
DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
VOOR DE STUDIE EN DE VERSPREIDING VAN DE 

VLAAMSE VOLKSCULTUUR
Afgiftekantoor Mechelen 1 - P 706365

Retouradres: Jubellaan 123, 2800 Mechelen

INSTITUUT
VOOR

VLAAMSE
VOLKSKUNST

VOLKSKUNST

VLAAMS
DANSARCHIEF

 
*
 

VLAAMS
VENDELARCHIEF

 
*
 

STREEKDRACHTEN 
COMMISSIE

JAARGANG 41
NUMMER 3

SEPTEMBER 2017

België
P.B.

2800 Mechelen 1
8/4264





IVV Volkskunst Jaargang 41 nummer 3 - 201709 1

EDITORIAAL

Vrijwilligers en tarwevelden
Een tarweveld van één hectare oogsten en verwerken, 
vraagt 350 mens-uren. Gelukkig helpen machines de 
moderne landbouwer om de klus te klaren. Maar hoe zit het 
op het volkskunst-veld, of nog ruimer: hoe klaren we de klus 

in de sector van immaterieel cultureel erfgoed?
Fietsend door de uitgestrekte Westvlaamse polders mocht ik de voorbije 
oogstmaand eens te meer de pikdorsers bewonderen. Die immense 
machines slagen erin om al maaiend stro van tarwe te scheiden. Ze banen 
zich een weg doorheen de korenhalmen: oogsten lijkt wel kinderspel. 
Dat is uiteraard maar schijn. Vooraleer geoogst kan worden moeten de 
omstandigheden meezitten. Nu mag zaaien en bemesten ook al via GPS 
gestuurd worden, als het weer niet meezit, valt de oogst tegen, met of 
zonder pikdorsers. Globaal genomen zijn de boeren tevreden dit jaar. 
De oogst aan graangewassen, aardappelen en maïs oogt veelbelovend. 
Appelen, peren en wijngaarden hebben wel te lijden gehad onder de late 
nachtvorst. Het blijft moeilijk om op alle fronten te scoren.

Figuur 1: pikdorser in actie.
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Toen ik op de infopanelen in de polder las welke inspanningen vroeger 
moesten geleverd worden om de oogst binnen te halen, herinnerde ik mij 
hoe ik in mijn lagereschooltijd ging helpen op de boerderij, bij mijn vriend 
Niek. Begin augustus werd de hele familie opgetrommeld voor de oogst(1). 
Een stevig boerenpaard trok de maaimachine door het koren. Telkens er 
een reep was afgemaaid, mocht ik het paard keren en terugrijden om 
een volgende rij halmen een kop kleiner te maken. De afgemaaide tarwe 
werd in schoven gestapeld om te drogen(2). Daarna volgde het dorsen 
op de boerderij. Het stro werd gebonden en de tarwe zo droog mogelijk 
bewaard. Nu gaat de tarwe grotendeels naar het vee, als veevoeder. 
Onze inlandse tarwe rijpt te traag. Brood met inlands meel gebakken is 
daardoor te zacht(3). Maar toch blijven graangewassen, aardappelen en 
maïs belangrijke grondstoff en in onze voedselketen.

(1)  Langdurige schoolvakanties in de zomer vinden trouwens hun oorsprong in het 
beschikbaar houden van kinderen voor de arbeid op het veld.

(2)  Beweging die uitgebeeld wordt in de dans Oogstkoekenkermis: zie de IVV uitgave 
‘Achtel zalig oord’. Voor bestelling zie catalogus: http://www.instituutvlaamsevolkskunst.
be/sites/www.instituutvlaamsevolkskunst.be/fi les/ivv_2015_catalogus_pq.pdf 
(geraadpleegd op 1 september 2017).

(3)  Door het trager rijpen van de tarwe, wordt het zetmeel al gedeeltelijk enzymatisch 
geknipt in de korrel. Dat leidt tot kortere ketens. Brood met dit zetmeel gebakken 
voelt sponsachtig aan. Het meest bekende experiment met inlandse tarwe was het 
zogenaamde EXPO Brood. Voor bijkomende informatie zie: http://www.hetvirtueleland.
be/items/show/36494/ (geraadpleegd op 1 september 2017).

Figuur 2: opgezette graanschoven.
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Grondstoff en verwerken tot bruikbare materie. Het behoort tot de 
primaire sector. Ook in de sector van immaterieel erfgoed verwerken we 
‘grondstoff en’. We werken met materie en inhoud gerijpt uit het verleden. 
De uitdaging bestaat erin de gemeenschap daarmee te ‘voeden’ in het 
heden en de toekomst. Om dat te klaren moet de gehele erfgoedfamilie 
de akker op. Er zijn geen pikdorsers om het werk met de blote hand 
te vervangen. Handen, voeten en denkwerk van vrijwilligers maken het 
werk lichter. Professionele begeleiding helpt hierbij.

FARO, het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel 
erfgoedveld, organiseert op 17 oktober e.k. een studiedag ‘Vrijwilligers 
binnen uw erfgoedorganisatie: van onzichtbaar naar onmisbaar?’(4) 
Tijdens de studiedag zal toelichting gegeven worden bij een 
grootschalig onderzoek over vrijwilligerswerk in Nederlandse musea. De 
museumsector wordt hier als voorbeeld genomen om aan te tonen hoe 
onmisbaar vrijwilligers zijn geworden om musea te ondersteunen, zelfs 
voor de meer fundamentele aspecten van erfgoedwerking.

Wie werkzaam is in volkskunstgroepen en meer algemeen volkskunst 
beoefent, weet al lang wat Nederlandse onderzoekers zullen komen 
vertellen. Groepswerking, gemeenschapscultuur en zelfs opzetten van 
permanente structuren, kan niet zonder vrijwilligers. Het is goed dat 
professionele organisaties met betaalde werkkrachten studiedagen 
organiseren, maar dat blijft een centripetale aanpak. Dit wil zeggen: 
vrijwilligers worden geacht zich te interesseren voor wat vzw’s met 
betaalde werkkrachten te bieden hebben. De inzet en slagkracht van 
deze werkkrachten wordt steeds minder vrijblijvend in de toekomst. Met 
name Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA (= 
Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag) slaan de handen 
in mekaar om via een fusie een nieuwe organisatie te creëren. Deze 
nieuwe organisatie moet het trefpunt worden voor de studie van het 
‘leven van elke dag’. Het is een ambitieus project. Hopelijk blijven alle 
medewerkers aan het werk. In hoeverre zal een dergelijke fusie leiden tot 
een gesubsidieerde reuzemonoliet met minimale toegankelijkheid? Een 
organisatie die zich vooral zal bezighouden met het maken van ambitieuze 
beleidsplannen, het schrijven van jaarverslagen, het organiseren van 
werkstonden en studiedagen, het samenstellen van websites met 
mededelingen en aankondigingen opgepikt van de werkvloer, het continu 
intern overleggen? 

(4)  Voor meer informatie zie: https://faro.be/zoek?search_api_fulltext=vrijwilligers 
(geraadpleegd op 1 september 2017)
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Foei, foei, dat klinkt bijzonder negatief. We kunnen de moedige fusie-
inspanningen ook op een positieve manier bekijken. We stellen vast dat 
er (bijna) geen gesubsidieerde partners meer zijn die zich betrokken 
voelen bij volksdans, volksdansmuziek, vendelspel en streekdrachten. 
Volkskunstgroepen worden geacht hun eigen boontjes te doppen. Zowel 
de middelen als de inspiratie moeten komen van vrijwilligers. Indien 
bovengenoemde fusie een sterke ‘pool’ oplevert van experten, ware 
het interessant dat deze experten zich wagen aan een centrifugale 
beweging. Centrifugaal wil zeggen: zich persoonlijk inzetten op het 
rijke werkveld. Volkskunst baadt in het leven van elke dag. Lieve 
experten, kom dus vanachter jullie computer vandaan en durf bewegen 
tussen de tienduizenden vrijwilligers. Snuif het enthousiasme op van 
gemeenschappen die met authenticiteit bezig zijn. Vorm één geheel 
met de vrijwillige werkmens. Een dergelijke beweging heeft niet enkel te 
maken met expertise. Ze vraagt een grote fl exibiliteit, wetende dat wij als 
vrijwilligers vooral na de uren presteren en tijdens onze (schaarse) vrije 
tijd. ‘Het leven van iedere dag’ zoals mooi wordt aangekondigd, speelt 

Figuur 3: gemengd bloemenperk in bloei eind juli 2017. Op de voorgrond 
korenbloemen (blauw), echte kamille (geel-wit), klaprozen (rood) en gele 

ganzenbloemen. 
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zich niet af van 9 tot 17u. Het is verdomd hard werken 24 uur op 24 en 
7 dagen op 7. Het zou van een revolutionaire aanpak getuigen indien 
de op te richten organisatie zijn medewerkers zou uitsturen om talenten 
te vermenigvuldigen en lasten te dragen. Per sector kan er een levend 
aanspreekpunt gegarandeerd worden, geen ver familielid, maar een 
naaste gebuur. Op dit ogenblik nog Utopia, maar toch realiseerbaar met 
de inspiratie van die onmisbare vrijwilligers.

Het verenigingsleven is geen picknick. Toch werkt het inspirerend. Tal van 
volkskunstgroepen slagen erin om kleur te geven aan dat leven van elke 
dag. Gesubsidieerden en vrijwilligers samen op één akker. Het doet ons 
denken aan bloemenweiden waarin - mits enige kundigheid in het kiezen 
van de soorten - vele bloemen vanaf de lente tot de late zomer zorgen 
voor een dynamische biotoop. Op het einde van de bloeicycli komen de 
zaden. Die worden door maaien terug aan de grond toevertrouwd om te 
zorgen voor bloei het jaar daarop. Te mooi om waar te zijn wat volkskunst 
betreft? Laten we blijven geloven in de kracht van het positieve denken. 
Dat geloof heeft ons al meer dan eens gered, waarvoor dank aan al die 
onmisbare vrijwilligers!

Gert Laekeman

Voorzitter IVV
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PUBLICATIES

Speciale acties boeken

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

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.

Beide boeken over streekdrachten in één pakket
€   47,50

■          ■          ■

■          ■          ■

■          ■          ■
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Oproep voor documentatie
W.O.I, een kruispunt in het alledaagse leven of de 

samenleving in Vlaanderen in verandering
1918 betekende het einde van W.O.I. De wereld was sterk 

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

veranderingen in de volkscultuur.
Om dit werk zo volledig mogelijk te maken en de 5 Vlaamse provincies 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan bod te laten komen, doen we 
een beroep op jullie: heb je materiaal en foto’s i.v.m. deze onderwerpen 
vragen we contact op te nemen met Henri Vannoppen. De coördinaten 
vinden jullie op het einde van dit artikel.

De volgende hoofdstukken komen aan bod:

1. Een wereld in verandering, ook in Vlaanderen (1890-1930)
De demografi sche, economische, sociale, politieke, militaire, culturele en 
levensbeschouwelijke veranderingen voor en na de Duitse bezetting.

2. Streekdrachten en de mannenmode
De fuik en de faas, het herenkostuum, de bretellen, het vals hemd, de 
vadermoorder, de hoge hoed, de bolhoed, de canotier, de zakhorloge  
tegenover de pet, de broekriem, de molières, de sportkledij en de Engelse 
en Amerikaanse invloeden.

3. Streekdrachten en de vrouwenmode
De pijpjesmuts, het kappetje, kap en neusdoek, de crinoline, de tweede 
tournure, de wespentaille, het corset tegenover de reformkledij, de anti-
corsetbeweging, de ‘roaring twenties’, de pothoed, de vleeskleurige 
kousen en de ‘poudre de riz’.

4. Haartooi
De snor en de barbier tegenover het gladgeschoren gelaat naar 
Amerikaans voorbeeld, de gilettehouder en de brillantine bij de man. De 
sierkrullen, het opgestoken haar en het haar in de scheiding tegenover 
het haar à la garçonne, de permanent, de ‘mise en plis’ en het kapsalon 
bij de vrouw.
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5. Voeding
Het bakhuis en de vleeskuip, wit brood en roggebrood, ‘heef’, biergist 
en droge gist, liesvet, kramiek, fruit- en kaastaarten, gewonnen brood 
of ‘pain perdu’, bodding en ‘broektessen’, ‘stoemp’, ‘kazakken’, frites, 
de hiërarchie van het vlees, ‘Congelees vlees’ (‘viande congelé’) onder 
W.O.I, witte en zwarte pensen met foelie en pensenkruid, geperste kop 
en kipkap, ossentong, Frans haantje, schol, stokvis en bakvis voor de 
minder begoeden, tong, zalm en tarbot voor de rijken, mosselen en 
oesters, en feesteten.

6. Volksdans
Kadril, polka, marzurka, wals en ‘carnet de bal’ of balboekje vervangen 
door modedansen zoals charleston,  two step en fox-trot.

7. Volksmuziek
Van de volkszanger op de markt tot radio-en fi lmmuziek.

8. Instrumenten
De doedelzak, de viool, de accordeon, het spelemansorkest vervangen 
door de ’jazz’.

9. Vendelen
De Leefdaalse en de Brechtse reeks, vendelen bij schuttersgilden, bij 
jeugdverenigingen en bij volkskunstgroepen.

10. De Kerstboom in opmars
Het kerstblok, maretak en hulst, de kerststal , het wassen Kindje Jezus, de 
kerstboom bij de Duitse handelaars voor 1914 en bij de Duitse soldaten 
in W.O.I, van patacon tot cougnou, de kerststronk, de kerstzwaan en de 
kerstkalkoen, kerstwensen, kerstzingen en de Middernachtmis.

11. De Nieuwjaarsbrief
Oudejaarsavond, Nieuwjaarsbrieven en de scholen, Nieuwjaarsbrieven 
van krijgsgevangenen en van hun kinderen in W.O.I, Nieuwjaarswensen, 
Nieuwjaarskaarten, Nieuwjaarzingen, boekweitkoeken met Nieuwjaar en 
peperkoek als Nieuwjaarsgeschenk.
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12. Van ‘Peke Greef’ (Graaf van Halfvasten) en Sint-Maarten naar 
Sint-Nicolaas:
Laetare of halfvasten, het mandje en de koeken met Greef, de roede voor 
de stoute kinderen, de uitgeholde biet, zingen voor Greef, Greeff eesten,  
Sint-Maartensvuren,  Sint-Maartenzingen, de legenden van Sint-Nicolaas, 
Bari en Sint-Niklaas in de Bon Marché.

13. De nalaat (na-oogstfeesten) verdween
Het koekenfeest van Hendrik Conscience, de uitlaatklep voor de 
landarbeiders bij de aardappeloogst, een goed diner, ‘stoemen ambacht’, 
‘schoenke slef’, bal, ‘kassaut’ of pannenkoeken met spek, revival in de 
volksdanswereld en de nalaat van het witloof.

14. Kermissen, volksspelen en sport moderniseren
Winter-en zomerkermissen, de kermis als de huwelijksmarkt, verzet 
van wereldlijke en geestelijke overheden tegen de kermissen, de 
kermisprocessie, het kermisdiner, de’ kremer’ en de foor, danszalen, 
danstenten, spiegeltenten, het kermisbal, één pint en twee zakdoeken, 
geen vreemde vrijers op de kermis, kermiskoersen en vrouwkensdag.

Volksspelen in ‘Belgium the Glorious’ in W.O.I, hanenkappen, 
ganzenkappen, ringsteken te paard, per koets en met de fi ets, 
waterbaksteken en meiboomplanting.

Schuttersgilden, staande wippen, liggende wippen, doelmaatschappijen, 
kegelbanen, struifspel, voetbal van elitair naar populair, ‘coureurs’ en 
‘Flandriens’, sportbladen, velodrooms, paardenkoersen, tennisvelden, 
biljart, verzuilde turners en duivensport.

15. ‘Befjagen’ of charivari
Volksgericht, ketelmuziek, omstandigheden en procedure van het 
befjagen, de pop of de ‘makke’, de ‘haagweduwe’ of de bedrogen 
dochter, bedrogen soldaten in W.O.I, geen befjagen bij notabelen en 
politiereglementen tegen charivari.



10 IVV Volkskunst Jaargang 41 nummer 3 - 201709

16. De Spaanse griep in 1918-1919, één van de drie grootste 
epidemieën uit de wereldgeschiedenis:
Ontstaan in de V.S. of bij Chinese arbeiders, griep in Spanje, koning 
Alfonso XIII gered door een fl es Bacardi-rum, Frans Teugels gered 
door een fl es jenever, symptomen van de Spaanse griep, de ‘Vlaamse 
Koorts’, mislukt Ludendorfoff ensief, luitenant-generaal Wielemans stierf 
aan Spaanse griep, soldaten sneuvelen niet maar sterven aan ‘broncho 
pneumonie gripale’ en een pandemie na de Wapenstilstand van 1918.

Gegevens kunnen bezorgd worden aan Dr. Hist. Henri Vannoppen, 
Leuvensesteenweg 839 te 3071 Erps-Kwerps
Tel. 02/759.61.19
e-mail: henri.vannoppen@telenet.be
Grote bestanden kunnen ook opgeladen worden via
https://dbinbox.com/ivv-1918
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SPROKKELINGEN

In Memoriam Marcel Oelbrandt

Maandagmorgen 26 juni jl. 
Ik zit als aan mijn stoel genageld. Aan de andere kant van de lijn Jef, 
Marcels’ zoon. Jef meldt me het ongeloofl ijk bericht dat zijn vader de 
avond tevoren overleed. Een donderslag bij heldere hemel. Ik heb 
zovele jaren met Marcel samen mogen optrekken. In het bijzonder toen 
Marcel onze stafmedewerker was op het IVV-secretariaat in Lokeren, 
zijn thuishaven (2006-2012). We hebben heel Vlaanderen afgereisd voor 
de realisatie van onze haalbaarheidsstudie. Tal van bijeenkomsten en 
evenveel gesprekken in de auto voor en na. Na zijn pensioen in 2012 
bleef Marcel lid van de Raad van Bestuur bij IVV. Marcel toonde veel 
belangstelling voor UNESCO. IVV verwierf een offi  ciële internationale 
accreditatie door UNESCO. Marcel vertegenwoordigde IVV tijdens de 
jaarlijkse internationale algemene vergaderingen van UNESCO.

Marcel was besmet met het virus van het engagement. Hij kon geen 
‘gewoon’ lid zijn van een vereniging of een organisatie. Marcels’ agenda 
liep al snel synchroon met de noden van de gemeenschap waarin hij zich 
introduceerde. Mensen in moeilijkheden konden rekenen op zijn inzet. En 
plots is hij er niet meer. De brede actieradius die hem kenmerkte, maakt 
het gemis nog meer voelbaar.

Zaterdagmorgen 1 juli jl.
De stemmige kerk van de Kopkapel in Lokeren barst uit zijn voegen. Wie 
zich oprecht heeft ingezet in zijn leven, kent de grenzen van zijn invloed 
niet. Marcels’ invloed was letterlijk en fi guurlijk grenzeloos. Vanuit geheel 
Vlaanderen komen mensen toegestroomd. Een IOV-delegatie zorgt 
voor een internationale aanwezigheid. Muzikanten van Volkskunstgroep 
Drieske Nijpers spelen hun bijdrage voor een stil publiek. Het mannenkoor 
Gaudeamus uit Sinaai zingt. Zoon Jef beschrijft meesterlijk eenvoudig 
wie Marcel was. Een waardige eucharistieviering om een waardig leven 
af te sluiten. 
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Onwillekeurig gaan mijn gedachten naar een prachtig ontroerend lied dat 
Ed Kooyman voor het afscheid aan zijn vader schreef(1).

Nu loopt de kerk stilletjes vol
‘k sta bij de kist en ‘k geef al die mensen ne pol
Hij was geliefd door groot en klein,
Vader, er zal nooit nen anderen zijn
En ’t laatste dat ‘k hem geef
Is ’t gedichtje dat ‘k gisteren schreef:
Het leven was simpel voor onze pa
Nooit kwam der ne rimpel op zijn liefde voor ons ma
Altijd klaar voor zijn kinderen
Met ne glimlach content
Zijn kleinkinderen vonden hem ne kei lieve vent
Gelijk hij kon geven
Dat doet niemand hem na
Zo simpel was ’t leven 
Voor onze pa

Marcel, langs deze weg een stevig dankjewel voor wat je hebt betekend. 
Lieve Ann, beste kinderen en kleinkinderen, Marcel blijft voortleven bij 
wie hem mocht kennen en waarderen.

Gert Laekeman

Voorzitter IVV

(1)  CD Ed Kooyman & Herman Van Haeren. Scorpion 01103933 D&V Publishing group. 
Verdeling & Uitgave www.dvshop.be 
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Volkskunst in juli
Een staande ovatie van meer dan 3000 enthousiaste 
toeschouwers voor een Vlaamse volkskunstgroep, gevolgd 
door een ‘haka’ van al even enthousiaste dansers uit Nieuw-
Zeeland. Dat en nog veel meer konden we meemaken 

tijdens de maand juli jl.
Wereldoorlog I blijft ons bezighouden. Ooggetuigen zijn ons een na een 
ontvallen. Een reden te meer om te zoeken naar een gepaste manier 
om overmoed, droefheid, ellende en opportunisme ten tonele te voeren. 
Dat is wat Volkskunstgroep Gelmel deed tijdens de jongste afl evering 
van ‘Hello Schoten!’. Telkens opnieuw ontroert eenvoud. We zagen de 
evocatie al drie jaar geleden in Aalst, maar in Schoten trad Gelmel op 
voor een speciaal publiek. De Maori-dansers en muzikanten van Nga Uri 
a Te Wai-o-Talk uit Auckland keken ademloos toe. Wereldoorlog I is een 
oorlog waarin hun grootouders en overgrootouders hebben gevochten. 
Ze maakten deel uit van The New Zealand (Maori) Pioneer Battalion 
en werden onder andere ingezet bij de slag van Mezen. Gelmel toonde 
een aantal aspecten van wereldoorlog I in een vloeiende muzikale en 
dansante beweging. Onderschriften waren niet nodig om te begrijpen 
welke diepe wonden een oorlog nog steeds blijft maken. Het eeuwige 
symbool van de ‘poppies’ sloot de voorstelling af.

‘Hello Schoten!’ 2017 bracht dans en muziek van zes continenten. Naast 
Nieuw Zeeland, mochten we genieten van Compania Sentires uit Cordoba 
(Argentinië), Les bons diables uit Laval (Quebec), Altan Boulag uit Oelan-
Oede (Boerjatië: ligt tussen het zuiden van Siberië en het noorden van 
China), Les As du Bénin uit Benin (West-Afrika) en de Hongaarse groep 

VERSLAG
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van het Együd Arpad Kunst Educatief Instituut. Zoals te verwachten 
vertolkten de groepen uiteenlopende tradities. Iedere groep had zijn 
eigenheid. Argentinië moest het hebben van ontstuimige evocatie van 
het landleven, gekruid met een vleugje tango. Tapdans kenmerkte het 
optreden van de Canadezen. Hongarije danste op een unieke combinatie 
van instrumenten: altviool, contrabas, doedelzak, citer, mondharp, 
accordeon en verschillende fl uiten. Mongoolse traditie staat wellicht het 
verst van onze westerse cultuur, maar toch wist de groep te boeien door 
een rustige vertolking met symbolische elementen en zang. De al eerder 
genoemde haka’s, afgewisseld met wiegende dansen waren dan weer 
het kenmerk van de Nieuw-Zeelanders. Het organiserend comité mag 
met tevredenheid terugblikken op de 59ste editie. Volgend jaar geven we 
rendez-vous voor het 60ste festival!

Terwijl we in Schoten eens te meer de wereld konden zien, was het 
Vlaanderen troef tijdens de 11-juliviering in Kluisbergen. Met minder 
dan 7000 inwoners kent de gemeente Kluisbergen toch een bruisende 
culturele activiteit. Op 9 juli jl. werd Piet Pottie gehuldigd in het cultureel 
centrum. Piet’s naam zal voor altijd verbonden blijven met VVKB als 
oud-voorzitter. Hij werd tevens gehuldigd als cultuurpersoonlijkheid van 
2017 in de Gemeente Kluisbergen. Tijdens de academische zitting in 
de voormiddag bevestigden burgemeester en schepen van cultuur de 
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gewaardeerde inzet van Piet Pottie voor de Gemeente Kluisbergen. 
Eddy Picavet bracht op een bijzonder creatieve en overtuigende wijze 
een ‘groet aan Vlaanderen’ om de viering kracht bij te zetten. De gehele 
namiddag traden VVKB-groepen op. Het werd een waardige feestdag 
voor Piet en zijn echtgenote Annie. We danken hen in naam van IVV en 
wensen hen nog tal van weldoende jaren.

We hadden de dansers en muzikanten van Drieske Nijpers al mogen 
bewonderen tijdens de voorstellingen van ‘Andries’ eind maart jl. Maar 
een volkskunstgroep die mag terugblikken op 50 jaar activiteiten verdient 
een feestjaar. Het toneelspel ‘Andries’ werd mogelijk door samenwerking 
van Volkskunstgroep Drieske Nijpers en het Studio Theater Tsoefl eurken. 
Beide groepen gingen de uitdaging aan, om de fi guur van Andries De 
Clerck ten tonele te voeren. In het spel werden dans en woord één, 
mede ondersteund door Drieskes’ orkest met een uitstekende muzikale 
omlijsting, die laatste geïnspireerd door Paul Van Duren.

Andries De Clerck leefde amper 26 jaar. De enen schreven hem 
magische geneeskrachten toe. De anderen bestreden hem met alle 
mogelijke strafrechterlijke middelen. Aan Andries’ methode van genezen, 
dankt de groep Drieske Nijpers zijn naam. Andries De Clerck was wellicht 
de eerste kinesist, zij het dan op een wellicht niet orthodoxe wijze. Zijn 
geneeswijze bestond uit nijpen en masseren. De vertolking van Andries’ 
leven was gewoon subliem. Het scenario stak meesterlijk in elkaar. 
Het is niet gemakkelijk woord, dans en muziek te vervlechten, wat de 
verdiensten van het samenwerkend gezelschap nog groter maakt. De 
ontroerend-eenvoudige getuigenis van Andries De Clerck op het einde 
van het stuk blijft nazinderen.

In juli jl. stak Volkskunstgroep Drieske Nijpers er nog een fl inke tand bij 
met een jubileumuitgave van Drieskes Kerremes, het volksdansfestival 
dat om de vijf jaar plaatsgrijpt in St.-Gillis-Waas. Vijf dagen lang was 
de perimeter rond de St.-Egidiuskerk getuige van intense activiteiten. 
De oud-leden werden met dans nog eens ten tonele gevoerd. Normaal 
hadden drie oud-voorzitters moeten vendelen. Het werden er twee, door 
het onverwacht overlijden van Marcel Oelbrandt. Als gastgroepen konden 
we vooral groepen uit Europa bewonderen: Folklorni Ansambl ‘Sesvetska 
Sela’ uit Kroatië, Folklorny Subor ‘Vepor’ uit Slovakije en Danstheather 
‘Oira’ uit Belarus. Voor de Midden-Amerikaanse noot zorgde Ballet 
Folklorico ‘Jalisciense’, begeleid door ‘Mariachi Garibaldi, beiden uit 
Mexico.
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De groepen die we 
zagen in Sint-Gillis 
brachten voor ons 
toegankelijke dans 
en muziek. Het valt 
hierbij weerom op 
hoezeer eenvoud 
en kwaliteitsvolle 
vertolking aan de 
basis liggen van 
een geslaagd 
optreden. Het 
Danstheater uit 
Belarus bracht 
bijvoorbeeld 
een dynamische 
vertolking, 
bijna uitsluitend 
gebaseerd op een 
basispas zoals 
polka. Slovakije 
en Kroatië 
werkten met hun 
choreografi e sterk 
naar het publiek, 
waarbij mimiek 
een belangrijke 

rol speelde. Het enthousiasme van de 
Mexicaanse dansers sloeg zonder al te 
veel moeite over naar de toeschouwers. 
Vertolking gaat boven techniciteit. Drieske 
Nijpers zelf bracht een verdienstelijk 
dansprogramma waarin de Vlaamse 
traditie een belangrijke plaats kreeg. 
Profi ciat ook aan het uitgebreid orkest 
voor de knappe uitvoeringen. Op naar de 
volgende 50 jaar !!

Gert Laekeman



IVV Volkskunst Jaargang 41 nummer 3 - 201709 21

STREEKDRACHTEN

De Pruikentijd onder de Franse Koning Lodewijk XV en 
onder Landvoogd Karel van Lorreinen en … de invloed 
van ‘Manneken Pis‘ en het Hof te Brussel op mode en 

streekdracht

Dr. Hist. Henri Vannoppen

Inleiding
‘De Bende van Jan de Lichte’ bracht ons bij de marginalen van de 18de 
eeuwse samenleving. De adel aan het Hof te Brussel en ‘Manneken 
Pis’ brengen ons bij de top van de samenleving. Na ‘downstairs’ volgt 
‘upstairs’.

1. Koning Lodewijk XV van Frankrijk en Manneken Pis te Brussel
Manneken Pis is het symbool van Brussel. Zijn eerste kostuum kreeg 
hij in 1698 van Maximiliaan II Emmanuel, landvoogd van de Spaanse 
Nederlanden en vader van Keizer Karel VII. In 1747 was Brussel 
bezet door Franse soldaten. Franse grenadiers wensten het beeldje 
van Manneken Pis te roven, maar kregen te maken met een opstand 
van de burgers van Brussel, een volksoproer. Koning Lodewijk XV van 
Frankrijk kreeg het nieuws te horen en wenste de Brusselaars te vriend 
te houden. Hij schonk Manneken Pis het Kruis van de Orde van St.-
Louis, een militaire orde gesticht in 1693 door 
Lodewijk XIV. Zo was hij beschermd tegen 
aanvallen van eventuele Franse soldaten. Hij 
werd nu door dit Kruis een edelman. Koning 
Lodewijk XV schonk Manneken Pis ook een 
schitterend tenue van brokaat, geborduurd 
met zilver en goud met pluimhoed en degen. 
Dit is het oudste kostuum, dat van Manneken 
Pis bewaard is. Het geeft ons een goed beeld 
van de kledij onder de Franse bezetting, in 
de tijd van ‘Jan de Lichte’  We zien de ‘vest 
(ondervest), de ‘broek’ en het ‘kleed’ (de 
overjas).

1
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De kostuums van ‘Manneken Pis’ werden tot 2017 bewaard in het 
Broodhuis van Brussel. Op 4 februari 2017 kreeg ‘Manneken Pis’ zijn 
eigen museum ‘Garde Robe Manneken Pis’ in de Eikstraat nr. 19 in 
Brussel, niet ver van het beroemd beeldje(1).

2. Een degen is er alleen voor edelen
De degen van Manneken Pis verwees naar adeldom. Volgens de 
plakkaten mocht niemand, tenzij hij tot de adel behoorde, een met zwart 
lijnwaad bedekte of zwarte degen dragen, op straf van 100 fl orijnen boete. 
In 1767 werd de Heer Deprez, drossaard van Sint-Pieters-Jette vervolgd  
op basis van deze plakkaten omdat hij een zwarte degen droeg, alhoewel 
hij geen edelman was(2).

3. De mannenkledij of l’habit à la française
Voor de duurdere mannenkledij gebruikte men zijde en fl uweel. De mode 
is ‘l’habit à la française’.

 Het ‘kleed’ of de jas schoot aan in de taille en liep uit vanaf de onderrug 
met behulp van baleinen. De zijkanten werden opgebold door middel van 
het samenknopen van enkele plooien bij de heupen.  De jas kreeg grote 
manchetten.  Onder Lodewijk XVI  werd de mannenjas gereduceerd tot 
een rechte jas met slippen. De vest was korter dan de jas en dikwijls uit 
dezelfde stof gemaakt.

De pruik was de catoganpruik. Het was een dikke streng haar, die 
men dubbelvouwde en op het achterhoofd vastzette. De lange haren 
werden aan de slapen gekruld. Het haar van de pruik werd in de nek 
vastgebonden met een lint of een grote zwarte strik. Een variant was de 
‘perruque à bourse’. Het haar werd daarbij in rollen opgestoken en aan de 
achterzijde in een liefl ijk zakje gedragen. De pruiken werden gepoederd 
om te passen bij de kleuren van de kledij. Ze werden gepoederd met een 
poeder op basis van tarwemeel. Jean-Jacques Rousseau, de fi losoof van 
de Verlichting reageerde daarop met de woorden: “De armen zijn zonder 
brood omdat wij poeder op ons haar moeten hebben”.

De driesteek ontstond als hoofddeksel door het opzetten van de hoedrand 
tot een driehoekige vorm. De driesteek werd in de hand of ander de arm 
gedragen, meestal niet op het hoofd(3).

De heren waren gladgeschoren. Een baard werd door de high society als 
proletarisch gezien, een teken van armoede.
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4. De Franse bezetting en de terugkeer van de Oostenrijkers
Tijdens de Franse bezetting werd Graaf Ulrich van Löwendal, een Deense 
militair in Franse dienst, in 1745 aangeduid als voorlopig gouverneur–
generaal van de Zuidelijke Nederlanden.

Van 1746 tot 1747 was de Oostenrijkse Veldmaarschalk Karel van 
Batthyany de militaire bevelhebber en de plaatsvervangend gevolmachtigd 
minister in de Oostenrijkse Nederlanden.

5. Karel van Lorreinen, het Hof te Brussel  en te Tervuren
Karel van Lorreinen (1712-1780) was de broer van Keizer Frans I Stefan. 
In 1744 huwde hij aartshertogin Maria-Anna, de zuster van keizerin 
Maria-Theresia. Twee broers waren met twee zussen gehuwd.

In 1744 stuurde keizerin Maria-Theresia Karel van Lorreinen en zijn 
echtgenote aartshertogin Maria-Anna van Oostenrijk als gouverneur-
generaals naar de Oostenrijkse Nederlanden. De Blijde Intrede te Brussel 
had plaats in 1744. Kort daarop moest Karel van Lorreinen als generaal 
in Oostenrijkse dienst  Brussel verlaten. Zijn echtgenote aartshertogin 
Maria Anna werd de feitelijke landvoogdes, bijgestaan door Graaf Karel–
Ferdinand von Königsegg-Erps, Graaf van Erps, die het feitelijk bestuur 
waarnam. Aartshertogin Maria-Anna stierf in hetzelfde jaar in Brussel in 

het kraambed van haar eerste 
kind. In 1745 bezetten de Franse 
troepen Brussel.

In 1749 na de Vrede van 
Aken (1748) keerde Karel van 
Lorreinen terug naar Brussel. 
In 1750 liet hij het Paleis van 
Nassau afbreken om het Paleis 
van Karel van Lorreinen te 
bouwen. Alleen de Nassaukapel 
bleef bewaard. Deze kapel is 
nu een deel van de Koninklijke 
Bibliotheek Albertina.

Het kasteel van Tervuren, de 
2de residentie van Karel van 
Lorreinen, was verouderd. Karel 
van Lorreinen liet dan in Tervuren 
Château Charles bouwen dat 

2
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kort na zijn dood in 1780 afgebroken werd op bevel van Keizer Jozef II, 
zijn neef.

6. Het Hof te Brussel en de ‘paniers’
Het Hof te Brussel was toonaangevend wat de mode betrof. Vooral de 
adellijke dames vielen er op. De ‘paniers’ of hoepelrokken, die onder de 
jurk gedragen werden,  ontstonden in Engeland in 1711. Ze bereikten hun 
hoogtepunt rond 1740.  De ‘panier’ had een koepelvorm en bestond uit vijf 
metalen hoepels, die werden verbonden door katoen of linnen. Ne enkele 
jaren werden de metalen hoepels vervangen door 
walvisbaleinen.

7. ‘Robe à la française’
De ‘robe à la française’. ‘Manteau’ en ‘jupe’ waren 
doorgaans uit dezelfde stof. Rond 1740 was een 
slanke taille mode. Midden op het lijfje werd een rij 
strikjes aangebracht, de ‘échelle’ (ladder). Het was 
de tijd van de rococomode, de tijd van de zachte 
tinten, van de pastelkleuren(4). Voor de heren was 
het de periode van ‘l’habit à la française’.

8. De ‘robe à l’anglaise’
Rond 1775 drong de anglomanie door met de ‘robe 
à l’anglaise’. Ze past bij  de vroege romantiek met de 
terugkeer naar de natuur. De ‘paniers’ verdwijnen. 
De japon van het type ‘robe à l’anglaise’ bestond 
uit een overkleed en een rok. De japon werd 
gedragen over een sikkelvormig kussen, dat in de 
lenden bevestigd werd en waardoor het rokdeel op 
de rug een weinig in de zijden uitsloeg(5). De robe 
à l’anglaise  heeft voor en achter een puntig lijf, 
lange of half lange mouwen en een borstdoek, de 
‘fi chu’. De ‘fi chu’ is gemaakt van batist of fi jn linnen 
De rok van de ’robe à l’anglaise’ was wijd en werd 
gedragen in combinatie met onderrokken.

Onder Lodewijk XVI bereiken de damesrokken een 
geweldige breedte, soms tot drie meter. Het haar 
werd in deze tijd hoog opgemaakt, bepoederd en 
met bloemen, parels en kant versierd(6).

3.2

3.3
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Noten:
(1) S.REMMERY. De kleren maken het Manneken – Het Nieuwsblad, 4 februari 2017.
(2) L.STROOBANT. Het dragen van den degen-Brabantse Folklore, deel18, 1938-1939, p. 

465.
(3) L. VAN BEURDEN. Over mode en mensen. Tien eeuwen kostuumgeschiedenis. 

Nijmegem, 1994,  p. 110-111.
(4) L. VAN BEURDEN. O.c., p.107-109.
(5) Haute-Nouveauté. 300 jaar Modecreaties 1600-1900. Stedelijk Museum Leuven, 1992, 

p. 28.
(6) L. VAN BEURDEN. p. 115.

Illustraties:
1. Het kostuum van Manneken Pis, geschonken door Koning Lodewijk XV
2. Edeldame uit 1735 met koepelvormige panier 
3. De kledij voor de edelman werd soberder:
 3.2. kledij onder Lodewijk XV
 3.3. kledij onder Lodewijk XVI
Deze tekeningen komen uit Le Nouveau Larousse Illustré, deel 5 van rond 1900.
4. Edeldame met brede damesrok, hoog kapsel en waaier uit de 18de eeuw

4
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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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WERKING IVV

IVV Webwinkel

Het is zover... De webwinkel is beschikbaar ! Surf naar:
• https://webwinkel.instituutvlaamsevolkskunst.be

■          ■          ■

Beeldarchief

We hebben het eenvouding gemaakt om beelden te bezorgen. Oude of 
nieuwe foto’s, fi lmpjes, documenten, illustraties, ... je kan alles eenvoudig 
opladen via deze link:

https://dbinbox.com/ivv-beeldarchief

Let bij het opladen wel op het volgende:
• naam: geef het bestand een duidelijke naam (bijv datum en initialen). 

Bijvoorbeeld: 20170607_SH_Oogstfeesten2000_Foto001.png
• inhoud: voeg een tekstbestand bij (met dezelfde naam) en zet 

hierin bijvoorbeeld de namen van afgebeelde personen of details 
over de inhoud van het bestand. Bijvoorbeeld 20170607_SH_
Oogstfeesten2000_Foto001.txt

• resolutie voor afbeeldingen: minstens 200, liever 300 of zelfs 
600dpi.

• resolutie voor foto’s: hoogste kwaliteit beschikbaar.
• formaat: zonder compressie (dus png of tiff , geen jpeg).

Alvast bedankt !

Stefaan Haesen
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ADVERTENTIE
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BOEKBESPREKING

Het moest maar eens waar zijn … over kettingbrieven, 
kettingmails en kettingberichten.

Enkele dagen geleden ontving ik via mail van een goede vriendin volgend 
briefke:

Ik hoop dat deze bereikt u in de tijd. Ik heb een reis naar 
Donetsk, Oekraïne gemaakt en mijn tas is gestolen, in mijn tas 
zaten allemaal belangrijke spullen zoals, telefoons, geld en mijn 
paspoort. De ambassade wil mij helpen te laten vliegen zonder 
passport. Het enigste wat ik moet doen is een vliegticket kopen 
en mijn hotel rekeningen betalen. Helaas heb ik geen toegang tot 
mijn rekeningen zonder mijn credit card. Ik heb contact gezocht 
met mijn bank, maar ze hebben tijd nodig voor ze mij een nieuwe 
credit card kunnen geven, Dus wou ik u om mij snel wat geld te 
lenen dat ik zo snel mogelijk aan u terug geef zodra ik terug ben, 
Ik nodig 2.550 euro. Ik kan u gegevens sturen hoe u geld kunt over 
maken aan mij. 
Ik wacht u antwoord af
Groetjes
Hilde

Omdat ik op dit ogenblik het boek ‘Het moest maar eens waar zijn … over 
kettingbrieven, kettingmails en kettingberichten’ als slaapkamerlectuur 
elke avond even doorneem, vond ik dit een elektronisch vervolg en 
variante op de onschuldige kettingbrieven op papier die we vroeger met 
de regelmaat van een klok in de brievenbus vonden.

Ik herinner me nog zeer goed van in de tijd van ‘mijn plechtige communie’ 
een gele briefkaart. Ze stak In onze brievenbus met de vraag een 
prentkaart te sturen naar het eerste van vier erop vermelde adressen. 
Daarbij vroeg men ook een gele kaart te versturen naar een aantal 
vriendjes. Hierin moesten we dan de laatste drie adressen overnemen 
en ons eigen adres er als laatste bij noteren. Als we de ketting niet 
onderbraken, zouden we na enkele weken honderden prentkaarten uit 
de gehele wereld ontvangen.

‘Doe dat toch niet. Puur geldverlies!’ ik hoor het mijn ouders nog altijd 
zeggen. Maar ik wist het weer beter en verstuurde ondanks deze  
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‘waarschuwingen’ toch een prentkaart en een vijftal gele briefkaarten. 
Resultaat: enkele weken later ontving ik een prentkaart waarop de kerk 
van Wuustwezel afgebeeld stond.

Mijn briefkaartjes hadden dan toch één praktisch voordeel: het was 
waarschijnlijk de eerste keer dat ik van dit dorpje in de Noorderkempen 
hoorde en zo wat bijleerde over de ‘aardrijkskunde van ons land’.

Uit deze twee persoonlijke ervaringen blijkt duidelijk dat er naast een 
onschuldig tijdverdrijf ook brieven verstuurd worden die erop uit zijn om 
goedgelovige mensen geld af te troggelen. Over al deze soorten brieven 
heeft Ann Driessen het in het tweede hoofdstuk (pag. 21-65) van haar boek 
en ze staaft dit met verschillende voorbeelden. Ze vermeldt zes soorten: 
religieuze kettingbrieven,  kinderkettingbrieven, fi nanciële kettingbrieven, 
praktische kettingbrieven om verzamelingen aan te leggen, grappige 
kettingbrieven en kettingbrieven die oproepen tot vrede.

Copieer deze brief 24 keer en verspreid die. Doe je dat, zal je dat 
een fortuin, een job of ander geluk opleveren. Doe je dat niet, word 
je ziek, sterf je of zal een ander onheil je treff en.

Dat was de kern van honderden kettingbrieven die haar vader Mathieu 
Driessen, een ‘architect-volkskundige in hart en nieren’ tussen 1980 en 
2002 verzamelde.(Het waren er 2065!)

In het eerste hoofdstuk (pag. 9-20) beschrijft de auteur de kenmerken 
van dit soort brieven. Zoals u al in het eerste voorbeeld kon opmerken, 
staat de brief vol fouten. De afzender is nooit gekend (ook niet in Hildes 
brief) en … er volgt meestal voorspoed of een ongelukkig leven. Omdat 
dit niet voorkomt in deze brief, voldoet hij niet aan alle voorwaarden van 
een kettingbrief of –mail.

Niet alle brieven hebben het over kommer en kwel. De Oostendse 
volkskundige Jef Klausing lanceerde zelf een grappige brief waarin hij 
hulp aanbood om van een lastige vrouw af te geraken (pag.47):

Middelburg, 03 december 1985
Waarde collega,
Deze kettingbrief werd begonnen door een man zoals jezelf, in de 
hoop wat  geluk te brengen in het leven van een vermoeid collega.
Zoals de meeste kettingbrieven is ook deze gratis. Zend een 
afschrift van deze brief naar vijf van je beste collega’s, die net zo 
vermoeid zijn als jij. Pak daarna je vrouw in en stuur haar naar 
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de man wiens naam bovenaan de lijst voorkomt en voeg je eigen 
naam onderaan de lijst toe.
Wanneer je naam gelijdelijk bovenaan de lijst staat, ontvang je 
16478 vrouwen, waarvan enkele zeker schatjes zullen zijn.
HEB VERTROUWEN EN VERBREEK DE KETTING NIET.
Een man verbrak de ketting en kreeg zijn eigen vrouw retour terug.
Groetend een vermoeid collega.
P.S. Zo juist hoorde ik dat één van mijn vrienden een paar dagen 
geleden 195 vrouwen heeft ontvangen.
Ze hebben hem gisteren begraven, maar de begrafenisondernemers 
zijn gedurende 36 uur bezig geweest om de glimlach van zijn 
gezicht af te krijgen.

In ditzelfde hoofdstuk wordt ook de geschiedenis van de kettingbrief 
behandeld. Het ontstaan ervan is moeilijk terug te vinden. Er zijn 
onderzoekers die beweren dat de eerste kettingbrieven in de middeleeuwen 
verstuurd werden. Voor anderen duiken de echte kettingbrieven pas in de 
19de eeuw op. Wetenschappers discussiëren immers over het feit of die 
eerste brieven wel echte kettingbrieven zijn.

Zo zijn er de hemelbrieven bijvoorbeeld die door God zelf in de hemel 
zouden geschreven zijn. De mensen geloofden dat zij het huis, waarin 
de brief werd opgehangen, en zijn bewoners beschermden tegen allerlei 
ziektes en onheil. Ze bevatten een duidelijke opdracht (ophangen in huis) 
en een belofte/bedreiging (eeuwig leven/ziekte), een typisch kenmerk 
van een kettingbrief. Over het vermenigvuldigen van die brieven is er 
echter nog niets te vinden. Deze hemelbrieven bleven vijf tot zes eeuwen 
populair. De kerkelijke overheid veroordeelde ze in 745, Karel de Groote 
later ook. De eerste teruggevonden Vlaamse hemelbrief, ‘Zondagsbrief’, 
was uit 1501 en ging dus ook over ‘den dag des Heeren’. (pag.12)

Opnieuw zeg ik u, als gij niet waakt over de heilige dag des Heren, 
zal ik over u een hagelbui, vuur, bliksem, onweders en stormen 
zenden opdat uw arbeid zou vergaan, en ik zal uw wijngaarden 
vernietigen en ik zal u geen regen geven en ik hef belastingen van 
u opdat Gij mij en mijn priesters rechtmatige tienden zult geven. 
En wie mij met betrekking tot de tienden bedriegt, zal het eeuwige 
leven niet zien en in zijn huis zullen de kinderen blind geboren 
worden en doof en lam.

Ann Driessen vertelt in hoofdstuk drie (pag.66-127) over de reacties 
van de ontvangers van de kettingbrief. Er zitten schrijnende verhalen bij 
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van mensen die geloofden wat er in staat. Onder hen ook invloedrijke 
personen: politici, fi lmsterren, zangers, mediafi guren, ceo’s uit het 
bedrijfsleven … Ze haalt het voorbeeld aan van Daniël Termont die 
zich liet vangen door een kinderkettingbrief. De Gentse burgemeester 
wilde, zoals in de brief werd gevraagd, een jongetje van zeven jaar dat 
een ongeneeslijke kanker had, met de langste kettingbrief ooit, in het 
‘Guiness Book of Records’ brengen. Allemaal heel mooi, maar … het 
jongetje bleek niet te bestaan.(pag.93)

Iedereen van ons heeft in zijn leven minstens één kettingbrief (vroeger) 
of kettingbericht (nu) gekregen. Hoeveel mensen juist brieven kregen, 
doorstuurden of vernietigden, is niet te achterhalen (pag.67).

De auteur geeft fragmenten uit meer dan 100 persoonlijke brieven. 
Dit maakt dit hoofdstuk het meest aangrijpende van het hele boek. 
Deze fragmenten spreken boekdelen en illustreren de invloed van 
kettingbrieven op gedachten, gevoelens, gedragingen in het dagelijks 
leven. Gevoelens van angst, geloof, bijgeloof, hoop, twijfel, opluchting en 
bevrijding, ongeloof, afkeuring, kritiek en verontwaardiging … het komt 
allemaal aan bod. Niet iedereen had deze reactie van ‘ik heb er nooit op 
gereageerd en heb nog geen enkel ongeluk gehad’. (pag.79)

In hoofdstuk vier (pag. 128-178) bespreekt Ann Driessen twee 
verzamelingen van kettingmails en kettingberichten. De eerste 
verzameling komt van een tiener, die in 2007 en 2008 achtendertig 
exemplaren verzamelde. De tweede van haar zelf. Zij verzamelde in de 
periode  2008 en 2016 negentig brieven.

De variëteit aan onderwerpen is enorm. Er is één religieuze bij. De anderen 
gaan over vriendschap, liefde, geluk, gezondheid, dieren, pesten, vrede, 
keukenverhalen, behandelen van wonden …  Er zijn er goedbedoelde bij, 
maar ook schadelijke. Haatmails en racistische mails vormen een grote 
speciale groep. Deze bevatten geen beloftes en geen bedreigingen, maar 
de gevolgen kunnen desastreus zijn. Ze doen de lezers twijfelen, maken 
hen onzeker, zetten hen aan tot vijandschap, discriminatie en racisme. 
In de meeste gevallen worden grove onwaarheden verteld en vermengd 
met zogezegde ‘echte’ feiten of met feiten die uit hun verband gerukt 
worden; soms staan er gewoon leugens in. En dat allemaal, zogezegd, 
in naam van of gestaafd door ‘bepaalde autoriteiten’, ‘gezagsdragers’, 
politici, enz. om, natuurlijk ‘ons’ te redden of voor ‘onze belangen’ op 
te komen. (pag. 163). Dat allochtonen en vluchtelingen hier dikwijls het 
slachtoff er van zijn, verbaast me niet.
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Ann Driessen probeert 
in het laatste hoofdstuk 
(pag. 178-187) te 
antwoorden op de 
vraag ‘Wat doen we 
ermee?’

Ik zou dit hoofdstuk 
kunnen samenvatten 
met een ‘waar gebeurd’ 
verhaal. Prof. Stefaan 
Top vertelde me over 
een preek die deken 
Eysermans tijdens 
de zondagsmis in 
Rotselaar hield in de 
jaren negentig van 
vorige eeuw. ‘Wat 
moeten wij doen met 
die brieven?’ was een 
veel terugkomende 

vraag van ongeruste parochianen. ‘Wat je hiermee moet doen, is dit’ zei hij 
vurig. Hij toonde een kettingbrief en scheurde die kwaad in verschillende 
stukjes.

Prof. Top vond deze oplossing iets te drastisch. Na de mis vertelde hij 
de deken dat deze brieven zeker niet beantwoord of verder gestuurd 
mochten worden, maar ze mochten niet vernietigd worden. Ze waren 
immers waardevol voor het Seminarie Volkskunde aan de KU Leuven.

Het einde van dit verhaal?  In ‘Kerk en Leven’ verscheen een ‘rechtzetting’ 
van de preek: de parochianen mochten er zeker geen angst van hebben, 
maar ook niet vernietigen. Ze moesten integendeel bezorgd worden aan 
prof. Top!

Ann Driessen verwoordt dit als volgt: verwijder twijfelachtige berichten 
en mails. Als je over de herkomst twijfelt of over de identiteit van de 
verzender, beantwoord het bericht of de mail niet, stuur het niet verder, 
maar verwijder of ‘delete’ het. Voor je informatie voor waarheid aanneemt 
en verspreidt, informeer je: er zijn websites op het internet die foute 
informatie trachten te ontkrachten.

Be curious, not stupid (pag. 183)
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Haar slotwoord is (pag.187):
Doorbreek de ketting!
Verscheur die brief, ‘Delete’ die e-mail. Wis dat bericht.
En schrijf, telefoneer of vertel aan familie, vrienden en kennissen 
wat je wenst of wil in een persoonlijke brief, een mail, een bericht of 
een gesprek. Doe iets voor een ander mens. Dat is wat mijn vader 
probeerde te doen, en ik nu ook doe.

Ik heb het boek met zeer veel interesse en plezier gelezen. Of om het in 
de taal van de boekbesprekingen van in de tijd van het college te zeggen: 
een boek om in één adem uit te lezen.

Na het lezen van de talrijke voorbeelden in dit boek en van de praktische 
aanbevelingen die Ann Driessen gaf, blijf ik nog altijd met onopgeloste 
gevoelens achter: Wat is het nut en wat zijn de motieven om valse verhalen 
over kinderen met kanker of mensen met dementie te verspreiden?

Voor Ann’s vader waren de initiatiefnemers – zonder enig bewijs en 
onderscheid – onevenwichtige typen, geestelijk gestoorden, psychopaten 
of labiele fi guren die kettingbrieven versturen om hun macht te tonen en 
mensen de stuipen op het lijf te jagen … maar dat is moeilijk uit te maken.  
(pag.67)

Maar wie heeft Hildes bedelbrief verstuurd? Hij kwam van het ‘juiste 
e-mailadres’, maar niet vanuit Oekraïne. Ik ontmoette haar immers de 
dag dat de mail verstuurd werd, in Rotselaar. En waar ik zeker van ben: 
Hilde behoort absoluut niet tot de categorie mensen waar vader Mathieu 

het over had, integendeel!
Ann Driessen, Het moest maar eens waar 
zijn … over kettingbrieven, kettingmails en 
kettingberichten.
Soest, Boek-scout, 2017, 204 p., ill.;
ISBN 978-94-022-3195-3; 20 euro.  

Johan Lambrechts
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AANKONDIGINGEN
Voor gedetailleerde info over de bals, feesten, evenementen 
en festivals tijdens de zomermaanden kan je terecht op onze 

website: http://www.instituutvlaamsevolkskunst.be
Cursussen

Kennismakingscursus Vendelzwaaien
• Zondag 22 oktober 2017 - Leuven

Meer info op www.vendelen.net
VTI Leuven - 13 tot 17 uur

Vendeliersverbroedering
• Zondag 26 november 2017 - Herentals

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

IVV Activiteiten

Statutaire Algemene Vergadering
• Zaterdag 25 november 2017 - Erps-Kwerps

Erfgoedhuis Kortenberg - 10u30 tot 12u30

■          ■          ■

■          ■          ■
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