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EDITORIAAL

Vergeet-mij-nooitje

Het is wellicht een schrikwekkend beeld voorgoed vergeten te zijn. Meteen 
ook te beseff en dat wat we geweest zijn en wat we gedaan hebben in het 
niets kan verzinken. In welke mate kan actief bezig zijn met volkskunst 
de gedachte aan mensen levendig houden? Dit editoriaal gaat over anti-
vergeet activiteiten.

Als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij me bent vergeten(1).

Bram Vemeulen’s tekst wordt geregeld gebruikt op gedachtenisprentjes. 
De muziek wordt gedraaid tijdens afscheidsvieringen, zowel in kerken als 
in uitvaartcentra. Het geeft de intentie van de aanwezigen weer om de 
gedachte aan de overledene gaande te houden. Meestal slagen we erin 
om met foto’s, voorwerpen en geschriften een min of meer betrouwbaar 
beeld te construeren van wie niet meer tastbaar aanwezig is. Maar wat 
met de tweede en derde generatie? Geregeld verdwijnen persoonlijke 
archiefstukken in de ijver om een en ander grondig op te ruimen. In het 
beste geval stellen we ons de vraag wat belangrijk is en wat niet. We 
beseff en pas de waarde van persoonlijke documentatie wanneer we de 
geschiedenis willen reconstrueren. 
Onverwacht stoten we op verloren 
gewaande stukken die ons 
herinneren aan wat een persoon 
heeft betekend.

Het komt erop aan mekaar niet 
uit het oog te verliezen. Het doet 
denken aan het verhaal over het 
vergeet-mij-nietje (Figuur 1)(2). Toen 
de mensen vooral oog hadden 
voor het mooie op aarde, werd de 
blauwe lucht jaloers en boos. De 

(1) http://www.songteksten.nl/songteksten/68112/bram-vermeulen/testament.
htm (geraadpleegd op 4 december 2016)

(2)  https://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=258&titel=Myosotis arvensis-
akkervergeet-mij-nietje (geraadpleegd op 4 december 2016)

Figuur 1: bloempjes van het middelst 
vergeet-mij-nietje of Myosotis arvensis 

Hill. 
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mensen moesten hém bewonderen en niet wat ze rondom zich zagen. 
Hij droeg donder en bliksem op om een vreselijk onweer te ontketenen 
en zoveel mogelijk te vernielen van wat de mensen heerlijk vonden. De 
vernieling was verschrikkelijk, zo verschrikkelijk, dat de blauwe lucht spijt 
kreeg. Hij liet een vergeet-mij-nietje bloeien om de relatie met de mensen 
toch enigszins te herstellen. Het blauw-gele bloempje weerspiegelde 
de hemel en de zon, klein maar prachtig in zijn eenvoud. Hoe klein de 
bloempjes van het vergeet-mij-nietje ook mogen wezen, zo’n bloempje 
vertegenwoordigt een universum op zichzelf zoals te zien is in Figuur 2.

Het valt niet altijd mee om vergeet-
mij-nietjes te ontdekken in de 
natuur. De bloempjes vallen te klein 
en bescheiden uit. Ze verstoppen 
zich tussen grotere grassen en 
bloemsoorten. En hoe zit het met 
het zoeken van vergeet-mij-nietjes 
in de wereld van de volkskunst? 
IVV werkt al sedert meer dan 
vijf jaar samen met KADOC(3) 
voor het beheren van archieven. 
Binnen KADOC functioneert een 
databank ODIS. Deze databank 
ontstond in 2000 met steun 
van wetenschapsfondsen. Ze 
groeide ondertussen uit tot de 
grootste historische databank van 
Vlaanderen. ODIS wil gegevens 
over personen, organisaties 
en feiten contextualiseren door 
deze in relatie te brengen met 
mekaar. ODIS is een Oracle-
databank met zeven onderling 
verbonden hoofdmodules en 
één ondersteunende module. De 
context overstijgt de nationale 
omgeving, door samenwerking 

op EU-niveau. We kunnen momenteel 43% van de ODIS-inhoud online 
raadplegen, dat wil zeggen ongeveer 90.000 steekkaarten. Vrijwilligers 
ontsluiten de archieven en ordenen extracten daaruit.

(3)  https://kadoc.kuleuven.be/ : KU Leuven documentatie- en onderzoekscentrum 
voor religie, cultuur en samenleving (geraadpleegd op 4 december 2016). 

Figuur 2: stamper en meeldraden 
omringd door de bloemkroon in een 

bloem van het middelst vergeet-
mij-nietje of Myosotis arvensis Hill 
(scanning elektronen microscopie: 

2500x vergroot).
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We kunnen ons de bedenking maken in welke mate dat werk (nog) nodig 
is. We beschikken toch over Wikipedia, waarin we allerlei gegevens 
kunnen vinden. The proof of the pudding is in the eating: laten we een 
concrete vergelijking maken tussen ODIS en Wikipedia. Nemen we 
bijvoorbeeld de fi guur van Rika De Backer. Wij mogen Mevrouw De Backer 
beschouwen als de voorloper van de Minister-President van de Vlaamse 
Gemeenschap. Zij heeft bijzondere verdiensten in de ondersteuning van 
de Vlaamse Cultuur, waarbij ze terdege aandacht schonk aan volkskunst. 
Zowel Wikipedia als ODIS leveren nuttige gegevens bij ingeven van de 
naam als eenvoudige zoekterm. Het valt hierbij op dat in ODIS de gegevens 
systematischer zijn geordend in een vast kader. Wikipedia houdt het bij 
vertellende tekst en linking naar andere bronnen. Wanneer we op zoek 
gaan naar ‘Sus Geens’ komen we via google op de IVV-webstek terecht. 
ODIS geeft (nog) geen resultaten. Dat is begrijpelijk, want het archief 
van onze stichtende voorzitter wordt momenteel geïnventariseerd binnen 
KADOC.

Onze wereld telt zovele vergeet-mij-nietjes die volkskunst kleur gaven en 
geven. IVV zal in de toekomst nog actiever samenwerken met KADOC 
om ODIS mee te voeden en zo de volkskunstwereld op de kaart te zetten. 
Momenteel bestaat een inventaris van 13 archieven die door IVV bij 
KADOC in bewaring werden gegeven (Tabel 1). Binnenkort komen er 
nog twee bij(4).

(4)  Het gaat meer bepaald over het archief van F.H. Geens en R. Van Overbeke, 
geïnventariseerd door Hugo Bulterijst.

Figuur 3: promotie voor ODIS (bron: KADOC).
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Collectie Renaat Van Craenenbroek (1937-2001)
Collectie Fik Van Velthoven (1914-1990)
Collectie Walter De Decker (1929-1994)
Collectie familie D’Haese
Collectie Renaat Van Overbeke
Collectie IVV
Collectie Yolanda Wils
Collectie Fred Engelen
Collectie Alfons Van der Linden
Collectie Wim en Katelijne D’Hollander
Collectie Felix Proost
Collectie Etienne Vankeirsbilck
Collectie Marc De Maertelaere

Tabel 1: overzicht van de reeds geïnventariseerde archieven
De beschrijving van de inhoud van deze archieven beslaat 115 pagina’s. 
Door ze onder te brengen in het KADOC, kunnen ze ook ontsloten 
worden voor raadpleging. ODIS betrekken bij het ontsluiten van de 
hierboven vernoemde archieven biedt nog meer mogelijkheden voor 
wetenschappelijk onderzoek. Op die manier worden vergeet-mij-nietjes, 
vergeet-mij-nooitjes.

Wanneer dit editoriaal verschijnt, is 2016 afgerond. IVV blijft ook in 2017 
paraat om volkskunst mee levend te houden. Wij danken elkeen die een 
stuk van zichzelf gaf en geeft om dat aspect van onze rijke Vlaamse 
cultuur tot een werkwoord te maken. Wij wensen langs deze weg aan 
elkeen een voorspoedige reis in het jaar dat aanbreekt en de dragende 
nabijheid van fi jne mensen wanneer de avond valt.

Gert Laekeman

Voorzitter IVV
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REDACTIONEEL

Abonnementen 2017

Beste Volkskunst-lezer,

Een overzichtje van de verschillende formules:
• Het gewone abonnementsgeld voor personen bedraagt 15 euro.
• Buitenlandse abonnees betalen 20 euro.
• Verenigingen en organisaties kunnen zich abonneren voor 17,5 

euro en ontvangen dan elk kwartaal twee gedrukte exemplaren.
• Voor 25 euro krijgt je groep daarnaast een gepersonaliseerde 

toegang tot de IVV-website. Daarmee krijg je toegang tot het digitale 
archief van IVV: alle publicaties, losse dansen en vendelreeksen, 
Volkskunst en het archief.

• Je kan voor 10 euro ook een digitaal abonnement nemen: je 
ontvangt dan Volkskunst enkel in pdf-formaat in je e-postbus.

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 gegevens van de betaler).

Je vindt een brief met overschrijvingsformulier in deze Volkskunst. Alvast 
bedankt voor het hernieuwen van je abonnement.

Stefaan Haesen

Voorzitter werkgroep communicatie

Volkskunst verschijnt vier maal per jaar.
Inleverdata voor artikels:
• lente-nummer: 1 februari 2017
• zomer-nummer: 1 mei 2017
• herfst-nummer: 1 augustus 2017
• winter-nummer: 1 november 2017
Je kan de redactie een bericht sturen op:
redactie.volkskunst@instituutvlaamsevolkskunst.be
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PUBLICATIES

Speciale acties boeken

Vanaf januari 2017 starten we een speciale actie rond de boeken ‘Van 
hoed tot ondergoed’ en ‘Het Vliegende Vendel’.

Van hoed tot ondergoed
€ 37,50  verlaagde prijs

€ 30,00
In 2010 realiseert IVV, in samenwerking 
met Davidsfonds Uitgeverij, een tweede 
standaardwerk over streekdrachten in Vlaanderen.
Niets uit het eerste boek is overgenomen 
in dit tweede boek, dat een reis maakt 
door de geschiedenis in een sociologisch, 
geografi sch en thematisch luik. Daarnaast 
biedt het boek een voorbeeld (Reuzegom, 
Leuven) van hoe reconstructies van kledij 
in groepen kunnen uitgewerkt worden.
‘Van hoed tot ondergoed’ is een 
uitstekend relatiegeschenk met plaats- en 
zaaknamen-registers, samenvattingen in 

vijf talen, en vijftalige bijschriften bij de 256 foto’s en illustraties.
Technische gegevens: A4-formaat, 324 blz. Vierkleurendruk, gebonden in stijve kaft.

Het Vliegende Vendel 
€   10,00

Uitgebreide publicatie over het ontstaan, 
de ontwikkeling en de verspreiding van het 
vlaggenzwaaien in Vlaanderen en elders. Naast een 
uitgebreid historisch overzicht en heel wat praktische 
informatie, bevat het boek de nauwkeurige notering 
van vijf traditionele vendeIspelen uit onze gewesten.
Met meer dan 300 bladzijden tekst en tientallen prenten, 
is dit boek uitgegroeid tot een echt standaardwerk dat niet 
alleen vendeliers zal aanspreken doch eveneens allen 
die enige belangstelling hebben voor onze volkscultuur.
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Actie 1: Gratis boek
Aan alle volksdans-, vendel en volksmuziekgroepen met een 
webabonnement, schenken we een exemplaar van deze boeken voor 
gebruik als relatiegeschenk bij buitenlandse reizen !

Bel of e-mail onze secretaris (zie colofon) of surf naar www.
instituutvlaamsevolkskunst.be/aanvraag-boek-geschenk

Actie 2: Het Vliegende Vendel
Geschenktip: Geef je leden een origineel geschenk voor hun verjaardag, 
lente- of communiefeest:

• Bij aankoop van 5 exemplaren betaal je slechts 7,50 euro per stuk
• vanaf 10 exemplaren halveren we de prijs naar 5,00 euro per stuk

Bundelprijs Streekdrachten
Zolang de voorraad strekt, blijft ook de bundelprijs van beide boeken over 
streekdrachten van kracht

Kortingen
Verder blijven ook de gebruikelijke kortingen van kracht:

• Bij aankoop van een volledige reeks: -10% (bijv. alle nog 
beschikbare bundels in de reeks ‘Dans Nu’)

• Bij aankoop van meerdere reeksen: -15% (bijv. de volledige 
reeksen ‘Traditionele Dansen’ en ‘Dans Nu’)

• Tijdens cursussen met IVV lesgevers: -10% (bijv. tijdens de 
Vendeliersverbroedering)

• Bij samenwerking voor een bundel: -10%

De reeksen:
• ‘Traditionele Dansen’
• ‘Dans Nu’
• ‘Vendel Nu’

Bij vragen over deze aanbiedingen neem je best contact met onze 
secretaris Stefaan (zie colofon voor contactgegevens).

Beide boeken over streekdrachten in één pakket
€   47,50

  * * * S t o c k v e r k o o p * * *
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ADVERTENTIE



IVV Volkskunst Jaargang 40 nummer 4 - 201612 9

VERSLAGEN

Emeritus
Op zaterdag12 november 2016 vierde IVV mee het emeritaat 

van zijn voorzitter Gert Laekeman.
Een emeritaat vieren is in mijn geval als niet academicus een speciale 
belevenis. Toch wel met een bang hartje, wat overdonderd door het 
lezen van heel wat geleerde woorden op het programmablad, zocht ik 
een plaatsje in de goed gevulde Leuvense Pieter de Somer Aula. De 
aula was goed gevuld, Gert’s collega’s, al dan niet in toga, oudstudenten, 
apothekers, vrienden, familie, ja ... zelfs volskunstvrienden ontbraken 
niet.

Op het progammablaadje las ik echter ook woorden die ik wel kende en 
die waarschijnlijk onbekend waren voor vele van de aanwezige academici 
en apothekers: schottischen, mazurka, kadril, Limbrant, Hubert Boone...

De toon was onmiddellijk gezet: feestelijk blije muziek wisselde af met 
zachte, stille klanken. Zo ook in de woorden die collega’s van Gert 
uitspraken op deze emeritaatsviering. Want heeft afscheid nemen niet 
altijd een dubbel kantje? Aan de ene kant is er de lof en de dankbaarheid 
voor de tientallen jaren academisch werk. Aan de andere kant is er de 
vrees voor het gemis na het afscheid.

Uit alle woorden die we hoorden kwam er één vaststaand feit naar 
voren: Gert heeft honderden studenten klaargestoomd en enthousiast 
gemaakt om hun apothekersjob naar best vermogen en verstaanbaar 
voor iedereen uit te voeren. Onleesbare doktersbriefjes leesbaar maken, 
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onverstaanbare Latijnse woorden verstaanbaar, wijze en tijdstip van 
innemen van pilletjes duidelijk, wijzen op belang en gevaren van planten 
en kruiden... Hij benadrukte telkens dat het allemaal behoort tot hun 
basis takenpalet. Gerts studenten werden ideaal voorbereid om gepast, 
persoonlijk en wetenschappelijk verantwoord advies te geven. ‘Zijn’ 
apothekers moesten samen met de huisarts dé  vertrouwenspersoon 
worden in sommige moeilijke en belangrijke levensfases.

Deze korte tekst heeft niet de pretentie volledig te willen zijn over de 
academische taken die Gert naast de opleiding van zijn studenten op zich 
genomen heeft. Zijn collega’s Veerle Foulon, Isabelle Huys, Paul Declerck, 
Arnold Vlietick en Steven Simoens vertelden over zijn internationale, 
nationale en Leuvense initiatieven. Finland vaardigde Marja Airksinen af 
en Rector Rik Torfs sprak ons toe via een videoboodschap.

Aan al deze activiteiten komt nu een einde. Een gepast geschenk mag dan 
niet ontbreken. Een Leuvense beeldhouwer maakte een Ginkgo Biloba, 
een Japanse Notenboom. Symbolischer kon het niet zijn. In Japan wordt 
de boom als een god vereerd. Hij staat symbool voor onveranderlijkheid, 
hoop, liefde, toverkracht, tijdloosheid, en een lang leven.

Ik ‘ontdekte’ de boom tijdens een bezoek aan Weimar. Zoals elke toerist 
die Weimar bezoekt, ontmoette ik er meer dan eens de Ginkgo-boom 
en zijn blad. Elke soevenirwinkel biedt er ginkgo’s aan uit keramiek, 
porselein, textiel. Je kan er ginkgothee drinken en schoonheidsprodukten 
kopen. Dit alles omdat een gedicht van Goethe uit 1815 deze boom 
onsterfelijk maakte. Ik hoor onze gids het nog altijd voordragen.
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Ginkgo Biloba
Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut,

Ist es Ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als Eines kennt?

Solche Frage zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn,
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich Eins und doppelt bin?
Johann Wolfgang von Goethe, 1815

In zijn laatste offi  ciele academische speech sprak Gert over verleden en 
toekomst. Zoals elke ‘gepensioneerde’ is hij er rotsvast van overtuigd 
dat er nu een zee van tijd vrijkomt voor zijn echtgenote, kinderen, 
kleinkinderen en hobby’s. Hierbij natuurlijk IVV en de volkskunst. Hij zal 
spoedig beter weten!!
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■          ■          ■

De Brabantse klanken van Hubert Boone en Limbrant maakten dan een 
einde aan het offi  ciële academische leven van Gert en eff enden de weg 
naar de receptie in de universiteitshallen, het offi  ciele begin van zijn 
emeritaat.

Gert, vanaf nu ben je ‘em. prof. dr. Gert Laekeman’. Het ga je goed.

Johan
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50 jaar vendelen in Cori - Italie

door Stefaan Haesen

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de plaatselijke vendelgroep 
‘Sbandieratori dei Rioni di Cori’ (de oudste van drie groepen in dit 
kleine stadje) ontvingen we een uitnodiging om deel te nemen aan een 
wetenschappelijk congres over vendelzwaaien in Europa. Het werd een 
leerrijke en fi jne ervaring in het gezelschap van vendelgroep Carpevento 
uit Leuven 

17 SEPTEMBER 2016 - CONFERENCE
Celebrations for the 50th anniversary of the foundation of 

Rioni Renaissance Flag Throwers from Cori

INTERNATIONAAL
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HOSTED INSTITUTIONS
• Lazio Region
• Cori Town-Hall
• Museum of Folkloric Arts and Traditions of Rome
• Universidad de Extremadura, Spain
• FISB – Italian Federation of Flag Throwers
• German Federation of Flag Throwers
• Flemish Institute of Folklore (IVV)

Na de verwelkoming door Angelo Pianelli - huidig voorzitter van ‘Rioni 
Renaissance Flag Throwers from Cori’ - kwamen sprekers aan bod die 
verschillende punten van het vendelzwaaien als immaterieel cultureel 
erfgoed belichtten.

THE ART OF FLAG THROWING
The Military origins of fl ag throwing and the transformation into a peace 
game: how the diff erent schools of fl ag throwing have done so, and which 
techniques/choreographies are used to do so.

Luciano Artusi - Journalist, member of European Federation of 
Historical Games, consulting member of Historical Committee of 
the Italian Federation of Historical Games Federation, previous 
Director of Florence Historical Soccer.

THE HARALDS
Symbols, materials, costumes

Pierluigi De Rossi – History & Arts Institute of South Lazio

THE SOCIAL CONTRIBUTION OF FLAG THROWERS IN CORI
Social outcomes, local identity, territorial valorisation

Ettore Di Meo – Cori Municipality Historical Archive

NATIONAL NETWORKS OF FLAG THROWERS
Birth, development, activities, perspectives of national institutions about 
fl ag throwing. Rules, historical research, common standards: perspectives 
about national works.

Antonella Palumbo. President Italian Federation of Flag Throwing
Gerhard Schlaich, President German Federation of Flag Throwing
Stefaan Haesen, Flemish Institute of Folklore (IVV)
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FOLKLORE OF FLAGS AND HERITAGE OF HUMANITY
Intangible Heritage of Humanity Protection and UNESCO policies

Stefania Baldinotti, Museum of Folkloric Arts and Traditions of 
Rome / UNESCO Offi  ce of MIBACT (Ministry of Cultural Heritage 
and Activities and Tourism)

LOCAL IDENTITY AND FOLKLORE
Folklore as cultural identiyty piece of the territoriums

Martín Gómez-Ullate García de León, Professor of Extremadura 
University (Spain)

RIONI RENAISSANCE FLAG THROWERS FROM CORI. ORIGINS 
AND HISTORY
How Rioni Renaissance Flag Throwers were born in Cori. Technical 
evolution and association phases.

Giovanni Pistilli – Founder and Honorary President of Rioni 
Renaissance Flag Throwers, founding member and previous 
president of CIOFF Italy section
Piergiacomo Sottoriva – President of Roff redo Caetani Foundation, 
previous County Tourism Offi  ce Director

Alle bijdragen verschijnen over enkele maanden in een boek over 50 jaar 
werking van de groep. Maar ik wil jullie graag de Nederlandse tekst laten 
lezen van mijn korte bijdrage over vendelzwaaien in de 20ste eeuw in 
Vlaanderen.

De grote sprong
Beste vrienden, collega’s vendeliers,
Graag wil ik jullie toespreken over de grote sprong die 
vendelzwaaien nam in Vlaanderen gedurende de 20ste eeuw. De 
oudere geschiedenis is er erg gelijklopend met die van onder meer 
Italië en Duitsland.

Laat ons beginnen met een kort historisch overzicht:
Voor de eerste wereldoorlog werd het vendelen voornamelijk nog 
uitgevoerd door een enkele alferus/vendelier in de (schutters)
gilden. Maar de oorlog maakte een eind aan deze traditie en talrijke 
andere.
Na de oorlog duurde het nog bijna 5 jaar alvorens de gilden het 
vendelzwaaien opnieuw beoefenden. Slecht enkele gilden waren 
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nog actief: in Brecht, Retie, Tongerlo, Leefdaal en Baelen-Weser. 
Het was een ontmoeting met Stan Gijsen, de vendelier van de 
Sint-Jorisgilde van Brecht, die Fred Engelen en Bert De Backer 
aanzette tot het maken van een nieuwe vendelreeks, geinspireerd 
op de fi guren van Stan Gijsen. (nota: het vendelspel van Stan 
Gijsen was niet rechtstreeks overgeleverd, maar werd in de jaren 
twintig gecreëerd). Een nieuw tijdperk brak aan !
Tegen het einde van de jaren dertig werd het vendelzwaaien erg 
populair bij gilden en volksdansgroepen. Maar een nieuwe oorlog 
kwam eraan.
Ook na de tweede wereldoorlog duurde het even alvorens men 
de tradities weer op nam. Maar de heropleving van volksdans en 
vendelzwaaien kwam er. Tal van federaties en groeperingen zagen 
het levenslicht.

Gilden
De Kempense gilden groepeerden zich in de Hoge Gilderaad 
der Kempen. Er werden opnieuw wedstrijden gehouden in o.m. 
schieten, dansen en vendelzwaaien. 

Jeugdbeweging
Bij de 25ste verjaardag van de Boerenjeugdbond (BJB, later KLJ) 
werden paardrijden, volksdans en vendelzwaaien uitgevoerd door 
10.000 enthousiaste jongeren. Ook nu nog telt KLJ het grootste 
aantal vendeliers. Elke twee jaar - tijdens het Landjuweel - 
verzamelen honderden vendeliers om elkaar te ‘bekampen’ in het 
vendelzwaaien en andere (sport)disciplines.

Kunstgroepen
In de vijftiger jaren ontstonden in Vlaanderen een aantal 
kunstgroepen: gebaseerd op het traditioneel vendelen, maar 
met de nadruk op beweging, dans en ritme. De vlag werd een 
verlengstuk van de persoon.

Volkskunstgroepen
Heelwat Vlaamse groepen ontstonden in de jaren vijftig en zestig. 
In de gilden was vendelzwaaien nog een zaak voor een enkele 
vendelier, in de volkskunstwereld werd met meerdere vendeliers 
gevendeld.
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Het recente verleden
De grootste sprong kwam er in de voorbije 30 jaar. Vendelzwaaien 
bij volksdansgroepen groeide uit van een intermezzo tussen 
dansen naar een aparte activiteit. Vendelgroepen ontstonden 
door afsplitsing van dansgroepen of door oud-KLJ-ers die een 
groep oprichtten. Ook voor de kunstgroepen werd het traditioneel 
vlaggespel weer belangrijker. 
Nieuwe bewegingen en fi guren, gebruik van allerhande 
muzieksoorten, nieuwe materialen, het groepsvendelen door 
mannen, vrouwen en kinderen typeren het hedendaags 
vendelzwaaien in Vlaanderen.

Tot slot gaf ik de aanwezigen nog een korte uitleg over de werking  van 
IVV en vendelen.net.

Deze tekst is zeker niet volledig, daarvoor was de vooropgestelde 
beschikbare tijd te beperkt, maar geeft wel een duidelijk beeld van wie 
er in Vlaanderen aan vendelzwaaien doet. En het mag gezegd worden 
dat het aanbod bij ons veel ruimer is dan in de andere landen waar 
vendelzwaaien wordt beoefend.

Interesse in de Engelse tekst van mijn tussenkomst of alle teksten van de 
conferentie ? Geef me een seintje op stefaan@haesen.info !

Er was uiteraard ook tijd voorzien voor het vendelzwaaien zelf: een stoet 
door het centrum van het stadje Cori in de namiddag en optredens door 
de aanwezige groepen op een groot plein ‘s avonds.

Europese federatie
In de marge van dit evenement werden ook nog gesprekken gevoerd over 
de mogelijke oprichting van een Europees verbond voor vendelzwaaiers. 
Een onderwerp dat al geruime tijd op de tafel ligt, maar waar nu misschien 
toch wat vooruitgang in komt. We houden jullie zeker op de hoogte !
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De sprekers

Sbandieratori dei Rioni di Cori

Monadria Polygamica uit Tsjechië

Vendelgroep Carpevento

Sbandieratori dei Rioni di Cori

Groepsfoto
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STREEKDRACHTEN

Het verhaal van ‘Grootmoe Nelleke‘ of…
de streekdracht in Brecht in de Belle Epoque in de 

Noorderkempen (provincie Antwerpen)

Jozef Mertens en Dr. Henri Vannoppen

Een mail van mijn studiegenoot aan de KUL, historicus Jozef Mertens, 
was de aanleiding voor dit artikel. Hij vroeg een beschrijving van de 
kledij van zijn betovergrootmoeder Nelleke, overleden in Brecht in 1909. 
Gewoonlijk krijgen we in de Streekdrachtencommissie oude foto’s binnen, 
maar meestal weten we niet wie afgebeeld werd. In het beste geval 
hebben we de naam van de fotograaf en de stad of gemeente waar hij 
zijn fotostudio had. In dit geval hebben we een foto van een persoon, die 
identifi ceerbaar is. Jozef Mertens geeft eerst het verhaal van ‘Grootmoe 
Nelleke’ en Dr. Henri Vannoppen omschrijft de kledij op de foto rekening 
houdend met de streekdracht in de Noorderkempen, bijzonder dan in 
Brecht.

1. Petronella Van Looveren 
(1830-1909), naaister in Brecht
Petronella Van Looveren, in de 
familie genoemd ‘Grootmoe 
Nelleke’, werd geboren in Loenhout 
op 1 november 1830 en stierf op 
78-jarige leeftijd in Brecht op 16 
februari 1909. Ze was op 15 juli 1856 
in Brecht als dienstmeid gehuwd met 
dienstbode Jan Van den Heuvel, 
geboren in Rijsbergen (Zundert, 
N.-Brabant) op 16 maart 1824 en 
gestorven in Brecht op 1 december 
1892. Hij ging door het leven als 
dagloner en was dus werkzaam 
in de landbouw, en zij hield, zeker 
als weduwe, als ‘naaister’ een 
kledingwinkeltje open. Dit zal mede haar mooie kleding bepaald hebben. 
In 1901, toen haar handtekening vereist werd, verklaarde Petronella ten 
overstaan van de notaris “niet te kunnen teekenen als zijnde ongeleerd”.

Afb 1. Petronella Van Looveren
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Het echtpaar bezat in het dorpscentrum van Brecht, op de plaats van 
de huidige Gasthuisstraat nr. 38, een kleine woning, bestaande uit een 
woonplaats, kleine kamer, kelder, grote kelderkamer en ‘mose’ (= moos, 
plaats waar men deed wat we nu in de keuken doen o.a. de afwas, 
evenwel niet het koken of bakken), huisplaats (= grond rondom het 
huis) en hof (= tuin) oostwaarts gelegen, groot 2.40 are. Petronella Van 
Looveren verkocht het huis met instemming van haar kinderen op 30 
november 1901 voor 1.600 frank aan haar kleindochter Maria Aernouts 
(de grootmoeder van Jozef Mertens), 18 dagen eerder gehuwd met Jozef 
Janssen. In de koopakte werd de bovenverdieping niet vermeld, al zal er 
die ook toen al wel geweest zijn.

Petronella had vijf dochters en twee zonen, van wie er zes in of rond 
Antwerpen terechtkwamen. Deze Van den Heuvels illustreren de 
opmerkelijke exodus vanuit de arme Kempense dorpen naar die almaar 
groeiende handelsmetropool Antwerpen. Als beroep van de zonen 
en schoonzonen staan begin 20ste eeuw vermeld: natiebaas (2 x), 
fabrieksarbeider, tolbeambte, metselaar (later aannemer) en voerman. 
Om de jongste zoon, Lodewijk (Louis) Van den Heuvel (Brecht 28 mei 
1874 - Lint 9 december 1943) 
aan het Klein-Seminarie van 
Hoogstraten te laten studeren, 
werden alle eindjes aan elkaar 
geknoopt. Na zijn opleiding aan 
het Groot-Seminarie van Mechelen 
werd Louis daar op 1 juni 1901 
priester gewijd. Zijn eremis in 
Brecht, ongetwijfeld bijgewoond 
door Petronella Van Looveren in 
haar feestelijke kleding, zal voor 
de trotse familie een waar feest 
geweest zijn.

In 1901 werd Louis onderpastoor 
in Heverlee (parochie Sint-
Lambertus). In 1904 kwam hij 
in Vorst/Forest (parochie Sint-
Dionysius) in de Brusselse 
agglomeratie terecht en van 1909 
tot 1920 in de mooie kerk van O.-
L.-Vrouw van Bijstand in hartje 
Brussel, vanwaar hij n.a.v. de 
bekende Constantijnse feesten in Afbeelding 2
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1913 een voor die tijd zeldzame pelgrimstocht naar Rome ondernam. 
Van 1920 tot 1923 was hij pastoor van de H.-Hartparochie in Blauwput 
(Kessel-Lo) en vervolgens, van 1923 tot 1943, van de parochie van O.-
L.-V.- van Geboorte in Lint, waar hij tijdens de oorlog stierf.

Rijk is het gezin Van den Heuvel-Van Looveren nooit geworden, maar op 
korte tijd hebben de kinderen in den vreemde toch een niet-onaardige 
sociale sprong gemaakt (1).

2. De streekdracht in Brecht
Brecht ligt in de Noorderkempen in de provincie Antwerpen. De 
streekdrachten in de provincie Antwerpen vinden we terug in:

• H. VANNOPPEN. Van hoed tot ondergoed. Streekdrachten 
in Vlaanderen. Leuven Davidsfonds, 2010, p. 125-149 (de 
Noorderkempen, p. 130-131, Antwerpse Polders, p. 139-143).

• H. VANNOPPEN. Streekdrachten in onze gewesten. Gent, 1994, 
p. 157-201 (de Noorderkempen, p.171-180, de Antwerpse Polders, 
p. 191-195). 

• H. VANNOPPEN. Streekdrachten in de provincie Antwerpen van 
1500 tot het einde van de streekdrachten. - Jaarboek Provinciale 
Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde 2000-2001. Deel 
XII. Antwerpen, 2002, p. 208–220.

3. De vleugelmuts of de trekmuts
‘Grootmoe Nelleke’ droeg heel 
duidelijk de vleugelmuts. Bij de meeste 
vrouwenmutsen droeg men een zwart 
ondermutsje of kalotje. Zo werd de witte 
bovenmuts niet bevuild door het haar. 
De vleugelmuts of de trekmuts was in de 
18de eeuw al in de mode. Het witte mutsje 
kreeg in de eerste fase een voorstrook 
over de oren. In de 18de eeuw werden dit 
gebogen vleugels en zo komen we tot de 
typische vleugelmuts in tweede fase. De 
boedellijst van Maria Jonckers († 1756), 
die te Rotselaar een klerenwinkel had, 
vermeldde o.a. ‘4 treckmutsen en 4 treckhuyven’. In Wezemaal in Vlaams-
Brabant droegen vrouwen in 1845: “le riche bonnet des Campinoises à 
larges barbes de dentelles”, dus vleugelmutsen. De trekmuts was vooral 
populair in de Antwerpse Polders en in de Kempen. 
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De trekmuts bestond uit twee delen:
• de eigenlijke muts (kruin of bol), die zeer ruim hoofd en haar 

bedekte en onderaan door een lint was toegestropt
• een fraaie randreep, die het voorhoofd omgeeft en op de slapen 

verwijdt in afhangende vleugels (oren).

Beide delen zijn verbonden door een smal, eff en lint: ‘het bruggeske’.

Er zijn sociale verschillen wat betreft de vleugelmuts:
• De lengte van de vleugels. In de Polders zei men “Hoe rijker de 

Polderboerin hoe langer de vleugels”. Bij langere vleugels werd 
meer kant gebruikt.

• De soort van kant. Armere boerinnen gebruikten ‘stop’, een heel 
gewone grove kant, de rijkere boerinnen halfgaas of geheel gaas 
met kleine kruisjes en geweven motieven.

• De muts zelf. De rijken zaten vooraan in de kerk met hun prachtige 
vleugelmutsen, de anderen meer achteraan met veel goedkopere 
cornetmutsjes.

De vleugelmuts was een feestmuts, slechts gedragen bij een huwelijk, op 
zondagen, feestdagen en bijzondere gebeurtenissen. Dat was ook zo in 
Brecht in de Noorderkempen.

Soms droeg men ook de spaanhoed boven de vleugelmuts. Kunstschilder 
Marten Melsen schilderde boerinnen in Stabroek met de vleugelmuts 
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met lange vleugels, maar ook met de vleugelmuts bedekt door de 
spaanhoed(2).

4. Kasjmierneusdoek
‘Grootmoe Nelleke’ droeg een omslagdoek, zeker een Kasjmierneusdoek 
of een Kasjmiersjaal. De neusdoeken of sjaals waren zeer populair bij de 
vrouwen. De Kasjmiersjaal is zeer bekend als omslagdoek. Deze sjaal 
vervaardigd uit Kasjmierwol, is in feite de Europese namaak van de sjaals, 
die in de 15de eeuw door wevers in Turkestan en Kasjmier vervaardigd 
werden uit het zachtste geitenhaar. Ze kwamen in Europa in de mode 
vanaf het einde van de 18de eeuw. In het begin werden de sjaals nog 
wel uit India ingevoerd, maar dan kwam de Continentale Blokkade van 
Napoleon. In de Franse tijd begonnen heel wat ondernemingen, o.a. in 
Lyon en in de Brusselse randgemeente Ukkel, imitaties te weven of te 
drukken. Vanaf het begin van de 19de eeuw waren die imitaties volop in 
gebruik.

Keizerin Joséphine liet zich in 1805 met een langwerpige Kasjmierneusdoek 
schilderen door P. Proudhon. L.M. Autissier schilderde in 1804 ‘de 
Leuvense Vaart’. Voor de vaartkom zien we een vrouw met een rood 
kleed, een vleugelmuts met redelijk lange vleugels en een Kasjmier 
neusdoek als omslagdoek. De vrouw droeg een zondagse kledij, die vrij 
modieus was. De mode verspreidde zich vlug van het hof naar de adel 
en de burgerij om tenslotte bij het gewone volk te belanden en aldus in de 
streekdrachten te worden opgenomen.

De Kasjmierneusdoek verving de mantel en bedekte het kleed om warm 
te hebben. In de streekdracht werd hij diagonaal in tweeën gevouwen 
en hing dus met een punt over de rug. De hoekeinden werden over de 
borsten gekruist en soms tussen een zwarte ceintuur met zilveren gesp 
gestoken. De vrouwen in de Kempense schuttersgilden blijven ook nu 
nog de Kasjmiersjaal trouw(3).

5. De speld
‘Grootmoe Nelleke’ droeg een speld. De speld kan een juweel geweest 
zijn of was utilitair om de Kasmiersjaal boven dicht te houden. In de 19de 
eeuw werden vele juwelen gerangschikt onder de term geblazen goud. 
De tamelijk goedkope juwelen waren echter broos. Vanaf omstreeks 
1835 had men een techniek, waarbij zeer dunne plaatjes goud in een 
matrijs gestampt werden. Matrijzen voor dergelijk juwelen vinden we in 
het Museum van de Heemkundige Kring van Brecht(4).
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6. Veranderingen met W.O.I
Reeds in de Belle Epoque kwam er 
verandering. De streekdrachten werden 
vervangen door burgerkledij (5). De 
foto van Adriana van den Heuvel (1857-
1922), dochter van ‘grootmoe Nelleke’, 
met jak en bef met strik, is daar in 1895 
al een voorbeeld van. De luxekledij voor 
de vrouw en zeker voor de bruid bestond 
meestal uit een jasje of jak en een rok. 
De mouw had fronsen bovenaan en was 
lichtjes aansluitend aan de pols (6).

Noten:
(1) J. MERTENS. De stamdragers. Geschiedenis 

van de familie Mertens in Loenhout en Brecht, 
en van Corneel Mertens en zijn bakkerij in het 
bijzonder (eind 16de-begin 20ste eeuw). Met een 
appendix over de Janssenstam. Middelkerke, 
2016, 132 p. Onuitgegeven manuscript.

(2) H. VANNOPPEN. Streekdrachten in onze gewesten. Gent, 1994, p. 110-115.
(3) H. VANNOPPEN. O.c., p. 139-141.
(4) H. VANNOPPEN. O.c., p. 145-146.
(5) H. VANNOPPEN. De vrouwenmode en de streekdracht van de onderdanige vrouw 

uit de Belle Epoque naar de geëmancipeerde dame na W.O. I zonder de haartooi te 
vergeten - Volkskunst, juni 2014, p. 17-22.

(6) H.VANNOPPEN en G. STEENKISTE-PIL. De bruidsjurk van Julie Van Laerhoven-
Verhoeven uit 1901 uit Erps-Kwerps- Curtenberg, 2010, p. 167-171.

Illustraties:
1. Petronella Van Looveren (1830-1909) uit Brecht vermoedelijk in 1883 © Jozef 

Mertens, Middelkerke
2. Gedachtenisprentje van Petronella Van Looveren (1830-1909), gedrukt in Vorst 

(Forest) bij Brussel. Daar was haar zoon Louis Van den Heuvel (1874-1943) toen 
onderpastoor (1904-1909) © Jozef Mertens, Middelkerke

3. Jonge vrouw met trekmuts met lange vleugels. Illustratie uit ‘Hoe men schilder wordt’ 
van H. Conscience

4. ‘Het kermishoekje’ uit 1897 door Marten Melsen. Bemerk rechts een dame met 
vleugelmuts en Kasjmiersjaal (Stichting Marten Melsen Stabroek)

5. De 38-jarige dienstmeid Adriana Van den Heuvel (Brecht 8 feb. 1857 - Antwerpen 9 
dec. 1922), ter gelegenheid van haar (tweede) huwelijk in Antwerpen op 19 oktober 
1895 met timmerman (later aannemer) Corneel Van Hassel. Waarschijnlijk heeft 
Petronella Van Looveren de kleding van haar dochter in 1895 vervaardigd. De foto 
is werk van de bekende fotograaf Antoon Van Hoorenbeeck, Kasteelpleinstraat 36, 
Antwerpen © Jozef Mertens, Middelkerke
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VOLKSVERHALEN

Nieuwjaar
December! Een speciale maand is voorbij! De dagen zijn 
kort, de nachten lang, gelegenheden genoeg om te dromen.

Eerst komen de kinderen aan de beurt: ze kijken verlangend uit naar 
Sinterklaas. Hoewel het voor de Heilige Man en zeker voor zijn Zwarte 
Piet ook crisis is, slaagt hij er nog in op 6 december de huiskamer te 
vullen met blij getater. Kinderen storen er zich niet aan of die vriendelijke 
oude man een bisschopsstaf, -mantel en -mijter draagt. Of dat zijn gulle 
helpers zwart of wit zijn. Die discussies zijn er niet voor hen. Die laten ze 
over aan de ‘grote verstandige mensen’.

Dan komen Kerstmis en Nieuwjaar. Hier verdwijnt stilaan het christelijk 
kerstfeest uit onze kindertijd. Dit is voor velen louter romantiek geworden 
en verleden. De kerstboom wordt binnengehaald in plaats van het 
stalletje. Een joelende Santa komt in plaats van zingende engelen en 
biddende herders. ‘Susa Nina’ horen we bijna niet meer, en, kunnen onze 
kinderen nog zingen dat ‘de herderkens bij nachte’ lagen?

‘Als de meerderheid zich niet meer herkent in de beelden die ooit 
gemeengoed waren, als de Bijbelse taferelen op schilderijen van 
Rembrandt onzichtbaar zijn geworden omdat vrijwel niemand 
meer weet wat daar nu eigenlijk wordt afgebeeld, dan zijn wij onze 
eigen Japanners geworden, dan lopen de meeste mensen rond in 
kerken en musea als blinden, en hebben ze, net als en Japanner, 
een uitleg nodig.’

Dit zei Cees Nooteboom in zijn dankwoord voor de Prijs der Nederlandse 
Letteren, die hij jaren terug uit de handen van koning Albert II ontving. 

Profetische woorden die mooi aansluiten bij Gert’s editoriaal. Waarbij 
we de volgende bedenking kunnen en moeten maken: kunnen wij in 
een wereld leven waarin de mooie en minder mooie Bijbelse verhalen 
verbannen zijn? Hebben wij die voedingsbodem echt niet nodig? Kunnen 
wij verder zonder de oude tradities als we willen weten wie we zijn en wat 
we als mens betekenen?

Toevallig kreeg ik het boek ‘De Lozie’ te lezen. René Stappaerts, een 
kenner van het Kempenland, een ‘uit het beste hout gesneden onderwijzer’ 
schetst in dit werk een panoramisch beeld van een Kempens dorp, 
Retie, in het begin van de twintigste eeuw. Hij vertelt over de gebruiken 
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en rituelen in verband met het leven, de kalenderfeesten, devotie, spel 
en ontspanning… Lees hieronder wat hij vertelt over het begin van het 
nieuwe jaar.

Nieuwjaar
Voor het kerstverlof werden in de klas twee nieuwjaarsbrieven 
geschreven en ingeoefend tot bijna iedereen ze foutloos kon 
lezen. Op nieuwjaarsdag zat de kerk even vol als ’s zondags. Na 
de hoogmis of ten laatste in de namiddag, werd de nieuwjaarsbrief 
bij peter en meter voorgelezen. Die brief lezen was een plechtige 
aangelegenheid. Ieder kind wilde aan peter en meter laten zien 
en horen, dat het al mooi kon schrijven en behoorlijk lezen. Wat 
in de brief stond, was minder belangrijk en was snel vergeten. De 
peter en de meter namen de brief aan, bekeken het geschrift en 
gaven een geldstukje voor de onkosten van de mooi versierde 
brief. Daarna kwam het nieuwjaarsgeschenk. Eigenlijk was dat 
geen grote verrassing, want alle kinderen kregen een versierde 
peperkoek. Die werd ten laatste op tweede kerstdag besteld bij 
de bakker. Er waren peperkoeken van verschillende grootte en 
men kon kiezen welk chocoladen pronkstuk erop moest staan. 
De bakker spoot een papieren boordje aan de bovenrand van de 
koek vast en wat aan ruimte tussen het papier en het chocoladen 
pronkstuk overbleef, werd opgevuld met lijntjes en kronkeltjes in 
suiker en een omkaderd jaartal in suikergoed. Op de hoeken en 
op open plaatsjes werden goedkope snoepjes vastgeplakt.- Het 
kostbare stuk werd in een keukenhanddoek gebonden en mee 
naar huis genomen. De volgende dagen werd de peperkoek beetje 
bij beetje geplunderd en de versiering opgesnoept. De koek zelf 
werd in plakken als toespijs bij de boterham gegeten. Het was een 
eenvoudig geschenk maar de kinderen waren er dolgelukkig mee. 
Ze zongen:

Nieuwejaarkezoete, het varken heeft vier voeten,
vier voeten en een staart 
ik ben toch wel een peperkoekje waard.

Een minder gekuiste versie was:
Nieuwejaarke in ’t hageland
ons kat die heeft haar staart verbrand
van achter aan haar prootje 
moeder krijg ik een nootje
vader krijg ik een duit
mijn nieuwjaarsliedje is uit.
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Driekoningen zingen
Destijds gingen haast alle kinderen zingen, maar meestal beperkte 
hun ronde zich tot de eigen wijk of het gehucht. De vermomming 
kostte toen geen geld. Afgedragen kleren, een stuk bedsprei, ’t kon 
allemaal dienen. De oudere kinderen vonden wel een kapmantel, 
een neusdoek of een kaban. De zangers maakten zelf een masker: 
in een oud stuk witgoed knipten zij twee kijkgaten en een derde 
gat voor de mond. Het doek werd bewerkt met kleurpotlood of 
houtskool en met een plukje haar van de paardestaart werd een 
snor gemaakt. Men zette een oude pet, een bolhoed of een zomerse 
strohoed op het hoofd, bond vaders getten of rolgetten om de benen 
en deed wanten aan. Zo waren de zangers totaal onherkenbaar.
Meestal werden groepjes van drie tot vijf man gevormd. Eén 
zanger droeg een beurs om de geldstukjes in te verzamelen. Soms 
droeg een andere zanger een ronddraaiende, zelfgemaakte ster. 
De groepjes vertrokken op vijf januari bij valavond. Als het donker 
weer was of als de karsporen vol water stonden, kregen ze van 
thuis een stallantaren mee, of een ballonnetje met een kaars erin. 
Maar dit laatste overleefde meestal de avond niet. Huis voor huis 
werd bezocht, want overal werden ze verwacht. Als ze ergens 
binnengingen zongen ze:

Driekoningen, Driekoningen, geef mij een nieuwe hoed
Mijn oude is versleten, ons moeder mag het niet weten
Ons vader heeft het geld op de rooster geteld

De meisjes zongen ook wel eens kerstliederen. Bij de jongens werd 
het liedje dikwijls een onverstaanbaar gemompel, omdat ze hun 
stem verdraaiden om niet herkend te worden. Na het lied moesten 
de huisbewoners raden met wie ze te doen hadden. Hierbij gingen 
ze vooral uit van de kleding. Als ze op die basis niet konden 
uitvissen wie voor hen stond te zwijgen of valse tips te geven, 
werden vragen gesteld. Dat spelletje kon heel wat tijd in beslag 
nemen, maar pas als de identiteit van de zangers bekend was, 
werd er wat in de beurs gestopt. Wanneer de zangers vermoedden 
dat ze maar een klein muntstukje hadden gekregen, controleerden 
ze dat buiten voor de deur. Als hun vermoeden klopte, zongen ze:

‘Hoog huis, leeg huis, daar zit een gierige pin in huis!’.
Dan gingen ze er vlug vandoor.
Op weg naar het volgende huis werd druk besproken waarom 
ze niet meteen herkend waren. De zangers hadden de grootste 
napret en ze wisselden tips uit voor het volgende bezoek. Om acht 
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uur, of ten laatste iets erna, moest de schooljeugd terug op de 
vertrekplaats zijn. Het ingezamelde geld werd verdeeld, en iedere 
deelnemer trok opgetogen naar huis. Ze moesten dan wel meteen 
naar bed, want de volgende dag moesten ze vroeg uit de veren 
voor de mis van zes of acht uur.

‘De Lozie, uit het leven van een Kempens boerendorp tussen 1900 en 
1930’ werd geschreven door René Stappaerts die hiermee in 1992 de 
tweejaarlijkse ABB-prijs voor de geschiedenis van het platteland won.

Johan Lambrechts
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WERKING IVV

Materiaalbank

Stefaan Haesen

Je vindt hieronder een overzicht van de informatie die we 
reeds konden verzamelen. Ook te raadplegen op onze 
website www.instituutvlaamsevolkskunst.be/materiaalbank.
Bijkomende adressen kunnen doorgestuurd worden naar 

materiaalbank@instituutvlaamsevolkskunst.be

Klompen

Verreydt – Verboven
Pulsesteenweg 62
2280 Grobbendonk
03/4843226
verreydt.verboven@telenet.be 

Kant

Kantschool Artofi l
Nadine Pauwels
Kasteelstraat 74
Temse
03/7711616
www.artofi l.be

Kant in Vlaanderen
Studie- en Praktijkcentrum en Museum voor Hedendaagse Kant
Lydia Mertens
Colckemstraat 5 A
3800 Sint-Truiden
011/881588
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Blauwe Kiel, Fuik

Fleerakkers
Rijkevorsel

Faas

Kleding Daniël
Genkerbaan 37
3520 Zonhoven
011/813267
daniels.kleding@telenet.be
www.daniels-kleding.be

Vendelstokken

KASOMK - René Roux,
Technisch Instituut Sint-Jansberg, Sint-Jansberg 39 te 3680 
Maaseik.
Tel 089.563059 - e-mail: rene.roex@kasomk.be
René is te bereiken via mail of telefonisch tijdens de schooluren.
Prijzen
grote stok: 89 euro
middelgrote stok: 85 euro
kleine stok: 81 euro
De kleine stokken worden weldra besteld via groepsaankoop door 
vendelen.net en IVV Vlaams Vendelarchief

Spaanhoed

Esmé Hofman 
Vlechtwerkvormgever
Bareldsweg 8 
7983KH Wapse
0521-383051
www.esmehofman.nl
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De redactie
wenst alle

lezers en lezeressen
prettige eindejaarsfeesten

en een voorspoedig

2017
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AANKONDIGINGEN

Kalender - Volksdansbals

Bekijk de lijst op http://www.volksdansbals.vlaanderen of volg ons op 
Twitter @VolksdansbalsVL (een initiatief van IVV).

■          ■          ■
Open Cursusdag Vendelen 2017

Cursus vendelzwaaien voor gevorderde vendeliers
met geavanceerde vendeltechnieken.

Zondag 12 maart 2017 te Mechelen
Een samenwerking tussen Vendelen.net, het Instituut voor Vlaamse 
Volkskunst (IVV) en de Hoge Gildenraad der Kempen (HGK).

Het cursusmateriaal wordt verzorgd door IVV.

Programma
• Calimero - vendelreeks van vendelgroep Draposmaaiter uit Jette
• De Veerman - vendelreeks van de Sint-Jorisgilde Nieuwmoer
• De Vlegel - Europeadereeks 2017

Praktisch
• Mee te brengen: Vlag en stok, lunchpakket 
• Plaats: Kantoormeubelen Bulvano/Bulo, Blarenberglaan 6, 

2800 Mechelen (Industriepark Mechelen-Noord). Ingang langs 
achterzijde (links van het gebouw) tussen poort 24 en 25,

• Deelname in de kosten: 20 euro per persoon (15 euro bij on-line 
inschrijving voor 13 februari 2017)

Inschrijving en Betaling
• 5 euro korting bij on-line inschrijving voor 13 februari 2017 !
• Zo snel mogelijk inschrijven via de website www.vendelen.net 

(gelieve in te schrijven vóór 8 maart 2017) en het juiste bedrag 
overschrijven op rekening BE87 9730 4066 8494 van Vendelen.net 
met vermelding van ‘OCV2017’ en de naam van de deelnemer(s).
Meer info: info@vendelen.net
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VOLKSGEBRUIKEN

Huwelijkstradities zoals met de bareel staan en geld 
gooien… elementen uit de geschiedenis van het alledaagse 

leven in Vlaanderen

Dr. Henri Vannoppen

1. Met de bareel staan, een overgangsritueel
De Franse antropoloog Arnold van Gennep (1873-1957) schreef in 1909 
’Les Rites de Passage’. Een overgangsritueel is volgens van Gennep een 
ritueel dat de verandering in de sociale of seksuele status van iemand 
markeert. De overgang van ‘Jonkheid’ (niet getrouwd zijn) naar ‘Getrouwd’ 
past in dat kader. Met de bareel staan is dan ook een overgangsritueel.

2. Een kerkelijk huwelijk rond 1900 in Midden-Brabant
Het gewone volk trouwde meestal rond 1900 na de vroegmis, de rijkeren 
om 11 uur. Rond 1900 huwde de doorsnee plattelander meestal zonder 
huwelijksmis. Alleen het sacrament van het huwelijk werd in de kerk 
voltrokken. Het mocht allemaal niet teveel kosten. In Kwerps ging het 
bruidspaar in de sacristie de roepen betalen en de getuigen tekenden 
dan meestal het huwelijksregister. Er waren maar twee getuigen in de 
kerk. Ze zaten vooraan naast het bruidspaar. Als getuigen nam men 
meestal de oudste broer van de bruid en de bruidegom. Het bruidspaar 
kwam arm-in-arm uit de kerk. Daar werd de bareel gehouden of daar 
hield men de koord.

Het Concilie van Trente van 1563 verzette zich tegen clandestiene 
huwelijken. Voor het huwelijk moest de pastoor driemaal gedurende 
de hoogmis  het huwelijk plechtig afkondigen zodat iedereen ervan op 
de hoogte was en zijn bezwaren kon maken. Dit zijn de ‘roepen’ of de 
‘bannen’ in de volksmond spreekt men van ‘van de preekstoel vallen’. 
Wanneer men charivari of volksrechtspraak verwachtte of bij ‘moetens 
trouwen’ konden de roepen tot één herleid worden.  Daarvoor was echter 
ook een dispensatie nodig.

3. De bareel houden is internationaal
Men kent de barelen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, 
Frankrijk en zelfs in Turkije. Er wordt een lint gespannen om het bruidspaar 
tegen te houden en men vroeg tolheffi  ng. In Turkije wordt de weg voor de 
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bruid versperd terwijl ze op weg is naar haar bruidegom. Ze kan slechts 
haar doel bereiken door het uitdelen van geschenken(1). In Bretagne 
(Frankrijk) hield men de bruidstoet tegen met een koord en vroeg men 
enige stuivers om de bruidstoet door te laten. In Duitsland kende men 
de barelen als ‘Wegsperre’ o.a. in het Zwarte Woud. In het oostelijk deel 
van Oostenrijk kende men ‘das Absperren des Wegs von der Kirche zum 
Gasthaus’. Om de wegversperring tussen kerk en herberg te doorbreken, 
moest men ‘Lösegeld’ betalen, dus losgeld of een tol. Ook in Nederland, 
in westelijk Noord-Brabant en in het Groothertogdom Luxemburg wist 
men wat barelen met huwelijken waren(2).

4. Met de bareel staan kwam vroeger algemeen voor in België
In Hechtel in Limburg spanden 
de kinderen een wit lint 
voor de kerkdeur. Zodra het 
bruidspaar en de getuigen zich 
hadden vrijgekocht, werd het 
lint doorgesneden(3). In West-
Vlaanderen spreekt men van 
stroppen. In Tielt vroeg men 
stropgeld aan het bruidspaar 
bij het verlaten van de kerk. 
In West-Vlaanderen stropten 
meestal de misdienaars met 
een witzijden stroplint. Ook in 
Oost-Vlaanderen kende men 
het stroppen. Men spande een 
touw over de weg en die werd 
teruggetrokken na het geven 
van een fooi of het trakteren in 
een herberg. Sommigen zagen 
dit als een overblijfsel van 
vrouwenkoop: ”De man kocht in vroegere tijden zijn bruid voor geld of 
andere waren. Zowel in de bruidschat als in het beschutten der bruid 
op weg naar het nieuwe huis ontmoeten wij daar herinneringen aan. Als 
overblijfselen van vrouwenkoop, zien wij nog de weg versperren door 
jongens van de gemeente. Een touw is over de weg gespannen en wordt 
enkel teruggetrokken na het geven van een fooi of het trakteren in de 
herberg”(4). In Henegouwen kende men ‘les barrières’. Men zag het daar 
als een duidelijk overgangsritueel. Men ging over van ongehuwd naar 
gehuwd. De koord ging omhoog wanneer de bruid haar bijdrage betaald 
had(5).

Afbeelding 1.
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5. Met de koord staan in Midden-Brabant
Met de koord staan behoorde tot de kerktradities in Midden-Brabant. 
Vooral in de vakantieperiode stond men in de jaren 1960 nog met de koord 
aan de kerk van Kwerps. Te Kwerps stond men steeds aan de lijkpoort. 
Rond 1965 bracht dit toch 306 B.F. op te verdelen onder 3 personen. In 
augustus 1974 stond men te Erps bij een huwelijk met 3 koorden. Aan 
elke koord moest men betalen.

Bij het verlaten van de kerk wierp de familie van het bruidspaar klein 
geld. De familie had haar klein geld 
bij voorbaat klaar. Ze kende de 
traditie. Vroeger wierp men met 1 
cent, 5 cents en soms 1 B.F.(6). Een 
huwelijk zonder geldworp werd in 
Erps-Kwerps al iets minderwaardigs 
gezien. In de jaren 1950 stond men 
nog met de koord te Zaventem 
en te Sterrebeek. In 1974 werd er 
een enquête gehouden rond met 
de koord staan en toen werd er 
nog steeds geld geworpen in Erps, 
Kwerps, Everberg, Meerbeek, 
Nederokkerzeel en Humelgem. In 
Kortenberg was dit zeer beperkt. 
Te Steenokkerzeel wierp men 
voor W.O.I met koperen centen. 
In Korbeek–Dijle kregen de 
misdienaars in 1974 een speciale 
fooi. Zo wou men de geldworp 
tegengaan.

6. Soms was de koord niet straf genoeg!
Vooral Nederokkerzeel was berucht om het met de koord staan met 
huwelijken. Daar stonden jonge gasten achter elkaar steeds met zijn 
tweeën met de koord. Men moest aan iedereen betalen of men kwam er niet 
door. De pastoor probeerde dit gebruik af te schaff en, doch tevergeefs(7). 
Te Humelgem stond men ook met de koord. Te Steenokkerzeel waren 
er familieleden die op de koord voorzien waren. Sommige genodigden 
hadden een schaar bij en sneden het lint of de koord door. Maar op actie 
kwam reactie. En in Steenokkerzeel durfde men ook wel eens met een 
ijzeren ketting als bareel staan(8).

Afbeelding 2.
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De koord en de ketting 
zijn maar een begin. In 
1916 huwde Gustaaf 
Salens en Margaretha 
De Coster te Kwerps. 
De bruidegom was de 
zoon van een industriële 
familie, die maalderij, 
stoommelkerij, bakkerij 
en boerderij had. De bruid 
was de dochter van oud-
burgemeester Alfons De 
Coster. Men wierp een 
boom voor de koets. Een 
duidelijke methode om te 
zeggen dan men veel geld 
verwachtte(9).

7. Wanneer en waar werd er een koord gespannen?
De koord werd op drie plaatsen gespannen:

• bij het vertrek van de bruidstoet op straat. Het Nieuwsblad van 
8 mei 1974 gaf hierbij de tekening van Bert Van den Broeck. De 
tekst luidde ‘’t gebeurde dat de trouwers bij het vertrek uit de buurt 
in volle straat  tegengehouden werden: de weg werd met een lint 
afgespannen. De wildvreemde bruidegom betaalde tol omdat hij er 
met ’t schoonste meisje van de buurt van door ging. En ‘t geld werd 
natuurlijk opgedronken door de achterblijvende jongemannen’. 
Over het algemeen waren de jonge mannen niet opgezet met 
vrijers van buiten het dorp. Op het gehucht Balkenstraat, dat half op 
Nederokkerzeel en half op Erps-Kwerps lag, werden de Brusselse 
‘féquins’ (pochers) rond 1930, eens goed afgeranseld om die 
reden. Achter Leuven was het nog erger. In Tremelo trok men de 
messen wanneer vreemde vrijers op het bal kwamen. Tremelo was 
nu eenmaal het dorp der messenvechters. Een jongeman, die daar 
naar het bal ging vroeg aan zijn moeder: ‘Moe, mijn pré en mijn 
mes’. Ook daar werden geen vreemde vrijers geduld of het werd 
messen vechten(10). Men vertelde ons ook dat de enige manier voor 
een Steenokkerzelenaar om te gaan vrijen in Berg, Kampenhout of 
Melsbroek erin bestond een vriend uit die gemeente mee te nemen 
als beschermer, want de leuze was toen: iedereen moet maar in 
zijn eigen dorp ‘verkeren’ (vrijen)(11).

Afbeelding 3.
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• bij het verlaten van de kerk, wat 
het meest voorkwam en het 
langst standhield. Toen Henri 
Vannoppen en Greta Schroven 
in 1980 te Kortenberg huwden, 
stonden twee bestuursleden 
van de Gildekamer van Midden-
Brabant, in chique kostuum en 
met bolhoed of buishoed, na de 
huwelijksmis met een ‘woelzeel’ 
voor de kerk van Kortenberg 
om de bareel te houden. Een 
‘woelzeel’ werd gebruikt bij 
wagens om de graanoogst 
binnen te halen. Er was aan de 
kerkpoort met een woelzeel geen 
doorgang mogelijk zonder af te 
dokken. Een schaar hielp niet!

• bij het betreden van de woning van de bruid, waar het diner was. 
Soms stonden volwassenen aan de huisdeur, waar het feest plaats 
had met de koord. Dit gebeurde in Nederokkerzeel. Ook in Erps-
Kwerps kwam dit voor. Alleen het bruidspaar werd doorgelaten. De 
andere familieleden moesten betalen(12).

8. Vreemde vrijers waren niet gewenst of er moest betaald worden
Voor de bruidskeuze kwam eerst de eigen buurtgemeenschap in 
aanmerking. In sommige dorpen werden vrijers van buiten het dorp niet 
zelden op een fl uitconcert onthaald. In Zoersel in de Kempen (provincie 
Antwerpen) bestond het gebruik om de vreemdelingen, die daar kwamen 
vrijen bij het vallen van de avond uit het dorp te drijven. De spotnaam de 
’Drijvers’ danken ze hieraan(13). Demografen vonden een merkwaardig 
evenwicht tussen endogame en exogame huwelijken (huwelijkspartners 
van binnen of buiten het dorp) in de meeste Vlaamse dorpen. Ongeveer 
de helft van de huwelijken werd gesloten tussen jongens en meisjes van 
het zelfde dorp. Een kwart tot een derde kwam zelfs tot stand tussen 
partners uit de onmiddellijke buurt. Door in groep dreigend op te treden 
tegen vreemdelingen werd de dorpse huwelijksmarkt wel afgeschermd, 
maar niet volledig gesloten. De messen werden veel rapper getrokken 
dan ermee gestoken werd. De buitenstaander, die lef genoeg had om 
voor een meisje ruzie te zoeken, een blauw oog, bloedende lippen, 
schrammen en builen op te lopen en zo te laten zien dat het menens 

Afbeelding 4.
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was, werd verder geduld en zelfs in de kring opgenomen. Op die manier 
werd te ver gaande inteelt vermeden en werd het ‘nieuw bloed’ ook op 
zijn deugdelijkheid getest. Alleen stoere durvers konden het erop wagen 
in een vreemd dorp een liefje te gaan veroveren en enkel in het oog 
lopende meisjes waren de afranseling waard. In Tervuren vertelde men: 
Als ‘vreemde’ aan de gemeente kon men verwachten wanneer men naar 
een bal ging in een naburig dorp, in de zaal op vijandige blikken te worden 
onthaald. Men deed er goed aan nooit tweemaal met hetzelfde meisje 
te dansen en daarbij goed op te letten het wicht niet te kort tegen zich 
te trekken. ‘Lifl eff erij’ of ‘potelarij’ konden u enkel een fl ink pak rammel 
bezorgen(14).

Noten:
(1) S.TANSUG. Turkije-in Liefde en huwelijk . Aspecten van het volksleven in Europa 

1975. Musée de la Vie Wallonne. Luik, 1975, p. 222.
(2) Met dank aan Willy Dezutter. Op internet vinden we zijn artikel ‘Het bruidspaar 

gestropt’. Willy Dezutter was conservator van de Stedelijke Musea in Brugge van 1973 
tot 2007.

(3) K.C.PEETERS. Eigen Aard. Antwerpen, 1963 (3de uitgave), p. 381.
(4) G.CELIS. De Folklore. Antwerpen, 1925, p. 31-33.
(5) J .LEFEVRE. Traditions de Wallonie. Verviers, 1977, p. 203.
(6) Interview Hubert Verboomen. Braine l’ Alleud, 1974.
(7) Voor Nederokkerzeel hadden we als informanten Hubert Boone en Louise Peremans.
(8) Voor Steenokkerzeel hadden we als informant Leopold De Kerf en voor Humelgem 

Gommaar Peeters-De Coninck.
(9) Interview Gustaaf Salens. Erps-Kwerps, 1974.
(10) H.VANNOPPEN.’Verkeren’ en trouwen in Midden-Brabant-Eigen Schoon en De 

Brabander, 1974, p. 414, p. 429-431.
(11) Interview Leopold De Kerf. Erps-Kwerps, 1974.
(12) Interview Irma Weirepand, echtgenote van Frans Van Roey. Erps-Kwerps, 1971.
(13) K.C.PEETERS. O.c., p. 377 

(14) A.SCHEPERS. Het straatleven 60 jaar geleden-De Horen, 1980, nr. 1, p. 23-29.

Illustraties:
1. De koord houden (Tekening Bert Van den Broeck).
2. De koord houden bij een huwelijk te Erps (Tekening Felix Stroobants, 1987).
3. De boom werd voor de koets geworpen te Kwerps in 1916 om geld te krijgen 

(Tekening Felix Stroobants, 1987).
4. Twee bestuursleden van de Gildenkamer van Midden-Brabant stonden in 1980 aan de 

kerk van Kortenberg met een ‘woelzeel (om de koord te houden)
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ADVERTENTIE

Zonder drank, genen klank!
Halveer de calorieën, verdubbel het plezier,

met STEPA-bier!

Suikervrij en toch lekker, met Stevia!

Limonades zonder calorieën

12 % kor  ng 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 gra  s thuisbezorging.

Stepaja bvba, Parkbosstraat 3, 3001 Heverlee

www.stepa.be
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