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Aanleiding tot het artikel  

Vele gemeenten gaan er terecht prat op dat er een plaatselijke harmonie, fanfare of concertband is. 

Het zijn muziekensembles die niet alleen de muzikale talenten van haar inwoners ontwikkelen 

maar ook een belangrijke sociale functie hebben. Weinig gemeenten kunnen echter zeggen dat er 

naast zo een plaatselijke muziekvereniging ook een Pipe Band op hun grondgebied actief is, een 

band die de Schotse Highland doedelzak als hoofdinstrument heeft. De “Pepingen Pipe Band” is 

uniek in het Pajottenland.  De Schotse doedelzak is “maar” een 300-tal jaar geleden tot ontwikkeling 

gekomen. Het is een bijzonder luid instrument  oorspronkelijk bedoeld 

voor het slagveld en met een beperkte toonomvang. In onze contreien 

deed het instrument zijn intrede na de wereldoorlogen. Legendarisch is 

het gebruik van de doedelzak tijdens D-day. Een standbeeld op “Sword 

beach” (zie foto) in Normandië houdt de herinnering levendig. In dit 

artikel leest u meer over de doedelzak en de Pepingen Pipe Band. 

 

 

Waaruit bestaat de doedelzak?  

De doedelzak is een rietinstrument waarbij 

het riet indirect bespeeld wordt via een 

luchtkamer en dus niet met de lippen of tong 

aangeraakt wordt. De luchtkamer maakt het 

mogelijk om een continue luchtstroom te 

creëren, waardoor de klank niet door het 

ademhalen hoeft te worden onderbroken. 

Doedelzakken zijn eigenlijk eerder een familie 

van muziekinstrumenten dan een enkel 

instrument. In grote lijnen bestaat een 

doedelzak uit een mondpijp of blaaspijp (1), 

een luchtkamer (4), 1 of meerdere 

bourdonpijpen (3) en een melodiepijp, 

chanter of schalmei (2). Van links naar rechts 

op onderstaande afbeeldingen ziet u een 

Asturische doedelzak, gaida met één 

bourdonpijp, een Vlaamse doedelzak met 

twee bourdonpijpen en een Schotse 

doedelzak met drie bourdonpijpen (waarvan 

één baspijp en twee tenorpijpen). 
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De geschiedenis van de doedelzak 

Een Schotse doedelzak in het landelijke Pepingen, het is geen evidentie. Misschien eens goed om 

de geschiedenis van de doedelzak in te duiken.  

De eerste doedelzak staat ver van de huidige doedelzak wat betreft uitzicht en geluid maar brengt 

ons dan ook enkele duizenden jaren terug in de tijd. De oude stad Ur en het oude Egypte, op beide 

plaatsen zijn eenvoudige rietfluiten gevonden die door deskundigen beschouwd worden als 

voorlopers van de hedendaagse doedelzak. Wanneer en door wie het luchtreservoir eraan 

toegevoegd werd is niet bekend. In het bijbelboek Daniël, dat meer dan 500 jaar voor christus werd 

geschreven, komt ook het Aramese woord “soem-pon-jah” voor, dat in Bijbelvertalingen met 

“doedelzak” wordt weergegeven. Ook de Romeinen kenden een vorm van doedelzak want de 

Romeinse geschiedschrijver Gaius Suetonius Tranquillus (geboren rond 70 na Chr.) schreef dat 

keizer Nero zijn regering beloofde “achtereenvolgens op een waterorgel, een fluit en een doedelzak” 

te spelen als hij zijn troon zou behouden. In de Romeinse tijd werd het instrument verspreid over 

Europa. In Duitsland, Schotland, Ierland, Galicië en Asturië (Spanje) en Servië en Albanië is het 

instrument in de loop der eeuwen een onderdeel van de cultuur geworden. 

De eerste bronnen die het gebruik van de doedelzak in onze gewesten of in de onmiddellijke 

omgeving ervan laten vermoeden, stammen uit de tweede helft van de 13’de eeuw.  

Men vindt afbeeldingen van doedelzakken zonder 

bourdonpijp in middeleeuwse manuscripten. De 

doedelzak wordt het eerst vermeld in de literatuur, 

onder meer in het theaterstuk Le jeu de Robinet Marion, 

je zou het tegenwoordig een musical noemen, tekst 

afgewisseld met liederen. Het is geschreven door Adam 

de la Halle (Arras ca. 1237- Napels ca. 1288) in 1285. 

Daar de speelpijp slechts een beperkte omvang heeft van 

niet meer dan één octaaf en enkel in een diatonische 

toonladder te bespelen is werd het instrument in de barok tijd verbannen naar de volksmuziek. 

Enkel de Franse cornemuse kende aan het hof van Lodewijk XIV en XV enig succes. De 

muziekstukken die “musette” heten werden door de componisten aan het hof speciaal gecreëerd 

voor de cornemuse en draailier. Tot 1900 had vrijwel iedere landstreek in Europa zijn eigen lokale 



versie van het instrument, soms zelfs meer dan één. In de tijd van urbanisatie en industrialisatie 

zijn echter veel vormen in onbruik geraakt. Enkele voorbeelden van nog bestaande doedelzakken 

in Europa: 

 Bock, Hümmelchen (Duitsland, Bohemen) 

 Gaida (Balkan) 

 Gaita (Cantabrië, Asturië, Galicië, Catalonië, Zamora, Portugal) 

 Highland pipes, small pipes (Schotland) 

 Muchosa (provincie Henegouwen en aangrenzend Frankrijk) 

 Musette, cornemuse, veuze, cabret, boa, chabret, grande bourbonnais, biniou (Frankrijk) 

 Northumbrian smallpipes (Schotland, Noord-Engeland) 

 Pijpzak (Vlaanderen, Nederland) 

 Säckpipa (Zweden) 

 Sackpfiffe (Zwitserland) 

 Small pipes (Engeland) 

 Torupill (Estland) 

 Tulum (Pontus, Lazistan, Kaukasus) 

 Uilleann pipes (Ierland) 

 Zampogna (Sicilië) 

De terminologie 

Het woord doedelzak werd niet altijd gebruikt. Het is eerder een recente benaming vanaf het begin 

van de 18de eeuw. In het Duits komt het woord “dudelsack” al voor in de 17de eeuw. De oorsprong 

van het woord zou het Turkse duduk zijn, wat fluit betekent. De oudste Vlaamse benamingen voor 

het instrument zijn “muse, musette, cornemuse”. In de 13’de eeuw  komen deze benamingen voor 

in de Franse literatuur en deze werden later uit het frans overgenomen in de Vlaamse taal.  Het 

vijfde couplet van het Kerelslied uit het Gruuthuse handschrift uit 1390 luidt als volgt: 

Dan comt de grote cornemuse 

Ende pijpt hem turelurureleruut 

Ay, hoor van desen abuze 

Dan maecsi groot gheluut 

Dan sprincsi alle al over hoop 

Dan waecht haer langhe baert 

Si maken groot gheloop 

God gheve hem quade vaert 

 

Geschiedenis van de Pepingen Pipe Band (PPB) 

In 2010 werd de PPB opgericht door enkele enthousiastelingen. 

De eerste voorzitter, André Vanbellinghen, speelde al lang 

Vlaamse doedelzak maar hij wou de uitdaging aangaan om ook 

de Schotse doedelzak te bespelen. De Schotse doedelzak vereist 

immers een heel andere techniek dan de Vlaamse doedelzak. 

Fons van Mieghem die jarenlang in pipebands speelde werd de 

eerste leraar. Het eerste publieke optreden vond plaats op de 

Drogo–ommegang in Bellingen in 2012. In eerste instantie koos 

men als uitrusting een kilt met het typische ruitenmotief (tartan) 

van de Douglasclan. Aangezien elke “clan” een eigen, uniek 



ruitenmotief heeft, werd dit in 2017 ook ontwikkeld voor de 

Pepingen Pipe Band. Er werd gekozen voor een ruitmotief in 

grijs, blauw, zwart en wit. De tartan van de Pepingen Pipe 

Band kreeg de naam “heavy sky of Pepingen” en verwijst naar 

de vaak geladen grijze wolkenhemel boven een golvend 

landschap van zware leemgronden.  

Intussen is de groep uitgegroeid tot een volwaardige band en 

wordt er nauw samengewerkt met professionele lesgevers 

van bevriende Pipe Bands. Bjorn Merens, de huidige 

voorzitters, doet desalniettemin een oproep: “We zijn 

constant op zoek naar muzikanten om de band verder uit te 

breiden. Want een volwaardige band bestaat niet alleen uit 

doedelzakspelers, maar ook uit drummers voor de snaredrum, 

tenordrum en basedrum. Een muzikale voorkennis is geen 

vereiste alleen veel enthousiasme en doorzettingsvermogen, 

alles wordt op ieders niveau aangeleerd tijdens de wekelijkse 

lessen afwisselend in Bellingen en Ninove”.   

 

 

De foto toont de PPB tijdens de Drogo-feesten in 2018. Vandaag is de PPB een veelgevraagde band 

die optredens verzorgt tijdens herdenkingen, kermissen, processie,s … in Pepingen en ver daar 

buiten. Een voorlopig hoogtepunt was het optreden in 2016 onder de Menenpoort in Ieper. Voor 

meer informatie kan je terecht bij de voorzitter Bjorn Merens via het telefoonnummer 

0486 865159, mailen naar info@pepingenpipeband.be of op www.pepingenpipeband.be 

 

Leo Eeckhout  
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