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KALENDERKALENDER
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 24 november 2018
Voor alle leden - Uitnodiging volgt !

Voorstelling nieuwe publicatie
Zaterdag 6 oktober 2018 om 14 uur in Kortenberg
Iedereen welkom - Info op bladzijde 5

IVV Cursussen
Meer info over deze cursussen vind je ook op 

www.instituutvlaamsevolkskunst.be

Kennismakingscursus Vendelzwaaien 2018
• Zondag 21 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

CONTACTCONTACT
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
De kadril van Putte anno 1900

◊◊ ◊◊
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Instituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzw

EDITORIAALEDITORIAAL
Geert en Sven

Geert Bourgeois lanceerde in zijn toespraak ter gelegenheid van de 11 juliviering editie 2018 een 
interessante museum-gedachte. Sven Gatz werkte zich in de kijker door zijn commentaar op de lezing uit 
de brief van Paulus aan de Efesiërs van zondag 26 augustus jl. We refl ecteren verder op wat onze beide 

ministers ons te vertellen hadden.

Vlaanderen viert op 11 juli (tegenwoordig meer op de dagen voorafgaand aan 11 juli, want vakantie is heilig). 
Ter gelegenheid van die feestdag nemen diverse beleidsmensen het woord. Zo ook onze Minister-President Geert 
Bourgeois:

Is niet de tijd gekomen om deze en andere voorbeelden te volgen en een Museum te creëren dat op 
een wetenschappelijk verantwoorde wijze en met moderne museale vormen en technieken toont hoe 
Vlaanderen de culturele, sociologische en staatkundige entiteit is geworden, die het vandaag is; hoe zich uit 
de Pagus Flandriensis van de vierde eeuw het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw heeft ontwikkeld …

Volgens bepaalde bronnen werd de naam Vlaanderen voor het eerst vernoemd in de 8ste eeuw AD in de Vita 
Eligii (het leven van Eligius). Eligius was bisschop in Doornik rond 640 AD. Pagus Flandriensis doelde op de 
regio rond Brugge(1). Er is natuurlijk wel een grote afstand tussen een goed bedoelde 11-juli toespraak en een 
toegankelijk, aanlokkelijk en wetenschappelijk degelijk onderbouwd museum. Wellicht zijn er ook tussenvormen 
mogelijk (een virtueel museum bijvoorbeeld). Het zou op zichzelf al een prestatie wezen mochten diverse spelers 
in het veld samenwerken. Subsidies kunnen hier wel een spelbreker worden. Over middelen heeft Geert Bourgeois 
niet gesproken. Er is dus hoop.

En welke rol zou het Instituut voor Vlaamse Volkskunst kunnen vervullen in Vlaanderens Museum? IVV bestaat 
nu 54 jaar. Gedurende al die tijd heeft ons Instituut gewerkt rond het leven en de gebruiken van iedere dag. 
Volkskunst kadert wellicht niet in de ‘staatkundige entiteit’ die Geert Bourgeois bedoelt. Toch kunnen we bijdragen 
tot een inzicht in de geschiedenis van Vlaanderen. In onze jongste uitgave WO I, een kruispunt in het alledaagse 
leven of een veranderende Vlaamse samenleving schetsen beide auteurs Henri Vannoppen en Maria Rutten hoe 
ingrijpend de samenleving, en dus ook de ontwikkeling van Vlaanderen, werden beïnvloed door de ‘Grooten 
Oorlog’. De geschiedenis en ontwikkeling van Vlaanderen hebben we meestal niet zelf kunnen bepalen. Al meer 
dan 2000 jaar geleden hadden we te maken met vreemde heersers. Ook na 1830 moesten Vlamingen rekening 
houden met wat boven de hoofden werd beslist. Niettemin mogen we fi er zijn op onze culturele rijkdom. Een 
volk zonder verleden heeft geen toekomst. We zijn benieuwd hoe ernstig onze Minister-President met zijn 11-juli 
gedachte omgaat.

Bij tijden kan de bijbel op een ruime belangstelling rekenen. Op zondag 26 augustus jl. werd een stuk uit de Brief 
van Paulus aan de Efeziërs voorgelezen. Volgende passage deed hier en daar enkele haren te berge rijzen: … 
Vrouwen weest onderdanig aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het 
hoofd is van de Kerk(2) … Verder lezen we in dezelfde brief: … zo ook moet de vrouw haar man in alles onderdanig 
zijn … Ook al vervolgt de lezing met … Mannen hebt uw vrouw lief … Blijkbaar weegt de liefde van de man bij 
interpretatoren niet zwaar genoeg om de onderdanigheid die van de vrouw gevraagd wordt te compenseren.

Minister Sven Gatz heeft al vroeger te kennen gegeven dat hij niet opgezet is met het uitzenden van erediensten 
op VRT-zenders. Hij grijpt bovenstaande Bijbellezing aan om het debat van nieuwe brandstof te voorzien. Door 
vrouwen aan te manen tot onderdanigheid creëert Paulus een gedachte van meerwaarde voor de man. Er blijkt 
enige discussie te bestaan over de vertaling van het woord ‘onderdanigheid’, maar we wagen ons niet aan 
exegese(3). Laten we de discussie over mogelijke onderdanigheid van de vrouw verplaatsen naar de dansvloer.

We nemen de situatie waarin twee mensen met mekaar dansen, een schottisch, polka, mazurka of wals bijvoorbeeld. 
Om vlot te dansen moet één van beide partners leiden. Bij het dansen per paar wordt verondersteld dat de jongen 
het meisje leidt. Ooit gehoord van een dansleidster: meisjes maken geen fouten bij het dansen, indien ze dat toch 
schijnen te doen, is dat de fout van de jongen die onvoldoende duidelijk leidt. Harmonisch samen dansen heeft 
weinig met diepgaande discussies over leiderschap en onderdanigheid te maken. De jongen moet leiden, maar als 
het meisje haar partner maar niks vindt, kan ze zo onderdanig worden dat elk initiatief van haar kant ontbreekt. 
Dansen wordt dan een hel. Leiden of niet, de jongen is overgeleverd aan zijn partner om van dansen een hemelse 
ervaring te maken.

Akkoord, de discussie heeft vooral een politieke kant. Samenwerking tussen vrouw en man: het gaat over mekaar 
aanvoelen. Juist door die harmonie mogen we samen dansen beschouwen als een van de meest verheven 
ervaringen in het aardse tranendal. Als twee mensen met elkaar kunnen dansen en daarvan intens genieten, 
respecteren ze mekaar tot op het bot.

(1)  Goethals JJ. Searching for Flemish (Belgian) Ancestors. Clearfi eld Company, Baltimore 2007: p.7.
(2)  Apostel Paulus. Brief aan de Efeziërs 5, 21-32.
(3)  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/27/bonny-over-eucharistieviering/ (geraadpleegd op 2 september 2018)
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WERKING IVVWERKING IVV
Algemene Vergadering IVV vzw

De Raad van Bestuur van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst nodigt alle leden uit voor de volgende statutaire 
algemene vergadering die plaats zal vinden op zaterdag 24 november 2018 in Erps-Kwerps.

Noteer de datum alvast in je agenda, meer info volgt !

Inspiratie vinden we tevens in de natuur. Brave Hendrik of Chenopodium 
bonus-henricus L. is een bescheiden plant, behorend tot de ganzevoetfamilie 
of Cheniopodiaceae. De naam Hendrik werd vroeger aan planten gegeven 
die in de omgeving van menselijke nederzettingen groeiden. Brave Hendrik 
is een vervangmiddel voor spinazie of Spinacia oleracea L. Spinazie is een 
veeleisende groente die enkel goed gedijt op fl ink bemeste grond. Brave 
Hendrik is met minder tevreden. Hij groeit zelfs op afvalhopen. Dat de naam 
een zekere onderdanigheid oproept, hoeft niet te betekenen dat mensen 
neerkijken op Brave Hendrik, integendeel, de plant geniet waardering bij 
wie erdoor wordt gevoed.

Een Vlaams Museum en onderdanigheid: het Instituut voor Vlaamse 
Volkskunst staat paraat om dienend mee te werken indien dat nuttig mocht 
bevonden worden door wie vol respect initiatieven neemt.

Gert Laekeman
Voorzitter IVV

Afbeelding: Brave hendrik 
of Chenopodium bonus-

henricus L., vervanger van 
spinazie (bron: Gids voor 
Geneeskrachtige Planten, 

Reader’s Digest NV Amsterdam 
1975 p. 105).

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

Prijs
30 euro 
(afhaalprijs - verzendkosten 6 euro)

PUBLICATIESPUBLICATIES
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.

Voorstelling nieuwe publicatie
100 jaar geleden kwam Wereldoorlog I ten einde. Ter herdenking van dit gebeuren, nodigen het 

gemeentebestuur, de diensten Toerisme en Vrije Tijd van Kortenberg en het Instituut voor Vlaamse 
Volkskunst je van harte uit voor de offi  ciële opening van het WOI-wandelpad (een pad dat bezoekers 

meeneemt langs meerdere infozuilen die vertellen over WOI) en de boekvoorstelling van Dr. Historicus 
Henri Vannoppen en Maria Rütten.

De opening van het wandelpad en de boekvoorstelling vinden plaats op zaterdag 6 oktober om 14 uur in de 
Raadzaal van het Administratief Centrum, 3de verdieping, Dr. V. De Walsplein 30 te Kortenberg.

14 uur
• Welkomstwoord door de burgemeester van Kortenberg, Chris Taes

• Woordje uitleg door Prof. Dr. Em. Gert Laekeman, voorzitter van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst, uitgever van het 
boek

• Korte boekvoorstelling door Dr. Historicus Henri Vannoppen en Maria Rütten

• Receptie

15 uur
• Opening WOI-wandelpad door Monique Swinnen, gedeputeerde van provincie Vlaams-Brabant

• Start gegidste wandeling o.l.v. Dr. Hist. Henri Vannoppen en Maria Rutten langsheen de tentoonstellingspanelen die 
handelen rond ‘WO I, een kruispunt in het alledaagse leven of een veranderende Vlaamse samenleving’
www.kortenberg.be/groote-oorlog
Opgelet: Het Dr. V. De Walsplein wordt van vrijdag 5 tot zondag 7 oktober ingenomen door de zomerkermis 
van Kortenberg en is bijgevolg niet beschikbaar als parking. De omliggende straten bieden voldoende 
alternatief maar houd er rekening mee dat dit alles wat meer tijd in beslag zal nemen.

Graag uw aanwezigheid bevestigen voor 4 oktober aan toerisme@kortenberg.be
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Bloemsymbolen en de eerste 
wereldoorlog

In het editoriaal van Volkskunst 2018; 42 (2) werd de klaproos 
vermeld als symbool van de Eerste Wereldoorlog. Jan De Smedt wijst 

ons terecht op het feit dat de klaproos niet de enige bloem is die 
ons herinnert aan oorlogsleed. We publiceren zijn bijdrage graag als 
nuttige correctie en vervollediging. Johan Lambrechts voegt er nog 

gegevens aan toe.

De klaproos of ‘Remembrance Poppy’ is binnen alle Commonwealth 
landen het symbool voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. 
De klaproos is een pioniersplant en heeft verstoorde grond nodig om te 
ontkiemen. De slagvelden bleken over hun gehele lengte ideaal voor een 
massale groei. Om uniform te communiceren over de herdenking van 
100 jaar Groote Oorlog (2014-18), is de keuze daarbij op de klaproos als 
universeel symbool gevallen. Aldus de Vlaamse Gemeenschap. McCraes 
‘In Flanders Fields’ heeft wellicht voor dat misverstand gezorgd.

Een uitzondering hierop is Newfoundland en Labrador. Naast de ‘Poppy’ 
gebruiken zij het symbool van het Vergeet-mij-nietje (Myosotis) om 
hun gesneuvelden bij Beaumont Hamel, in de slag aan de Somme, te 
herdenken.

Het Vergeet-mij-nietje (Myosotis) is ook het symbool voor de Duitse 
gesneuvelden. Zoals bij de geallieerde legers ontstond de bloemensymboliek 
al onder de oorlog. De Duitse bloemenkeuze dient gezocht in het populaire 
‘Lied vom Vergissmeinnicht’ op een gedicht uit 1835.

Het symbool voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk 
is de korenbloem, ‘le Bleuet de France’. Net zoals de klaproos heeft de 
korenbloem verstoorde aarde nodig om te groeien. Daarnaast verwijst de 
kleur naar het uniform van de Franse soldaten of ‘poilus’.

Limburg maakt als enige Belgische provincie correct gebruik van de 
margriet als symbool. Met zijn witte kleur ook het symbool voor de vrede. 
De margriet groeit ook vlug in doorwoelde aarde. Dat blijkt uit historische 
documenten verzameld door de Diestse oud-militair Walter Lelièvre, 
werkzaam in het stadsarchief van Nieuwpoort. Het gebruik van de margriet 
als symbool voor de herdenking aan WO I in België heeft een historische 
achtergrond, die weinig gekend is. Na de oorlog werd de margriet in België 
gebruikt als symbool voor het inzamelen van fondsen voor oud-strijders en 
oorlogsinvaliden.

Het verhaal in de Groote Oorlog is gebaseerd op een brief van een jonge 
frontsoldaat aan zijn geliefde. De Limburger André D’Hulst vond een brief 
terug die zijn vader tijdens WO I aan het front geschreven had. Bij de 
brief stak een margriet, na al die jaren nog steeds onaangetast. Soldaten 
stopten regelmatig gedroogde madeliefjes bij hun brieven. ‘Geplukt aan 
de boorden van de IJzer…’ stond er meestal bij.

Jan De Smedt

De klaproos is niet het enige symbool voor de oorlog 14-18. Het Davidsfonds 
in Rotselaar spreidt een activiteitenreeks, over vier jaar over deze oorlog. 
Omdat klaprozen verwijzen naar Flanders fi elds en het symbool zijn van 
het Engels leger gingen we op zoek naar een eigen Belgisch symbool. We 
vonden ‘la fl eur de la reine’, een vergeet-mij-nietje.

REDACTIONEELREDACTIONEEL

◊◊

IVV Volkskunst Jaargang 42 nummer 3 - 201809.indd   6 26/09/2018   19:08:50



Instituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzw Tijdschrift Tijdschrift VolkskunstVolkskunst :: Jaargang 42 :: nummer 3 :: September 2018 :: Jaargang 42 :: nummer 3 :: September 2018

77

SPROKKELINGENSPROKKELINGEN

’Oeuvre de la Fleur de la Reine’ was een liefdadigheidswerk met de steun 
van koningin Elisabeth. Zij koos voor haar naamdag (30 juni) telkens een 
bloem die dan het symbool werd van een liefdadigheidscampagne. De 
gekozen bloem werd in de vorm van een te koop aangeboden souvenir 
verkocht – ook in de Verenigde Staten - en de opbrengst ging naar die 
liefdadigheidscampagne. In 1918 werd het vergeet-mij-nietje gekozen. 
Het geld van de verkoop ervan in de VS, was bestemd voor het Fund for 
Belgian babies. Het ging naar hulp aan Belgische kinderen in nood vanwege 
oorlog & bezetting.

Toen vanwege het gemeentebestuur de vraag kwam  een symbool voor de 
verschillende activiteiten als herkenningsteken te gebruiken, bijvoorbeeld 
een bloem, hebben wij dit doorgestuurd en de gemeente heeft het dan ook 
als logo voor zijn herdenkingsactiviteiten gebruikt.

Johan Lambrechts

Referenties
Oorlogs-bloemsymbolen. Uitgave van Berla, Heemkring Meise.

Bloemen voor de Groote Oorlog: http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/photos/B/Bellis%20perennis_1809.jpg 
(geraadpleegd op 4 september 2018).

Legenden bij de foto’s
Figuur 1: akkervergeet-mij-nietje of Myosotis arvensis (L.) Hill. is een van de vele soorten vergeet-mij-nietjes die 
bloeit in Vlaamse velden.

Figuur 2: korenbloem of Centaurea cyanus L. werd vroeger frequent in korenvelden aangetroff en. Dat is nu 
minder evident, door gebruik van herbiciden in de graanteelt. 

Figuur 3: van de margriet of Leucanthemum vulgare Lam. bestaan diverse kweekvormen, de zogenaamde 
‘cultivars’. Die hebben grotere bloemen dan de soorten die in de natuur voorkomen. De margriet is een plant die 
tegen een stootje kan. De overwinteringsknoppen bevinden zich zelfs op bodemhoogte (dus niet onder de grond).

Figuur 4: het madeliefje of Bellis perennis L. kenmerkt zich door een hardnekkig wortelrozet van bladeren. 
Hierdoor creëert de plant een relatief open zone (bijvoorbeeld in een grasveld). ‘Perennis’ wijst op een zichtbare 
aanwezigheid van de bloemen, het gehele jaar door.

Figuur 5: vergeet-mij-nietjes voor de Belgian Baby’s in 1918.

Figuur 6: logo gekozen door de Gemeente Rotselaar voor de herdenkingsactiviteiten rond de eerste wereldoorlog.

Luce Pipar - Ma Luce
Ruim twee jaar nadat haar echtgenoot Dree Pauwels op 93-jarige leeftijd stierf, is ook Luce Pipar, ‘Ma 

Luce’ voor de Reuzegommers, van ons heengegaan. Ze werd 96 jaar.

Ze was er bij in Muizen om postuum het erelidmaatschap van Dree te ontvangen. Ze stelde toen zelfs een reis 
naar Frankrijk enkele dagen uit om met de vroegere vrienden van het Vlaams Dansarchief mee te vieren. Actief 
bleef ze tot het einde. We spraken nog met haar tijdens de Leuvense Paasfeesten in april van dit jaar. Toen pas 
zagen we dat de levenskrachten stilletjesaan wegebden. Schilderen, boetseren en ‘computeren’ boeiden haar 
steeds minder. Op 14 juli is ze thuis zachtjes ingeslapen.

Ik zal haar steeds herinneren als een ruimdenkende en zelfstandige vrouw. In mijn jonge jaren was ze de strenge 
maar rechtvaardige en discrete rechterhand van Dree. Anderhalve maand later stierf haar jongste dochter Lieve, 
slechts 72 jaar oud. Een nieuwe beproeving voor Geert en zijn familie. In naam van de volkskunstwereld en van 
IVV betuigen we hen onze oprechte deelneming.

Yvan Van den Broeck
I’ve found my ticket to paradise

Meer droevig nieuws: op 19 juli overleed in Dendermonde Yvan van den Broeck, lid van Volkskunstgroep Reynout.
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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

ADVERTENTIEADVERTENTIE
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VOLKSDANSVOLKSDANS

◊◊

VL A A M S DA N S A R C H I E F  -  DAVL 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

Dienen om tot iets te dienen
Het Vlaams Dansarchief ‘zit’ op een schat aan dansen. Beschrijvingen van dansen staan op papier, maar 

moeten heden ten dage ook digitaal beschikbaar gesteld worden. Leden van het Vlaams Dansarchief 
spannen zich in om de dansen op een zo uniform mogelijk manier te digitaliseren. Daarvoor werken ze in 
de ‘wolk’ of ‘cloud’ van IVV. Deze wijze van werken heeft als voordeel dat wie toegang heeft, correcties 

kan aanbrengen op de teksten. Waar nodig worden de beschrijvingen ondersteund door tekeningen. Ook 
deze gaan mee in de digitale bestanden.

Bij dansen hoort ook de passende muzieknotatie. Niet elke groep beschikt steeds over levende muzikanten. Er 
is ook al jaren vraag naar opnames van dansbare muziek. Waar mogelijk verzamelen we melodieën onder MP3 
formaat, teneinde het aanleren en uitvoeren van dansen tijdens de repetities mogelijk te maken.

Dat alles is nog niet genoeg in het digitale tijdperk. Dansleiders en dansers nemen niet steeds genoegen met 
geschreven beschrijvingen. Er is ook vraag naar video-opnamen. Opnamen van uitvoeringen kunnen soms 
teruggevonden worden op internet (youtube), maar zijn van wisselende kwaliteit. 

Renaat Van Craenenbroeck maakte een serie leuke dansjes op bekende volksmelodieën. We kozen 11 van 
deze dansen om volgens de terminologie van het Vlaams Dansarchief te beschrijven. We beschikken ook over 
beeldopnamen. Het gaat over volgende titels:

• Wisselmazurka

• Wals van Kortenberg

• Wals mazurka

• Schottisch mazurka

• Schottisch Karree

• Polka Sjarleston

• Polka poortjes

• Onder de toren

• Mazurka van Hofstade

• ‘k Wil

• Mazurka Henriette

In de komende nummers van ‘Volkskunst’ willen we telkens een dansbeschrijving publiceren.

De voorbije zomer waren medewerkers van IVV aanwezig tijdens diverse festivals (zie elders in dit nummer). Via 
het Vlaams Dansarchief zoekt IVV kennis te maken met de werking van Volkskunstgroepen. We willen ook graag 
de ruimte geven aan volkskunstgroepen in ons tijdschrift ‘Volkskunst’. Want als we niet dienen, dienen we tot 
niets.

Gert Laekeman
Voorzitter Vlaams Dansarchief
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VENDELENVENDELEN

VL A A M S VE N D E L A R C H I E F  -  VAVL 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

◊◊

Cursuswerking
De werkgroep Vlaams Vendelarchief startte in 2008 (opnieuw) een regelmatige cursuswerking op. Naast 
de jaarlijkse vendeliersverbroedering die al sinds 1984 plaats heeft, worden er elk jaar - in samenwerking 

met vendelen.net - een beginnerscursus en een cursus voor gevorderden ingericht.

Kennismakingscursus Vendelzwaaien 2018
Sinds de start van de Kennismakingcursus - de cursus voor nieuwe en beginnende vendeliers - werden meer dan 
honderd ‘nieuwe’ vendelzwaaiers ingewijd.

Leuven

Zondag 21 oktober 2018

Meer info op: www.vendelen.net

Vendeliersverbroedering 2018
En met een vijftigtal aanwezigen kent ook de vendeliersverbroedering, die sinds enkele jaren doorgaat in de grote 
sporthal van het Netepark in Herentals, weer een stijgend aantal deelnemers.

Herentals

Zondag 25 november 2018

Programma en inschrijven voor 2018: 
www.instituutvlaamsevolkskunst.be/verbroedering2018

Algemene info over de verbroedering: 
www.instituutvlaamsevolkskunst.be/vendeliersverbroedering

Open Cursusdag Vendelen 2019
De Open Cursusdag Vendelen - de cursus voor gevorderde vendeliers - kan elk jaar rekenen op ruim 30 deelnemers.

regio Gent

voorjaar 2019

Meer info binnenkort op www.vendelen.net en www.instituutvlaamsevolkskunst.be

Vendelstokken
Heb jij je bestelling voor vendelstokken nog niet doorgegeven ? Maak er dan dringend werk van !

Stuur een bericht naar secretariaat@instituutvlaamsevolkskunst.be of neem contact met onze secretaris Stefaan 
(zie rubriek ‘Contact’ vooraan in dit tijdschrift). De bestelling wordt zeer binnenkort doorgegeven aan de school 
die zorgt voor het maken van de stokken.
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STREEKDRACHTENSTREEKDRACHTEN
Het Rubensjaar 2018 of de mode op het einde van de 

16de en in de eerste helft van de 17de eeuw
Dr. Henri Vannoppen

2018 is het jaar van de barok en wie barok zegt, denkt in Antwerpen onmiddellijk aan Rubens.

1. Peter Paul Rubens
Peter Paul Rubens (1577-1640) werd geboren in 1577 in Siegen in Duitsland. Zijn vader, advocaat Jan Rubens, was 
protestant en de juridische adviseur van Anna van Saksen, de echtgenote van Willem van Oranje. Ze geraakte van 
hem in verwachting, waardoor Jan Rubens in de cel kwam. Hij kwam vrij dankzij de smeekbeden van zijn vrouw 
Maria Pijpelinck. Hij stierf in Keulen in 1587 en zijn weduwe Maria Pijpelinck keerde met haar kinderen terug naar 
Antwerpen. Ze werd opnieuw katholiek. Zoon Peter Paul Rubens werd page van een Gravin in Oudenaarde. Hij 
volgde een schildersopleiding en een Italiëreis volgde. Hij werd ook wel Pieter Pauwel of Petrus Paulus genoemd.

Peter Paul Rubens huwde in 1609 de 18 jarige Isabella Brant, waarvan hij twee zonen had: Albert Rubens en 
Nicolaas Rubens, heer van Rameyen. Isabella Brant overleed in 1626 waarschijnlijk ten gevolge van de pest. Hij 
huwde een tweede maal, 53 jaar oud, in 1633 zijn 16-jarig nichtje Hélène Fourment (+1673), die hem 5 kinderen 
schonk: Clara Joanna, Franciscus, Isabella Helena, Petrus Paulus en Constantia Albertina. Peter Paul Rubens stierf 
op 30 mei 1640 in het Rubenshuis in Antwerpen, aan de gevolgen van jicht.

2. Rubens was een rijk maar ook een eerlijk man
Peter Paul Rubens was een rijk man. Hij was de schilder van vorsten en kerken, maar ook de diplomaat, die in 1630 
vrede bracht tussen Spanje en Engeland. Hij was in de adel opgenomen in 1624 door koning Filips IV van Spanje 
en in 1630 door koning Karel I van Engeland. Men vermeldde hem als ridder.

In 1609 kocht hij het Rubenshuis aan de Wapper dicht bij de Meir. Hij liet het Rubenshuis luxueus inrichten. Op 12 
mei 1635 kocht Peter Pauwel Rubens de heerlijkheid Steen te Elewijt met het kasteel als buitenverblijf. De Raad 
van Brabant erkende op deze dag de aankoop. Rubens was nu Heer van Steen.

Testamenten verschenen vanaf de Moderne Tijden. We gaan even in op dat van Peter Paul Rubens dat ook een 
beeld van zijn materiële rijkdom gaf. Hij maakte een testament op om gelijke rechten te geven aan zijn twee 
soorten kinderen. Helena Fourment en de 5 kinderen uit het 2de huwelijk hadden in onverdeeldheid de heerlijkheid 
van Steen met het kasteel Het Steen. De 5 kinderen uit het tweede huwelijk kregen het Hof van Urssele te Ekeren. 
Albert Rubens kreeg een huis in Doel en Nicolaas Rubens kreeg 5 huizen aan de Wapper en het huis De Sterre 
in de Jodenstraat in Antwerpen. Elk kindsgedeelte bedroeg 16.577 gulden 18 stuivers  Eerst in 1660 werd het 
Rubenshuis aan de Wapper verkocht. Opvallend in het testament van Peter Paul Rubens was wel dat elk kind een 
gelijk deel kreeg, wat toen nog niet zo normaal was(1).

3. De Spaanse mannenmode in de 2de helft van de 16de eeuw en later
Vanaf 1550 bepaalde Spanje met koning Filips II de mode. De voornaamste kleur was zwart. De Franse mode was 
minder stijf. De verticaliteit werd benadrukt in de Spaanse mode: kort haar, een puntbaardje, hoge hoeden en 
lange, strak omspannen benen. Over de wambuis droeg de man een korte cape of cappa met opstaande kraag. 
De buis of wambuis was vaak gemaakt uit gestreepte stof. De buis kreeg tegen 1570 aan het buikgedeelte een 
spits toelopende puntvorm. Dit deel werd stijf opgevuld zodat het enigszins naar voor stond. Men noemde dit 
de ganzenbuik. De pofbroek en de braguette blijven in de mode. De schoen kreeg een hak en laarzen werden 
populair. Op het hoofd droeg de man een toque. De geplooide kragen of molensteenkragen werden vooral in 
de Nederlanden gedragen. De fi guur van onze ‘Zwarte Piet met de pofbroek, de kledij van de knecht van Sint-
Nicolaas is afgeleid uit de Spaanse mannenmode(2).

Rubens en Van Dyck schilderden ook de Franse mode. De kledij in de periode van Koning Lodewijk XIII (1610-
1673) was gracieus en streng. Een puntbaard en een snor waren toen in de mode. De mannen droegen een 
open ‘pourpoint‘ of een gecapitonneerde korte vest, die van de hals tot de gordel reikte. Deze vergrootte hun 
postuur. Ze lieten hun ‘pourpoint’ open om hun hemd en jabot te laten zien. De mantel of cape werd over de 
schouders gedrapeerd, denk maar aan de musketiers, die actief waren in de tijd van Lodewijk XIII. Richelieu, die 
vanaf 1624 eerste minister was onder Lodewijk XIII, verzette zich sterk tegen de invoer van textielproducten 
uit het buitenland. Deze protectionistische politiek was vooral gericht tegen kant en passement uit de Spaanse 
Nederlanden, onze gebieden. De kantwerksters en de passementwerkers, die belegsels, borduurwerk, tressen, 
of garnering van goud- of zilverdraad voor op kleding vervaardigden, waren daar het slachtoff er van. De duurste 
kledingstukken in Antwerpen in de 17de eeuw bestonden uit weefsels met zilver- en gouddraad, meestal verguld 
zilver. Vervolgens kreeg men zijde, halfzijde, wol en lijnwaad. De versleten en oude kledij werd in Antwerpen 
verkocht op de vrijdagmarkt.
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Het mannenkostuum in Antwerpen in de 17de eeuw bestond uit een hemd, wambuis, broek, onderbroek, jas of 
mantel, kousen en schoenen of laarzen. Wambuis, broek en mantel worden meestal samen gekocht in bij elkaar 
passende stoff en. De broek reikte tot aan de knieën. Ze werd met veters aan de wambuis bevestigd(3)

Rubens beeldde zichzelf op zijn’ Zelfportret’ af met een breedgerand hoofddeksel, een bijna vrouwelijke blouse, 
een snor en een sik. Het was de zakenman van 400 jaar geleden.

4. De Spaanse vrouwenmode in de 2de helft van de 16de eeuw
De natuurlijke lichaamsvormen zijn weggewerkt door enge, stijve keurslijven, hoge halsboorden en gebaleinde of 
met hout gespalkte onderkleding. De vrouwen droegen over het lijfje en de rok de saya of de ropa. De saya is een 
overkleed met open hangmouwen en een sleep. De ropa heeft korte pofmouwen. Naast de kegelfardegalijn kreeg 
men ook de wielfardegalijn. De vrouwen namen ook de baret over.

Het vrouwenkostuum in Antwerpen in de 17de eeuw bestond uit een overkleed, een onderkleed of een onderrok, 
een keurslijf, een hemd met losse kraag en mouwopslagen, een hoofddeksel, en schoenen in stof of leer. De huik 
is een zeer ruime mantel die over het hoofd gedragen wordt(4).

Rouwkledij was voor de armen een onbetaalbare luxe. Voor de rijken was rouwkledij een belangrijke aangelegenheid. 
De rouwkledij gold niet alleen de familie, maar ook het huispersoneel en zijn naaste verwanten.

5. De molensteenkraag
Rond 1530 gingen de kragen van de bovenkleding soms ook van het hemd, achter en rond het hoofd opstaan. 
Daaruit ontwikkelde zich een brede linnen of kanten kraag die rond 1570 met zijn geperste pijpen plooien op een 
schotel of molensteen leek(5).

De eerste molensteenkragen hadden crin, een gaasachtige stof op basis van geweven paardenharen als grondstof. 
Crin kon makkelijk geplooid worden en bleef mooi rond staan. Crin werd overtrokken met kant of mousseline. In 
de 16de eeuw werd de molensteenkraag zowel door mannen als vrouwen gedragen. Men sprak toen van een 
plooi of lubbenkraag. Daarna werd de kraag gesteund door een portefraes, een steun van een stevige stof of van 
metaaldraden soms zelfs van zilver. De kragen van de vrouwen waren gewoonlijk groter dan deze van de mannen. 
De origine molensteenkragen bestaan uit meterslange, gesteven en geplooide stroken linnen.

De geplooide kragen of molensteenkragen konden heel groot zijn. Willem van Oranje droeg ze in de 2de helft van 
de 16de eeuw. In het begin van de 17de eeuw werden de molensteenkragen zonder stijfsel en zonder steunsel 
gedragen. Dat viel op bij de Schuttersgilden van Frans Hals. Bij platliggende kragen was het niet meer noodzakelijk 
om kort haar te dragen(6).

Afbeelding 1.
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6. De grafsteen van Cornelis van Baussele en van Margaretha van 
Heylwighen in de kerk van Erps uit het 3de kwart van de 16de eeuw
Een grafsteen in het portaal van de kerk van Erps (Vlaams-Brabant) geeft ons een beeld van de kledij in de 
2de helft van de 16de eeuw. Cornelis van Baussele draagt een harnas, heeft een zwaard aan zijn zijde en een 
helm met vederbos aan zijn voeten. Men wil hem voorstellen als een ridder. Zijn echtgenote Margaretha van 
Heylwighen draagt de kledij van een voorname Brabantse dame. Het hoofd wordt omsloten door een kapje dat 
iets breder uitslaat dan het hoge voorhoofd. Ter hoogte van de oren sluit het hoofddeksel strak aan. Dit kan 
een kapje uit gesteven linnen zijn. Het is ook mogelijk dat het in donkere zijden of wollen stof gemaakt is. Ze 
draagt een hemd met kleine plooikraag, dat zichtbaar is boven de lage rechte halsuitsnijding van het keurslijfje 
van een japon. De kegelvormig uitstaande rok van de japon is midden, vooraan versierd met een dubbele rij 
verticale strepen gefl ankeerd door cirkeltjes. De ruimte tussen de strepen is opgevuld met schuine lijntjes. Een 
gelijkaardige versiering met strepen en cirkels komt voor op de lange mouwen die nauw om de arm passen en 
die ter hoogte van de polsen bescheiden plooimanchetten vrij laten. Over de japon komt een overmantel die de 
japon vooraan zichtbaar laat. Deze mantel sluit nauw aan in de taille. Hij heeft een opstaande gelobde kraag, 
korte pofmouwen en een in kegelvorm uitstaande rok. De mantel is rondom versierd met een brede strook waarop 
in elkaar grijpende spiralen. Het echtpaar bewoonde het Schavenberghof achter de kerk van Erps. Cornelis van 
Baussele stierf in 1556. Men volgde de Spaanse mode. We vinden de patronen van het vrouwenkleed terug in het 
boek ‘Libro de Geometria, pratica Y traça’ van de Spaanse kleermaker Juan de Alcega, gedrukt in Madrid in 1589(7).

7. Lodovico Guicciardini over de textielhandel in de Lage Landen
Een beeld van de textielhandel en het textielgebruik kregen we door Lodovico Guicciardini (Firenze 1521-Antwerpen, 
1589). Hij stamde uit een Toscaans adellijk geslacht. Hij was actief in de internationale textielhandel (gouddraad 
uit Florence, laken uit Engeland) en kwam zo in Antwerpen terecht. Hij werd in 1569 gevangen gezet in de 
gevangenis van Vilvoorde, waar hij 16 maanden verbleef en dat op bevel van de Hertog van Alva omdat hij kritiek 
uitte op de nieuwe belasting: de Tiende Penning. In 1567 verscheen zijn ‘Descrittione di tutti i Paesi Bassi’. Het 
handelde over de Nederlanden in de periode 1555-1560. Bij huwelijken feestten de Antwerpenaren drie dagen 
lang. Bruid en bruidegom droegen luxueuze klederen. Ze pronkten met mooie en dure juwelen. Om de dag werd 
tijdens het huwelijksfeest van klederen gewisseld. De inheemse wolsoorten waren nogal ruw, niet vergelijkbaar 

Afbeelding 2. Afbeelding 3.
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met de Spaanse en zeker niet met de Engelse wol. De schapen hebben in de Nederlanden een dikkere, langere 
en grovere vacht(8).

Ook de kleurstoff en voor textiel werden beschreven. Het land produceerde meekrap niet alleen om in zijn eigen 
behoefte te voorzien, maar ook om te leveren aan het grootste deel van Europa. Men had er wede van goede 
kwaliteit, maar niet veel. Er werd veel vlas en hennep geproduceerd(9). Bunzingen stonden bekend om hun mooie 
pels, die in heel Europa uitgevoerd werd(10). Inheems laken, vooral dat van Ieper, en lijnwaad waren belangrijke 
producten. De klederen die de inwoners van de Nederlanden droegen zaten gemakkelijk en getuigden van 
verfi jnde smaak Ze waren altijd fraai en netjes uitgedost(11).

Nijvel was bekend om zijn kanunnikessen of ‘Damoiselles’, de adellijke dames van het adellijk stift  Bij de 
godsdienstige plechtigheden droegen ze geestelijke kledij, die bij hun hoge rang paste: hagelblanke gewaden 
met voeringen uit hermelijn en andere kostbare bontsoorten. Na het middagmaal kleedden ze zich op wereldse 
wijze: zij droegen dan zijden jurken zoals andere adellijke dames. Aan het hoofd van de abdij stond Madame de 
Nivelles, die het geestelijk en wereldlijk gezag uitoefende(12).

Het allerbelangrijkste ambacht in Mechelen was dat van de wolwevers of lakenmakers. Ze vertegenwoordigden 
een kwart van de Mechelse bevolking. Ze hadden heel wat voorrechten. Ze mochten op groot wild jagen zoals 
edellieden en vorsten. Het laken van Mechelen is het fi jnste van de Nederlanden(13). De Nederlanden hadden in de 
tweede helft van de 16de eeuw alles om mooie en luxueuze klederen te produceren.

8. De streekdrachten volgens Sluper
Sluper uit Herzele drukte in 1572 een reeks klederdrachten in Antwerpen. Hij beschreef de man in zondagse kledij 
als volgt: ”Eff en lijf, uitgaande in een onderkleed, gesloten aan de lenden met eenen riem; een korte pijpkraag, 
ondersteund door eene kleinere kraag; baard en knevels net afgesneden; ’t haar kort, bedekt met eene platte 
vouwmuts; spannende korte broek, opgaande tot onder het onderkleed tot aan de heupen; spannende mouwen, 
aan ’t einde met een geplooid bekleedsel versierd. Bovenkleed gestoff eerd en open, met blaasmouwen, aan den 
elleboog gespleten, om den arm en voorarm te laten zien. Tot schoeisel een lederen zok, ietwat aan den voet 
gehaald in den vorm eener muil”.

Afbeelding 4. Afbeelding 5.
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De vrouw beschreef hij als volgt:” Eenen langen rok, eenen witte voorschoot, een hoog opgaande en aan den 
hals gesloten keurslijf; ternauwernood ziet men er eene kleine pijpkraag boven uitsteken; aan de borst is hij 
gehaakt met ringkussens aan de knoopsgaten. Verder linnen mouwen, opgevuld, bekleed met kleine aan de 
handgewrichten toegesnoerde handmouwtjes; lijfsnoeren met hangstukken van voren; klein platte muts op het 
voorhoofd staande met twee vleugelen, die de ooren bedekken”(14).

9. Het kostuumboek van Lucas d’Heere
Lucas d’Heere (1534-1584) uit Gent was dichter en schilder. Hij steunde de politiek van Willem van Oranje en 
werkte als propagandist voor hem. Hij lag ook aan de basis van een 16de eeuws kostuumboek:’ Théâtre de tous 
les peuples et nations de ‘la terre’ avec leurs habits et ornements divers, tant anciens que modernes, diligemment 
depeints au naturel’.

Het kostuumboek van Lucas d’Heere uit de16de eeuw gaf ons beelden van Brabantse boerinnen en meiden en 
van Hollandse dames, die nog de huik droegen. De huik was een vrouwencape vanaf het hoofd vallend. Daarop 
werd meestal een kap of hoed gedragen. De huik werd ook in Brabant gedragen. Bruegel gaf de blauwe huik weer 
op zijn schilderij ‘De Spreekwoorden’.

Bij Lucas d’Heere vonden we ‘Femme ou fi lle Flamande allant à l’église’ en ‘Fille ou servante fl amande’, ‘Damoisele 
Flamande allant à l’église’ en ‘Villageois Brabançon’ De Brabantse dorpeling droeg een ‘braguette’ volgens de mode 
van de tijd. De braguette of schaambuidel was een verstevigde lap bij een mannenbroek als penisbeschermer, 
vooral in de 16de eeuw zeer fraai bewerkt. De prent ‘Hollandaise ‘ geeft de vrouw met de huik(15).

10. Van mode naar streekdracht
David Teniers II de Jongere (Antwerpen 1610-Brussel 1690) schilderde in 1652 ‘Vlaamse kermis’(16). Hij was 
eigenaar van het kasteel De Drij Torens te Perk en kende dus goed het Midden-Brabants dorpsleven. De dansende 
vrouw op het schilderij heeft een witte muts zoals ook Snijders ze afbeeldde, een soort kazevek, een lange rok, 
een witte voorschoot. De kazevekken vond men terug in het rood, het groen en het roos, de rokken in het groen 

Afbeelding 6. Afbeelding 7.
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en het bruin. De vrouwen droegen eenvoudige witgekleurde mutsjes met een bol en een voorstuk dat nog niet 
vleugelde. Achteraan was het met een lintje vastgebonden.

De danser droeg een muts met pluim, wat Schots aandoend, een wit hemd, een vest met mouwen en knopen, een 
culotte en lage schoenen. De fl apmutsen vond men in verschillende kleuren: rood, bruin, groen. De culotte was 
grijs of bruin. Soms droegen de mannen ook een kazevek zonder mouwen. De mannen droegen witte hemden. De 
meeste vesten waren van het kortere (tot op de heup) ofwel van het langere type (tot halfweg het bovenbeen).

 ‘De Kaartspelers ‘ van Teniers gaven een rijkere kledij, iets wat meer modieus met een speciale hoed met lint op, 
een fi jn verzorgd kazevekjasje met kraagje en een culotte(17).

Adriaan Brouwer (Oudenaarde 1605-Antwerpen 1638) schilderde ‘Drinkebroers aan tafel’. Eén van de mannen 
droeg een rood mutsje , een halve bol zoals we die ook bij Breugel terugvinden(18).

Jacob Jordaens (Antwerpen 1593-1678) schilderde ‘Sater en Boer’(19). De vrouw links op het schilderij was in 
werkkledij. Ze droeg een strooien hoed, achteraan een beetje omgeslagen, vooraan scheef met een halfhoge 
afgeknotte kegel.

11. Reënactment: de kledij voor de TV-serie Willem van Oranje in 1985
In 1984 verscheen de TV-serie ‘Willem van Oranje’ op de B.R.T. in 10 afl everingen. Het was een succes met 6,5 
miljoen kijkers in België en Nederland. Daarbij moest heel wat historische kledij gereconstrueerd worden. Deze 
kostuums werden ontworpen door de Nederlandse ontwerper Jan Tax. Ze werden tentoon gesteld in het Museum 
van de Vlaamse Strijd in Bellem in 1985. Men vertrok in de periode van Willem van Oranje van de volgende 
kleurencodes: Spanje zwart, Duitsland rood, Frankrijk blauw en grijs, de Nederlanden groen en bruin.

Karel V droeg een zwarte fl uwelen en moiré jas en pofbroek, zwarte gouden suède schoenen en een grote 
schoudermantel.

Filips II droeg een wambuis versierd met zilveren brokaat en zwarte galons, een korte zwarte fl uwelen rijbroek, een 
schoudermantel met velours afgewerkt, een cilindervormige hoge hoed met smalle rand en zwarte veer.

Willem van Oranje droeg een pofbroek van zwart fl uweel met goud galons, een wambuis van hetzelfde materiaal 
en zwarte moiré zijden hemd, een zwarte fl uwelen baret met een crèmekleurige veer en gebreide zijden kousen.

Anna van Saksen, echtgenote van Willem van Oranje, droeg een saff raankleurig onderkleed van brokaat en een 
keurslijfje met roestbruine brokaten tussenzetsels. Daaronder droeg ze een crèmekleurig linnen hemd, een overjas 
in oranje fl uweel met gouden en roestkleurige versiering, brede pofmouwen en op het hoofd een oranje fl uwelen 
toque met twee juwelen en veren(20).

12. De reuzen Don Ferdinando en Dona Anna Maria de Camudio
In 1988 kreeg ik de opdracht als voorzitter van het Feestcomiteit Schoonaarde-Kouterstraat-Diestbrug om de 
nieuwe reuzen van Erps-Kwerps te ontwerpen. Deze reuzen, Don Ferdinando en Dona Anna Maria de Camudio, 
herinneren aan de Spaanse mode.

De reus Don Ferdinando herinnert aan de edelman Ferdinand de Boisschot die in de Spaanse tijd in 1644 graaf 
van Erps en zijn enclave Quarebbe (Kwerps) werd. Hij was kanselier van Brabant en vertegenwoordigde Spanje 
op de befaamde Vrede van Munster in 1648. Hij was ridder van de Orde van Sint-Jacob van Compostela. De 
reus is eigendom van het Feestcomiteit Schoonaarde - Kouterstraat - Diestbrug. Hij werd gebouwd in 1988 
voor de historische stoet ‘De geschiedenis van Midden-Brabant van 1000 tot 2000’. Don Ferdinando heeft een 
baard. Hij draagt een witte mantel met een herkruist leliekruis in rode stof als ridder van de Orde van Sint-Jacob 
van Compostela, een rode rok en de ‘fraises’ of typische Spaanse kragen rond de hals en rond de handen. Het 
ijzeren geraamte is het werk van Julien Rochette, de kop is het werk van de Schoonaardse kunstenares Marie-
Jeanne Peysmans, de kledij is het werk van Juliette Vanderwilt - Van Tilt, de handen van Virginie Vandenhoeck - 
Verheylewegen. Het geraamte kan men dicht plooien. De reus is 4m70 hoog. Het geraamte heeft een omtrek van 
2 m bovenaan en van 3m75 onderaan. De hals heeft een omtrek van 76 cm.

De reuzin Dona Anna Maria de Camudio is de Spaanse echtgenote van de graaf van Erps in 1644. Het is dus een 
historische fi guur. De reuzin is eigendom van het Feestcomiteit Schoonaarde - Kouterstraat - Diestbrug. De reuzin 
werd gebouwd in 1988 voor dezelfde historische stoet. Dona Anna Maria de Camudio draagt een groen kleed met 
pofmouwen, een witte stijve opstaande kraag en witte polsbanden. Het ijzeren geraamte is het werk van Julien 
Rochette, de kop is het werk van de Schoonaardse kunstenares Marie-Jeanne Peysmans, de kledij is het werk van 
Juliette Vanderwilt - Van Tilt, de handen van Virginie Vandenhoeck - Verheylewegen. Het geraamte kan men dicht 
plooien. De reuzin is 4m70 hoog. Het geraamte heeft een omtrek van 2 m bovenaan en van 3m75 onderaan. De 
hals heeft een omtrek van 76 cm(21).

Besluit
Rubens riep in zijn schilderijen de Spaanse mode op. Soms kan zelf een grafmonument ons heel wat leren over 
die mode. Ook de streekdrachten kwamen in de 16de-17de eeuw goed aan bod o.a. via Kostuumboeken en via 
de schilderijen van David Teniers. Toekomstperspectieven waren er via publieksgeschiedenis zoals de TV-reeks 
‘Willem van Oranje’ en de nieuwe Spaanse reuzen van Erps-Kwerps.
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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  -  SDST R E E K D R A C H T E N C O M M I S S I E  -  SD
Leden: Henri Vannoppen (voorzitter), Etienne Vankeirsbilck, Maria Rütten, ...

Contact: wgSD@instituutvlaamsevolkskunst.be

Activiteiten: bezoek tentoonstellingen, voordrachten, publicaties

Vergaderingen: niet op regelmatige tijdstippen

Noten
(1) Catalogus ‘Juristen en rechtsleven ten tijde van Rubens’. Antwerpen, 1577, p. 148-164.
(2) L. VAN BEURDEN. Over mode en mensen. Tien eeuwen kostuumgeschiedenis. Nijmegem, 1994, p. 74.
(3) F.SORBER. Kledij in Antwerpse archieven uit de Zeventiende Eeuw-in Antwerpen in de XVIIde eeuw , 1989, p. 

451-485.
(4) F.SORBER. O.c., p. 451-485.
(5) R.VAN UYTVEN. p. 140.
(6) A.E.DE WIT. Kostuumgeschiedenis. Meppel, 1990, p. 59.
(7) F.SORBER. Margaretha van Heylwighen, een adellijke dame uit Brabant-Curtenberg, 1992-1993, nrs. 1-2, p. 

17-20.
(8) L.GUICCIARDINI. De idyllische Nederlanden. Antwerpen en de Nederlanden in de 16de eeuw. Vertaald door 

M. JACQMAIN. Antwerpen-Amsterdam, 1987, p. 92.
(9) L.GUICCIARDINI, p. 93.
(10) L.GUICCIARDINI, p. 96.
(11) L.GUICCIARDINI, p. 97.
(12) L.GUICCIARDINI, p. 100.
(13) L.GUICCIARDINI, p. 101.
(14) F.DE POTTER en J.BROECKAERT. Geschiedenis van de Belgische Boerenstand, 1880, p. 275
(15) M.CONRADS. De wereldpremière van een kostuumboek. De 16de–eeuwse Gentenaar Lucas d’Heere (1534-

1584) met zijn ‘Théâtre’ nu voor het voetlicht – Tijdschrift voor Industriële Cultuur. Cahier 30, 2004, 2de 
trimester, p. 1-31.

16) Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Oude Kunst Brussel. Brussel, 1967(6de uitgave), nr.69.
(17) Idem nr. 70. 
(18) Idem nr. 68.
(19) Idem nr. 62.
(20) P.DEMOOR-VAN DEN BOSSCHE. Willem van Oranje. De TV-serie geêxposeerd. Historisch Museum van de 

Vlaamse Strijd. Aalter-Bellem 30 maart-18 september 1985.
 F.SORBER. Bedenkingen bij de televisieserie Willem van Oranje- in P.DEMOOR-VAN DEN BOSSCHE. Willem van 

Oranje. De TV-serie geêxposeerd, p. 49-53.
(21) H.VANNOPPEN. De Erps-Kwerpse reuzen - Midden-Brabant, lentenummer 1989, p. 26-30.

Illustraties
1. Willem van Oranje met de molensteenkraag
2. De 16de eeuwse grafsteen van Cornelis van Baussele en Margaretha van Heylwighen in het portaal van de 

kerk van Erps (Foto Jean De Keyser)
3. Jonge vrouw uit Brabant volgens het ‘Trachtenbuch’, in 1580 uitgegeven door Weigel. Deze kledij is te 

vergelijken met deze van Margaretha van Heylwighen
4. Vlaamse vrouw en meid volgens het Kostuumboek van Lucas d’heere uit de 16de eeuw
5. Vlaamse vrouw, die naar de kerk gaat en Hollandse vrouw met korf volgens het Kostuumboek van Lucas 

d’heere uit de 16de eeuw
6. Links: Hollandse dame met huik, en rechts: dorpsbewoner uit Brabant met braguette volgens het 16de 

eeuws Kostuumboek van Lucas d’Heere uit Gent
7. De reuzen Don Ferdinando en Dona Anna Maria de Camudio van Erps-Kwerps (Tekening Julius Cresens)
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ARCHIVERENARCHIVEREN

◊◊

WE R K G R O E P AR C H I V E R E N - ARWE R K G R O E P AR C H I V E R E N - AR
Leden: Stefaan Haesen (voorzitter), Johan Lambrechts, Hugo Bulterijst, Gert Laekeman en Lisette Luyckx

Contact: wgAR@instituutvlaamsevolkskunst.be

Activiteiten: inventarisatie en beheer AiB, werving en opvolging

Vergaderingen: tweemaandelijks

IVV-Archieven in KADOC
Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst ontvangt geregeld archieven van oud-medewerkers of personen 

die in de wereld van de volkskunst actief zijn geweest. Hierbij een overzicht van de stand van zaken. IVV 
werkt samen met KADOC (KU Leuven Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en 

Samenleving) in Leuven, teneinde de ontvangen archieven raadpleegbaar te maken.

Wanneer IVV een vraag krijgt om een bepaald archief bij te houden, wordt eerst gekeken naar de archiefwaarde 
van het geheel van geschriften en boeken. Vooral persoonlijke archieven zijn interessant, omdat ze briefwisseling, 
verslagen, werknota’s, fotomateriaal, ontwerpen en historische verzamelingen bevatten. Boeken die elders 
openbaar beschikbaar zijn, hebben zeker een waarde, maar horen niet per defi nitie in een archief thuis. Wanneer 
ze ook beschikbaar zijn in bibliotheken of andere archieven, wordt onderzocht of ze een specifi ek geheel vormen 
met het voorliggend archief. Er wordt ook gekeken of ze al eerder in een IVV-collectie zijn opgenomen. Dat geldt 
des te meer voor uitgaven van IVV zelf. Die worden als een geheel gearchiveerd. Tijdschriften zijn waardevoller 
wanneer volledige jaargangen worden aangeboden. Ook hier is het belangrijk om na te gaan of ze niet elders 
worden aangeboden.

Vooraleer een archief naar KADOC gaat, worden de stukken beschreven en genummerd. In KADOC zelf wordt 
van elk stuk een beschrijvend overzicht gemaakt. Die overzichten worden opgeslagen in een gegevensbank. 
Dat moet de toegankelijkheid en 
het terugvinden bij opzoekingen 
gemakkelijker maken. Vervolgens 
worden alle stukken in genummerde 
archiefdozen opgeborgen. Die dozen 
vertrekken naar de opslagplaats in 
Heverlee.

De reeds geïnventariseerde collecties 
in het IVV-archief zijn terug te vinden 
op de webstek van IVV(1). Specifi eke 
stukken kunnen worden opgevraagd 
via de webstek van KADOC(2). De 
collectie ‘Frans Geens en IVV’ is de 
meest recente collectie, opgenomen 
in de KADOC-gegevensbank. De meer 
dan 220 stukken kunnen opgevraagd 
worden ter raadpleging in de leeszaal. 
Momenteel wordt gewerkt aan de archieven van Liza Bonnyns - Huysmans, van Volkskunstgroep de Mandoerse 
en van Renaat en Lou Schraeyen – Van Bets. Bij het overlijden van Renaat Van Overbeke werden nog bijkomende 
archiefstukken overgemaakt, die toegevoegd zullen worden aan de bestaande collectie.

Globaal objectief: waardevol materiaal behouden en onder de aandacht brengen.
De Werkgroep Archiveren

(1)  https://www.instituutvlaamsevolkskunst.be/archieven : geraadpleegd op 5 september 2018
(2)  http://abs.lias.be/Query/suchinfo.aspx : geraadpleegd op 5 september 2018.
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VOLKSVERHALENVOLKSVERHALEN
Olense legenden

Als de meerderheid van de tijdgenoten zich niet meer herkent in de beelden die ooit gemeengoed waren, 
als de Bijbelse taferelen op de schilderijen van Rembrandt onzichtbaar geworden zijn omdat vrijwel 

niemand meer weet wat daar nu eigenlijk afgebeeld wordt, dan zijn wij onze eigen Japanners geworden, 
dan lopen de meeste mensen rond in kerken en musea als blinden, en hebben ze, net als een Japanner, 

een uitleg nodig, zoals ze ook bij Dido en Aeneas van Purcell een programmaboekje nodig hebben om de 
handeling te kunnen begrijpen. Daar kun je tegen inbrengen dat dat referentiekader altijd een voorrecht 

van een elite geweest is, maar toch is het zo dat iemand die in de middeleeuwen niet kon lezen, wel 
degelijk wist wat de voorstellingen op retabels en kapitelen in romaanse kerken en kloosters wilden 
zeggen, omdat juist de gewone mensen door beeldtaal met de verhalen van hun cultuur vertrouwd 

waren.

Aan deze tekst die Cees Nooteboom voorlas toen hij vanuit de handen van koning Albert II in 2009 de ‘Prijs der 
Nederlandse letteren’ kreeg, moest ik terugdenken toen ik vanuit Rotselaar naar het volksdansfestival in Vosselaar 
zou rijden. Een goede twintig kilometers voor Vosselaar ligt Olen. een dorpje met heel veel legendes. Of ze bij de 
jongeren van nu nog gekend zijn? Ik heb er mijn twijfels over. Een kleine steekproef bij mijn kleinkinderen bewees 
mijn twijfels. Slechts een van de zeven dacht dat het iets met een bierpot te maken had. Maar ja, hij verliet net de 
humaniora en heeft dus de ideale leeftijd om dit te weten.

Maar als ik nu nog eens langs Olen rijd, of één van de verhalen over de boeren van daar hoor, dan denk ik met 
veel liefde en nostalgie terug aan wijlen mijn jongste zus Rita. Zij had het syndroom van Down en verbleef na de 
dood van mijn ouders in het domein ‘het Zwart Goor’ in Merksplas. Elke vrijdagavond haalden mijn broer, mijn 
andere zus, of ikzelf haar op en namen haar mee naar onze thuis. Daar keek ze naar uit. Maar elke zondagavond 
was ze weer blij dat ze terug kon naar ‘haar’ thuis, naar haar ‘werk’, naar haar vrienden, naar haar eigen wereld. 
En zo reed ik dus, om de drie weken, op vrijdag- en zondagavond samen met haar door Olen, want dat lag tussen 
Merksplas en Rotselaar. Of ze de bekendste legende van Olen, die van Keizer Karel en de pot met de drie oren, 
kende, weet ik niet. Maar ze kende wel zeer goed één van de herbergen die naar deze legende verwees: de pispot 
van Keizer Karel. En al kon ze af en toe al eens genieten van een trappist, toch speelde zich op die avonden, 
jarenlang, telkens weer hetzelfde tafereel af in de auto: “Rita, gaan we hier genen trappist drinken?” “Broeder, 
nieje! Vies!!” Verontwaardigd keek ze dan telkens de andere kant op, richting dorpsplein met zijn mooie bomen en 
pottenfontein. Lieve Rita, dit verhaaltje is me altijd bijgebleven en ik heb het al dikwijls verteld. Niet om met u te 
lachen, maar uit sympathie. Ook nu weer. En telkens als de omgeving mij bij dit verhaal brengt, hoor ik het u na 
zovele jaren nog ‘Broeder, nieje! Vies!!’ zeggen. Maar meer nog dan vroeger ondervind ik dat uw verontwaardiging 
van toen plaats maakt voor schalkse deugnieterij. En daar ben ik blij om.

Deze legende is niet de enige legende die Olen rijk is. Willy Vandersteen 
weidde hieraan een Suske en Wiske. Tussen de hele reeks strips op Céciles 
boekenplank vond ik nummer 290: ‘De pottenproever’.

Ook het verhaal over de ‘pot met de drie oren’ komt hierin voor. Zij het 
enigszins aangepast. Uiteraard is het niet de uitbaatster van de taverne, 
maar wel Lambik die de ontwikkeling van de traditionele Olense aarden 
pot zonder handvat naar de pot met drie oren organiseerde. Hij zou Keizer 
Karel een pot met één oor geven. Omdat hijzelf de pot bij het oor vast hield, 
zou de keizer verplicht zijn de pot met beide handen aan te pakken. Dit 
mocht natuurlijk ook niet en dan stelde Lambik een pot met twee oren voor. 
Hij was echter niet tevreden en zag nog steeds hetzelfde probleem: “Hoe 
moet de keizer de pot aannemen als jij hem bij zijn twee oren vasthoudt?”  
zei hij tegen de secretaris. “Er ontbreekt nog een oor voor de keizer!” Men 
gaat dan naar Antwerpen op zoek naar een pot met drie oren. Na heel wat 
omzwervingen en avonturen kwam Lambik met zijn pot net op tijd terug 
in Olen. Maar toen Keizer Karel zijn pintje bier kreeg, hield Lambik de pot 
met beide oren vast en het derde oor was naar zijn buik toe gekeerd. Hoe 
dit probleem opgelost werd door de keizer zelf, tekende Willy Vandersteen 
als volgt: 

De pot met drie oren is nochtans geen typisch 
Olens verschijnsel. Kijk maar naar dit detail van de  schilderij ‘Boerendans’ van Pieter 
Breughel de Oude. Hierop staat een man afgebeeld met een kruik met drie oren in de 
hand. 

Willy Vandersteen verwijst in de pottenproever nog naar twee andere legendes, zij het in 
een gewijzigde vorm.
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In de eerste hadden De Olenaars een groot probleem 
want er groeide gras in de dakgoot van de Sint-
Martinuskerk. Ze bouwden een stelling om de koe naar 
omhoog te hijsen zodat die het gras kon afgrazen. Eens 
de stelling getimmerd, kreeg de koe een touw om haar 
nek en werd met een katrol naar boven getrokken. 
Maar al snel hing de koe met haar tong uit haar bek aan 
het touw te zieltogen. “Kijk”, zei een van de boeren. 
“Ze likkebaardt al!”.

Maar natuurlijk verschijnt op dat ogenblik Lambik. Hij 
laat de koe onmiddellijk naar beneden, redt haar zo 
van een gewisse dood, maakt een nieuwe hijsinstallatie 
zodat ze de dakgoot kan schoonmaken. Helaas 
gebeurde dat niet, want toen de koe boven was en kon 
beginnen grazen, klopten de boeren enthousiast in hun 
handen en lieten de katrol los …

Het laatste verhaal waarnaar in ‘De pottenproever’ verwezen wordt, eindigt met een groot feest waarop alle 
Olense huismoeders een lekkere pot rijstpap meebrachten. Op dit feest zou er ook een standbeeld voor Lambik 
onthuld worden. Juist vooraleer dit zou gebeuren, verdwijnen onze vrienden opeens. Ze worden terug naar hun 
eigen tijd gefl itst, maar Lambik zou Lambik niet zijn als hij niet onmiddellijk zou bellen om te vragen of er een 
standbeeld van een burgemeester uit 1537 is gevonden. Maar dit standbeeld is al tijdens het feest in dat jaar 
verdwenen ...

De echte legende ziet er heel anders uit. We nemen ze letterlijk over uit LOX, Harlinda, Van stropdragers en de pot 
van Olen, Davidsfonds/Literair, 1999, pag. 99:

Eens besloot Keizer Karel de Olenaars een bezoekje te brengen. De boeren, vol blijdschap over de eer die 
hun dorp te beurt zou vallen, wisten niet hoe zij het moesten aanleggen om de keizer waardig te ontvangen. 
De gemeenteraad werd bijeengeroepen om de kwestie te bespreken, maar wist er geen raad mee. De 
burgemeester stond op het punt de zitting te sluiten, toen hij een goede inval kreeg. “Gevonden!” riep de 
man, “gevonden! Nergens kunnen ze zo’n goede rijstpap koken als bij ons; wel, we zullen de keizer enige 
schotels rijstpap aanbieden!” Iedereen keurde het voorstel goed en de burgemeester liet afkondigen dat 
alle huismoeders een lekkere pot rijstpap moesten koken, tegen de dag dat de keizer komen zou.
De ochtend van de grote dag stonden al de boeren klaar aan het gemeentehuis, ieder met een schotel 
rijstpap in de hand. “Wat moeten wij nu doen,” vroegen de boeren, “als we bij de keizer komen?” “Luister,” 
antwoordde de burgemeester, “Ik zal voorop gaan; gij hebt me maar te volgen en te doen wat ik u zal 
voordoen.”
De boeren, met hun burgemeester aan het hoofd, stapten processiegewijs naar de herberg waar Keizer 
Karel zijn intrek had genomen. Dat verliep goed, maar toen ze binnen waren, gleed de burgemeester 
ongelukkig uit en viel met de rijstpap en al voor de voeten van de keizer, en de pap – die wat dun gekookt 
was – spatte op de benen en de voeten van de keizer.
Toen de boeren dat zagen, wierpen ze allemaal hun schotels voor de keizer op de grond, en vielen daarbij 
plat op hun buik, net zoals zij het de burgemeester hadden zien doen. De burgemeester zag rood van 
gramschap en schreeuwde zo hard hij kon: “Scheidt er uit, domkoppen!”
“Scheidt er uit, domkoppen!” riepen de boeren luidkeels als uit één mond.
“Lap!” zei de burgervader, en hij gaf de boer die het dichtst bij hem stond zo’n duchtige smoutpeer om 
zijn oren, dat hij met de benen omhoog in de rijstpap vloog. Dat hadden de boeren nog maar gezien, of ze 
begonnen elkaar oorvegen uit te delen dat het klonk. ‘t Was me daar een leven gelijk een oordeel.
Klets! Klets! - ging het, de ene klap na de andere en al de boeren, de burgemeester inbegrepen, sloegen 
echt aan het vechten en rolden holderdebolder over de vloer en spartelden in de rijstpap. ‘k Laat u denken 
hoe ‘t er gesteld was: heel de vloer vol rijstpap en scherven, en de boeren van onder tot boven volgesmeerd 
met rijstpap! Ondertussen zat de keizer daar te lachen, te lachen, dat hij zijn buik moest vasthouden. ‘t Was 
waarschijnlijk om er iets van te krijgen.
Eindelijk stond de burgemeester recht en trok er beschaamd vandoor, gevolgd door al de boeren. De 
geschiedenis voegt eraan toe dat de keizer de Olenaars die dag goed getrakteerd heeft, om hen te belonen 
voor het vermaak dat ze hem verschaft hadden.
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Er zijn ook nog enkele andere legenden waarover Willy Vandersteen het niet had, maar die “de Boeren van Olen” 
hun faam bezorgd hebben. Van dommeriken.  Eén legende maakt hierop echter een uitzondering, namelijk de 
legende van ‘De Olenaars meten hun dorp’. Ze moesten in opdracht van Keizer Karel de oppervlakte van hun dorp 
meten. Want naargelang de grootte van de gemeente werden de te betalen belastingen berekend. Deze meting 
gebeurde steeds met een gewone roede. Maar de Olense veldwachter, die met deze job werd belast, nam echter 
een roede die tweemaal zo lang was als een gewone roede. Liegen deed hij niet. In zijn verslag noteerde hij dat 
de meting gebeurde met ‘hun’ roede en daarom betaalden de Olenaars dus maar de helft van de gebruikelijke 
belastingen!

Het laatste verhaaltje van dit artikeltje heeft dan weer te maken met het feit waarom 
er al eens met de Olenaars gelachen wordt. De kerk van Olen stond niet perfect in het 
midden van het dorp en de Olenaars besloten de kerk met man en macht te verplaatsen.
Toen de boeren al een hele tijd tegen de kerk stonden te duwen, kreeg één van de boeren het warm. Hij trok zijn 
jas uit en legde die aan de achterkant van de kerk tegen een muur. Een landloper zag de jas liggen en besloot om 
hem mee te nemen, want die kon hij wel gebruiken. Na een dik half uur zwoegen en duwen, gingen de mannen 
kijken of de kerk al voldoende was opgeschoven. En inderdaad, de kerk was iets te ver verplaatst want de mantel 
lag er onder.

Mooie verhalen, die horen bij ons erfgoed. Het blijft belangrijk dat die verhalen niet verloren gaan en dat onze 
kinderen en kleinkinderen ze blijven kennen en  doorvertellen. Gelukkig is er UNESCO en … de horeca en 
toeristische diensten die om welke reden dan ook blijven hechten aan het instand houden van ons immaterieel 
erfgoed. Voor de universiteiten daarentegen is het vak ‘Volkskunde’ niet belangrijk meer en wordt het afgeschaft.

In Olen blijft men fi er op de verhalen over de ‘domme’ boeren en het gemeentebestuur gaf in 2014 aan de 
plaatselijke  kunstenaar en cartoonist Cois Veldeman de opdracht om het verhaal van de Olenaars die hun kerk 
wilden verplaatsen, in een cartoon op vier bierviltjes neer te tekenen. Of ze nog te verkrijgen zijn, zal ik zeker 
eens gaan testen in Olen zelf, bij twee trappisten in de ‘pispot van Keizer Karel’. Een uit grote dorst voor mezelf, 
de tweede als eerbetoon aan Rita.

Johan
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ADVERTENTIEADVERTENTIE

Kantklosjes
Houtdraaiwerk

Deurknopjes
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VERSLAGENVERSLAGEN
Europeade in Portugal

Machteld Van den Bossche
Foto’s Pierre Boschmans

‘A caminho de Viseu’ of ‘Ik ga de weg van Viseu op’, een kinderdans 
uit Portugal en gekend door een aantal van onze Vlaamse 

kinderdansgroepen. Viseu is de stad waar in juli de 55ste Europeade 
doorging met meer dan 5000 deelnemers. Het Europeadecomité zet 
zich in voor het behoud van ons immaterieel erfgoed aan regionale 
volkscultuur, d.i. dans, muziek, zang en klederdracht. Om dit doel te 

realiseren worden er vijf dagen lang volkskunstoptredens gedeeld met 
Europese vrienden (bron: www.europeade.eu).

Viseu ligt in het Noorden van Portugal tussen de zeehaven Aveiro (de 
Atlantische kust) en Salamanca (Spanje) en is omgeven door het hoogste 
gebergte van Portugal, de Serra da Estrella. Het is gezellig om er rond te 
kuieren in het historisch centrum en onder andere de Romaanse Sé – de 
kathedraal – met kloostergang in Renaissancestijl te bezoeken, een Dão-wijntje te proeven of in een der andere 
kerken te belanden waar toevallig een huwelijksmis doorgaat. Het viel op dat het begin van de rijen stoelen 
mooi versierd was met witte bruidssluier. Een van de grootste Portugese schilders uit de 16de eeuw, nl. Vasco 
Fernandes, heeft er een museum, genaamd ‘Museo do Grao Vasco’. In ‘de Casa de Ribeira’ was er een mooie 
tentoonstelling van historische kledij. En aan het water - de Dão - kon men in de bossen van Cava de Viriato een 
mooie natuurwandeling maken langs het wandelpad waar het standbeeld prijkt van de beruchte krijger Lusitano, 
de held die zich dapper tegen de invasie heeft verzet. In dit bosachtig gebied zijn enkele aarden muren te zien die 
een locatie omgaven met achthoekige loopgraven met een doorsnede van 2 km. Volgens de geschiedschrijvers is 
dit gebied gebruikt voor de kampen van de keizerlijke legioenen die de vele wegen van het Imperium bewaakten 
en hier samenkwamen (bron: www.visitportugal.com).

Op het vijfdaagse festival waar vele dansers, muzikanten, vendeliers en zangers van over heel Europa mekaar 
treff en, hebben ook de Vlaamse groepen weer hun beste kunnen van onze traditie getoond.
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De Kegelaar uit Wilrijk bracht op het forum een mooi en leuk vernieuwend programma met folkmuziek in verweven. 
Zannekin uit Veurne bracht in de poort van de ‘Municipal Mercado’ (gemeentelijke markt) een prachtig optreden 
van traditionele Vlaamse dansen, waaronder Draaiende Winden, de Kadril van Schaff en, de Matelotte e.a., met 
perfect uitgewerkte overgangen en met de glimlach gebracht onder begeleiding van hun muzikanten. De engte 
van de poort leek eerder een voor- dan nadeel, want de ruimte was prachtig gevuld met de dansers.

Ook volgende groepen brachten hun schouwspel op verschillende straatoptredens: Pallieterke uit Lier, De 
Stokkenslagers uit Pulderbos, Sneyssens uit Evergem, kinder- en jeugdgroep Pagadderke uit Ekeren, VVKB De 
Sloepe uit Knokke-Heist, Thebetaanse trompetten Hanske de Krijger uit Oudenaarde, folkgroep Euterpe uit Schriek, 
Danspas Wijnendale uit Torhout, De Hovelingen uit Gistel, VVKB Canteclaer uit Zwevegem, De Vlasblomme uit 
Bissegem, Die Boose uit Izegem, Ansfried uit Westerlo, Reynout uit Dendermonde, Jan en Alleman uit Wiekevorst, 
de Heikneuters uit Pulle, VVKB De Karekiet uit Puurs, VVKB De Wevers uit Borgerhout, Reinaert uit Mortsel en 
Brabo uit Antwerpen. Folkgroep Euterpe wist te vertellen dat hun naam uit de Griekse mythologie komt en een 
van de negen muzes is, nl. deze van het fl uitspel. De muzikanten komen uit verschillende regio’s van Vlaanderen 
en speelden heel wat programma’s op de Europeade, straatoptredens ‘muziek ten dans’ en op de slotmanifestatie 
samen met muzikanten van andere origine.

De stand van het Europeadecomité Vlaanderen op het forum werd bemand door Jean Vleminckx, bijgestaan door 
enkele vrijwillige helpers. Het forum is de locatie waar de landen (volkeren) mogen tentoonstellen en een hapje/
drankje kunnen aanbieden aan de talrijke Europese volkskunstbeoefenaars. Het ECVL had een sjoelbakkenspel 
geïnstalleerd, wat heel veel aantrok kreeg. Als men een schijfje door een van de gaatjes kreeg, werd er een 
lekker versgebakken pannenkoekje aangebracht. En weer vele buitenlanders konden de kaart van Vlaanderen 
aanschouwen met aanduiding van de Vlaamse volkskunstgroepen en hun stad/gemeente. Toch zijn er nog steeds 
velen verwonderd dat Vlaanderen de bovenste helft van België uitmaakt en dat er Nederlands wordt gesproken 
en geen Frans.

Reeds jaren geleden heeft het Europeadecomité Vlaanderen er werk van gemaakt om ook de jongsten te laten 
deelnemen aan dit jaarlijks Europees folklorefestival. Een prachtig resultaat als men merkt met hoeveel ze nu 
vertegenwoordigd zijn en mooi uitgewerkte traditionele (en choreografi sche) programma’s van dans, zang en 
muziek brengen. Er was dan ook een kinderdansconcert met vele kinder- en jeugdvolksdansgroepen, vooral 
uit het Oosten. Pagadderken uit Ekeren zette zijn beste beentje voor met een heksendans. Na de opvoeringen 
konden ze deelnemen aan het bal, waar ze een Portugese dans aanleerden die ze allen samenbrachten op de 
slotmanifestatie.
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Na de lange prachtige stoet (211 nummertjes) brak zondag de slotmanifestatie aan, waar de Vlamingen met 8 
sets van 8 paren een suite van de Polka Berg en Zwierig Danske brachten. De dames dansten op naar de herenrij 
voor het eerste deel van de dans. Enkele leuke gebaren gaven een plezierig accent voor de overgang naar het 
tweede deel. Iets voor het einde van de dans was er een stilstand moment ingelast, waarbij enkel de set op het 
grote midden podium nog even verder danste. Een mooie realisatie die veel bijval kreeg.

En op de vele gezichten stond te lezen dat het weerom een mooie geslaagde Europeade was, heel goed 
georganiseerd en uitgewerkt door het Europeadecomité, de stad Viseu en de regieploeg.

Frankenberg(D) (aan de Eder) nodigt uit voor de ‘Colours of Europe of the Europeade’ van 17-21 juli 2019.

’t Is weer voorbij, die mooie zomer … vol festivals
Wie de voorbije zomer volksdans wou zien op diverse podia in Vlaanderen, kon van een ruim aanbod 

genieten. Ook IVV stuurde zijn medewerkers uit om ter plaatse te genieten van wereldfolklore. Hieronder 
enkele impressies.

Hello! Schoten
Gert Laekeman

Voor de 60ste keer mochten duizenden toeschouwers groepen uit de verste 
uithoeken van onze aardbol bewonderen in Schoten. Het volksdansfestival 
startte in 1959 (met een prelude in 1958). Het blijft een boeiend gebeuren 
om te zien hoe een hele gemeente rond het Kasteel van Schoten verzamelt 
om te verbroederen met dansers en muzikanten. Voor een aantal groepen 
was het een prettig weerzien: het Brigham Young University International 
Folk Dance Ensemble (Utah) kwam reeds 9 keer langs en Villa (Novi Sad) 
was al 2 keer te gast in Schoten.

Het publiek werd verwend, nu eens met Caraïbische en Mexicaanse 
uitbundigheid, dan weer met het bij tijden ingetogen en overweldigende 
tromgeroff el uit Maleisië. In de dansen uit Servië herkennen we de 
Balkan met soms ongewone ritmes, strakke choreografi eën en speels 
beheerste werfdansen. Versennye Zori viert dit jaar zijn 60ste verjaardag 
en imponeerde door groepsdans, afwisselend met wervelende semi-
acrobatische solonummers van de mannen. Het was aangenaam kijken 
naar Utah: squarefi guren, tapdans en een heuse Charleston werden ten 
tonele gevoerd.

Gelmel, Jan Pirrewit en Reuzegom gaven Vlaanderen gestalte op het 
Schotens danspodium. Gelmel bouwt verder op de choreografi e waarin 
op een verzorgde manier met vloeiende dansbewegingen het leven van 
iedere dag wordt uitgebeeld. De nadruk ligt hier niet op spectaculaire 
kuitenfl ikkers, maar op het harmonisch ineenvloeien van taferelen. Jan 
Pirrewit brengt nieuwe en bestaande danscreaties die het kinderleven 
in het begin van de 20ste eeuw evoceren. Reuzegom brengt dansen 

Maleisië

Servië

Utah (VS)
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Bonheidansfestival
Gert Laekeman

Nauwelijks neergezeten werden de toeschouwers onstuimig verwelkomd 
door dansers en muzikanten uit Martinique. Van wentelende molens 
tot een dansende duizendpoot: het kon allemaal. De rust keerde weer 
met de zo eenvoudig mooie dansen en muziek uit de Provence. De fl uit 
(‘galoubet’) en tambourin brachten ons terug naar de fel gesmaakte 
Europese danstraditie. Nepal vergastte het publiek op dansen en muziek 
met een sterk symbolisch karakter. Een heuse pauw werd dansend ten 
tonele gevoerd. Tussen buitenlandse groepen brachten de vendelzwaaier, 
zangers, jeugd en volwassenen van de Krekels waardige optredens. Het is 
duidelijk dat jongeren klaar staan om de continuïteit te waarborgen van de 
45-jaar jonge Krekels. De leden konden terecht blij en fi er het applaus van 
het enthousiaste publiek in ontvangst nemen. Fuego Morlaco uit Ecuador 
herinnerde ons aan de teloorgang van het Inca-rijk. Daarop volgde een 
uitbundige danspassage om de avond af te sluiten.

Het festival in Bonheiden voert ons naar mondiale volkskunst-tradities, 
maar blijft zijn gemoedelijk karakter behouden. Gelukwensen aan de 
Krekels met hun jubileum en aan de organisatoren voor het vlotte verloop!

gecreëerd op basis van Vlaamse volksmelodieën. Dans en muziek vormen 
een geheel rond een welbepaald thema. Dit jaar werd voor ‘De Verliefde 
Jonge Dochter’ gekozen. Zestig jaar Schoten kwam tegemoet aan de 
verwachtingen. Profi ciat aan de organisatoren. Op naar de volgende 60 
jaar!

**

Rusland

Martinique

Mexico Gelmel

ZangkrekelsEcuador

De Krekels - Jeugdgroep

Frankrijk

Martinique
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Internationaal Folklorefestival Westerlo
Lisette Luyckx

Naar een festivalvoorstelling in Westerlo gaan, is altijd een beetje feest.

Op het terras van het gemeentehuis, het voormalige Kasteel Jeanne De 
Merode, kon je op 11, 12 en 14 augustus genieten van een wervelende 
dansvoorstelling door groepen uit Tsjechië, Griekenland, Martinique en het 
Spaans Baskenland. De eigen groep Die Spelewei mocht natuurlijk niet 
ontbreken.

Tijdens deze 52e editie werd de zaterdagavondvoorstelling op gang 
getrokken of moeten we zeggen, op gang gezwaaid, door de vendeliersgroep 
Ansfried, de vendelgroep van de Sint Sebastiaansgilde. Dan kwam de 
enthousiaste kindergroep van Die Spelewei aan de beurt met een aantal 
kinderdansen. En of die plezier hadden in hun optreden. 

De groep Fs Demizón Stràznice haalt inspiratie uit tradities van Strážnice 
en de omgeving van Dolňácko. Deze is buitengewoon rijk aan tradities, 
meeslepende muziek en liederen. Internationaal is deze folkloregroep zeer 
actief. Zo waren zij de afgelopen jaren te gast in Frankrijk, Denemarken, 
Duitsland, Slowakije, Polen, Kroatië en Hongarije. 

De Griekse groep ‘Meraklides’ uit Agrinio, bracht een vleugje zuiderse 
charme. Zij streven naar het voortzetten van de volkstraditie en het 
doorgeven van deze rijkdom naar de volgende generaties.

Het dansgezelschap Basse-Pointe uit het noorden van Martinique ontstond 
in 1983. Hun dansprogramma bestaat uit volks- en traditionele dansen, 
geïnspireerd door allerlei Afrikaanse rituelen en erfgoed zoals voodoo, 
binguine, wals, mazurka, calenda en zip-zap (snijden van suikerriet). De 
naam Pom’Kanel verwijst naar een tropische vrucht. Ze namen ons mee in 
een wervelwind van kleuren en ritmes!

De groep Andra Mari Eusko Dantzari Taldea komt uit Galdakao, bij Bilbao, 
Baskenland. De groep beschouwt muziek en dans als een cruciaal 
onderdeel van de rijke Baskische cultuur en doet tevens verder onderzoek 
naar hun tradities. Verrassende dansen en kostuums deden ons ademloos 
toekijken...

Er werd afgesloten door de eigen groep Die Spelewei, die reeds ruimschoots 
haar sporen verdiende op nationale en internationale danspodia. Mogen zij 
ons nog jaren vergasten op mooie dans en muziek uit onze eigen contreien.

Wij kijken al uit naar de volgende editie !

**

NepalDe Krekels

Tsjechië

Die Spelewei - Kindergroep

Griekenland

**
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20ste Internationaal Volksdansfestival te Vosselaar.
Frans Monden

Van 15 tot 19 augustus werd door de Vlaamse Volkskunstgroep Dophei haar 20ste festival gehouden.

In drie voorstellingen werd een mooi programma aangeboden. Telkens 
werd door Dophei zelf de voorstelling geopend met een suite waarin 
alle geledingen van de groep, van klein tot groot, aan bod kwamen. De 
dansers uit Polen en Bosnië-Herzegovina werden dagelijks aangevuld met 
gastgrooepen uit Madeira, Nederland en optredens van Vendeliersgroep 
Alferitax Krawabelli, Scottich & Irisch Dance School Frandrach, Belgian 
Blend Pipe Band en een Nepalese Dansgroep.

Op zondagnamiddag 19 augustus konden wij eveneens genieten van de 
mooie dansen. Bij de inleiding van elke groep werd aandacht besteed aan 
de kledij van de dansers. Oorsprong en betekenis van kledijonderdelen 
werden uitvoerig toegelicht. 

Bij het einde van de voorstelling waren wij toch een beetje bedroefd omdat 
werd aangekondigd dat het de laatste keer zou zijn dan Dophei een festival 
in deze setting organiseerde. Redenen voor deze beslissing zijn legio: 

**

Internationaal Folkoreweekend Hasselt
Lisette Luyckx

Op een zonovergoten speelplaats nestelden we ons op een fi jn plekje in 
de schaduw om van deze festivalnamiddag op 12 augustus te kunnen 
genieten.

Een fi jn weerzien met de groep FS Demižón Strážnice uit Tsjechië die we 
de vorige avond aan het werk zagen in Westerlo, maar nu met een deels 
ander programma. Een dertigtal dansers en zeven muzikanten brachten 
een staalkaart van hun rijke tradities en dansen. Vooral hun kostuums 
zijn erg belangrijk, de meesten zijn meer dan 100 jaar oud. Heerlijk om te 
genieten van zoveel zwierige dansen en opgewekte muziek.

Ook de Griekse groep Meriklides uit Agrinio was hier te gast. Ze vervingen 
een groep die op het laatste moment forfait gaf. Dankzij de intensieve 
samenwerking tussen de festivals, in dit geval met het Festival van 
Westerlo, konden we ook in Hasselt genieten van de Griekse cultuur. De 
groep promoot hun erfgoed op allerhande manieren zoals rondleidingen, 
lezingen, deelnemen aan tv-programma’s, danslessen aan leraren en 
deelnemen aan festivals in het buitenland.

De groep Andrea Mari Dantza Taldea is afkomstig uit Galdakao in het 
Spaanse Baskenland. Zij hechten veel belang aan de levensstijl van het 
oude Baskenland zoals muziek, zang en dansen en proberen deze over 
te dragen op nieuwe generaties. Erg apart vonden we het dansen rond 
en het springen op het kleine drinkglaasje. Wie het omgooide, moest het 
opnieuw proberen. In Vlaanderen zouden we er een tournee generale aan 
vastknopen, maar dit was zeker zo boeiend.

De kindergroep van de Boezeroenen 
bracht ons het dansen rond het 
thema ‘kinderspelen’. Dansen rond 
melkemmertjes, het lopen op de 
blikjes en de rondedansen gaven 
goed de sfeer rond het kinderspel 
weer. Later bracht de jeugdgroep 
ons een verzorgd programma met 
zelfgemaakte dansen op Vlaamse 
deuntjes.

Het optreden van al deze groepen 
en de gemoedelijke sfeer van het 
festival doet ons, zoals elk jaar, 
uitkijken naar een volgende editie.

Tsjechië

De Boezeroenen - Kindergroep

De Boezeroenen - Jeugdgroep

Baskenland

Dophei
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70 jaar Reynout – Ontdek de wereld in Dendermonde!
Machteld Van den Bossche

Sinds 1973 organiseert de volkskunstgroep Reynout uit Dendermonde om de vijf jaar een folklorefestival en in de 
tussenjaren een festivalavond. Vele prachtige groepen uit alle werelddelen kennen inmiddels de Ros Beiaard stad 
gelegen aan de Dender en de Schelde.

Reynout mocht dit jaar 70 kaarsjes uitblazen - een platina viering! - en voor deze gelegenheid konden we op 
16 augustus in het cultureel centrum Belgica te Dendermonde een mooi kleurrijk spektakel van de groepen 
Compañía Bailarte Creativos uit Bogota/Colombia en Bravo uit Sliven/Bulgarije aanschouwen.

‘Compañía Bailarte Creativos’ uit de Colombiaanse hoofdstad werd pas 
opgericht in 2008 en maakte reeds een tour doorheen de vijf continenten. 
De groep wil hun culturele identiteit en tradities verspreiden met 
kwalitatieve en originele dans- en muziekcreaties. En wat een creatief en 
lenig schouwspel brachten ze die avond voor de bomvolle theaterzaal!

Het ‘Ensemble de danses folklorique Bravo’ uit Oost Bulgarije werd dank 
zij de liefde voor hun dans en lied opgericht in 2004. De vele dansers 
brachten danscomposities uit de verschillende Bulgaarse contreien, 
duidelijk onder een hoogstaande artistieke begeleiding. De muzikanten 
leerden ons de typisch Bulgaarse muziekinstrumenten kennen: de 
blaasinstrumenten ‘kaval’ (een soort fl uit vooral door herders gebruikt) 
en ‘gaida’ (Zuid Europese doedelzak), het snaarinstrument ‘gadoulka’ 
(Bulgaarse knieviool), de ‘tupan’ (grote trom) en natuurlijk de ‘accordeon’.

En, zoals we gewend zijn op de festivals van Reynout, openden en sloten de Reynout vendeliers en trommelaars 
het festivalgebeuren. Dit jaar echter met veel droefheid in de groep. In juli moest er afscheid genomen worden van 
Yvan Van den Broeck. Hij was van jongs af aan trouw Reynout-lid en beoefende verschillende volkskunsttakken 
binnen de groep. Op de dansrondes verzorgde hij de toog tijdens de pauzes en had altijd een vriendelijk woord 
over of een grapje te verkopen. Ook op de Europeade werd er stilgestaan bij hem, want menig Europeade-vaarder 
kon er niet bij zijn op zijn afscheid. Velen zullen hem blijven gedenken met mooie herinneringen aan hem.

Reynout en het festivalcomité feliciteren we met zovele jaren volkskunstwerking en wensen hen verder veel 
succes toe.

gebrek aan vrijwilligers, gastgezinnen die afhaken, fi nanciële ondersteuning, publieke belangstelling etc.

Niettegenstaande alles, toch een dikke profi ciat aan Dophei om ons dans erfgoed mede te behouden en te 
promoten.

**

Volkskunstgroep Dophei - Vosselaar

**

Colombia

En ook op volgende festivals waren IVV-medewerkers Machteld Van den Bossche en Stefaan Haesen 
aanwezig:

De Pikkeling in de Faluintjesstreek (Aalst)
KA-Dans in Torhout
Volkskunstweek in Sint-Niklaas
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AANKONDIGINGENAANKONDIGINGEN
Rendez-Vous voor volksdansers
Op 17 November, vanaf 10 uur in Elzenveld, Antwerpen.

Danspunt wil de sparringpartner zijn van al wie in Vlaanderen en Brussel gebeten is door dans, welke stijl 
ook.

Danspunt organiseerde, specifi ek voor volksdansers, een reeks dialooggesprekken in Hasselt, Leuven, 
Stekene, Turnhout en Antwerpen met volksdansgroepen, met het Firmament en met verantwoordelijken van 
volksdansorganisaties. Over de resultaten van deze eerlijke en open gesprekken komen we later terug, maar ze 
vormden een bron van inspiratie voor het organiseren van een groot Rendez-Vous voor alle volksdansers. Het 
wordt een dag van uitwisseling, ontmoeten, samen dansen, samen creëren, samen eten en samen klinken en 
drinken, allemaal uitdagingen die aangekaart werden tijdens de gesprekken.

Hou 17 november alvast vrij in jullie agenda en doe mee. Nodige inlichtingen volgen spoedig.
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