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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 https://www.volksdansbals.vlaanderen

IVV Activiteiten
Statutaire Algemene Vergadering

Zaterdag 30 maart 2019
Voor alle leden - Uitnodiging volgt !

Zaterdag 23 november 2019
Voor alle leden - Uitnodiging volgt

55 jaar IVV & Huldiging nieuwe Ereleden
Zaterdag 30 november 2019
Iedereen welkom - Uitnodiging volgt.

IVV Cursussen
Meer info over deze cursussen vind je ook op  

www.instituutvlaamsevolkskunst.be

Kennismakingscursus 2019
Oktober 2019
Net als de voorbije jaren richten IVV en vendelen.net ook dit jaar 
een cursus vendelzwaaien voor beginners in !
Info volgt !

Vendeliersverbroedering 2019
November 2019
Bij het ter perse gaan van deze Volkskunst is het nog onzeker of 
de verbroedering op dezelfde locatie doorgaat als de voorbije jaren. 
De sporthal van het Netepark is alleszins niet vrij op zondag 24 
november 2019!
Info volgt !

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
Uit de IVV-uitgave ‘van hoed tot ondergoed’, gepubliceerd in 2010 - bladzijde 85

◊ ◊
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EDITORIAAL
Overleven en over het leven

IVV heeft weer een werkjaar achter de rug. Het voorbije jaar was wel gevuld, met de eerste jaargang van 
ons tijdschrift ‘Volkskunst’ in een totaal nieuw kleed, de uitgave van een vergelijkende studie over vóór 
en na die ‘groote’ wereldoorlog I, een prachtige zomer vol festivals en de groei naar openheid tussen de 
partners op het veld. We zijn ondertussen 2019 ingedoken: een jaar waarin IVV 55 jaar werking ook niet 

ongemerkt voorbij wil laten gaan. Tijd voor mijmering en dynamiek.

Een verleden met toekomst
Ik zit op de trein tussen Leuven en Antwerpen, na een namiddag KADOC-werk. Stuk voor stuk gaan brochures, 
correspondentie, illustraties, tijdschriften, partituren, verslagen en dansbeschrijvingen door mijn vingers. Hugo 
maakte een eerste Inventarisatie. Nu moeten de karakteristieken van ieder stuk ingegeven worden in Scope, 
het hart van de KADOC-archieven. Ik kom telkens onder de indruk van wat er allemaal gepubliceerd is in de 
volkskunstwereld. Volksdans, vendelspel, maar ook muziek en zang bracht heel wat dynamiek in de tussenoorlogse 
periode. Na wereldoorlog II bleef volksdans mensen van alle leeftijden boeien. Hierbij werd voortgebouwd op wat 
al verzameld en gepubliceerd was. Nagenoeg alle authentieke Kempische volksdansen stonden reeds op papier in 
de dertiger jaren. Een sterke traditie dus. Het is een geruststelling te weten dat IVV en ook andere organisaties zich 
ingespannen hebben om zoveel mogelijk te publiceren. Het registreren en bewaren van publicaties in archieven 
is een bijkomende zekerheid dat het rijke Vlaamse Volkskunstpatrimonium niet verloren gaat. Registratie staat 
tevens gelijk aan ordenen en ontsluiten. Van uitverkochte publicaties bestaan ook al e-versies, en die zijn op vraag 
beschikbaar.

Safeguarding
Verzamelen en archiveren mag verdienstelijk lijken, maar tot leven brengen van archieven voegt een kapitale 
dimensie toe aan wat in archiefdozen rust. UNESCO zet in op safeguarding: het bewaren door beoefenen en gebruiken 
in ere te houden. IVV diende in februari jl. een dossier in bij UNESCO om zijn erkenning als expertisecentrum te 
bestendigen. Met de beperkte mensen en als niet-gesubsidieerde vzw moet IVV niet beschaamd zijn over zijn 
activiteiten. Het geeft moed die allemaal op papier te zetten, al blijft het toch werken in de anonimiteit. Elkeen 
die zich belangloos inzet voor de gemeenschap kent dat gevoel. Zolang het werk gedaan wordt, piept niemand 
erover. Op het moment dat – dikwijls noodgedwongen – activiteiten of opvolging niet tijdig gebeuren, komt de 
kritiek. Pas wanneer iemand wegvalt, komen de verdiensten tot uiting. Vrijwillige inzet lijdt onder prostatisme: 
initiatief wordt genomen op geïsoleerde momenten, met lange pauzes tussenin.

Afbeelding 1: IVV zonder grenzen.
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Het water wordt minder diep
In stand houden van een volkskunstgroep vraagt bijzondere inspanningen en vlotte samenwerking van 
bereidwilligen. Ruimer samenwerken in de Vlaamse Volkskunstwereld helpt om de werkzaamheden in de eerste 
lijn te ondersteunen. Danspunt organiseerde het voorbije jaar discussiefora overal in Vlaanderen, van de kust 
tot in Limburg. Deelnemers uitten hun bezorgdheid over continuïteit van de groepswerking en over de geringe 
belangstelling voor volkscultuur in de media. Om in die media een plaats te krijgen, moeten we voldoende 
nieuwswaardige daden stellen. Het blijkt dan weer een hele klus om de media te bekoren met positief nieuws 
over de zachte waarden van het alledaagse leven. Het ware al interessant om met alle actoren op het terrein 
eenzelfde sterke boodschap te brengen. Als we samen kunnen dansen, kunnen we ook samen timmeren aan 
de toekomst. Momenteel zijn er besprekingen aan de gang tussen VVKB en Danspunt. IVV en VVKB hebben 
elkaar steeds kunnen vinden. Het Vlaamse Europeadecomité bereidt zich voor op de eerstkomende Europeade in 
Frankenberg. CIOFF en IOV geven een internationale dimensie aan volkskunst. Iedere organisatie heeft haar eigen 
karakter. Dat mag en moet zo blijven. Grote fusie-operaties leidden in het verleden tot gemengde gevoelens en 
frustraties. Overleg en permanente contacten in een losse structuur zijn meer geschikt als samenwerkingsmodel. 
We hebben immers dezelfde bekommernissen. IVV wil meewerken aan een bundeling van krachten in functie van 
de noodwendigheden.

Histories
Minister van Cultuur Sven Gatz ijvert wel voor fusieoperaties in de gesubsidieerde sector. Hij maakte al snel 
duidelijk dat hij geen heil zag in een cultuurwereld vol diverse vzw’s en organisaties die zich met verwante 
materie bezighouden. Hieronder een citaat uit de Beleidsnota 2014-2019 ingediend door Minister Sven Gatz, 
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel(1).

De constante groei van structurele subsidies tijdens de voorbije legislaturen maakt dat de grens van het 
huidig subsidiemodel bereikt werd. De toen beschikbare middelen werden verdeeld over een groter aantal 
organisaties. Dit leidde tot versnippering en de facto een reëel verminderde slagkracht van elke individuele 
actor. Tegelijk werd het budget voor internationale werking alsmaar kleiner. We moeten ons bezinnen over 
de manier waarop we het kunstenlandschap kunnen laten bloeien. Hoe kunnen we de middelen zo effectief 
(nvdr: efficient) mogelijk inzetten? Wie heeft welke rol te spelen? (einde citaat).

Fusies kunnen tot een indrukwekkende schaalvergroting leiden. Als voorbeeld geldt ‘Histories’, een nieuwe 
vzw ontstaan uit het samenvoegen van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA (Landelijk 
Expertisecentrum voor de Cultuur van Alledag). De nieuwe vzw beschikt over een jaarlijks budget van meer dan 
900.000 euro. Minstens 80% daarvan zal gaan naar de verloning van stafmedewerkers. Met 1/100ste van dat 
budget zou IVV al wonderen doen. Op de kersverse webstek van vzw Histories lezen we het volgende(2): 

Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/
heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde Vlaanderen, 
Familiekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen. 
Vanaf 2019 kunt u bij Histories terecht voor al uw vragen rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde 
en cultuur van alledag. Histories zorgt voor ondersteuning via onder meer eerstelijnszorg, begeleiding 
op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht vormingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven 
en databanken. Door zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met genealogie, heemkunde/lokaal 
erfgoed en cultuur van alledag zet Histories in op een breder en sterker draagvlak. Daarnaast vormen ook 
kennisopbouw en -deling een speerpunt in de dagelijkse werking (einde citaat).

Voorbereidende overlegrondes duurden ongeveer twee jaar. We weten uit onze eigen ervaring dat een fusie, met 
zelfs opgeven van bestaande vzw’s, een hele opgave betekent. Er kroop een pak energie in het tot stand brengen 
van ‘Histories’. Deze fusie is niet de enige. In de loop van 2019 krijgen we zicht op het nieuwe landschap.

Streekdrachten
Als vrijwilligers binnen de niet gesubsidieerde vzw moeten wij alvast niet te veel tijd steken in het indienen van 
beleidsplannen en jaarverslagen. We kunnen ons dus bezighouden met activiteiten in het veld. De IVV-werkgroep 
over Streekdrachten organiseert een forum over streekdrachten op zaterdag 30 november e.k. in de zaal de 
Klavers in Belsele (Sint-Niklaas). Het wordt een programma waarin zowel instructie, demonstratie en amusement 
voorkomen. Speelschaar Ossaart uit Sint-Niklaas bestaat 50 jaar en is co-organisator. Meer details volgen via 
‘Volkskunst’ en de IVV-webstek. Zaterdag 30 november e.k.: alvast een dag om in de agenda te blokkeren.

Bokrijk
IVV blijft een referentie in de studie over streekdrachten. In opdracht van het Domein Bokrijk maakte het historisch 
projectbureau Geheugen Collectief een studie over mannenkledij. Vannoppen en Geens zijn de meest frequent 
geciteerde bronnen. We mogen blij zijn met de belangstelling voor de betreffende IVV-publicaties. Citaties zijn in 
de professionele wetenschappelijke wereld een belangrijke indicator voor erkenning en zelfs bevordering.

(1)  Gatz S. Beleidsnota 2014-2019 p. 21.
(2)  https://historiesvzw.be/ (geraadpleegd op 9 maart 2019).
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Pioniers
Waar ontdekkingsreizigers gaan, ontstaat een spoor. Wanneer mensen dat spoor volgen, ontstaat een pad. Nog 
meer volgelingen verbreden het pad tot een weg. Samenwerking, erkenning en respect vormen een garantie voor 
een boeiende en bloeiende omgeving.

Ondertussen staat de natuur niet stil. Overal in Vlaanderen hebben we de bloei gezien van de sleedoorn. 
Het zijn die witte, spaarzame bloemen die tussen struikgewas en bomen opduiken. Ze lijken op pruimen- of 
kersenbloesems. Ze behoren immers tot dezelfde familie van de roosachtigen. Sleedoorn: bescheiden, maar zeker 
niet onopgemerkt, een plant om ons te inspireren om ‘bescheiden maar niet onopgemerkt’ de volkscultuur van 
iedere dag actief te beoefenen en te ondersteunen.

Gert Laekeman
Voorzitter IVV

Afbeelding 2: sleedoorn of Prunus spinosa L. kondigt de lente aan.  
Bron: Plantengids KULeuven Campus Kortrijk
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WERKING IVV
IVV wordt 55 jaar 

Zaterdag 30 november 2019 - Belsele
Op 30 november 2019 viert IVV haar 55-jarig bestaan in Belsele (Sint-Niklaas). In samenwerking met 

Speelschaar Ossaart uit Sint-Niklaas, die haar gouden jubileum viert, nodigen we volkskunstminnend en 
beoefenend Vlaanderen uit om mee te vieren.

Zet deze datum alvast in je kalender. Meer info volgt !

Thema: Streekdrachten
Voorlopig programma

Voormiddag: ’Klederdrachten voor volkskunstgroepen in theorie’
• Diverse sprekers schetsen de situatie

Namiddag: ’Klederdrachten voor volkskunstgroepen in praktijk’
• Uitvoering van de dans in klederdracht.

• Voorstelling dansen en klederdrachten met presentatie en uitleg over de kledij

Huldiging nieuwe ereleden
Receptie

Brueghelmaal
Volksdansbal

REDACTIONEEL
Abonnement 2019

Voor 2019 bedraagt het abonnement 25 euro.

Buitenlandse abonnees betalen 35 euro.

Abonnees ontvangen elk kwartaal een of twee (naar keuze) gedrukte exemplaren en Volkskunst in digitaal formaat 
(mits opgave van een e-postadres). Je krijgt tevens een gepersonaliseerde toegang tot de IVV-website. Daarmee 
kan je aan het digitale archief van IVV: alle digitaal beschikbare publicaties, losse dansen, vendelreeksen, 
kledijbeschrijvingen en Volkskunst.

Abonnementsgeld over te schrijven op bankrekening IBAN nr. BE14 4163 0794 5183, BIC code KREDBEBB van IVV 
vzw, Dorpsstraat 83 te 9190 Stekene, met vermelding van ‘Abonnement Volkskunst’ en naam en adres van de 
abonnee indien verschillend van de betaler. 

Tip: Maak gebruik van een doorlopende opdracht. Zo voorkom je dat je abonnement niet tijdig wordt betaald.

Meer info, formulieren en doorgeven opties op https://www.instituutvlaamsevolkskunst.be/abonnement
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SPROKKELINGEN
In Memoriam Josee Elst

Op 3 februari 2019 overleed Josee Elst. Zij bereikte de leeftijd van 92 jaar. In de volksmond een 
gezegende leeftijd. Toch blijft het moeilijk een dame van formaat te moeten afgeven.

Josee werd geboren op 11 september 1926. Ze bleef haar gehele leven 
haar geboortestad trouw. Bij Josee op bezoek komen betekende telkens 
ondergedompeld worden in de sinjorenstad. Josee was getalenteerd. Ze 
heeft kansen gekregen in haar leven en keuzes moeten maken. Ze had 
carrière kunnen maken in de zakenwereld én in de politiek. Toch koos Josee 
telkens opnieuw voor de zachte waarden van het leven. De zorg voor haar 
ouders primeerde boven ver en dikwijls van huis zijn.

Naast Antwerpen koesterde Josee Vlaanderen in haar warme hart. Ze 
was mede-oprichtster van de Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB) en de 
Europeade. Ze zag een opportuniteit in het stichten van de Vereniging voor 
Vlaamse Volkskunst (VVK). In VVK speelde ze – samen met Bob Degol – 
een kapitale rol. Ze zette haar bescheiden schouders kordaat onder de 
dynamiek van de schutterswereld van Limburg, waar ze maar al te graag 
te gast was. Ze trok geregeld haar stoute dansschoentjes aan om bij politici 
begrip en belangstelling af te dwingen voor de Vlaamse Volkskunst. Ze had 
een rode lijn bij wijlen Rika De Backer–Van Ocken, de minister die in 1974 
als eerste mandataris bevoegd was voor Nederlandse Cultuur en Vlaamse 
Zaken.

Josee was een lieve en toch kordate persoonlijkheid. Haar pientere 
ogen stonden steeds op actief. Josee ging controversen niet uit de weg 
bij gesprekken. Drie jaar geleden brachten we haar naar het KADOC (Documentatie- en onderzoekscentrum 
voor religie, cultuur en samenleving van de KULeuven). Ze wou met eigen ogen vaststellen hoe KADOC werkte 
aan bewaren en ontsluiten van archieven. Met Josee verdwijnt een levende encyclopedie. Josee droeg op een 
constructieve wijze bij aan het scheppen van een kader voor Vlaamse Volkskunst.

We hebben Josee uitgeleide gedaan te Deurne op dinsdag 12 februari jl. Wie de eenvoudige dienst mocht 
meemaken, voelde zich innig verbonden met de prachtige mens die Josee is geweest. Steeds bekommerd om 
het welzijn van de anderen geeft ze ons nog een boodschap mee die haar gedurende haar gehele leven heeft 
gedreven …

… Nu ben ik uitgestapt uit de boot
En klop ik aan de hemelpoort
Om heel veel liefs te vragen
Voor al mijn kameraden

Oprecht dankjewel Josee, voor zoveel liefdevolle inzet voor ons, je kameraden en voor Vlaanderen. We weten 
zeker dat je het goed hebt achter de hemelpoort, want in de hemel is enen dans.

Gert Laekeman
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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
Dansen voor senioren

De dag van vandaag wordt niet alleen de nadruk gelegd op gezonde voeding, maar ook op voldoende beweging. 
Volksdans biedt ons hierbij een waaier aan aspecten/voordelen:

• Er wordt op een ontspannen manier gedanst in groep, op de maat van de muziek. Door samen te oefenen wordt er iets 
moois van de dans gemaakt. Bovendien is het een aangename geheugentraining. Men luistert en kijkt geconcentreerd 
naar de dansinstructies, passen, houdingen en bewegingen. Dan probeert men deze uit te voeren en te onthouden. 

• Senioren die regelmatig dansen, hebben minder last van osteoporose (afname botsterkte).  

• Door samen te zijn, plezier te maken en een gezellige babbel te hebben, komt het sociale aspect ruimschoots aan bod. 

• Dansen is niet alleen gezond, je wordt er ook nog gelukkig van.

Als conclusie kan je stellen dat dansen een vorm van beweging is ter bevordering van de gezondheid, het welzijn 
en de sociale integratie.

Seniorendans mag zeker niet in de vergeethoek geraken.

Welke dansen geven de beste mogelijkheden? In heel wat Vlaamse dansen kunnen we bijvoorbeeld de huppelpassen 
makkelijk vervangen door gaanpassen. Hieronder een selectie van dansen.

Veel dansgenot en groepsplezier!
Machteld Van den Bossche

Naam van de dans Dansbundel
Beiaard Dans Nu 5 - Meisjesdansen
Boerenkermis Dans nu 3 / Hopsasa
Daalse rij Dans nu 6 / Hopsasa
Dans rond de schout Dans nu 3
Dubbelspan Hopsasa
Erpse kermis Hopsasa
Franse polka (Jo-jo) Dansen uit Midden-Brabant 2
Havermeuleke Dansen uit Westerlo / Hopsasa
Jan Pirrewit Dansen uit Midden-Brabant 3
Kaarskensdans Dans Nu 7 - Onder de linde
Kaarsenmenuet * Losse beschrijving
Kadril van Boortmeerbeek Dansen uit Midden-Brabant 2
Kadril van Elewijt * Losse beschrijving
Kadril van Kampenhout Dansen uit Midden-Brabant 3
Kadril van Schaffen Dansen uit Midden-Brabant 3
Kadril van Winksele Dansen uit Midden-Brabant 2
Kadril van Zichem Dansen uit Midden-Brabant 3 / Hopsasa
Kegelaar Dansen en volksleven uit Diest
Kere weerom Hopsasa
Kermis op den berg Hopsasa
Kermislief Dans nu 6 / Hopsasa
Kiekeboe Dans nu 3
Klapschottisch Oude dansen uit Achtel / Achtel, Zalig oord
Klepperdans Dansen uit Midden-Brabant 2 / Hopsasa
Klepperwals van Zandhoven (VDCV)
Kletskensdans Dansen en volksleven uit Diest / uit Midden-Brabant 2 / 

Hopsasa
Kolom Dansen uit Vlaanderen
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• De dansen gemerkt met ‘* Losse beschrijving’ kunnen opgevraagd worden op het secretariaat.

• Alle niet-uitverkochte bundels (vet gedrukt) zijn bestelbaar via de webwinkel of op het secretariaat.

◊

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

Naam van de dans Dansbundel
Kolom in kring * Losse beschrijving
Kolom van Humelgem Dansen uit Vlaanderen
Kom dans Klaradijn Dans Nu 7 - Onder de linde
Kom Karline Danscahier Reuzegom
La Stadthouder Gentse contradansen (VVKB)
Lancierskadril van Diest Dansen en volksleven uit Diest
Lancierskadril van Westerlo Dansen uit Westerlo
Le Retour de la Joie Gentse contradansen (VVKB)
Luksie over die hei Hopsasa
Meidans (Schoon lief) Dans nu 2 (pdf)
Mieke Stout Dansen uit Achtel / uit Midden-Brabant 2 / uit Westerlo / uit 

Duffel / Achtel, Zalig oord
Polkapoortjes verschijnt weldra
Polka Sjanzevit Dansen uit Achtel / Achtel, Zalig oord
Polka stap Dansen uit Westerlo / uit Midden-Brabant 3
Purp’ren lint Rozenhoeddansen
Putse Kadril Dansen uit Midden-Brabant 2
Rozenwals Oude dansen uit Achtel / Achtel, Zalig oord
Russische polka Hopsasa
Schaatsenrijdersdans Dansen uit Midden-Brabant 2 / Hopsasa
Schottisch-pak-af Oude dansen uit Achtel / Achtel, Zalig oord
Sint-Valentijntjesdans Dans nu 1 / Dans Nu 8 - Lentekriebels
Streep Dansen en volksleven uit Diest / uit Midden-Brabant 3
Tinneke van Heule Dans Nu 7 - Onder de linde
Tralman Dansen uit de Noorderkempen / Hopsasa
Wandeldans (Westerlo) Dansen uit Westerlo

Wandeling van Kampenhout Hopsasa
Walsmazurka of Zjabadada * Losse beschrijving
Wisselmazurka * Losse beschrijving
Zwierig danske Danscahier Reuzegom ?
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Vl a a m s Ve n D e l a r c h i e f  -  Va
Leden: Herman Oyen, 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

◊

VENDELEN
Vlaams Vendelarchief

Stefaan Haesen

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat onze voorgangers aan de slag 
gingen om het unieke ‘vendelzwaaien’ te boek te stellen. Er werd een 
massa aan gegevens verzameld en dit leidde in 1984 tot de publicatie 

van ‘Het Vliegende Vendel’.

Werking
De normale werking van het Vlaams Vendelarchief bestaat uit verwerven, 
verwerken en verspreiden van vendelreeksen. Interessante vendelreeksen 
worden doorgelicht en uitgeschreven om vervolgens gearchiveerd, 
gepubliceerd en aangeleerd te worden. Dit lijdt onder meer tot uitgaven 
in de reeks Vendel Nu en het ter beschikking stellen van vendelreeksen op 
onze website.

Projecten
Daarnaast zijn we momenteel bezig met een aantal projecten:

• het verzamelen en uitpluizen van actuele wedstrijdreglementen.

• een uitgebreide vergelijking van afmetingen van vlaggen en stokken, zowel 
actueel als historisch, in Vlaanderen en internationaal.

• het verzamelen van alle mogelijke publicaties rond vendelzwaaien.

De leden van het Vlaams Vendelarchief zetelen in de jury van verschillende 
wedstrijden.

We bieden steun aan vendelgroepen: helpen bij groepswerking, aanleren van reeksen, ...

We verzorgen initiaties vendelzwaaien.

Oproep

Ter aanvulling van onze ploeg zijn we op zoek naar enkele 
personen die een passie hebben voor vendelzwaaien en zich mee 

willen inzetten voor het verwezenlijken onze doelstellingen.

Meer info kan je krijgen, persoonlijk bij de leden van de werkgroep 
of op onderstaand e-postadres.
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STREEKDRACHTEN
Hoe de kledij onze taal aankleedt

Staan we er ooit bij stil hoeveel zegswijzen en uitdrukkingen in onze taal over kledingstukken gaan? Denk 
bijvoorbeeld aan: iemand het hemd van het lijf vragen, niet graag in iemand zijn schoenen staan, zijn 

petje voor iemand afnemen, of zelfs een bekeuring aan je broek hebben. Deze uitdrukkingen gaan veel 
verder terug dan dat we soms vermoeden. Vaak begrijpen we de oorspronkelijke woorden niet meer, maar 

enkel de betekenis van de uitdrukking.

Afgelopen zondag waren we in het Kasteel van Renesse te Oostmalle, op een boekenbeurs. Niet alleen een eerste 
druk van ‘De Kabouter’ van Rien Poortvliet, maar ook ‘De Tresoor’ van dezelfde auteur kwamen uiteindelijk in mijn 
boodschappentas terecht. Bijzonder tevreden met mijn vondsten, kon ik me in de heerlijke namiddagzon nestelen 
met mijn aanwinsten. Ik kon ongestuurd lezen, terwijl manlief op tv naar het voetbal keek.

‘De Tresoor van Jacob Janszoon Poortvliet’ geschreven en getekend door 
Rien Poortvliet hield me in de ban vanaf de eerste pagina. De beschrijving 
van het dagelijkse leven in 1566, de kledij, de huisinrichting, de huisraad 
etc. was verhelderend en boeiend.

Als we kijken hoe Jacob Janszoon op 24 december 1566 opstaat en zich 
aankleedt (zijn hemd draagt hij dag en nacht) zien we hoe hij zijn kousen 
ophoudt met een kousenband. Vervolgens propt hij zijn hemd van voren 
en van achteren. Onderbroeken bestonden toen nog niet. Dan trekt hij zijn 
broek op. De broek, eigenlijk meer een soort aaneengesloten kousen, had 
achter een driehoekig valluikje en van voor een paaseivormige ‘braguette’ 
of kullezak. Dat was om ruimte te geven aan je ‘getuuch’ of ‘de kul’. Hoe 
groter de kullezak, hoe stoerder. De ruimte in de ‘braguette’ werd soms 
bijgevuld met paardenhaar, een zakdoek of gebruiksvoorwerpen. Met 
‘kullen’ werd ook bedriegen bedoeld. Je kunt al denken dat al die schone 
schijn onzin was ofte ‘kul’. Sinds 1989 wordt officieel de term ‘flauwekul’ 
gebruikt.

Als Janneke, de vrouw van Jacob, uit bed komt, doet ook zij haar kousen 
aan, met kousenband. Ze stapt (met haar nacht/daghemd) in een soort 
overgooier. Soms wordt de rok ook los gedragen. Nadat de linnen halsdoek 
werd geknoopt, schuift ze een losse mouw over haar hemdsmouwen. Ze 
spelt die bovenaan vast. Van deze losse siermouwen heeft ze er meerdere 
in verschillende kleuren. Zo is er toch altijd een mouw aan te passen.

Het is een mooie dag en ze is bijzonder in haar nopjes. Nopjes zijn 
oneffenheden, pluisjes of vlokjes aan de oppervlakte van een geweven 
stof. Als die nopjes niet afgesleten zijn, wil dat zeggen dat de kleren nog 
vrij nieuw zijn. Het ging daarbij vaak om zondagse kleren of feestkleren. 
Later verschoof ‘in je nopjes zijn’ van ‘mooie, nieuwe kleren dragen’ naar 
‘verheugd en tevreden zijn’.

Om je te beschermen tegen wind, regen of koude droeg je een ‘huik’ of 
‘falie’. Het was een voetlange mantel, gemaakt van donkere lakense stof 
die vast zat aan een hoedje met een houten knop. Het was de kunst om 
je mantel zo te draaien dat de wind er geen vat op had. Men kon dus de 
huik ‘naar de wind zetten’. Hieruit 
ontstond de figuurlijke betekenis 
‘je standpunten aanpassen aan de 
omstandigheden’.

‘Iemand de blauwe huik omhangen’ werd vroeger gebruikt als ‘overspel 
plegen’.

Een oude afgescheurde lap of stuk van een oud hemd dat men gebruikte 
om te poetsen noemde men een ‘slet’.

Huizen hadden vroeger geen nummer. Ze werden met namen aangeduid 
en dit werd duidelijk gemaakt door uithangborden. Zo werd een herberg 
dikwijls met een krans van gesneden wijngaardbladeren aangeduid. Als 
de man zei: “ik ga even een kransje pikken”, dan wist je waar hij naar toe 
was. De vrouwen noemden hun gezamenlijk handwerkavondje, in dezelfde 
trant, dan weer ‘hun naaikransje’.
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Voordat de dames konden overgaan tot het spinnen, werd vlas of wol op de spinrok gewonden, 
dus rocken (werkwoord daarvan afgeleid). In de 16de eeuw leidde men daarna van rocken(en) 
het werkwoord berocken(en) af. Berokkenen komt meestal in combinatie met woorden met 
een ongunstige betekenis zoals kwaad, smart, schade, leed.

En kinderen? Die waren min of meer gekleed als hun ouders. Als ze klein zijn, worden ze in 
de luiers gelegd en ingebakerd. Ze worden dus in de ‘luren’ (Middelnederlands) gelegd. De 
doeken, waarmee men ze inbakerden werden eerst verwarmd. Waren die te warm, kreeg men 
‘heetgebakerde’ kinderen oftewel erg opvliegend van aard.

En dan had je de mensen die opgroeiden ‘voor galg en rad’. Hun executies lokten veel volk 
‘van heinde en verre’. “Ze gaan hem de das omdoen”, riepen de mensen elkaar toe.

Je zou het voor minder ‘Spaans benauwd’ krijgen …
Lisette Luyckx

Het Bruegeljaar 2019 of mode en streekdracht in de 
16de eeuw

Dr. Henri Vannoppen

In 2019 is het 550 jaar geleden dat de bekende kunstschilder Pieter Bruegel de Oude te Brussel overleed. 
Dat zal nationaal en internationaal herdacht worden.

1. Pieter Bruegel
Pieter Bruegel werd geboren tussen 1520 en 1530 in Bruegel (Son-en-Breugel) in Noord-Brabant. In 1563 huwde 
hij in de Kapellekerk te Brussel Mayke Coecke, de dochter van zijn leermeester Pieter Coecke. Hij kende het 
‘Payottenland’ in Vlaams-Brabant met de Pedevallei: Neerpede (Anderlecht), Sint-Anna-Pede en Sint-Gertrudis-
Pede (Dilbeek). Hij overleed op 5 of 9 september 1569 en werd begraven in de Kapellekerk te Brussel.

2. Bruegel en het ‘Payottenland’
Sedert 2004 heeft Dilbeek een ‘Openlucht Bruegelmuseum met 19 grote reproducties(1). Men probeert de 
schilderijen van Bruegel lokaal in de Pedevallei te situeren.

’De Parabel van de Blinden‘ van Pieter Bruegel situeert men in Sint-Anna-Pede. De blinde leidde de anderen in 
de beek. Het Sint-Annakerkje op de achtergrond is dat van Sint-Anna-Pede. In het zelfde dorp had men het Sint-
Elisabethgasthuis waar mindervaliden verzorgd werden. Onderaan rechts vloeide de Pedebeek. Bij de kerk lag het 
Hof van Sint-Anna of het Brueghelhof, een gesloten hoeve. Monumenten en Landschappen beschreef het centrum 
van Sint-Anna-Pede rond de kerk als volgt: “In de schaduw van de kerk staat de herberg ‘In de Ster’ met delen 
in vakwerkbouw en gewitte lemen vullingen. Ten zuiden van de kerk staat het 18de-eeuwse Sint-Anna-Hof, ook 
Breugelhof genoemd, een gesloten hoeve, aangepast in de 19de eeuw en later verdeeld in meerdere woningen. 
Aan de overzijde van de straat, in de Pedevallei ligt een omgracht herenhuis, bijgenaamd ‘Het Klein Kasteeltje’, 
daterend uit de 17de-18de eeuw”.

‘De Korenoogst’ van Pieter Bruegel gaf achter de boom de Sint-Pieterskerk van Itterbeek. Drie boeren maaien het 
graan met een zeis.

Bij ‘De hooioogst’ (het jaargetijde ‘Zomer’) van Pieter Bruegel de Oude vinden we de Sint-Ambrosiuskerk van 
Dilbeek. Op het dorpsplein aan de kerk schoten boogschutters op een staande wip, een typische zondagse 
ontspanning op het Brabantse platteland. Vrouwen droegen op het hoofd manden gevuld met groenten en fruit, 
die ze in de stad Brussel verkochten. Brussel was de afzetmarkt voor de Pedevallei.

Op ‘De Terugkeer van de kudde’ (het jaargetijde ‘Herfst’) van Pieter Bruegel de Oude vinden we de watermolen 
van Sint-Gertrudis-Pede. Links in het midden staat een kasteeltje met een trapgevel. Dit gelijkt op ‘Het Klein 
Kasteeltje’ dat tegenover de Sint-Annakerk van Sint-Anna-Pede stond.

De watermolen van Sint-Gertrudis-Pede werd in spiegelbeeld afgebeeld in ‘De ekster op de galg’ van Pieter Bruegel 
de Oude. De watermolen werd reeds vermeld in 1392. Het was een banmolen van de Heren van Gaasbeek.

In ‘De jagers in de sneeuw’’ schilderde Pieter Bruegel de Oude twee vijvers, de grote vijvers van het Sint-Anna-domein.

‘De boer en de vogeldief‘ of ‘De nestrover’ van Pieter Bruegel de Oude met een grote hoeve op de achtergrond 
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situeert men aan de Pedebeek.

Op ’De Boerenbruiloft’ van Pieter Bruegel de Oude van 1568 zat de vader 
met pels naast de bruid. De pels wees op rijkdom. Dat was bont. Boven 
de bruid hing een kroon. In Sint-Anna-Pede was men er van overtuigd dat 
dit schilderij herinnerde aan een bruiloft in de Herberg ’De Kroon’ aan de 
Kroonweg op de grens met Anderlecht. Pieter Bruegel zou uiterst rechts op 
het schilderij voorkomen, gezeten op een omgekeerde ton en in gesprek 
met een monnik.

3. Bruegel en streekdrachten
Bij ‘De Kinderspelen‘ van Pieter Bruegel vinden we een jongen met 
klompen. Dat was uitzonderlijk. Hij houdt een vollaard of ‘cougnou’ (een 
kerstgebak met krenten) vast. ‘De volkstelling te Bethlehem’ van Pieter 
Bruegel werd gesitueerd in een Brabants dorp. De grote herberg op de 
voorgrond is ‘In de groene laurierboom’. ‘De dans van de bruid’ van Pieter 
Bruegel geeft ons een mooi beeld van de schorten en van de witte mutsen 
van de boerinnen. Op het schilderij ‘Vlaamse spreekwoorden’ van Pieter 
Bruegel vinden we een jonge vrouw, die haar man de blauwe huik over 
de schouder legde. Op ‘De Bruidsstoet’ van Pieter Bruegel vinden we de 
typische Vlaamse houten standaardmolen. Sommige mannen droegen een 
soort rok met plooien ’swarte panten’.

4. De vorsten bepalen de mannenmode in de 
eerste helft van de 16de eeuw
Hendrik VIII van Engeland, Frans I van Frankrijk en Karel V, keizer van het 
Heilig Roomse Rijk en koning van Spanje zijn de drie vorsten, die in Europa 
in de eerste helft van de 16de eeuw de lakens uitdeelden. Zij bepaalden 
de mannenmode. De mode heeft een horizontaal karakter. De mannen zijn 
zeer spectaculair en viriel gekleed. Het decolleté suggereert een stoere 
nek, de schouders zijn zeer breed en hun geslachtsorgaan wordt verpakt in een opzichtige buidel, de braguette. 
Deze werd vaak versierd en ook zakdoek en geld konden er een plaatsje in krijgen.

5. De weeldewetten bepaalden welke stoffen en kleuren door de 
verschillende standen mochten gedragen worden
Deze wetten hadden te maken met een aristocratisch element, de afkomst, maar ook met een plutocratisch 
element, de rijkdom. De rijkdom werd uitgedrukt in het aantal goede rijpaarden dat een eigenaar bezat. De 

keizer controleerde door de weeldewetten ook het 
rijpaardenbezit, wat belangrijk was in oorlogstijd.

De keizerlijke ordonnantie van 7 oktober 1531, dus 
onder Karel V, verbood het dragen van weefsels met 
goud- en zilverdraad. Prinsen, hertogen, markiezen, 
graven, ridders van de orde van het Gulden Vlies, 
baanderheren en leden van de Conseil Privé mochten 
karmozijnrood fluweel of satijn dragen als ze over een 
aantal goede paarden beschikten. Dus heel opvallende 
kleuren waren voor de hoge adel. Deze heren mochten 
ook bruin fluweel en andere kleuren dragen.

Wie niet zo een hoge adellijke titel had of zo een hoge 
functie bekleedde, maar over drie goede rijpaarden 
beschikte waarvan twee met een schofthoogte van 
minstens 13 en halve palm, mocht fluweel in zwart, bruin 
en andere kleuren dragen maar geen karmozijnrood. 
Wie over twee rijpaarden beschikte mocht satijn en 
damast dragen. Wie minstens 1 rijpaard beschikte 
mocht mengweefsels met zijde dragen.

Het Eeuwig Edict van 30 januari 1545 was een toegeving 
aan de hoge adel. Hoge edelen mochten goud- en 
zilverlaken dragen bij hun wapenrusting wanneer ze 
ten oorlog trokken. Dat mocht niet in 1531(2).

Een plakkaat van 27 mei 1550 verbood de 
dorpsbewoners zijden klederen te dragen(3).

Afbeelding 1

Afbeelding 2
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6. De braguette
Het meest opvallende kledingstuk was de braguette. 
Hoozen of beenbekledingen kan men vergelijken met 
collants. De beenlingen werden onderling verbonden 
door een tussenbeenstuk of een klep aan de voorzijde. 
Dit groeide in het begin van de 16de eeuw uit tot de 
braguette, ook bekend als schaamkapsel, schaambuidel, 
schaamkap, kulzak of kullezak of codpiece(4). Het was 
een kap, zak of buidel die de schaamstreek van de 
man bedekte. Men droeg het in de 16e eeuw tussen 
de hozen (losse broekspijpen) en het was daaraan met 
knopen bevestigd. De lidbuidel, zelfs bij harnassen, 
liet met zijn opvallende proporties geen twijfel over de 
mannelijkheid van zijn drager. Koning Hendrik VIII van 
Engeland, Karel V en zijn kleinzoon Don Carlos droegen 
zeer opvallend de braguette.

De braguette kreeg steeds grotere afmetingen. Men 
borg er geld, zakdoeken en zelfs versnaperingen in. 
Maar ook de gewone man droeg dit modieus kledingstuk 
zoals we zien op het schilderij ’De Boerenbruiloft’ 
(1567) van Pieter Bruegel de Oude, en ‘De Nestenrover’ 
(1568).

William Shakespeare vernoemde in 1600 dit kledingstuk 
in zijn toneelstuk ‘Much Ado About Nothing’.

7. De mannenkledij in de eerste helft van de 16de eeuw
Typisch voor de renaissance-kledij was de tabbaard 
met wijde mouwen, die tot de enkels reikte. Een brede 
schouderkraag en beide manchetten lieten zien dat dit 
kostbaar gewaad helemaal met bont gevoerd was. De 
tabbaard hing open. Hij werd buitenshuis gedragen. 
Koning Hendrik VIII van Engeland droeg een tabbaard 
met losse mouwen die zeer kostbaar waren. Onder de 
tabbaard werd de paltrok gedragen. Hij reikte tot aan 
de knieën en bestond uit een aansluitend lijfje en een 
korte, regelmatig geplooide rok. Onder de paltrok of 
keerle werd het hemd met fijne pijpplooitjes gedragen. 
De platte zeer horizontale baret en de verenbaret 
waren als hoofddeksel in de mode.

Als schoeisel droeg men koemuilen of berenpoten. De 
brede schoenen sloten aan bij het horizontalisme. Men 
stopte er mos of vlas in om ze in model te houden. 
Ze bleven in de mode tot rond 1550. Men vertelde dat 
de koemuilen 
ontstonden 
omdat koning 
Karel VIII van 
Frankrijk zes 
tenen had.

Koning Frans I 
van Frankrijk 
bepaalde de 
haarmode en 
de hoofdtooi. 
De Franse 
koning werd 
verbrand bij 
een stoeipartij 
met gloeiende 

spaanders op oudejaarsnacht. Zijn haar was gedeeltelijk verbrand en 
hij had een brandwonde op zijn wang. Hij liet als oplossing zijn haar 
kortknippen en over het litteken op zijn wang liet hij een ringbaard groeien. 
Beide ingrepen werden een modeverschijnsel(6).

Afbeedling 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5
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8. De vrouwenmode in de eerste helft van de 16de eeuw
De vrouw droeg een tabbaard met brede mouwen. Onder de tabbaard droeg ze 
een keurs of onderkleed (cours of onderrock) van een andere kleur. De onderrock 
fungeerde als tussenkleed. Daaronder droeg men een wit linnen hemd. Als 
hoofddeksels vonden we:

• de timpelet of templette: een kapje dat glad over het hoofd valt en dat de slapen 
(tempes) en wangen zijdelings bedekt.

• de bourrelet of een ringvormig met katoen opgevuld kussen op het achterhoofd 
geplaatst.

• de witte linnen doek of coverkief (couvre-chef), een hoofddoek.

Weduwen en oudere vrouwen droegen de bef of de guimple of barbette(7).

Rond 1520 droeg men de fardegalijn. Dat was een hoepelrok. Hij kwam uit Spanje. 
Fardegalijn komt van het Spaanse ‘verdugado’. ‘Verdugo’ betekent wilgenteen of 
hoepel of roede. De hoepels werden gemaakt uit wilgentenen, die door linnen of 
canvas verbonden waren. De fardegalijn is een onderrok gesteund door hoepels 
van walvisbaleinen, waardoor een kegelvormige structuur bekomen werd.

De boerenvrouwen hadden geen fardegalijn, maar droegen meerdere rokken die in 
de plooien vielen of om heupkussens hingen(8).

In de Nederlanden droegen de vrouwen 
rond 1530 meestal de béguin. Deze kwam 
van de begijnen. Het was een witte lap, die 
dubbel werd gevouwen en vervolgens met 
de vouw naar beneden op het hoofd werd 
gelegd. Met de bandjes, die iets van de 
hoek afzaten, werd de doek onder de kin 
geknoopt. De béguin zal later evolueren tot 
de dracht van de volksvrouwen(9).

Ook bij de adel liet de hygiëne heel wat te 
wensen over. Het vlooienpelsje was een stuk bont dat gebruikt werd om 
de vlooien van het lichaam te houden. De vlooien legden hun eieren in 
het bont, dat regelmatig verbrand en vervangen werd. In de 16de eeuw 
droeg de adellijke dame een reukbol of pomander of een juweel met 

welriekende kruiden. De reukbol hing aan de gordel. Via de in de bol in edelmetaal of in ivoor uitgespaarde 
gaten kon men de erin opgeborgen reukstof opsnuiven om zich tegen kwalijke geuren en ongezonde dampen te 
beschermen(10).

9. Van hoofddoek naar witte muts
Pieter Bruegel schilderde op het schilderij ‘Middagdutje bij de oogst’ de vrouw met de witte kap en de strohoed 
daarboven. Heel wat van zijn schilderijen gingen over het huwelijk. Bij ‘Het Huwelijksmaal’ zien we boeren met 
rode vesten, doedelzakspelers met mutsen, omgekeerde halve bollen, en 
vrouwen met witte hoofddoeken. Bij ‘De huwelijksdans’ vinden we de witte 
hoofddoek met de afhangende slippen.

Kinderen werden afgebeeld met blauwgroene voorschoten. Bij ‘De 
Huwelijksstoet’ zagen we vrouwen met een blauwe voorschoot en mannen 
met een rode ondervest boven het hemd. Bij Pieter Brueghel II (1564-1637) 
vonden we op het schilderij ‘Bezoek aan de hoeve’ de vrouw in de bakermat 
met witte hoofddoek met afhangende slippen. Opvallend was ook de man 
met de rode vest boven zijn hemd.

De streekdracht werd afgeleid uit de mode van de adel en de rijke burgerij. 
Joos van Cleve schilderde in 1525 ‘Portret van een vrouw met een witte kap 
en een gouden pomander’.

Jan Gossart, genaamd Mabuse (omgeving Utrecht rond 1478 - Middelburg 
tussen 1533 en 1536) schilderde een drieluik waarvan de zijluiken bewaard 
bleven als ‘Twee portretten van schenkers’. We vinden deze twee luiken 
terug in het Museum voor Oude kunst te Brussel. De vrouw droeg een 
gesteven hoofddoek met aan de achterzijde afhangende slippen. Later 
zullen deze slippen gemakshalve tegen de kap opgespeld worden(11).

Bernard Van Orley (Brussel circa 1488-1541) was de hofschilder van 
Margaretha van Oostenrijk. Op de zijluiken van het drieluik ‘Haneton’ 

Adbeelding 6

Afbeelding 7

Afbeelding 8
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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
Leden: Henri Vannoppen (voorzitter), Etienne Vankeirsbilck, Maria Rütten, ...

Contact: wgSD@instituutvlaamsevolkskunst.be

Activiteiten: bezoek tentoonstellingen, voordrachten, publicaties

Vergaderingen: niet op regelmatige tijdstippen

vinden we de schenker Filip Hanneton, die secretaris van de Grote Raad in 1494 was. Zijn echtgenote Margareta 
Numan droeg ook een hoofddoek met afhangende slippen zoals we die ook terugvonden bij Jan Gossart(12).

De schort hoorde bij de kledij van de volksvrouw zowel bij het werk als bij het dansen. De uiteinden van de linnen 
hoofddoek werden bij de volksvrouw op het hoofd met knijpers of spelden opgehouden(13).

Besluit
De mode werd in de eerste helft van de 16de eeuw bepaald door de vorsten in een periode van opkomend 
absolutisme. De streekdracht nam elementen van de mode over o.a. de braguette of het schaamkapsel, die we 
bij Bruegel terugvonden. De witte hoofdoeken en de béguines lagen aan de basis van de witte mutsen die typisch 
waren voor de streekdracht in Vlaanderen. Pieter Bruegel, die actief was in het Pajottenland in de Pedevallei gaf 
ons een degelijk beeld van de kledij van het gewone volk. De weeldewetten zorgden ervoor dat iedereen zich 
volgens zijn stand kleedde. Hoe kleurrijker men zich kleedde, hoe hoger de stand waartoe men behoorde en dus 
hoe rijker men was.

Noten
(1) A.DE SCHRIJVER. Pieter Bruegel de Oude onder de indruk van ’eigen schoon’ van (Vlaams-)Brabant - in  

Feestbundel Jaak Ockeley. Asse, 2018, p. 177-184.
 M.DE SCHRIJVER. Openluchtmuseum Dilbeek. Bruegel in het Payottenland. 19 werken van Bruegel in grote 

reproducties. Uitgave Dienst Cultuur en Toerisme Dilbeek.
(2) T.H.BORCHERT en K. JONCKHEERE. Renaissance-portretten uit de Lage Landen. Brussel, 2015, p. 50-51.
(3) F.DE POTTER en J. BROECKAERT. Geschiedenis van de Belgische Boerenstand, 1880, p. 276.
(4) R.VAN UYTVEN. Smaken verschillen. Over tafelen en mode in West-Europa van 500 tot nu. Leuven, 2010, 

p. 140
(5) M.TOURNIER. Met fluwelen paltrocken en hoeykens met plumagiën. Het kostuum op de muurschilderingen 

in de Begijnhofkerk te Sint-Truiden. Sint Truiden, 1987.
(6) L.VAN BEURDEN. Over mode en mensen. Tien eeuwen kostuumgeschiedenis. Nijmegem, 1994, p. 59.
 H.VANNOPPEN. Mode en streekdracht in de 16de eeuw-Midden-Brabant, 2010, nr. 2, p. 39-43.
(7) M.TOURNIER. O.c.
(8) L.VAN BEURDEN. Over mode en mensen. Tien eeuwen kostuumgeschiedenis. Nijmegem, 1994, p. 59.
(9) L.VAN BEURDEN. O.c., p. 61.
(10) R.VAN UYTVEN. O.c., p. 141.
(11) Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Oude Kunst Brussel. Brussel, 1967 (6de uitgave), nr. 21.
(12) Idem, nr. 25.
(13) R.VAN UYTVEN. O.c., p. 143.

Illustraties
1. De blauwe huik op het schilderij ‘De spreekwoorden’ van Bruegel
2. Don Carlos, de zoon van Filips II van Spanje rond 1556 met kort schootje en braguette
3. Boer met braguette links op ‘De Kermis van Sint–Joris’ naar Bruegel
4. De mannenmode in de eerste helft van de 16de eeuw (Muurschildering begijnhofkerk Sint-Truiden)
5. De Franse koning Frans I lag aan de basis van kort haar en ringbaard
6. Boven: de kegelfardegalijn en onder: de wielfardegalijn
7. Witte hoofddoek op de Boerenkermis van Pieter Bruegel
8. De béguin op ‘Portret van een vrouw’ door Joos van Cleve uit 1525
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COMMUNICATIE
Wegwijs op de IVV webstek - deel 2

Onze webstek telt inmiddels ruim 420 pagina’s. De pagina’s zijn onderverdeeld in verschillende rubrieken. 
Ik neem jullie graag mee doorheen deze rubrieken. 

In dit tweede deel kijken we naar de aanmeldmogelijkheden.

1. Wie kan er aanmelden?
Alle leden van IVV (de leden van de Algemene Vergadering) en alle abonnees (iedereen is nu web-abonnee) 
kunnen zich aanmelden op de website om er extra inhoud terug te vinden.

2. Hoe kan je inloggen?
Inloggen doe je in het vak ‘Gebruikerslogin’ (zie Afbeeldding 1.), met je volledige naam: voornaam en familienaam, 
gescheiden door een spatie (met alle tekens die er in voorkomen). Eenmaal je toegang hebt toch je account, kan 
je ook een alternatieve login aanmaken (bijvoorbeeld een e-mailadres). Dit wordt verder in dit artikel uitgelegd.

Een voorbeeld:
Is je voornaam Theofiel en je familienaam Van d’n Bergh, vul dan Theofiel Van d’n Bergh in.

Let op: Indien je voorheen een account op naam van je groep had, zal deze worden vervangen door accounts 
op naam. Deze wijziging heeft te maken met technische mogelijkheden en de AVG/GDPR.

3. Wachtwoord vergeten?
Je was al eens aangelogd, maar je bent je wachtwoord vergeten? Maak dan gebruik van de link ‘Nieuw wachtwoord 
aanvragen’ in het scherm ‘Gebruikerslogin’. (zie Afbeelding 2. hierboven). Na het klikken op deze link verschijnt 
onderstaand venster (zie Afbeelding 3.). Hier vul je je gebruikersnaam in (voornaam spatie familienaam). Je 
ontvangt een e-mailbericht op het e-mailadres dat we koppelden aan jouw account. Je kan ook een e-mailadres 
invullen (maar dat moet dan wel overeenkomen met het bij ons gekende e-mailadres).

Heb je toch nog problemen met het inloggen, neem dan contact op met onze secretaris Stefaan (zie colofon).

Afbeelding 1. Afbeelding 2.

Afbeelding 3.
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4. Jouw account beheren ?
Je kan je basisgegevens bekijken en aanpassen. Na het inloggen vind je in de linkerkolom van de website het 
‘Gebruikersmenu’ (zie Afbeelding 4.). Klik op ‘Mijn account’.

Je krijgt een venster zoals in Afbeelding 5. Klik op de tab ‘Bewerken’. Je krijgt nu een scherm met heel wat meer 
mogelijkheden (zie Afbeelding 6. op de volgende pagina).

Je kan in het scherm ‘Account’ (zie Afbeelding 6. bovenaan) al een aantal dingen aanpassen:

• je wachtwoord: om je wachtwoord aan te passen vul je eerst je huidig wachtwoord in en vervolgens het gewenste 
nieuwe wachtwoord, dat je ook nog eens dient te bevestigen. Gebruik steeds een ‘sterk’ wachtwoord: maak gebruik van 
kleine letters, hoofdletters, cijfers en leestekens!

• alternatieve login: In het veld ‘Alternate Login’ kan je een alternatieve login naar keuze invullen. Tip: gebruik hier je 
favoriete e-mailadres.

• de andere opties laat je bij voorkeur onaangeroerd ...

5. Nieuwsbrieven
In het scherm ‘Nieuwsbrieven’ (zie Afbeelding 6. bovenaan) kan je in de nabije toekomst aangeven of je 
geïnformeerd wil worden over algemeen IVV nieuws en/of specifieke onderwerpen zoals volksdans, vendelzwaaien, 
streekdrachten, ...

6. Contactgegevens
Binnenkort zal het ook mogelijk worden om hier andere gegevens te bekijken en aan te passen, zoals je algemene 
contactgegevens en relaties.

Het aanpassen van de contactgegevens voor het abonnement is nu reeds mogelijk via deze pagina:
https://www.instituutvlaamsevolkskunst.be/abo-voorkeur

7. Vragen of opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen in verband met de website, stuur een e-postbericht naar:

secretariaat@instituutvlaamsevolkskunst.be

8. Medewerkers
Er is in de werkgroep Communicatie zeker nog plaats voor medewerkers ... 

Wil je helpen met de uitbouw van de website of heb je interesse om redactiemedewerker te worden, aarzel dan 
niet om contact op te nemen.

Stefaan Haesen

Afbeelding 4.

Afbeelding 5.
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◊

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

Afbeelding 6.
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ARCHIVEREN
Rien n’est plus jeune qu’une vieille danse

Onder dit motief schreef Edmée Arma in 1946 een boekje getiteld ‘Voyez comme on danse un peu partout 
en Europe’. En ja, Vlaanderen komt ook aan bod met drie dansjes: Luksie à travers la bruyère (Luksie over 

die Hei); Valse des castagnettes (Klepperwals) en Méchante Mariette (Mieke Stout).

Het is een curieus boekje. De auteur schreef een uitgebreide lijst met 
danstermen vooraleer de beschrijvingen neer te pennen van 74 dansen 
uit 25 landen.

De inleidende terminologie geeft meteen een aantal instructies mee voor 
danslustigen. De jongen krijgt een neutraal symbool, het meisje wordt 
sympathieker voorgesteld als een bloempje met twee haakjes. Deze 
laatste stellen de armen voor.

De terminologie bevat tekeningen over opstellingen en posities per paar.

Dan volgt een uitgebreide lijst van passen, met de wijze waarop ze moeten 
uitgevoerd worden. De lezer krijgt nog een overzicht van opstellingen voor 

kadrils, molen en kringketting. De 
inleiding besluit met instructies 
over bewegingsrichtingen.

Dan is de lezer klaar om de ene 
dans na de andere uit te proberen. 
We geven Luksie over die hei als 
voorbeeld. De beschrijving is een 
reconstructie ‘avec l’aide de G.H.’.

Ze wijkt af van de versie die wij 
kennen uit de publicatie ‘Achtel 
zalig oord’. Enkele voorbeelden. In 
de paren worden de binnenhanden 
gegeven in plaats van kruislings-
voor. Wanneer de partners de 
sprongen tegenover elkaar 
uitvoeren, doen ze dat zonder de 
handen te geven. De polka wordt 
als zogenaamde ‘platte polka’ 
gedanst, typisch voor de Kempense 
dansen.

Het schema waarin deze 
beschrijvingen genoteerd staan, 
lijkt op wat we nu gebruiken 
voor dansnotaties: afgelijnde 
tekstvelden, muziekmaten 
numeriek gescheiden van de 
beschrijving. Interessant genoeg 
worden in de beschrijving 
afzonderlijke kolommen voorzien 
voor positie, houding per paar en 
danspassen. Op deze wijze werken 
we momenteel ook in het Vlaams 
Dansarchief.Lijst met opstellingen per paar



Instituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzw

22

◊

We 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

Ook de muzikanten krijgen bij elke dans de muzieknotatie, weliswaar zonder akkoorden.

‘Voyez comme on danse un peu partout en Europe’ : een verdienstelijk boekje met een grote verscheidenheid aan 
dansen. Het is te consulteren na aanvraag bij KADOC.

Gert Laekeman

Beschrijving en muziek van Luksie over die hei (Luksie à travers la bruyère)
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INTERVIEW
Veertig Jaar Brabants Volksorkest 

Een gesprek met Egide Vissenaekens
Vrijdagnamiddag in Winksele, een dorpje in de witloofstreek. Ik bel 

aan bij Egide Vissenaekens, bassist bij het Brabants Volksorkest. Een 
muzikant in hart en nieren. Je kan er niet naast kijken. Door de open 
deur zie je als verwelkoming zijn bas. Ertegenover staat de piano. De 
twee instrumenten die zijn leven mee beheersen: volks en klassiek.

We kennen mekaar al lang. Tijdens onze tienerjaren in de jaren vijftig van 
vorige eeuw zaten we in dezelfde klas van het Leuvense Sint-Pieterscollege. 
Waren we een buitenbeentje? Ik denk van niet, al hadden we een heel andere 
hobby dan de meeste jongens van de klas. Dat was de tijd van Elvis Presley 
die toen zijn legerdienst deed in Duitsland, van Paul Anca, Conny Froboess, 
Peter Kraus, Freddy Quinn… Ik hield van volksdans, van de polka’s, walsen 
en scottischen. Egide daarentegen kende toen de Jan Pirrewit, Bezemdans, 
De wandeling van Winksele, zijn mazurka, zijn kadril nog niet. Hij groeide 
op met klassieke muziek en volgde les aan het Conservatorium van 
Leuven: piano, harmonie, muziekgeschiedenis, kamermuziek. Hij geraakte 
er bevriend met Jan Van Bouwel, de legendarische koorleider van o.a. het 
radiokoor van de toenmalige BRT. Of noemde men dat toen nog het NIR? Ook met Wilfried Westerlinck, die we 
vooral kennen als medewerker Radio 3, het huidige Klara. Nadat hij de 1ste prijs muziekgeschiedenis behaalde, 
besloten alle studenten van de klas dit samen te gaan vieren in de Seven Oaks in Leuven. Dat was dan al wel na 
de collegetijd, want deze ietwat verborgen bar in de Hanegang was toen voor ons verboden terrein. En deze groep 
jongeren besloot om samen te gaan musiceren. Dit was het begin van het kamermuziekgezelschap Euterpe.

Hier leerde hij ook Hubert Boone kennen. Hubert was op zoek naar muzikanten voor de pas opgerichte 
Volksdansgroep De Vlier uit Nederokkerzeel. En ja, Egide had interesse en wilde bas spelen. Hij zou er zelfs lessen 
voor gaan volgen. ‘Niet doen’ raadde Hubert aan. ‘Muzikanten verliezen dan hun spontaniteit. Veel speelmannen 
van vroeger waren echte kunstenaars die op het gehoor en dikwijls zonder enige theoretische muzikale vorming 
speelden.’

Ondertussen gaf Egide les aan het Sint-Jozefscollege in Sint-Pieters-Woluwe. Hij was leraar Frans, maar stak er zijn 
liefde voor de muziek en ondertussen ook voor de volksmuziek niet onder stoelen of banken. Hij deed de vonk van 
de volksmuziek overslaan naar vier jongens die er school liepen. Een van hen was Wim Bosmans. Zo ontstond Jan 
Smed, een van de allereerste jonge groepen in België die op het einde van de jaren zestig de muzikale tradities 
uit eigen streek nieuw leven inbliezen. Hun grote voorbeeld was De Vlier. 

De Vlier - groepsfoto
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Maar de Vlier had ook invloed op anderen. Met Pasen 1971 speelde de groep o.l.v. Hubert Boone, en met Egide als 
bassist, tijdens de Paasviering van de Leuvense Paasfeesten in de Sint-Pieterskerk. Ik hield van die muziek. Was 
verloren, werd verliefd op een klein eigenaardig snaarinstrument. Ik sprak Luc Penninckx aan en in augustus van 
datzelfde jaar kreeg ik mijn eerste vlier. Een maand nadat Cécile onze eerste dochter kreeg.

Enkele jaren later, in 1978 richtte Hubert Boone het Brabants Volksorkest op. Acht muzikanten stapten met veel 
enthousiasme mee in dat project. Nu, veertig jaar later, kunnen ze met veel trots en fierheid zeggen dat ze met de 
oude dans- en serenademuziek, vooral uit de Brabantse witloofstreek, een groot stuk van de wereld ‘veroverden’. 
Van 1980 tot 1983 werkte en woonde ik in Ierland. Op bezoek bij onze kotbaas hoorde ik plots op TV bekende 
klanken. En een bekend Brabants dialect. Het Brabants Volksorkest was te gast op het festival in Listowel. Hubert 
Boone werd geïnterviewd. Niet in het Engels, maar in het ‘snokkerzeels’, de taal uit Nederokkerzeel. Met Engelse 
ondertiteling.

Een greep uit andere buitenlandse optredens: in Europa was het orkest in Frankrijk, Spanje, Italië, Ierland, 
Engeland, Duitsland, Tsjechië en Slovakije, Nederland, Denemarken, Hongarije, Rusland, Tsjoevasjië, Mari-El, 
Moldavië, Oekraïne, Bulgarije, Oostenrijk. In Amerika waren dat Canada, Cuba, en Brazilië. Mali, Kenia, Oeganda, 
Burkina Faso werden bezocht in Afrika. Onvergetelijk waren ook de bezoeken aan Azië: Armenië, Saoedi-Arabië - 
zonder vrouwelijke muzikanten - en het volledig geïsoleerde Noord-Korea.

Oorspronkelijk zou mijn gesprek met Egide gaan over de indruk die men elders heeft van onze oude muziek. 
Net zoals onze volksdansers op buitenlandse festivals, ervaren de muzikanten veel waardering hiervoor. Dit in 
tegenstelling met de desinteresse hier bij ons. Hubert Boone verwoordde dat ooit als volgt: ‘Ze zeggen hier dat 
Vlaamse volksmuziek niet echt bestaat. Maar eigenlijk betekent het gewoon dat ze het zelf niet kennen. Ik ken 
niets van Eskimomuziek, maar daarom zeg ik toch ook niet dat ze niet bestaat?’

Het gesprek draaide echter vooral over iets veel uitgebreider en mooier: de mooie ontmoetingen en ontvangsten 
die de muzikanten van het Brabants Volksorkest overal ter wereld ondervonden. Daar kunnen onze volksdansers 
zeer goed over meespreken. Ook over de vriendschappen die tijdens festivals ontstaan en verder blijven duren.

‘Alle Menschen werden Brüder’, staat er in de negende symfonie van Ludwig van Beethoven. De tekst is de “Ode 
an die Freude” van Friedrich von Schiller, geschreven in 1785. Op college leerden we dat dit gedicht het ideaal 
van een wereld, waar alle mensen als broeders leven, verwoordt. In volkskunstkringen zouden we het beter de 
‘Ode aan de vriendschap’ noemen.

Ooit al gehoord van Tsjoevasjië? Of van Mari-El? ‘In welk werelddeel liggen die landen’ zou een vraag in Blokken 
kunnen zijn. Antwoord niet gekend. Daar ben ik zeker van. Twee uur lang vertelt Egide me over deze landen, 
over de mensen die er wonen. Verrassend, ontroerend mooi soms. Over Armenië bijvoorbeeld. Het orkest was 
er op bezoek minder dan twee jaar na een zware aardbeving. Het bergachtige noorden van de republiek was 
getroffen door een zware aardbeving waarin minstens 30.000 mensen het leven lieten. Op dat ogenblik vonden 
tienduizenden vluchtelingen uit Azerbeidzjan er hun toevlucht. Enkele steden werden volkomen met de grond gelijk 
gemaakt. In de op één na grootste stad van Armenië, Leninakan (300.000 inwoners) zijn hele nieuwbouwwijken 
met flats ingestort. Geen enkel gebouw van vier verdiepingen of meer bleek bestand tegen de aardschokken. 
Alles was er nog verwoest toen het Brabants Volksorkest er op bezoek was. Op zulke ogenblikken doen zich 
dan onvergetelijke ontmoetingen en ervaringen voor. Zo is het in Armenië de gewoonte dat elke buitenlandse 
muzikant na een optreden een kleinigheid als herinnering meekrijgt. Dus ook na een optreden voor weeskinderen. 
Zelfs deze kinderen boden een geschenkje aan: een popje. Eén van de weinige dingen die ze bezaten. Dat vergeet 

Het Brabants Volksorkest - groepsfoto bij 40 jaar BVO
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men nooit. Juist daarom worden deze ‘kleinigheden’ nog gekoesterd als een schat.

Het is niet te verwonderen dat de contacten met Armenië nog altijd bestaan. Groepen uit Armenië kwamen 
optreden tijdens de ‘Luister van Winksele’. (De “Luister van Winksele’ is een volkskunstfestival waarin nu al meer 
dan dertig jaar een viertal keren per jaar muziek- en dansavonden georganiseerd worden met groepen uit de 
meest verrassende plaatsen van Europa. Verschillende van hen dank zij contacten met het BVO.)

Een opmerkelijk verhaal is dit van Burkina Faso. Egide was in 2007 samen met zijn echtgenote Anita en enkele 
gastgezinnen van muzikanten op tournee in Winksele in Kéké op bezoek geweest. Kéké is het dorp waar hun 
Burkinese vriendin Fatou haar jeugd heeft doorgebracht om er de man te leren kennen met wie ze voorbestemd 
was om te trouwen… maar er nooit mee getrouwd is… (Maar dat is een ander verhaal!). In de loop van dat jaar 
bouwde de lokale bevolking, met de financiële hulp van iemand van onze groep, een ‘campement’. Dit was een 
woonkomplex van een tiental lemen hutten, gebouwd om bezoekers te kunnen ontvangen. Dit werd het jaar 
nadien ‘officieel’ ingehuldigd door het BVO dat toen voor de eerst deelnam aan het festival van Kaya in Burkina 
Fasso. Tijdens dit verblijf heeft het orkest samen met de lokale bevolking een volksvergadering bijgewoond. 
Hierop werd beslist een dispensarium te bouwen.

Om dit mogelijk te maken gaf het Brabants Volksorkest benefietconcerten, hebben de Driekoningenzingers van 
Winksele en de parochie van Winksele, het wijkcomité Schoonzicht, het Monfortcollege van Rotselaar en heel wat 
andere instellingen, organisaties en privé personen de nodige bijdragen geleverd.

In 2010 was het BVO terug op het festival van Kaya. Er werd ook weer een bezoek gebracht aan het dorpje Kéké. 
De ruwbouw van het dispensaarium stond er al.

En het vervolg van het verhaal? Dit jaar, in januari 2019, is het officieel door de overheid ingehuldigd, bemand en 
is er zelfs een materniteit naast gebouwd!

Hoe een dubbeltje rollen kan… de bouw van een dispensarium. Ook dit is een gevolg van ontmoetingen tussen 
volkskunstgroepen. Er kan een band ontstaan niet alleen tussen de zangers en dansers die aan een festival 
deelnemen, maar ook tussen hele wijken en parochies.

Veertig jaar is Egide nu bij het Brabants Volksorkest. Bijna steeds met dezelfde muzikanten. Een hele prestatie. 
Veertig jaar optreden in Vlaanderen. Veertig jaar internationale uitstraling. Meer dan veertig bezoeken aan het 
buitenland, ver of dichtbij. Dat zijn heel wat meer dan veertig verhalen. Over Braziliaanse straatkinderen, over 
de cultuurschok in Mali of Burkina Fasso. Over bezoeken aan gewone huizen en paleizen in die landen. Over 
Russische taallessen om toch maar enig contact te hebben met de bevolking in Rusland en de aanpalende landen. 
Over administratieve moeilijkheden om in het onbereikbare Noord-Korea te geraken. Over de ‘geleide bezoeken’ 
in dat land, over Pyongyang. Over het hotel, een echt paleis in het midden van de Daedongrivier. Onmogelijk om 
er ’s avonds even buiten te wippen om de omgeving te bekijken. Over het festival met de mooie naam: Festival 
van de vriendschap ‘aprilse lente’, een massaspektakel met honderden deelnemers en duizenden toeschouwers. 
Onder hen de toenmalige leider Kim Jong Il. Over het geschenk voor hem.

Over welk land Egide ook vertelt, de verhalen lijken in essentie als twee druppels water op elkaar: dans, muziek, de 
schoonheid van cultuur, momenten van geluk bij onvergetelijke ontmoetingen. Eigenlijk heb ik die vrijdagnamiddag 
geen echt verhaal, maar een sprookje beluisterd: Alle Menschen werden Brüder.

Johan Lambrechts

VOLKSVERHALEN
Traditie. Een doodzonde of een zegen?

Een zin uit Karel van Isackers boek ‘Ons land in de kering, deel 2 1914-1980’ trok mijn aandacht.’:
‘Het breken met tradities noemt Konrad Lorenz één van de acht doodzonden der beschaafde mensheid: 
de dodelijke in nauw oorzakelijk verband met elkaar staande processen, die niet alleen onze hedendaagse 
cultuur maar de mensheid als soort bedreigen. Overbevolking, afbraak van het leefmilieu, almacht van 
de technologie, verweking van het gemoed, genetisch verval, indoctrineerbaarheid, kernwapens en 
traditiebreuk zijn de dwalingen die het leven in gevaar brengen.’(1)

Een Nobelprijswinnaar geneeskunde die het belang van volkskundige tradities benadrukt, toch wel een verrassende 
combinatie. Maar wat een waarheid en profetie zit er in zijn besluit! Lorenz schreef zijn boek ‘Die acht Todsünden 
der zivilisierten Menschheit’ in 1973, het jaar dat hij de Nobelprijs voor Geneeskunde kreeg.

Hij bestudeerde aanvankelijk vooral het instinctief gedrag bij dieren. We kennen hem vooral via deze foto waarop 

(1) VAN ISACKER, K.,. De enge ruimte 1914-1980 (Mijn land in de kering, deel 2), Antwerpen, 1983, p. 215.
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hij gevolgd wordt door een groepje jonge ganzen. 
Lorenz ontdekte dat ganzen, nadat zij uit het ei komen, 
het eerste dat beweegt als hun moeder beschouwden… 
met alle gevolgen vandien.

‘Until late in my life I was not interested in human 
behaviour and less in human culture’ schrijft hij in zijn 
autobiografie die gepubliceerd werd in de reeks Les Prix 
Nobel/Nobel Lectures/The Nobel Prizes. Dit verklaart 
het citaat waarnaar Karel Van Isacker verwijst.

Maar keren we terug naar onze tradities en 
volksverhalen. Vlaanderen kent vele religieuze en 
seculiere feesten: Kerstmis, Sinterklaas, Nieuwjaar, 
Moederdag, Verjaardagen. Vele van hen gingen 
verloren. Of pasten zich aan aan de veranderde 
levensomstandigheden. Secularisatie, individualisering 
en pluralisering zijn begrippen die onze voorouders niet 
kenden.

In deze periode van ontkerkelijking herkent niet 
iedereen zich in de vieringen die plaatsvinden in de 
parochiekerk. Ook deze mensen willen de belangrijke 
fases uit hun leven invullen met zinvolle feesten. 
Immigratie brengt tevens andere religies naar 
onze streken. Inwijkelingen worden onvermijdelijk 
beïnvloed door onze culturele en religieuze tradities. 
Omgekeerd gebeurt ook. Zelf woonde ik 16 maanden 
in Bahrain en ontdekte er niet alleen verschillen, maar 
ook verrassende overeenkomsten in christelijke en 
islamgebruiken.

Het is overduidelijk: de kerktoren is niet meer het 
centrum van de wereld. De wereld is ons dorp geworden.

Vasten en Pasen
In deze periode van het jaar draait alles rond Pasen. 
Pasen is oorspronkelijk geen feest van de katholieke 
kerk. De Joodse gemeenschap herdenkt met dit feest 
al heel wat langer de tocht naar het Beloofde Land. Na 
eeuwen van verdrukking en slavernij leidt Mozes zijn 
volk weg uit Egypte.

Andere volkeren en vrijzinnigen vieren met Pasen het 
einde van de winter, het begin van de lente. De doodse 
winter is voorbij, de natuur komt opnieuw tot leven.

In tegenstelling met de geboorte van Christus op 
kerstmis valt zijn verrijzenis op Pasen niet steeds op 
dezelfde datum. Dit feest wordt sinds mensenheugenis 

gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan 
van de lente, dus steeds tussen 22 maart en 25 april. 
Dat heeft zijn gevolgen voor een aantal feesten die 
verband houden met Pasen: de vasten, Ons Heer 
Hemelvaart, de eerste en plechtige communie…

De vasten begint in de katholieke kerk veertig dagen 
voor Pasen, op Aswoensdag. Praktisch alle religies 
kennen de vastenpraktijk. Vasten is echter meer dan 
onthouding van voedsel en drank alleen. Liefdadigheid 
en bidden horen er ook bij. Bij de moslims is dat 
bijvoorbeeld zeer belangrijk. Zij moeten de ganse 
Koran uitlezen tijdens de Ramadan, hun vastenmaand. 
Verder moeten de moslims zich totaal van eten, drinken 
en seksueel verkeer onthouden vanaf zonsopgang 
tot zonsondergang. Een speciaal moment toch, die 
zonsondergang. Verschillende keren reden we tijdens 
ons verblijf in Bahrain naar een strand nabij de hoofdstad 
Manama. Een kanonschot kondigt zonsondergang aan. 
Het is het sein om plots eten en drinken uit de wagens te 
halen en een reuzepicknick te beginnen. Wie thuisblijft, 
dekt de tafel overvloedig. Elke avond en nacht. Voor 
elke bezoeker, aangekondigd of niet, is er voldoende te 
eten. Kinderen, zieken en zwangere vrouwen zijn niet 
verplicht te vasten. Zij moeten dan wel gedurende een 
andere periode vasten of een bedrag schenken aan de 
armen.

Voor moslims is dit een periode waarin samenhorigheid, 
discipline en zelfbeheersing belangrijk zijn. Voor 
ons Europeanen was deze maand er niet de meest 
aangename. Naarmate de Ramadam vorderde, zagen 
we de discipline en zelfbeheersing bij onze Arabische 
collega’s minderen. De vermoeidheid, het niet eten 
gedurende de dag en de overvloedige maaltijden ’s 
nachts eisten onverbiddelijk hun tol.

‘Id al-Fitr’ of het ‘Suikerfeest’ sluit de ramadan af. Dan 
breekt weer een gezelligere periode aan op het werk. 
Wanneer dit feest begon en eindigde was dan weer 
onzeker. Daarvoor wordt gewacht tot een geleerde man 
uit Saudi-Arabië beslist dat hij de zon ziet opkomen 
of ondergaan. Dat probleem stelt zich echter bij elk 
moslimfeest. Meer dan eens stelden we ’s morgens op 
het werk vast dat, door het gebrek aan zon, de vakantie 
een dagje langer duurde…

De zon en de maan spelen een belangrijke rol in het 
islamitisch jaar. De basis hiervoor is de koran. Zon en 
maan zijn door Allah geschapen. Het jaar is gebaseerd op 
de schijngestalten van de maan. Zij geven de tijdmaat 
aan. Vandaar de grote verschillen met onze westerse 
zonnekalender. Het islamitisch jaar telt ook twaalf 
maanden, maar is 11 dagen korter dan ons zonnejaar. 
Nieuwjaar en alle andere islamitische feestdagen 
vallen elk jaar anderhalve week vroeger. Een ander 
groot verschil met onze kalender is dat de moslimdag 
altijd begint bij zonsondergang, zes uur vooraleer wij 
om middernacht de nieuwe dag aanvangen.

Een voorbeeld van deze verschillen? Het Islamitisch 
nieuwjaar (Muharram) wordt dit jaar gevierd op 
zondag 1 september 2019. De Ramadam vangt aan op 
maandag 6 mei. Het Suikerfeest tussen 7 en 9 juni.

De  islamitische jaartelling begint niet op de geboorte 
van Christus, maar wel op de dag dat Mohammed van 
Mekka naar Medina emigreerde. Volgens onze kalender 
is dat op 15 of 16 juli 622. De moslims leven nu in het jaar 
1440. Het jaar 1441 begint officieel bij zonsondergang 

Konrad Lorenz
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(bij het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan), 
op zaterdagavond 31 augustus 2019.

Dank zij deze jaartelling heb ik samen met mijn 
echtgenote en kinderen twee eeuwwisselingen mee 
kunnen vieren: 1400 en 2000. Er zijn niet veel mensen 
die dat kunnen zeggen.

Al is Pasen het belangrijkste christelijke feest, toch wordt 
het minder druk en uitbundig gevierd dan Kerstmis. 
Een van de Paasgebruiken, die blijven overleven 
bij ons, is het zoeken naar eieren in de tuin. In onze 
jonge jaren gebeurde dat als de klokken van Rome op 
paaszaterdag tijdens de mis terugkeerden van Rome 
en dan begonnen te luiden. Ook het orgel speelde dan 
weer na enkele dagen stilte. Op Witte Donderdag waren 
ze immers vertrokken om de paus te zien en er eieren 
op te halen. Op weg naar de parochiekerk dropten ze 
de eieren in de hoven. Als we dan thuiskwamen na de 
vroegmis konden we dadelijk beginnen zoeken. Af en 
toe vergisten de klokken zich al eens. Ik herinner me 
nog steeds een mooi versierd groot ganzenei waarop 
‘Maddy’ geschreven stond. Maddy was het buurmeisje, 
enkele jaren jonger dan ik. Moeder stuurde me dan met 
het ei ‘naar het juiste adres’. Of daar in de hof ook een 
verkeerd ei lag, weet ik niet meer. Maar ik ben er bijna 
zeker van dat ik toch ook met een eitje terug naar huis 
keerde.

Een variante op dit gebruik, zouden we de paaseierenworp 
tijdens de Leuvense Paasfeesten kunnen noemen. 
Plaatselijke politici werpen chocoladen eitjes vanop de 
pui van het stadhuis. De volkskunstgroepen die aan de 
Paasfeesten deelnemen, treden dan op als omlijsting.

De klokken van Rome zien ten gevolge van de 
ontkerkelijking en secularisering van de maatschappij 
hun rol verliezen. Een nieuwe eierbrenger, de paashaas, 
heeft hun rol overgenomen. Tenminste bij ons. In 
Engelstalige landen is dat een konijn. Het boek ‘Die 
Ostereier’ uit 1816 beschrijft hoe kinderen vogelnestjes 
maakten in het bos en daarna paaskoeken gingen eten. 
Toen ze merkten dat de nestjes vol gekleurde eieren 
lagen, riep het jongste meisje dat de haas die moest 
gelegd hebben. Want: ‘zulke schone eieren leggen de 
hoenders niet.’(2)

Een recent gebruik dat in onze streken opdook uit de 
Verenigde Staten, is de paasboom of de eierboom. Het 
gaat hier dan meestal om een tak van een hazelaar of 
wilg die versierd wordt met uitgeblazen of decoratieve 
eieren (weer die eieren). Het ontstaan van deze traditie 
zou teruggaan naar Duitse inwijkelingen die een nieuw 
leven in Amerika opbouwden.

Kruisdagen en Hemelvaart
Zoals er veertig dagen zitten tussen Aswoensdag en 
Pasen, zo zitten er ook veertig dagen tussen Jezus’ 
verrijzenis met Pasen en Hemelvaartsdag, toen Hij zich 
volgens de bijbel voor het laatst aan zijn volgelingen 
toonde. In religieuze kringen wordt dit meestal alleen 
met een kerkdienst gevierd.

Op en rond Hemelvaartsdag waren er vroeger veel 
bedevaarten en processies. Ik herinner me nog zeer 
goed de processies die in ons dorp uitgingen op 
maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaart. 
Met de ganse school trokken we zingend en biddend 
doorheen de velden en akkers van het dorp. Het zingen 
was nu ook niet zo fascinerend: de litanie van alle 
heiligen is geen opgewekte Mozart. Zo vroegen we 
Gods zegen over de vruchten van de aarde. Dat was 
de bedoeling. Maar wij zagen er eerder drie plezierige 
wandeldagen in, gevolgd door een misviering. In die 
processies werd dan een kruis meegedragen. Vandaar 
de benaming Kruisdagen.

Deze processies verdwenen, de een na de andere. Dit 
gebeurde ook met de andere parochiale processies. Ik 
bewaar hieraan mooie herinneringen. Er heerste al een 

(2) Kwestie van konijnen, Davidsfonds en Leca, pag.12

Paaseierenworp - Leuven 2017

‘Engeltjes’ in een Rotselaarse 
processie

Een probleem ut onze kindertijd: hoe kunnen 
de klokken door deze galmgaten naar Rome 

vertrekken
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speciale opwindende kermissfeer. Waar de processie 
voorbij kwam, strooiden de bewoners zand en bloemen 
op de steenweg. Of ze plaatsten een O.L.Vrouwbeeld 
tussen bloemen en brandende kaarsen voor het raam. Bij 
de enen binnen, bij anderen buiten. Vooraan stapten de 
misdienaars. Dan volgden de kinderen van de jongens- 
en meisjesschool, daarna enkele grote mensen. Stoere 
mannen droegen de heiligenbeelden, waaronder het 
miraculeuze O.L.Vrouwbeeld dat herinnert aan de 
Beatrijslegende. O.L.Vrouw nam immers de taak van 
portier op zich tijdens de afwezigheid van Beatrijs. 
De processie eindigde met ‘de hemel’ waaronder de 
pastoor stapte met de remonstrans. Flambeeuwdragers, 
misdienaars en leden van de Kerkfabriek omringden de 
priester met het Heilig Sacrament. Na mijn plechtige 
communie hoorde ik bij de volwassen mannen en 
mocht ik ook mee de ‘flambie – het Rotselaars voor 
flambeeuw - dragen. De twee Rotselaarse fanfares, 
elk met hun vlag, stapten mee. De ‘katholieke Sussen’ 
dicht bij de priester. De ‘liberale geuzen’ moesten 
hier ver van verwijderd blijven en vooraan mee de 
processie openen. Leg ik deze herinneringen allemaal 
samen, dan vind ik het alleen maar spijtig dat deze 
speciale getuigenissen van de betrokkenheid en samen 
kermis beleven van een parochiegemeenschap nu 
helemaal verdwenen zijn. Slechts op enkele plaatsen 
trekken de processies nog rond. Als een toeristisch 
massaspektakel. Zoals de Brugse Heilig-Bloedprocessie, 
waarvan de oorsprong teruggaat tot de 13de eeuwen. 
De Bruggelingen herdenken hoe Diederik van den 
Elzas, graaf van Vlaanderen, na de tweede mislukte 
kruistocht de relikwie van het Heilig Bloed in 1150 mee 
naar hun stad bracht. In Mechelen gaat in deze periode 
de Hanswijkprocessie nog uit. Ook eeuwenoud, 1272, 
is het een vervulling van een belofte van de dankbare 
Mechelaars die door Maria’s voorspraak bevrijd werden 
van onlusten en pest.

De islam viert ook een ‘Hemelvaartsdag’, dit jaar op 
3 april: ‘Lailat-ul-Meraj’ (Hemelvaart Mohammed) 
staat voor de gezegende nacht waarop de profeet 
Mohammed opsteeg tot in de hemel en bij Allah een 
plaats kreeg. Op zijn weg naar Allah ontmoette de 
profeet achtereenvolgens Adam, Abraham, Mozes, 
Jezus en nog andere profeten. Deze spirituele ten 
hemelstijging bevestigde de status van Mohammed. 
Geen enkel ander menselijk wezen is ooit tot zoiets in 
staat.

We kunnen nog twee gebruiken vermelden die op 
Hemelvaartsdag plaats vinden. Het eerste, het 
dauwtrappen, voert ons terug naar een ver verleden. 
Het dauwtrappen zou volgens sommige bronnen ook 
een christelijke oorsprong hebben en herinneren aan 
de tocht van Jezus naar de Olijfberg. Mensen stonden 
toen op Hemelvaartsdag om drie uur ‘s nachts op, 
wandelden op hun blote voeten door het gras, dansten 
en zongen. Ze waren overtuigd van een magische en 
genezende werking. Dit ritueel bestrijdt de ouderdom, 
geneest huidaandoeningen en is een prima middel 
tegen zomersproeten.

Tot slot verdient een recent gebruik dat duizenden 
mensen tijdens het Hemelvaartsweekend naar Ramsel 
brengt, vermeld te worden. Het ontstond er in 1979 
toen cafévrienden zich lieten inspireren door de Dakar-
rally. Deze werd in december 1978 voor het eerst 
gereden. Ze organiseerden tijdens het weekend van 
Hemelvaart een kruiwagenkoers als herinnering aan 

het harde labeur van de Ramselse potjéredabbers of 
kleiputters. Zij sjouwden destijds met de kruiwagen 
potaarde en bakstenen naar de steenbakkerijen. Het 
feest begint met een défilé van alle kruiwagens rond de 
kerk. Die wegen, volgeladen met bakstenen en ander 
gereedschap, minimum 70 kg. Nadien volgt er een 
uitputtende veldloop over veld en weide, door modder en 
zand. Onderweg moeten nog tal van proeven afgelegd 
worden, zoals eieren gooien, aardappelen schillen... De 
naam van deze koers? De Potjèrkruiwagenkoers. Potjèr 
is de plaatselijke en inmiddels verouderde term voor 
steenbakkersklei (pot-aarde).

Een Oost-Vlaamse processiesage
In het Oost-Vlaamse sagenboek staat een verhaal 
dat wel niets met de lente te maken heeft, maar wel 
met een processie. Dat er magie en toverkracht, zelfs 
wat ‘horror’, bij komt kijken, is niet te verbazen. Gert 
Laekeman kent het verhaal misschien wel, want het 
werd opgetekend in Stekene.

Tovenaar verandert zich in haas.
Anske die was in Stekene woonachtig. Hij moest van 
God noch van zijn gebod hebben. Hij ging naar kerk noch 
kluis, en werd door iedereen met de vinger gewezen. 
Op een bepaalde dag toen de processie uitging met de 
kermis of met Onze-Lieve-Vrouw van halfoogst, kwam 
er een haas uit het veld door de processie gelopen. Dat 
was nog nooit gebeurd. En de mensen zegden dat Anske 
zich veranderd had in de gedaante van een haas. Daar 
werd veel over gesproken en niemand twijfelde eraan 
wie dat gedaan had. Ze hebben dan Anske gemarteld 
en verbrand aan de schandpaal op de hoek van de 
Bormte. Die steen bevindt zich nu in Sint-Niklaas in het 
Museum voor Oudheidkunde.(3)

Slotbedenking
Dit artikel begon met een pessimistische zin:‘Het 
breken met tradities noemt Konrad Lorenz één van de 
acht doodzonden der beschaafde mensheid.’ Ik stelde 
erin vast dat sommige tradities verdwijnen, andere 
passen zich aan. Ieder maakt voor zichzelf uit of het 
goed of slecht is. Cees Nooteboom wijst wel op een 
groot gevaar van deze veranderingen:

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.(4)

Daar ben ik het volmondig mee eens!
Johan Lambrechts

(3) Bron 20:161-162= VVB 32221;Hypolieét J., 
bediende, 54 jaar, Stekene. Op verhaal komen, 
Oost-Vlaams sagenboek, Stefaan Top, Davidsfonds 
Literair.

(4) Redevoering van Cees Nooteboom voor Koning 
Albert II bij de uitreiking van de Prijs der 
Nederlandse letteren.
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INTERNATIONAAL

Afbeelding 1: hoofdingang van de International Folk Art Exposition in 
het Boashan district van Shanghai.

Afbeelding 2: kledij-onderdelen van de vrouw: 
voorschoot, hemd en corsage (Collectie Etienne 

Vankeirsbilck).

Vlaamse volkskunstcollectie in Shanghai
In het winternummer 2018 van Volkskunst rapporteerden we over het ‘10th Shanghai Baoshan 

International Folk Arts Festival’. Vijfentwintig jaar persoonlijk contact van de ondervoorzitter van IVV met 
initiators en organisatoren van het festival hebben geleid tot een intensieve uitwisseling. Chinese groepen 
bezoeken Vlaanderen en een tastbare permanente tegenwoordigheid van Vlaanderen in Shanghai is een 

feit. Het gaat meer bepaald over de Shanghai Baoshan International Folk Art Exposition. Het museum 
herbergt een permanente tentoonstelling en tijdelijke tentoonstellingen.

De missie van de tentoonstelling wordt als volgt toegelicht:
Shanghai Baoshan International Folk Arts Exposition is the first Expo in Shanghai integrating exhibition, 
research and protection of intangible cultural heritage, which was built by a collaboration of Shanghai 
University and Baoshan District Government. It is also the largest Expo of world intangible cultural heritage 
in China. The Expo is a two-floor building: the first floor is the focus of tourists’ visits, including eight regular 
exhibition halls such as Introductory Hall, Bao-shan Hall, China Hall, Asia Pacific Hall, Middle East Hall, Africa 
Hall, Europe & America Hall and Latin America Hall, which helps the visitors learn about the intangible 
cultural heritages, folk arts and traditional cultures of different peoples from around the world; the second 
floor is designed for short-term exhibitions.

Zowel Etienne Vankeirsbilck als Kantschool Artofil 
(Temse) leverden een materiële bijdrage tot de 
tentoonstelling. De Collectie Vankeirsbilck bestaat 
voornamelijk uit originele kledij en gebruiksvoorwerpen, 
waaronder een accordeon van meer dan een eeuw 
oud. Artofil stelde een unieke reeks kantwerkstukken 
ter beschikking. Artofil biedt cursussen aan op hoog 
niveau in de verschillende kantsoorten. Artofil draagt 
op die manier bij aan het promoten van Belgische kant 
in binnen- en buitenland. Tijdens de cursussen worden 
traditionele technieken gecombineerd met nieuwe 
materialen en patronen. Aanvankelijk een onderdeel 
van kledij of huisraad wordt kant nu verder verheven 
tot een heerlijke kunst, ook in Shanghai.

Hierbij een aantal figuren die ons toelaten een virtuele 
wandeling door de tentoonstelling te maken. 
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Afbeelding 3: bovenkledij van de vrouw uit de tijd 
waarin onze volksdansen zijn ontstaan (Collectie 

Etienne Vankeirsbilck).

Afbeelding 4: bovenkledij van de man (Collectie 
Etienne Vankeirsbilck).

Afbeelding 5: accordeon, familiestuk. Vermoedelijk 
Duitse herkomst (Collectie Etienne Vankeirsbilck).

Afbeelding 6: mannenvesten onder andere 
geïnspireerd door schilderijen van Basil de Loose 

(Collectie Etienne Vankeirsbilck).
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Afbeelding 7: een uitgewerkte studie van een 
kanten schouderstuk (collectie Artofil).

Afbeelding 8: een uitgewerkt kantstuk van de 
sterrenbeeld vissen uit de dierenriem (collectie 

Artofil).

Afbeelding 9: feestkledij voor de vrouw met een 
kanten molensteen als schouderstuk (collectie 

Artofil).

Afbeelding 10: kanten schouderstuk op 17de 
eeuwse feestkledij voor de vrouw (collectie 

Artofil).

Wat getoond wordt, is slechts een selectie uit de volledige collecties. Zowel Etienne Vankeirsbilck als Artofil 
droegen substantieel bij tot de ‘Shangai Boashan International Folk Arts Exhibition’. Dankzij hun bijdragen heeft 
Vlaamse Volkskunst een permanente plaats in het museum. De beelden spreken voor zichzelf.

Gert Laekeman en Etienne Vankeirsbilck
Respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitter van IVV
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ADVERTENTIE

Kantklosjes
Houtdraaiwerk

Deurknopjes
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VERSLAGEN
De Krekels jubileren ‘In contrast’

Machteld Van den Bossche

Gefeliciteerd met het 45-jarige jubileum!

Voor de krekels, krekeltjes, heikrekeltjes en jongkrekels was het een druk en spannend weekend op 10-11 november 
te Bonheiden. Vele maanden ervoor werd er hard gewerkt en gebrainstormd om van hun 45-jarige viering een 
mooi jubileum feestweekend te maken.

En inderdaad, na een mooie intro mocht een volle zaal in het cultureel centrum ’t Blik genieten van een heel 
gevarieerd volkskunstprogramma, met dansen dikwijls in een eigen kleedje gestoken, met mooie en directe 
overgangen en begeleid door een tiental muzikanten en zangers.

De kinderen, jeugd en volwassenen brachten heel wat dansen, waaronder de Kaarskensdans, de Poortjesdans, de 
Vlegerd, Dag m’n Roosmarijntje, de Lantaarndans, de Heksendans, de Vissersdans, de Wilg, Drie oude ventjes-(eh 
vrouwtjes), de Poortjes, de Tampet, de Kimberleyse trein, de Begroetingsdans, Spiegelbeeld, de Matrozendans, 
Kom Karline en enkele nieuwe creaties zoals de Repelpolka, de Krekelpolka en de Pezewever.

Bij de Krebbel, uitgevoerd door 12 meisjes en 6 jongens, wanneer de molen op het einde draaide, haakten de 
dansers een voor een af bij een ronde en vlogen als bij wijze het podium af. Dit gaf een heel mooi effect. De 
jongste kindjes, in ’t rood gekleed en met helm op, kwamen al dansend met een heeeeele lange brandslang hier 
en daar een brandje blussen op het podium. De tekst van ‘Op reis naar Londen’ werd vervangen door ‘Wij werken 
bij de brandweer (bis)… Ga in en uit de huisjes… en blus het vuurtje uit’, tof gevonden!

Heel leuk was ook dat de jongsten – zeker 30 kinderen - in de gehele voorstelling verweven waren met speelse 
elementen. Zo bijvoorbeeld bij Dans rond de schout kwamen eerst de krekels opgedanst tot kring, daarna de 

Foto’s: Alex Wyckmans
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jongkrekels naar een binnenkring en daarna de heikrekeltjes en krekeltjes naar het midden van de kring. Deze 
laatsten dansten eigen figuurtjes in het midden en als slot, op de laatste tel, hurkte de kring neer terwijl de 
kindergroep de hoogte in sprong met een kreet. Bij Draaiende Winden werd er met de draai en draaisprong in de 
eerste figuur telkens een plaats opgeschoven, dus direct al veel beweging en met de vierde figuur, het kijven, 
werd er al kijvend afgedanst. Een zakdoekendans met 12 meisjes (in wit pak) en 6 jongens (in zwart pak) op de 
muziek van Wals voor Polle. Een dans met paraplu en regenjas over de regen…  6 paren dansten parmantig in 
jeans en witte t-shirt een nieuwe creatie op een polkamuziek, een fijne uitvoering van vele wervelende figuren van 
kring naar molen naar rij en alle kanten uit! Een eierdans, gebracht door een mix van jeugdige meisjes en jongens 
en de jongste kindjes die met hun mandjes de eitjes kwamen rapen.

Een mooie afwisseling brachten 
de 6 vendeliers met hun 
vlaggenschouwspel en later 2 
zangers die al zingend vanuit het 
publiek de trappen afdaalden.

Met zoveel jong volk, dansers, 
vendeliers, een orkest, een koor 
en de grote inzet van verschillende 
leidinggevenden en helpers is de 
toekomst van de krekels alvast 
verzekerd.

Voorzitter Walter Casteels gaf 
zopas de fakkel door aan de nieuwe 
voorzitter.

Proficiat voor zovele jaren puike 
werking! Foto’s: Alex Wyckmans

AANKONDIGINGEN
Bruegeljaar - 2019

In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude overleed. Op initiatief van Toerisme 
Vlaanderen wordt dit her en der herdacht.

Meer info: http://www.dewereldvanbruegel.be/nl/

In Kassel (Frans-Vlaanderen) loopt van 16 maart tot 14 juli 2019 de tentoonstelling ‘Fêtes et Kermesses au temps 
des Brueghel’.

Op 6 april 2019 onthult Bokrijk de link tussen Pieter Bruegel de Oude en het Openluchtmuseum in een internationale 
tijdelijke Bruegelexpo.

1Musée de Flandre  Fêtes et Kermesses au temps des Brueghel  Dossier de presse 
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