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Dit maal twee nieuwe dansbeschrijvingen: Riepe, riepe
garste en de Klompendans.
De eerste omdat deze
uitvoering misschien wel
de meest gedanste in
Oost-Nederland is en de
tweede op verzoek van een
dansgroep van ‘Down under’.
De literatuurlijst is ook weer
bijgewerkt en is sinds de
eerste uitgave in april 2010
bijna verdubbeld.

Het boek, de losse dansbeschrijvingen en
bladmuziek zijn gratis te downloaden op:
www.stichtingtoverbal.nl/hetvervolg/

Van de redactie
Door allerlei andere activiteiten was er nog even geen
tijd om een tweede nummer in 2011 voor te bereiden.
Dank voor jullie geduld. In dit nummer een tweetal
nieuwe rubrieken. Allereerst  ‘afslag noord’, dansen op
muziek uit het handschrift van Jacob Pieters Beukema
uit het Groningse Leens. Daarnaast het Portret van een
dansleider, ooit een succesvolle serie in het tijdschrift
VOLKSDANS en nu op verzoek een nieuwe reeks in ‘Zo nu
en dan(s)’. We starten met het verhaal van Bert van der
Meer.

‘afslag noord’
Eind 1999 maakte ik, dankzij Henk Scholte, zanger bij de
Groningse muziekgroep Törf kennis met de muziek van
Jacob Pieters Beukema, schoolonderwijzer te Leens. Törf
bracht de muziek uit op CD en in een schitterend boek
met de bladmuziek en een facsimile uitgave van het
manuscript van Beukema (ca. 1840).

We besteden aandacht aan het 75-jarig bestaan van De
Ootmarsumse Boerendansers. Verder twee dansactiviteiten op 29 oktober a.s. en natuurlijk de vaste items: Het
Nederlands Danshuis in Utrecht en de festivallijst. Nu al
met diverse data in 2012.

In het voorjaar van
2000 vertrokken mijn
vrouw Loes en ik naar
het Groningse Leek,
niet alleen op zoek
naar de achtergronden
van Beukema, maar ook op zoek naar de ‘roots’ van de
familie Tempel, ook afkomstig uit Groningen. Een week
lang trokken wij door het Hogeland, bezochten musea,
bibliotheken en borgen, zagen dansgroepen optreden en
lieten ons verwennen in restaurant het Schathoes bij Borg
Verhildersum in Leens. Al tijdens deze zeer inspirerende
week ontstonden de eerste pasjes van nieuwe dansen.

Als je behoefte hebt om je eigen activiteiten op het
gebied van Nederlandse dans en folklore in onze
nieuwsbrief te vermelden, stuur dan een mail naar
redactie@stichtingtoverbal.nl.

Zo nu en dan(s)

‘het vervolg’
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Op het Zomerfestival dat jaar kon het publiek kennismaken met deze dansen. Mede door onze verhuizing naar
Borne bleef de rest op de plank liggen.

Stichting Toverbal neemt ook deel aan het Jaar van het
Immaterieel Erfgoed. Momenteel verschijnt digitaal ‘het
vervolg’, waardoor veel dansen, muziek en achtergrondinformatie voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Daarnaast
verschijnt het informatiebulletin ‘Zo nu en dan(s)’, waarin
aankondigingen van workshops, festivals en andere activiteiten op het gebied van de Nederlandse dans een plaats
vinden. Tijdens het Jaar van het Immaterieel Erfgoed zal
deze informatie nog verder uitgebreid worden en zullen
er samen met diverse docenten workshops georganiseerd
worden om de gepubliceerde dansen door te geven aan
een jonge en nieuwe generatie dansers. Daarbij zal het
niet alleen gaan om dansen uit het oosten van het land,
maar zullen ook andere regio’s aan bod komen.

Dit voorjaar en najaar ging ik met mijn oudste zoon
Martijn nogmaals naar Groningen. Weer bezochten wij
Leens en vele andere plaatsen. Natuurlijk ging ook de
CD van Törf mee. De kriebels kwamen weer boven en de
eerste resultaten staan nu op papier. Dankzij de medewerking van Törf met de volledige bladmuziek. De CD Törf
speelt Beukema (TSP 003) is uitverkocht, maar het boek
Muzijkstukken / Törf speelt Beukema (ISBN 90-9011746-6)
is nog steeds te koop via www.torf.nl.
‘afslag noord’ zal deel uit maken van onze uitgave
‘het vervolg’ en is dan ook gratis te downloaden op:
www.stichtingtoverbal.nl/hetvervolg/

Portret van een dansleider
Persoonlijke gegevens:
Naam:
Bert van der Meer
Geboren:
27 februari 1963 te
Ede (Gld)
Woonplaats:
tijdelijk in Burgum,
Friesland
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep:
psychiatrisch
verpleegkundige

Jaar van het Immaterieel Erfgoed
Het jaar van het Immaterieel Erfgoed is een grote
publiekscampagne om de gehele Nederlandse bevolking
bewust te maken van het immaterieel erfgoed. Erfgoed
bestaat uit meer dan alleen bijzondere gebouwen en
gebruiksvoorwerpen. Het klinkt ook door in de tradities en
rituelen, in de culturele bagage die mensen van huis uit
meekrijgen.

Wanneer ben je begonnen met volksdansen?
In 1979. Ik mocht bij uitzondering gaan stijldansen want
dat hoorde toch een beetje bij je opvoeding, ook als was
ik gereformeerd. Mijn danspartner deed aan volksdans. Zij
drong aan om eens mee te gaan kijken. Ik zag dat niet zo
zitten. Alle vooroordelen over volksdansen had ik. In zo’n
pakje en op klompen… deze jongen was daar niet voor te
porren. Gelukkig hield mijn danspartner vol en om van het
gezeur af te zijn ben ik mee gegaan. Een warm bad was
het. Wat vond ik het leuk en ik ben niet meer weg gegaan.
Ik wilde meer en ging dansdagen volgen om meer te
leren.

UNESCO conventie
De Nederlandse regering heeft aangekondigd de UNESCO
conventie immaterieel erfgoed op korte termijn te zullen
ratificeren. Nederland verplicht zich dan om het eigen
immaterieel erfgoed in kaart te brengen, te documenteren en om maatregelen te nemen voor bescherming
(safeguarding).

Dansopleiding:
Kaderopleiding bij Bianca de Jong, MBvO opleiding bij
Elsche Korf.

Mensen die hun immaterieel erfgoed op de lijst willen
plaatsen moeten nadenken over maatregelen om hun
immaterieel erfgoed levensvatbaar te houden. Het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed is al volop bezig met het klaarstomen van de
eerste organisaties voor deze taak.

Zo nu en dan(s)

Ben je dansleider bij een groep?
Na een lange tijd geen les geven op regelmatige basis,
geef ik sinds een jaar weer les bij TEU Groningen. Door
mijn baan als verpleegkundige is het lastig om dansles
geven of volgen met het werk te combineren.
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Hoe ben je met lesgeven begonnen?
Door de dansdagen had ik steeds nieuw en leuk repertoire. Dat mocht ik in de groep introduceren en zo begon
op een stuntelige maar enthousiaste manier mijn lesgeven. Ik wilde dit leuks delen met mijn groepsgenoten.
Daarna volgen incidentele groepen en dat breidde zich
uit. Na de kaderopleiding ben ik met vaste groepen gaan
werken.

Minder leuke kanten aan het lesgeven:
Mijn eigen onzekerheid, iedere start van een cursus of lesdag weer. Het maakt me ook scherp en geeft de drive om
het goed te willen doen. Eenmaal door de eerste minuten
en het eerste gestuntel heen, voel ik me weer als een vis in
het water en kan ik genieten.
Grootste wens:
Hoeveel mag ik er noemen…
… dat er weer aandacht voor volksdans- en folkloregeschiedenis komt. Je kunt veel dingen beter begrijpen als je
weet en snapt waar het vandaag komt, historisch gezien
of puur praktisch.
… dat kinderen dans aangeboden krijgen en de gelegenheid hebben om ervan te mogen genieten.
… dat niet steeds alles nieuw moet zijn, maar dat we ook
weer genieten van oude en/of simpele dansen zoals dat
gebeurt bij Balfolk.
… dat er weer een organisatie ontstaat die zich hard
maakt voor de volksdans en dat die ook gedragen wordt
door de volksdansers.

Verder lesgegeven bij:
Garoon (Ede, Gld), Tuindorp (Utrecht), Tarantella (Utrecht),
dansgroep Brakel, MBvO groep Vinkenveen en MBvO
groep Kockengen.
Dans je zelf nog?
Niet meer. Zoals ik al eerder aangaf, is het combineren van
een onregelmatige baan in de zorg en vaste avonden/dagdelen erg lastig. Eén vaste aanvraag per week kan, maar
dan houdt het op.
Andere favoriete bezigheden en hobby’s:
Kostuums, planten, tuinieren, wandelen, lezen, theater
bezoeken en eigenlijk ook mijn werk als psychiatrisch
verpleegkundige in de ouderenpsychiatrie.

Wie had de meeste invloed op je carrière?
Dat zijn duidelijk meer mensen geweest.
Gert Jan van Ammerkate, een van de eerste specialisten
die ik bezocht. Ik was onder de indruk van zijn lessen en
materiaal. Dat wilde ik ook kunnen; het enthousiasme
doorgeven en kunnen dansen.
Femke van Doorn en Liedewijde Mars hebben mij tijdens
de Folkcamps op Eerde de duw gegeven en bergen
informatie om met lesgeven verder te komen.
Bianca de Jong gaf mij tijdens de kaderopleiding een
hele andere kijk op lesgeven, didactisch , methodisch en
omgaan met je lichaam. Wat heb ik in die tijd veel aangereikt gekregen waar ik toen nog niet goed raad mee wist.
Elsche Korf gaf mij het vertrouwen terug in mijn lesgeefmogelijkheden waardoor dat wat ik tijdens de kaderopleiding aangeboden heb gekregen echt een plekje kreeg.
Daarnaast heeft zij mijn liefde voor Nederlandse dans
aangewakkerd.

Leukste vakantiebesteding:
Lekker niets hoeven doen en ook het gevoel hebben niets
te hoeven. Dat kan thuis zijn of ergens anders. Ik hoef
geen verre reizen te maken.
Wat zijn je sterke en zwakke punten als docent?
Mijn passie voor en plezier in volksdans. Ik wil het plezier
dat ik aan dansen beleef graag met anderen delen en ze
ook het plezier laten ervaren. Dat kan met simpele dansen
en soms met een uitdaging.
Het verschil tussen links en recht onthouden. Ik ben ook
geen duidelijke analytische dansdocent, ik werk intuïtief,
of impulsief, kies zelf maar.
Hoogtepunt carrière:
Mijn eerste folkcamp op Eerde. Wat een creativiteit en
plezier voor mensen van 0 tot 80. Ik wist niet dat het kon
en dat één week zoveel los kon maken. En ik mocht daar
lesgeven en aan mee doen!

Wat zijn je toekomstplannen met de Nederlandse
dans?
Ik zou graag oud en nieuw repertoire door willen geven.
Het is jammer dat de rijke hoeveelheid aan materiaal niet
meer gedanst wordt. Nu Cees, Elsche en Elly minder les
geven lijkt Nederlands wat te verdwijnen uit het internationale dansgebeuren en uit het dansdagen circuit.
Gelukkig pakt Maartje het op en worden hopelijk jonge
mensen weer enthousiast voor deze dansen. Daar wil ik
graag aan meewerken.

Dieptepunt carrière:
Het moeten stoppen met lesgeven omdat mijn lichaam
destijds niet meer wilde. Gelukkig gaat het weer goed,
ik moet alleen goed luisteren naar mijn lichaam en mijn
grenzen bewaken, ach voor wie geldt dit niet..

Zo nu en dan(s)
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Met een bel werd het startsignaal
gegeven voor de recordpoging. Alle
dansers moesten onder de boog
door, waar ze werden geteld door
de notaris.

Jubileum Ootmarsumse
Boerendansers

KLOMP

Op 4 september vierden de
K OMP
Ootmarsumse Boerendansers
hun 75-jarig bestaan. Het hele
d'r
bie!
De grootste (klompen)
polonaise van Nederland
centrum van de stad Ootmarsum
was afgezet vanwege het feit dat de dansgroep de langste
polonaise op klompen wilde uitvoeren. Op de muziek van
de Paula dans trokken uiteindelijk 501 dansers op klompen rond de kerk. Het record zal vermeld worden in het
Guiness Book of Records.

De Ootmarsumse
Boerendansers

Uitreiking van de
eerste exemplaren van het
jubileumboek
aan de oudste
leden van de
vereniging.

www.boerendansers-ootmarsum.nl

Harmonie Caecilia speelde een aubade.
Bij een jubileum
hoort natuurlijk
een borrel.

Jong en
oud danste
mee.

Na ruim 20 minuten kwam de
laatste danser onder de
boog door:
501 dansers,
een nieuw
wereldrecord.

Burgemeester
Cazemier van
Dinkelland tijdens
de demonstratie
van de Paula dans.

De recordpoging
werd begeleid
door een groot
aantal muzikanten op trekzak.

Zo nu en dan(s)

De rij met dansers
was zo lang, dat de
eerste dansers de
laatste inhaalden.

De veiling van kunstklompen bracht € 10.180,- op voor het
goede doel: de Stichting Kinderen en Kansen.
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Samen met het boek een document van grote waarde
voor allen die in tradities geïnteresseerd zijn.

Kort maar krachtig
Op 13 juni 1936 wordt op initiatief van de heren J. Van
Deinse uit Enschede en A. Meijling uit Hengelo een
folkloristische optocht in Ootmarsum georganiseerd.
Onder leiding van meester Th. ter Hofstede voert een
aantal jongeren diverse oude dansen uit: Hendrieksken,
Paula, Oonzen Witkop, Hakkenschots, Hola Keetje e.a. De
Ootmarsumse Boerendansers worden vrij snel daarna
opgericht.

Noe brek mie de klomp… - 75 jaar De Ootmarsumse
Boerendansers / boek 30x21,5 cm. geb.
Dat ko’j op de kloomp anveul’n… - Liedes en voordrachten
van de Ootmarsumse Boerendansers / CD
beide uitgebracht in eigen beheer.
Te koop bij:
• Brummelhuis Sigarenspeciaalzaak, Grotestraat 15,
631 BT Ootmarsum, Telefoon 0541-292723
• Johannink Uw Warenhuis, Dwarsstraat 3, 7631 ES
Ootmarsum, Telefoon 0541-291265
• VVV Ootmarsum, Markt 9, 7631 BW Ootmarsum,
Telefoon 0541-291214
en natuurlijk vanaf mei 2012 tijdens de wekelijkse optredens in Hotel van der Maas

In 2011 vieren de
Boerendansers hun
75-jarig bestaan. Ter
gelegenheid daarvan
verscheen er dit jaar
een prachtig herinneringsboek samengesteld door en over
De Ootmarsumse Boerendansers onder redactie van José
olde Monnikhof en Désire Groothuis. Het boek staat, zoals
gebruikelijk, vol met prachtig fotomateriaal, krantenknipsels, kronieken en alles wat er bij herinneringen hoort. De
meerwaarde van het boek zit echter in het feit dat ook de
overige tradities en folklore uit Ootmarsum uitgebreid aan
bod komen. Nog belangrijker is dat de teksten van dansen,
liedjes en voordrachten zoals die tegenwoordig bij een
optreden worden gepresenteerd compleet zijn opgenomen. Sommige teksten zijn heel speciaal voor Ootmarsum:
Smiet ’t wief vot, Vèèrlendaans en de Almelose Karmis.

www.boerendansers-ootmarsum.nl

Workshop Nederlandse dans in De
Glind
Dansgroep
Mondial uit
Barneveld
organiseert op
zaterdag 29
oktober 2011 van
14.00 tot 17.00
een Workshop
Nederlandse Dans met Maartje Ligthart in het Dorpshuis
“De Glindster”, Rudolphlaan 2, 3794 MX De Glind. Carpool
mogelijk vanaf station Barneveld Noord.

Ik maakte in 1982 kennis
met De Ootmarsumse
Boerendansers. Tijdens een
Siepelmarkt maakte ik mijn
eerste video-opnames.
Drie donderdagen sjouwde
ik rond en diverse leden
van de Boerendansers
vroegen zich af wat die
Amsterdammer toch wilde. Na enige uitleg van mijn kant
was het ijs gauw gebroken. Daardoor kon ik de Paula en
de Witkop niet alleen op video zetten, maar kreeg ik ook
de teksten. Met diverse leden van de groep heb ik dan ook
nog steeds hele goede contacten. Tussen neus en lippen
door liet ik wel eens blijken dat een CD met de muziek
wel een grote wens van mij was. Of men naar dat gezeur
geluisterd heeft weet ik niet. Wel dat de CD vanwege het
75-jarig bestaan is uitgebracht. Dansen, liedjes en voordrachten zijn vastgelegd.

Zo nu en dan(s)

Opgeven voor workshop en carpool via mail:
dansgroepmondial@hotmail.com of telefoon: Annemarie
Brons 0342-473092 of Hanneke Denis 0342-434704.
Kosten: € 10,- te betalen bij de zaal.

Oud en nieuw uit Nederland
Onder die titel
organiseert
het Platform
Nederlandse
Folklore op zaterdag 29 oktober in
Ede een dag met
dans en muziek.
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Medewerking zal verleend worden door de volgende groepen: Dansgroep Oriënt uit Culemborg,
Pieremachochel uit Utrecht, Appeltjes van Oranje uit
Diepenheim en Wiej Schotst Vedan uit Barchem.

1-5 augustus
31 augustus2 september

Optredens groepen van 15.00 - 17.00 uur en 19.30 - 23.00
uur.
De dag zal plaatsvinden in Zalencentrum de Kei,
Peppelensteeg 12, 6715 CV Ede.

SIVI Festival Odoorn
www.sivo.nl
DOE DANS Festival Biddinghuizen
doedans.wordpress.com

Oproep
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer je onze
nieuwsbrief zou willen doorsturen naar jou bekende
dansleiders, muzikanten en andere belangstellenden.

Verder informatie: www.platformnederlandsefolklore.nl
Volg om je aan te melden voor onze gratis e-mail nieuwsbrief de volgende link:
www.stichtingtoverbal.nl/nieuwsbrief/

Nederlands Danshuis Pieremachochel
Dansgroep Pieremachochel organiseert maandelijks het
Nederlands Danshuis in buurthuis Het Bokkie aan het
Elandplein in Utrecht.

Colofon
Zo nu en dan(s)
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Onder begeleiding van levende muziek leert u een aantal
nieuwe dansen aan. Ervaring is dus niet nodig, er worden
altijd dansen uitgelegd. Muzikanten zijn ook welkom om
mee te komen spelen met het eigen orkest.
Het programma voor de komende maanden:
12 november
Dansgroep Katwijk komt op bezoek
10 december
Dansronde door Noord- en West-Europa
o.l.v. Angeline van Baarsen
14 januari
’t Duivelspaard uit Alkmaar en
Piermachochel zullen dansen laten
zien en aanleren

6-13 juli
18-22 juli

Zo nu en dan(s)

teksten:  
vormgeving:  

Zevenblad 48
7623 CG Borne
074-2783429
www.stichtingtoverbal.nl
info@stichtingtoverbal.nl
KvK 41232303
Cees Tempel
Arjen Tempel

VERBAL

door Cees Tempel

20 dansbeschrijvingen
met tekst en bladmuziek.
Toelichting op de dansterminologie.
Achtergrondinformatie
over dansmuziek, dansgroepen, streekdracht,
schrijfwijze van de dialecten en dansstijl. Daarnaast
diverse verduidelijkende
foto’s.

Overzicht festivals en dergelijke

6-11 juli

 TICHTING T
S

Muziek en dans uit Oost-Nederland

Tenzij anders vermeld vindt het danshuis plaats in
Buurthuis Het Bokkie, Elandplein 25, Utrecht
Bus 8, halte Robijnlaan
Toegang:
€ 7,50; begin 20.00 uur.
Info:
Marion Seeman: 020-6373024
E-mail:
info@DansgroepPieremachochel.nl
Bron :
www.DansgroepPieremachochel.nl

26 juni – 2 juli

uitgave:

I nternationaal Folklore Festival “ Op
Roakeldais” Warffum
www.oproakeldais.nl
World Festival Parade Brunssum
www.paradebrunssum.nl
Wereldfestival van Folklore Schoten
www.festivalschoten.be
Internationaal Folklore Festival Zeeland
www.zeelandmeets.nl

Het boek is voor € 12,90 te bestellen op:
www.tempel-fotografie.nl
Verzend- & administratiekosten:
Nederland
€ 2,35           Europa
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