
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huwelijk van een volksdanser de schoenen zowel deze van de bruid als deze van de bruidegom gratis geveegd 
door de voorzitter. Een paar holle blokken met de namen van het bruidspaar, met de huwelijksdatum en met een 
geschilderde reus Pie Blok en de reuzin Trieneke werden overhandigd als trouwklompen. De trouwklompen werden 
met droge bloemen opgevuld. Daarna werd de rozenwals uitgevoerd rond het bruidspaar. Maar ook de bareel was 
er. In 1976 was de koord niet minder dan een woelzeel(4).

Ook bij de heemkring de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps , gesticht in 1971, bestond deze gewoonte. 
Op zaterdag 9 april 1983 huwde Jean-Marie Verhulst uit Erps-Kwerps, bestuurslid van de heemkring met Agnes 
Delaet uit Perk. Het kerkelijk huwelijk had plaats te Humelgem wegens werken aan de kerk van Perk. De weg 
naar de St.-Catharinakerk was gezaveld volgens Humelgemse traditie. Ik overhandigde het bruidspaar een paar 
beschilderde klompen met droge bloemen namens de Cultuur-Historische Vereniging en veegde de schoenen 
van bruid en bruidegom. In Perk bestond de gewoonte om dennenboompjes te planten aan het woonhuis van het 
nieuwe bruidspaar. 

3. De verdiensten van het 
schoenenvegen
Wat waren de verdiensten van het schoenen vegen? Rond 
1965 kreeg de schoenenveger meestal 50 BEF. Toen Henri 
Vannoppen en Greta Schroven op 29 maart 1980 te Kortenberg 
huwden werden de schoenen geveegd door Tom Reunes, ’Tom 
van Kees’, de gemeentewerkman en grafdelver van Meerbeek. 
Hij verscheen in zijn werkplunje. De bruidegom moest in zijn 
portemonnee schieten en de schoenenveger kreeg toen 100 
BEF. van de bruidegom. De koord of eerder het woelzeel werd 
gehouden door mannen met de hoge hoed of de bolhoed en een 
pittelaar of lange jas. Er werd geschoten toen het bruidspaar de 
woning verliet om naar de kerk te gaan. De fanfare ‘Vlamingen 
Vooruit’ gaf een serenade. De Hollen Blok danste de Rozenwals 
rond het bruidspaar en de beschilderde klompen werden aan 
het bruidspaar afgegeven vanwege de volksdansgroep ’De 
Hollen Blok’.In Meerbeek vinden we nog voor de kerk het 
schoenenvegen van de bruid in 1974. Ook hier was de fooi 
meestal 50 BEF. voor de schoenenveger.

Afbeelding 3. Afbeelding 4.
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4. Nieuwe tijden, nieuwe rituelen: rijst gooien en bruidsduifjes loslaten
Bij het verlaten van de kerk was het de gewoonte dat vrienden en kennissen rijst naar en over het bruidspaar 
gooiden, een traditie die uit het Oosten overgenomen werd. Het is een niet zo oude traditie, vergeet niet dat 
wij alleen rijst kenden als basisproduct voor de rijstpap, voordat de Chinese restaurants verschenen. Rijst in het 
Oosten is een symbool voor vruchtbaarheid en rijkdom: zo wordt de hoop uitgedrukt dat het kersverse koppel 
veel kinderen zou krijgen en dat zij in hun leven geen gebrek zouden kennen. Tegenwoordig is rijst gooien aan 
veel kerken en gemeentehuizen verboden omdat het niet goed is voor de vogels, bij regenweer voor de kledij 
van de feestvierders en voor de natuurstenen vloeren van de gebouwen. In de plaats daarvan worden nu soms 
bloemenblaadjes gestrooid. Ook tegelijk 2 of meer witte bruidsduiven loslaten is erg in trek. Deze beestjes 
symboliseren namelijk liefde en trouw.

Noten:
(1) K.C.PEETERS. Eigen Aard. Antwerpen, 1963 (3de uitgave, p. 381.
 G.CELIS. De Folklore. Antwerpen, 1925, p. 33.
(2) Tekeningen van Bert Vandenbroeck in Het Nieuwsblad, 8 mei 1974.
(3) Interview Irma Weirepand, echtgenote van Frans Van Roey. Erps-Kwerps, 1971.
(4) M. RÜTTEN. Klompen en ander schoeisel in H.VANNOPPEN. Van hoed tot ondergoed. Streekdrachten in 

Vlaanderen. Leuven, 2010, p. 38-39.
 H.VANNOPPEN. Het Midden-Brabants volksleven in het kader van het jaar van het dorp. Erps-Kwerps, 1978, p. 

294-296.

Illustraties:
1. Schoentje vegen en snippers strooien bij huwelijken (Tekening Bert Van den Broeck).
2. Het schoentje van de bruid wordt geveegd te Meerbeek (Tekening Felix Stroobants 1987).
3. Op zaterdag 9 april 1983 huwde Jean-Marie Verhulst, bestuurslid van de Cultuur-Historische Vereniging van 

Erps-Kwerps, met Agnes Delaet uit Perk. Het kerkelijk huwelijk had plaats te Humelgem wegens werken 
aan de kerk van Perk. Voorzitter Henri Vannoppen van de heemkring veegde de schoenen van bruid en 
bruidegom. De weg naar de St.-Catharinakerk was gezaveld volgens Humelgemse traditie. 

4. De klompen, beschilderd met de reus Pie Blok en de reuzin Trieneke met droge bloemen, werden in 1983 aan 
het bruidspaar Verhulst-Delaet namens de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps overhandigd aan 
de kerk van Humelgem. 

5. Eerste bladzijde uit het huwelijksalbum van Henri Vannoppen en Greta Schroven, gehuwd te Kortenberg op 
29 maart 1980 . Bemerk het schoentje vegen (Tekening Felix Stroobants, 1980).

6. Eerste bladzijde uit het huwelijksalbum van Henri Vannoppen en Greta Schroven, gehuwd te Kortenberg op 
29 maart 1980 . Bemerk het schieten (Tekening Felix Stroobants, 1980)

7. Eerste bladzijde uit het huwelijksalbum van Henri Vannoppen en Greta Schroven, gehuwd te Kortenberg op 
29 maart 1980 . Bemerk de serenade van de fanfare ‘Vlamingen Vooruit’ en het paar klompen van De Hollen 
Blok dat overhandigd werd (Tekening Felix Stroobants, 1980).

Afbeelding 6. Afbeelding 7.
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VOLKSVERHALEN
Op bedevaart met de Jefkes

We reizen in gedachten weer naar de maand maart in de periode rond 1960. Plaats Leuven, 
Bondgenotenlaan. Op weg naar het college loop ik tussen drommen bedevaarders die van het station 

naar het Damiaanpleintje trekken waar in de Sint-Antoniuskapel – recht tegenover het Paridaensinstituut, 
uiteraard als meisjesschool verboden gebied voor ons – Sint-Jozef vereerd wordt.

In de bijbel vinden we bitter weinig over Jozef. 
Nergens spreekt hij één woord. Tijdens het openbaar 
leven van Jezus vind je hem nergens. Ook niet rond 
het levenseinde, de verrijzenis en de verschijningen 
van Jezus.

In de evangelieverhalen komt Jozef alleen voor in 
Jezus’ kindheidsverhalen (Matteüs 01-02; Lukas 
01-02). Hij is een afstammeling van David. Hij is 
timmerman (Mattheüs 13,55) en woont in Nazareth. 
Hij is een rechtschapen mens en hij zorgt goed en 
liefdevol voor Maria en haar kind. Meer weten we 
eigenlijk niet van hem.

Zoals bij Maria en in zovele heiligenlevens gaan 
de gelovigen hierover al zeer gauw van alles bij 
bedenken. Legenden ontstaan en doen de ronde. 
Jozef zou 80 jaar geweest zijn, toen hij met Maria 
trouwde; een andere legende zegt zelfs 200.

Omdat Maria’s toekomstige bruidegom haar 
maagdelijkheid moest respecteren, verliep de 
uitverkiezing op een ingewikkelde manier. Tezamen 
met alle andere ongetrouwde afstammelingen van 
koning David werd Jozef opgeroepen om te zien wie 
van hen de gelukkige was om met Maria te trouwen. 
De hogepriester liet alle gegadigden hun wandelstok 
in een bak met nat zand steken: de stok van Jozef 

begon onmiddellijk te bloeien en dus was het duidelijk 
dat hij de door God uitverkoren bruidegom was. Hij 
wordt dan ook dikwijls afgebeeld met een bloeiende 
staf of met enkele lelies.

Terug naar maart 1960 en de bedevaart. Deze 
bedevaarders werden door de Leuvenaars en 
studenten toch wat oneerbiedig de ‘Jefkes’ genoemd. 
Over de reden van de bedevaart hadden de studenten 
zo hun eigen mening: de Jefkes  kwamen naar Leuven 
op zoek naar een echtgenoot (echtgenote) of een 
verbetering van hun bestaande. In deze context is 
het goed te begrijpen dat zij  af en toe het slachtoffer 
werden van een studentengrap.

Zo vermengde een groepje 
‘devote’ studenten zich al eens 
biddend tussen de bedevaarders 
en hielden ze na enkele minuten 
stappen al een eerste halte bij 
het standbeeld van … Justus 
Lipsius, waar ze knielend en 
buigend hun devotie voor Sint-
Jozef toonden en hierin door 
sommige bedevaarders gevolgd 
werden.

Voor het ontstaan van deze 
bedevaart moeten we teruggaan 
naar het jaar 1840 toen de ‘Paters 
van de Heilige Harten’ zich in 
Leuven vestigden in een historisch pand langs de Sint 
-Antoniusberg, het zogenaamde Divaeuscollege (in 
het Nederlands het Van Dievencollege).

Naast het klooster bevond zich een beroemde oude 
kapel: de  Sint-Antoniuskapel, die er verwaarloosd 
bij lag. De paters kochten de kapel om ‘hierin een 
heiligdom ter ere van Sint-Jozef op te richten en de 
godsvrucht tot de H. Aartsvader van Nazareth met 
de grootste ijver te verspreiden’. Acht jaren duurde 
het restauratiewerk. Op 22 juli 1868 werd de kapel 
ingewijd. Stilaan kwam dan de viering van de Sint-
Jozefmaand, maart, op gang en groeide de toeloop 
van de gelovigen.(1)

Twee paters, pater Vincke en pater Raepsaet, waren 
de drijvende krachten achter het steeds groeiende 
succes van de bedevaarten. Zij richtten het 
‘Genootschap van de Altijddurende Verering van Sint-
Jozef’ op (Jozef Deveuster, de latere Pater Damiaan, 
die in 1859 intrad in het klooster, was een van de 
eerste leden van dit genootschap) en bouwden een 
netwerk uit van ijveraars en ijveraarsters, over heel 
het land. In 1901 telde men 300.000 ingeschreven 
leden van het ‘Genootschap van Sint-Jozef’. Het is ook 
(1) naar: 150 jaar Paters der HH. Harten –Sint-Antoniusberg Leuven. 

Samenstelling en eindredactie door Pater Paul Macken. Leuven 
1990)

Beeld van Sint-Jozef in de Sint- Antoniuskapel
Foto:http://www.erfgoedplus.be/thema/de-sint-

antoniuskapel-een-bewogen-verleden

Justus Lipsius 
of Sint-Jozef
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vanaf 1901 dat de echte bedevaarten, georganiseerd 
door ijveraarsters en parochiegeestelijkheid, op gang 
kwamen. In 1902 telde men 400 groepen waarvan 136 
in de maand maart! Waarom maart? Het naamfeest 
van Sint-Jozef valt op 19 maart.

Vanaf 1901 komen ook de grote bedevaarten naar 
de kapel op gang. De echte intentie waarvoor 
bedevaarders naar Leuven kwamen en komen … dat 
zal voor ieder wel verschillend liggen; mensen komen 
met hun noden, met wat hun bezighoudt en zorgen 
baart, of om te ‘vragen’ of om te ’danken’ …

Over ‘vroeger’ getuigen de vele ex-voto’s op de 
achterwand van onze kerk en in de kaarsenkapel.

Een Ex-voto, gelofte in het Nederlands, wordt 
traditioneel achtergelaten bij een altaar of een 
heiligenbeeld in een bedevaartsoord als een 
bedankje of een smeekbede. Sint-Jozef wist ook een 
internationaal publiek aan te trekken, zoals je kan 
zien op de foto hiernaast.

Tussen onze prentkaarten over het oude Leuven 
vonden we een kaart die in 1913 door een 
bedevaarster Malvinia Dewolf gestuurd werd naar het 
‘Gesticht van Doofstommen’ in Brussel. We kunnen 
dus veronderstellen dat er buiten het bidden ook 

gedacht werd aan andere Leuvense geneugten. 

Deze sfeer wordt door Ernest Claes wondermooi 
beschreven wanneer hij het in ‘Voor de open poort’ 
heeft over de bedevaart van Zichem naar Sint-
Rochus in Binkom: ‘na al die vrome oefeningen, die 
de Zichemnaars niet gewend waren, kwam er de 
ontspanning waarin hun ware aard weer bovendreef. 
Want dezelfde mannen, die een uur geleden zo trouw 
en deemoedig aan de heilige wonderdoener hun 
noden en angsten hadden blootgelegd  en in hun 
hart aan God gevraagd hadden hun de vele zonden 
te vergeven die ze maleureuzelijk bedreven hadden, 
zaten daar nu binnen of buiten de dorpstaveernen, 
dronken grote pinten bier en praatten en lachten 
zoals ze al hun leven gedaan hadden als ze ieverans 
waren waar het goed was’.(2)

Bij de negentigste verjaardag van 
Het hofke van Sint-Jozef
Een direct gevolg van dit succes was dat de oude 
kapel te klein werd om de steeds groeiende groepen 
die in maart Sint-Jozef kwamen vereren te onthalen. 
In de kloostertuin wilde men met de aanleg van een  
park daarom een soort openluchtkerk creëren met 
een centrale kapel als altaar. Door het oprichten van 
de zeven staties met de uitbeelding van de zeven 
smarten en zeven vreugden van Sint-Jozef, wilde men 
daarenboven meer ruimte geven aan de beleving van 
deze bijzondere devotie, die reeds vroeger d.m.v. 
muurschilderingen in de Sint-Antoniuskapel beoefend 
kon worden.

Deze bedevaartparken waren populair in de 19de 
en de eerste helft van de 20ste eeuw. Ze bestaan 
in alle maten en soorten. Vaak gaat het over een 
eenvoudige wandelweg rondom een bedevaartkerk 
met daarlangs een reeks staties zoals bijvoorbeeld 
in Scherpenheuvel.  Maar soms betreft het ruim 
aangelegde parken waar in een kader van groen 
Lourdesgrotten, kruiswegstaties en monumentale 
heiligenbeelden, vaak in cement of beton, verscholen 
liggen. In onze streek is de kruisweg in het park van 
de abdij van Averbode wel de meest bekende.

Het is dit jaar negentig jaar geleden dat de Sint-
Jozefbedevaarders voor het eerst gebruik konden 
maken van het Hofke van Sint-Jozef. Het Hofke van 
Sint-Jozef is nu echter privé-eigendom en kan niet zo 
maar bezocht worden. Hiervoor moet men afspreken 
met de eigenaar die er naast woont.

(2) Ernest Claes, Voor de open poort, Uitgeversmij. De Standaard, 
1955, pag.61

Is dit een Chinese, of een Koreaanse, Of 
misschien een Japanse...?

Aankomst van bedevaarders aan de Sint-
Antoniuskapel

Foto:http://www.erfgoedplus.be/thema/de-sint-
antoniuskapel-een-bewogen-verlede
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De bedevaart nu
Op dat groeiende succes volgde echter onvermijdelijk 
een neergang. Samen met heel de tijdsgeest 
veranderde ook het kerkbeeld en de geloofsbeleving. 
Het devotionele kwam op de achtergrond. De 
rekrutering van ijveraarsters, die een enorme steun 
waren geweest, viel stil.

Toch wordt Sint Jozef nog altijd vereerd te Leuven. 
De bedevaarders blijven komen, hoewel minder in 
aantal. De paters blijven zich inzetten om hen op te 
vangen en te begeleiden, geholpen door een groep 
gemotiveerde vrijwillige medewerk(st)ers.

Ook in andere Europese landen en de Verenigde 
Staten van Amerika blijven gebruiken en tradities 
bestaan en komen er zelfs nieuwe bij.(3)

Enkele van deze gebruiken staan er op de website 
www.sint-jozef.eu vermeld. De St.-Jozefspasta en de 
St.-Jozefs maanzaadcake worden in Italië en Polen op 
19 maart klaargemaakt. De ‘Clivia miniata’ heeft zijn 
Nederlandse naam ‘Sint-Jozefsbloem’ te danken aan 
de bloei rond het naamfeest van Sint-Jozef.

Heel recent begon plots de verkoop van Jozefbeelden 
te stijgen, dit naar aanleiding van de ineenstorting 
van de Amerikaanse huizenmarkt, die nadien gevolgd 
werd in Nederland en Europa. Omwille van de crisis 
konden vele mensen hun huis niet verder meer 
afbetalen en waren ze gedwongen het te verkopen. 
Maar door het grote aanbod stortten de prijzen van 
de huizen in mekaar.

En, zoals het in vroegere tijden al gebeurde, grepen 
de mensen naar een laatste redmiddel: de hulp van 
een heilige. In dit geval Sint-Jozef, die wegens een 
overnachting in een stal, aanroepen werd in geval 
van woningnood. De mensen begonnen plots Sint-
Jozefbeeldjes te kopen om ze in hun tuin te begraven 
Ze zochten ook naar een speciaal gebed om de 
verkoop van hun huis te bespoedigen.

De vriendenkring van Sint-Jozef schreef daarom – 
schoorvoetend – een noveen: wie negen dagen lang 
een deel van het gebed bidt, verhoogt zijn kansen 
op de immobiliënmarkt. En verder gaven ze nog de 
volgende richtlijnen: Wat als eerste te doen voor de 

(3) www.sint-jozef.eu

verkoop van een huis.

1. Maak een gat in de grond dat groot genoeg is om 
het Sint-Jozef beeldje (in een beschermende omslag) 
verticaal te begraven.

2. Plaats het beeldje omgekeerd in de grond.

3. Plaats het omgekeerde beeldje met het gezicht naar 
het huis dat moet worden verkocht.

4. Bid negen opeenvolgende dagen de noveen tot Sint-
Jozef die u hieronder vindt.

5. Zodra het huis is verkocht, verwijdert men het Sint-
Jozef beeldje uit de grond.

6. Plaats het Sint-Jozef beeldje op een ereplaats in uw 
nieuwe huis.(4)

Sint-Jozef is verder nog de patroonheilige van 
de timmerlui, houthakkers, meubelmakers en 
ambachtslieden in het algemeen. Hij is ook de 
patroonheilige van reizigers, asielzoekers en 
vluchtelingen wat te verklaren is door de kindermoord 
van Herodes in Bethlehem en de vlucht van Jozef en 
zijn gezin naar Egypte.(5)

Tot slot nog twee opmerkingen: Sinds 1936 is de 
Sint-Antoniuskapel niet enkel een bedevaartsoord 
voor de Heilige Jozef, maar ook voor Pater Damiaan. 
Zijn stoffelijke resten werden in eerste instantie in 
een zijkapel geplaatst. Deze gebeurtenis bracht zo’n 
20.000 mensen op de been die Pater Damiaan een 
laatst groet kwamen brengen.

Ik dank speciaal pater Jozef Tops voor de grote hulp 
die hij bood bij het schrijven van dit artikeltje. Wil je 
meer inlichtingen over de bedevaarten in Maart 2018, 
kan je hem contacteren via zijn e-mail: jozef.tops@
telenet.be

Johan Lambrechts

(4) Kwestie van konijnen, Leca, Davidsfonds, 2016, pag.104 en www.
sint-jozef.eu

(5) Jo Claes,Alfons Claes, Cathy Vincke,Sanctus, meer dan 500 
heiligen herkennen, Davidsfonds Leuven,2002, pag.138

Sint-Jozefsbloem sint-jozef.eu

1936: repatriering van Pater Damiaan
Foto: www.erfgoedplus.be/thema/de-Sint-

Antoniuskapel-een-bewogen-verleden

◊
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ADVERTENTIE

Kantklosjes
Houtdraaiwerk

Deurknopjes

Jan De Maertelaere BVBA
Bedrijvenlaan 12 - B-9080 Lochristi

Tel: 0032 9 230 67 18 - Fax: 0032 9 232 11 75
www.bobbins.be   jan@bobbins.be
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VERSLAGEN
De Krekels - Receptie 45 jaar

Volkskunstgroep ‘de Krekels’ 45 jaar jong.

Een sfeerbeeld van de receptie in Bonheiden op zondag 14 januari jl.
Foto’s: Gert Laekeman
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FEESTEN EN FESTIVALS
Meiboomplantingen 2018

Op vele plaatsen wordt weldra weer de meiboom geplant, zinnebeeld van vruchtbaarheid en 
zomervreugd. Volgende volkskunstgroepen en andere organisaties houden dit gebruik nog in ere.

Groot-Vorst
Zaterdag 28 april 2018 van 14 tot 19 uur

Meiboomplanting op evenementenplein aan 
nieuwe gemeentehuis op de Markt in Groot-Vorst.

https://www.facebook.com/Meiboom-
Groot-Vorst-354622508279260

Tielen
Maandag 30 april 2018 om 18u30

Kerkstraat 1 (fanfarelokaal)

Koninklijke Fanfare De Kempenzonen
70ste meiboomplanting
http://www.kasterlee.be/tielenmuziekdorp

Duffel
Dinsdag 1 mei 2018 van 13u30 tot 18 uur

Domein De Locht, Liersesteenweg 44

Volkskunstgroep De Moeffeleer
http://www.demoeffeleer.be

Wieze
Dinsdag 1 mei 2018

Dorsplein
http://www.heemkringwieze.be/meiboom.php

Stekene - Kemzeke
Zaterdag 5 mei om 17 uur

Kerkplein 160 Kemzekedorp

Volkskunstgroep Reintje Vos
http://www.reintjevos.be

Mol
Zaterdag 5 mei 2018

Ezaart kermis

Dansgroep De Zonnebloem - sinds 1948!
http://www.feestcommissie-ezaart.be/index.
php/meiboomplanting-hoofd-menu/2018-70-
jaar-meiboomplanting

Sint-Niklaas
Zondag 13 mei 2018

Stadspark

Volkskunstgroep Boerke Naas
http://www.boerkenaas.be

Torhout
Zaterdag 26 mei 2018 om 14 uur

VVKB Nationale meiboomplanting
http://www.vvkb.org

Heist-op-den-Berg
Zondag 27 mei 2018 - aanvang meispelen om 
14u30

Aan de kaasstrooimolen

Heemkundige kring ‘Die Swane’ en 
volkskunstgroep Zonnedouw uit Hulshout
59ste Meiboomplanting
https://www.heemkringdieswane.be

Een verhaal apart
Brussel & Leuven
Sinds 1213 plant Brussel de meiboom als 
overwinning op Leuven.

Het verhaal van de meyboom van Leuven:
http://www.leuvensemeyboom.be/ontstaan_n.
html

En dat van Brussel:
http://www.lecavzw.be/tradities/feesten/
meiboomplanting-brussel

Brussel
Donderdag 9 augustus vanaf 13u30

Brussel Grote Markt

Stoet om 13u45 (van Stripmuseum Zandstraat via de 
Grote Markt naar kruispunt Zandstraat-Broekstraat). 
De meiboom wordt voor 17u geplant!

https://www.brussel.be/planten-van-de-
meyboom

Leuven
Donderdag 9 augustus vanaf 15u

Leuven Grote Markt vanaf 15u
http://www.leuvensemeyboom.be/negen_
augustus.html
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AANKONDIGINGEN
Feest van de Folk in het Heuvelland

Auteur: Muziekmozaiek

Het startmoment van het Feest van de Folk vindt plaats in het Heuvelland en is dit jaar een heel weekend 
(28 en 29 april). Muziek wordt gecombineerd met een stuk lokale geschiedenis, natuurbeleving en 
recreatie.  De start van het Feest van de Folk maakt deel uit van het totaalproject ‘De Kemmelberg 

Uitgepakt, een getuigenis van een heuvel via muziek, geschiedenis en natuur.’ Muziekcentrum Dranouter 
neemt de artistieke coördinatie van dit project in handen.

De geschiedenis van het heuvelland vormt de basis 
van een theaterwandeling die tijdens het weekend 
wordt georganiseerd. De verschillende mijlpalen 
worden tot leven gebracht door acteurs. De levendige 
scenes worden ondersteund door muziek gebracht 
door de leerlingen van de afdeling volksmuziek en 
klassieke muziek van de Academie van Ieper. Voor 
deze wandelingen moet je vooraf inschrijven via de 
toeristische dienst van het Heuvelland.

Daarnaast zal er op zowel zaterdag als zondag en 
dit telkens vanaf 13u30 tot 18u op verschillende 
plaatsen in en rond als op een apart podium op de 
top van de Kemmelberg live muziek worden gebracht. 
Schotse doedelzak, nyckelharpa ensembles, Keltische 
traditionele muziek, singersongwriters, gypsy jazz, 
experimentele folk, jong als minder jong talent… het 
passeert die twee dagen allemaal. In totaal zullen 

er, naast de leerlingen van de academie, meer dan 
twintig bands of artiesten hun ding doen.

Het onthaal en startpunt voor alle activiteiten van 
dat weekend vindt plaats aan de Commandobunker. 
Deze is gelegen op de flank van de heuvel. Daar kan 
je zowel op zaterdag als op zondag vanaf 13u en dit 
tot 18u terecht voor alle info over het programma 
en de plaatsen waar de verschillende muzikanten 
zullen spelen. Alles van het dagprogramma is op 
wandelafstand te beleven.

Op zaterdag 28 april om 19u30 vindt het officiële 
startbal voor het Feest van de Folk plaats en dit in de 
kerk van Dranouter. Het bal start met een workshop 
gemeenschapsdansen gegeven door de ervaren 
lesgevers van het Muziekcentrum Dranouter. Vanaf 
20u30 speelt het balorkest van de volksmuziek 
afdeling van dé Academie Ieper en daarna een 
delegatie van het Gooikestra de beste baltunes en 
kan je dansen tussen de kerkpilaren tot 23u30. Ook 
aan het bal kan je dankzij de gemeente Heuvelland 
gratis deelnemen.

Op de site van toerisme Heuvelland (www.
toerismeheuvelland.be) kan je vanaf begin maart 
alle info vinden van het totaalproject, alsook de 
volledige line-up van alle bands, inschrijven voor 
de theaterwandelingen als logies mogelijkheden 
in de regio. Wil je als vrijwilliger meewerken aan 
dit evenement, dan kan je contact opnemen 
met Muziekcentrum Dranouter via steven@
dranoutercentrum.be

Zaterdag 28 en zondag 29 april 2018 - 
Feest van de Folk
Meer info: https://feestvandefolk.planidoo.be/

Wereldkampioenschap Hoogwerpen
Op Hemelvaartdag verzamelen vendeliers uit de hele wereld om zich 

te meten in het hoogwerpen met grote vaandels.

Donderdag 10 mei 2018 - namiddag - Aalst
Meer info: www.hoogwerpers.be

◊
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Folkdansfestival - Dafodil

11 tot 13 mei 2018 - Diest

Met op zaterdag in de voormiddag een sessie met Traditionele Dansen uit Diest door het Vlaams 
Dansarchief, werkgroep van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst.

Meer info: www.dafodil.be
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45 jaar Volkskunstgroep De Krekels
Auteur: De Krekels - Bonheiden

In 1973 werd er een volksdansgroep opgericht in de schoot van de heemkring ‘t Kaaskot van Bonheiden. En 
al direct, op 7 januari van dat jaar, werd er voor de eerste keer gerepeteerd onder de leiding van Emy Dooms, 
medeoprichtster van de groep, die zich reeds zeer verdienstelijk had gemaakt in de volksdansmiddens van die 
tijd.

Op 11 maart van datzelfde jaar kreeg deze volksdansgroep 
de naam ‘De Krekels’, gebaseerd op een volksliedje dat 
toen werd aangeleerd in de plaatselijke scholen, en dat 
verwees naar de tijd dat Bon-hei-den nog omringd was 
door heide, waarin toen nog vele echte krekels zongen.

De Krekels trokken in juli 1974 naar hun eerste festival, in 
Cobh co Cork, Ierland. Het was het eerste van een lange rij 
festivals waaraan de groep zou deelnemen.

Zij zetten hun eerste eigen festival op poten in november 
1975, een internationaal folklorefestival, met één 
buitenlandse groep, uit Hellendoorn, Nederland. Dit was 
het eerste van een lange rij festivals die De Krekels zouden 
organiseren.

Eind 1975 werden ze een onafhankelijk vereniging, met 
een eigen bestuur en eigen statuten en vanaf 1987 gaan 

ze door het leven als ‘Volkskunstgroep De Krekels VZW’. 

Er zijn 5 onderafdelingen in de groep: Krekeltjes, Heikrekeltjes, Jong-Krekels, 
Krekels en Retro-Krekels, elk met hun eigen dansleiding en eigen programma. 
Het jongste lid is momenteel 4 jaar oud.

In de statuten van de vereniging worden een aantal doelstellingen vermeld, 
waarop de jaarwerking moet gebaseerd zijn. Het jaarlijks weerkerend 
Bonheidansfestival is er één van. De leden worden hierbij actief betrokken en 
leren samen te werken en zelfstandig te organiseren, en maken kennis met 
andere culturen.

Maar in diezelfde statuten vinden we ook de volgende doelstelling: “het 
bieden van een gezonde ontspanning in goede groepsgeest.” Hier wordt 
hard aan gewerkt, en op langere termijn is dit misschien wel de belangrijkste 
verwezenlijking van deze groep, en van alle volkskunstgroepen in Vlaanderen, 
door de grote positieve bijdrage die ze leveren voor het behoud en de groei 
van het sociale weefsel in onze gemeenschap.

Het hele werkjaar 2018 van VKG De Krekels VZW staat in het teken van de 45ste verjaardag, met planningssessies, 
aanleren van nieuwe dansen, repetities, volksdansweekends, nieuwe kledij voor de kindergroepen, enz. om dan 
te culmineren in het weekend van 10 en 11 november, met een optreden van alle onderafdelingen in één grote 
voorstelling. Die zal doorgaan in GC ’t Blikveld, Jacques Morrensplein 2, 2820 Bonheiden.

Voorstellingen met optredens van alle afdelingen van Volkskunstgroep De Krekels op 10 en 11 
november 2018 in GC ‘t Blikveld in Bonheiden
Meer info: http://www.dekrekels.be/kalender/jubileumoptreden-45-jaar-krekels/

50 jaar Folklore Ensemble Gelmel
Ter gelegenhied van hun 50-jarig bestaan geeft Folklore Ensemble Gelmel twee voorstellingen nl. op vrijdag 25 
en zaterdag 26 mei 2018, telkens om 20 uur in het GC van Brecht, met aansluitende receptie om na te praten.

Voorstellingen op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei 2018, telkens om 20 uur in het GC van Brecht
Meer info weldra op www.gelmel.be 
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