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KALENDERKALENDER
Voor gedetailleerde info over activiteiten, bals, feesten, 

evenementen en festivals kan je terecht op onze websites:

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

IVV Activiteiten
Statutaire Algemene Vergadering

Zaterdag 24 november 2018
Voor alle leden - Uitnodiging volgt !

Voorstelling nieuwe publicatie
Zaterdag 6 oktober 2018 om 14 uur in Kortenberg
Iedereen welkom - Info volgt !

IVV Cursussen
Meer info over deze cursussen vind je ook op 

www.instituutvlaamsevolkskunst.be

Kennismakingscursus Vendelzwaaien 2018
• Zondag 21 oktober 2018 - VTI Leuven

Vendeliersverbroedering 2018
• Zondag 25 november 2018 - Herentals

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

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

Google-kalender

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

CONTACTCONTACT
IVV - Secretariaat

Jubellaan 123
2800 Mechelen
+32 15 633499

+32 496 593523
e-post: secretariaat@

instituutvlaamsevolkskunst.be

IVV - Zetel
Dorpsstraat 83
9190 Stekene

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

instituutvlaamsevolkskunst.be
Facebook: /InstVlaVolk
Twitter: @InstVlaVolk

Info en bestellingen
Je kan terecht op het secretariaat 

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

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

instituutvlaamsevolkskunst.be
of per e-post: bestellingen@

instituutvlaamsevolkskunst.be

Bank
BIC: KREDDEBB

IBAN: BE14 4163 0497 5183

Ondernemingsnummer
0414 508 714

Foto voorpagina
Folkloreensemble Gelmel - dans met emmers - winnende foto fotowedstrijd 50 jaar IVV

◊◊ ◊◊
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Instituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzw

Nooit brengt een oorlog vrede … 
was de titel van een volksspel, gedragen door de 11 Novembergroep. Het werd voor het eerst uitgevoerd 
in Kemmel op 11 november 1978. Daarna begon het gezelschap een ronde door Vlaanderen. Meer dan 

16.000 toeschouwers kregen zo de gelegenheid om dit stuk over Wereldoorlog I, voor en door eenvoudige 
mensen te smaken. Ondertussen zijn we 40 jaar verder. Naarmate 2018 vordert, zal de ene manifestatie 
na de andere over WO I geprogrammeerd worden. IVV wou zeker niet de laatste zijn met een bijdrage.

De ‘zwarte doos’ in het Dienstencentrum Amelberga van Stekene was stevig gevuld op zaterdag 21 april 
jongstleden. Stekene kreeg een primeur met de voorstelling van het boek WO I, een kruispunt in het alledaagse 
leven of een veranderende Vlaamse samenleving. Burgemeester en schepenen en leden van de Gemeenteraad 
vonden deze aangelegenheid belangrijk genoeg om ze met hun aanwezigheid te vereren. Vertegenwoordigers 
van diverse volkskunstgroepen en –organisaties waren erbij. De plaatselijke Heemkundige Kring d’Euzie en 
Davidsfonds Stekene waren eveneens vertegenwoordigd.

Auteurs Henri Vannoppen en Maria Rutten belichtten met enthousiasme de inhoud van het boek. Het is een 
mengeling van een lees- en kijkboek. Zoals de kaft al laat vermoeden, dompelen de auteurs ons onder in de 
vijver van het leven van iedere dag. En die vijver veranderde grondig door WO I. Hierbij enkele voorbeelden. 
Maria Rutten boeide ons met de voorstelling van allerlei technieken om het vrouwelijk haar in bedwang te houden 
of te laten buigen en krullen volgens de grillen van de draagster. De haartooi werd ingrijpend beïnvloed door 
de oorlog. Er is een duidelijk verschil tussen vóór en na. De zelfstandigheid van de vrouw gedurende de oorlog 
veruitwendigde zich in een praktischer haartooi, mede door het kapsel van Amerikaanse verpleegkundigen. Henri 
Vannoppen vulde verder aan. Hij had het onder andere over ‘Congolees vlees’ (viande congelée), het invoeren van 
de kerstboom en kerstgebak onder vorm van de vroegere kerstblok (‘bûche’), de invoer van ‘nen jazz’ als nieuwe 
gezelschapsmuziek, het wegdeemsteren van het ‘befjagen’ en het importeren van de ‘Spaanse’ griep. Echt het 
lezen waard in het vlot toegankelijke boek met meer dan 150 illustraties.

EDITORIAALEDITORIAAL

Dr. Hist. Henri Vannoppen Maria Rütten Burgemeester Stany De 
Rechter in gesprek met Henri 

Vannoppen

Het orkest van Volkskunstgroep Reintje Vos
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Een groot deel van gegevens en beelden voor dit boek, uitgegeven door het IVV, komt uit de archieven van het 
Erfgoedhuis Kortenberg in Erps-Kwerps (Documentatiecentrum en Beeldbank via secretaris Monique Meys en 
bestuurslid Paula Lelong). Afbeeldingen en documentatie in verband met haartooi werden ter beschikking gesteld 
door Maggy Exelmans. Dank zij foto’s en tekeningen van plaatselijke Heemkundige kring d’Euzie (via Edy Hofman 
en John Buyse) kreeg het boek een Stekens tintje. Voor verwerking van teksten en foto’s zorgden Machteld Van 
den Bossche en Hugo Bulterijst.

De opgang van de papaver is iets wat het boek niet behandelt. Niet dat de papaver, offi  cieel grote klaproos of 
Papaver rhoeas L., niet bekend was vóór WO I. Rembert Dodoens vermeldt ze in zijn ‘Herbarius oft Cruydt-Boeck’ 
uit de 16de eeuw als ‘Clapperroosen oft Collebloemen’. Hij weet erbij te vertellen dat 500 jaar geleden waterige 
aftreksels gebruikt werden bij longinfecties en pijn. Hij trekt dat gebruik wel sterk in twijfel als een ‘dwalinge’ (1). 
Extracten van de klaproos worden nu soms nog aangewend om een donkere kleur te geven aan hoestsiropen. 
Klaproos bevat wel alkaloïden, waaronder het rhoeadine, maar in veel te lage concentraties om enig eff ect te 
hebben(2). Geen baat voor soldaten op het slagveld dus.

Het was wel bekend dat klaprozen snel terug aan het groeien gingen op terreinen die sterk waren omgewoeld. 
Klaprozen waren de kenmerkende begroeiing op het slagveld na de slag van Waterloo in 1815. Meer dan 100 
jaar vroeger was er de slag van Neerwinden (29 juli 1693) waarin Willem III van Oranje verslagen werd door 
Maarschalk François Henri de Montmorency-Bouteville, hertog van Luxemburg. Deze slag werd als een van de 
bloedigste beschouwd uit de 17de eeuw. Ongeveer 20.000 soldaten lieten het leven. Een jaar later stond het 
terrein vol klaprozen, als het ware een eerbetoon aan de gesneuvelden. Een legende geeft een verklaring voor de 
zwarte vlekken op de kroonbladeren. Het zou een straf van God zijn omwille van de trotse wijze waarop de grote 
klaproos zich laat zien. Daarom wordt de klaproos weleens ‘duivelsbloem’ genoemd. In bloementaal betekent 
‘common poppy’ zoveel als: ik zal mij niet laten overtroeven. De naam kollebloem heeft te maken met het groeien 
tussen tarwe (wanneer er geen herbiciden werden gespoten). In Rusland worden jonge leuke meisjes vergeleken 

(1) Dodoens R. Cruydt-Boeck. Plantijnsche Druckerije, Antwerpen 1608 pp. 796-798.
(2) Bruneton J. Pharmacognosy: phytochemstry of medicinal plants, Ed. Tec & Doc, Paris 1999 p. 919-920.

Figuur: klaproos of Papaver rhoeas L. in Vlaamse velden
(bron: http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/ geraadpleegd op 3 juni 2018)
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met klaprozen. Ze mogen evenwel geen klaprozen blijven, want anders worden ze aanzien als te intrigerend. 
Verschillende tradities brengen de klaproos in verband met bliksem en donder (Beieren). Engelsen vinden het geen 
goed idee om klaprozen te plukken: ‘plucked poppies make thunder’. In Wallonië krijgt de klaproos de epitheta 
Fleûr di tonîr, Tonîre, fl eur du toni, Tonouêr. Toch worden de bloemen ook opgehangen onder afhangende daken of 
euzies om het huis te beschermen tegen blikseminslag. John McCrae schreef in 1915 reeds zijn wereldberoemde 
woorden: ‘In Flanders fi elds the poppies blow between the crosses, row on row’. De klaproos werd na WO I dé 
bloem van de herdenking. In 1921 organiseerde het Britse legioen zijn eerste Poppy Day. Sedert die offi  ciële 
promotie prijkt de klaproos in ieders knoopsgat, op ieders kleedje, aan de Menenpoort, op de graven van bekende 
en onbekende soldaten. Die alomtegenwoordige klaproos herinnert ons aan de dwaasheid van die eerste ‘groote 
oorlog’. Ze maakte Vlaanderen in de hele wereld bekend, tot in Australië en Nieuw-Zeeland(3).

WO I was een donkere tunnel. Miljoenen mensen werden de tunnel ingejaagd, niet vermoedend welke 
verschrikkingen hen te wachten stonden. Eens de tunnel door, kwamen ze terecht in een andere wereld. WO 
I, een kruispunt in het alledaagse leven of een veranderende Vlaamse samenleving is een mooie illustratie van 
wat auteurstalent en samenwerking vermag, mits totaal vrijwillige inzet. Hartelijk dank aan allen die meewerkten 
aan de realisatie. Dank ook aan de Gemeente Stekene die een ploeg werkbijtjes ter beschikking stelde (onder 
leiding van hoofdbij Valerie Lambertyn). Op deze wijze geraakt het Instituut voor Vlaamse Volkskunst steeds meer 
geïntegreerd in de Stekense culturele gemeenschap.

We wensen de lezers een boeiende lees- en kijktocht met feitenmateriaal van vóór en na Wereldoorlog I !
Gert Laekeman

Voorzitter van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst

(3) De Cleene M, Lejeune MC. Compendium of symbolic and ritual plants in Europe. Mens & Cultuur Uitgevers, 
Gent 2003: pp. 479-486.

WERKING IVVWERKING IVV
Algemene Vergadering IVV vzw

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

Noteer de datum alvast in je agenda, meer info volgt !
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SPROKKELINGENSPROKKELINGEN
In Memoriam Marc De Maertelaere

Andermaal ontviel ons een erelid van IVV. Op 29 april jongstleden overleed Marc De Maertelaere. Marc 
mocht de leeftijd van 94 jaar bereiken. Met hem verliezen we een minzame liefhebber van volksdans en 

volkskunst in het algemeen.

We waren met meer dan 200, om Marc op maandag 7 mei jongstleden een warm afscheid te geven.

Marc was aanvankelijk in het Gentse actief als dansleider in de volksdansgroep ‘Dulle Griet’, in de volkskunstgroep 
‘Roeland’ in het land van Waas en tenslotte in de Volkskunstgroep ‘de Moddevijvere’ in Laarne. Marc’s dansstijl 
blijft velen bij die van hem instructie mochten krijgen. Marc had bij het dansen oog voor hoff elijkheid tegenover 
zijn vrouwelijke danspartners. Zijn liefde voor Scandinavië en Oostenrijk wordt mede geïnspireerd door de rijke 
traditie aan dansen, muziek en liederen die deze landen nog steeds kenmerkt. 

Marc werkte in 1965 mee aan de eerste publicatie van het Vlaams Dansarchief, publicatie waarin de Kadril van 
Achtel wordt beschreven. Hij bleef een trouwe medewerker zolang het hem gegeven was. Wanneer Marc niet 
meer kon deelnemen aan werkstonden, bleef zijn belangstelling voor IVV levendig. Marc had een klare kijk op 
Vlaamse Volkskunst. Hij liet ruimte voor interpretatie van dansbeschrijvingen zolang de eigenheid van de dans 
maar bewaard bleef, met garantie van een kwalitatief hoogstaande uitvoering. Marc gaf zijn archief in beheer van 
IVV. Het berust in KADOC, het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving 
van de KULeuven.

Voor al zijn verdiensten kreeg Marc in april vorig jaar de titel van IVV-Erelid.

Jammer genoeg is Marc niet meer bij ons zoals wij dat zouden willen. Hij blijft wel verder leven bij allen die hem 
mochten kennen, waarderen en liefhebben. Hij kon ondernemen. Het unieke bedrijf dan zoon Jan nu deskundig 
leidt, heeft Marc opgericht. Met al zijn kwaliteiten bleef Marc nochtans een warme, toegankelijke en eenvoudige 
persoonlijkheid.

Het heengaan van Marc vervult ons met een gevoel van leegte, maar tevens van dankbaarheid. Leegte, omdat 
iemand die we graag zien, altijd te vroeg heengaat. Dankbaarheid voor wat Marc heeft kunnen betekenen voor 
elk van ons.

Marc heeft zelf dat gevoel van leegte moeten verwerken toen hij, 11 jaar geleden, zijn echtgenote Mieke moest 
laten gaan. Spijts alle liefde en medische kennis, was niemand in staat om Mieke hier te houden. Wellicht dansen 
Marc en Mieke nu samen, een Schottisch, een Hambo, of een Ländler, in het land dat elk verstand te boven gaat.

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

Prijs
30 euro (afhaalprijs - verzendkosten 6 euro)

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

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

Het kostuum van de piepel. In dit kostuum dans de piepel de 
piepeldans, om de weg vrij te maken voor de stoet van de Sint-

Sebastiaansgilde van Stekene. De piepeldans van Stekene is 
totnogtoe de enige traditionele dans uit Oost-Vlaanderen die 

beschreven werd in een IVV-uitgave.
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Zonder drank, genen klank!

Halveer de calorieën, verdubbel het plezier,

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

Limonades zonder calorieën

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

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

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

ADVERTENTIEADVERTENTIE
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VENDELENVENDELEN

VL A A M S VE N D E L A R C H I E F  -  VAVL A A M S VE N D E L A R C H I E F  -  VA
Leden: Herman Oyen, Rudi Vercauteren, Philip Bogman, Stefaan Haesen (secretaris) en Stefaan Princen

Contact: wgVA@instituutvlaamsevolkskunst.be

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

Vergaderingen: maandelijks

VOLKSDANSVOLKSDANS
Geschiedenis van De Margriet, lintendans

In 1966 was er voor de tachtigste verjaardag van het grootwarenhuis 
Grand Bazaar een groot bal in de stadsfeestzalen van de stad 

Antwerpen.

De toenmalige fi liaalhouder in Sint-Niklaas, de heer De Bode, nam 
contact op met de voorzitter van ‘Boerke Naas’, Nest Van Eynde, om 
een dans te maken voor het feest. Samen met enkele personeelsleden 
en leden van Boerke Naas wilde men deze dans voorstellen op 
het bal. Het thema van dat jaar was een margriet (de bloem).
Voor de muziek was er snel een oplossing. Bij toeval had Juul Puymbroeck, de 
toenmalige accordeonist, virtuoos en componist, voor zijn vrouw Margriet 
een muziekstukje geschreven en gaf haar naam aan zijn compositie.
Deze dans, De Margriet, was iets eenvoudiger dan wat er nu gedanst 
wordt. De dans werd rond 1970 door dansleiders Nest Van Eynde en Hugo 
Pieters aangepast voor echte volksdansliefhebbers. De Margriet werd ook 
uitgegeven door het Vlaams Dansarchief en wordt nu in heel Vlaanderen 
door vele volksdansgroepen rond de meiboom gedanst.

Sigrun Van Eynde

◊◊

VL A A M S DA N S A R C H I E F  -  DAVL A A M S DA N S A R C H I E F  -  DA
Leden: Gert Laekeman (voorzitter), Koenraad Augustyniak, Hugo Bulterijst, Dirk Janssens, Lisette Luyckx, 

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

Contact: wgDA@instituutvlaamsevolkskunst.be

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

Vergaderingen: driemaandelijks

◊◊



Instituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzwInstituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzw Tijdschrift Volkskunst :: Jaargang 42 :: nummer 2 :: Juni 2018

1010

STREEKDRACHTENSTREEKDRACHTEN
Van pastel en kokanjes uit wedeblauw over indigoblauw 
tot een blauwe kiel van sermelijns lijnwaad of ‘Bleu de 

Sart-Moulin’… of blauw van elitair naar populair
Dr. Henri Vannoppen

1. Blauw was in de middeleeuwen elitair
Blauw was er in de middeleeuwen alleen voor welgestelden. Heiligen en vooral Maria en edellieden werden 
voorgesteld in blauw. In het ‘Book of Kells’ (ca. 800) waren de vooraanstaanden en vooral de heiligen gekleed in 
blauw. Het Book of Kells was een Evangeliarium, dus een boek met de 4 evangeliën, geschreven door Keltische 
monniken. Kells verwijst naar de abdij van Kells in het Graafschap Meath in Ierland. Men dacht dat het boek 
gemaakt was door Sint–Columba van Iona (+597), maar ondertussen hebben historici bewezen dat het dateert 
uit de tijd van Karel de Grote.

Op het Tapijt van Bayeux (rond 1066) vinden we goed bewaarde stukken geborduurd blauw, geverfd met wede. 
Het tapijt van Bayeux is een wandkleed dat de geschiedenis van de slag van Hastings in 1066 weergaf. In deze 
veldslag versloeg Willem de Veroveraar uit Normandië de Angelsaksische koning Harold en zo werd Willem koning 
van Engeland. Zijn echtgenote Mathilde van Vlaanderen (‘la Reine Mathilde’), dochter van Boudewijn V, Graaf 
van Vlaanderen, zou volgens de overlevering met haar hofdames het tapijt geborduurd hebben. Ondertussen 
weten we dat het 20 tot 30 jaar na de slag bij Hastings in Engeland vervaardigd werd. Het tapijt wordt nog steeds 
bewaard in Bayeux in het departement Calvados in Normandië.

Lijfeigenen en horigen konden zich geen blauw permitteren. Ze waren aangewezen op doodgewone grijze en 
bruine kleuren en wellicht vaalgele kleuren. Die waren eenvoudiger te verven en veel goedkoper. Blauw was dus 
in de middeleeuwen duidelijk elitair voor heiligen en edelen(1).

2. Wedeblauw bij de Picten
Blauwe verfstof bekwam men in West-Europa reeds in het begin van onze tijdrekening uit de wede of de isatis 
tinctoria L(2). Plinius de Oudere beschreef de Picten, die zich beschilderden of tatoeëerden met wedeblauw om er 
afschrikwekkend uit te zien. De Picten waren de stammen in het noorden 
van Schotland, die in confl ict kwamen met de Romeinen in het begin van 
onze tijdrekening. Dat was in Groot-Brittannië.

3. Pastel en kokanjes uit wede
De wede werd in de 12de eeuw uit Afrika op het Europees vasteland 
ingevoerd. Wede kwam het eerst voor in Italië, daarna in de Nederlanden. 
Uit wede kan een blauwe kleurstof pastel gewonnen worden. De bolletjes 
kleurstof werden ‘kokanjes’ genoemd naar het Franse ‘cocagnes’. De 
streek tussen Toulouse, Albi en Carcasonne in de Languedoc in Zuid-
Franrijk heette men ‘Pays de Cocagne’ omdat daar wede verbouwd werd. 
Men noemde pastel daar ‘l’Or bleu du Pays de Cocagne’ of het blauwe 
goud van het gebied ‘Pays de Cocagne’.

De wedeplanten werden geoogst vlak voor de bloei. Ze werden in 
stukken gesneden, met een molensteen geplet en vervolgens aan een 
rottingsproces onderworpen. Zo bekwam men een kleiachtige pasta, de 
pastel. Hieruit draaide men balletjes, de kokanjes. Deze werden gedroogd 
en verkocht aan de ververs.

4. Het belang van urine voor de ververijen en 
de ‘kruikenzeikers’ van Tilburg
De kokanjes liet men bij de ververs drie weken in menselijke urine weken. 
De kuipververijen verspreidden dan ook een afgrijselijke stank in de 
textielsteden zoals Tilburg in Noord-Brabant. De inwoners van Tilburg 
hielden er de spotnaam ‘kruikenzeikers’ van over. Op het centrale plein in 
de binnenstad van Tilburg vindt men voor de duur van het carnaval een 
levensgroot standbeeld van een afgesloofde textielarbeider, die een kruik 
op de juiste hoogte houdt en met de andere hand zijn kiel omhoog trekt.

Urine werd gebruikt bij het vollen, het wassen en het verven van wollen Afbeelding 1.
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stoff en. Bij het verven van de wol bevorderde de urine het gelijkmatig verdelen van de verf. Een verfboek van 
1822 schreef voor een bepaald procedé ’15 emmers pis’ voor. In de 17de en 18de eeuw werd in de textielsteden 
massaal gebruikt gemaakt van urine(3).

Men duwde de wol in de urinekuipen  en het resultaat was geelachtig zoals urine. Wanneer de wol droogde, werd 
de kleur groen en door de oxidatie of het blootstellen aan de lucht blauw. Indien men feller blauw wenste, moest 
men de wol er verschillende keren induwen(4).

Het weekproces werd op een zaterdagmiddag ingezet en men liet het staan tot maandagochtend en hing het dan 
op. Daardoor hadden de wevers verplicht vrij op maandag als het textiel droogde. Zo sprak men van een ‘Blauwe 
maandag’.

5. Indigoblauw zorgde voor een handelsoorlog
In de tropische en subtropische streken kende men de Indigostruik, die indigo of de Indigo Tinctoria leverde. Indigo 
kwam oorspronkelijk uit India De kleur van indigoblauw is intenser. Indigo bevatte 30 keer zoveel kleurstof als 
wede en was dus ook goedkoper. Men kon indigo ook reduceren tot poeder. waardoor men het langer kon bewaren 
voor verder gebruik. Het werd een handelsoorlog tussen wede en indigo. Frankijk en Duitsland verboden in de 
16de eeuw geïmporteerde indigo om hun eigen wede-industrie te beschermen. De Portugezen, de Nederlanders 
(Verenigde Oostindische Compagnie) en de Engelsen voerden indigo uit India in West-Europa in, waardoor de 
wedecultuur instortte.

6. Synthetische indigo of synthetisch blauw
In 1865 begon de Duitse scheikundige Adolf von Baeyer met indigo te werken. Dit resulteerde in de synthese van 
indigo in 1880. BASF ontwikkelde een commerciële productietechniek die vanaf 1897 in gebruik werd genomen. 
Rond 1913 was het natuurlijke indigo vrijwel geheel vervangen door synthetisch indigo(5).

7. ‘Bleu de Sart-Moulin’ in Braine l’Alleud en ‘sermelijns lijnwaad’
Sart–Moulin is een gehucht van Braine l’Alleud in Waals-Brabant. In 1790 begon Charles-Louis Pieret daar met een 
blauwververij. Blauw werd belangrijk voor de blauwe voorschoten en voor de blauwe kielen, die vanaf de Franse 
periode populair werden. Charles–Louis Pieret stierf in 1813. Zijn zoon Jean–Baptiste Pieret (1790-1877) zette de 
blauwververij verder. De Slag van Waterloo volgde in 1815. Jean-Baptiste Pieret hielp mee gesneuvelde soldaten 
te begraven op het slagveld. Men mag niet vergeten dat de Leeuw van Waterloo op het grondgebied van de 
gemeente Braine  l’Alleud ligt. Dieudonnée Decuyper (1792-1888), de echtgenote van Jean-Baptiste Pieret redde 
op het slagveld een Oostenrijkse soldaat Schneider, die verver van beroep was. Als dank voor zijn redding leerde 
hij Pieret hoe hij de blauwververij in Sart-Moulin sterk kon verbeteren met zijn Oostenrijkse technieken. Tot daar 
de familieoverlevering Pieret.

De blauwe kleur was belangrijk voor de blauwe kiel, het symbool van de Revolutie van 1830. De Burgerwacht 
droeg blauwe kielen, de boer en de werkman volgden. Koning Leopold I werd spottend door de Nederlanders 
de ‘Koning der Blauwkielen’ genoemd. Jean-Joseph Pieret (1816-1890), de 3de generatie, werd opgevolgd door 
zijn dochter Adeline Pieret (1852-1943), die Clément Demanet huwde, en door zijn kleinzonen Armand Demanet 
(1874-1953) en Raymond Demanet (1876-1962)(6). De fabriek Demanet was in Brabant gekend om haar ‘sermelijns 
lijnwaad’ en daar vinden we Sart-Moulin in. Een goede blauwe kiel of ‘fuik’ was gemaakt uit ‘sermelijns lijnwaad’. 
Zo vertelde ons Hubert Verboomen, die uit Erps afkomstig was, maar in Braine l’Alleud woonde. Hij wees er ook 
op dat ‘sermelijns lijnwaad’ de sterkste stof voor blauwe kielen was. Zijn vader Frans Verboomen droeg rond 1880 
nog een fuik uit ‘sermelijns lijnwaad’ uit de fabriek van de gebroeders Demanet. Deze fabriek viel stil na W.O.I, 
maar draaide nog op volle toeren in 1914(7).

Afbeelding 2. Afbeelding 3.
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8. De blauwe kiel
De kiel was een los over het bovenlichaam hangend, gesloten kledingstuk, 
aan borstzijde helemaal gesloten, behoudens een split van zowat 30 cm. 
De hals is afgezet met een opstaand kraagje van 2 à 3 cm. De mouwen zijn 
zeer breed ingezet met het oog op zoveel mogelijk bewegingsvrijheid(8). 
Veehandelaars droegen lange blauwe kielen tot aan de knieën o.a. ‘de 
Teussers’ (veekooplieden) van Bertem in Vlaams-Brabant.

9. Blauw werd populair in het Nieuwe Regime
Waar blauw in de middeleeuwen de kleur voor edelen en heiligen was, 
dus een elitaire kleur, was dit niet meer het geval in de 19de en 20ste 
eeuw. Blauw werd echt populair: de blauwe kiel, de blauwe voorschoot 
met borststuk zowel voor mannen als voor vrouwen en niet te vergeten 
de jeanscultuur naar onze tijd toe. Terecht schreef Ilse Bogaerts dat de 
blauwe kiel evolueerde van gewoon werkhemd tot hoogmodisch symbool 
van België: de blauwe kiel van 1830, het uniform van de burgerwacht.

Maar ook de werkman koesterde de blauwe kiel zoals in het lied ’De blauwe 
kiel’ beschreven wordt. In het Liederboek van Groot Nederland door Coers 
vonden we:

De Blauwe kiel
Des morgens vroeg als mij de klok komt wekken.
Dan spring ik uit mijn bed, begin met spoed. 
Ik kleed mij aan om mijn lichaam te bedekken met mijn kiel,
hij staat de werkman goed.
Reeds welgezind begeef ik mij aan ‘t werken 
’t is mij gelijk al wat de rijke doen;
Mijn werk geeft kracht om ‘t harte te versterken .
De blauwe kiel die staat de werkman goed!
Mijn werk geeft kracht om ‘t harte te versterken .
De blauwe kiel die staat de werkman goed!(9).

Noten:
(1) M.EKEN. Hoe blauw was blauw. Intrigerende historie van 

betekenisvolle kleur-Handwerken zonder Grenzen. Nr. 172, p. 58-60.
(2) Zie internet: wikipedia.org.wiki/Wede (geraadpleegd op 18 maart 

2018)
(3) H.VAN DOREMALEN en P.SPAPENS. Kruikezeikers. Mythe en 

werkelijkheid van een Tilburgs fenomeen. Uitgave Stadsmuseum 
Tilburg.

(4) H.VANNOPPEN. Van hoed tot ondergoed. Streekdrachten in Vlaanderen. 
Leuven, 2010, p. 226.

(5) Zie internet: wikipedia.org.wiki/Indigo_(kleurstof) (geraadpleegd op 18 maart 2018)
(6) Art. Bleu de Sart–Moulin op internet (geraadpleegd op 18 maart 2018).
(7) H.VANNOPPEN. De streekdrachten in het aloude Hertogdom Brabant-De Brabantse Folklore, maart 1978, nr. 

217, p. 85.
(8) H.VANNOPPEN. Streekdrachten in onze gewesten. Gent, 1993, p. 81-86.
(9) I.BOGAERTS. De blauwe kiel van werkhemd tot hoogmodisch symbool van België in H.VANNOPPEN. Van hoed 

tot ondergoed. Streekdrachten in Vlaanderen. Leuven, 2010, p. 62.

Illustraties:
1. De kruikenzeiker van Tilburg
2. De fabriek ‘Bleu de Sart-Moulin’ in 1881
3. De fabriek ‘Tissage de Sart-Moulin’ in Braine l’Alleud
4. Boswachter Petrus–Joannes Poedts uit Kampenhout met faas en blauwe kiel, omstreeks 1880 (Collectie 

Erfgoedhuis Kortenberg)
5. Kind gekleed in kiel van de vrijwilligers van 1830 (Collectie Koninklijk Legermuseum inv. nr. 400970)

Afbeelding 4.

Afbeelding 5.
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◊◊

ST R E E K D R A C H T E N C O M M I S S I E  -  SDST R E E K D R A C H T E N C O M M I S S I E  -  SD
Leden: Henri Vannoppen (voorzitter), Etienne Vankeirsbilck, Maria Rütten, ...

Contact: wgSD@instituutvlaamsevolkskunst.be

Activiteiten: bezoek tentoonstellingen, voordrachten, publicaties

Vergaderingen: niet op regelmatige tijdstippen

COMMUNICATIECOMMUNICATIE

◊◊

WE R K G R O E P CO M M U N I C A T I E  -  CMWE R K G R O E P CO M M U N I C A T I E  -  CM
Leden: Stefaan Haesen (voorzitter) en Johan Lambrechts

Contact: wgCM@instituutvlaamsevolkskunst.be

Activiteiten: tijdschrift Volkskunst, huisstijl, folders, affi  ches, opmaak publicaties, webstek, webwinkel

Vergaderingen: driemaandelijks

ARCHIVERENARCHIVEREN

◊◊

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

Contact: wgAR@instituutvlaamsevolkskunst.be

Activiteiten: inventarisatie en beheer AiB, werving en opvolging

Vergaderingen: tweemaandelijks
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“Oe est mê junder? Alles hoet?’ We bellen aan een huis 
met opschrift ‘Dupond’. Te verrast en te verbaasd om in 
mijn Vlaemsch ‘stief hoet’ te antwoorden, blijf ik bij het 
formele ‘Madame Dupond? Yolande Dupond’? Etienne en 
Yolande begroeten elkaar heel wat hartelijker. Zij kennen 
mekaar dan ook al jaren. Bijna vijftig jaar. Toen werden 
er in Belle stages in Vlaamse dansen georganiseerd. 
Adriaan Claeys, Andrea Sterck, Etienne Van Keirsbilck, 
Nora Vande Voorde en André De Bra verleenden hieraan 
hun medewerking. Eenzelfde initiatief ging ook door 
Duinkerken en daar vertegenwoordigde Renaat Van 
Craenenbroeck Vlaanderen en het Vlaams Dansarchief.

Dit alles had ik gelezen in een artikel dat Marie-
Christine en Patrick Bollier schreven in het 69ste 
jaarboek ‘Les Annales du Comité Flamand en France’. 
Dit verscheen in 2014 naar aanleiding van de 300ste 
verjaardag van de vrede van Utrecht in 1713. De 
Zuidelijke Nederlanden werden toen toegewezen aan 
keizer Karel VI en Lodewijk XIV mocht defi nitief het al 
aangehechte Frans-Vlaanderen behouden.  Voor dat 
artikel kwam Patrick verschillende keren opzoekingen 
doen op het secretariaat van IVV, toen nog in Lokeren. 
In ‘Danses et Frontières’ maakten de auteurs een 
grensoverschrijdende reis doorheen de geschiedenis 
in de wereld van de dans.  Zij hadden een verrassend 
ruime kijk op het begrip grens. Een grens is immers 
heel wat meer dan de ‘stippellijn tussen twee landen in 
de atlassen’. Grenzen zijn er ook in het gedrag van de 
mensen. Zij kunnen afhangen van de opvoeding, het 

milieu, de stand…

Dit artikel intrigeerde me enorm en spoorde me aan 
eens naar Frans-Vlaanderen te trekken om er kennis te 
maken met de Vlaamse dansen, de Vlaamse folklore, de 
Vlaamse kunst, het Vlaamse leven. De verwachtingen 
waren dus hoog gespannen wanneer we aanbelden 
en verwelkomd werden met een spontaan “Oe est mê 
junder? Alles hoet?”

Eens binnen stonden we voor de tweede verrassing. 
We waren niet de enige bezoekers. Yolande had nog 
mensen uitgenodigd. En jawel, het waren Marie-
Christine en Patrick Bollier.

Yolande begint haar verhaal in de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Ze was toen lid van de volksdansgroep uit 
Belle: ‘De Kadullen’. Net zoals iedereen bij ons ken ik 
natuurlijk het liedje ‘wij zijn al bijeen zotte kadullen… 
Maar dat het een oud volksliedje was dat rond 1850 
in Belle opgetekend werd, was nieuw voor mij. Die 
namiddag werd ook het eerste bewijs geleverd dat 
het beleid van de Franse overheid om geen talen van 
historische minderheden toe te staan, maar enkel Frans, 
de echte volksaard niet 
helemaal kan verbannen en 
uitroeien. Er wordt een oud 
boek ’Moeurs populaires 
de la Frandre Française’ 
bovengehaald. Op de 
voorkant van het kaft staat er 
een korte liefdesverklaring 
aan Vlaanderen. We noteren 
plaats en jaartal: Rijsel, 
1889.

Uiteraard komt ook Edmond De Coussemaker aan bod 
in het gesprek. Hij is afkomstig uit Belle en wij kennen 
hem het best als de schrijver van het liedboek ‘Chants 
populaires des Flamands de France’. Om dit samen te 
stellen trok hij ‘de boer op’ en noteerde hij alles wat 
hij hoorde: kerstliedjes, drinkliederen, minneliederen, 
kinderliederen, klaagliederen … Dit liedboek werd 
uitgegeven in Gent in 1856. Vanaf dan ontdekten 
muzikanten dat er in Frans-Vlaanderen een  enorme 
schat aan volksmuziek te vinden was. Dit boek werd 
snel een van dé bijbels voor elke volksmuzikant.  En 
’s avonds en ’s avonds … Het carillon van Duinkerke 
…  Het carillon van Ekelsbeke … La Vénétienne … Het 
zijn liedjes uit Frans-Vlaanderen die op het repertoire 
van vele volksmuziekgroepjes staan. Misschien heb je 

INTERVIEWINTERVIEW
IVV gaat vreemd

Eerst naar Frans-Vlaanderen
20 minuten nadat Etienne Vankeirsbilck me aan het Ieperse station oppikte, parkeren we, net over de 
‘schreve’, onze wagen in de schaduw van het belfort van Belle. Belle in het Nederlands, Bailleul in het 
Frans. We zijn in Frans-Vlaanderen, een bijzonder aantrekkelijke streek met vele kleine dorpjes met 

mooie namen,  af en toe zelfs nog in het Nederlands. Belle is de oudste stad van Frans-Vlaanderen. Net 
als de streek rond Ieper had de stad zwaar te lijden tijdens de eerste wereldoorlog en werd ze praktisch 

helemaal door bombardementen met de grond gelijkgemaakt. Ook het stadhuis en belfort moesten 
worden heropgebouwd. Om het Vlaams karakter van de stad te benadrukken werden ze in neo-Vlaamse 

stijl opnieuw opgebouwd. In Belle vindt men ook nu nog een centrum voor de verspreiding van de 
Nederlandse taal in Frans-Vlaanderen.

Belle: Belfort
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deze muziekskes ook al gehoord op de beiaard van het 
parlement. Hoe ze daar komen? Dat moet je absoluut 
eens aan Willy Kuijpers vragen. Zijn ogen tintelen nog 
altijd van pret wanneer hij dat verhaal vertelt. Als jong 
parlementslid vroeg men hem het repertoire te kiezen 
dat op die beiaard moest gespeeld worden. Uiteraard 
mocht de helft slechts uit Vlaamse liederen bestaan. 
De andere helft moest uit het Franse taalgebied komen. 
Tussen de Nederlandstalige liederen was de keuze snel 
gemaakt. Voor de Franstalige trok Willy naar Frans-
Vlaanderen en zo was iedereen gelukkig. 
Vooral Willy!

Decoussemaker, jurist van opleiding, 
deed echter meer dan muziek noteren. In 
1853 richtte hij het ‘Comité Flamand de 
France’ op. Met dit initiatief hoopte hij het 
verdwijnen van het gesproken Nederlands 
(Vlaams) een halt toe te roepen.

Maar terug naar Yolande’s verhaal over 
de Kadullen. De naamkeuze en verwijzing 
naar het oude liedje is logisch:  ‘Les 
paroles de cette chanson évoquent les 
réjouissances populaires des kermesses de 
jadis telles qu’elles ont été représentées 
par les peintres des Ecoles Flamandes. 
Quel autre nom pouvait-il mieux convenir 
à un groupe dont le but est de faire revivre 
les traditions de notre bon peuple de 
Flandres’ lees ik op de hoes van een oude 
vijfenveertig toerenplaat uit die periode.

Yolande, toen nog juff rouw Leeuwerck, 
stichtte samen met Anne-Marie Couchy 
in februari 1963 deze volksdansgroep. 
Aanvankelijk danste men een internationaal 
repertoire, zoals zovele groepen in die 
periode. Maar snel schakelde men over 
naar de Vlaamse folklore, en waar mogelijk 
naar de eigen streek rondom Belle. ‘Pourquoi chercher 
ailleurs ce qui se trouve à sa portée’ zegt Yolande (nu 
nog in het Frans). Voorbeelden van zulke dansen zijn 
‘het Carillon van Duinkerken’ en ‘la Danse des vierges’, 
genoteerd in Belle zelf. Deze dans werd enkel gedanst 
na de begrafenis van een jong meisje. ‘Hij zou zelfs 
verboden geweest zijn door de kerkelijke overheid’ 
voegt Yolande er nog aan toe.

Mooie, warme woorden werden er dan gezongen:
In de hemel is eenen dans,
Alleluia! 
Daer dansten all’ de maegdekens.
Benedicamus Domino.
Alleluia, alleluia.
’t Is voor Amelia
Alleluia
Wij dansen naer de maegdekens
Benedicamus Domino
Alleluia, alleluia!

Maar de dans die de doorslag gaf om ‘Vlaams te gaan’ 
was de ‘Klepper Valse’ die Marcel Couchy toevallig 
ontdekte in een Vlaamse platenwinkel. In de krant 
‘La Voix du Nord’ van 4 mei 1974 lees ik hierover: Les 
jeunes Bailleulois le dansèrent avec tant d’entrain et 
de bonheur, ils s’y sentaient si à l’aise qu’il apparut à 

l’évidence, que cette musique et ces fi gures avaient été 
composées et imaginées pour eux.” Lovende woorden 
voor deze eenvoudige gemeenschapsdans!

De Kadullen waren een succesrijke volkskunstgroep 
vertelt Yolande. Hun orkest en zangers droegen daar 
zeker toe bij. Er was een accordeonist, een vioolspeler, 
een tamboerijn, een fl uit, een contrabas en zeer 
populair waren de twee rommelpotspelers. ‘La Voix du 
Nord’ vond het instrument de moeite waard om er een 
beschrijving aan te wijden.

De groep trad op in de oude Vlaamse boerenkledij. 
Yolande is nog steeds fi er op de mutsjes in kant die 
door de meisjes gedragen werden.

Kantklossen was een belangrijke bezigheid in Belle. Het 
verving er in de 17de eeuw de lakennijverheid en er 
werd in 1664 in Belle een kantklosschool opgericht. Het 
kantklossen wordt er ook nu nog beoefend.

Een van de hoogtepunten uit het bestaan van de groep 
was wel de uitgifte van een 45-toerenplaatje. Hierop 
kan je luisteren naar Kareltje, Kareltje, Den Rommelpot, 

De Frans-Vlaamse Kadullen
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Nieuwjaerwensch, ’t Carillon van Duinkerke, Dans der 
Maegdekens, Ali Alo pour Maschero, le Savetier, Jan 
Smet.

Eenmaal heb ik de Kadullen zelf zien optreden in Leuven 
tijdens het ‘Internationale Lentefestival Volkscultuur’ in 
Leuven (een voorloper van de huidige Paasfeesten). 
Dat was in het begin van de zeventiger jaren. Ze 
ontmoetten toen ook hun naamgenoten, de Leuvense 
Kadullen.

Toen de Couchy’s omwille van organisatorische redenen 
beslisten te stoppen met de Kadullen, weigerden ze 
de leiding door te geven en hielden ze alle info ook 
voor zichzelf. Toestanden die vroeger jammer genoeg 
voorkwamen.

Maar buiten de Kadullen zijn er nog altijd andere 
volksdans- en volksmuziekgroepen in Frans-Vlaanderen. 
Er bestaat echter geen federatie die ze groepeert.

Yolande speelt nog altijd volksmuziek en ze vergast ons 
op een klein huisconcertje op de vlier. Haar stem is nog 
altijd zuiver en vast. Ze zingt voor ons ‘Kareltje, Kareltje, 
tsjip, tsjip’. De Coussemaeker klasseert dit onder de 
kinderliedjes, maar in het Liedboek van Lootens en 
Feys wordt dat onder de komische, satirische stukjes 
gerangschikt. Volgens hen gaat het om een boer die 
met ‘geleende kleeren eene rijk uitgedoste boerin 
tot vrouw neemt. Maar na het huwelijk zien zij dat 
zij elkander hebben bedrogen en vervallen zij in de 
uiterste armoede.’ Yolande houdt het echter bij het 
lieve kinderliedje:

Kareltje, Kareltje, tsjip, tsjip
En hadde geen hemdeke aan zyn lyf.
Noch geen broekjen aen zyn gat,
Wat een armen Karel is dat!
Meisje met yoen witte schoen,
Wey ie Karels broekje aendoen?
Ermen uyt en ermen in
’t was al naar Kareltjes zin.

Naarmate het gesprek en de namiddag vorderen, 
schakelt Yolande meer en meer over naar het Vlaemsch. 
Niet te verwonderen, want de Vlaemsche taal is nog 
altijd aanwezig in het dagelijks leven van de mensen. 
Yolande’s meisjesnaam bijvoorbeeld is typisch Vlaams: 

Leeuwerck. Feesten hebben Vlaamse namen. Zo wordt 
er in Belle de internationale wedstrijd ‘Potj’vleesh’ 
gehouden. In februari wordt er carnaval gevierd en om 
de twee jaar in september ‘la Fête du Hommelpap’. Dit 
bij het einde van de oogst van de hop. In Ekelsbeke 
wordt het ‘Patate Feest’ gevierd, in november in St. 
Jans Cappel ‘la Fête Flamande’. Op bruiloften wordt 
nog steeds de ‘boemlala’ gespeeld. Volksorkestjes 
spelen regelmatig op bals de oude dansen wals, 
polka, schottisch, farandole… en in de scholen 
en turnverenigingen worden nog steeds Vlaamse 
dansen geleerd om hun activiteiten op te fl euren. De 
‘Molenmazurka’ is een van die geliefde melodieën.

In 1978 werd in Kassel ‘Radio Uylenspiegel’ opgericht. 
Eerst was het een illegale zender die ijverde om de 
Vlaamse cultuur in Noord-Frankrijk 
te behouden. Maar begin de jaren 
80 kreeg Radio Uylenspiegel een 
zendvergunning bij de liberalisering 
van de FM-frequenties. Er wordt 
uitgezonden in twee talen en de 
zender kan ook tot over de grens 
worden ontvangen. Maar belangrijk 
is wel dat het weer mogelijk is 
in enkele scholen de ‘Vlaemsche 
Taele’ te leren. In Belle zijn er zo 
twee : één voor het Vlaemsch, en 
één voor het Algemeen Nederlands. 

Ook vanuit Vlaanderen is er uiteraard steun voor 
de Vlamingen in Frankrijk. Eén van de populairste 
initiatieven is ‘Flor Barbry’s Volkstoneel in Frans-
Vlaanderen’ dat reeds gedurende 35 jaar Vlaemsch 
toneel brengt en ook in Frans-Vlaanderen optreedt. 
Etienne is er een vurige fan van. Eén van de 
bestuursleden is Jef Leeuwerck uit Westouter, een 
naamgenoot van Yolande. Yolande is een verre 
achternicht van hem. Hun grootvaders waren broers. 
Over de grens komt vooral een ouder publiek naar de 
voorstellingen kijken. Maar toch is de belangstelling 
groeiend. Omdat er zowat overal cursussen ingericht 
worden door de zogenaamde ‘Akademie voor nuuze 
Vlaemsche Taele’ komen er veel van die cursisten naar 
die voorstellingen kijken. Dit seizoen werd er met  ’n 
Uutkom’ een bewerking van de novelle Lente van Cyriel 
Buysse gebracht. Zoals steeds zorgde de humoristische 
bewerking voor  een hilarisch avondje volkstheater ‘pur 
sang’. ‘En’ zegt Etienne, ’naarmate de avond vordert, 
wordt er minder en minder Frans, maar meer en meer 
Vlaemsch gesproken’. Een interessante tip: ga ook 
eens kijken volgend seizoen!

We begonnen dit verslag met het oversteken van de 
‘schreve’. Net zoals sommige dansen en liederen doen. 
Jan Smet, de Streep, Carillon van Duinkerke, en ’s 
avonds en ‘s avonds… Maar volgens Marie-Christine en 
Patrick zijn er heel wat meer grenzen te overwinnen 
voor de dansers. “La danse est avant tout un moyen 
d’expression”, zeggen zij. ”C’est un écrit du corps qui 
produit une personalité, un caractère, une émotivité, 
un ressenti, un mode de vie”. Omdat de danser eerst 
en vooral een mens is, komt hij onder de invloed te 
staan van zijn omgeving, familie, vrienden, streek, 
land … Dit grensoverschrijdend gedrag kwam niet echt 
tot uiting tijdens deze namiddag. De volksaard tussen 
Frans-Vlaanderen en Vlaanderen is fundamenteel niet 
verschillend, op enkele uitzonderingen na. Daar is 
het verschil tussen het Franse ‘tu et/ou vous’ en het 

Epinette des Flandres
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Eén van die woningen ziet er net iets nieuwer uit dan 
de andere. Daar  laat Gerda Van den Bos ons binnen in 
haar woning, met een verontschuldiging: ”Let niet op 
al die dozen en boeken. In de woning van de buurman 
was er enkele jaren terug een zware brand. Gans mijn 
huis was mee beschadigd, de plafonds, de muren, de 
gordijnen, de tapijten en ook mijn boeken. Alles moest 
herschilderd en gekuist worden. Alleen mijn boeken 
moet ik nog bijna allemaal opnieuw rangschikken. 
De laatste dozen zijn pas deze week teruggebracht. 
De nachtmerrie is bijna voorbij.” Ze loodst ons naar 
de veranda en tuin. Voorzichtig, tussen de dozen met 
boeken. Het zijn er veel. Ze hebben allemaal één 
constante: de dans!

Waarschijnlijk heeft Gerda het artikel van Marie-
Christine en Patrick Bollier nooit gelezen, maar je zou 
denken dat deze zin speciaal voor haar geschreven 
werd. Want dansen, dat is het lange leven van de jonge 
Gerda.

Grootmoeder speelde hierbij een grote rol. Ze bracht 
haar naar de rolschaatsbaan op ‘den berg’ in Borgerhout. 
Kunstschaatsen, samen met de twee zussen, was haar 
eerste grote liefde.  “Den berg”, vertelt Gerda, “lag op 
de resten van de oude fortengordel rond Antwerpen, 
waar nu de Singel en de ring liggen. Men kon er spelen, 
ravotten, zwemmen en in de winter op natuurijs 
schaatsen. En daar, aan de rand van Borgerhout, lag 
dan de commerciële rolschaatsbaan, waar ik samen 
met mijn jongere zussen dus ging kunstrolschaatsen bij 
de club den Amical.”

Bij het bekijken van de foto’s van toen valt het op 
dat er reeds volkse elementen gebruikt werden bij 
voorstellingen.

Vandaar naar de balletschool is maar een kleine stap. 
En bovendien, ballet ‘is goed voor de houding’, toch zo 
belangrijk voor een meisje. ”Grootmoeder bracht mij, 
en mijn jongere zusters, dan later naar de avondklassen 
van de Balletschool van de KVO, de Koninklijke Vlaamse 
Opera, toen gelegen op de Oever in Antwerpen”, vertelt 
ze verder. Ze volgen lessen bij dat Vlaamse monument 
Jeanne Brabants.  Gerda weet wat ze wil: van dansen 
haar beroep maken. Ongetwijfeld droomde ze van 
het zwanenmeer, de schone slaapster, Coppelia … 
Ze twijfelt niet. Pas zestien en een half jaar oud wordt 
ze aangenomen bij de Koninklijke Vlaamse Opera in 
Antwerpen. Vader van den Bos is niet tevreden. Maar 
Gerda is blij: ze kan dansen, hele dagen lang.

Wat later wordt ze verliefd op een Vlaams-Antwerpse 
bas, toen ook verbonden aan de KVO.

Ze huwt, geeft alles op en volgt haar zanger naar 
Duitsland. Het huwelijk houdt geen stand en ze 
keert terug naar Antwerpen. Daar staat ze dan, op 
straat, zonder uitzicht op een goede positie. Ze durft 
aanvankelijk niet meer dansen, ze heeft angst omdat 
haar ‘spieren te lang stilgelegen hebben’. Om brood op 
de planken te krijgen, gaat ze weer in de KVO werken.

Ze deed er de administratie voor directeur Renaat 
Verbruggen. Nadien gaf ze les. Klassieke dans. Een full-
time job aan de Academies van Borgerhout, Herentals 
en later van Merksem. Dit bleef ze doen tot ze, op 55-
plus, met pensioen kon in het onderwijs.

Enkele dagen later … Zeeuws Vlaanderen
Enkele dagen later voert Stefaan Haesen me naar Sint Jansteen … in Zeeuws Vlaanderen. Het is niet te 
geloven wat een metamorfose de natuur gedurende deze korte periode ondergaan heeft. Op weg naar 

Frankrijk was alles nog kaal, waren de botten vanuit de trein en auto niet te zien. Nu wordt alles groen en 
is alles vol fris lenteleven. We rijden langs ‘bekenden’ Nederland binnen: Boerke Naas, Drieske Nijpers, 

Reintje Vos ... naar een kraaknette wijk vol met frisse woningen met een heel klein voortuintje. Zo kennen 
we Nederland. 

Nederlandse gij. En als er over iemand gesproken werd 
was het steeds over monsieur et madame , maar nooit 
werden de voornamen genoemd.

De echte verschillen en grenzen werden wel belangrijk 
in het gesprek dat we enkele dagen later voerden over 
die andere schreve, in Zeeuws Vlaanderen, met Gerda 
van den Bos.

Een zeer jonge Gerda danst

Rolschaatsballet met vendelen



Instituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzwInstituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzw Tijdschrift Volkskunst :: Jaargang 42 :: nummer 2 :: Juni 2018

1818
“Ik heb al wel eens moeilijkheden gehad met de directeurs van de 
Muziekacademies van Borgerhout en Herentals”, gaat ze verder, 
“maar gedurende die dertig jaar vond ik hiertegenover compensatie en 
werkplezier bij de mooie dansvoorstellingen van mijn leerlingen en met de 
mooie examenuitslagen die ze behaalden. Meerdere traden ook op in mijn 
historische dansprojecten”. Ze is er - terecht - nog fi er op.

Gerda kwam in de ban van de ontwikkeling van de dans door de eeuwen 
heen. Hoewel ze toch nog het liefste zelf danste en optrad, ging ze op 
zoek naar bronnen die dansnotaties bevatten. Ze volgde zoveel ze kon 
stages en zomercursussen historische dans. In Frankrijk, Italië, Engeland, 
de Verenigde Staten. Dit alles gebeurde in haar vrije tijd, tijdens vakanties.

Toen werd de basis gelegd van haar indrukwekkende verzameling boeken 
van de dansmeesters uit gans Europa.

Vanaf de 14de eeuw noteerden dansmeesters hun dansen. Eén van de 
namen die vanaf dan regelmatig opdoken in ons gesprek was Thoinot 
Arbeau. Deze leefde in de 16de eeuw, was een Franse geestelijke en 
kannunik, maar ook componist en dichter. Arbeau dankt zijn bekendheid 
vooral aan zijn werk ‘Orchésographie’ (met als lange ondertitel: Traité 
en forme de dialogue, par lequel toutes personnes peuvent facilement 
apprendre et pratiquer l’honneste exercice des danses). Het is geschreven 
in de vorm van dialoog tussen leraar en student en was een handleiding 
voor de gezelschapsdans in het Frankrijk van de 16de eeuw. Er zijn met 

een 40-tal ‘branles’ ook volksdansen beschreven in dit werk. Door sommigen wordt dit werk beschouwd als de 
basis voor de fundamentele houdingen en passen in het klassieke ballet. “Neen, niet waar”, zegt Gerda, “die werd 
gelegd door de Zonnekoning Lodewijk XIV, samen met zijn dansmeesters onder wie Louis Pecour en Raoul-Auger 
Feuillet. Zij vonden ook een notatiesysteem voor de dans aan het hof van de zonnekoning uit en legden de nog 
steeds gebruikte balletterminologie vast, in het Frans natuurlijk.”

De dansboeken uit die tijd zijn echte pareltjes. Niet altijd gemakkelijk te ontcijferen. De muziek werd op een 
bepaalde manier genoteerd en onder de notenbalk werden symbolische aanwijzingen gegeven voor de passen 
en houdingen. Voor mij is zo een partituur een document in geheimschrift. Maar dank zij wetenschappers en 
specialisten kunnen de dansen uit die periode nu nauwkeurig gereconstrueerd worden.

Een van de eerste dansboekjes was het manuscript ‘dit des Basses-Danses’ van Maria van Bourgondië. Dit komt 
al uit ca. 1470. In de Koninklijke Bibliotheek te Brussel is ook een handschrift op perkament bewaard gebleven. 
Maria van Boergondië creëerde niet zelf haar ‘Basses Danses’. Zij verzamelde ze in het eerder geciteerde boekje. 
Deze werden door een of meerdere dansmeesters gechoreografeerd.

Ook Elizabeth I, Filips II lieten hun dansen door dansmeesters maken.

Maar zegt ze ook “Van Lorenzo de Medici en  Hendrik VIII is mij bekend dat zij zelf dansen maakten, elk volgens 
de dansmode van hun tijd. Ook aan het hof van de Oranjes werd er gedanst. Willem III, die vanaf zijn 7de jaar 
dagelijks tijdens het uur voor het middageten dansles kreeg, bleek van alle Oranjes over het meeste talent 
te beschikken. Met veel fl air danste hij ingewikkelde hoofdrollen in 
vele balletten, maar het meeste succes oogstte hij met een rol als 
Hollandse boerin”. Ooit was Gerda de partner van ‘Willem’ in dit ballet, 

‘Orchésographie’

‘La dance’ en dansbeschrijvingen van Feuillet
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ook als … Hollandse boerin. Historische dansen zijn dus 
lang niet zo saai als velen denken. Wie ze helemaal 
niet apprecieerden waren de Hollandse predikanten uit 
de 17de eeuw. Zij waarschuwden, tevergeefs, tegen de 
frivole danspassen en de diepe décolletés.

Via Jan Wouters en Mon Declopper en de Europeade 
leerde ze ook de volkskunst kennen. Oude historische 
dansen en volkskunst passen bij mekaar en kunnen 
goed gecombineerd worden. “Ik volgde een driejarige 
opleiding tot volksdansleraar bij de Volksdanscentrale 
voor Vlaanderen. Jan Wouters vroeg mij historische 
dansstages te geven en Mon de Clopper liet mij 
optreden op de openingsavond van de Europeade in 
Antwerpen. Ik deed dit samen met míjn leerlingen van 
de muziekacademie en musici ... met uitbundig succes 
...”, vertelt ze. “Vier paren dansten een Bourgondische 
Basse-Danse, een hofdans, terwijl kinderen als 
narretjes verkleed een Moreska uitvoerden, en een 
mannenvolksdansgroep een ‘Trawantel’ (stokken ipv 
zwaarden) bracht.”

Gerda bracht hiermee een schets van een 15de-eeuwse 
dansscene, waar ieder danste volgens zijn stand. 
Mozart zou heel wat later in zijn “Don Giovanni de drie 
standen op het toneel brengen door ze gelijktijdig te 
laten dansen: de adel danste een menuet, gespeeld 
door het grote orkest. De burgers dansten een 
contradans, begeleid door een orkestje op de scène, 
het volk danste een Duitse volksdans, een allemande, 
of “Steierische”, begeleid door nog een ander orkestje 
met volksinstrumenten.

Hier kom ik weer bij het Frans Vlaamse artikel over 
‘grenzen bij het dansen’. ‘La danse est avant tout 
un moyen d’expression. C’est un écrit du corps qui 
produit une personalité, un caractère, une émotivité, 
un ressenti, un mode de vie’.

Volgens deze defi nitie is de danser dus de belangrijkste 
component van een dans. Een Parijse dansmeester, 
Giraudet, formuleerde dat anders: “Montre moi 
comment tu danses, je te dirai ce que tu es.”

Giraudet … er rinkelt ergens een belletje bij Gerda: 
“Een mede door mij gedanste ’quadrille’ uit 1815 was 

materiaal dat ook dansmeester Giraudet gebruikte, 
maar dan later, rond 1900.” Geïnteresseerden kunnen 
die vinden via google. Voer in: “Paine’s fi rst set of 
quadrilles 1815”.

Deze quadrille werd gedanst op een voorstelling van 
het Nederlands Historisch Dans- en Theaterensemble 
in kasteel Hackfort (Nederland) en staat op youtube. 
Als je dan naar onder scrolt vind je naast een rondje de 
tekst: mgreenwood en als je daarop klikt vind je nog 
andere opnames van dit gezelschap, o.a. een “Cotillon”.

Dit gezelschap staat onder de leiding van Maria Angad-
Gaur die de moeite gedaan heeft een foto van Gerda te 
zoeken en op te sturen.

Als we uitgaan van de bewering van Giraudet begrijpen 
we dat landsgrenzen niet de belangrijkste afbakening 
van een territorium zijn. De familie, de stand, sociale 
en fi nanciële situatie bepalen even goed de ‘écrit du 
corps’. Deze lichaamshouding zal aan de koninklijke 
hoven gans anders geweest zijn dan bij de gewone 
man op het platteland. Inderdaad, aan de hoven werd 
er ook gedanst. De studie van deze hofdansen is een 
van de geliefde onderwerpen van Gerda.

Gerda spreekt bevlogen over de geschiedenis van de 
dans. Over de Boergondische periode, de Renaissance, 
de Engelse en Franse stijl, de barokperiode, over de 
dansmeesters en dansscholen. Maar er is meer: ze 
heeft beloofd hierover bijdragen te leveren in onze 
volgende Volkskunstnummers.

De dans werd in die periode beschouwd als een van 
de vaardigheden die een edelman, een ‘gentilhomme’, 
moest beheersen. Dansen was even belangrijk als 
paardrijden, schermen, een onderhoudende conversatie 

Gerda als Antwerpse dame in barokkostuum naar 
een schilderij van Rubens. Foto genomen tijdens 
de productie ‘Het Kantsalet’, in het Rijksmuseum 

van Amsterdam. (2000)

Gerda danst met het Nederlands Historisch Dans- 
en Theaterensemble
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kunnen voeren en goede manieren hebben. De adel en 
de hofpages kregen dan ook van jongsaf aan dansles 
van een dansmeester.

Belangrijk om weten is dat de dans aan het hof gebruikt 
werd voor de ‘public relations’. Voor de vorst zelf was 
het een middel om zich te presenteren, zich te laten 
zien, te bewijzen dat hij zichzelf, dus ook zijn lichaam, 
kon beheersen. Er ‘meester over was zoals over zijn 
koninkrijk’. Dansen was dus heel wat meer dan een 
middel ‘om de allerindividueelste expressie  van de 
allerindividueelste emotie te tonen.’

Dit ging zelfs zo ver dat de hovelingen en het 
publiek niet voor de vorst kwamen dansen, maar 
dat de vorst de voorstellingen voor hen gaf. De 
toeschouwers? Aanvankelijk waren dit slechts enkele 
hoge begunstigden. De hofhouding en genodigden, 
ambassadeurs, bezoekende koningen, prinsen … Maar 
snel kwamen er ook ‘gewone stervelingen’ op af. Zij 
moesten alleen aan een degen zien te geraken. Dit was 
het uiterlijke herkenningsteken van een edelman, maar 
dat kon je gewoon huren. Ook Mozart huurde ooit een 
zwaard om Versailles binnen te mogen.

Slechts bij sommige gelegenheden trad ‘het volk’ 
op voor zijn heersers, zoals bij ‘Blijde Inkomsten’, en 
zoals in Frankrijk waar de provincies hun dansen aan 
Catharina de Medici toonden.

In de boeken zijn er verschillende 
van die dansvoorstelling aan de 
Europese hoven beschreven. Denk 
aan de ‘intermedie’ (theatrale 
tussenspelen met dans, muziek, 
theater tijdens de grote banketten)  
aan het Bourgondische hof, de 
‘ballets de cour’ aan het Franse 
hof, de balletten van Lully voor 
Lodewijk XVI, de spektakels aan de 
Italiaanse en Duitse hoven, de bals 
aan het Brusselse hof van Albrecht 
en Isabella...

Met de Franse revolutie vervaagde het onderscheid 
tussen de standen. Er ging toen veel kennis verloren. 
Gelukkig werd die later dankzij de werken van de 
dansmeesters herontdekt. Maar gebeurde dit ook niet 
met de heropbloei van de zogenaamde ‘Oude Muziek’? 

“En ja”, gaat Gerda verder, “het gaat bij mij over prinsen 
en koningen, de adel, om de eenvoudige reden dat de 
dansen van het gewone volk vóór de 19e eeuw zelden 
genoteerd werden. Hoewel er steeds een wisselwerking 
bestond: elementen, passen, fi guren van de volksdans 
werden opgenomen in de hofdans. Ook dit gebeurde bij 
de muziek.”

“Wat is de situatie nu?”, willen we weten. Gerda is in 
België een van de grote specialisten in renaissance- en 
barokdansen. De sierlijkheid, hoff elijkheid en elegantie 
ervan spreken haar nog altijd aan. Cursussen geven 
wordt wegens pijnlijke knieën moeilijk. Dansen zoals 
vroeger lukt haar niet meer. Ze doet nu aan Chinese 
volkskunst, Tai-Chi: even weg van alle drukte en 
stress tot rust proberen te komen zonder overbodige 
spierinspanningen.

Ze is fan van de Jane Austenbals die nu nog, ook in 
Nederland, georganiseerd worden. Vorig jaar en dit 
jaar zelfs speciaal, want 200 jaar geleden stierf de 

schrijfster. Uit brieven en uit haar romans blijkt dat 
ze veel van dansen hield. Meer nog, ook zij ontwierp 
eigen danscreaties. Haar beschrijvingen van dansen en 
bals geven een levendig beeld van de danstraditie in 
Engeland in die jaren. Aan haar zus Cassandra schreef 
ze op kerstdag 1798 volgende brief: “There were 
twenty dances and I danced them all and without any 
fatigue. I was glad to fi nd myself capable of dancing 
so much and with so much satisfaction as I did; from 
my slender enjoyment of the Ashford Balls, I had not 
thought myself equal to it, but in cold weather and with 
few could couples I fancy I could just as well dance for 
a week together as for half an hour.”

Gerda vertelt dat allemaal buiten in het eerste 
lentezonnetje, in de tuin. In de stijl van Jane Austen, 
bij een ‘afternoon tea’. Het verhaal gaat dat Anna, de 
zevende hertogin van Bedford rond 1840 ooit eens 
tegen vier uur in de namiddag honger kreeg. Zij wilde 
niet wachten tot het tijd was voor de avondmaaltijd. 
Er werd een lichte maaltijd voor haar bereid met 
verschillende theesoorten. Dit voorval raakte bekend 
en het idee sloeg zo goed aan dat alle Engelse mannen 
en vrouwen ook op dit tijdstip thee begonnen te 
drinken met een scone of ander gebakje. Deze traditie 
bestaat nog steeds, ook in Nederland. We kregen wel 
koffi  e in plaats van thee, maar die smaakte heerlijk bij 

de lekkere gebakjes van de bakker 
uit de buurt. En zo zie je maar: 
volkscultuur beperkt zich niet 
alleen tot de dans, ook gastronomie 
maakt er deel van uit.

Voor de volkskunstliefhebber die 
meer willen weten over de oude 
historische dansen heeft ze nog een 
nuttige tip: Alle info over cursussen, 
meestal in de zomer, weekends 
of vakanties, is te vinden via 
‘earlydance.org/kalender’ en alle 

info over historische dansuitgaven 
via ‘dancetimepublications’

Zo nemen we afscheid van Gerda. Niet voor lang hoop 
ik. Ze heeft nog veel te vertellen. Ik tracht nu het 
belangrijkste van het gesprek te herinneren en het te 
koppelen aan het ‘motief’ van de twee gesprekken, de 
grenzen.

Grenzen zijn bij het dansen niet alleen de stippellijntjes 
in de atlassen. “Laat zien hoe je danst, en ik zeg je 
wie je bent!” De ‘hoofse’ dansstijl en techniek waren in 
heel het gecultiveerde deel van Europa hetzelfde. De 
dansen veranderden alleen per periode (middeleeuwen, 
renaissance, barok...).

En tot slot: ‘volkscultuur’ en ‘elite cultuur’ zijn 
gelijkwaardig. Ze worden alleen door een andere stand 
beoefend... in het verleden... en ‘anders’... maar beiden 
zijn cultuuruitingen.

Johan Lambrechts

Neuzend in één van die 
honderden (dans)boeken
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Honderden jaren later herdenkt de christelijke wereld op 24 juni de geboorte van Johannes de Doper, de profeet 
die Jezus doopte in de Jordaan. De kerk is er dus in geslaagd het oude Germaanse Midzomerfeest te kerstenen 
en in te passen in de kerkelijke feesten. De naam werd aangepast: de Sint-Jansviering. Zes maanden na Kerstmis 
(en de winterzonnewende) is de sint-jansnacht de tegenpool van de kerstnacht. De lange klaarlichte dag en de 
zonnewarmte zijn de tegenpool van de geboorte van een nieuw licht in de diepe duistere dagen. Zo omspannen 
de feesten van 24 juni en 24 december het hele jaar.

De mensen voelden de veranderingen in de natuur ook aan en gaven aan de midzomernacht/Sint-Jansnacht 
toverachtige krachten. De wonderlijkste dingen kunnen gebeuren. Om zich te sterken voor de komende donkere tijd 
sprongen zij bijvoorbeeld over een vuur en zij die dit hand in hand deden, 
vooral jonge paartjes, werden voor eeuwig in vriendschap verbonden. 
Droom je in de Sint-Jansnacht, dan mag je er zeker van zijn dat deze een 
speciale betekenis heeft.

Ook in de landbouw is 24 juni een speciale dag. De asperges mogen na 
Sint-Jan niet meer gestoken worden  en de rabarber niet meer geplukt.

Rond deze periode bloeit ook het sint-janskruid. Een andere naam voor 
dit kruid is het ‘Jaag-de-duivel-kruid. Het verhaal later in dit artikel legt uit 
waarom.

Het sint-janskruid beschikt over wondere krachten. Het verjaagt de boze 
geesten en, indien geplukt voor zonsopgang, behoedt het de woningen 
tegen bliksem en brand. Wie in deze nacht het sint-Janskruid in zijn schoen 
krijgt, is een jaar lang onzichtbaar en verstaat de taal van de dieren!

Hoe het sint-janskruid aan zijn naam is gekomen, is een zeer mooi verhaal. En … het oude 
Germaanse sprookje werd ook aan het christelijk geloof aangepast.
“Kijk,” zei Maria Magdalena met tranen in haar ogen onder het kruis waaraan Jezus was vastgenageld, 
“zelfs de bloemen vangen het kostbare bloed van Jezus op in hun knoppen om niets van zijn erfenis verloren 
te laten gaan.”
Ze groef een aantal van deze plantjes op toen zij na de begrafenis van Jezus naar huis ging. Ze verzorgde 
hen goed. “Deze bloemen dragen een druppel van het bloed van Jezus in zich en zullen Zijn zegen met zich 
dragen en de mensen verlichting geven”, sprak Maria Magdalena. Door haar goede zorgen brachten ze 
overvloedig zaad en nieuwe plantjes voor.
De duivel zag met lede ogen dat het kruidenplantje iedere zomer weer het bloed in zijn knoppen koesterde 
waarmee het de mensen van talloze klachten genas. Het was geliefd om zijn geneeskrachtige en warmte 
gevende eigenschappen.
Kokend van woede schreeuwde de duivel: “Vernietigen zal ik ze, uitroeien tot het laatste exemplaar!” In 
grote razernij sloeg hij met een bos distels gaatjes in de blaadjes, om ze zo compleet tot moes te slaan.
Johannes sloeg dit alles gade vanuit de hemel en stuurde in razende vaart een engel om het geneeskrachtige 
kruid voor de ondergang te behoeden. “Blijf van deze planten af! Deze bloemen zijn heilig, want ze dragen 
het bloed van Jezus in zich. Zij zullen de mensen helpen die warmte nodig hebben voor hun genezing”, riep 
de engel, stortte zich op de duivel en joeg hem weg, slaand met zijn eigen bos distels.
Uit dankbaarheid voor zijn redding heet dit waardevolle kruidenplantje sint-janskruid, genoemd naar zijn 
beschermheilige.
Iedere bloemknop bewaart een druppel bloed. Dat kan je tot de dag van vandaag zien, want als je een 
bloemknopje van het sint-janskruid fi jnknijpt komt er paarsrood sap uit. De wondjes op de blaadjes die 
ontstaan zijn door het slaan met de distels door de duivel, zijn nooit meer geheeld. Als u een blaadje tegen 
het licht houdt, ziet u talloze gaatjes. Het sap kunt u nu in de winkel kopen als Sint-Jansolie.

Een mooi verhaal. Mogen zulke verhalen toch maar niet uit het volksgeheugen verdwijnen. Dat zou een verarming 
zijn.

VOLKSVERHALENVOLKSVERHALEN
Midzomer

Machteld Van den Bossche
Johan Lambrechts

De nacht van 23 op 24 juni: midzomernacht. Voor de oude Germanen een magische nacht, waarin het 
onmogelijke mogelijk werd. Op 24 juni bereikt de zon immers haar hoogste stand. Vanaf dan worden de 

dagen korter. De bloesems van bomen en planten verwelken, de vruchten beginnen te rijpen.

Sint-Janskruid
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Kantklosjes
Houtdraaiwerk

Deurknopjes

Jan De Maertelaere BVBA
Bedrijvenlaan 12 - B-9080 Lochristi

Tel: 0032 9 230 67 18 - Fax: 0032 9 232 11 75
www.bobbins.be   jan@bobbins.be
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VERSLAGENVERSLAGEN
Re-enactement, ‘Levende geschiedenis’, 

publieksgeschiedenis en ‘Bokrijk brandmerkt!’ of … het 
bezoek van het Openluchtmuseum van Bokrijk aan de 

Streekdrachtencommissie van het IVV
Dr. Hist. Henri Vannoppen

Op donderdag 23 november 2017 bezocht een delegatie van het Openluchtmuseum Bokrijk het 
Erfgoedhuis Kortenberg. De delegatie bestond uit Luc Franken, de coördinator van ‘Living History’, 

Stéphanie Mergeay, coördinator van ‘Bokrijk Brandmerkt’ en Kim Leenders, medewerker textiel. Dr. Hist. 
Henri Vannoppen van de Streekdrachtencommissie wachtte hen op.

1. Re-enactement
De laatste jaren is ‘Re-enactment’ populair. Re-enactment is het naspelen of uitbeelden van historische 
gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden, door deelnemers in historisch 
kostuum. De authenticiteit van aankleding van de deelnemers (kostuums en gebruiksvoorwerpen) is niet altijd 
even strikt als bij ‘Levende geschiedenis’ doordat de demonstraties vaak behalve educatief vaak ook recreatief 
bedoeld zijn. Re-enactement ontstond in de V.S. en in Engeland. Maar ook bij ons werd Re-enactement populair. 
Jaarlijks wordt in Waterloo rond 18 juni De Slag bij Waterloo in 1815 nagespeeld. Middeleeuwse tornooien van de 
Pynnock-Ridders rond het kasteel van Horst te Sint-Pieters-Rode zijn eveneens re-enactment.

2. ‘Living history’ of ‘Levende geschiedenis’
‘Levende geschiedenis’ is het uitbeelden van historische gebeurtenissen of tijdvakken door middel van demonstraties 
van het dagelijks leven in gereconstrueerde historische kostuums met gebruik van eveneens gereconstrueerde 
historische gebruiksvoorwerpen, op een bepaalde plaats voor educatieve doeleinden en dan niet in interactie 
met een publiek. De kostuums en de gebruiksvoorwerpen worden zo authentiek mogelijk nagemaakt. Voor deze 
reconstructies is nauwkeurig bronnenonderzoek vooraf belangrijk. Dat kunnen archeologische bodemvondsten, 
historische documenten en oral history (interviews) zijn. Bij demonstraties van levende geschiedenis gaat het 
in de regel om uitbeeldingen van de totale historische samenleving vaak met nadruk op huisnijverheid. Het vak 
’Publieksgeschiedenis‘ aan onze universiteiten leunt hier dicht tegen aan. In Amsterdam kan men de titel van 
Master Publieksgeschiedenis behalen. De Universiteit van Amsterdam omschreef Publieksgeschiedenis als volgt: 
”Publieksgeschiedenis bestudeert de vele vormen van omgang met het verleden, zoals living history, historische 
tentoonstellingen, familiegeschiedenissen, herdenkingen en monumenten, historische documentaires en plaatsen 
van herinnering”. Aan de Gentse universiteit heeft men het Instituut voor Publieksgeschiedenis, opgericht in 2007 
en ook aan de Universiteiten van Leuven en Antwerpen wordt Publieksgeschiedenis gedoceerd.

3. ‘Levende geschiedenis’ ontstond bij de archeologie
Levende geschiedenis kent een relatief jonge voorgeschiedenis. Het ontstond als een zijtak van de archeologie in 
de jaren zestig en zeventig, toen archeologen in Noordwest-Europa door middel van historische leefexperimenten 
probeerden bevestigingen te vinden voor hun wetenschappelijke hypotheses die zij op bodemvondsten loslieten. 
Tijdens deze leefexperimenten leefden de deelnemers zo veel mogelijk op de wijze van de beoogde periode en 
met beschikking van soortgelijke materialen als in dit tijdvak. Ook probeerde men kleding uit die tijd na te maken, 
vaak zo veel mogelijk met dezelfde gereedschappen en materialen als die uit het bedoelde tijdvak. Vanaf 1983 
werd ‘Aubéchies archéosite‘ bij Beloeil in Henegouwen uitgebouwd. Men reconstrueerde er de neolithische en de 
Gallo-Romeinse beschavingen met heel wat ambachten. Het is nog altijd een na te volgen voorbeeld.

4. ‘Living History’ in Bokrijk: een Haspengouws dorp in 1913
Bij ’Living History’ in Bokrijk keren we terug naar het jaar 1913. Men wil het dagelijkse leven uitbeelden op 
het Vlaamse platteland, in een Haspengouws dorp juist voor W.O.I. Er zijn steeds 4 tot 8 acteurs actief in het 
Haspengouws museumgedeelte en dit tussen 10 uur en 16.45 uur (op zondagen en alle dagen van juli en augustus 
tot 17.45 uur). Aan het kerkje vind je een dagelijks (meeneem)programmablad met meer info over het aanbod 
van die dag!

Het project is degelijk beschreven in S. VAN LAERE, L. FRENKEN en T. MOORS. Het leven zoals het was. Het 
Haspengouws leven 100 jaar geleden. Bokrijk, 2009 Hierbij komen aan bod: de pastoor, de veldwachter, de 
pater-missionaris, de boer, de boerin, de meid, de dagloner, de schoolmeester en de juff rouw, de soldaat en de 
vroedvrouw. Ook de tering, de bruiloft, het voetbal, de voeding en de verkiezingskoorts komen aan bod.
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5. Wat is ‘Bokrijk brandmerkt’? 
Een verhaal van ambachten?
Wat is de bedoeling van het project ’Bokrijk 
brandmerkt’? Men wil voortaan op een innovatieve 
manier oude ambachten en technieken in de kijker 
zetten via een permanente en belevingsvolle opstelling. 
Het museum zet daarbij volop in op vakmanschap, een 
uniek samengaan van doorgedreven vakkennis en het 
vermogen om die kennis al doende in een kwalitatief 
product om te zetten. In Bokrijk stelde men een lijst op 
van vijftien ambachten die in aanmerking komen om in 
het project verder uitgediept te worden. Vijf zijn er alvast 
prioritair naar voren geschoven: bierbrouwen, smeden, 
malen/bakken, leder bewerken en pottenbakken.

In de periode 2016-2018 zullen deze ambachten 
gaandeweg zichtbaar worden in het Openluchtmuseum, 
geconcentreerd in het museumgedeelte De Kempen. 
De bezoeker maakt er kennis met de verschillende 
aspecten van traditioneel vakmanschap, de betekenis 
hiervan in het verleden en de rol vandaag en in de 
toekomst. Een voorbeeld: daar waar het pottenbakken 
zich nu beperkt tot een demonstratie en workshops 
voor kinderen, zal men in de toekomst het hele proces 
van klei tot afgewerkt product kunnen zien, voelen, 
ruiken en zelf participeren. Hierbij worden, variërend 
van ambacht tot ambacht, multimedia en hedendaagse 
technieken ingezet. Beleving en ervaring staan 
centraal. Met de benaming ‘brandmerken’ refereert het 
Openluchtmuseum naar de oorspronkelijke betekenis 
‘een merkteken aanbrengen’, op vee of op kunstwerken, 
om eigendom of authenticiteit en kwaliteit aan te 
geven. Een brandmerk getuigt van de fi erheid van de 
maker. Maar ook fi guurlijk: ‘claimen’.

6. De kledij in de ‘Living History’ van Bokrijk
De Bokrijkse delegatie besprak met Dr. Henri Vannoppen de kledij, die gebruikt werd bij ‘Living History’ in een 
Haspengouws dorp in 1913. De hoge boord, de halsdoek, de bolhoed, de ‘canotier’ of strohoed, de badfries, de 
zakhorloge en de snor kwamen aan bod. Zelfs de kousen, de klompen en de bretellen werden niet vergeten. Bij 
de vrouwen discussieerde men over de jakken, de rokken, de onderrokken, de walinnetjes of Franse blokken. Ook 
de horloges voor de vrouwen, kleine horloges aan een zilveren of gouden metalen ketting, werden behandeld. 
Dikwijls werd de zakhorloge van moeder de plechtige communiehorloge van de dochter zoals bij mijn moeder 
Marie Van Tilt (1911-1997) in Kwerps.

7. Het project ‘W.O.I, een kruispunt in het alledaagse leven of een 
veranderende Vlaamse samenleving’
Ook het project ‘W.O.I, een kruispunt in het alledaagse leven of een veranderende Vlaamse samenleving’ van het 
I.V.V., uitgewerkt in 2017-2018, kwam aan bod. Vooral de volgende hoofdstukken werden behandeld:

2. Streekdrachten en de mannenmode: de man met de snor en de hoge hoed in de Belle Epoque werd de sportieve man 
met de pet en een gladgeschoren gelaat in het interbellum (door Dr. Henri Vannoppen)

3. De vrouwenmode en de streekdracht van de onderdanige vrouw uit de Belle Epoque naar de geëmancipeerde dame na 
W.O.I (door Dr. Henri Vannoppen)

4. De geschiedenis van de haarmode voor vrouwen van 1890 tot 1930 (door Maria Rütten).

Aan de hand van foto’s uit mijn doctoraat over Erps-Kwerps tussen 1776 en 1976 en uit de kledijboeken van het 
I.V.V. nl. ‘Streekdrachten in onze gewesten’ en ‘Van hoed tot ondergoed’ probeerden we de Living History op het 
Vlaamse platteland bij te schaven. Heel wat ideeën werden uitgewisseld.

Illustratie:
1. Kaft van het boek ‘Het leven zoals het was’ of ‘Levende geschiedenis’ in het Openluchtmuseum van Bokrijk

◊◊
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Dansant of 50 jaar Folkloregroep Gelmel

Folkoregroep Gelmel uit Schoten brengt al 50 jaar Vlaamse volksdans op wereldformaat. Een geschenk 
voor volkskunstminnend Vlaanderen. Jazeker, maar niet zonder heroïsche inspanningen van een 

dynamische kern en een indrukwekkende schare mensen die muziek en dans koesteren.

Brecht, 26 mei 2018. Een zomerse lenteavond voor een warme gebeurtenis. Iedereen blijft zolang mogelijk in het 
park. In de zaal begint de temperatuur immers op te lopen, ook bij dansers en muzikanten.

Binnen de minuut na aanvang van de vertoning slaagt Folkloregroep Gelmel erin om elkeen onder te dompelen in 
een zalige sfeer van harmonie, eigen aan het leven van elke dag. Diverse gebruiken en thema’s passeren de revue: 
wassen en plassen, brood bakken, verleiden en verleid worden, kerkelijke discipline en ondeugd, oorlog en vrede. 
De dansers brengen deze diverse thema’s op een natuurlijke wijze. Muziek speelt een meer dan dragende rol. 
Mazurka en polka overwegen, maar ook wals en schottisch weerklinken. Naast het ritme vergasten de muzikanten 
ons op afwisselende klankkleur. Soms neigt de muziek naar de Balkan, vooral door gedurfde maatstructuur, 
één keer neemt het orkest ons voor enkele ogenblikken mee naar China, draaiende parapluutjes incluis. Toch 
overweegt het Vlaamse gevoel, mede door de verzorgde en afgewisselde kledij en de spontane vertolking van 
vertrouwde taferelen. In de mengeling van dans en muziek herkennen we klassiekers zoals die leuke fi guur uit 
de Dronken Vaandrig, een originele versie van ‘loop, loop, loop de gardevil is daar’ en ‘Avekat’ uit de Kadril van 
Achtel. De jubileumvoorstelling eindigt met een deugddoende versie van de ‘Sjarleston’.

Profi ciat aan al wie Gelmel draagt en gedragen heeft. Pionier Andrea Sterck kon de voostelling jammer genoeg niet 
meemaken. Zij stond aan de wieg van hoge kwaliteit bij vertolking van Vlaamse dansen. Harry Reyntjens zat wél 
in de zaal. Hij creëerde dans na dans en bewerkte een overgang van een traditioneel Vlaams dansrepertoire naar 
creaties die leidden tot uitgaven in de IVV-reeks ‘Dans Nu’. Paul Van Dueren schitterde midden zijn muzikanten en 
tekende eens te meer voor knappe bewerkingen waarin ieder instrument zijn plaats kreeg. Harry en Paul zetten 
dansleidster Pit Ballin ludiek in de bloempjes. Pit’s eerste creatie was de Kermisdans van Rupelmonde. ‘Haar’ 
groep bracht op de tonen van het lied hulde voor haar 43 jaar inzet in de groep:

Met was, lantarens, liefdesbrieven, komen we naar voren.
Creaties maken was haar ding, de wind waait door de folklore.
Pit danste veel en reisde graag en feestte met de Gelmel.
We zingen nu dit lied voor haar: santé en dankjewel !
Van polka, wals naar huppelpas, in enkele seconden.
Na drieënveertig jaar paraat, ’t is tijd voor nieuwe zonden

Pit geeft nu de fakkel door aan Hannelore. Een nieuw bestuur treedt aan. Dank voor zoveel mooie verheugende 
momenten. We wensen Gelmel alle succes tijdens de volgende 50 jaar!

Gert Laekeman
Voorzitter IVV

Frans Baplu, Lieve Borremans, Andrea Sterck, Fik Van Velthoven en Koen Vertongen waren de pioniers 
van Gelmel. Er werd een rondschrijven aan jonge mensen gezonden, een muzikant - Jef Dubois - werd 
aangetrokken en … in september ’68 huppelden een 40-tal belangstellenden lustig rond op de wankele 
dansvloer van de Tijlzaal. (opgezocht door Hugo Bulterijst)

◊◊
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Nieuws van het Vlaams Dansarchief

Op zaterdag 12 mei jl. leverde het Vlaams Dansarchief een actieve bijdrage aan Dafodil in Diest. Dafodil is 
een driedaags evenement met workshops, dans, zang, muziek en stadswandelingen.

Tijdens een dansstonde zaterdagvoormiddag mochten we dansen uit Diest aanleren. Stonden onder andere op het 
programma: Lansierskadril, Kegelaar, Kruispolka en Streep. Gert en Machteld zorgden voor dansleiding. Joseph 
(Gebruers) voor de muzikale begeleiding. Het werd een deugddoende voormiddag met kundige dansers, waarbij 
zelfs een participante uit Finland enthousiast deelnam. Coördinatie van Dafodil was in handen van Luc Indesteege.

De aangeleerde dansen staan in de IVV-uitgave Dansen en volksleven uit Diest. De Lansierskadril is een klassieker 
waarvan verschillende varianten bestaan, afhankelijk van de plaats waar hij gedanst wordt en door wie. Plechtige 
varianten worden begeleid door een heus orkest en uitgevoerd in militair uniform. Zowel muziek als fi guren 
vertonen een rijke variatie. Over het ontstaan van de Lansierkadril lopen de meningen uiteen. Waarschijnlijk is de 
Lansierskadril vóór 1820 gecomponeerd door William Richardson in samenwerking met Engelse dansmeesters. In 
de tweede helft van de 19de eeuw kwam de dans uit Engeland naar Frankrijk overgewaaid. Hij deed zijn intrede in 
de hoven en rijke salons, om vervolgens in alle volkslagen door te dringen. De beschrijving van de Lansierskadril, 
uitgegeven door IVV, is gebaseerd op de versie gedanst in de Diestse Rederijkerskamer Die Reyne Leliebloeme. 
Ook de Sint-Barbara en de Sint-Jorisgilde van Diest dansten regelmatig de Lansierskadril op hun gildebals.

Er bestaan verschillende versies van kegeldansen. Het patroon is wel gelijkaardig: negen dansers, waarvan 6 
meisjes en 3 jongens. De middelste jongen danst beurtelings met iedere danser in de opstelling. Wie enige 
danservaring heeft, is snel vertrouwd met het patroon. Op het einde van iedere sequentie wisselen twee rijen. Op 
bals kan de Kegelaar gedanst worden tot elke rij terug op zijn oorspronkelijke plaats staat.

De Kruispolka werd opgetekend in de Sint-Jorisgilde. Deze dans geeft de dansers de gelegenheid om mekaar te 
begroeten bij het begin van een bal. De Streep is in bijna heel Europa terug te vinden. De Diesterse Streepdans 
wordt gekenmerkt door een bijgevoegde melodie voor de polka. De Streep moet aangeven in hoeverre de dansers 
nog in staat zijn op een rechte lijn te dansen eens het bal naar zijn einde loopt.

Het Vlaams Dansarchief wil verder aan netwerking doen bij volkskunstgroepen via geregelde contacten. Laat 
gerust weten via ons secretaraat indien wij kunnen helpen bij de werking.

Gert Laekeman
Machteld Van den Bossche

Vlaams Dansarchief

◊◊

De instructeurs en enkele dansers. Foto: Hilde Van Hemelrijck
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Zeewijding met vendelspel

In Wenduine wordt de zee ieder jaar gewijd, onder ruime publieke belangstelling. Een traditie waarbij 
Vlaamse volkskunst niet mag ontbreken. De Gelmelzwaaiers zorgden voor hun bijdrage in de editie 2018.

Volgens een legende visten Blankenbergse vissers een houten kruis op uit de zee. Ze plantten het op het strand, 
maar de volgende dag was het kruis verdwenen. Enkele dagen later vonden ze het kruis opnieuw in hun netten, op 
dezelfde visgrond als vorige keer. De vissers beseften dat het ging om het kruis dat eertijds in de oorspronkelijke 
kerk van Wenduine had gestaan. Deze kerk werd tijdens de stormvloed van 1570 door de zee verzwolgen. De 
vissers brachten het kruis naar de nieuwe kerk van Wenduine waar het plechtig werd ingehaald.

Deze gebeurtenis mondde uit in een traditie. Al meer dan 200 jaar wordt op tweede Pinksterdag de zee gewijd 
in Wenduine. Oude en nieuwere vissersboten verzamelen dan voor de kust. Na een plechtige hoogmis gaat een 
stoet door de Kerkstraat naar de dijk. Vlakbij de rotonde wordt het kruis vanuit de zee op een schuit aangebracht. 
Een ploeg redders brengt het aan land. Na de zeewijding trekt de processie terug naar de kerk van de Heilige 
Kruisverheffi  ng. Daar krijgt het kruis een ereplaats.

De actieve aanwezigheid van de Gelmelzwaaiers is bij deze ceremonie een traditie geworden. De Gelmelzwaaiers 
konden ook dit jaar de talrijke toeschouwers vergasten op een muzikaal begeleid vendelnummer. Het strand bood 
hen daarbij de nodige ruimte. Vendelspel was er ook te zien tijdens de processie van en naar de kerk.

Het doet deugd te ervaren hoe oude tradities meer dan duizend mensen op de been brengen. Bloemblaadjes 
strooiende kinderen gingen pastoor en baldakijn vooraf. De reuzen Louw, Wanne en Scuteman waren van de 
partij, rustig meestappend op de tonen van twee harmonieën. Kortom, een viering met respect voor klassieke 
waarden. Profi ciat aan de organisatoren en deelnemers. Het glas na het gebeuren was meer dan verdiend!

Gert Laekeman
Voorzitter IVV

Vissers en vissersvrouwen wachtend op het kruis ...

... dat begeleid door de Gelmelzwaaiers naar de kerk wordt gedragen.
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FEESTEN EN FESTIVALSFEESTEN EN FESTIVALS
Cultuur en traditie in dans en muziek

– de zomerse Folklorefestivals -
Hello! Schoten - 60ste Werelddansfestival

• van vrijdag 6 juli tot vrijdag 13 juli 2018

• Groepen uit Utah (USA), Mexico, Martinique, Kosovo, Rusland, Maleisië en Vlaanderen (VKG Reuzegom)

• http://helloschoten.be/

De Pikkeling
• van woensdag 25 tot dinsdag 31 juli 2018

• Dit jaar groepen uit Mexico, Montenegro, Kenia, Mongolië en Vlaanderen (VKG Reintje Vos)

• http://www.de-pikkeling.be/

Internationaal folklorefestival Westerlo
• van vrijdag 10 tot woensdag 15 augustus 2018

• met o.a. een groep uit Tsjechië op bezoek

• http://www.diespelewei.be/festival/

Internationaal dans- en muziekfestival Ka-Dans Torhout
• van vrijdag 10 tot donderdag 16 augustus 2018

• met groepen uit Polen, Macedonië, India, Bolivië, Ecuador en Vlaanderen

• http://www.ka-dans.be/

Internationaal Folklorefestival Hasselt
• Zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2018

• groepen uit Servië, Spaans Baskenland en Vlaanderen (VKG De  Boezeroenen)

• http://www.folklorefestivalhasselt.be/

22ste Volkskunstweek Sint-Niklaas
• van zondag 12 tot vrijdag 17 augustus 2018

• Groepen uit Estland, Ierland, Roemenië, Zuid-Afrika en Vlaanderen (Speelschaar Ossaart)

• http://www.ossaart.org

20ste Internationaal Volksdansfestival Dophei
• van dinsdag 14 tot maandag 20 augustus 2018

• Met groepen uit Bosnië en Polen

• http://www.dophei.be/nederlands/programma2018.html

Ontdek de wereld in Dendermonde - 70 jaar Reynout
• donderdag 16 augustus 2018

• met dans en muziek uit Nepal en Bolivia.

• http://www.reynout.be/festival.html

Bonheidansfestival
• van woensdag 15 tot zondag 19 augustus 2018

• Met groepen uit Ecuador, Frankrijk, Martinique, Nepal en Vlaanderen (VKG De Krekels)

• http://www.dekrekels.be/festival
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Traditionele stoeten
Ommegang Brussel

• op woensdag 4 en vrijdag 6 juli 2018

• historische stoet

• http://www.ommegang.be/?lang=nl

Reuzenfeesten met knipoog naar de visserij in Westende
• op zaterdag 7 en zondag 8 juli 2018

• Reuzenommegang met meer dan 50 reuzen uit binnen- en buitenland

• https://www.westtoer.be/nl/agenda/reuzenfeesten

Heksenstoet Beselare
• Op maandag 30 juli 2018

• http://www.heksenstoet.be/

Oogststoet Massemen ‘van de akker tot de bakker’
• op zondag 5 augustus 2018

• diamanten jubileum - een wandeling door het boerenleven van vroeger, folklore en landelijk erfgoed worden getoond 
in een 65-tal uitbeeldingen bestaande uit rollende platforms getrokken door “Brabanders”, honderden fi guranten, 
volkskunstgroepen, fanfares, harmonieën. Een aanrader als gezinsuitstap!

• http://www.oogstfeesten-kortenbos.be/html/stoet.html

Breughelfeesten en stoet Wingene
• op zaterdag 1 en zondag 2 september 2018

◊◊

AANKONDIGINGENAANKONDIGINGEN
Gooikoorts

Internationaal Folkfestival

vrijdag 6, zaterdag 7 & zondag 8 juli 2018

Met aanwezigheid van IVV Promotiestand

www.gooikoorts.be

◊◊
Boombalfestival

donderdag 23 tot zondag 26 augusutus 2018

www.boombalfestival.be
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55ste Europeade in PT-Viseu, van 25 tot 29 juli 2018
Machteld Van den Bossche

De jaarlijkse Europeade, een vijfdaags volkskunstgebeuren met een 200-tal groepen – om en bij de 
6000 volkskunstbeoefenaars - uit de verschillende regio’s van Europa, strijkt voor de derde maal neer 

in Portugal, meer bepaald in het provinciestadje (en tevens district) Viseu, gelegen in de provincie Beira 
Alta, Noord-Portugal. De vorige keren waren in 1986 en 1992 in Figueira da Foz, een kuststadje in het 

Portugese district Coimbra. Viseu is afgeleid van het Romeins ‘viso’, wat ‘mooi uitzicht’ betekent.

Viseu zal 5 dagen lang omgetoverd worden in een spektakel van volksmuziek, dans, zang, vendelen en een 
kleurenpracht van vele klederdrachten, een fantastische volkskunstsfeer om op te snuiven.

’s Avonds zijn er de voorstellingen en overdag de straatoptredens. De eerste avond tonen de Portugese groepen 
aan hun buitenlandse gasten ter verwelkoming hun volkscultuur, hun dansen. Op donderdagavond, de offi  ciele 
openingsavond, tonen enkele buitenlandse groepen hun kunnen. Vrijdagavond is voorbehouden voor de koren 
en muziekgroepen die het publiek zeer vlug in een leuke sfeer en stemming zullen brengen. Zaterdag trekt de 
stoet van groepen, dansend in klederdracht, door het centrum van de stad en tijdens het Europeadebal dat hierop 
volgt,dansen volkskunstbeoefenaars en publiek samen op het plein. Zondagnamiddag op de slotceremonie volgt 
het tweede deel van voorstellingen van buitenlandse groepen en ook de Vlamingen dansen dan. Elke groep krijgt 
drie minuten de tijd om hun land zo goed mogelijk voor te stellen. Tijdens de Europeade is er een forum, waar 
vele landen/volkeren hun gastronomie tentoonstellen, een drankje en hapje aanbieden en informatie over hun 
regio verstrekken.

Het volledige programma van de Europeade vind je op: http://europeadeviseu.pt/ of https://www.facebook.com/
europeadeviseu/.

Er zijn natuurlijk ook bezienswaardigheden in Viseu, 
waaronder de kathedraal (de ‘Sé’) in romaans 
bouwwerk met aardige kloostergang. De kapittels en 
de pijlers zijn zeer fi jn afgewerkt. Verbazingwekkend 
hoe de kunstenaars zulk fi jn werk konden doen in de 
zeer harde granieten stenen. De oude historische stad 
omvat vele smalle straatjes, waardoor de hoofdstraat, 
de Via Direita, loopt. Zoals in vele steden wordt ook in 
dit stadje hard gewerkt om gebouwen op te knappen. 
Er staan grote borden met een terugtellende klok om 
aan te geven wanneer de werken klaar zijn. Viseu is ook 
een belangrijk centrum voor de Dao-wijn, heerlijk om te 
proeven. Het is ook de geboorteplaats van een groot 
Portugees schilder uit de 16de eeuw, Vasco Fernandes 
(Grão Vasco). In het oud bisschoppelijk paleis, nu 
museum, zijn er verschillende van zijn meesterwerken 
te bewonderen. Geschilderde altaarstukken van de 
kathedraal trekken de aandacht

Ben je toevallig in Portugal en Viseu, dan kunnen deze 
enkele zinnen je zeker van nut zijn.
Olá! / Oi! Hallo / Hoi. Tchau! Adeus! Dag
Até mais! Tot ziens!
Como vai? Hoe gaat het?
Tudo bem? Alles goed?
Sim. Positief antwoord. Nee. Não. Negatief antwoord.
Obrigado (man ) / Obrigada (vrouw) Dank je/u wel.
Muito obrigado/a, Hartelijk dank.
De nada, Het is niets, reactie als iemand je bedankt.
Por favor/se faz favor, Alstublieft.
Uma cerveja por favor/ Uma cerveja grande…
(deze laatste laat zich raden)

◊◊
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