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Boombal is de naam van een volksbal dat maandelijks

georganiseerd wordt. De mensen komen er om te dansen en zich

te amuseren. Het grote verschil met een doorsneefuif is dat er op

een boombal live traditionele folkmuziek wordt gespeeld op een

hedendaagse manier en dat er niet zomaar individueel gedanst

wordt. Men danst er met vastgelegde en afgesproken passen, maar

de manier waarop je danst en met wie hangt af van ieders

inspiratie en goede smaak. Een avond boombal bestaat uit twee

delen. Eerst is er een dansinitiatie waarin de meest courante

baldansen uitgelegd en voorgedaan worden. Op het programma

staan wals, polka, scottisch, mazurka, andro, jig, tovercirkel en

bourrée. Na de initiatie volgt het bal. De muzikanten spelen daarbij

een modern repertoire waarbij alle aangeleerde dansen aan bod

komen. ‘Boomballers’ zijn vooral studenten die verknocht zijn aan

de geweldige sfeer. Maar de dansliefhebbers zijn van alle leeftijden

en komen zelfs van Antwerpen, Brussel en Wallonië naar Gent

omwille van de speciale ambiance die het boombal biedt.

DE KLEINE GESCHIEDENIS VAN BOOMBAL

Boombal is enigszins per toeval ontstaan in 2000. Accordeonist

Wim Claeys (van onder meer Ambrozijn en GOZE) vatte het plan

op om met zijn leerlingen een bal te spelen als de ideale praktijk-

oefening. Dat gebeurde in een schuurtje bij één van hen, Bram

Ghyoot, in de Boomstraat in Gent.2 Vandaar de naam boombal. Een

oude ‘lampedaire’ en wat overjaarse kerstverlichting zorgden voor

de gezelligheid. Het tiental aanwezigen vond het geweldig, en er

volgden nog boombals. Het schuurtje bleek al gauw te klein en in

september 2000 verhuisde het boombal, met zijn 100 à 120

dansers, naar het Volkshuis aan de Dampoort. De leerlingen op het

podium werden vervangen door telkens twee balgroepen.

Ook het Volkshuis kon de stroom dansliefhebbers nauwelijks

slikken en in juni 2002 ging de zaal bovendien failliet. Er werd een

noodoplossing gezocht en de verantwoordelijken van Inter-

cultureel Ontmoetingscentrum De Centrale gooiden hun deuren

voor het boombal open. Sindsdien is er elke vierde dinsdag van de

maand boombal in De Centrale,georganiseerd door de ondertussen

opgerichte vzw Tjanne en Kinders. De organisatie is de

kinderschoenen inmiddels ontgroeid en wordt professioneel

ondersteund door artiestenbureau Klesie. Ze betaalt SABAM en

boekt de grote namen uit de Vlaamse folk om bal te komen spelen:

Ambrozijn, Fluxus, Kadril, Ashels, Madigma, Aedo et cetera. Het Huis

van Alijn (www.huisvanalijn.be) gaf tijdens de Gentse Feesten van

2003 het boombal dagelijks een plaats in de oude Norbertijner-

kapel van het Patershol en in 2004 was er elke avond van de

Gentse feesten ook nog eens boombal in het Baudelopark.

Kortom, het boombal leeft in Gent. Deze evolutie wordt

ondersteund door merchandising met T-shirts, stickers, affiches en

vooral via de website www.boombal.be.

Het boombal heeft ook buiten Gent vlug verspreiding gekend. In

de herfst van 2002 werd onder impuls van Wim Claeys ‘Boombal

Op Voyage’ opgericht. Dit gezelschap van enkele muzikanten en

een tiental dansers gaat overal te lande dansen aanleren en

BOOMBAL
Folkdansen, een nieuwe oude rage?

Elke maand heeft er op minstens zes plaatsen in Vlaanderen een boombal

plaats. Honderden jonge mensen en ook wat ouderen dansen er

traditionele walsen, polka’s en andere ‘volksdansen’ op de  stevige tonen

van een live-orkest. In Gent is de kaap van de 500 dansers inmiddels

overschreden. De populariteit van het boombal, dat in 2000 onder impuls

van accordeonist Wim Claeys in Gent ontstond en langzamerhand als een

olievlek uitvloeit over heel Vlaanderen, staat vandaag model voor een

veelheid aan lokale initiatieven. Deze tekst is een poging om het

fenomeen te duiden.

[ Luk Indesteege1 ]



boombal spelen. Boombal ging al ‘op voyage’ voor verenigingen als Danspunt

(www.danspunt.be) en de KAV (www.kav.be). Hierbij werd meteen een interessant aspect

van boombal duidelijk: je kan het concept slechts in beperkte mate verkopen of

commercialiseren, alhoewel de vzw Tjanne en Kinders dat geprobeerd heeft. Boombal

leeft enkel op basis van een verspreide groep danslustigen, die nog steeds groeit.

Boombal is niet een spektakel dat je kan programmeren; het werkt maar als je geleidelijk

geïnteresseerden kan verzamelen. Dat is onder meer vanaf 2003 gebeurd in Hasselt, en in

2004 in Leuven, Gooik en Dranouter. Boombal Leuven is de sterkste groeier, waar het, net

als in Gent, de studenten aanspreekt. Ook daar moest men vrij snel op zoek naar een

nieuwe zaal voor 250 dansers.

Enkele groepen die in Gent, Leuven en/of Hasselt de vlam in de pan joegen: Naragonia,

Embrun, Fluxus, Aedo, Balbrozijn, Horizonto, Magister, Follia, Ashels, Minuit Guibolles, Olle

Geris & Willem Schott, Madigma, Amorroma. In oktober 2004 is het Hasseltse boombal

verhuisd naar een grotere zaal in Herk-de-Stad en in 2005 is Brussel erbij gekomen. Al

deze boombals zijn ontstaan op vraag van dansers en muzikanten, met telkens een

stevige impuls van Wim Claeys. Hij mag dus het vaderschap opeisen. Alleen Antwerpen

dient nog veroverd… 

VANWAAR HET SUCCES?

Veel mensen dansen graag, dat is van alle tijden. De traditionele dansen verliezen al jaren

aan populariteit, ondanks de inspanningen van de Kempense gilden en enkele actieve

volksdansgroepen. Salondanslessen bieden ook geen oplossing, zijnde vaak een

toevlucht voor trouwers die zich zorgen maken over hun openingsdans. Jonge en minder

jonge mensen zoeken echter naar mogelijkheden om te dansen. Overal in het land

vinden we andere danscursussen: onder meer de energieke Cubaanse salsa, Afrikaanse

dansen met opzwepende djembémuziek en de expressieve Argentijnse tango.

Een interessant fenomeen is het Bal Moderne. Dat is ontstaan in 1993 en werd een groot

succes gedurende de feesten van Brussel 2000 (zie www.balmoderne.be). Het concept

van een Bal Moderne is eenvoudig: er worden drie korte choreografieën aangeleerd die

speciaal gemaakt zijn door moderne choreografen als Anne Teresa De Keersmaeker, voor

mensen met weinig tot geen danservaring. De sfeer is een combinatie van concentratie

en plezier. Niet de ernst en de discipline van een dansles, maar ook niet de trendy

ijdelheid van een discotheek. Mensen van alle leeftijden en achtergronden dansen met

elkaar, in een sfeer van solidariteit, bij elkaar gebracht door en voor het loutere dans-

plezier. Een deejay animeert de avond en motiveert de deelnemers om hun beste

beentjes voor te zetten. Bal Moderne mist echter een aantal sterke punten van boombal:

livemuziek, een repertoire dat zijn sterkte al een tijd bewezen heeft, de sterke nadruk op

partnerdansen en de internetcultuur.

Zo komen we bij de vraag wat boombal zo succesvol maakt, wat elke maand meer dan

1.000 mensen aantrekt om te dansen zoals twee eeuwen geleden. Het antwoord op deze

vraag is een complexe samenloop van elementen, die terug te vinden zijn in de

commentaren van boomballers op websites als www.boombal.be en www.folkroddels.be.

Een eerste sterk punt is de live folkmuziek. Folk is weer in en heeft zijn oubollig imago

kunnen afschudden dankzij onder meer de deelname van Urban Trad aan het

Eurosongfestival in mei 2003. Vele boomballers, ook zij die (nog) niet goed kunnen

dansen, geven aan dat zij intens genieten van de goede muziek. De dansers zijn de

muzikanten dankbaar omwille van het buikgevoel dat deze dansmuziek geeft. De beste

manier om intens naar deze muziek te luisteren is immers erop dansen.

Een tweede sterk punt is het uitgesproken danskarakter van een boombal. Je hoeft je niet

te schamen wanneer je voor het eerst naar een boombal gaat. Iedereen wordt verwacht

mee te dansen, dus moet niemand zich bekeken voelen. Je kijkt, je probeert wat pasjes
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en ten slotte vraag je iemand of hij of zij je wil leren walsen. Of je

haakt gewoon in bij een andro: twee passen naar links, twee ter

plaatse. Of je komt wat vroeger en pikt de dansinitiatie mee. Het

succes van de dansinitiatie voor elk boombal is zo groot dat er her

en der aparte danscursussen ontstaan. Zo wordt zelfs het

beroep van dansmeester

geherwaardeerd en belichaamd

in eminente voorbeelden als

Leen Devyver en Koen Dhondt.

Een derde sterk punt is de

‘convivialiteit’. Iedereen danst

met iedereen, je kan niet

anoniem naar een boombal.

Hierbij spelen dansen als de

jig en de tovercirkel een grote

rol, want de partners schui-

ven er voortdurend door.

De ‘convivialiteit’ is ook te

danken aan het maandelijkse

ritme, en dit verklaart meteen

de meer beperkte impact van de eenmalige boombals ‘op voyage’.

Een andere belangrijke factor is dat de muziek niet te luid staat.

Praten is mogelijk, en dat is voor velen een verademing.

Een vierde sterk punt is de herwaardering van de paardansen. In

discotheken is deze vorm van direct fysiek contact verdwenen. Uit

gesprekken en reacties op websites zoals www.folkroddels.be

blijkt dat er iets speciaals aan de hand is met de 19e-eeuwse

paardansen als wals, polka, scottisch en mazurka. Je kan een

danspartner met één gebaar uitnodigen en in je armen nemen.

Buiten doe je daar weken over, als het al lukt. Als je met een partner

goed danst, gebeurt het volgende: het paar krijgt één gemeen-

schappelijk zwaartepunt, en dat ligt niet meer in jouw buik maar

ergens tussen beide partners: zweven dus. Deze gemengde

sensatie van aangenaam contact en zweven op muziek is zo sterk

dat de genoemde dansen onverwoestbaar zijn. Enkele uitspraken

van jonge dansers hierover:“Ik wil heel de nacht scottisch dansen.”

“Mazurka forever.” Dit staat in schril contrast met de folkloristische

volksdansers, die na een tweede wals bij de muzikanten komen

vragen of ze niet eens iets anders kunnen spelen.

Een voorlopig laatste sterk punt van boombal is de internetcultuur.

Alle info over boombals verspreidt zich vliegensvlug via internet,

met als meest gebruikte bookmarks www.boombal.be en

www.folkroddels.be. Via deze weg zijn er ook interessante

discussies en is er zelfs genoteerde muziek beschikbaar om samen

te kunnen jammen aan het einde van elk boombal. Als je boombal

intikt op Google krijg je medio 2005 meer dan 3.000 vermeldingen.

DE MUZIKANTEN

De muzikanten spelen een centrale rol in het boombalgebeuren.

Zij spreken de jongeren aan met hun enthousiasme, hun

professionele aanpak en het buikgevoel van hun dansmuziek. Het

fenomeen boombal heeft een sterke impuls gegeven aan vele

folkgroepen in Vlaanderen. Een aantal bestaande groepen hebben

hun balrepertoire verder uitgebouwd, zoals Ashels, Twalseree en

Amorroma. Sommigen hebben voor hun boombaloptredens zelfs

een speciale naam gekozen: Ambrozijn (Balbrozijn), Fluxus (Velux

3000), Olla Vogala (Balla

Vogala). Verder hebben vele

nieuwe groepen door regel-

matig boombal te spelen een

springplank gevonden: Aedo,

Naragonia, Embrun, Mading-

ma,Trio Rémy Decker, Göze,

Anveld,… Al deze groepen

hebben onder impuls van

boombal gehoor gevonden

voor hun moderne, stevige

aanpak; zij spelen oude en

nieuwe melodieën op traditio-

nele en moderne instrumenten.

De dansers stellen wel hun

eisen: de muziek moet dansbaar en tempovast zijn. Een aantal

gevestigde waarden van de Vlaamse volksmuziek zoals het

Brabants Volksorkest, het Kliekske en Jan Smed zijn omwille van

hun traditionele stijl uit de boombalboot gevallen. Zij worden

zelden gevraagd in dit circuit. Anderzijds is er internationale

toenadering. Zo hebben de groepen Minuit Guibolles uit Frankrijk

en Musac uit Nederland al boombal gespeeld. In Frankrijk en een

beetje in Nederland zijn er immers tekenen van een gelijkaardige

revival van de traditionele dansen.

DRIE VOORAFGAANDE STROMINGEN

Deze revival van de traditionele dans heeft een drietal voor-

gangers. Na de Eerste Wereldoorlog is een eerste dansbeweging

ontstaan onder impuls van Huig Hofman en zijn VIVO, het Vlaams

Instituut voor Volksdans en Volksmuziek. In de perikelen rond het

nazisme evolueerde VIVO in 1938 tot de volksdanscentrale voor

Vlaanderen oftewel VDCV. Volksdansen was voor het VDCV een

middel om gemeenschapszin, esthetiek en levensvreugde te

bevorderen. Lichaamsexpressie in groep stond voorop en men

wilde boven alles modern zijn. Het VDCV heeft historische banden

met trekkersverenigingen, de jeugdherbergcentrale en turnclubs

en vond aansluiting bij het reguliere onderwijs en bij de jeugd-

bewegingen. Voor VDCV waren de traditionele wortels van

volksdans minder belangrijk, wat verklaart waarom zij kozen voor

een internationaal repertoire. Kostumering en enscenering waren

uit den boze, want dat belemmerde de spontane dansbeleving. In

1993 kwam er een nieuwe verruiming tot Danskant (zie

www.danskant.be).

Een tweede stroming is iets later ontstaan, in het midden van

vorige eeuw: de folkloristische volksdansgroepen. Zij willen met

traditionele volksdansen in choreografie het dagelijkse leven van

POPULAIRE CULTUUR
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de plattelandsbevolking van weleer bewaren en op scène

evoceren en werden hierin ondersteund door het Instituut voor

Vlaamse Volkskunst (IVV). Na een bloeiperiode is hun folkloristische

aanpak vanaf de jaren 1980 minder succesvol in Vlaanderen, er

blijven nog maar enkele groepen over. Zelfs in hun bloeiperiode

hebben zij steeds een moeilijke relatie gehad met de derde

stroming: de herleving van de volksmuziek.

Deze folkrevival ontstond in de jaren 1960. Naar Angelsaksisch

voorbeeld begon Wannes Van De Velde te zoeken naar een eigen

geluid, en dat sloeg aan bij de toekomstige generatie van 1968.

Van in het begin is het duidelijk dat de revivalmuzikanten iets

anders willen bereiken dan de folkloristische volksdansgroepen.

Hun insteek is het muzikale beleven en evoceren van ‘traditionele

volksmuziek’ door deze muziek zelf te spelen en te zingen of door

zelf instrumenten te bouwen. Dansen komt bij hun activiteiten

uiteraard ook om de hoek kijken, want veel traditionele muziek

vroeger was dansmuziek. Op kermissen en volksfeesten danste

men immers tot aan de Tweede Wereldoorlog scottisch, mazurka,

wals, polka, wandeling, Jan Smed, Mieke Stout, kadrilles, streep,

enzoverder. Een aantal oude muzikanten  konden dit gemengd

repertoire van traditionele volkse dansjes en 19e-eeuwse

ballroomdansen nog voorspelen. De folkrevival was een kind van

zijn tijd: een tegenbeweging, tegen de vervlakking, tegen de gelijk-

schakeling van alles en iedereen. Belangrijke namen in die nieuwe

belangstelling voor oude dansen waren Vlier van Hubert Boone

(1967), de Sint Maartensgilde met het Kliekske (1973) en Lange

Wapper met dansmeester Renaat Van Craenenbroeck. In Wallonië

loopt er een parallelle ontwikkeling met Claude en Lou Flagel,

Jean-Pierre Vanhees en Marc Malempré. In plaats van de dansers

staan de muzikanten op het podium, want zij zijn de levende

volksmuziek met traditionele doedelzakken en diatonische

accordeons. De muzikanten spelen niet obligaat partituren na: ze

brengen muziek die ze terugvinden bij oude muzikanten of in

handschriften. Deze generatie gaat ervan uit dat muzikale tradities

mondeling werden doorgegeven en dus zijn partituurstaanders,

cassettes, platen en cd’s uit den boze. Deze volksmuzikanten willen

zo dicht mogelijk bij de ‘authentieke’ en ‘traditionele’ spelpraktijk

staan of ten minste bij het geromantiseerde beeld dat ze er zich

over vormen. Het gebrachte repertoire krijgt steevast de stempel

‘traditioneel’ mee, ook al is het gisteren nog gecomponeerd. Zij

zien zichzelf als de bewaarders en tegelijk vernieuwers van de

traditie, en kijken daarbij niet naar enge grenzen. Zij verlaten het

repertoire van de volksdansgroepen en kiezen voor de populaire

dansen van hun grootouders: wals, polka en aanverwanten. Uit

Frankrijk, waar dezelfde beweging blijkt te bestaan, komt er

bijkomend dansrepertoire: rondo, bourrée en Andro. Via Frankrijk

komt er ook import uit Engeland binnenwaaien, namelijk de Cercle

Circassien (Tovercirkel) en de Chapelloise (Jig). Een enkele

Zweedse hambo of polska en een verdwaalde Italiaanse Tarantella

vervolledigen het balboekje. De bekommernis over de manier van

dansen is binnen deze beweging van in het begin erg groot. Met

heroïsche polemieken over de juiste polkapas en het correcte

mazurka- of scottisch-ritme tot gevolg. Opvallend is dat de hele

aanhang van folkmuzikanten wel graag schatplichtig wil zijn aan de

traditie, maar in de praktijk bitter weinig terugvalt op systematisch

en verifieerbaar onderzoek terzake. Men geeft gestalte aan een

droom die men collectief beleeft. Het is vaak diezelfde droom die

grondig onderzoek naar een gefundeerde dansgeschiedenis van

het repertoire in de weg staat. De Vlaamse volksmuzikanten

hebben zich verenigd in de Volksmuziekgilde; ze zijn terug te

vinden op www.volksmuziek.be en in Gooik, hun verzamelpunt.

Boombal is een toevallige samenloop van elementen uit de drie

genoemde stromingen. Alle sterke elementen zijn samen-

gekomen, en de romantische of gekleurde ballast is overboord

gegooid. Uit dit kluwen van intenties en creativiteit is het boombal

gegroeid met als vaste ingrediënten: amusement,‘convivialiteit’ en

modern gespeelde traditionele dansmuziek. Dankzij deze unieke

combinatie is er iets gebeurd wat velen niet voor mogelijk hielden.

Een groot aantal jongeren heeft de smaak te pakken gekregen. Zij

hebben tevens een aantal ‘verdwaalden’ van de drie genoemde

stromingen meegenomen en zo de 19e en de 21e eeuw met elkaar

verzoend. Over alles wat verkeerd gelopen is in de 20e eeuw lijkt de

spons geveegd: geen misbruik meer van de traditie voor ‘foute’

bedoelingen, geen verborgen boodschap, geen hogere idealen.

Dit heeft meteen bevrijdend gewerkt voor een aantal dansers die

zich niet gelukkig voelden in het volksdanswereldje met zijn

oubollig en zelfs (ten onrechte) rechts cachet. Het is een adagio

van Renaat van Craenenbroeck († 2003): “De boodschap is dat er

geen boodschap is.” Wim Claeys drukt het uit als volgt: “Jeuj

dansen!” Meer is er niet. Het wordt dus hoog tijd dat het folk-

programma op Radio 1 zijn naam ‘De grote boodschap’ verandert.

Boombal geeft aan waarover het gaat: samen dansen op goede

muziek, en dansplezier in plaats van een boodschap.

BESLUIT 
Boombal brengt elke maand meer dan 1.000 mensen op de been
om traditioneel te dansen op folkmuziek. Boombal heeft een grote
toekomst door een combinatie van de lage instapdrempel,
degelijke muzikanten die aantrekkelijke muziek verzorgen met
niet te veel decibels en een grote dosis ‘convivialiteit’. Omdat deze
evolutie al vijf jaren bezig is en nog steeds groeit, mogen we stilaan
spreken van een nieuwe traditie. Dat had Wim Claeys wellicht niet
verwacht toen hij met enkele leerlingen een eerste maal bal
speelde in de Boomstraat in Gent, anno 2000. Waar zal boombal
staan binnen vijf jaren? De dansers zullen het bepalen. ■

Boombal

1 Luk Indesteege is voorzitter van het Limburgs Volkskundig Genootschap

vzw (www.volkskunde-limburg.be). Met dank aan Wim Claeys en Cor

Vanistendael.

2 Het ‘schuurtje’was in feite een hangar en is inmiddels afgebroken.Van tijd

tot tijd belt er nog eens iemand aan in de Boomstraat met het

tevergeefse verzoek ‘het schuurtje te mogen zien’.
Foto’s van het boombal in Leuven op 16 maart 2005 in Ons Huis, Goudsbloemstraat

te Leuven met als muzikanten Velux 3000. © Dries Indesteege
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