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waarheen met onze volkdanst rad i t ie?

Over kunst, kunstbeleving, kunstschepping en
eeuuren geredetwist. En is het even 'rustigr dan
richtingr of rschoolr wel weer voor de nodige heibel!

STANDPUNTEN

-waardering wordt reeds
zorgt een of andere Inieuwe

Over volkskunst, volkskultuur, volksdans en dito zijn de meningsverschillen
gelukkig niet zo talrijk. Daar gaat het neestal tussen theoretici die redetwis-
ten over woordgebruik, waarbij bijv. volksdans niet als tvolkskunstr wordt
beschouwd doch als 'toegepaste volkskunder. Voor het overige gaat het in
ons landje meer tussen protagonisten van een eigen volkskultuur en diegenen
die hoofdzakelijk met dans en muziek uit nabije en verre landen dwepen en
zich nog te vaak uitlaten over minderwaardige eigen tradities.
Nou ja, "Die Gedanken sind frei"!

Een netjes omkaderd artikel in Het Nieuwsblad vart 7.8.1987 van de hand
van een zekere J.T. heeft met de titel rVolksdans moet Europees wordenr en
de verdere inhoud van de bijdrage, evenwel toch enig stof doen opjagen in
de ganse volksdans-/volkskunstbeweging.

In bedoelde bijdrage wordt - wellicht in het kader van de publiciteitscam-
pagne voor het volksdansfestival te Mechelen - door T.F. zogezegd de mening
yeergegeven van Dirk De Gruyter, voorzitter van genoemd festival, over de
volksdansbeoefening in Vlaanderen.

Uit persoonlijke ervaring weten we hoe U door perslui soms woorden in
de mond worden gelegd die nooit gezegd zijn, of zaken zo uit hun verband
uorden gehaald dat ze een geheel vals beeld geven van de bedoelingen van
de gelntervieuwde. We willen dan ook graag enig voorbehoud maken omtrent
de uitlatingen die Dirk de Gruyter worden toegemeten.

Over bedoeld artikel zijn heel'
gevaar te lopen dat zinnen ervan
tekst vooreerst volledig overgenomen.

wat reakties losgekomen. Om niet het
uit hun verband worden gehaald, uordt de

Diah De Çauytea:

vou<sM\ts t\æT €,tnaP€€s tl,attrJt

u end.e, iA

h 
U 

QTIIDO^I

:ïffii
e 4, vooz?Ltlez von heA. FoLft/oae{ezLlvot

0e voll<adana .ovezaclzzlfdt nonentee,L ZLdn g4ert7en. VeuljSettd. naan d.e
e.rLoune vol^lz,al<unatalutwa d,Le me/- aege)naLLge ttuaenpz* up d.e illeztZï,ilae Te,LevL-ale ?d* gebaaclut, .ttù/. 0i4h de Çany:tez do/. hef. ogaûU-h.i-z gelunen on
ooh )n on4 land te denhen cllzn eerl gzoef - dat men hea. ioQadsnaba2,tel noetnLo{- voJ},ahunatgaoep o{. lue dan ooh 

- 
- dle de e,lementen vctl d.e vo/Aahutzt von.Lg* 4 en onllt4gend.e ,lnnden hon veruuezhen tot eerL acyt onSe LLld. aangepaat

apehtoAe,L.

4J



0e nog beatearule vol-kadanzg4oeperl, d,Le vaal< ecAl. attthenLlej<e vo'LJ<zkunzl
bzettgen, beantupoalen aon de noclen vo,n lutn e,Lgen, vLLi bepeakl publtet\. Qn
het gaote ptb'iiel< te benei-hen moel- nen ec|vten eoae-l de oahe-ttaa.LLe q.l-a de
ko+eogzal-Le aan/x.44en aen de noden ven een modean apehtal<e)gebettaen. }t-nh
de Çnuytez,. d,Le .ez -al-t vooaVLtten vott he.t- FoLh/one{ezLLva[ l\eclæ,Len a.t- v+jdLLen
jaan eavantng heel,t- opVLtten, 3ze-L don ook de Lljcl gekornen orn tn onz Land
eerl danzgzoep tot atan-d. te bzengen dLe aon cleVe vzoag han beonfupoaden. l\ert
Zou daazvooa een beaoep hunnen doen op dLe /-eealingen ven de boltelzclw.t-en,
die uileinde,L4k n Lel tot de tope,Lenenten van he,t echte baale.t gaan belwzen,

l?ehening hou/end me/. de atilaan voad.eaende ee,nu.rczrilng van €uzopa, dLent
lrct ze,ceztozLwn ven eert dezgeLLjhe g4oep ook g4erl4ove4zcltzljdertel le 3tjtt.
Ute mogetl ona ntet biijven bepeake.n tot de"btauute hle/- en cle bo/-+e)-jez3ahdoeh".
1n </e zteeda au'inen usndencle mazht van het voLh,a<lan,tzpeklahe.L bleden zteecla
mee4 land.en clezge.Lljhe g4oepetl, dLe op paodezzlone'Le wljSe de {o'Lhl-oae vart
veaachei-d.ene gaueaten in een ahowk/eedje glelen. "€en danzgzoep u,t-t lnd.onez+ë
bnengt ook dotkl-<tne ven veazchli-l-enrle eitottCen, dte eLgert+Ljlt, doo,, vot-l<ezeit
met vezzcltL&ende kuLl,uun wezdett bau:on<l".

De Çnttytea aehent e4 op in de danalerce)d Lemanrl te hurutett oveztuLgetz,
dte oog heedt vooa de moCentte evo'LtLLe erl dle in orta /an<l een voltuaazd.t-ge
vo'i-lt.thutztg+oep vert lrtLe4natlonoal- rvlveau hotz beSongen.

Meerdere volksdansorganisaties hebben t.o.v. het betrokken artikel duide-
Iijk stelling genomen.

Bij monde van Jan Wouters heeft de Volksdanscentrale voor Vlaanderen
(VOCV) zich andermaal gekant tegen demonstratie, tenzij wanneer deze tot
doel heeft toeschouwers aan te zetten om nadien deel te nemen. Men is wel
pro internationaal dansen doch slechts ntet een repertoire dat ons Vlamingen
Iigt. J.W. stel.t dat een duidelijk onderscheid noet genaakt worden tussen
rvolksdansr en 'balletr, waarbij dit laatste wel elementen uit de volkskultuur
kan inbouwen. Hierbij is het gevaar echter groot dat alles vrij vlug zuiver
baltet wordt en de folklore-elementen nog maar net een vergrootglas te vinden
zijn.Hij vindt het zelfs bedroevend dat het begrip rvolksdansr wordt gekleefd
op allerhande dansvormen die met volksdans weinig of niets te maken hebben.
Zelfs als DDG een 'Internationaal Batletr tot stand wil brengen kan men zich
afvragen hoe hij die geweldige verscheidenheid aan traditionele vormen gaat
samenvoegen tot een homogeen geheel of gaat het een heterogene aamenvoeglng
uorden van uiteenlopende vorm?

Hamy Cohen, voorzitter van de Nationale Jeugddienst voor Volksdans
(nlV) schreef ons o.n.: llanneer DDG epreekt om voor deze 'volkskunstgroepr
de minder goede elenenten uit balletopleidingen aan te trekken, dan getuigt
dit yel van zijn idee over volksdans, nl. een tweederangsbezigheid, waarbij
de toeschouwers gebruikt worden om een massaprodukt te slikken, zoals de

reklannespotJes op de 1.V. Hij wijst er tevens op dat de doorsnee bezoekers
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van allerhande festivals weinig of niets afweten van kulturele achtergronden,
noch van de diverse zang-, dans-, muziek- en speltraditie die in Europa en
daarbuiten bestaat. Gevolg van het feit dat tijdens de voorbije decennia
de toeschouwers een vormeloze brij kregen voorgeschoteld door allerlei groepen,
die allen zeker hun beste beentje voorzetten, maar die voor het opbouwen
van een prograruna over onvoldoende informatie beschikten. rrln het artikel
zijn wel enkele goede dingen te vinden, verklaart H. Cohen verder, maar andere
opmerkingen doen me schrikken als ik aan de toekomst denk". 'rGelukkj.g, zo
besluit hij, zijn er op dit moment in Vlaanderen neer en meer mensen die
anders te werk gaan".

Erg scherp is weJ. de-reaktie van René Lepeer, voorzitter van de Werkgemeen-
schap voor Volkskunst, uanneer hij schrijft: "De fwijsheid', gespuid door
de nieuwe profeet van de volksdansbeoefening in Vlaanderen, druipt van eigendunk,
pretentie en schrùnelijke onkunde. Het is de angelsteek van de nan die wel
de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt, en die dan
mear wat hier en daar opgeraapte gedachten als eigen vinding tracht ingang
te doen vinden. Inderdaad, nonsens in de hoogste graad, trots zijn 'r15 jaar
ervaring als voorzitter van het Volksdansfestival te Mechelen". Waarschijnlijk
ziet hij zich zelf als die rriemand die oog heeft voor de moderne evolutie
en die in ons land een volkskunstgroep van internationaal. niveau kan brengen".

De V]aamse Volkskunstleweging heeft in het jongste nummer van 'De
grote Ronde' heel wat aandacht besteed aan het Nieuwsblad-artikel. De auteur
Arthur Verthé begrijpt DDG en zijn intervieuwende journalist niet waar zij
poneren dat de volksdans zijn grenzen overschrijdt. Dit is een contradictio
in terminis. Ofwel is het een VOLKSdans, dus gebonden aan een welbepaald
onschreven volk, ofwel is het een dans die niet meer eigen is aan een bepaald
volk, en dan is het geen volksdans neer.

Wie de volksdans in een showkleedje wil gieten weet niet wat volksdans
is, zo gaat A.V. verder. Vooropstellen dat men de volkse eigenheid moet aanpas -
sen aan noden van een modern spektakelgebeuren kan alleen het resultaat zijn
van de gestadige ondermijning, via bepaalde nedia en infiltratie, van onze
Vlaamse identiteit. Het is een afstoten en verloochening van de eigen volksaard,
een hoogmoedig zoniet uaanzinnig weigeren deze volksaard nog te beleven,
ervoor te getuigen en de riJkdom ervan te erkennen. Een toppunt van deze
vrucht van r'15 jaar ervaring" is, dat gesuggereerd wordt de geslachtloos
geworden rvolksr-dans voortaan te laten uitvoeren door tweederangs balletdansers
die het elders niet zagen zitten...Indien we het niet doen uit eerbied en
uaardering voor onze Vlaamse tradities en waarden, laten we tenminste van
uit een taktische opstelling het bestaansrecht van de volkse eigenheden verdedi-
B€Dr- zoniet wordt een éénwordend Europa een degenererend Europa.

A.V. verwijst tenslotte naar de experimenten van andere cultureel. heretoge-
ne gemeenschappen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Anerika, Canada
en Australië. Men heeft er jarenlang de 'neltingpotr als model en doel vooropge-
zetz alle volkskunstgemeenschappen die er samen de nieuwe naatschappij uitmaken
zou men versmelten tot één nieuwe identiteit. Er is een éénheid van staatsburger.
schap uit gekomen, doch niet een eenheid van voJ.ksgemeenschap. Iedere ethnische
groep bfijft er zijn historische persoonlijkheid cultiveren.

De Interfolklore-voorzitter Marcel Oelbrandt schreef ons noeilijk te
kunnen aanvaarden dat de aangehaalde beweringen rechtstreeks uit de mond
van DDG komen.

De bewering dat de toekomst aan groepen is die volkskunstshows van alle
Europese landen brengen raakt z.i. kant noch wal. Volkskunst dient stevige
uortels te hebben in de cultuur-historische achtergrond on de verscheiden
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kundigheden van een volk terdege op een podium te zetten. Bovendien, zo doet
Oelbrandt opnerken, zouden de festivals snel eentonig worden als alle groepen
dansen uit alle landen zouden brengen. Het sukses van de festivals rust juist
op het feit dat elke groep zijn specifieke geaardheid op het podium brengt.

Een volksdansballet kan onmogelijk in de plaats treden van de talrijke,
goedwerkende Vlaamse volkskunstgroepen. Op dergelijke rondreizende balletgroepen
zou men aI vlug uitgekeken zijn, wat wel het laatste zou zijn wat festivalorga-

nisator DDG wil bereiken.

Voor de Interfolklore-voorzitter is het duidelijk: er zijn in Vlaanderen
een aantal uitstekende volkskunstgroepen die terdege een festivaloptreden
kunnen verzorgen, zowel wat dans, muzikale omlijsting, kledij als koreografie
betreft. Het is aan de festivalinrichters ervoor te zorgen dat slechts rfesti-
valwaardiger groepen op het podium komen.

Oelbrandt meent tenslotte dat er hier een thema werd aangeraakt waarover
een ruim gesprek tussen een aantal betrokkenen of gelnteresseerden gewenst
zou zijn.

Na het aandachtig doorlezen van de tekst van T.F. wensen we zelf toch
ook wel enkele randbemerkingen te brengen.

1. Vooreerst vragen we ons af DDG terzake wel voldoende deskundigheid bezit
on dergelijke mening te vertolken over onze volkskultuur en de volksdansbewe-
ging in Vlaanderen.

2. We vragen ons eveneens af of DDG, die zelfs gewag naakt van 'een markt
van het volksdansspektakel'r, niet al te eenzijdig spreekt vanuit zijn positie
als festivalvoorzitter, als rmanager' of rimpressarior die tot taak heeft
een manifestastie zo raantrekkelijk' mogelijk te maken.

3. lle vragen ons af of DDG niet al teveel inhaakt op de toestand die zich
hoofdzakelijk in Nederland en Vlaanderen (en enigernate in Duitsland) voordoet,
waarbij in bepaalde middens, €D vaak op wat overdreven wijze, êFB gedweept
rrordt met al wat buitenlands is. Tot voor zowat 2O jaar trachtte men dit
nog te verdedigen met de dooddoener rrdat we in eigen land toch zo weinig
te bieden hebben!rr. Maar deze redenering houdt thans geen steek neer!

Ule kunnen ons trouwens toch moeilijk inbeelden dat Oosteuropese, Turkse,
Griekse, Italiaanse, Skandinaafse, Spaanse of Engelse groepen zich zouden
gaan toeleggen op buitenlandse dansen. In meerdere van deze landen bestaan
er ook festivals....maar dan toch vooral Inationaler!

4. De reakties van de meeste federaties wijzen o.i. alle op een eensgezind
standpunt: volksdans is een doe- en belevingselenent en niet a priori een
rspektakel'. Maar zoals etk zangkoor, nuziekensemble, harmonie, toneel- of
kunstkring zich af en toe eens naar buiten wil manifesteren, fiikt het ons
toch zeeî goed aanvaardbaar dat ook volkskunstgroepen dit willen doen met
hun verscheidenheid aan dans, muziek, lied en vlaggespel. Maar dan wel liefst
zo dat de rijkdom van onze volkskultuur in de beste voorwaarden kan worden
getoond...o.êD niet de armoede van de groep!

5. Moet de werking van een federatie of groep wel tot doel hebben "het grote
publiek" te bereiken? Vooral dan als daarvoor dan nog concessies zouden moeten
gedaan worden? Zou nen van een operadirecteur aanvaarden dat hij rattrakties'
of tspektake).numnertjest ln het programma gaat brengen om rhet grote publiekr
naar zijn zaal te lokken?

6. Ook wij zitten vaak te kijken - net veel bewondering en zelfs een tikkeltje
jaloezie naar de folklore-uitzendingen die regelrnatig door de Westduitse
tclevisie uorden gebracht. Bewondering voor de fierheid, de bezieling' de
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spontaniteit en de stijl waarmede de vele Duitse groepen de eigen volkskultuur
demonstreren. Bewondering niet het minst voor de vlotte presentatie die derge-
lijke programmars kennerkt. Jaloezie omdat de BRT onze eigen volkskulktuur
nog nooit een minuutje zendtijd heeft gegund. Jaloezie in het besef dat vele
groepen in Vlaanderen, zowel muziekensembles als vendelierskorpsen en volksdans-
groepen, een evenwaardig programma zouden kunnen brengen.

Met ons zal DDG evenwel toch moeten toegeven dat het toch geen rshowgroepenl

zijn die in die programmars de meeste bijval kennen, maar wel de nog erg
talrijke landelijke, autentieke Blaskapelfen en Trachtengruppen die op spontane
wijze muziek en dans uit de eigen regio brengen.

7. Ergens kunnen we de redenering van DDG weI volgen. Voorzeker heeft ook
hij op zijn festivalpodium reeds Vlaamse groepen gehad die door hun stuntelig
gedoe een minderwaardig vertoon brachten. Vanzelfsprekend ontstaat dan het
verlangen naar een betere vertegenwoordiging van de Vlaamse volksdans. Maar
zou het dan niet vruchtbaarder zijn in de volksdansbeweging initiatieven
te bepleiten of in de hand te werken die tot beter podiumwerk kunnen leiden?

Eerlijkheidshalve moet iedereen toch ook wel toegeven dat rbuitenlands'
niet a priori tkwaliteitt betekent. Dit jaar hebben we op verschillende podia
in Vlaanderen meerdere buitenlandse groepen een en ander zien weggeven dat
o.i. je reinste fopperij was! Ue waren trouwens niet alleen met onze mening
dat tijdens een festivalvoorstelling te Mechelen een Afrikaans koor en een
Oostvlaamse groep de beste waren! De overige groepen waren absoluut niet
denderend !

8. lerecht voert DDG aan dat we ons niet nogen blijven beperken tot rde

blauwe kiel en de bolletjeszakdoekr. Maar noch het inschakelen van balletdansers
noch het oprichten van een rkeur-ensembler kunnen daaraan verhelpen. Wél
het steunen van het opzoekings- en studiewerk betr. oude streekdrachten dat
reeds geruime tijd door ons Instituut wordt uitgevoerd. Of....moet de gecj.teerde
zinsnede worden beschouwd als een smalende uitlating over de waarde van ons
Vlaams volksdansrepertoire?

9. Persoonlijk staan we hoegenaamd niet afkerig tegen een deskundige koreografi-
sche hand bij een dansdemonstratie. Mits niet geraakt wordt aan de struktuur,
het karakter, de ziel en de taal van de dans. De vele onverantwoorde en ondes-
kundige ingrepen die er al te vaak gebeuren in onze Vlaamse dansen doen ons
echter huiveren.

10 Als festivalvoorzitter 'rmet 15 jaar ervarlng" moet DDG toch ook reeds
herhaaldelijk de ondervinding hebben opgedaan dat bij de seni-professionele
groepen of pseudo-balletgroepen de belangstelling voor volkskultuur slechts
zeer miniem aanwezig is. Meestal hebben ze niet de minste belangstelling
voor wat anderen brengen, het allerminste voor de volkskultuur van het land
uaar ze te gast zijn. Meermaals hebben we de leden van de zogenaamde rtop-
ensemblesr ervaren als 'koele kikkersr waarvoor het thema rVerbroederingr

waarmede alle festivalbesturen zo graag zwaaien - een onbekend woord is'
een ijdel begrip.

11. N.a.v. het hier besproken artikel kan o.i. zelfs de opportuniteit van
internationale volksdansfestivals in vraag worden gesteld. Uat is nu in feite
nog het doel van dergelijke initiatieven? Hebben ze wel enig nut voor onze
volkskultuur, voor onze volksdansbeweging? In welke nate werkt de buitenlandse
deelname stimulerend op onze Vlaamse groepen? Uordt de belangstelling van
de toeschouwer voor de volkskunst in het algemeen, de eigen volkskunst in
het bijzonder, er door verhoogd? llorden vele festivals niet teveel tprentjeskij-
kerijr?
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Er wordt ons nisschien voor de voeten geworpen een van de initiatiefnemers
te zijn van het welticht oudste volksdansfestival in Vlaanderen. Toen voor
zowat 30 jaar het eerste festival werd opgebouwd lagen er echter wel bedoelingen
aan ten grondslag die ons toen heel zinvol en dan ook verdedigbaar leken:
door konfrontatie met buitenlandse groepen impulsen geven aan onze volksdansbe-
weging tot herwaardering van de eigen volkskultuur, zowel de eigen bevolking
als de buitenlandse deelnemers wijzen op het bestaan vérn een waardevolle,
eigen Vlaarnse volkskultuur. Wat het resultaat van deze betrachtingen is geweest
laten we over aan het oordeel van de lezer!

IZ. Bij velen kan de inhoud van het bewuste artikel ontmoedigend werken.
Immers: federaties, organisaties, groepen en enthousiaste volksdansbeoefenaars
(kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden) stopt nu maar liefst alle
aktiviteiten. DDG orakelt immers dat de toekomst aan de groepen is die rvolks-
kunstshowsr brengen, bij voorkeur shows waarin de folklore van aIle Europese
(en waarom geen Afrikaanse en Aziatische) landen is verwerkt!

13. tde durven hopen dat Het Nieuwsblad na deze rninder geslaagde bijdrage
toch wel eens plaats zal willen voorbehouden voor een objektieve voorlichting
omtrent de volksdansbewging in Vlaanderen,

F. G.

VENDELEN

verbroeder ings b ijeen komst te haacht

Dat de voor enkele jaren tot stand gekomen 'Verbroedering van Vlaanse

VendeLiersr zinvol en nuttig is, en bovendien in ruime mate beantwoordt aan

de verwachtingen van velen, werd andermaal ervaren tijdens de najaarsbijeenkomst
van 15 november i.1. Zovat 40 leergierige vendeliers, samengekomen uit alle
vlaamse provincies, vulden de ganse dag de grote sporthalle van het Don Bosco

Instituut in Haacht voor kennismaking met de kortelings verschenen bundels
tVendel Nu -Ir en rVendeltermenr.

Voorzeker hebben
rondgelopen want van
slechts een uurtje
te komen.

heel wat vlaggezwaaiers nog dagen lang met stijve arnen
10 tot 16 uur werd er intensief gevendeld, met tussendoor

om de meegebrachte knapzak aan te spreken en even op adem

Na een korte verwelkorning werden door Piet Van de Schans een aantal
onontbeerlijke vendeltermen bijgebracht: bewegingen, houdingen en een verschei-
denheid aan worpen.

Voor vel.en was het vendelen met muzikale begeleiding wel een hele beleve-
nis! Met het vlaggespel fTaxandria' werd ervaren dat, naast het krachtig
vendelen, ook het sierlijk vendelen zijn waarde heeft. ook met een kleine
bezetting van bijv. een drietal vendeliers kan mooi vlaggespel gebracht worden,

zo bleek uit rDe drie heerlijkhedenr, dê deelnerners bijgebracht door leden

van rDe Moefeleerr (Duffel), !"o.p die dit sterk vlaggespel tot stand heeft
gebracht.

WeI wat meer moeite hadden sommigen met het vlaggespel rDe Leeuwerckr '
door Gustaaf van Aert (ni5kevorsel) gekreëerd op een 16de eeuwse melodie

van de Rederijkerskamer van Dendermonde. Een zeer beweeglijke reeks net soms

onverwachte overgangen.

Voor vele groepen en gilden zal de tGildegroetr voorzeker van nut zijn'
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In één dergellJke dag uerd voorzeker meer biJgebracht dan tlJdens vele
ocfenstonden. Een prettige crvaring, evenals het feit dat cr tussen alle
bclangstellcnde vcndelicrs en vendelierskorpsen nettertiJd cen echte verbroede-
rlngesfccr ls gcgroctd.

Zelfs 1n de grootste zaal roet het aantal dcelnerners beperkt bliJven.
I),c Haachtse aportzaal vae thans mcer dan genrld. lloeet er uelllcht nog voldoende
belangstelling bestaan uil het Vlaans Vendelarchief gFaag de mogelijkhcid
onderzoeken orn cen tueede ultgave van de lnitiatiedag op touw te zetten.
Gcfnteresseerden gelieven zich in verbinding te stellen met dhr. Van Overbeke,
Laarstraat 2, Boortmeerbeek, tel. 016160.19.33.

vGndelkreatics

Irlenig vendeller hceft uel een6 getracht om net een vendel eigen figuren
te naken, al dan niet in cen reeksvorn. En geef toe, uat is er fiJner dan

cen cigengenaakte reeks te kunnen demonstreren voor het publiek.

Dat de kreatie van nleuwe vendelspelen hier en daar op skepticisne
onthaald uordt, daar ziJn ue ona vel beuust vart. Toch dlent opgemerkt dat
onze zogenaamde rtraditioneler reeksen ook echt niet zo oud zijn. Het zal
zcker tot de verrlJking van ons vendelrepertoire btJdragen vanneer enige
nleuwe vendelreekeen hurn plaats kunnen vinden naast de reeds hestaande tradi-
tlonele reeksen.

BU het tot stand brengen van een eigen reeks komt toch wel het een

Gn ander kiJken. Uit cigen crvaring le gcblcken dat bcst nct enkelc punten
rckenlng rordt gehouden.

1. Bedoeling?
Uaarvoor moet de te maken reeks gaan
ners? Als afvlsseling tussen andere

2. GroepsnogeliJkheden.
Is uw groep groot of klein? Beetaat de groep uit beginnelingen of meer
gevorderde vendeliers? Moet ieder lid de reeks keruren of alleen de gevorder-
den?

3. tloelllJkheldegraad.
Gaan ue gnel of langzaan vendelen? Kunnen ue noeiltJke oefeningen inpassen
of nlet? Deze punten ziJn aftrankeliJk van de eterkte van de groep.

lluzlekkeuze.
In fi.rnktie van de eerete drie punten vordt de begeleidingsnuzlek gekozen.
e) Ofrel uordt gekozen van trombegeleiding ofuel, cn dat uare het ldeale'
yordt de elgen nuzlekgroep betrokken bU de nuziekkeuze en creëert deze
zelf een numner ln frrnktie van de flguren.
b) De reeks uordt gemaakt op bestaande muziek.

lluzlekkcnnls
Als de nuz!.ek op voorhand gekozen uordt, zorg êr dan voor dat ze door

en door gekend Ls. IGn kan de tlJden uttachriJven en rccds de nogellJkheden
onderzoeken ên plannen die de melodle toelaat.

lcanverk
Laat alechte drle of vlcr genotlveerde personen nedeverken ean de opbouw
1ran Gcn rcêks. Het rhoe Dcer zlelcn, hoe neer vreugdt gaat hier zeker
nlet opl

dienen: als lntro voor andere vendelnum-
vendelnummers of als vlaggegroet?

4.

C,

6.
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7. Reeksopbouw
- Tracht geen reeks te maken van bestaande oefeningen

Nieuwe figuren dienen zo gekozen dat ze door elk groepslid kunnen uitge-
voerd worden.
- l,laak kombinaties van bestaande figuren on iets nieuws tot stand te brengen.
Bijv. TelJoorzwaai boven het hoofd met voorstel

leljoorzwaai boven het hoofd met wiekslag
Voeg daarbiJ eigen gevonden figuren of andere spektakulaire maar inpasbare

figuren.
Zorg voor voldoende afwisseling. Herhalingen in de nuziek nogen dezelfde

figuren hebben, maar deze figuren dan liefst niet meer gebruiken op andere
nuziekdelen.

De syrnmetrie moet niet altijd gevolgd worden. Het voornaamste is dat
een reeks vloelend kan uitgevoerd worden.

Irtaak gebruik ven tussendraaien of halve figuren om de nuziektijden te
laten uitkomen. Bijv. kleine draaien bij de platte acht, dubbele wiekslagrenz

De begeleidende muziek noet de figuren ondersteunen. BiJ stille muziek
horen rustige figuren; bij harde nuziek horen vrorpen en/of snelle figuren.
- llerk steeds naar een climax toe.

Het mooi uitvoeren van de reeks is aftrankelijk van de sterkte van de
groep, en de groep is zo sterk als ziJn zwakste element.

8. Inspiratie
Soms gaat het creëeren van een reeks vanzelf. Soms zit men uren te proberen
en te echipperen en lukt niets. Niets forceren, er enige dagen nee etoppen
en dan opnieuw beginnen is in dit geval de beste renedie.

Ile zijn er ons bewust van dat nog meerdere elementen een rol kunnen
spelen biJ het creëren van een eigen reeks. Ieder ontwikkelt toch een eigen
methode, rneest aangepast aan zijn groep.

Alleszins hopen we dat deze enkele regels voor velen een aansporing
nogen ziJn om zelf ook eens aan de slag te gaan.

Piet Van de Schans

Yendelpublikaties

liJdens de jongste vendellersbijeenkomst te Haacht was de nening vrij
algemeen: De traditionele Vlaanse reekeen zijn erg uaardevol, maar na Jarenlang
dezelfde vlagoespelen te hebben uitgevoerd verlangen ue wel near een ruiner
repertoire. Dansgroepen houden het toch ook niet biJ cen viJftal dansen.
Nieuwe dansen en nieuwe vlaggespelen kunnen ook nieuwe impulsen geven ean
dansers en vendeliers.

De jongste publikaties van het V1aams Vendelarchief kunnen voorzeker
tegenoet komen aan de uensen ven velen. Een vicrtal verantuoorde en zeer
gedetailleerd beschreven vlasgeepelen' zullen aardig uat biJdragen tot een
meer gevarieerd programma voor individuele vendeliers en korpsen.

Bovendien is het ontegensprekelijk erg nuttig geueest dat gestreefd
verd naar een standaardieerlng van de gebruikelijke vendelternrinologie. Steeds
nog voor uitbrciding vatbaar brengt de bundel rVendelternenr thans reeds een
7G-tal begrlppen en ternen.

De bclde bundcls rVendel Nu-fr Gn rvendeltcrmenr kururen tcn zeerste
aenbcvolen uorden aân allen die cnige bclangetelling hebben voor deze oude
glldcdlacipllne. PrlJe voor dc bcide bundels aanen: 35O fr + vcrzendlngskosten.
Bcn ultetêkend Kcretgeschenk voor uue vcndelicrs!

50



VOLKSMUZIEK
oude dansmuziek onder de looP

Bij het verschijnen van de dansbundel rGents: Kontradansenr

De l8de-eeuuse kontradans is rinr. De muziek wordt opnieuw gespeeld,
het 'Kliekske' wijdt er ganse conpact-disc aan' en er zijn de publikaties
van rGentse kontradansenr en rLes contredanses du journal nusical 1iègois
f1,fEcho, (1). Deze twee uitgaven verschillen nogal uat van aanpak. De eerste
brengt een selektie van 35 dansen, in moderne partituur, met uitvoeri.ge dans-
aanwijzingen voor iedere dans afzonderlijk, alsmede een algemene inleiding
over de kontradans, de auteur en zijn tijd. Het tweede bevat all.e dansen
die gedurende 25 jaar in het genoemde tijdschrift verschenen, waarbij gewoon
de oude druk opnieuw werd gereproduceerd (facsimile). De inleiding over de
kontradans in Frankrijk, over het tijdschrift en zijn uitgever zijn boeiend,
de dansbeschrijving is echter sunmier en niet per dans uitgewekt. Het gaat
hier meer om het dokument, niet om de praktische toepassing.

De auteurs van de Gentse kontradansen gaan o.i. niet genoeg in op het
probleem van de heterogene samenstelling van het boekje. Dit is klaarblijkelijk
een earnenvoeging van de bundel Cen!__CgUtredanses en rond uit 1757 en een
latere bundel uit L767 waarvan sprake is in de inleiding (P.18). In het eerste
deel zijn de dansen genumnerd van 1 tot 98, voorafgegaan door twee ongenumrnerde
dansen. Dit zou kunnen wijzen op een herdruk, of werden de twee ongenumrnerde
dansen (rles Victoires Autrichiennes du 18. en 20 Juin 1757r en rla Charle
Lorraine') op het laatst-e ogenblik toegevoegd als reaktie op politi,eke gebeurte-
nissen? De dansen uit 1767 zijn genummerd van I t,ot- 24. De laatste zes vormen
een groepje apart (bezetting, toespeling op historische gebeurtenissen),
maar vermits de numnering doorloopt zouden ve ze niet als een afzonderlijke

derde- publj.katie willen beschouwen, zoals de auteurs in de bibliografie
doen.

tdat de muziekuitgave betreft, werd geopteerd voor een noderne partituur,
waarbij er naar gestreefd werd "een zo juist nogelijke weergave te bereiken
van de facsimile". Het is de vraag waard waarom niet neteen voor een facslmile-
uitgave werd gekozen. De oude druk is duidelijk, op enkele details na conform
met de moderne notatie, en voor het overgrote deel in partituur. Naast financië-
le en emotionele overwegingen (moderne rnuziekuitgave is duur, en rnen verliest
het direkte kontakt met de bron), komt daar nog bij dat men in bepaalde situa-
ties verleid wordt, of sorns verplicht is, tot het naken van interpretaties
met alle gevaren vandien. De lezer vergelijke biJvoorbeeld 'Les Victoires
Autrichiennesr (p.68) met de afbeelding van deze dans in de oude druk (p.33).

a

1a

51



fffi]

1b

Icgen het hcrlclden van drtc notenbalkcn naar tuce le gccn bczuaarr laar
hicrdoor ucct Den nict DGer hoe bclde nclodlelnstruDcntcn hct akkoord ln
hct begln van naten 1 cn 5 moctcn spelen. Spelen ze alle tuec hct Sanae akkoord'
of vcrdelen za hct? I),e oude notatie laat gccn tulJfel bcstaan. Het arpcggio-
tckcn biJ dit akkoord ls o.1. GGn lntcrpretatle vanult cen rklavicr-achter-
grondr; voor etrlJktnatrunentcn uaarvoor Daubat 1n dc ccmtc plaats dacht

is het tckcn overbodig. In de tuccdc naat vervicl de boogaanduidlng (dc

zg . staccato-boogatreck). Deze heeft tree bcstaansrcdcncn: opnlcuu gocd

ultkoncn nct ccn afetrcek bU het bcgln van naat 3, cn ccn bcetJe variatic
brcngen ln dc hcrhaaldc notcn yan dc naten 1 sn 2. De laatete drle noten
van naat 4 ztJn unigono yoor de tuce nclodicinstrulentcn. In de hcrultgave
zlJn cr notcn tblJgekonponeerdr. Een vcrgisaing of vcroordeeldcn dc auteurs
het unisono ala te pover? Voor ons kllnkt het hccrllJk pompcus. Dc aanduiding
yan dc bczettlng, hI. cen trlo voor trec violcn Gn Gcn basruerd fYerbanncn'

naar dc voetnotcn aan hct cindc van hct bock.

Dtt voorbeeld le nlet unlek. Er zlJn some problcmcn nct dc beclJfering,
biJv. in rl.e grand fogol' (p.741 naat 25: hct kruieJe hoort biJ de tueede
6, nict biJ dc ccrete.

2a 2b 2c

fdcn in rlrOllnpc' (p.86), naat 22.

3a

+

Dc plotac trccetcDtrlghcld ln
aân doordruk Yan dc enderc zlJdc
komckt. Ilc trccctcnnlghcld ln rlp
dc bctckcnle Yan o^za prlna cn
bovcnatc) bU hct tcnrgkcrcn Yan
gaat.
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rl.a Jcancttct (p.1O8) laat I ls tc vlJtcn
van hct blad; cnkcl dc bovsnetc notcn zlJn
Ietclot Angloler (p.13O) raat 4' bas hceft

ncondr volta: ocn tpcclt hct cnc (hicr hct
hct bcgln, hct andcrc uenneer rcn vcrdcr
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4a

l=,,

4c

Iden in rla thérèse,
halve noot D ueggelaten.

(p.136) naat 24: hler rerd dc reecunda voltal

5c- a
I

t1r

De blndingsbogen ln dc bovenstcn yan rLa lontagnardcr (p.1O2) naten
L7 tot 23 horen blJ dc bovcnete notcn (dc gcpuntc halvs notcn c"). Op grond
hlervan cn naar analogie nct netcn 9-1O la giar' ln raat 18 rclllcht ccn drulcfout
cn ls bcdocld er'.

43 rl*l
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6c

vordt vervolgd

Piet Stryckers

rER NAGEDACHTENIS

Uie enigszins vertrouud lE net de geschiedenis van de volksdansbeueging
in Vlaanderen is de verdienste van uiJlen Dr.Eugeen Vcretraete genoegzaam
bckend. In het vroegere Vlaams Inetituut voor Volkekunst (v.I.v.O. ) heeft
hlJ net ziJn opzoekings- en etudieuerk cen belangiJk aandeel gehad biJ de
heryaardering van onze eigen volkskultuur.

Enkele Jaren, cn tot ziJn echietiJk overliJden, heeft Eugccn Vcrstraete
nog rnedegewerkt aan ons Instltuut. Voor dit tlJdechrlft schrcef hIJ hecl
uat nerkuaardige biJdragen.

Dls
van
L3/L,

YOOr
door
hulde

Velen la het echter onbekcnd dat Eugecn Vcretracte, lannen nct ziJn broeder
Vcrstraete, de etichter ls van het ln L977 oggerlchte tArchief en lluselxr
het Vlaane Leven te Brueselr (A.il.v.B.), gcvestigd ln dc Vlevcrkopersetraat

1OOO Brussel.

Op 14 nei J.l. uerd in de lnkomhalle van he Xuecun cen gcdcntçlaat onthuld
de gebroedera VerEtractc. BiJ dezc gclcgenheid rcrd ccn tocepraak gehouden
nev?. R. Stcyaert, Gcncenachapsrninlster van Gczln cn UclziJnazorg, uaarin
verd gebracht aan de enormc vcrdiengten van dc gebroedcre Vcrstraete.

AANBEVOLEN

loepi!
In vrocgcre Jaren vcrgchencn van de hand van Frana Jacob rcede cnkele

ncrkuaardige bundele net kinderdanecn. Na het aukecs van dc brochuurtJesrJocpl - Ir cn Jocpl - rI' vcrechcen thana tJocpl - III| u.arin 15 tradttloncle
kindcrdanaen ên daneapclen uerden opgcnonên. Bckcnde cn nlndcr bekcndG u.o.fHclntJc PatiJntJe' (ccn eamcnvoeglng van cen ncleJcsdana cn cen stokJcadans
voor Jongcna). Ook ccn klndcrrneldane krccg hicr zlJn kane, cvcnals ccn kindcrpo-
lonalgc.
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Aan de eanenstelling van deze bundel uerkten nede:
Frans Jacob (dansnotaties), Hilde Van Hoogten (muzick), Lou Schrayen-Van
bets (ll.lustraties), Ach. Pauwels (onslag), Arn. cn Hilde Caluwe-Van Hoogten
(opmaak).

Ook in deze bundel verduideliJken meerdere verklarende notare de inhoud.
Deze nleuye bundel, evenale de vorige uitgaven, zlJn verkrlJgbaar biJ de

eanenstellers: Frans Jacob, Kan . CardiJnpleln L7, 22OO Borgerhout of A.
Caluue-Van Hoogten, Slon Klooaterlaan, 34, Brasachaat, tel. 03/665.2L.2O.

PriJs: 14O fr + vcrzendingskosten (priJsvertaging blJ grotcrc afname).

gent se cont radansen

Van de hand van Nora Van de Voorde en André De Bra verscheen kortgcleden
hct boek rGcntse Kontradansenr, reeultaat van een jarenlange etudie van het
in ]t1,ST verschcnen dansboek ven de Gentse dansmeester Robert Daubat. Het

ucrd cen liJvige uitgave van zouat 15O bladziJden zouel hletorische als dans-
tcchnische gegevens. Van de haast honderd dansen die Daubat publiceerde verdcn
35 dansen nauykeurig beschreven cn van de biJhorende nuzlelsrotatic voorzlen.

Het boek uerd uitgegeven door de Vlaamse Volkskunstbeueglng. VerkooppriJs:
650 fr (+verzendingakosten). Kan bij het Instituut besteld vordcn.

danspakkct

N.a.v. de clndeJaarafeestcn yordt aan gllden, grocpen cn danslcidcre
eân biJzondcrc vooryaarden Gcn rdanspakkctr aangebodcn vaarin bcgrepen: de
bundcls M/n XI van dc rccks tÎradltionele danecn ult dc Vlaanec Gêueatenr,
alemcdc dc bundele t t/n 4 van de rccka rDana Nur. PriJa van het pakkct: 25OO

fr + 50 fr vcrzendlngskoetcn. Bestelllng door ovcrachrlJving op bankrekening
4L6/æ79451/83 t.n.v. het Instituut of telcfonlsch op nr. 03/658 ;74.67.

YGndel stokken

VriJ rcgelnatig koocn y1.ag€D toc yoor lcvering van vcndellcrsstokken.
Iatcrtaal dat niet zomaer ovcral vcrkriJgbaar Ls. Bcn nlcuuc voorraad verd
eangenaakt zodat stokken tccr lflrnnen besteld uordcn blJ:
Jorls Nachtcgaele, Zuancnveg 37, 2230 Schltdc, tèI. 03/383.56.31 of
Plct Van dc Schans, Klotcrstraat 21, 3599 Kaullllc, tel. OLL/44.69.75

-dansbrochures
Door het Dansarchicf ucrden dc laatste Jarcn neerdere

cn ultgcgevcn dlc voor daneleidere crg nuttlg kunncn zlJn:

- Bclctopte notcnlecr
- Ecknoptc gcschlcdcnia van de dane
- lcrmtnologle Vlaanac dansen
- Bnkclc ldcctJca ovcr danercglc cn podiumgcbrulk
- Kont Ghcspcclkcng (orkcatratle van dc danacn, opgcnoncn

op dc LP rVleuec Volksdanacn -III|, ultgcgevcn
door V.V.K.B. )

bundcle aarncngesteld

PrlJzcn tc vcrhogcn nct 15 fr vcrzcndingekoetcn. Bctaalbaar door stortlng
op rGk.nr. 4L6/æ79451/83 t.tt.v. hct Instltuut

@fr
60 fr
6O fr

1OO fr
2OO fr
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ko r re kt ies

Door een aanenloop van omstetrdigheden zlJn ln het bundeltJe rDansmuziekl

van de brochure rDansen ult ltldden-Brabant fIIr (XI) enkele drukfouten geslopen.
Deze tnis-daadr yerd goed gcmaakt door de herdruk van de bedoelde nuziekpartitu-
ren.

legen inzending van het bcdoelde
Instituut uordt ean elke bezitter van
plaar gratla toegezonden.

un ieke kans

en trombegeleiding als
de Noordkempense Reeks en

bundeltje (blz. 45 t/m 60) aan het
voornoemde brochure cen verbeterd exem-

Een harnonika-orkcst staakt ztjn aktiviteiten, dus....ultverkoop van
dc instrumenten. Aan voordcllge voorraarden uorden thans tc koop gesteld:
trommen, ecn chronatische carlllon cn neerdere harmonlkars. lleer gegevens
biJ dhr. theo Van Thitlo, Van Dorncstraat 33 te 21OO Deurne, tel. 031325.08.56.

yendel ku rsu ssen

Door medewerkers van hct Vlaams Vendelarchief verden onlangs twee kursus-
bundels eanengesteld tot opleiding van vendeliers. De eerste richt zich tot
debuterende vendeliers, de tyeede tot meer gevorderden. Deze bundels zijn
afgestemd op opleidingskursussen die telkens over tuee dagen (van zes lesuren)
lopen.

Kursus A omvat o.m. materiaalkennis, basistermenr vendelfiguren' historiek
theorie, met daarnaast de Vlaggegroet van Leefdaal'
de Gildegroet ale praktiJk.

Kursus B behelst als theorie: vendelgebruiken, klediJ, muzikale begeleiding,
stoetvenaelen, afwerking/optredens met daarnaast als praktiik de Zuid-Brabantse
Reeks, de longerlo-Reeks, dubbel yl.aggespel cn een vriJe vcndelreeks.

Organieaties, grocpen of gilden dlc bclangstelling hebbcn voor dcrgeliJkc
oplcidingskursuseen krinnen zich best in verbinding etellen net dhr. Renaat
Van Overbeke, Laaretraat 2, Boortmeerbcek, tel. 016/60.19.33.

kursu s' gentse kont radansen'

Onbckend ls onbemlnd! De nceste volkekunstgroepen hebben voorzeker uel
cnkele Engelse contradaneen op hr.rn progreJilra, naar kontradanEen uit cigen
land ontbreekt besllst nog ln hct rcpertolre van dc nGeate.

Hct ulterst verdicnsteltJk opzoeklngs- en studicrerk van Nora Van de

Voorde Gn André Debra hebben gclcld tot dc publlkatlc van het prachtige uerk
nct rGcntse kontradansenr dat kortelinge le vcrschencn: cen rarc vemiJking
voor de volksdansbcueging.

Het Vlaams Danearchicf yil bclangstcllcndcn voor dlt danatype de gelegcn-
hcld tot kcnnisneklng blcden tiJdcne ccn kursusdag op 20 naart 1987 tG Schotcn.
Houdt dlc dag ln elk geval al rælJ ! [ogen re cchter vl'r8Gn dat dc gelntcresseer-
den zlch nu rceds zoudcn rlllcn neldcn opdat, zo nodlg, tlJdig ccn tuecde
lnrsuadag zou kunnen rordcn gcpland.

Icer lnforoatlc ln hct naart-numcr 1988 van dlt tlJdachrlft.
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Yolkskunststage

Van vriJdagavond 18 december tot zondagnaniddag 20 dcccmbcr 1987 organi-
eeert de vzut Verbond van Llnburgee Volkskunetgrocpen Gcn volkekunststage
in het kasteel van Hoerpertingen (tuesen St.-Truiden sn Tongeren). Sr zullen
ecn zcstal atcllers plaatsvinden: eamenspel, viool, percuaale/slagrcrk, kunst-
zlnnige handenarbeid, volksdans cn kunstzinnige handcnarbeid voor eenioren,
volksdansen. Zowel Jongeren als voluassenen kunnen dcclnemen, cn dit zowel
ln internaat als externaat verband. DeelnanepriJs: 27OO fr (*fnderen onder
L2 Jaar 12OO fr). InechrlJvingen voor 5 deccmber 1987 door atorting op rek.
nr. 235/0227556 t.n.v. vzv V.L.V.G., Alkenstraat 84, 3512 Stevoort. I{eer
informatie op het secretariaat van het V.L.V.G., dhr.ll. Remans, Kempenhof
32, 35OO Hasselt, tel. O11/2LL433 - OLL/2261O5 (u).

Yendelfestivals
Een van de mlddelen om een bredere verepreiding van het vendelen ln

dc hand te vcrken ls zeker het in de openbaarheid brengcn etryan. Initiatieven
in dle richting dienen dan ook aangenoedigd en geeteund.

Op 25 juni 1988 organiseert het vendelierskorps rDe Blauyvoetr van Lendele
de (Uest-Vlaanderen) ztJn cerste rvendel-feetivalr, teruiJl voor nei 1989rVredon' (natst) reeds zijn tweede feetival aankondtgt.

Belangstellenden lnrnnen zich venden tot Dirk Pcirs, De Knok 22, 8760
Lcndelede, tel. 051/31.16.40 of tot het Vredon-adree Lareetraat 1, 9450 Haaltert
tel. 053/70.O5.57.

een kerstgeschenk:plaat of band

Vlaanse Volksdansen - f net Franse Polka, Kadril en Klepperdans (allen
utt Boortmeerbeek), Havermculeke en llandeldans (Uesterlo), Oogetkoekenkermis
Gn Rozenwals (lctrtel;, Jan Pimeuit (Steenokkcrzeel) cn Kadril van putte.
PriJs: 3OO fr + verzendlngskoeten

Ylaatnse Volkadansen -If met Lentedaneen en St.-ValentiJntJesdans
(uit bundel Dans Nu -I) ' Dorpskermia, tlaartse Buien, Margrlet, Ileidans en
Zottekermis (Dans Nu -If), Bcgroetingedane, Bocrenkcrmie, Kcrmledans varn
Rupclmonde cn Xiekeboe (Dans Nu-IIf).
hiJs: 325 fr + vcrzendingskosten
Vlaamse Volksdanscn - IfI met Dans rond de Schout, Draalende Ulnden,
Draden Splnnen, Kadrll van Ueeterlo, Kadrll van Zichen, Karnaval, Klapschottlsch,
Xolenmazurka, Polka-SJanzer lt en Stcltencamousel.
PriJsz 375 fr + verzendingskosten

Dans Nu met de UiltJes met Boer cn Boerirmeke, Hanske yan Leuven,
Lukele over die Hei, lteulendans, SchaatscnriJdersdane sn Ucvcradans als tradi-
tloncle dantsen, naaet Boerenbal, Boercnkcrnis, Draden Spirurcn, Lcntcdans,
IarJollJntje cn Heidane ale nieuue danskreatice.
hiJe: 35O fr + vcrzendlngskosten

BiJ qrE ln Vlaanderen nct Bezemdans, Bocrcschots, Kadril van Boort-
ncerbcek' Kâdrit' van l{aldcgem, Kantkloasen, Lansicrekadril, Schottiech-pak-
af, Stcltcndane' Stold<cndana, ValcntlJntJcadane cn Uandclaar. lcvens dc nuziek
van het vcndclspcl rD,e Lccuuerckr sn cnkclc volkellcdcrcn.
PrlJe: 45O fr + vGrzcnlngskosten (ook op ceeacttc vcrkrlJgbaar)
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Vlaamse Volksnruzick (Caasette) Schottisch van gesterlo, De Lceuyerik, Dans
rond de Schout, Fczclen, Fik l{eule, Irlatrozendans, Lievekensdans, Haneke varr
Leuven, Lief Leineke cn RozckenEdans (Herenthout), Bezemdana van Pullc, Stelten-
dane van Zoerle-ParuiJe, Jan De lrlulder, Stanppolka van llidden-Brabant, Schot-
tisch' Po1ka-SJanzeuit, llazurka ven Hofetade, Klonpendane cn Polka van St.-
An.
PriJs:Prijs: 25O fr + verzendingakoeten

-EEN GOEDE RAAD
tut Gu rs rechten

Reeds enkele nalen mochten ye vernemen - cn hcbben het zelf kunnen ervaren
dat door SABAM, het lnningskantoor van auteursrechten, vaak te onpas getracht

uordt rechten te lnnen. De vermelding ven een teerfeest of een volksdanebal
ln een parochleblad of een plaatseliJke krant, bliJkt rceds te volstaan voor
een aanslagbllJet 'net de vermelding rPatroonefeest, gevolgd door bal met
diecobarr. Al.hoeve1 er hoegenaamd geen spraak is van cen rbalrr êll nog veel
minder van een dlscobar. Kontrole uordt bltJkbaar niet gedaan, maar....proberen
gaat mee!

le hebben het nuttlg geacht ons in verblnding tc stellen net de SABAl.l-
organisatle zelf en enkele ons bekende beheerders. lle ontvingen aldus volgende
lnformatie.

Een onderscheid vordt genaakt tuesen het rBcechermd repertoire', dat
gevornd vordt door het geheel van verken uearvan de auteurevereniging de
rechten beheert; anderdeels ls cr het repertolre dat ln het tPubliek Doneinl
valt.

Voor verken uit het rbeschermd repertol.rer dlenen de voorgeschreven
rcchten betaald. Uerken uit het tpubliek domelnr kunnen evenvel door iedereen
ræiJ uitgevoerd uorden, zonder toelating noch vergoeding. Een precieze omechrij-
vlng van yat er tot dit 'publiek domelnr behoort, etaat Ln de one ter bcechik-
king gestelde dolnrnentatie niet vcrmeld. Uit de gcvocrde gceprckkcn bliJkt
evenwel duideliJk dat al uat ale oude (nrinstens 5O Jaar oud) nuzick uordt
beschouvd en uaarvan de auteur niet bekend ls, tot dit publiek domeln behoort.
Bovendien kurnen voor de niet biJ SABAITI aangesloten toondichtcrs geen rechten
gevorderd vorden.

Uat konkreet de dansen betreft, opgenonen in de reeks rOude dansen ult
de Vlaamse Gewestenr rultgegeven door het Vlaams Dansarchlef: ze ziJn niet
aan auteursrechten onderhevig. Evenmin ulteraard als de oude daneen die nog
nlet gepubliceerd uerden. Uat de dansen bctreft, opgGnoncn ln de rceks rDans
Nur ziJn auteurErechten slechts verschuldlgd bij de ultvoerlng ven de
danemuziek' getoonzet door Lode Dieltiens, Emiel Hullcbroeck, Arnand Preudrhomme
en Joris Van Brussel. De andere toondlchtere hcbben hun komposities niet
gcdeponeerd biJ SABAM zodat er geen rcchten op kunnen gevorderd uorden.

Van neerdere dansen en heel wat volkanuzlek uerdcn bcuerklngen of orkestra-
tlcs uitgeschreven door hcdendaagse toondlchtere. Indien betrokken peraonen
blJ SABAIi{ aangesloten zlJn en de betrokken bcrerking gedeponecrd, kan ook
deze het voonerp ultmaken van een hcffing van rechten.

Ten onrechte ls blJ velen de nening gangbaar dat vanaf het ogenblik
dat rnuziek op êen fonoplaat uordt gezet autcursrcchten diqncn bctaald. lerzake
geldt elechts dezelfde rcgeling als blJ geachrcven tckstcn.

De SABAl,l-inEtantlce hcbben one cvenuel geuezen op de ucneellJkhcid voor
clk volkedanebal of rnanifeetatle raarbiJ volkemuzlck tordt ultgevocrd toch
ccn aangifte tc doen net dc vcrmcldlng: Gccn rechten vcrechuldigd. Slcchts
ultvocrlng Yan danscn Gn nuzlck, bchorcndc tot het publlck domcin. Het kan
vccl zorgcn ên drukte besparen.

Gcef aan Cassar (SABAM) uat Cacear tockomt...mââr toch gccn frank rneert
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EPILOOG
dit is het laatste nummer

va1 de elfde Jaargang van rVolkEkunstr. Ileer uerd ccn gans Jaar aan belangetel-
lende personen, volkekunstgroepen cn gilden lnfornatle bezorgd orntrent al
uat leeft ln de volkskunstbeweging ln Vlaanderen. HlerblJ verd een brede
ecala van themara behandetd cn kyanen veer verachlllende volkskunstelementen
aan bod als dans, muziek, streekdrachten, vendelzvaaien, cttZ..

Al uat door het Instituut rordt opgezochtr biJ clkaar vordt gezant, bestu-
deerd en gepubllceerd, kan de vcrdiende belangstelllng glechts genieten en
de verhoopte verspreiding slechts kcnnen als het aan zovcel nogellJk gcinteres-
seerden kan uorden overgebracht. Een tlJdschrift ls daartoe vel het beste
ntddel.

Het ie voor het Instituut dan ook uel een aangename ervaring geueest
te kunnen vaststellen dat in 1987 de belangstelling voor ziJn tlJdschrift
aanzienliJk 1s toegenomen. Naast talriJke lndividuele abonnementen hebben

ook ln het voorbiJe jaar weer heel wat groepen neerdere abonnementen genomen.

Enkele groepen hebben het zelfs nuttig gcacht voor al hun leden cen exemplaar
te bestell.en !

Het ls uel voldoende bekend dat het InEtltuut het nog eteeds noet stellen
zonder enige overheidssteun, een kleine provinciale toelage niet te na gesproken.
Uat lnhoudt dat de veelvuldige aktiviteiten, publtkatice en ook dit tiJdechrift
noeten kunnen bekostigd uorden door de verkoop van boeken, platcn en het
abonnementsgeld voor rVolkskunstf I

Groepen of organieaties die zel-f cen tiJdschrift of andere publikaties
uitgeven, ueten naar al te goed hoe duur drukuerk is. Jarenlang verd rVolks-
kunstr verspreid aan nauweliJks de kostpriJs. Deze ls de laatste Jaren evenuel
zozeer gestegen dat het niet meer haalbaar ia in 1988 dit tiJdschrift nog
ult te geven en te verzenden aan de uiteret lage priJa van lOO fr....âls
ln 1978!

Het Instituut ziet zich dan ook verpllcht voor de nl.euue Jaargang van
1988 de abonnementspriJs te verhogen tot 15O tb. Ecn bedrag dat toch voor
nlenand cen reden kan zlJn om het abonnement nlet te vernicuven. DergeliJk
rateunbedragr voor de vcelvuldige aktiviteitcn van hct Instttuut ls rel niet
overdreven! Slechts door abormementen cn advertentles kan rVolkskunstr in
etand uorden gehouden.

Irlogen ue voor de vernleuuing van het abonncment mct aandrang on het
volgende vcrzoeken:

Uacht gcen maenden om uwe betallng te doen doch schriJf mcteen het verechul-
dlgde bedrag over. Zo kan tlJdlg het abonnenentabestand op punt uorden gesteld,
kunnen de verzendingeetiketten uorden opgemaakt cn afgedrukt.

- Uil op de stortingsstrook â.u.b. vernelden nanens uelke groep/gilde U atort.

Uil het Jutste briefyiaeellngsadres vsrmelden uaaraan het tlJdachrlft dient
gczonden.

UiI clke adresuiJzlglng mededelcn. Zo hrruren nuttclozc vcrzcndingskosten
uorden verneden.

Indicn U nlet accr akticf bcnt ln dc volkedatraucrcld of Gy. gccn bclangstel-
llng neer heeft voor ons tiJdachrlft, laat het dan ucten. Ook zo kr.urncn nuttelo-
zc kostcn vcrrncden uorden.
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Xet dit alles lnrnnen de lezers Gr ln aanzientiJke nate toe blJdragen
dat cr biJ het vcrschiJnen van het tlJdechrift geen vcrtraging ontetaat,
dat cr biJ de vcrzending geen nleelngen gebeuren, dat het adressenbestand
eteeds ln orde ls en dat rvolkskunstt biJ de Julete pergoon belandt.

De aandacht vordt cr wel op gevestigd dat, om praktleche redenen, het
abornementsgeld steeds geldt voor hct lopende Jaar van 1 Januarl tot 31 decem-
ber. Uat lnhoudt dat een nieuv abonnencnt eteeds op 1 Januarl. lngaat. Uie
blJv. ln augustus nog ecn abonnenent nccmt krfJgt volldighcldahalve meteen
de nunmera van naart en Juni nog toegezonden.

rVolkskunstr etaat eteeds open voor lnformaticve blJdragen n.b.t. onze
volkskultuur, aletnede voor aankondlglng van biJzondere volkskunstmanifestatles.
Het liJkt vel logisch dat lngezonden teksten en aankondiglngen alechts gepubll
ccerd uorden voor personen of vereniglngen dle zelf geabonncerd zlJn op dit
tlJdschrift.

Stel geen naanden uit maar etort vandaag nog voor hct gcwenste aantal
abonnementen de nodige abonnementsbiJdrage op bankrekenlng nr. 416/3O7g4SL/g3
t.n.v. het Inetituut, met vermelding van alle hlerboven gevraagde gegevena.

steu.nbiid ragen

In dit laatste numer van de l1de Jaargang dlent cen biJzondcr dankwoordJe
gerlcht tot dc gnocpen, pcrBoncn cn organieatles dle door cen nilde atcunbiJdra-
gc uiting hcbbcn rlllcn gcvên aan hun vaardcrlng voor dc rerklng van hct
Ingtituut. Hun pennlng uaa ln hct voorblJe Jaar cen zeer rclgekomen stcun.
fe hopen relgenccnd ook tn 1988 te nogen rekcnen op dc sympatie cn de nlldheld
yan yclcn. Stort vandaag nog uue stcunbiJdrqgê op bankrckcning 416/3O7945L/83
t.n.y. het Instttuut. Zo yordt netcen dc flnanclcle zekerhcld voor dc rcrking/
1988 van hct fnstituut verhoogd. Dank, dank!

adYe r tent ies

Daar ln tVolkskunstf slcchts publicitett rordt opgenomcn van handclezaken,
flnnare, lnetclllngcn cn organiaatls dic cnig verband houden nct volkskultuur
of dc bclcvlng Gr van, bcrclkt dic publtctteit stccds cen gcfntcrcascerd
lczcrapubllck.

lot aankondiglng (In neerdere nunncrs dan nog ucl) van blJzondere manlfes-
tatiee als feetlvale cn andcrc volkakunctgebeurtcnlseen ie er voorzcker geen
voordcllgcr nanler yan publlclteit. rVolkslnrnetr rordt tmners toegezonden
aan allc ons bckende volkgkunstgrocpcn ln Vlaanderen.

Gslet op het aantal cxcnplaren reaFop rVolkekunetr vcrechiJnt, gclet
op hct ruin vcreprcldlngsgebicd (nlct allccn dc Vlaarnec provlnclce doch Gvenccns
Frane-Vlaandcrcn nen lfoord-Brabant) le GGn advcrtentie 1n dit tlJdschrift
crg cfflclcnt tc nocnrcn GD.....voordallgt

PrlJs voor publlkatlc ttJdcns ganse Jaargang (a nunrncrs):

t/t btaaztSac
L/2 bl.adzLtôe
L/4 bLtôzLtdc

25 x 1615 cm
1215 x 1615 cn
1215 : I cn

4.(X)O lÏ
2.5OO fr
1.5(X) tb

lelenCrtrlleoden dlrnrn crr loor I fobnrerl 1988 ln wrrt-rlt (goachlkt

'roor off-rctdrut<) ac gcucnatc t klt cn ley+ut tc bczorgcn. Onzc dank bU
voorbeat.
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6l'nnl"nlr,,i, q["Le,tt,,,rs
INDUSTRIEPARK, BALENDIJK 218, 8-3900 LOMMEL

î 011/54 41 01 TELEX 99161 VEKEMA

OPEN VAN 9uOO TOT l2uOO EN VAN l3u3O lOT lSuOO
DIIISDAG EN VRIJDAG TOT l7ut5
ZATERDAGNAI'IIDDAG EN ZONDAG GESLOIEI-.I

INDUSTRIEPARK }IAASRODE
AMBACHTENLAAN 2L 3OOO LEWEN

TEr. 016120.44.53

ATLEEN OP DINSDAG EN VRIJDAG
VAN lOuoO TOT 12u3O EN VAN 13u3O lOT lSuoo

Fabrikant en leverancier van historische en folkloristische
kleding, schoenen, laarzen, kasjmier sjaals, zakdoeken,

sieraden, linten, hoeden, alle soorten wepens, enz.

Katalogus op aanvraag.
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