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1Inleiding

In	1982	ging	ik	op	verzoek	van	Stichting	Terpsichoré	vanuit	Amsterdam	een	aantal	weken	met	mijn	gezin	naar	
Twente.	Gewapend	met	de	videocamera	van	het	Folkloristisch	Danstheater	en	een	UHER	taperecorder	ging	ik	
op	zoek	naar	dansmateriaal	voor	een	danscursus	bij	bovengenoemde	Stichting.	Tot	dat	moment	was	er	over	
de	dansen	uit	Oost-Nederland	slechts	mondjesmaat	wat	geschreven.	Door	de	periodes	die	ik	eerder	in	dit	
gebied	had	doorgebracht	tijdens	mijn	studietijd	en	diverse	vakanties	wist	ik	dat	er	meer	dansen	waren	dan	
er	tot	op	dat	moment	op	papier	stonden.	Veel	materiaal	werd	vastgelegd.	Het	bleef	niet	bij	die	ene	vakantie.	
Er	volgden	er	veel	meer.

In	1987	verscheen	‘Muziek	en	dans	uit	Oost-Nederland’,	twintig	dansen,	voorzien	van	liedteksten,	bladmuziek,	
achtergrondinformatie	en	soms	een	verduidelijkende	foto.

Het	boek	werd	in	de	vakpers	vol	enthousiasme	ontvangen:
“....Het boek begint met een aantal algemene hoofdstukken, met daarin onderwerpen als dansstijl, 
muziek, schrijfwijze en uitspraak van de dialecten, een overzicht van de dansgroepen en van de door 
hen gedragen kleding.
De aanwezigheid van dit soort hoofdstukken onderscheiden volgens mij een dansboek van een dansbun-
del. Ze maken duidelijk dat een dans weliswaar uiteen te rafelen is in een aantal passen, danshoudingen 
en figuren, maar dat een dans in werkelijkheid meer is dan dat. Een dans hoort thuis in een min of meer 
af te bakenen cultuur en is, andersom, kenmerkend voor die cultuur ....”

(Volksdans 1988)

“....Het resultaat is een duidelijke beschrijving van twintig dansen. Maar wat het boek zo interessant 
maakt, is de uitgebreide inleiding, waarin diep wordt ingegaan op kleding, dansstijl, dansgroepen, muziek 
en historie. Die inleiding én de uitgebreide literatuurlijst zorgen ervoor, dat het boek ‘Muziek en dans uit 
Oost-Nederland’ uitsteekt boven de gemiddelde ‘volksdansbundel’.”

(Bulletin Folkloristisch Danstheater 1987)

“....Is een belangrijk deel van het boek de beschrijving van de dansen, nog veel belangrijker zijn de 
inleidende hoofdstukken, waarmee het boek zich in positieve zin onderscheidt van een aantal eerder 
gepubliceerde dansbundels, die zich hebben beperkt tot een opsomming van passen....
....Al zal niet iedereen geïnteresseerd zijn in de letterlijke beschrijving van een dans, toch is het boek de 
moeite waard gelezen te worden. Het bevat een grote hoeveelheid feiten over de dansen die voor ieder-
een interessant zijn. Voorts denk ik dat in de volgende eeuw een dergelijk boek als waardevol historisch 
document voorzichtig bewaard zal worden door de geschied- en volkenkundigen.”

(Folklore 1987)

Voor	een	uitgebreide	verantwoording	verwijs	ik	graag	naar	de	inleiding	in	dat	boek	(ISBN	90-6679-011-3*).

In	de	jaren	daarna	was	ik	vooral	bezig	met	de	Nederlandse	dans	te	promoten	tijdens	dansdagen,	weekenden	
en	festivals.	Al	vrij	snel	kreeg	ik	het	verzoek	een	vervolg	op	het	boek	te	schrijven.	Ik	ging	weer	op	studiereis	
naar	het	oosten	van	het	land	en	ondertussen	ben	ik	verhuisd	naar	Twente	en	heb	de	laatste	jaren	bijna	alle	
dansgroepen	in	deze	regio	bezocht.	Deze	verhuizing	gaf	een	nieuwe	impuls	om	al	het	materiaal	verder	te	
onderzoeken	en	uit	te	werken.
In	2010	besloten	we	het	tweede	boek	niet	in	de	gebruikelijke	gedrukte	vorm	uit	te	geven,	maar	dit	digitaal	te	
doen,	zodanig	dat	iedereen	de	gewenste	dansbeschrijvingen	en	bladmuziek	zelf	kon	uitprinten.	De	Donauwals,	
Jensken	en	Kom	Jannöken,	kom	waren	de	eerste	dansen	die	uitgebracht	werden.	Uit	de	reacties	die	we	kregen	
blijkt	dat	dit	zeer	wordt	gewaardeerd.

Inleiding
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We	ontdekten	dat	er	bij	de	diverse	groepen	nogal	wat	dansen	op	het	repertoire	staan.	Groepen	met	een	
dansrepertoire	van	meer	dan	dertig	dansen	zijn	eerder	normaal	dan	uitzondering.	Opvallend	is	dat	er	vooral	
in	de	jaren	tussen	1982	en	nu	veel	dansen	bijgekomen	zijn.	Reizen	naar	het	buitenland,	onderlinge	scholing-
savonden en andere gezamenlijke bijeenkomsten hebben voor die uitbreiding gezorgd, maar ook onderzoek 
in oude dansbundels en gesprekken met ouderen hebben het programma van sommige groepen behoorlijk 
uitgebreid.	Andere	groepen	bleven	hun	toenmalig	traditionele	repertoire	trouw	en	kunnen	daarmee	nog	steeds	
een	behoorlijk	avondvullend	programma	samenstellen.
In	de	jaren	2011	en	2012	stelde	ik	met	medewerking	van	alle	bij	district	Oost	van	de	Federatie	van	Folkloris-
tische	Groepen	in	Nederland	(FFGN)	aangesloten	groepen	een	overzicht	van	hun	dansprogramma’s	samen	
onder	de	titel	‘Van	Almelose	tot	Zelhelmse	kermis’**.	Deze	lijst	bevat	ca.	180	verschillende	dansen	die	lang	
niet	allemaal	afkomstig	zijn	uit	het	door	ons	beschreven	gebied.

Helaas	zijn	er	in	de	laatste	jaren	nogal	wat	groepen	opgeheven.	Aanwas	van	jonge	leden	bleef	bij	vele	groepen	
uit.	Andere	groepen	daarentegen	bleken	in	staat	om	in	deze	periode	toch	de	jongeren	te	kunnen	betrekken	
bij	hun	optredens.

Mede	namen	mijn	zoon	Arjen	wens	ik	iedereen	veel	dansplezier	met	dit	digitale	boek.

Cees Tempel
Borne
december	2015

*	Het	boek	is	voor	€	12,90	+	verzend-	en	administratiekosten	te	bestellen	op:	www.tempel-fotografie.nl	. 
**	Het	overzicht	is	te	vinden	op	de	website	van	Stichting	Toverbal	als	‘overzicht	dansprogramma	district	Oost’	
en	van	daar	eenvoudig	te	downloaden.



Dansbeschrijvingen	en	bladmuziek	worden	normaal	gesproken	volledig	beschermd	door	het	auteursrecht.	Dit	
betekent	dat	je	geen	kopie	mag	maken	van	een	dansbeschrijving	zonder	toestemming	van	de	auteur.	Alleen	
voor	‘enkele	kopiëen	voor	eigen	oefening,	studie	of	gebruik’	is	in	de	Nederlandse	Auteurswet	een	uitzonde-
ring	gemaakt,	ook	wel	de	‘thuiskopie’	genoemd.	Deze	thuiskopie	moet	je	echter	wel	zelf	maken.	Het	is	niet	
toegestaan	om	voor	iemand	anders	een	kopietje	te	maken.

Omdat	wij	weten	dat	dansbeschrijvingen	en	bladmuziek	in	de	praktijk	op	grote	schaal	gekopïeerd	worden,	
en	wij	met	ons	werk	graag	zoveel	mogelijk	mensen	willen	bereiken,	zijn	wij	op	zoek	gegaan	naar	een	manier	
waarop	wij	dit	kopiëren	van	onze	dansbeschrijvingen	en	bladmuziek	juist	nadrukkelijk	toe	kunnen	staan,	zonder	
onze	rechten	als	auteur	helemaal	op	te	geven.
Die	manier	hebben	wij	gevonden	in	de	Creative	Commons	licenties.

Het	idee	achter	de	Creative	Commons	licenties	is	dat	je	gebruikers	nadrukkelijk	het	recht	geeft	om	een	werk	
verder	te	verspreiden,	onder	een	aantal	zelf	te	kiezen	voorwaarden.

Wij	 hebben	 gekozen	 voor	 de	 “Creative	Commons	Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen	Afgeleide	 
werken”	licentie,	wat	betekent	dat	deze	bundel	en	de	daarin	opgenomen	dansbeschrijvingen	en	bladmuziek	
gekopiëerd	en	opnieuw	gepubliceerd	mogen	worden	op	voorwaarde	dat:
	 •	onze	naam	als	auteur	vermeld	wordt
	 •	er	een	link	naar	onze	website	bij	geplaatst	wordt
	 •	er	geen	geld	verdient	wordt	met	het	kopiëren/publiceren
	 •	er	niets	veranderd	wordt	aan	de	inhoud

Meer	informatie	over	Creative	Commons	en	de	verschillende	Creative	Commons	licenties	is	te	vinden	op:
	 http://www.creativecommons.nl

Waarom een Creative Commons licentie?



De	dansbeschrijvingen	en	bladmuziek	in	deze	bundel	zijn	in	licentie	gegeven	volgens	een

Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen	Afgeleide	werken	3.0	Nederland	licentie

De gebruiker mag:

	 Het	werk	kopiëren,	verspreiden	en	doorgeven.

Onder de volgende voorwaarden:

  Naamsvermelding	-	De	gebruiker	dient	bij	het	werk	de	door	de	maker	of	de	licentiegever	aan-
gegeven	naam	te	vermelden	(maar	niet	zodanig	dat	de	indruk	gewekt	wordt	dat	zij	daarmee	
instemmen	met	uw	werk	of	uw	gebruik	van	het	werk):

	 	 		 “auteur:	Cees	Tempel	/	StichtingToverbal.nl”,	met	een	link	naar	www.stichtingtoverbal.nl

 Niet-commercieel	-	De	gebruiker	mag	het	werk	niet	voor	commerciële	doeleinden	gebruiken.

 Geen Afgeleide werken	-	De	gebruiker	mag	het	werk	niet	bewerken.

Met inachtneming van:
   Afstandname van rechten	-	De	gebruiker	mag	afstand	doen	van	een	of	meerdere	van	deze	voor-

waarden	met	voorafgaande	toestemming	van	de	rechthebbende.

   Publiek domein	-	Indien	het	werk	of	een	van	de	elementen	in	het	werk	zich	in	het	publieke	domein	
onder	toepasselijke	wetgeving	bevinden,	dan	is	die	status	op	geen	enkele	wijze	beïnvloed	door	
de	licentie.

   Andere rechten	-	Onder	geen	beding	worden	volgende	rechten	door	de	licentie-overeenkomst	
in	het	gedrang	gebracht:

	 	 	 •	 	Het	voorgaande	laat	de	wettelijke	beperkingen	op	de	intellectuele	eigendomsrechten	on-
verlet.

   • De morele rechten van de auteur
	 	 	 •	 	De	rechten	van	anderen,	op	het	werk	zelf	of	op	hoe	het	werk	wordt	gebruikt,	zoals	het	

portretrecht	of	privacyrecht.

    Let op	-	Bij	hergebruik	of	verspreiding	dient	de	gebruiker	de	licentievoorwaarden	van	dit	werk	
kenbaar	te	maken	aan	derden.

De	volledige	tekst	van	de	licentie	is	ook	online	te	vinden	op:

	 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/

Creative Commons licentie
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HET	WERK	(ALS	HIERONDER	OMSCHREVEN)	WORDT	TER	BESCHIKKING 
GESTELD	OVEREENKOMSTIG	DE	VOORWAARDEN	VAN	DEZE	CRE-
ATIVE	COMMONS	PUBLIEKE	LICENTIE	(‘CCPL’	OF	‘LICENTIE’).	HET	
WERK	WORDT	BESCHERMD	OP	GROND	VAN	HET	AUTEURS-RECHT,	
NABURIGE	RECHTEN,	HET	DATABANKENRECHT	EN/OF	ENIGE	ANDE-
RE	TOEPASSELIJKE	RECHTEN.	MET	UITZONDERING	VAN	HET	IN	DEZE	
LICENTIE	OMSCHREVEN	TOEGESTANE	GEBRUIK	VAN	HET	WERK	IS	
ENIG	ANDER	GEBRUIK	VAN	HET	WERK	NIET	TOEGESTAAN.

DOOR	HET	UITOEFENEN	VAN	DE	IN	DEZE	LICENTIE	VERLEENDE	
RECHTEN	MET	BETREKKING	TOT	HET	WERK	AANVAARDT	EN	GAAT	
DE	GEBRUIKER	AKKOORD	MET	DE	VOORWAARDEN	VAN	DEZE	
LICENTIE,	MET	DIEN	VERSTANDE	DAT	(DE	INHOUD	VAN)	DEZE	
LICENTIE	OP	VOORHAND	VOLDOENDE	DUIDELIJK	KENBAAR	DIENT	
TE	ZIJN	VOOR	DE	ONTVANGER	VAN	HET	WERK.

DE	LICENTIEGEVER	VERLEENT	DE	GEBRUIKER	DE	IN	DEZE	LICENTIE	
OMSCHREVEN	RECHTEN	MET	INACHTNEMING	VAN	DE	DESBETREF-
FENDE	VOORWAARDEN.

1. Definities
a. ‘Verzamelwerk’	een	werk	waarin	het	Werk,	in	zijn	geheel	

en	 in	 ongewijzigde	 vorm,	 samen	met	 een	of	meer	 an-
dere	werken,	die	elk	een	afzonderlijk	en	zelfstandig	werk 
vormen,	tot	een	geheel	is	samengevoegd.	Voorbeelden	van	
een	verzamelwerk	zijn	een	tijdschrift,	een	bloemlezing	of	
een	encyclopedie.	Een	Verzamelwerk	zal	voor	de	toepassing	
van	deze	Licentie	niet	als	een	Afgeleid	werk	(als	hieronder	
omschreven)	worden	beschouwd.

b. ‘Afgeleid werk’	een	werk	dat	is	gebaseerd	op	het	Werk	of	op	
het	Werk	en	andere	reeds	bestaande	werken.	Voorbeelden	
van	een	Afgeleid	werk	zijn	een	vertaling,	een	muziekschik-
king	 (arrangement),	een	 toneelbewerking,	een	 literaire	
bewerking,	een	verfilming,	een	geluidsopname,	een	kunst-
reproductie,	een	verkorte	versie,	een	samenvatting	of	enig	
andere	bewerking	van	het	Werk,	met	dien	verstande	dat	een	
Verzamelwerk	voor	de	toepassing	van	deze	Licentie	niet	als	
een	Afgeleid	werk	zal	worden	beschouwd.
	Indien	het	Werk	een	muziekwerk	betreft,	zal	de	synchro-
nisatie	van	de	tijdslijnen	van	het	Werk	en	een	bewegend	
beeld	(‘synching’)	voor	de	toepassing	van	deze	Licentie	als	
een	Afgeleid	Werk	worden	beschouwd.

c. ‘Licentiegever’	de	natuurlijke	persoon/personen	of	rechts-
persoon/rechtspersonen	die	het	Werk	volgens	de	voorwaar-
den	van	deze	Licentie	aanbiedt/aanbieden.

d. ‘Maker’	de	natuurlijke	persoon/personen	of	rechtspersoon/
personen	die	het	oorspronkelijke	werk	 gemaakt	heeft/ 
hebben.	Voor	de	toepassing	van	deze	Licentie	wordt	onder	
de	Maker	mede	verstaan	de	uitvoerende	kunstenaar,	film-	
en	fonogramproducent	en	omroeporganisaties	in	de	zin	van	
de Wet op de naburige rechten en de producent van een 
databank	in	de	zin	van	de	Databankenwet.

e. ‘Werk’	het	auteursrechtelijk	beschermde	werk	dat	volgens	

de	voorwaarden	van	deze	Licentie	wordt	aangeboden.	Voor	
de	toepassing	van	deze	Licentie	wordt	onder	het	Werk	mede	
verstaan	het	fonogram,	de	eerste	vastlegging	van	een	film	
en	het	(omroep)programma	in	de	zin	van	de	Wet	op	de	
naburige rechten en de databank in de zin van de Databank-
enwet,	voor	zover	dit	fonogram,	deze	eerste	vastlegging	
van	een	film,	dit	(omroep)programma	en	deze	databank	
beschermd	wordt	krachtens	de	 toepasselijke	wet	 in	de 
jurisdictie	van	de	Gebruiker.

f. ‘Gebruiker’	de	natuurlijke	persoon	of	rechtspersoon	die	
rechten	ingevolge	deze	Licentie	uitoefent	en	die	de	voor-
waarden	van	deze	Licentie	met	betrekking	tot	het	Werk	
niet	eerder	geschonden	heeft,	of	die	van	de	Licentiegever	
uitdrukkelijke	toestemming	gekregen	heeft	om	rechten	in-
gevolge	deze	Licentie	uit	te	oefenen	ondanks	een	eerdere	
schending.

2. Beperkingen van de uitsluitende rechten.
Niets	in	deze	Licentie	strekt	ertoe	om	de	rechten	te	beper-
ken	die	voortvloeien	uit	de	beperkingen	en	uitputting	van	
de uitsluitende rechten van de rechthebbende krachtens het 
auteursrecht,	de	naburige	rechten,	het	databankenrecht	of	
enige	andere	toepasselijke	rechten.

3. Licentieverlening.
Met	inachtneming	van	de	voorwaarden	van	deze	Licentie	ver-
leent	de	Licentiegever	hierbij	aan	de	Gebruiker	een	wereld-
wijde,	niet-exclusieve	licentie	om	de	navolgende	rechten	met	
betrekking	tot	het	Werk	vrij	van	royalty’s	uit	te	oefenen	voor	de	
duur	van	de	toepasselijke	intellectuele	eigendomsrechten:
a. het reproduceren van het Werk, het opnemen van het Werk 

in	een	of	meerdere	Verzamelwerken,	en	het	reproduceren	
van	het	in	de	Verzamelwerken	opgenomen	Werk;

b. het	verspreiden	van	exemplaren	van	het	Werk,	het	in	het	
openbaar tonen, op- en uitvoeren en het on-line beschik-
baar	stellen	van	het	Werk,	afzonderlijk	en	als	deel	van	een	
Verzamelwerk;

c. het	opvragen	en	hergebruiken	van	het	Werk;
	De	Gebruiker	mag	deze	rechten	uitoefenen	met	behulp	van	
alle	thans	bekende	media,	dragers	en	formats.	De	Gebruiker	
is	tevens	gerechtigd	om	technische	wijzigingen	aan	te	brengen	
die noodzakelijk zijn om de rechten met behulp van andere 
media,	dragers	en	formats	uit	te	oefenen,	maar	is	verder	niet	
gerechtigd	om	Afgeleide	Werken	te	maken.	Alle	niet	uitdruk-
kelijk verleende rechten zijn hierbij voorbehouden aan de 
Licentiegever,	met	 inbegrip	 van	maar	 niet	 beperkt	 tot	 de 
rechten	die	in	de	artikelen	4(e)	en	4(f)	worden	genoemd.	Voor	
zover	de	Licentiegever	op	basis	van	het	nationale	recht	ter	
implementatie	van	de	Europese	Databankenrichtlijn	over	uit-
sluitende	rechten	beschickt	doet	de	Licentiegever	afstand	van	
deze	rechten.

Creative	Commons	Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken	3.0
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4. Beperkingen.
De	in	artikel	3	verleende	Licentie	is	uitdrukkelijk	gebonden	aan	
de	volgende	beperkingen:
d. De	Gebruiker	mag	het	Werk	uitsluitend	verspreiden,	 in	

het	openbaar	 tonen,	op-	of	on-line	beschikbaar	stellen	
met	inachtneming	van	de	voorwaarden	van	deze	Licentie,	
en	de	Gebruiker	dient	een	exemplaar	van,	of	de	Uniform 
Resource	Identifier	voor,	deze	Licentie	toe	te	voegen	aan	
elk	exemplaar	van	het	Werk	dat	de	Gebruiker	verspreidt,	in	
het	openbaar	toont,	op-	of	uitvoert,	of	on-line	beschikbaar	
stelt.	Het	is	de	Gebruiker	niet	toegestaan	om	het	Werk	onder	
enige	afwijkende	voorwaarden	aan	te	bieden	waardoor	de	
voorwaarden	van	deze	Licentie	dan	wel	de	mogelijkheid	van	
de ontvangers van het Werk om de rechten krachtens deze 
Licentie	uit	te	oefenen	worden	beperkt.	Het	is	de	Gebruiker	
niet	toegestaan	om	het	Werk	in	sublicentie	te	geven.	De	
Gebruiker	dient	alle	vermeldingen	die	verwijzen	naar	deze	
Licentie	dan	wel	naar	de	uitsluiting	van	garantie	te	laten	
staan.	Het	is	de	Gebruiker	niet	toegestaan	om	het	Werk	te	
verspreiden,	in	het	openbaar	te	tonen,	op-	of	uit	te	voeren	
of	on-line	beschikbaar	te	stellen	met	toepassing	van	tech-
nologische	voorzieningen	waardoor	de	voorwaarden	van	
deze	Licentie	dan	wel	de	mogelijkheid	van	de	ontvangers	
van	het	Werk	om	de	rechten	krachtens	deze	Licentie	uit	te	
oefenen	worden	beperkt.	Het	voorgaande	is	tevens	van	
toepassing	op	het	Werk	dat	deel	uitmaakt	van	een	Verza-
melwerk,	maar	dat	houdt	niet	 in	dat	het	Verzamelwerk,	
afgezien	van	het	Werk	zelf,	gebonden	is	aan	de	voorwaarden	
van	deze	Licentie.	Indien	de	Gebruiker	een	Verzamelwerk	
maakt,	dient	deze,	op	verzoek	van	welke	Licentiegever	ook,	
de	op	grond	van	artikel	4(c)	vereiste	naamsvermelding	uit	
het	Verzamelwerk	te	verwijderen,	voor	zover	praktisch	mo-
gelijk,	conform	het	verzoek.

e. Het	is	de	Gebruiker	niet	toegestaan	om	de	krachtens	artikel	
3	aan	de	Gebruiker	verleende	rechten	uit	te	oefenen	op	een	
wijze	die	in	de	eerste	plaats	is	bedoeld	voor	of	is	gericht	op	
zakelijk	of	persoonlijk	financieel	gewin.	De	uitwisseling	van	
het Werk in ruil voor andere door intellectuele eigendoms-
rechten	beschermde	werken	door	het	delen	van	digitale	
bestanden	(file-sharing)	of	anderszins	zal	niet	worden	be-
schouwd	als	zijnde	bedoeld	voor	of	gericht	op	zakelijk	of	
persoonlijk	financieel	gewin,	met	dien	verstande	dat	er	geen	
betaling	of	andersoortige	financiële	vergoeding	plaatsvindt	
in	verband	met	de	uitwisseling	van	de	door	intellectuele	
eigendomsrechten	beschermde	werken.

f. Indien	de	Gebruiker	het	Werk	of	Verzamelwerken	verspreidt,	
in	het	openbaar	toont,	op-	of	uitvoert	of	on-line	beschikbaar	
stelt,	dient	de	Gebruiker,	tenzij	er	sprake	is	van	een	verzoek	
als	vermeld	in	lid	4(a),	alle	auteursrechtvermeldingen	met	
betrekking	tot	het	Werk	te	laten	staan.	Tevens	dient	de	Ge-
bruiker,	op	een	wijze	die	redelijk	is	in	verhouding	tot	het	ge-
bruikte	medium,	de	naam	te	vermelden	van	(i)	de	Maker(of	
zijn/haar	pseudoniem	indien	van	toepassing)	indien	deze	
wordt	vermeld;	en/of	(ii)	van	(een)	andere	partij(en)	(b.v.	
sponsor,	uitgeverij,	tijdschrift)	indien	de	naamsvermelding	

van	deze	partij(en)	(“Naamsvermeldingsgerechtigden”)	in	
de	auteursrechtvermelding	of	algemene	voorwaarden	van	
de	Licentiegever	of	op	een	andere	redelijke	wijze	verplicht	
is	gesteld	door	de	Maker	en/of	de	Licentiegever;	de	titel	
van	het	Werk	indien	deze	wordt	vermeld;	voorzover	rede-
lijkerwijs	toepasbaar	de	Uniform	Resource	Identifier,	indien	
aanwezig,	waarvan	de	Licentiegever	heeft	aangegeven	dat	
deze	bij	het	Werk	hoort,	tenzij	de	URI	niet	verwijst	naar	de	
auteursrechtvermeldingen	of	de	licentie-informatie	betref-
fende	het	Werk.	De	Gebruiker	dient	op	redelijke	wijze	aan	
de	in	dit	artikel	genoemde	vereisten	te	voldoen;	echter,	
met	dien	verstande	dat,	 in	geval	van	een	Verzamelwerk,	
de naamsvermeldingen in ieder geval geplaatst dienen te 
worden,	indien	er	een	naamsvermelding	van	alle	makers	
van	het	Verzamelwerk	geplaatst	wordt	dan	als	deel	van	
die	naamsvermeldingen,	en	op	een	wijze	die	in	ieder	geval	
even duidelijk is als de naamsvermeldingen van de overige 
makers.
	Volledigheidshalve	dient	te	worden	vermeld	dat	de	Ge-
bruiker uitsluitend gebruik mag maken van de naamsver-
melding	op	de	in	dit	artikel	omschreven	wijze	teneinde	te	
voldoen	aan	de	naamsvermeldingsverplichting	en,	door	
gebruikmaking	van	zijn	rechten	krachtens	deze	Licentie,	is	
het	de	Gebruiker	niet	toegestaan	om	op	enigerlei	wijze	de	
indruk	te	wekken	dat	er	sprake	is	van	enig	verband	met,	
sponsorschap	van	of	goedkeuring	van	de	(toepasselijke)	
Maker,	Licentiegever	c.q.	Naamsvermeldingsgerechtigden	
van	de	Gebruiker	of	diens	gebruik	van	het	Werk,	zonder	
de	afzonderlijke,	uitdrukkelijke,	voorafgaande,	schriftelijke	
toestemming	van	de	Maker,	Licentiegever	c.q.	Naamsver-
meldingsgerechtigden.

g. Volledigheidshalve	dient	te	worden	vermeld,	dat	de	hier-
boven	vermelde	beperkingen	(lid	4(a),	lid	4(b)	en	lid	4(c))	
niet van toepassing zijn op die onderdelen van het Werk die 
geacht	worden	te	vallen	onder	de	definitie	van	het	‘Werk’	
zoals	vermeld	in	deze	Licentie	uitsluitend	omdat	zij	voldoen	
aan de criteria van het sui generis databankenrecht krach-
tens	het	nationale	recht	ter	implementatie	van	de	Europese	
Databankenrichtlijn.

h. Volledigheidshalve	dient	te	worden	vermeld	dat:
i. Niet voor afstand vatbare heffingsregelingen. In het 

geval	van	niet	voor	afstand	vatbare	heffingsregelingen	
(bijvoorbeeld	met	betrekking	tot	thuiskopieën)	de	Li-
centiegever	zich	het	recht	voorbehoudt	om	dergelijke	
heffingen	te	 innen	 (al	dan	niet	door	middel	van	een	
auteursrechtenorganisatie)	bij	zowel	commercieel	als	
niet-commercieel	gebruik	van	het	Werk;

ii. Voor afstand vatbare heffingsregelingen. In het geval van 
voor	afstand	vatbare	heffingsregelingen	(bijvoorbeeld	
met	betrekking	tot	leenrechten)	de	Licentiegever	zich	het	
recht	voorbehoudt	om	dergelijke	heffingen	te	innen	(al	
dan	niet	door	middel	van	een	auteursrechtenorganisatie)	
bij	commercieel	gebruik	van	het	Werk.	De	Licentiegever	
doet	daarentegen	afstand	van	het	recht	om	dergelijke	
heffingen	te	innen	(al	dan	niet	door	middel	van	een	au-
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teursrechten	organisatie)	bij	niet-commercieel	gebruik	
van	het	Werk;

iii. Collectief rechtenbeheer.	De	Licentiegever	afstand	doet	
van	het	recht	om	vergoedingen	te	innen	(zelfstandig	of,	
indien	de	Licentiegever	lid	is	van	een	auteursrechten-
organisatie,	door	middel	van	die	organisatie)	bij	niet-
commercieel	gebruik	van	het	Werk.	De	Licentiegever	
behoudt zich het recht voor om vergoedingen te innen 
(zelfstandig	of,	indien	de	Licentiegever	lid	is	van	een	au-
teursrechtenorganisatie,	door	middel	van	die	organisatie)	
bij	commercieel	gebruik	van	het	Werk.

i. De	in	artikel	3	verleende	rechten	moeten	worden	uitgeoe-
fend	met	inachtneming	van	het	morele	recht	van	de	Maker	
(en/of	de	uitvoerende	kunstenaar)	om	zich	te	verzetten	
tegen	elke	misvorming,	verminking	of	andere	aantasting	van	
het	werk,	welke	nadeel	zou	kunnen	toebrengen	aan	de	eer	
of	de	naam	van	de	Maker	(en/of	de	uitvoerende	kunstenaar)	
of	aan	zijn	waarde	in	deze	hoedanigheid,	 indien	en	voor	
zover	de	Maker	(en/of	de	uitvoerende	kunstenaar)	op	grond	
van	een	op	hem	van	toepassing	zijnde	wettelijke	bepaling	
geen	afstand	kan	doen	van	dat	morele	recht.

5. Garantie en vrijwaring.
TENZIJ	ANDERS	SCHRIFTELIJK	IS	OVEREENGEKOMEN	DOOR	DE	
PARTIJEN,	STELT	DE	LICENTIEGEVER	HET	WERK	BESCHIKBAAR	
OP	‘AS-IS’	BASIS,	ZONDER	ENIGE	GARANTIE,	HETZIJ	DIRECT,	
INDIRECT	OF	ANDERSZINS,	MET	BETREKKING	TOT	HET	WERK,	
MET	INBEGRIP	VAN,	MAAR	NIET	BEPERKT	TOT	GARANTIES	MET	
BETREKKING	TOT	DE	EIGENDOMSTITEL,	DE	VERKOOPBAARHEID,	
DE	GESCHIKTHEID	VOOR	BEPAALDE	DOELEINDEN,	MOGELIJKE	
INBREUK,	DE	AFWEZIGHEID	VAN	LATENTE	OF	ANDERE	TEKORT-
KOMINGEN,	DE	JUISTHEID	OF	DE	AAN-	OF	AFWEZIGHEID	VAN	
FOUTEN,	ONGEACHT	DE	OPSPOORBAARHEID	DAARVAN,	INDIEN	
EN	VOORZOVER	DE	WET	NIET	ANDERS	BEPAALT.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.
DE	LICENTIEGEVER	AANVAARDT	GEEN	ENKELE	AANSPRAKE-
LIJKHEID	JEGENS	DE	GEBRUIKER	VOOR	ENIGE	BIJZONDERE	OF	
INCIDENTELE	SCHADE	OF	GEVOLGSCHADE	VOORTVLOEIEND	
UIT	DEZE	LICENTIE	OF	HET	GEBRUIK	VAN	HET	WERK,	ZELFS	NIET	
INDIEN	DE	LICENTIEGEVER	OP	DE	HOOGTE	IS	GESTELD	VAN	HET	
RISICO	VAN	DERGELIJKE	SCHADE,	INDIEN	EN	VOORZOVER	DE	
WET	NIET	ANDERS	BEPAALT.

7. Beëindiging
a. Deze	Licentie	en	de	daarin	verleende	rechten	vervallen	au-

tomatisch	op	het	moment	dat	de	Gebruiker	in	strijd	handelt	
met	de	voorwaarden	van	deze	Licentie.	De	licenties	van	
natuurlijke	personen	of	rechtspersonen	die	Verzamelwerken	
hebben	ontvangen	van	de	Gebruiker	krachtens	deze	Licentie	
blijven echter in stand zolang dergelijke natuurlijke personen 
of	rechtspersonen	zich	houden	aan	de	voorwaarden	van	
die	licenties.	Na	de	beëindiging	van	deze	Licentie	blijven	
artikelen	1,	2,	5,	6,	7	en	8	onverminderd	van	kracht.

b. Met	inachtneming	van	de	hierboven	vermelde	voorwaarden	

wordt	de	Licentie	verleend	voor	de	duur	van	de	toepas-
selijke	 intellectuele	eigendomsrechten	op	het	Werk.	De	
Licentiegever	behoudt	zich	desalniettemin	te	allen	tijde	
het	recht	voor	om	het	Werk	volgens	gewijzigde	licentie-
voorwaarden	te	verspreiden	of	om	het	Werk	niet	langer	te	
verspreiden;	met	dien	verstande	dat	een	dergelijk	besluit	
niet	de	intrekking	van	deze	Licentie	(of	enig	andere	licentie	
die	volgens	de	voorwaarden	van	deze	Licentie	(verplicht)	is	
verleend)	tot	gevolg	heeft,	en	deze	Licentie	onverminderd	
van	kracht	blijft	tenzij	zij	op	de	in	lid	a	omschreven	wijze	
wordt	beëindigd.

8. Diversen
a. Elke	keer	dat	de	Gebruiker	het	Werk	of	een	Verzamelwerk	

verspreidt	of	on-line	beschikbaar	stelt,	biedt	de	Licentiege-
ver	de	ontvanger	een	licentie	op	het	Werk	aan	volgens	de	
algemene	voorwaarden	van	deze	Licentie.

b. 	Indien	enige	bepaling	van	deze	Licentie	nietig	of	niet	rech-
tens	afdwingbaar	is,	zullen	de	overige	voorwaarden	van	deze	
Licentie	volledig	van	kracht	blijven.	De	nietige	of	niet-af-
dwingbare	bepaling	zal,	zonder	tussenkomst	van	de	partijen,	
worden	vervangen	door	een	geldige	en	afdwingbare	bepa-
ling	waarbij	het	doel	en	de	strekking	van	de	oorspronkelijke	
bepaling	zoveel	mogelijk	in	acht	worden	genomen.

c. Een	verklaring	van	afstand	van	in	deze	Licentie	verleende	
rechten	of	een	wijziging	van	de	voorwaarden	van	deze	Li-
centie	dient	schriftelijk	te	geschieden	en	getekend	te	zijn	
door	de	partij	die	verantwoordelijk	is	voor	de	verklaring	van	
afstand	respectievelijk	de	partij	wiens	toestemming	voor	de	
wijziging	is	vereist.

d. Deze	Licentie	bevat	de	volledige	overeenkomst	tussen	de	
partijen	met	betrekking	tot	het	in	licentie	gegeven	Werk.	Er	
zijn	geen	andere	afspraken	gemaakt	met	betrekking	tot	het	
Werk.	De	Licentiegever	is	niet	gebonden	aan	enige	aanvul-
lende	bepalingen	die	worden	vermeld	in	mededelingen	van	
de	Gebruiker.	Deze	licentie	kan	uitsluitend	worden	gewijzigd	
met	de	wederzijdse,	schriftelijke	instemming	van	de	Licen-
tiegever	en	de	Gebruiker.
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In	het	gebied	waar	wij	onze	dansen	verzamelden	worden	de	dansgroepen	bijna	zonder	uitzondering	begeleid	
door	één	of	meer	harmonica’s	of	één	of	meer	accordeons,	soms	zelfs	door	een	combinatie	van	beide	instru-
menten.
Het	belangrijkste	verschil	tussen	de	twee	instrumenten	is	dat	de	harmonica	bij	het	uittrekken	van	de	balg	een	
andere	toon	geeft	dan	bij	het	weer	induwen,	terwijl	bij	de	accordeon	duwen	en	trekken	dezelfde	toon	geeft.	
Door	de	verschillende	tonen	bij	duwen	en	trekken	wordt	de	stijl	veel	hoekiger.	Ook	het	gewicht	speelt	een	rol.	
Door	z'n	grote	gewicht	heeft	de	accordeon	de	neiging	minder	‘pittig’	te	klinken.
Langzaam	maar	zeker	verdwijnt	echter	de	harmonica	bij	de	dansgroepen.	Dat	is	jammer,	want	zoals	wijlen	Jan	
Lievers,	een	geweldige	speelman	het	zo	treffend	zie:	‘Met	de	monica	kniep	i'j	et	zo	lekker	met	af.’
Een	enkele	groep	maakt	voor	de	ritmische	begeleiding	gebruik	van	een	zogenaamde	stampstok,	een	stok	
waaraan	een	trommeltje	of	tamboerijn	bevestigd	is,	waarover	snaren	gespannen	zijn	als	bij	een	snaredrum	
die	gaan	trillen	bij	het	stampen	in	de	maat.

In		het	verleden	echter,	ver	voor	het	ontstaan	van	de	diverse	dansgroepen,	werden	ook	andere	instrumenten	
gebruikt	als	begeleiding	bij	het	dansen.
Harm	Boom	vertelt	in	zijn	boekje	‘Mijne	reisportefeuille	of	omzwervingen	door	Overijssel	in	het	najaar	van	
1846’	over	een	dansfeest	in	Tubbergen	dat	werd	begeleid	door	een	viool	en	een	klarinet.
Ter	Weele	vertelt	in	een	artikel	in	Tubantia	over	dansvermaak	in	en	om	oud-Enschede	waar	het	dansen	begeleid	
werd	door	een	paar	vioolspelers	of	door	de	welbekende	combinatie	van	twee	violen	en	een	bas.
In	het	boekje	‘Herinneringen	van	een	oude	Saksische	boer’	laat	Bernard	Weenink,	stichter	van	het	bekende	
museum	‘Erve	Kots’	in	Lievelde	ons	de	broedlachte	(bruiloft)	meemaken.	Het	dansen	werd	begeleid	door	de	
‘spielman	met	t	broene	holt’	en	één	met	een	klarinet.
De	waarschijnlijk	meest	legendarische	figuur	was	‘Gaitjan	van	Eibargen’,	die	met	zijn	viool	vele	bruiloften	en	
kermissen	opfleurde.	Hij	speelde	zowel	de	Achterhoek	als	in	het	aangrenzende	Duitse	Münsterland.	Hij	overleed	
eind	1906	en	vanaf	dat	moment	was	het	met	de	viool	gedaan	en	had	de	harmonica	de	dansvloer	veroverd.
Bekende	harmonicaspelers	waren	Emsbroek	en	Lammertink	uit	Borculo,	Stoelhorst	en	Eggink	uit	Laren	(Gld.),	
terwijl	ook	Bernard	Weenink	veel	invloed	heeft	gehad	op	de	volgende	generatie	speellieden.
Van	die	generatie	noemen	we	in	het	bijzonder	Herman	Oudenampsen,	Gerrit	Klompenhouwer	en	Hendrik	
Jan	Lievers.	Zij	zijn	als	vertegenwoordigers	van	die	generatie	speellieden	te	horen	op	de	grammofoonplaat	/	
cd ‘Achterhoekse harmonikamuziek’	respectievelijk	Cadans	15044	en	MWCD	4016.	De	opnames	zijn	gemaakt	
door	Frans	Tromp	en	Hans	Keuper.
Recente	opnames	treft	u	aan	in	discografie	aan	het	eind	van	dit	hoofdstuk.
Sinds	een	aantal	jaren	zijn	er	bij	een	aantal	Folkloristische	Dansgroepen	niet	alleen	kinderdansgroepen	actief,	
maar	ook	jongerengroepen	die	dansen	uit	de	veertiger	en	vijftiger	jaren	op	hun	repertoire	hebben	staan.	
Soms	wordt	de	begeleiding	niet	alleen	op	de	accordeon	gespeeld,	maar	horen	we	ook	de	trompet,	klarinet	en	
dwarsfluit.	Wie	weet	gaan	die	ook	nog	eens	bij	het	oudere	repertoire	meespelen.

Discografie
1981
DUO	DE	KORENAER
Ivory	Tower	Records	
ELF	94.41	(LP)

1984
Achterhoekse	Harmonikamuziek
Jan	Klein	Hesseling,	Gerrit	Klompenhouwer,	Bertus	
Leemkuil, Hendrik Jan Lievers en  

Herman Oudenampsen
Bosheck	Grammofoonplaten
Cadans	15044	(LP)

1990
Hollande	/	Accordeon	-	Melodion
Jan	Klein	Hesseling	e.a.
Sunset	France
Playa	Sound	PS	65057	(CD)
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1999
Achterhoekse	folklore	op	accordeon
Henk Landkroon
(CD)

2000
Achterhoekse	Harmonikamuziek	
Jan	Klein	Hesseling	e.a.
Holland Heritage
MWCD	4016	(CD)

z.j.
Zo	klunk	't	bie	ons
Smos	as	walear
(CD)

z.j.
Twentse	Folklore	op	Klompen	
De	Hengeler	Spöllers		en	Daansers
(CD	1	en	2)

z.j.
't	Blif	zo	as	't	was
Folkloristische	dansgroep	'De	Plaggenmeijers'
DP		01	(CD)

z.j.
'Daansen op Holt'
Henk Landkroon
(CD)

z.j.
De	Brugger	Daansers	CD	1	en	2
De	Brugger	Daansers
(CD)

2010
Muziek	festival	2010
Tellman	Family
De appeltjes van Oranje
(CD)

2011
Dat	ko'j	op	de	kloomp	anveul'n...
De	Ootmarsumse	Boerendansers
(CD)

Een	deel	van	bovengenoemde	geluidsdragers	is	door	muzikant	of	dansgroep	in	eigen	beheer	uitgegeven.
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In	maart	1927	werd	door	stichting	‘de	Jeugd’	het	boekje	‘Oude	Nederlandse	Volksdansen	-	bundel	1’	uitgegeven.	
Het	was	samengesteld	door	mevr.	A.	Sanson-Catz	en	dhr.	A.	de	Koe.	De	verzameling	was	zoals	de	schrijvers	
zelf	stelden	‘de	vrucht	van	den	arbeid	der	Vereeniging	‘Ons	Huis’	te	Rotterdam,	welke	sedert	1921	bezig	is	
door	middel	van	‘Gewestelijke	Weken’	een	beeld	te	geven	van	leven	en	kultuur	der	buiten	de	groote	steden	
gelegen	gewesten	van	ons	land’.
In	deze	bundel	vinden	we	acht	dansen	uit	Oost-Nederland.	Na	het	verschijnen	van	de	eerste	bundel	zijn	de	
auteurs	verder	op	zoek	gegaan	naar	dansmateriaal.	Zo	werd	onder	andere	een	bezoek	gebracht	aan	de	Graaf-
schapschen	Folkloredag	op	25	augustus	te	Borculo.	Hier	traden	een	drietal	groepen	op,	te	weten	een	groep	
uit	Borculo,	een	groep	uit	Zutphen	en	een	kindergroep	uit	Gelders	Laren.
In	1929	verschijnt	de	tweede	bundel	waarin	nog	vijf	dansen	uit	Oost-Nederland	te	vinden	zijn.	In	beide	bundels	
treffen	wij	verder	zoals	de	titel	overigens	al	vermeldt,	alleen	Nederlandse	volksdansen	aan.
Beide	bundels	zijn	regelmatig	in	herziene	druk	verschenen	en	zijn	in	1971	onder	de	titel	Nederlandse	Volks-
dansen	samengevoegd	door	de	Nederlandse	Volksdansvereniging	(NEVO)	en	tenslotte	in	1996	opnieuw	uit-
gegeven	door	de	Stichting	Nevofoon,	aangevuld	met	een	vijftal	Friese	dansen,	verzameld	door	Jan	Kloetstra.
Het	repertoire	uit	deze	bundels	heeft	jarenlang	het	gezicht	van	de	Nederlandse	volksdans	bepaald	bij	de	
naoorlogse	volksdansgroepen.
Opvallend	is	het	verschil	tussen	de	eerste	drukken	van	beide	bundels	en	de	uitgave	uit	1971.	Sommige	dansen	
komen	in	het	geheel	niet	meer	voor,	onder	andere	Broeder	Lazarus;	bij	andere	dansen	is	de	dansbeschrijving	
geheel	gewijzigd.	Opmerkingen	als	‘de	juiste	oude	vorm’	zijn	verdwenen.	
Overigens	blijken	nieuwere	vormen,	afkomstig	van	de	dansers	van	‘Ons	Huis’	uit	Rotterdam	via	de	diverse	
uitgaven	van	de	beide	bundels	nu	in	het	oosten	te	worden	uitgevoerd,	zij	het	dat	ze	toch	weer	per	groep	
anders	worden	geïnterpreteerd.	Voor	ons	was	dit	reden	om	in	beide	bundels	een	andere	vorm	van	de	dans	
Riepe	riepe	garste	op	te	nemen.

Al	in	1926	was	bij	de	Arbeiders	Jeugd	Centrale	het	bundeltje	‘De	Pinksterblom’	verschenen,	‘een	verzamel-
ing	dansen	zoals	ze	in	de	AJC	gedanst	en	gezongen	worden’,	samengesteld	door	Line	Tiggers.	Deze	bundel	
werd	een	paar	jaar	later	gevolgd	door	‘De	Bonte	Rei’.	
In	1927	en	1928	verschenen	twee	bundels	‘Reidansen’	verzameld	door	Willemien	Brom-Struick.
De	bundels	van	Line	Tiggers	en	Willemien	Brom-Stuick	bevatten	niet	alleen	Nederlandse	dansen,	maar	ook	
dansen	uit	andere	delen	van	West-Europa:	Scandinavië	en	Duitsland.	Soms	werd	de	herkomst	van	de	dans	
aangegeven,	maar	meestal	niet.
Deze	bundels	hebben	weinig	invloed	gehad	op	de	Nederlandse	Volksdansvereniging,	maar	blijkbaar	des	
te	meer	bij	de	Folkloristische	dansgroepen.	Dansen	als	de	Hoksebarger,	Goa	weg	ie,	Hakkenschots,	Onze	
Fikshond	en	Windmölle	zijn,	meestal	onder	andere	namen,	terug	te	vinden	in	bovengenoemde	bundels	(zie	
hiervoor	de	toelichtingen	bij	de	desbetreffende	dansen).	Maar	ook	andere	dansen	als	Bekedorfer,	Kleine	
Tral	en	Sünross	hebben	ondanks	de	duidelijk	aangegeven	buitenlandse	origine	een	vaste	plaats	veroverd	
in	het	repertoire	van	de	Folkloristische	dansgroepen.	Mogelijk	hebben	volksdansgroepen	uit	de	stedelijke	
gebieden	in	de	jaren	twintig	en	dertig	hun	invloed	gehad	op	de	repertoirekeuze	van	de	dansgroepen	welke	
veelal	na	de	tweede	wereldoorlog	zijn	ontstaan.
In	1942	tenslotte	verscheen	‘De	Volksdans	in	Nederland’	door	Elise	van	der	Ven-ten	Bensel	en	D.J.	van	der	
Ven.	In	dit	boek,	waarin	de	folklore	helaas	wordt	uitgelegd	vanuit	het	Groot-Germaanse	denken,	wordt	uit-
gebreid	aandacht	besteed	aan	zoals	zij	het	zelf	zeggen	de	‘Achterhoekse	Boerendans-liefhebberieje’,	waarbij	
Achterhoek	staat	voor	een	veel	groter	gebied	dan	de	ons	bekende	geografische	Achterhoek	als	oostelijk	
deel	van	de	provincie	Gelderland.
De	dansbeschrijvingen	in	dit	boek	zijn	echter	zeer	sumier	een	blijkbaar	meer	bedoeld	als	illustratie	van	het	
totale	verhaal	dan	als	dansregistratie.
Gedeeltes	van	dit	boek	zijn	in	later	jaren	in	diverse	andere	boeken	overgenomen	door	zowel	Elise	van	der	
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Ven-ten	Bensel	als	D.J.	van	der	Ven.

Opvallend	is	dat	de	beschrijvingen	van	nogal	wat	dansen	in	de	diverse	dansbundels	van	elkaar	afwijken.	Het	
normale	verschijnsel	van	afwijkende	dansstijlen	in	verschillende	plaatsen	is	dus	door	de	diverse	onderzoek-
ers	duidelijk	onderkend.

Hoe ging het verder na 1945?

Bovenstaande	tekst	is	vrijwel	geheel	overgenomen	uit	Muziek	en	dans	uit	Oost-Nederland	en	beschrijft	de	
‘oude’	dansbundels.	In	1948	wordt	de	Nederlandse	Volksdansvereniging	(NEVO)	opgericht	en	twee	jaar	later	
de	Federatie	van	Folkloristische	Groepen	in	Nederland.	In	het	begin	hebben	beide	organisaties	nog	enigszins	
samengewerkt,	maar	al	vrij	snel	groeiden	ze	uit	elkaar	en	gingen	ze	hun	eigen	weg.	
In	1967	verscheen	in	het	tijdschrift	Neerlands	Volksleven	(jaargang	17,	nummer	3)	het	boek	Twents	volks-
leven	-	Liederen	en	dansen	geschreven	door	streekkenner	DR.	G.J.M.	Bartelink.	Twintig	pagina's	met	Boer-
endansen.	We	vinden	de	bladmuziek,	heel	veel	lidteksten	en	variaties	daarop,	maar	helaas	geen	enkele	
vorm	van	dansbeschrijving.	Daarvoor	worden	we	verwezen	naar	de	‘oude’	dansbundels.
In	1969	verschijnt	Met	de	gaostok	door	Twente	en	Salland	van	D.J.	van	der	Ven,	voornamelijk	een	
gedeeltelijke	herdruk	van	het	eerder	verschenen	boek	De	Volksdans	in	Nederland.
De	NEVO	besloot	in	1971	de	bundels	van	Sanson-Catz	en	de	Koe	samengevoegd	en	in	aangepaste	vorm	uit	
te	geven,	hetgeen	resulteerde	in	wederom	een	aantal	herdrukken.
Marita	Kruijswijk	laat	in	1982	de	bundel	Hopsa	en	25	andere	oude	en	gereconstrueerde	Nederlandse	dan-
sen verschijnen met daarin naast een historisch overzicht van de Nederlandse danshistorie, de beschrijving 
van	elf	soms	gereconstrueerde	dansen	uit	Oost-Nederland.
Ook	in	1982	krijgen	we	bezoek	vanuit	Engeland	van	Nigel	en	Margaret	Jaffé.	In	de	serie	European	Folk	
Dance	Series	verschijnt	het	boek	The	Netherlands	met	vier	Oost-Nederlandse	dansen.	
In	1984	verschijnt	Nederland	danst	20	traditionele	volksdansen	geschreven	door	Jan	Rap	(pseudoniem	voor	
Kees	Notenboom).	In	deze	bundel	worden	de	dansen	verzameld	door	Sanson-Catz	en	de	Koe	op	een	meer	
op	de	dagelijkse	danspraktijk	gerichte	versie	beschreven.	
Bij	dezelfde	uitgever	(Dennis	Music)	verschijnt	in	1986	het	boek	Muziek	en	dans	uit	Oost-Nederland	van	
mijn	hand.	
In	1988	tenslotte	verschijnt	een	eenvoudige	aanvulling	op	het	Engelse	boek	van	Nigel	en	Margaret	Jaffé.	
Hierin	acht	Oost-Nederlandse	dansen.
Dan	blijft	het	voor	wat	dansbeschrijvingen	uit	deze	regio	stil	aan	het	front,	tot	wij	in	2010	zijn	gestart	met	
het	digitaal	uitgeven	van	‘het	vervolg’.	In	deze	bundel	zijn	nu	twintig	dansen	verschenen.
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Zoals	we	in	de	inleiding	al	schreven	zijn	er	helaas	sinds	de	telling	van	1986	nogal	wat	groepen	opgeheven.	De	
vergrijzing	heeft	toegeslagen.	Dit	is	vooral	het	geval	bij	de	groepen	die	zijn	aangesloten	bij	de	Federatie	van	
Folkloristische	Groepen	in	Nederland.	Van	de	35	groepen	in	District	Oost	in	1986	zijn	er	nog	maar	28	over.	
Een	teruggang	van	20%.	Om	te	overleven	wordt	er	door	diverse	groepen	intensief	samengewerkt,	waardoor	
het	publiek	vaak	niets	van	deze	teruggang	merkt.	Opvallend	is	ook	dat	er	bij	de	niet	aangesloten	groepen	veel	
minder	verloop	is.	

Een	aantal	verenigingen	vierde	ondertussen	hun	75-jarig	bestaan,	t.w.	de	Folkloristische	Vereeniging	Markelo	
en	de	Ootmarsumse	Boerendansers.	De	Gorsselsche	Boerendansers	vierden	zelfs	hun	8o-jarig	bestaan.	

Wat	ook	opvalt	is	dat	de	laatste	jaren	vooral	het	aantal	optredens	behoorlijk	is	teruggelopen.	Men	treedt	
nog	steeds	regelmatig	op	in	bejaardenhuizen	en	ziekenhuizen,	maar	optredens	in	het	openbaar	zijn	er	veel	
minder.	Om	in	de	zomermaanden	een	dansgroep	te	zien	optreden	was	vroeger	zeer	regelmatig	mogelijk.	Nu	is	
het	zoeken	naar	een	speld	in	de	hooiberg.	De	regionale	toeristische	bladen	geven	weinig	tot	geen	informatie.	
Wel	organiseren	steeds	meer	groepen	hun	eigen	(mini)-festival,	waar	dan	ook	vaak	andere	groepen	uit	de	
omgeving	te	zien	zijn.

De dansgroepen
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De	laatste	jaren	zijn	er	diverse	boeken	verschenen	over	de	streekdrachten	in	Oost-Nederland.	We	verwijzen	
u	graag	naar	de	speciale	literatuurlijst	aan	het	eind	van	dit	hoofdstuk.	Een	deel	van	de	genoemde	boeken	zal	
waarschijnlijk	al	weer	uitverkocht	zijn	en	dan	alleen	via	de	openbare	bibliotheek	te	leen	zijn.
Zoals	eerder	gemeld	zijn	de	laatste	jaren	ook	nogal	wat	groepen	opgeheven.	Van	het	totaal	van	circa	vijfen-
veertig	groepen	die	er	waren	in	1986,	het	jaar	waarin	‘Muziek	en	dans	uit	Oost-Nederland’	verscheen	zijn	er	
nu	nog	maar	zo'n	dertig	groepen	over.	De	vergrijzing	heeft	zijn	tol	geëist.	Enerzijds	is	daardoor	de	variatie	in	
getoonde	kostuums	kleiner	geworden,	anderzijds	hebben	diverse	groepen	aan	de	hand	van	gegevens	van	
oude	foto's	en	kostuums	uit	musea	hun	arsenaal	aan	kostuums	uitgebreid.	Ook	toont	men	vaak	tijdens	kos-
tuumshows	allerlei	oude	kostuums.	
Twee	groepen	hebben	geprobeerd	de	vergrijzing	op	te	vangen	door	voor	de	jongeren	een	speciale	groep	op	
te	richten:	‘De	Appeltjes	van	Oranje’	in	Diepenheim	en	‘Onze	Jongeleu’	in	Steenderen.	Zij	dansen	in	kleding	
uit	de	vijftiger	jaren.	
Daarnaast	heeft	de	‘Folkloristische	Dansgroep	Hellendoorn’	een	groep	opgericht	die	zich	bezighoudt	met	het	
welbekende	rock	'n	roll	programma.	Ook	zij	dansen	in	aangepaste	kleding	met	spijkerbroek	en	petticoat.	
Sommige	groepen	hebben	ook	nog	steeds	een	kindergroep.	Hun	kleding	is	het	best	te	omschrijven	als	een	
plaatselijke	variant	op	de	welbekende	Ot	en	Sien	kleding	uit	de	aap,	noot,	mies	leesboekjes	en	het	bijbehorende	
leesplankje.
Tenslotte	komen	we	eerste	pinksterdag	in	Borne	de	pinksterbruidjes	tegen.	Zij	zijn	geheel	in	het	wit	gekleed,	
meestal	een	witte	bruidsmeisjesjurk.	De	andere	meisjes	zijn	ook	in	het	wit	gekleed.	Tijdens	koud	weer	heeft	
de	organisatie	tegenwoordig	witte	fleece	capes	om	te	voorkomen	dat	de	meisjes	een	gekleurd	jack	over	hun	
witte	kleding	aantrekken.

Literatuur Klederdrachten
Bertus	Ensing	e.a.
75	jaar	Folkloristische	Vereeniging	'Markelo'
uitgave:	Folkloristische	Vereeniging	'Markelo'	-	2009
	 	Een	prachtig	jubileumboek

Geke	Florijn	e.a.
75	jaar	Achterhoekse	Folkloredansers	1937	-	2012
Uitgever:	Achterhoekse	Folkloredansers	Ruurlo	2012
ISBN	/	EAN	978-90-9027207-8
	 	Een	 prachtig	 jubileumboek	met	 veel	 oude	 en	

nieuwe	foto's

Desiré	Groothuis	en	José	olde	Monnikhof
Noe	brek	mie	de	klomp...
75	jaar	De	Ootmarsumse	Boerendansers
uitgave:	Ootmarsumse	Boerendansers	-	2011
	 	Een	prachtig	 jubileumboek	met	 veel	 foto's	 en	

liedteksten

Wielent Harms
Overijsselse streekdrachten
Weerspiegeling van voorbije mode
IJsselacademie	-	2008
ISBN	978-90-6697-191-2
	 	Misschien	wel	het	mooiste	en	meest	complete	

boek dat de laatste jaren is verschenen
 
T.	Hesselink	-	van	der	Riet
Klederdrachten	in	Noord-Ooste	Twente
1920;	het	begin	van	het	einde
Uitgave:	boumans-kerris	bocholtz	(z.j.)

Jan Jeurink
Die	Trachten	in	der	Niedergrafschaft	Bentheim	1875	
-	1950
Ausgabe:	Museumsdorf	Cloppenburg	-	Niedersäch-
sisches	Freilichtmuseum	-	1986
ISBN	3-923	675-10-0
	 	Dit	boek	geeft	ook	infomatie	over	de	eerste	helft	

van	de	twintigste	eeuw

Kleding van de dansgroepen
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Riet	Luiten	-	Strijker
Kleding	en	Identiteit
Textielmuseum	Enschede	-	1980
  Ter aanvulling op de tentoonstelling ‘van boks en 

boezeroen’	in	het	textielmuseum

Henk	Meutstege	e.a.
Stedeker	Daansers
50	joar	daansplezeer
uitgave:	Stedeker	Daansers	-	2015
	 Ook	weer	een	prachtig	jubileumboek

Dr.	H.	Schelhaas	en	Bert	Molenaar
Klederdrachten in Overijssel
Uitgeverij	Waanders	-	Zwolle	-	1982
ISBN	90	70072	874
	 Uitgave	in	de	serie	jaarboeken	overijsssel
	 Een	boek	met	prachtige	duidelijke	foto's

Stichting	Heemkundegroepen	Twente	/	Oost-Salland
red.	J.B.Schildkamp	e.a.
Bekijk	het	van	beide	kanten
Von	beiden	Seiten	betrachten
Uitgave:	Stichting	Heemkundegroepen	Twente	/	Oost-
Salland	1992
ISBN	90-9004972-X
  Tekst in het Nederlands en Duits over de geschie-

denis, de streekdracht en de gebruiken in de  
Graafschap	Bentheim	en	Salland-Twente

Werkgroep	Oostgelderse	Streekdracht	/	TGU-Oldenzaal
Drs.	D.G.	Bakker-Stijkel	(red.)
Oostgelderse	Streekdracht	1880	-	1920
Twents-Gelderse	Uitgeverij	de	Bruyn	-	Oldenzaal	-	1996
ISBN	90	66	93	05	94
	 	Uitgebreide	informatie	met	veel	patroontekenin-

gen

D.W.	Woertman	en	J.	Herbert
Mutsen	en	Streekdrachten	in	Gelderland	en	Overijssel
Uitgeverij	Historie	BV	-	Nijmegen	-	1977
ISBN	90	6313	009	0
	 Vooral	de	mutsen	krijgen	heel	veel	aandacht
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Er	zijn	een	paar	algemene	opmerkingen	te	maken	over	de	dansstijl.
Bijna	alle	groepen	dansen	op	klompen,	alhoewel	bij	sommige	groepen	men	wel	dansers	ziet	op	schoenen.	
Bijvoorbeeld	draagt	een	bruidspaar	op	een	bruiloftsopvoering	vaak	schoenen	of	laarsjes.	Ook	de	jongeren-
groepen	dansen	op	schoenen.	
Bij	het	dansen	op	klompen	kan	de	voet	veel	minder	bewegen	dan	bij	het	dansen	op	schoenen,	dit	heeft	natu-
urlijk	gevolgen	voor	de	rest	van	de	lichaamsbeweging.
Men	kan	met	de	klompen	bepaalde	accenten	veel	duidelijker	aangeven	dan	met	schoenen.	Bijvoorbeeld	bij	
het	aantikken	met	de	klomp	op	de	vloer	of	bij	het	tegen	elkaar	aantikkenvan	de	klompen.
Daarnaast	kunnen	we	vaststellen	dat	er	door	de	vergrijzing	langzaam	maar	zeker	steeds	langzamer	gedanst	
wordt	dan	ongeveer	dertig	jaar	geleden.	Dat	komt	mede	door	het	wisselen	van	de	muzikanten.	Zij	passen	zich	
zonder	al	te	veel	problemen	aan	bij	de	wat	oudere	dansers.

Dansstijl
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Algemeen
In	dit	losbladige	boek	zijn	met	behulp	van	schematische	tekeningen	de	beginopstellingen	en	bepaalde	in-
gewikkelde	tussenopstellingen	weergegeven.	Het	teken	  stelt de man voor en het teken 	de	vrouw.	De	
openkant	van	de	tekens	stelt	de	rug	van	de	dansers	voor.
Wanneer	de	partners	naast	elkaar	staan,	staat	de	vrouw	aan	de	rechterzijde	van	de	man.	De	buitenvoet	is	dan	
de	linkervoet	van	de	man	en	de	rechtervoet	van	de	vrouw.	De	binnenvoet	is	dan	het	andere	been.	Zo	kunnen	
we	ook	spreken	over	de	buiten-	en	binnenhand,	de	buiten-	en	binnenarm	en	de	buiten-	en	binnenschouder.	
Soms	worden	deze	termen	ook	gebruikt	als	de	partners	naar	elkaar	toegedraaid	staan.

Richtingen
dansrichting	 	De	richting	waarin	de	meeste	dansen	zich	langs	de	kringlijn	bewegen	en	wel	

tegen	de	wijzers	van	de	klok.

klokrichting	 De	beweging	gaat	in	de	richting	van	de	wijzers	van	de	klok.

rechtsom	 	Draaien	in	de	richting	van	de	wijzers	van	de	klok,	zowel	door	één	persoon	als	
door	een	paar.

linksom	 	Hetzelfde	tegen	de	richting	van	de	wijzers	van	de	klok.

buitenhand

buitenvoet

buitenhand

buitenvoet

binnenhand

binnenvoet

frontcirkel van paren frontcirkel van dansers met het 
gezicht naar het midden van de 
kring

dubbele frontcirkel,
partners tegenover elkaar, 
man met de rug naar binnen

Opstellingen
Veel	dansgroepen	beginnen	kringdansen		altijd	in	een	frontcirkel	van	paren,	de	vrouw	aan	de	rechterzijde	
van	de	man;	tijdens	het	voorspel	stelt	men	zich	dan	op	in	de	door	ons	gegeven	opstelling.	De	overige	dan-
sen	begint	men	in	de	door	ons	gegeven	opstelling.

Terminologie
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1

3

2

4

1

3

2

4

enkele flankcirkel van paren,
partners tegenover elkaar

dubbele flankcirkel van paren,
gezicht	in	dansrichting

dubbele flankcirkel van een even 
aantal paren,
gezicht	in	dansrichting

drietallen op de kringlijn,
man met de rug naar binnen

vierkant van vier paren,
paar	twee	tegenover	paar	één,
paar	drie	rechts	van	paar	één

vierkant van vier paren,
paar	twee	tegenover	paar	één,
paar	drie	rechts	van	paar	één
de speelman staat in het midden 
van het vierkant, hij begeleidt de 
maten	1-8	instrumentaal	en	9-16	
vocaal

vierkant van acht paren,
paren	twee	tegenover	paren	één,
paren	drie	rechts	van	paren	één
de partners staan tegenover 
elkaar
paren	één	aan	de	zijde	van	de	
muziek

alle meisjes in een kring rondom 
Roza die in het midden van de 
kring staat

alleen meisjes
rij van tweetallen,
voorop drie meisjes
de	buitenste	twee	dragen	een	
boog tussen hen in loopt Roza

Passen
Het	been	waarop	men	met	zijn	of	haar	gewicht	staat	noemen	we	het	standbeen,	het	andere	been	noemen	
we	het	speelbeen.

balans	 	In	spreidstand	het	gewicht	overbrengen	van	het	ene	been	naar	het	andere	
been.
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wandelpas	 	Gewoon	lopen	op	de	maat	van	de	muziek.

aansluitpas	 	Een	stap	naast	het	standbeen.

bijtrekpas	 Een	stap	opzij	gevolgd	door	een	aansluitpas.

galoppas 	Hetzelfde	als	de	bijtrekpas,	maar	nu	sneller.	Het	aansluiten	gebeurt	in	de	lucht	en	
men	begint	met	een	sprongetje	omhoog.

overkruispas	 Een	stap	met	het	speelbeen	over	het	standbeen.

stap-hoppas	 Een	stap	op	het	ene	been,	gevolgd	door	een	hop	op	hetzelfde	been.

huppelpas	 	Hetzelfde	als	een	stap-hoppas,	ongeveer	twee	keer	zo	snel.	De	stap	duurt	twee	
keer	zolang	als	de	hup.

wisselpas	 	Drie	wandelpassen	in	het	ritme	,	waarbij	de	tweede	pas	een	aansluitpas	is.	 
N.b.	de	wisselpas	kan	zowel	recht	naar	voren,	schuin	vooruit,	binnendoor,	als	
zijwaarts	(=	1½	bijtrekpas	of	zij-sluit-zij)	worden	uitgevoerd.

hak-teen wisselpas	 	Achtereenvolgens	met	hetzelfde	been,	eerst	met	de	hak	vooruit	en	dan	met	de	
teen	naast	het	standbeen	de	grond	aantikken,	daarna	gevolgd	door	een	wisselpas.

schotse pas	 Een	wisselpas	waarbij	op	de	vierde	tel	een	hup	volgt:
 of			
 l  r  l   hup l    r  l  r  hup r

rondschotsen	 	Men	danst	als	paar	rond.	De	man	begint	op	links,	de	vrouw	op	rechts	met	dezelfde	
passen	als	bij	de	schotse	pas,	waarbij	de	hup	gebruikt	wordt	om	de	halve	draai	
rechtsom	af	te	maken	die	men	met	de	schotse	pas	uitvoert.	Na	twee	maten	staat	
de	man	weer	met	de	rug	naar	het	midden.

	 	Als	spil	van	de	draai	fungeert	het	rechterbeen	van	afwisselend	vrouw	en	man	
dat	tussen	de	voeten	van	de	partner	gezet	wordt.	Al	draaiend	schuift	men	op	in	
dansrichting.

polkapas	 	In	oudere	dansbundels	worden	de	schotse	pas	en	het	rondschotsen	vaak	polkapas	
en	polka	rond	genoemd.	

walspas	 	Drie	wandelpassen	in	¾	maat,	het	accent	ligt	door	inzet	en	paslengte	op	de	eerst	
tel.	De	laatste	twee	passen	worden	kleiner	gemaakt.

rondwalsen	 	Ronddraaien	met	walspassen.	De	man	begint	met	zijn	rug	in	dansrichting	en	met	
zijn	linkervoet	achteruit,	de	vrouw	zet	haar	rechtervoet	tussen	de	voeten	van	de	
man.	Op	de	tweede	en	derde	tel	draaien	zij	samen	half	rechtsom.	Op	de	eerste	tel	
van	de	volgende	maat	begint	de	vrouw	met	links	achteruit	en	de	man	met	rechts	
tussen	de	voeten	van	de	vrouw.	Op	de	volgende	tellen	weer	half	rechtsom.	Al	
draaiend	schuift	men	op	in	dansrichting.
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mazurkapas	 	Een	pas	in	¾	maat.	Na	een	stap	voorwaarts	op	de	buitenvoet,	soms	met	een	lichte	
stamp,	wordt	de	binnenvoet	hierbij	aangesloten	of	iets	voorbij	de	voet	geplaatst,	
daarna	volgt	een	licht	hup	op	de	binnenvoet.	

	 	(Deze	beschrijving	geldt	voor	de	manier	waarop	men	in	Oost-Nederland	de	ma-
zurkapas	uitvoert,	soms	zwaait	men	het	onderbeen	van	de	buitenvoet	op	tel	drie	
enigszins	naar	achteren).

Danshoudingen
gewone danshouding 	 	Partners	staan	tegenover	elkaar.	De	man	houdt	met	zijn	linker-	haar	rechterhand	

vast,	armen	zijwaarts	geheven,	de	man	legt	zijn	rechterhand	om	het	middel	van	de	
vrouw,	zij	legt	haar	linkerhand	op	zijn	rechterschouder.

‘vlaggenstok in of uit’	 	Bij	de	gewone	danshouding	kunnen	de	uitgestoken	armen	(‘vlaggenstok	uit’)	ook	
tussen	de	partners	gebogen	worden:	(‘vlaggenstok	in’).

gesloten danshouding 	 	Partners	staan	tegenover	elkaar.	De	man	legt	beide	handen	om	het	middel	van	de	
vrouw,	zij	legt	beide	handen	op	de	schouder	van	de	man.

	 	Variaties:	beide	handen	op	elkaars	schouder	of	op	elkaars	bovenarmen	(dit	wordt	
bij	de	desbetreffende	dansen	speciaal	aangegeven).

kiekeboehouding 	Partners	kijken	in	dezelfde	richting,	waarbij	de	man	schuin	achter	de	vrouw	staat.	
Men	geeft	elkaar	de	handen	vast	op	schouderhoogte.	Als	de	man	de	vrouw	over	
haar linkerschouder aankijkt is haar linkerarm enigszins gestrekt en haar rechter 
gebogen,	bij	de	man	rechts	gestrekt	en	links	gebogen.

heup-schouderhouding	 	Partners	staan	naast	elkaar.	De	man	legt	zijn	rechterarm	om	het	middel	van	de	
vrouw,	de	vrouw	legt	haar	linkerhand	op	de	rechterschouder	van	de	man,	de	bu-
itenhanden	in	de	zij.

	 	Variatie:	bij	de	‘windmölle’	is	een	aangepaste	heup-schouderhouding,	deze	staat	
daar	beschreven.

v-houding	 	Men	heeft	de	handen	laag	(op	heuphoogte)	vast.

w-houding	 Men	heeft	de	armen	gebogen	en	de	handen	op	schouderhoogte	vast.

Figuren
handtoer	 	De	partners	geven	elkaar	de	rechterhand	en	dansen	rechtsom	rond.	Hetzelfde	kan	

ook	linksom	met	de	linkerhand	vast.

polsmolen 	Iedere	danser	grijpt	de	pols	van	zijn	voorbuur	in	bovengreep,	waardoor	een	soort	
vlechtwerk	ontstaat.	Dit	kan	linksom	en	rechtsom.

ketting	 	De	partners	draaien	zich	naar	elkaar	toe	en	vormen	een	enkele	flankcirkel	van	
paren,	mannen	in	dansrichting,	vrouwen	in	klokrichting.	Allen	dansen	in	de	richt-
ing	waarin	ze	kijken	en	geven	de	tegemoetkomende	dansers	afwisselend	de	rech-
ter-	of	de	linkerhand,	men	passeert	daarbij	ook	afwisselend	langs	de	rechter-	of	de	
linkerschouder.
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De	bij	de	dansen	gegeven	bladmuziek	is	genoteerd	aan	de	hand	van	diverse	veldopnames	op	video	of	tape	
welke	ter	plaatse	zijn	gemaakt.	De	opnames	uit	Borne	zijn	genoteerd	door	Frans	Tromp,	waarvoor	onze	har-
telijke	dank.
De	muzieknotatie	schiet	tekort	om	de	exacte	stijl	aan	te	geven.	Diverse	groepen	hebben	ondertussen	hun	
eigen	opnames	op	cd	beschikbaar.

Betekenis	van	de	letter	n
Indien	bij	de	volgorde	van	muziek	en	dans	de	letter	n	staat,	geeft	dit	aan	dat	de	muzikant	of	dansleider	zelf	het	
aantal	keren	bepaalt	dat	de	melodie	gespeeld	kan	worden.	Bij	de	overige	dansen	is	het	aantal	keren	duidelijk	
aangegeven	of	wordt	het	bepaald	door	de	gebruikelijke	wijze	van	dansen	of	de	liedtekst.

Bladmuziek
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In	het	oosten	van	het	land	kent	men	evenals	elders	vele	dialecten.	Ten	behoeve	van	een	eenvormige	schrijfwijze	
van	deze	dialecten	zijn	er	een	aantal	spellingen	voorgesteld.	Helaas	zijn	deze	niet	overal	gelijk.
Voor	de	door	ons	gegeven	liedteksten	zijn	twee	spellingen	van	belang,	n.l.	de	spelling	van	het	Twents	en	de	
spelling	van	de	Achterhoekse	en	Liemerse	dialecten.
De	richtlijnen	voor	de	spelling	van	het	Twents	zijn	vastgesteld	door	de	‘Kreenk	vuur	de	Twentse	sproak’	en	in	
1982	uitgegeven	in	het	boekje	:	Twents,	hoo	schrief	wie	dat?	van	Dr.	J.	Daan	(laatste	druk	1997).
De	WALD-spelling	is	ten	behoeve	van	het	‘Woordenboek	van	de	Achterhoekse	en	Liemerse	dialecten	WALD’	
samengesteld	door	Dr.	A.H.C.	Schaars	in	1983	(thans	te	vinden	op	de	website	van	het	Erfgoedcentrum	Achter-
hoek Liemers onder http://www.ecal.nu/streektaal/de-wald-spellling).
De	voor	ons	belangrijkste	verschillen	tussen	de	twee	spellingen	hebben	we	hieronder	aangegeven:

	 Twents	 	 WALD
	 			oa	 	 		ao	 	 de	lange	klank	in	òòòòh	of	engels:	talk
	 			ea	 	 		ae	 	 engels:	unfair
	 	 	 	 	 frans:	air
	 				t	 	 			't	 	 nederlands:	't

Bij	de	liedteksten	hebben	we	aangegeven	welke	van	de	twee	bovengenoemde	spellingen	is	gebruikt.	Staat	er	
niets	aangegeven,	dan	is	de	spelling	voornamelijk	algemeen	Nederlands	en	wordt	dan	ook	zo	gezongen,	zij	
het	met	een	Oost-Nederlands	accent.

Schrijfwijze van de dialecten
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Tempo  MM  		=		ca.	50
 
Volgorde muziek	 	(intro	ABC)	2x	
Volgorde dans	 (intro	abc)	2x
 
Beginopstelling

frontcirkel	van	paren

Beginhouding
handen vast in W-houding,  
linkervoet vrij
 

3/4  maat tel intro. heen en weer wiegen
intro 1 1 balans op linkervoet naar links
	 	 2	 rechtervoet	zonder	gewicht	te	verplaatsen	aansluiten
 2  herhaal intro maat 1 naar rechts
	 3-4	 	 herhaal	intro	maat	1-2
   a. kring naar links en rechts
A	 1	 1	 in	klokrichting	een	stap	op	links
	 		 2	 rechtervoet	zonder	gewicht	te	verplaatsen	aansluiten
	 2	 	 herhaal	maat	A	1	beginnend	met	rechts
	 3-6	 	 herhaal	maat	A	1-2	twee	keer	
	 7	 	 herhaal	maat	A	1
	 8	 	 	op	de	rechtervoet	omdraaien	naar	dansrichting,	de	linkervoet	maat	een	ruime 

boog
A:	 1-8	 	 	herhaal	maat	A	1-8	in	dansrichting. 

(tijdens	maat	8	draait	alleen	de	vrouw	terug	naar	klokrichting)
   b. ketting en handtoer
B	 1-5	 	 	met	walspassen	ketting	tot	de	5e	persoon,	beginnen	met	linkervoet	en	linkerhand,	

de vrije hand maakt een ruime boog bovenlangs

Achttoer
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	 6-8	 	 	met	aansluitpassen	handtoer	in	klokrichting	(rechterhanden	vast,	ellebogen	tegen	
elkaar)	tot	men	weer	in	de	ander	richting	staat.

B:	 1-4	 	 met	walspassen	ketting	terug	tot	de	4e	persoon	=	eigen	partner	(l.r.l.r.)
	 5-8	 	 met	aansluitpassen	handtoer	in	klokrichting
   c. knielen en walsen
C 1-8   man knielt aan de binnenkant van de kring op de rechterknie, gezicht naar buiten 

en	vrouw	danst	met	acht	walspasjes	in	klokrichting	om	hem	heen	(beginnen	met	L),	
tijdens	de	laatste	maat	staat	de	man	weer	op

C:	 	 	 	de	paren	dansen	in	gewone	danshouding	met	walspassen	rond	in			 	
dansrichting	en	vormen	in	maat	8	weer	een	frontkring

	 	 	 Aan	het	slot	van	de	dans	op	maat	C:	8	buigen	naar	het	midden

Achtergronden
De	dans	komt	oorspronkelijk	uit	Noorwegen	
en	heet	daar	“Åttetur	of	Åttetur	frå	Asker”.	Een	
dansbeschrijving	treffen	we	aan	in	het	boekje	
‘Norske	Folkedansar	/	II.	Rettleiding	um	dansen	av	
Klara	Semb’	(1935).	De	muziek	vinden	we	in	een	
boek	van	dezelfde	auteur	‘Norske	Folkedansar	/	III.	
Slåttar’	(1952).	Dezelfde	melodie	staat	ook	in	het	
boek	‘Tonar	til	Folkedansen	door	Henrik	Gjellevisk’	
(1951).
In	1954	verschijnt	het	boekje	‘25	Scandinavische	
volksdansen’	verzameld	door	Jo	Christe.	Zijn	
dansbeschrijving	en	muziek	zijn	hetzelfde	als	in	de	
beide	Noorse	uitgaven.	
De	door	ons	gegeven	beschrijving	wijkt	op	een	
aantal	punten	duidelijk	af.	De		balans	tijdens	
de	intro	melodie		wordt	niet	beschreven,	noch	
gedanst.	Daarnaast	wordt	de	figuren	a,b	en	c	
gedanst	met	een	dalpas	(een	hoppas	in	3/4	maat).	
Het knielen van de man en het er om heen dansen 
van	de	vrouw	is	in	de	Noorse	versie	een	langzame	
buiging	voor	elkaar	(in	2	maten)	en	daarna	samen	
walsen.

De	dans	is	in	het	oosten	geïntroduceerd	door	
mevrouw	C.	Olieslag-Derksen	(tante	Stien),	
dansleidster	bij	de	Stedeker	Daansers	uit	
Diepenheim.	Zij	had	de	dans	geleerd	van	de	
Rotterdamse	dansleidster	Nel	Stolk,	een	collega	
van	Jo	Christe.	Waarschijnlijk	heeft	mevr.Olieslag	
vanwege	de	mondelinge	overdracht	van	de	dans	
deze enigszins aangepast aan het dansen op 
klompen	en	de	dansstijl	in	Oost-Nederland.
In 1982 verscheen ‘The Netherlands’ geschreven 
door	Nigel	and	Margaret	Allenby	Jaffé.	In	dit	boek	
beschrijven	zij	hun	studiereis	met	als	werktitel	
‘Operation	Netherlands’	waarbij	ze	in	korte	
tijd	veel	dansgroepen,	muzikanten	en	musea	
bezochten.	In	1988	verscheen	als	aanvulling	‘10	
dances	from	the	Netherlands’	waarin	de	auteurs	
een	beschrijving	geven	van	de	“Achttoer”	zoals	zij	
die	bij	de	Folkloristische	dansgroep	’t	Overschotje	
in	Lochem	hebben	geregistreerd.	Mevrouw	
Olieslag	heeft	ook	bij	die	dansgroep	de	dansleiding	
gehad.		
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1Baonopstekker

Tempo  MM  		=		ca.	120
 
Volgorde muziek	 (AABC)	nx
Volgorde dans	 (abc)	nx	

Beginopstelling

frontcirkel	van	dansers	met	het 
gezicht naar het midden van de kring 

Beginhouding
armen inhaken, rechts over links, 
d.w.z.	de	linkerhand	op	de	bovenkant	
van	de	broek	of	het	schort
linkervoet vrij 

6/8	 maat	 tel	 	 a. op de kring en naar het midden
A	 1-4	 	 acht	wandelpassen	in	klokrichting
	 5-8	 	 acht	wandelpassen	in	dansrichting
A	 :1-2:	 	 vier	kleine	wandelpassen	naar	het	midden	van	de	kring
	 :3-4:	 	 vier	kleine	wandelpassen	achteruit	terug
	 :5-6:	 	 vier	kleine	wandelpassen	naar	het	midden	van	de	kring
	 :7-8:	 	 handen	vast	in	v-houding,	vier	iets	grotere	wandelpassen	achteruit	terug, 
	 	 	 de	kring	wordt	nu	groter
    b. ovaal en terug
B	 9-10	 	 	met	vier	wandelpassen	maakt	men	een	dubbele	rij	(ovaal)	in	de	lengte	van	de	dans-

ruimte	(de	middelste	twee	of	drie	dansers	van	een	rij	gaan	4	passen	naar	het	midden	
toe,	terwijl	de	buitenste	dansers	vier	passen	achteruit	gaan,	waardoor	de	kring	een	
ovaal	wordt)

	 11-12	 	 met	vier	wandelpassen	komt	men	terug	in	de	ronde	kring
	 13-16	 	 herhaal	maat	9-12,	maar	nu	in	de	breedte	van	de	dansruimte
    c. sprongen op de plaats en galop
C 17 1 hak linkervoet voorplaatsen, sprong op rechtervoet op de plaats
	 	 4	 sprong	op	de	plaats	op	beide	voeten
 18 1 hak rechtervoet voorplaatsen, sprong op linkervoet op de plaats
	 	 4	 sprong	op	de	plaats	op	beide	voeten
	 19-20	 	 herhaal	maat	17	en	18
	 21-24	 	 acht	galoppassen	naar	links

Baonopstekker
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2Baonopstekker

Bij	het	herhalen	van	de	dans	loopt	men	schuin	naar	voren,	zodat	de	kleine	kring	weer	gevormd	kan	worden	
en	de	armen	weer	kunnen	inhaken
opmerking:	de	6/8	maat	vraagt	in	wezen	om	een	enigszins	gehupte	uitvoering,	maak	er	dus	iets	pittigs	van
 
 
Achtergronden
Mevr.	 A.	 Sanson-Catz	 en	 de	 heer	 A.	 de	 Koe	
zagen deze dans uitvoeren onder leiding van 
de	 speelmannen	 Emsbroek	 en	 Lammertink	 op	
25	 augustus	 1928	 tijdens	 de	 Graafschapschen	
Folkloredag	 te	 Borculo.	 Ze	 beschreven	 hem	 al	
in	 Oude	 Nederlandsche	 Volksdansen,	 bundel	 2	
die	 het	 jaar	 daarop	 verscheen.	 De	 dans	 is	 een	

opwekking	 aan	 de	 aanwezigen	 om	mee	 te	 doen.	
Boanopstekken	wil	zeggen:	de	dansvloer	aangeven.	
In	de	hierboven	gegeven	dansbeschrijving	wordt	de	
dansvloer	langzaam	groter.	

De	 dans	 werd	 oorspronkelijk	 alleen	 door	meisjes	
uitgevoerd.
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1Boerendochter

Tempo  MM  		=		ca.	120
 
Volgorde muziek	 (AABB)	nx
Volgorde dans	 nx

Beginopstelling

drietallen op de kringlijn, 
man met de rug naar binnen

Beginhouding
handen vast, armen gestrekt
linkervoet vrij
 
 
Liedtekst
Lang genoeg was ik een boeren-

dochter,
werkte van ’s morgens vroeg tot 

’s avonds laat.
Lang genoeg was ik een rijke juffer,
was altijd moe en wist me met  m’n 

tijd  geen raad.
Maar  nu ben ik vrij en daarom ben 

ik blij,
De eerste wil ik zijn in de vrolijke rij.

2/4  maat 
A	 1-8	 	 	met	staphoppas	in	het	kringetje	linksom,	op	de	eerste	tel	van		 	 	 	

maat	1	en	5	een	klein	accent,	bovenlichaam	buigt	iets	voorover
	 :1-8:	 	 herhaal	in	een	kringetje	rechtsom
B	 9-12	 	 	allen	blijven	staphoppassen	maken,	de	twee	vrouwen	laten	elkaar	los,	vrije	hand	in	

de	zij,	de	rechter	vrouw	danst	onder	poortje	van	de	man	en	de	andere	vrouw	door,	
de	man	volgt	haar	door	het	poortje.	

	 13-16	 	 nu	danst	de	linker	vrouw	onder	het	andere	poortje	door	en	de	man	volgt	weer
	 :9-16:	 	 herhaal	maat	9-16

Boerendochter
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2Boerendochter

De dans staat beschreven in de bundel ‘Pinksterblom’, 
een verzameling dansen bijeengebracht door Line 
Tiggers,	in	1926	uitgegeven	door	de	AJC	met	als	titel	
“Lang	genoeg”.
In ‘De Jeugd Danst’ eerste deel, uitgegeven begin 
jaren	50,	noemt	de	auteur	Nico	Martens	de	dans	
“Boerendochter”.	Hij	vermeldt	dat	de	dans	afkomstig	
is	uit	Denemarken.
In	het	boekje	‘Tanzspiele	und	Volkstänze’	Neue	Folge	
verzameld	door	Gertrud	Meyer	en	uitgegeven	 in	
1914	komen	we	een	dansbeschrijving	tegen	onder	de	
titel	“Lang	genug	war	ich”	en	tussen	haakjes	“Stolze	
Henne”.	 In	de	bronvermelding	komen	we	dan	de	
Deense	titel	tegen:	den	toppede	Høhne,	afkomstig	
van	de	Deense	waterkant.	Tevens	vermeldt	zij	dat	er	

in	Denemarken	niet	bij	gezongen	wordt.	De	Deense	
titel	betekent	zoveel	als	de	hen	met	de	grote	kuif,	
dus	een	trotse	hen.
De	dans	komt	van	het	eiland	Læsø	gelegen	in	het	
Kattegat	tussen	Denemarken	en	Zweden.	Hier	leeft	
men	o.a.	van	de	visserij.
Een	dansopstelling	van	één	man	en	twee	vrouwen	
komt	vaker	voor	in	kustgebieden.	Er	bleven	nog	al	
wat	mannen	op	zee.
De dans is vanuit Denemarken ook terecht gekomen 
in	Frankrijk,	zowel	in	de	Provence	als	in	Bretagne.	
Daar	heet	de	dans	“Cochinchine”	en	 is	genoemd	
naar een kippenras in de voormalige Franse kolonie 
in	Vietnam.	

Achtergronden
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1Donauwals

Tempo  MM  		=		ca.	70
 
Volgorde muziek	 intro	(AB)	2x
Volgorde dans	 (abcd)	4x

Beginopstelling

dubbele	frontcirkel,
partners tegenover elkaar
man met de rug naar binnen

Beginhouding
binnenhanden	vast	(v-houding)
buitenhanden in de zij
buitenvoet vrij

Donauwals
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2Donauwals

3/4 maat  tel a. balans en verplaatsen
	 1-2	 	 balans	in	dansrichting	en	terug,	de	binnenarmen	zwaaien	ritmisch	mee
	 3-4		 		 	man	loopt	twee	passen	LR	in	dansrichting,	vrouw	draait	met	twee	walspassen 

éénmaal	rechtsom	onder	de	opgeheven	binnenarmen	door
	 5-8	 	 herhaal	maat	1-4
   b. doorzwaaien en terug
	 9	 		 	met	de	buitenvoet	één	stap	in	dansrichting,	tegelijkertijd	binnenbeen	en	-arm		

doorzwaaien
	 10	 		 	stap	op	het	binnenbeen,	zodat	de	partners	rug	aan	rug	staan	en	de 

binnenarmen	schuin	omhoog	wijzen
	 11	 	 één	bijtrekpas	in	klokrichting
	 12	 		 	één	stap	op	het	buitenbeen	in	klokrichting	en	op	dit	been	staand 

binnendoor	omdraaien	tot	klokrichting,	buitenhanden	vast
	 13-16	 	 	maat	9-12	met	de	andere	voet	beginnend	in	klokrichting,	uitkomen	in	gewone 

danshouding,	vrouw	met	de	rug	in	dansrichting	op	de	cirkel
   c. lopen op de kringlijn
	 17-20	 	 de	man	vier	passen	vooruit	LRLR	en	de	vrouw	vier	passen	achteruit	RLRL
	 21-23	 	 drie	passen	terug,	man	LRL,	vrouw	RLR
   d. walsen
	 24	 	 walspas	in	dansrichting
	 25-32	 	 samen	rondwalsen,	uitkomen	in	beginopstelling

Achtergronden 
De	dans	komt	ook	voor	onder	de	naam	Berkelwals,	
Dinkelwals,	Reggewals	en	Schipbeekwals.
Een	 groot	 deel	 van	 de	muziek	 is	 terug	 te	 vinden	

als	Accordeonbetovering,	een	stemmingswals	met	
muziek van Henk Langerak en een tekst van Dico van 
de	Meer;	uitgave	Buschmann,	Utrecht	(1945).
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1Dreeierd

Tempo  MM  		=		ca.	85
 
Volgorde muziek	 (maat	1-24)4x 
	 +	coda
Volgorde dans	 (abcd)4x	e	

Beginopstelling
 

vierkant van acht paren
paren	twee	tegenover	paren	één,
paren	drie	rechts	van	paren	één
de partners staan tegenover elkaar
paren 1 aan de zijde van de muziek

Beginhouding
rechterhanden vast, linkerhand in de 
zij, linkervoet vrij

Liedtekst
tijdens	de	d	figuur	‘naar	het	midden	en	terug’,	maat	17-24	(wordt	enigszins	over	de	gespeelde	muziek	heen)	
de	volgende	tekst	gezongen:

Wat zol Jan met Jannoa doon
kan neet stopp’n of breeien
Met den boonten scholdook vuur
mos hij sliepsteen dreeien
(spelling Twents)

scholdook: schort

    1e keer
2/4	 maat	 tel	 	 a. overkruisen
 1 1 linkervoet een pas op de plaats
	 	 2	 rechtervoet	overkruisen,	met	de	voorvoet	de	grond	aantikken
 2 1 rechtervoet terugplaatsen
	 	 2	 linkervoet	overkruisen,	met	de	voorvoet	de	grond	aantikken
	 3-4	 	 herhaal	maat	1-2

Dreeierd
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2Dreeierd

    b. rondlopen
   rechterarm inhaken
	 5-8	 	 met	acht	passen	(links	beginnen),	tweemaal	in	klokrichting	rond	op	de	plaats
    c. draaien
	 	 	 rechterhanden	en	linkerhanden	vast	(rechterhand	boven)
	 9-10	 	 	man	vier	passen	op	de	plaats;	vrouw	draait	met	vier	pasjes	onder	de	beide	armen	

door
	 11-12	 	 vrouw	drie	passen	op	de	plaats;	man	draait	met	drie	pasjes	onder	beide	armen	door;	
	 	 2	 	men	kan	elkaar	nu	door	het	door	de	armen	gevormde	poortje	(venster)	aan	kijken	

(linkerarmen	beneden,		rechterarmen	boven)	en	maakt	een	kleine	reverence	
tegenover	elkaar,	d.w.z.	een	knikje	met	het	hoofd,	iets	doorzakken	in	de	knieën	en	de	
rechtervoet	iets	achterwaarts	neezetten

	 13-14	 	 vrouw	vier	passen	op	de	plaats;	man	draait	met	vier	pasjes	terug
	 15-16	 	 man	vier	passen	op	de	plaats;	vrouw	draait	met	vier	pasjes	terug
    d. naar het midden en terug  
								 	 	 	mannen	paren	1	en	vrouwen	paren	2	dansen,	hun	partners	blijven	staan	met	de	

handen	in	de	zij;	de	overige	paren	blijven	tegenover	elkaar	staan	met	de	rechterhan-
den vast en de linkerhand in de zij, men kijkt naar de dansers in het midden

 17-18  vier passen naar elkaar en rechts inhaken, andere hand in de zij 
	 19-22	 	 met	acht	passen	tweemaal	in	klokrichting	rond	op	de	plaats
		 	 2	 op	deze	tel		maakt	men	een	reverence	tegenover	elkaar	(zie	maat	12-tel	2)
	 23-24	 	 vier	passen	achteruit	naar	de	partner
    2e keer
	 :1-16:	 	 herhaal	maat	1-16	van	de	1e	keer
	 :17-24:		 herhaal	maat	17-24	van	de	1e	keer,	mannen	paren	3	en	vrouwen	paren	4	dansen	
    3e keer
	 :1-16:	 	 herhaal	maat	1-16	van	de	1e	keer
	 :17-24:		 herhaal	maat	17-24	van	de	1e	keer,	vrouwen	paren	1	en	mannen	paren	2	dansen
    4e keer
	 :1-16:	 	 herhaal	maat	1-16	van	de	1e	keer
	 :17-24:		 herhaal	maat	17-24	van	de	1e	keer,	vrouwen	paren	3	en	mannen	paren	4	dansen
    e. afsluiting
	 coda	1-4	 herhaal	maat	1-4	van	de	1e	keer
	 5-8	 	 herhaal	maat	5-8	van	de	1e	keer	
	 	 2	 op	deze	tel	maakt	men	een	reverence	tegenover	elkaar	(zie	maat	12-tel	2)

Achtergronden
De	 enige	 vermelding	 van	 deze	 quadrille	 in	 de	
literatuur	 vinden	 we	 in	 ‘Twents	 Vollksleven,	
Liederen	 en	 dansen’	 geschreven	 door	 Dr.	 G.J.M.	
Bartelink.	 Hij	 noteerde	 in	 1953	 te	 Markelo	 een	
afwijkende	 melodie	 met	 een	 tekst	 die	 op	 dit	
moment	in	Markelo	niet	wordt	herkend.	
De hierboven beschreven versie is door ons op 
video opgenomen in 1982, gedanst door de 
Folkloristische	 Vereeniging	 “Markelo”	 tijdens	 de	
Zomerfeesten	 te	 Hengevelde.	 Op	 deze	 opname	

wordt	bij	de	“Dreeierd”	niet	gezongen.	
De	 door	 ons	 gegeven	 tekst,	 die	 tegenwoordig	
wordt	gezongen,	kregen	we	tijdens	een	bezoek	aan	
de	groep	in	hun	repetitieruimte	in	Museum	Eungs	
Schöppe,	waarvoor	onze	hartelijke	dank.
De	dans	is	waarschijnlijk	in	Markelo	geïntroduceerd	
door	 dhr.	 H.J.	 de	 Rooy,	 bijgenaamd	 Hendrik-Jan	
Eume,	dansleider	uit	Gorssel.	
Een	 prachtige	 foto	 gemaakt	 tijdens	 een	
boerenbruiloftopvoering	 op	 Koninginnedag	
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3Dreeierd

31	augustus	1932	 in	park	Marialust	 te	Apeldoorn	
vormt de basis van het vignet van de groep uit 
Markelo.	
In	 de	 kleurrijke	 kostuums	 vertonen	 zowel	 het	 jak	
van	de	vrouwen,	als	de	blauw	damasten	hemdrok	

van de mannen duidelijke Franse invloeden uit de 
Napoleontische	tijd.	Of	de	“Dreeierd”	daadwerkelijk	
een	 Franse	 quadrille	 is,	 kan	 niet	 met	 zekerheid	
gezegd	worden,	maar	is	wel	zeer	aannemelijk.
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1Jensken

Tempo  MM  		=		ca.	184
 
Volgorde muziek	 intro	(AB)	nx
Volgorde dans	 (ab)	nx
 
Beginopstelling

dubbele	frontcirkel,
partners tegenover elkaar,
man met de rug naar binnen

Beginhouding
men	geeft	elkaar	de	rechterhand
op de eerste tel
voet	in	dansrichting	vrij
n	=	naar	believen

Liedtekst

4/4 maat tel a. opzij in dansrichting en terug
A	 1	 	 wisselpas	zijwaarts	in	dansrichting
	 2	 	 wisselpas	binnendoor	gekruist	in	dansrichting
	 3-4	 	 driemaal	stampen	(man	LRL,	vrouw	RLR)
	 5-8	 	 	herhaal	maat	1-4	in	klokrichting	beginnend	met	de	andere	voet,	op	de	eerste	tel	

geeft	men	elkaar	de	linkerhand

Kom Jensken, do mie ‘n hendeken
De fiedel dee geet alwier
Kom Jensken, do mie ’n hendeken
De fiedel dee geet alwier
Alwier alwier, alwier alwier
De fiedel dee geet alwier, alwier
Alwier, alwier

Oons Jens kump van de soldoaten wier
Oons Jens kump wier
Oons Jens kump van de soldoaten wier
Oons Jens kump wier
Oons Jens kump wier, oons Jens kump wier
Oons Jens kump van de soldoaten wier
Oons Jens kump wier

De bolle van noaber Dieks löp los
In ‘t Hanenmos 
De bolle van noaber Dieks löp los
In ’t Hanenmos
De bolle löp los, de bolle löp los
De bolle van noaber Dieks löp los
In ‘t Hanenmos 

De sik van Gait van Ras is dood
De sik is dood
De sik van Gait van Ras is dood
De sik is dood
De sik is dood, de sik is dood
De sik van Gait van Ras is dood
De sik is dood

(spelling Twents)

& b 44 ..œ
A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b .˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b .˙ œ
B
œ œ .œ jœ œ œ .œ Jœ œ œ œ

œ œ

& b ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1.

.˙ œ

2.

.˙ ‰ ≈ ≈

Jensken
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2Jensken

   b. rondschotsen
B	 1-4	 	 in	4	maten	2	maal	rondschotsen
	 5-6	 	 driemaal	stampen	(man	LRL,	vrouw	RLR)

variatie	op	het	a	gedeelte:
de	mannen	zitten	gehurkt	in	het	midden,	rechterknie	op	de	grond,	gezicht	naar	buiten:	de	vrouwen	staan	in	
frontcirkel	(op	dezelfde	plaats	als	in	de	originele	versie)	tegenover	hun	partner
        a. naar binnen en terug
A	 1-2	 	 	vrouwen	twee	wisselpassen	naar	het	midden	van	de	kring,	beginnend	met	de	 

rechtervoet
	 3-4	 	 driemaal	stampen	(RLR)
	 	 	 mannen	klappen	maat	1-4	in	de	handen,	2	klappen	per	maat,	laatste	maat	1	klap
	 5-6	 	 	mannen	staan	op	en	dansen	samen	met	de	partner	naar	de	buitenzijde	van	de	kring	

met	twee	wisselpassen,	linkerhand	vast
	 7-8	 	 driemaal	stampen	(man	RLR,	vrouw	LRL)

Achtergronden
De	muziek	lijkt	heel	erg	op	het	welbekende	kinder-
liedje:
Er	zaten	zeven	kikkertjes	al	in	een	boerensloot,	met	
een	tekst	van	J.P.	Heije	en	muziek	van	T.	Steenhuis.	

Muziek en dans van Jensken vertonen grote over-
eenkomsten	met	Onze	broeder	Lazarus	en	de	Mül-
lerschottisch	uit	het	Duitse	Ems-	en	Münsterland.

J.J.	van	Deinse	vertelt	in	‘Uit	het	land	van	katoen	en	
heide’	over	de	speellui	(de	vioolstriekers)	dat	deze	
soms	een	toegift	gaven:	een		’Jöäpken,	waarbij	werd	
gezongen:
En	Jenneken	do	mi’j	’n	händeken
De	fiedel	dee	geet	awier	awier!
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Tempo  MM  		=		ca.	85
 
Volgorde muziek	 (AB)8x	A
Volgorde dans	 abacadaeafagahaif

Beginopstelling
1

3

2

4

vierkant van vier paren,
paar	twee	tegenover	paar	één,
paar	drie	rechts	van	paar	één
de speelman staat in het midden van 
het vierkant, 
hij begeleidt de maten 1-8 
instrumentaal	en	9-16	vocaal

Beginhouding
handen los langs het lichaam
1e paar rechtervoet vrij

Liedtekst
koor 

Kom feestelingen,
Dat de vreugde 't hart dut slaon,
Kom laot ons zingen,
Hef vrooluk aan.

speelman, 1e couplet
Aww' in de darpen brulfte viert,
Dan wordt er wel 's raar etierd,
Dan speelt de fiedelman een wies:
Geef eerst mekaar een händjen.

koorrefrein
Kom klompen boeren,
Laot de deerntjes now niet staon,
Laote wi-j es toeren
En an 't dansen gaon.

speelman, 2e couplet
Dan rup alweer de fiedelman:
De snuutjes tegen mekare an;
Maok effekes oew complement
En dan weer naor ow plaats toe.

koorrefrein	.....
speelman,	3e	couplet

Laot now ow eigen meid maor staon
En pak die van een ander an,
En drei 's efkes met eur rond
En dan weer naor de plaats toe.

koorrefrein	.....
speelman,	4e	couplet

Zi-j können toch zo niet blieven staon,
Zi-j motten es naor mekaar toe gaon,
Dan doet die veursten twee an twee,
En dan weer naor ow plaats toe.

koorrefrein	.....
speelman,	5e	couplet

I-j vindt de deerntjes bie de hoop,
Een smok an 't deerntje, 't is dolle koop,
Kom jongens vat die deerntjes aan
En breng ze naor de plaats toe.

koorrefrein	.....
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speelman,	6e	couplet
Dan rup alweer de fiedelman:
De bultjes tegen mekare an,
Kroep noe as aolen deur mekaor,
En maak dan dat i-j weg komp.

koorrefrein	.....
speelman, 7e couplet

Krieg jullie an mekaar 't land,
Geef dan de een ow rechterhand,
En geef den linker an den aor,
En maok da' j'op oew plaats komp.

koorrefrein	.....
speelman, 8e couplet

En as i-j dat now heb edaon,
Kiek dan nog 's mekare an,
Maak veur mekaar ow complement.
En nou is onze dans an 't end.

Deze	tekst	werd	in	1922	door	een	gezelschap	uit	Laag-Keppel	onder	leiding	van	G.J.	Klokman	tijdens	de	
Geldersche	Week	(20-9-1922	tot	3-10-1922),	georganiseerd	door	de	Vereeniging	‘Ons	Huis’	te	Rotterdam	
overgeleverd	aan	Mevr.	A.	Sanson-Catz	en	Dhr.	A.	de	Koe.	De	spelling	is	aangepast	aan	de	WALD-spelling.	

6/8 maat tel a. op de plaats rond
A	 1-4	 	 	man	en	vrouw	haken	de	rechterarm	in	en	gaan	met	acht	wandelpassen	in	klok-

richting	één	keer	rond,	daarbij	kijkt	men	elkaar	aan.
	 5-8	 	 	linkerarm	in	haken	en	met	acht	wandelpassen	in	dansrichting	één	keer	rond,	daarbij	

kijkt men elkaar aan
1e couplet  b. balans en groeten
B	 9-14	 	 	zes	maal	balans,	oftewel	‘heen	en	weer	wiegen’,	beginnend	naar	rechts	bij	de	eerste	

‘passen’ komt men tegenover elkaar op de kringlijn uit
	 15	 1	 men	reikt	elkaar	de	rechter	hand
	 16	 1	 men	schudt	krachtig	met	de	rechterhand
	 	 4	 herhaal	maat	16	tel	1
koorrefrein
A	 1-8	 	 herhaal	figuur	a
2e couplet  c. groeten en samen rond
B	 9-10	 	 	man	en	vrouw	draaien	met	vier	wandelpassen	rond,	tot	men	weer	tegenover	elkaar	

staat,	man	linksom,	vrouw	rechtsom;	
	 11-12	 	 	stilstaan	en	licht	met	het	bovenlichaam	vooroverbuigen	alsof	men	elkaar	wil	zoenen.
	 13	 	 weer	rechtop	komen
	 14-16	 	 	reik	elkaar	beide	handen	en	loop	met	zes	wandelpassen	in	klokrichting	eenmaal	rond
koorrefrein
A	 1-8	 	 herhaal	figuur	a
3e couplet  d. met contrapartner rond
B	 9-10	 	 	man	en	vrouw	draaien	elkaar	met	vier	wandelpassen	de	rug	toe,	man	linksom,	vrouw	

rechtsom;	men	eindigt	tegenover	de	contrapartner
	 11-12	 	 stilstaan	en	elkaar	de	rechterhand	reiken
	 13-14	 	 met	vier	wandelpassen	in	klokrichting	éénmaal	op	de	plaats	rond
	 15-16	 	 	met	vier	wandelpassen	terug	naar	de	partner,	man	rechtsom,	vrouw	linksom
koorrefrein  
A	 1-8	 	 herhaal	figuur	a
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4e couplet  e. oversteken heen
B	 9-10	 	 	de	paren	1	en	2	wisselen	met	vier	wandelpassen	van	plaats,	onderweg	reikt	men	de	

tegemoetkomende	man	of	vrouw	heel	even	de	rechterhand	als	groet
	 11-12	 	 	de	man	neemt	met	zijn	linkerhand	de	rechterhand	van	zijn	vrouw	en	men	loopt	met	

vier	wandelpassen	een	halve	draai	zodat	men	weer	naar	de	overkant	kijkt.	
	 13-16	 	 de	paren	3	en	4	wisselen	op	dezelfde	manier	van	plaats
koorrefrein
A	 1-8	 	 herhaal	figuur	a
5e couplet  f. oversteken terug
B	 9-16	 	 	herhaal	figuur	e,	zodat	men	weer	op	de	eigen	plaats	terugkomt,	onderweg	reikt	men	

elkaar	nu	niet	de	hand,	maar	de	mannen	werpen	een	kushand	naar	de	vrouw,	terwijl	
zij	met	een	hoofdknik	dit	begroet

koorrefrein
A	 1-8	 	 herhaal	figuur	a
6e couplet  g. ketting in dansrichting tot halverwege de kring
B	 9-10	 	 	man	en	vrouw	draaien	elkaar	met	vier	wandelpassen	de	rug	toe,	man	linksom,	vrouw	

rechtsom;	men	eindigt	tegenover	de	contrapartner
	 11-16	 	 	de	mannen	kruisen	de	handen	voor	de	borst,	de	vrouwen	houden	de	handen	op	de	

heup;	met	zes	wisselpassen	passeert	men	drie	personen,	de	eerste	langs	de	rechter-
schouder,	de	tweede	langs	de	linker-	en	tenslotte	de	derde	weer	langs	de	rechter-
schouder;	halverwege	de	kring	ontmoet	men	zijn	partner	

koorrefrein 
A	 1-8	 	 herhaal	figuur	a
7e couplet  h. ketting terug naar de oorspronkelijke plaats
B	 9-16	 	 herhaal	figuur	g	in	klokrichting
koorrefrein
A	 1-8	 	 herhaal	figuur	a
8e couplet  i. afsluiting
B	 9-10	 	 	man	en	vrouw	draaien	met	vier	wandelpassen	rond,	tot	men	weer	tegenover	elkaar	

staat,	man	linksom,	vrouw	rechtsom
	 11-12	 	 stilstaan	en	mekaar	schalks	aankijken
	 13	 	 stilstaan
	 14		 1	 maak	een	diepe	buiging	voor	elkaar
	 15	 	 overeind	komen
	 16	 	 allen	geven	elkaar	de	hand	en	vormen	een	kring
   f. rondedans
A	 1-8	 	 	zonder	zang,	maar	met	muziek	huppelt	men	hand	in	hand	om	de	speelman	heen

Achtergronden
De	muziek	van	de	dans	is	een	compositie	van	de	
Zwitserse		componist	Hans	Georg	Nägeli	(1773-
1836)	met	als	titel	Freut	euch	des	Lebens	(1791).	
Op	deze	melodie	en	met	deze	titel	zijn	in	Duitsland	
diverse	dansen	gecreëerd.	Wij	kennen	de	melodie	
van	het	Sinterklaasliedje	‘O,	kom	er	eens	kijken’,	
waarvan	de	tekst	is	geschreven	door	Katharina	
Leopold	(1898).

Deze dansbeschrijving komt uit de dansbundel 
Oude	Nederlandsche	Volksdansen	Bundel	1	 
verzameld	door	A.	Sanson-Catz	en	A.	de	Koe.	De	
dans	is	alleen	in	de	eerste	druk	(1927)	van	deze	
bundel	opgenomen.	In	de	tweede	druk	(1935)	
lezen	wij	het	volgende:	“Uit den eersten druk ne-
men wij niet meer over de ‘Keppelsche Quadrille’, 
omdat hij weinig oorspronkelijks en aantrekkelijks 
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bezit.”	Opvallend	is	dat	de	dans	tegenwoordig	
weer	gedanst	wordt.

Het	uitwerken	van	de	oorspronkelijke	beschrijving	
leverde	vele	problemen	op.	In	de	eerste	druk	van	
bovengenoemde	bundel	staan	nogal	wat	fouten.	
De	muziek	klopte	niet	helemaal	en	de	dialecttekst	

was	zeer	onduidelijk	en	klopte	vaak	niet	met	het	
ritme.	De	door	de	auteurs	zelf	geschreven	verta-
ling	in	het	ABN	was	zeker	niet	oorspronkelijk	en	
aantrekkelijk.	De	dansbeschrijving	zoals	die	hier	
boven	is	gegeven	wijkt	op	een	aantal	punten	dan	
ook	af	van	het	‘origineel’.	
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Tempo  MM  		=		ca.	160
 
Volgorde muziek	 opmaat	(A)	4x
Volgorde dans	 abcd	4x

Beginopstelling

flankcirkel	van	een	even	aantal	paren
gezicht	in	dansrichting

Beginhouding
handen in de zij
buitenvoet vrij

4/4 maat tel  a. wandelen en groet
A	 1-2	 	 	hak/teen	wisselpas	uit	elkaar,	waarbij	men	enigszins	naar	elkaar	draait,	zodat		 	

men elkaar aankijkt
	 3-4	 	 	hak/teen	wisselpas	naar	elkaar,	waarbij	men	enigszins	uit	elkaar	draait	en				 	

men met de schouders naar elkaar uitkomt, de man kijkt naar het midden   
van	de	kring,	de	vrouw	kijkt	naar	‘buiten’

	 5-6	 	 als	maat	1-2
	 7-8	 	 	hak/teen	wisselpas	naar	elkaar
    b. rondschotsen
 9-12  in gesloten danshouding rondschotsen
    c. hak/teen wisselpas
	 13-14	 	 als	maat	1-2
	 15-16	 	 	hak/teen	wisselpas,	men	vormt	een	polsmolen	waarbij	ieder	de	pols	van	zijn		 	

voorbuur	in	bovengreep	vastpakt,	de	vrouw	van	het	eerste	paar	maakt		 	 	
daartoe	een	kwart	draai	linksom	

    d. polsmolen
	 17-20	 	 met	vier	wisselpassen	danst	men	als	molen	één	maal	rond

Achtergronden
Van	muziek	en	dans	weten	we	niet	meer	dan	dat	
hij	in	het	oosten	van	het	land	gedanst	wordt.

Het	is	verstandig	om	vooraf	af	te	spreken	welke	
paren	samen	de	molens	vormen.

De kleine mölle
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Tempo  MM  		=		152	-	168
 
Volgorde muziek	 intro	(AB)	4x
Volgorde dans	 abcdefg

Beginopstelling

enkele	flankcirkel	van	paren,
partners tegenover elkaar

Beginhouding
gesloten danshouding
binnenvoet vrij

Liedtekst
maat A 1-8  Ik zal nooit meer dronken wezen  

Ik zal nooit meer dronken zijn 
Dat komt van de klare jenever 
Dat komt van de brandewijn

maat B 1-8 tijdens het klappen roept iedereen ‘Hup’

4/4 maat tel a. rondschotsen
A	 1	 	 schotse	pas	in	dansrichting	schuin	naar	binnen
	 2	 	 schotse	pas	in	dansrichting	schuin	naar	buiten
	 3-8	 	 rondschotsen	(eindigen	in	enkele	flankcirkel)
   b. staphop halfrond en terug
   partners laten elkaar los
B	 1	 1	 op	schouderhoogte	1	x	in	de	eigen	handen	klappen
	 	 3	 	rechterarm	inhaken,	halve	draai	rechtsom	inzetten	met	staphoppas, 

man	met	L,	vrouw	met	R
	 2	 	 halve	draai	afmaken	met	staphoppassen,	man	RL,	vrouw	LR
	 3-4	 	 als	maat	b	1-2,	halve	draai	linksom	beginnend	met	andere	arm	en	andere	voet
   c. rondschotsen
A	 :1-8:	 	 in	gesloten	danshouding	samen	rondschotsen
   d. mannen naar binnen
	 	 	 	partners	laten	elkaar	los,	vrouwen	blijven	staan	op	de	kringlijn, 

mannen draaien naar binnen 
B	 :1-4:	 	 mannen	lopen	beginnend	met	R	in	8	passen	naar	het	midden	van	de	kring,
	 	 	 vrouwen	klappen	in	de	handen	op	maat	1	tel	1	en	maat	3	tel	1
	 :5-8:	 	 mannen	lopen	achterwaarts	terug	naar	de	kringlijn
	 	 	 vrouwen	klappen	in	de	handen	op	maat	5	tel	1	en	maat	7	tel	1

De klompendans
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   e. rondschotsen
A	 :1-8:	 	 als	figuur	c
   f. vrouwen naar binnen
B	 :1-8:	 	 als	figuur	d,	nu	blijven	de	mannen	staan	en	gaan	de	vrouwen	naar	binnen	en	terug
   g. rondschotsen
A	 :1-8:	 	 als	figuur	c
   h. staphop halfrond en terug
B	 :1-8:	 	 als	figuur	b

Achtergronden
De	muziek	van	deze	dans	kennen	we	als	onderdeel	
van	de	Skotse	Trije	uit	Friesland.	
In	het	boek	“Mijne	Reisportefeuille,	of	Omz-
wervingen	door	Overijssel	in	het	najaar	van	1846,	
ernstig	en	luimig	verteld	door	H.Boom,	neef	van	
den	Drentschen	assessor”	bezoekt	de	auteur	een	
dansfeest	begeleidt	door	viool	en	clarinet.	Hij	ver-
telt:	‘Tubbergen's	jongelingschap	greep	de	reeds	
eenigszins ongeduldige maar toch beminnelijke 
sexe	aan,	en	allen	zwierden	door	de	kleine	kamer.	

“Dat was de Schotse drie!” ’ 
Het	is	niet	waarschijnlijk	dat	deze	Schotse	drie	
dezelfde	dans	is	als	de	bovenbeschreven	Klompen-
dans.	
Waar,	wanneer	en	door	wie	deze	Oost-Nederland-
se	versie	dan	wel	is	geïntroduceerd	is	dan	ook	
geheel	onduidelijk.
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1Kom Jannöken, kom

Tempo  MM  		=		ca.	192
 
Volgorde muziek	 nx
Volgorde dans	 nx
 
Beginopstelling

enkele	flankcirkel	van	paren
gezicht	in	dansrichting

Beginhouding
kiekeboehouding
linkervoet vrij 
n	=	naar	believen

Liedtekst
Kom Jannöken, kom
en kom Jannöken kom
Kom daans met mie
Kom daans met mie
Kom daans met mie in ’t rond
Zet de veutkes noe moar van de vloere
Dat valt nich zoere
dat valt nich zoere
Zet de veutkes noe moar van de vloere
Dat valt nich zoer
Dat valt oe nog wal met

(spelling Twents)

4/4  maat tel a. vooruit in dansrichting en draaien
	 1	 	 	wisselpas	schuin	naar	links,	men	kijkt	elkaar	over	de	linkerschouder	van	 

de	vrouw	aan	 	
	 2	 	 wisselpas	schuin	naar	rechts,	aankijken	over	de	rechterschouder
	 3-4	 	 	als	a	1-2,	vrouw	doet	in	maat	4	één	pas	minder	en	draait	met	de	rug	in	 

dansrichting;	
	 5		 	 wisselpas	in	dansrichting
	 6-7	 	 twee	wisselpassen
 8 1 pas op rechts
   b. inhaken rechts en 8 wandelpassen rond beginnend met
	 	 3	 links	één	pas
 9-11  zes passen
	 12	 1	 één	pas

Kom Jannöken, kom
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2Kom Jannöken, kom

4/4  maat tel c. inhaken links en 8 wandelpassen rond beginnend met
	 	 3	 links	één	pas
	 13-15	 	 zes	passen
	 16	 1	 één	pas
   d. in open danshouding naar binnen met wisselpas en overkruisen 
    (passen	beschreven	voor	man;	vrouw	met	andere	voet)
	 	 3-4	 links,	rechts
 17 1 links
	 	 3	 rechts	overkruisen
 18 1 links naar binnen
   e. wisselpas en overkruisen terug
	 	 3-4	 rechts,	links
 19 1  rechts
	 	 3	 links	overkruisen
	 20	 1	 rechts	naar	buiten
   f. rondschotsen
	 	 3	 man	begint	met	links,	vrouw	met	rechts:	schotse	pas
	 21	 3	 schotse	pas
	 22-23	 3	 als	f	21	(tweemaal)
	 24	 3	 	stamp	als	afsluiting,	man	met	links,	vrouw	met	rechts;	overgaan	naar 

kiekeboehouding 

Achtergronden
Het begin van de melodie vertoont enige overeen-
komst	met	“Der	fröhliche	Landmann”	van	Robert	
Schumann	(1810	-	1856)	en	ons	Sinterklaasliedje	
“Hij	komt,	hij	komt,	de	lieve	goede	Sint”.

Deze	dans	wordt	vaak,	met	een	aantal	verbindings-
maten om van toonsoort te moduleren, gedanst na 
Jensken.
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Tempo  MM  		=		ca.	180
 
Volgorde muziek	 intro	(ABACA)
Volgorde dans	 (ab)	10x

Beginopstelling

dubbele	flankcirkel	van	paren,
gezicht	in	dansrichting

Beginhouding
binnenhand vast,
vrije hand in de zij,
buitenvoet vrij 
 
 
Liedtekst
Holla holla Keetje,
Wacht nog maar een beetje.
Keetje is nog veel te klein,
Moet nog een jaar bij moeder zijn.

Holla holla Keetje,
Wacht nog maar een beetje.
Wacht maar tot een uur of zes,
Dan komt Jan met de bitterfles.

Sehst doe wal doar kumpe,
Met zien grote klumpe.
Sehst doe wal doar kumpe an,
Met zien grote klumpe an.

O mijn lieve zwartkop,
Voel eens hoe mijn hart klopt.
Voel eens aan mijn  linkerkant,
Hoe mijn hart vol liefde brandt.

O mijn lieve rooie,
Was jij maar wat mooier.
Had je niet zulk vuurrood haar, 
Dan pasten we beter bij elkaar.

Kruuspolka
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O mijn lieve blonde,
Zoenen is geen zonde.
Meisjes zoenen is geen kwaad,
Als het maar uit liefde gaat.

De	eerste	drie	coupletten	zijn	afkomstig	uit	Oost-
Nederland,	de	overige	coupletten	zijn	algemeen	in	
Nederland	bekend.

4/4		 maat	 tel	 	 	 	 a. aantikken
	 1	 	 beginnend	met	de	buitenvoet	een	wisselpas	in	dansrichitng
	 2	 1	 met	binnenvoet:	tik	met	de	teen	gekruist	over	de	buitenvoet	de	grond	aan
	 	 2	 met	binnenvoet:	tik	met	de	teen	de	grond	naast	het	standbeen	aan
	 3-4	 	 handen	wisselen	en	als	maat	1-2	in	klokrichting	beginnend	met	andere	voet
      b. rondschotsen
	 5-6	 	 in	gesloten	danshouding	rondschotsen
	 7-8	 	 met	vier	staphoppassen	tweemaal	rechtsom
variant:		 	 bij	sommige	groepen	wordt	op	maat	5-8	alleen	rondgeschotst
   bij een hoger tempo het rondschotsen vervangen door polkapassen rond 

Achtergronden
In	 1885	 werd	 deze	 modedans	 als	 variant	 op	 de	
gewone	 polka	 in	 Oost-Pruisen	 geïntroduceerd.	
De	 dans	 werd	 onder	 diverse	 namen	 bekend:	 La	
Berline,	 Berlin	 Polka,	 Alsatian	 Polka	 en	 Stettiner	
Kreuzpolka.

De	door	ons	genoteerde	muziek	is	afgeleid	van	deze	
Stettiner	 Kreuzpolka	 geschreven	 door	 Siegmund	
Schlichting.	
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Tempo  MM  		=		ca.	160
 
Volgorde muziek	 (ABB)nx
Volgorde dans	 (abcbc)nx

Beginopstelling

dubbele	frontcirkel,
partners tegenover elkaar
man met de rug naar binnen

Beginhouding
gewone	danshouding,
buitenvoet vrij
 
 
Liedtekst
Gisteravond was mijn neef Karel daar,
Mijn neef Karel die was daar!
En de een zegt neen, 

en de ander zegt ja,
Mijn neef Karel die was gisteren daar,
Gisteravond was mijn neef Karel daar,
Mijn neef Karel die was daar!

(tekst	afkomstig	uit	de	AJC)

4/4 maat tel a.
A	 1	 	 zij-sluit-zij	in	dansrichting
	 2	 	 ‘vlaggestok	in’;	zij-sluit-zij	in	klokrichting
	 3-4	 	 ‘vlaggestok	uit’;	vier	bijtrekpasjes	in	dansrichting
	 5	 	 ‘vlaggestok	in’;	zij-sluit-zij	in	klokrichting
	 6	 	 ‘vlaggestok	uit’;	zij-sluit-zij	in	dansrichting
	 7-8	 	 ‘vlaggestok	in’;	vier	bijtrekpasjes	in	klokrichting

Neef Karel
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Muziek	en	dans	 zijn	afgeleid	van	de	Deense	dans	
“Feder	 Mikkel”	 en	 is	 volgens	 Deense	 bronnen	
afkomstig	uit	de	streek	Himmerland.
In	 ‘Andries	 Kiers	 Zijn	 Muzijk	 boek’,	 een	 Fries	
handschrift	 uit	 1864,	 vinden	we	 onder	 no.	 49	 de	
“Schots	Wals”,	 een	 vrijwel	 identieke	melodie.	 Op	
basis	 hiervan	 beschrijft	 Jan	 Kloetstra	 de	 originele	
versie	van	deze	dans	in	zijn	bundel	‘Ald	Sulver’	als	
“Omke	Wobke”.
In	Duitsland	is	de	dans	bekend	als	“Vetter	Michel”.	
In	Westfalen	dans	men	de	dans	volgens	Ulrich	van	
Stipriaan	als	contradans	in	rijen	van	zes	paren.	Deze	
dansvorm	vinden	we	als	“Broeder	Michel”	terug	in	
het	boekje	‘Hopsa’	van	Marita	Kruijswijk.

De	naam	“Neef	Karel”	is	afkomstig	uit	de	Arbeiders	
Jeugd	 Centrale	 (AJC).	 We	 treffen	 die	 aan	 op	
een gestencilde vertaling van het “Tanzspiel 
Vetter	Michel”	 afkomstig	 uit	 Bunte	 Tänze	 Vierter	
Band	 uitgegegeven	 door	 Anna	 Helms	 en	 Juius	 
Blasche	 (1928).	Onderdeel	van	het	dansspel	 is	de	
oude	dansvorm	zoals	we	die	kennen	uit	Denemarken	
en	Friesland.
Wie	de	klap-	en	stampfiguren	bij	de	folkloristische	
groepen	 in	 Oost-Nederland	 heeft	 bedacht	 blijft	
onduidelijk.

   b.
B	 9	 	 handen	in	de	zij;	zij-sluit-zij	in	dansrichting
	 10	 1-3	 driemaal	op	borsthoogte	in	eigen	handen	klappen
	 4	 	 rust
	 11	 	 zij-sluit-zij	in	klokrichting
	 12	 1-3	 driemaal	stampen	op	de	plaats	(man	RLR,	vrouw	LRL)
	 	 4	 rust
   c.
	 13-14	 	 in	gewone	danshouding	rondschotsen
	 15-16	 	 ‘vlaggestok	in’;	met	vier	staphoppassen	tweemaal	rond
	 :9-16:	 	 herhaal	maat	B	9-16

Achtergronden
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1Onze Fikshond

Tempo  MM  		=		ca.	63
 
Volgorde muziek	 	(ABC)	nx	A
Volgorde dans	 (abc)	nx	a
 
Beginopstelling

dubbele	frontcirkel, 
partners tegenover elkaar, 
man met de rug naar binnen

Beginhouding
gewone	danshouding
buitenvoet vrij
 
 
Liedtekst
A  Onze fikshond, onze fikshond, onze fikshond hef vleu. 

Hoe weet ie dat, hoe weet ie dat? Dat zegt alle leu.

B  Onze fikshond hef vleu, onze fikshond hef vleu, 
onze fikshond hef vleu, dat zegt alle leu.

(spelling: WALD)
	 Een	fikshond	is	een	Keeshond

3/4  maat  tel a. mazurka en wals
A	 opmaat		 een	klein	hupje	of	een	lichte	vering	op	de	binnenvoet
	 1	 1	 	met	een	stamp	de	buitenvoet	voorwaarts	plaatsen,	waarbij	het	bovenlichaam	iets	

voorover buigt en de binnenarmen naar beneden gaan 
	 	 2	 	de	binnenvoet	iets	voorbij	de	buitenvoet	plaatsen,	men	komt	weer	rechtop	en	de	

binnenarmen	gaan	weer	naar	de	uitgangspositie
	 	 3	 	een	hup	op	de	binnenvoet,	de	binnenarmen	gaan	iets	omhoog	(deze	combinatie	

vormt	een	mazurkapas	welke	afwijkt	van	de	“officiële”	mazurkapas	uit	vele	
dansbundels)	

	 2	 	 herhaal	maat	A	1
	 3-4	 	 	in	gesloten	danshouding	waarbij	de	buitenarmen	op	elkaars	bovenarm	rusten,	met	

twee	walspassen	één	keer	rond
	 5-8	 	 herhaal	maat	A	1-4

Onze Fikshond
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2Onze Fikshond

   b. uit elkaar, naar elkaar en halve draai
B	 1	 1	 	binnenhanden	vast,	buitenhanden	in	de	zij.	met	de	buitenvoet	een	stap	schuin	naar	

buiten,	de	binnenarmen	zwaaien	in	dansrichting,	het	bovenlichaam	draait	naar	
buiten 

	 	 2	 met	de	binnenvoet	iets	voorbij	de	buitenvoet	de	grond	aantikken	
	 2	 1	 	de	binnenvoet	schuin	naar	binnen	terugplaatsen,	de	binnenarmen	zwaaien	in	

klokrichting,	het	bovenlichaam	draait	terug			
	 	 2	 met	de	buitenvoet	iets	voorbij	de	binnenvoet	de	grond	aantikken
	 3	 1	 	kwartdraai	om	de	eigen	as,	mannen	linksom,	vrouwen	rechtsom, 

met	de	buitenvoet	een	stap	schuin	naar	voren,	de	binnenarmen	zwaaien	in	
dansrichting	en	worden	losgelaten

  2  doordraaien tot een halve draai, de binnenvoet komt aan de binnenzijde van de 
kring

	 4	 1	 met	de	buitenvoet	een	stap	achteruit	in	dansrichting,	de	buitenhanden	vast	
	 5-8	 	 herhaal	maat	B	1-4	in	klokrichting
   c. vrouw onder arm en samen rond
C	 1-2	 	 	buitenhanden	vast,	andere	in	de	zij,	man	loopt	twee	passen	LR	in	dansrichting,	

terwijl	de	vrouw	met	twee	walspassen	onder	de	opgeheven	buitenhanden	door	
draait	(rechtsom)

	 3-4	 	 herhaal	maat	C	1-2
	 5-8	 	 samen	tweemaal	rondwalsen	in	gewone	danshouding

Achtergronden
Deze	dans	is	één	van	de	vele	varianten	van	de	
“Varsovienne”,	een	dans	afkomstig	uit	het	Poolse	
Warschau.	De	“Varsovienne”	is	een	combinatie	
van	mazurkapassen	en	walspassen.		
Andere	varianten	zijn	de	landelijk	bekende	“Jan	
Pierewiet”	en	de	in	N.O.	Twente	veel	gedanste	
“Witkop”.	“Oonze	Witkop”	wordt	daar	samen	
gedanst	met	“Goa	weg	ie”.	Ook	van	“Onze	
Fikshond”	is	een	dergelijke	combinatie	bekend.	

Wij kozen echter voor bovenbeschreven dans, 
omdat	de	combinatie	met	het	doorschuiven	naar	
een	nieuwe	partner	al	genoteerd	staat	in	‘Muziek	
en	dans	uit	Oost-Nederland’	(blz.	44-45	“Witkop	/	
Goa	weg	ie”).	
In	vele	landen	in	Europa	is	de	“Varsovienne”	
bekend.	Waarschijnlijk	is	de	“Šamarjanka”	uit	
Slovenië	de	verst	bekende	variant.
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1Parijse Polka

Tempo  MM  		=		ca.	180
 
Volgorde muziek	 (AB)	nx
Volgorde dans	 (ab)	nx
 
Beginopstelling

flankcirkel	van	paren,	
gezicht	in	dansrichting

Beginhouding
binnenhanden	vast	in	w-houding,	
buitenvoet vrij 

 

4/4  maat tel a. heen en weer
A	 1	 	 twee	wandelpassen	in	dansrichting
	 2	 1	 één	wandelpas	in	dansrichting
	 	 2	 	de	teen	van	de	binnenvoet	tikt	naast	de	buitenvoet	met	een	lichte	stamp	de	grond	

aan  
	 3-4	 	 buitenhanden	vast,	maak	een	halve	draai	en	herhaal	maat	A	1-4	in	klokrichting
	 5-6	 	 	draai	naar	elkaar	en	geef	beide	handen	vast,	loop	beginnend	met	de	binnenvoet	

vier	wandelpassen	in	dansrichting	en	zwaai	gelijkertijd	de	armen	naar	voor	en	naar	
achter

	 7-8	 	 in	gewone	danshouding	één	maal	rondschotsen
	 9-16	 	 herhaal	maat	A	1-8
   b. uit elkaar draaien
B	 1	 	 	handen	in	de	zij,	twee	wandelpassen	als	begin	van	een	hele	draai	(linksom	voor	de	

man	en	rechtsom	voor	de	vrouw)
	 2	 1	 met	één	wandelpas	de	draai	beëindigen
  2 met de binnenvoet een stamp naast de rechtervoet
	 3-4	 	 herhaal	maat	B	1-4	in	tegengestelde	richting	
	 5	 	 	binnenhanden	vast	in	w-houding,	buitenhand	in	de	zij,	wisselpas	in	dansrichting

Parijse Polka
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2Parijse Polka

	 6	 	 	wisselpas	in	dansrichting,	binnenhanden	zwaaien	hoog	naar	voren,	de	partners	
komen bijna ruggelings te staan  

	 7-8	 	 in	gewone	danshouding	één	maal	rondschotsen
	 9-16	 	 herhaal	maat	B	1-8

Achtergronden
De	dans	komt	oorspronkelijk	uit	Noorwegen	en	
heet	daar	“Pariser	polka”.	Een	drietal	duidelijk	
afwijkende	melodieën	treffen	we	aan	in	het	boek	
‘Norske	Folkedansar	/	III.	Slåttar	til	turdansana	
samla	av	Klara	Semb’	(1952).	De	eerste	melodie	
daarvan	vinden	we	terug	in	het	boekje	‘25	
Scandinavische	volksdansen’	verzameld	door	Jo	
Christe	(1954).	De	dansbeschrijving	lijkt	veel	op	
de	door	ons	in	Rekken	aangetroffen	versie.	In	
hetzelfde	boekje	van	Jo	Christe	treffen	we	als	een	
soort	toegift	een	tweede	melodie	aan	welke	wel	
veel	weg	heeft	van	de	door	ons	genoteerde.	
Ook	in	1954	beschrijft	Huig	Hofman	de	dans	in	‘De	
Dansdeel,	bundel	IV’.	Hier	wijken	zowel	muziek-	
als	dansbeschrijving	duidelijk	af.	In	de	Duitse	
dansbundel	‘Kneveler’	beschrijft	Ludwig	Burkhardt	
in	1961	de	“Pariser	Polka”	als	een	Deense	dans,	

ook	weer	met	afwijkende	beschrijving	en	melodie.	
In	1997	wordt	de	“Pariser	Polka”	beschreven	
door	Henk	Hensing	en	Annemieke	Pauptit	in	de	
bundel	‘Interfolk	1,	18	veel	gevraagde	dansen’.	Zij	
vermelden	vijf	dansfiguren	en	zeven	melodieën.
Over de directe oorsprong van de door ons 
beschreven	dans	is	verder	niets	bekend.	In	ieder	
geval	heeft	de	dans	niets	te	maken	met	de	“Pariser	
Polka”	(opus	382)	uit	de	operette	“Blindekuh”	van	
Johann	Strauss	Jr.

In	het	begin	van	de	tachtiger	jaren	wordt	op	
basis	van	de	“Pariser	Polka”	een	nieuwe	dans	
gereconstrueerd	door	Sjoerd	Roorda,	Joke	Tromp,	
Frans	Tromp	en	Marita	Kruijswijk,	de	“Polka	Jenny	
Lint”.
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1Pruussen Herman

Tempo  MM  		=		ca.	185
 
Volgorde muziek	 nx
Volgorde dans	 (abc)nx

Beginopstelling

dubbele	frontcirkel,
partners tegenover elkaar,
man met de rug naar binnen

Beginhouding
handen los op schouderhoogte
 
 
Liedtekst
 In de dorpsherberg danst men 

bij vedel en fluit, 
tjodideldidilitjo.
Want vandaag is Katrien 

boer Krelis zijn bruid,
tjodideldidilitjo.
De muziek klinkt vrolijk, 

men juicht en men lacht.
De koeken die dampen, 

de herbergier lacht,
Tjodelihahaha (3x), tjodideldilitjo.

3/4 maat tel a. tegenover elkaar
 1  een klap in de eigen handen
 2  een klap in elkaars rechterhand
	 3		 	 een	klap	in	elkaars	linkerhand
	 4	 	 een	klap	in	elkaars	beide	handen	en	handen	vast
	 5-8	 	 met	sta-hop-passen	één	maal	rond	in	klokrichting,	beginnend	met	L
	 9-16	 	 herhaal	maat	1-8
   b. walspassen dames
	 	 	 	men	geeft	de	binnenhanden	vast,	andere	hand	in	de	zij	en	gaat	als	flankcirkel	rond,	

buitenvoet vrij
	 17-24	 	 	de	mannen	doen	op	iedere	maat	een	stap	vooruit,	terwijl	de	dames	8	walspassen	

onder de opgeheven binnenhanden doordansen

Pruussen Herman
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2Pruussen Herman

De	 dans	 heet	 oorspronkelijk	 Beim	 Kronenwirt	 en	
is	afkomstig	uit	Sonderburg	op	het	eiland	Alsen	of	
Als.	We	vinden	de	dans	in	de	bundel	Bunte	Tänze	–	
Zehnter	 Band	 samengesteld	 door	Anne	Helms	 en	
Julius	Blasche	in	1931.
Het	 toeristische	 eiland	 Alsen	 fungeerde	 in	
die	 periode	 als	 vakantiegebied	 voor	 vele	 rijke	
Pruissen.
De	hertogdommen	Sleeswijk	en	Holstein	werden	in	
1866	na	de	Pruisisch-Oostenrijkse	oorlog	tijden	de	
vrede	van	Praag	 toegewezen	aan	Pruissen.	Noord	
Sleeswijk	 werd	 in	 1920	 tijdens	 het	 Verdrag	 van	
Versailles	 toegewezen	 aan	 Denemarken.	 Dus	 ligt	

Sønderborg	nu	in	Denemarken.
Beim	Kronenwirt	 is	 gezien	de	 tekst	oorspronkelijk	
een	 bruiloftsdans.	 De	 tekst	 is	 geschreven	 door	
K.H.Schilling.	 Tekst	 en	 melodie	 zouden	 afkomstig	
kunnen	zijn	uit	Midden-	of	Zuid-Duitsland.
Het	 lied	 telt	 oorspronkleijk	 4	 coupletten,	 maar	
volgens	Helms	en	Blasche	zong	de	jeugd	alleen	het	
eerste.
In	de	zangbundel	Jan	Pierewiet,	samengesteld	oor	
Boy	 Wolsey	 e.a.	 (1936)	 vinde	 we	 onder	 de	 titel	
Boerenbruiloft	een	Nederlandse	vertaling	van	Toos	
Verhagen.

Achtergronden

   c. zwaaien en draaien
	 	 	 gezichten	blijven	in	dansrichting
	 25	 	 	hup	op	de	buitenvoet,	terwijl	de	binnenvoet	wordt	opgezwaaid	voor	de	buitenvoet,	

binnenarmen	zwaaien	in	vooruit
	 26	 	 	hup	op	de	binnenvoet,	terwijl	de	buitenvoet	wordt	opgezwaaid	voor	de	binnenvoet,	

binnenarmen	zwaaien	achteruit,	men	draait	het	gezicht	naar	de	partner
	 27	 1	 handen	los	en	uit	elkaar	draaien;	stap	op	de	buitenvoet
	 	 3		 stap	op	de	binnenvoet,	klap	in	eigen	handen
 28 1 sluit buitenvoet aan, klap in eigen handen
	 29-32	 	 herhaal	maat	25-28	in	de	andere	richting
	 33-40	 	 herhaal	maat	25-32
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Tempo  MM  		=		ca.	120
 
Volgorde muziek	 (AABB)	2x
Volgorde dans	 (abcd)	2x

Beginopstelling

dubbele	frontcirkel,
paren tegenover elkaar,
man met de rug naar binnen

Beginhouding
armen los langs het lichaam

Liedtekst
Riepe riepe riepe riepe garste
zullen wie goan meajen
Kotte kotte kotte kotte stoppels
zullen wie doar loaten stoan

Jonge jonge jonge jonge meakes
zullen wie goan vriejen
Oale oale oale oale knörpot
zullen wie doar loaten stoan

2/4  maat tel a. handen klappen en maaien
   op schouderhoogte in de handen klappen
A	 1	 1	 in	elkaars	beide	handen
  e in de eigen handen
  2 in elkaars rechterhand
  e in de eigen handen
 2 1 in elkaars linkerhand
  e in de eigen handen
  2 in elkaars beide handen
	 3-4	 	 	voorovergebogen	vier	‘maaibewegingen’	makend:	met	de	linkerhand 

het denkbeeldige graan beetpakken en daarna met de rechterhand maaien
A	 :1-2:	 	 als	maat	A	1-2
	 :3-4:	 	 	voorovergebogen	met	beide	handen	op	‘stoppelhoogte’	kleine	op-	en	neergaande	

bewegingen	maken	(7x)	
   b. bijtrekpassen en rondgaan
B	 1	 	 handen	in	de	zij;	twee	bijtrekpassen	naar	rechts

Riepe riepe garste
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	 2	 	 	drie	stampen	op	de	plaats	(RLR)	en	contrapartner	groeten	met	een	lichte	buiging
	 3	 	 twee	bijtrekpassen	naar	links
	 4	 	 drie	stampen	op	de	plaats	(RLR)
	 5-6	 	 rechterarm	inhaken	en	in	zeven	pasjes	rechtsom
 7-8  linkerarm inhaken en in zeven pasjes linksom
B	 :1-8:	 	 als	maat	B	1-8	spiegelbeeldig,	dus	naar	links	beginnen
   c. vrijen en afwijzen
A	 1-2	 	 als	maat	A	1-2	(fig.a)
	 3-4	 	 men	omarmt	elkaar	en	zwaait	licht	met	het	bovenlichaam	heen	en	weer
A	 :1-2:	 	 als	maat	A	1-2	(fig	a.)
	 :3-4:	 	 	vier	bijtrekpassen	naar	rechts,	waarbij	men	één	partner	opschuift,	terwijl	men	

afwijzende	gebaren	maakt	naar	de	vorige	partner
   d. bijtrekpassen en rondgaan met nieuwe partner
B	 1-8	 	 als	maat	B	1-8	(fig.	b)
B	 :1-8:	 	 als	maat	B	:1-8:	(fig.	b)

Achtergronden
De eerste beschrijving van Riepe riepe garste 
verscheen in de 1e druk van Oude Nederlandsche 
Volksdansen	bundel	1	(1927)	verzameld	door	
A.	Sanson-Catz	en	A.	de	Koe.	Zowel	tekst,	als	
dansbeschrijving	waren	niet	erg	duidelijk.	In	de	
tweede	druk	verschenen	de	eerste	aanpassingen.	
Ook	in	latere	drukken	veranderde	er	nog	wel	iets.	
De	bladmuziek	is	zelfs	in	de	laatste	druk	(1996)	
nog	steeds	incorrect.	De	door	beide	auteurs	
gegeven	dansvorm	zien	we	vooral	terug	bij	de	
oude	dansgroepen	(o.a.	in	Gorssel	en	Markelo).

Een	tweede	vorm	zoals	wij	die	aantroffen	in	
Rekken,	beschreven	wij	in	de	bundel	Muziek	en	
dans	uit	Oost-Nederland.

De hierboven gegeven vorm die met veel mimiek 
wordt	uitgevoerd,	is	op	dit	moment	misschien	wel	
de	meest	uitgevoerde.

De	Riepe	riepe	garste,	ook	wel	Sint-Joapiksdans	
genoemd	is	een	traditionele	oogstdans.	Sint-
Joapik	(25	juli)	was	vroeger	de	datum	waarop	de	
roggeoogst	binnengehaald	moest	zijn.	Men	vierde	
dan	het	feest	‘Stoppelhanen’.	Vroeger	dronk	de	
boer met de roggemaaiers en -bindsters een 
borreltje	en	ontstond	er	een	vrolijk	dansfeest.	
In	het	Sallandse	Raalte	wordt	jaarlijks	het	grote	
Stöppelhaenefestival,	Sallands	oogstfeest	rond	die	
datum	georganiseerd.
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Tempo  MM  		=		ca.	160
 
Volgorde muziek	 (AB)	3x
Volgorde dans	 (ab)	3x

Beginopstelling

flankcirkel	van	paren	met	het
gezicht	in	dansrichting

Beginhouding
handen gekruist voor, rechts over 
links, rechtervoet vrij

4/4 maat tel a. naar voren schaatsen
A	 opmaat		 rechterbeen	naar	achter	opzwaaien,	het	bovenlichaam	naar	voren	buigen
	 1	 1	 rechtervoet	in	dansrichting	neerzetten
	 	 2	 linkervoet	in	dansrichting	neerzetten
	 	 3	 rechtervoet	in	dansrichting	neerzetten
	 	 4		 	lichte	vering	op	rechtervoet,	linkerbeen	naar	achter	opzwaaien,	het	bovenlichaam	

naar voren buigen
	 2	 1	 linkervoet	in	dansrichting	neerzetten
	 	 2	 rechtervoet	in	dansrichting	neerzetten
	 	 3	 linkervoet	in	dansrichting	neerzetten
	 	 4	 lichte	vering	op	linkervoet,	rechterbeen	naar	voren	heffen
	 3	 1	 stap	op	de	rechtervoet	naar	voren
	 	 2	 vering	op	de	rechtervoet,	linkerbeen	naar	voren	heffen
	 	 3		 stap	op	de	linkervoet	naar	voren
	 	 4	 lichte	vering	op	de	linkervoet,	rechterbeen	naar	voren	heffen
	 4	 1-3	 herhaal	maat	A	3	een	keer
	 	 4	 	lichte	vering	op	de	linkervoet,	rechterbeen	naar	achter	opzwaaien,	het	

bovenlichaam naar voren buigen
	 5-8	 	 	als	maat	A	1-4,	alleen	bij	tel	4	eindigt	men	tegenover	elkaar,	rechtervoet			 	

zonder	gewicht	aansluiten,	handen	in	de	zij
   b. tegenover elkaar en hele draai in klokrichting
B	 9	 1	 rechtervoet	iets	opzij	plaatsen
	 	 3	 linkervoet	over	de	rechtervoet	aantikken
	 10	 1	 linkervoet	terugplaatsen
	 	 3	 rechtervoet	over	de	linkervoet	aantikken
	 11	 1-2	 rechterarm	inhaken,	draai	inzetten,	stap-hop	op	de	rechtervoet		
	 	 3-4	 stap-hop	op	de	linkervoet
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Van	muziek	en	dans	weten	we	helaas	niet	meer	
dan dat hij al heel lang in het oosten van het land 

gedanst	wordt.		

	 12	 1-4	 als	maat	B	11,	tegenover	elkaar	eindigen
	 13-16	 	 	als	maat	B	9-12,	naast	elkaar	eindigen	met	handen	gekruist	voor	en	de	dans	vanaf	

het	begin	(de	opmaat)	herhalen
   de laatste keer eindigt men tegenover elkaar met beide voeten naast elkaar  

Achtergronden
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Tempo  MM  		=		ca.	70
 
Volgorde muziek	 intro	(AB)	2x
Volgorde dans	 (abc)	12	x

Beginopstelling

dubbele	frontcirkel,
partners tegenover elkaar,
man met de rug naar binnen

Beginhouding
binnenhanden vast,
vrije hand in de zij,
buitenvoet vrij 

Spaanse Wals
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De Spaanse wals hoort thuis in het rijtje oude 
ballroomdansen	die	rond	1900	zijn	ontstaan.	
De	heer	Bus	meldt	dat	de	dans	lijkt	op	de	
Academiewals	van	J.	Koopman	uit	Rotterdam.	
De muziek onder de naam Valse Basque	wordt	
toegeschreven	aan	Wittman.	Waarschijnlijk	is	de	
Nederlandse	(dans)naam	ontstaan	onder	invloed	
van	de	Franse(muziek)naam.
In	grote	delen	van	Nederland	wordt	er	op	deze	
muziek	een	liedtekst	gezongen.	Deze	teksten	zijn	
zeer	regionaal	en	in	een	later	stadium	ontstaan.	

Soms	wordt	de	dans	dan	aangekondigd	met	het	
eerste	woord	van	de	liedtekst:	Hup, mien mooder 
kan	voetballen	of	Joep,	daar	gaat	ie	de	hoogte	in.	
In de loop van de jaren is de muziek doordat er 
geen	bladmuziek	gebruikt	werd,	nogal	verbasterd.	
Zo	ook	de	hierboven	gegeven	notatie.
De	dans	wordt	door	heel	Nederland	gedanst	en	
op sommige dansscholen in Oost-Nederland nog 
steeds	aangeleerd.

3/4 maat tel a. doorzwaaien en terug
	 1	 1	 een	stap	op	links	in	dansrichting
	 	 2	 binnenbeen	en	-arm	doorzwaaien	in	dansrichting	 	 	 	 	
	 	 3	 opveren	of	een	sprongetje	op	het	standbeen
	 2	 	 	een	stap	op	rechts	in	dansrichting,armen	tot	schouderhoogte,	de	ruggen	komen	

bijna tegen elkaar
	 3	 1-2	 een	stap	op	links	in	klokrichting
	 	 3	 rechtervoet	aansluiten
	 4	 1	 een	stap	op	links	in	klokrichting
	 	 2	 binnenarmen	terugzwaaien	en	tevens	omdraaien	tot	oorspronkelijke	positie	
	 	 3	 opveren	op	het	standbeen
	 5-8	 	 herhaal	maat	1-4	spiegelbeeldig	in	klokrichting
   b. gewone danshouding
	 9	 1	 met	links	een	stap	in	dansrichting
  2 rechtervoet aansluiten
	 10	 	 herhaal	maat	9
	 11	 	 linkervoet	opzij	in	dansrichting
 12  rechtervoet overkruisen
   c. rondwalsen
	 13-16	 	 met	vier	walspassen	tweemaal	rond

Achtergronden

n.b. de passen zijn beschreven voor de 
man, de vrouw danst hetzelfde met 
de tegengestelde voet
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1Windmölle

Tempo  MM  		=		ca.	70
 
Volgorde muziek	 	A	(A:A:B:C:D:)	2x 

A:	A⁰
Volgorde dans	 	abcdefghicdefghjk	

(sorry)
 
Beginopstelling

vierkant van vier paren,
paar	twee	tegenover	paar	één,
paar	drie	rechts	van	paar	één

Beginhouding
vrouwen	handen	samen	voor	het	
schort,
mannen houden broekband vast ter 
hoogte van de vestzakjes

3/4 maat  a. balans
A	 1-8	 	 voorspel	vier	maal	balans	in	klokrichting	en	terug,	oftewel	‘heen	en	weer	wiegen’
   b. kring
A	 1-8	 	 	handen	vast	in	w-houding;	beginnend	met	de	linkervoet	acht	wandelpassen	in	klok-

richting,	de	mannen	tillen	de	voeten	hoger	op	dan	normaal,	de	vrouwen	heffen	de	
voeten	schuin	naar	binnen	op	en	plaatsen	die	weer	op	de	danslijn;	halve	draai 
op maat 8

A:	 1-8	 	 acht	wandelpassen	in	dansrichting;	eindigen	op	beginplaats

Windmölle
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2Windmölle

3/4		 maat  c. vrouwen wegbrengen
   gesloten danshouding
A	 1-4	 	 paar	1	en	2	dansen	met	vier	walspassen	een	halve	kring	rond	in	dansrichting
	 5-6	 	 	met	twee	walspassen	brengen	de	mannen	hun	vrouw	naar	het	midden,	de	vrouwen	

komen	rug	aan	rug	te	staan	(elkaar	niet	aanraken)
	 7-8	 	 	met	twee	walspassen	dansen	de	mannen	rechtsom	een	hele	

draai zodat ze op de plaats van de tegenoverstaande man uit-
komen	(zie	figuur	1)

A:	 1-8	 	 herhaal	figuur	c	maat	A	1-8	door	paar	3	en	4
	 	 	 men	eindigt	zoals	aangegeven	in	figuur	2

   d. mannen rond met klappen
	 	 	 	vrouwen	handen	vast	op	schouderhoogte	en	balans	op	de	plaats,	beginnend 

naar rechts
B	 1-8	 	 	met	acht	walspassen	dansen	de	mannen	in	dansrichting	bijna	een	hele	kring	om	de	

vrouwen;	met	uitgestrekte	armen	maken	ze	grote	boogbewegingen	waarbij	ze	op	
iedere tel op heuphoogte in de handen klappen

   e. molenwieken
    de man neemt met zijn rechterhand  de rechterhand van zijn partner en met zijn 

linkerhand	de	linkerhand	van	de	vrouw	daarnaast;	armen	gestrekt
B:	 1-8	 	 	met	acht	bijtrekpassen	danst	men	in	klokrichting	één	keer	rond;	de	vrouwen	zorgen	

dat ze met de ruggen bij elkaar blijven
   f. ketting
   linkerhanden los
C	 1-8	 	 	ketting	met	walspassen	in	dansrichting,	beginnend	met	de	partner	met	de	rechter-

handen;	daarna	de	vrije	arm	met	een	boog	opzwaaien	en	vastpakken	bij	de	onder-
arm,	zodat	de	kring	klein	blijft	

C:	 1-8	 	 herhaal	figuur	f	maat	C	1-8
   g. wandeling
	 	 	 	aangepaste	heupschouderhouding,	man	geeft	vrouw	rechterhand	en	leidt	haar	daar-

mee	over	haar	hoofd	tot	naast	zich,	handen	blijven	naast	haar	rechterschouder;	zij	
legt haar linkerhand om het middel van de man en hij pakt deze vast

D	 1-8	 	 	beginnend	met	rechtervoet	acht	wandelpassen	in	dansrichting; 
de	man	maakt	in	maat	8	een	pasje	extra

   h. wals
D:	 1-8	 	 in	gesloten	danshouding	rondwalsen	in	dansrichting;	uitkomen	op	de	beginplaats

figuur 1

figuur 2
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De	‘Windmölle’	is	één	van	de	vele	quadrilles	uit	het	
Nederlands-Duitse	grensgebied.
Volgens	Herbert	Oetke	-	Der	deutsche	Volkstanz	–	
1982	 zou	 de	 dans	 en	 een	wat	 eenvoudiger	 vorm	
al	 voor	 het	 jaar	 1800	bekend	 zijn	 geweest.	 Vanaf 
ca.	1860	zou	de	dans	in	zijn	huidige	vorm	bestaan.
Opvallend is dat bovenvermelde in Diepenheim 
aangetroffen	 melodie	 duidelijk	 afwijkt	 van	 de 
melodie zoals die onder andere in het boek van 
Oetke	vermeld	staat	als	 ‘Windmöhl’	of	 ‘Windmül-
ler’,	afkomstig	uit	Scheessel.
Line	 Tiggers	 geeft	 in	 de	 bundel	 ‘De	 bonte	 Rei’ 
dezelfde	 melodie	 als	 Herbert	 Oetke.	 Haar	 dans-

beschrijving van de Windmolen komt in grote  
lijnen	overeen	met	de	door	ons	beschreven	versie.	
Wij vermoeden dat de melodie zoals gespeeld in  
Diepenheim een gevolg is van de overlevering zonder 
bladmuziek.
Aangezien	 de	 Stedeker	 Daansers	 uit	 Diepenheim	
nu alle muziek hebben genoteerd zal een verdere 
evolutie	waarschijnlijk	niet	meer	plaatsvinden.

Deze dansbeschrijving is eerder verschenen in 
‘Muziek	en	dans	uit	Oost-Nederland’.
Die	beschrijving	was	echter	incompleet.
De	muzieknotatie	is	van	Frans	Tromp.		

3/4  maat  i. vrouwenmolen
A	 1-8	 	 	de	mannen	balans	op	de	plaats	en	met	hun	armen	dezelfde	bewegingen	als	in	 

figuur	d
	 	 	 	de	vrouwen	dansen	met	rechterpolsmolen	rechtsom	(vrije	hand	in	de	zij)	acht 

wandelpassen	beginnend	met	links,	halve	draai	binnendoor	op	maat	8
A:		 1-6	 	 met	linkerpolsmolen	linksom	terug
	 7-8	 	 	met	halve	draai	rechtsom	komt	iedere	vrouw	op	de	beginplaats	naast	partner
A	 1-8	 	 |
A:	 1-8	 	 |
B	 1-8	 	 |
B:	 1-8	 	 |
C 1-8  |	herhaal	figuur	c	t/m	h
C:	 1-8	 	 |
D 1-8  |
D:	 1-8	 	 |
   j. mannenmolen
A	 1-8	 	 	de	vrouwen	blijven	op	hun	plaats	staan	en	maken	met	hun	armen	dezelfde 

bewegingen	als	de	mannen	in	figuur	d
	 	 	 	de	mannen	dansen	met	rechterpolsmolen	rechtsom	(vrije	hand	in	de	zij)	acht 

wandelpassen	beginnend	met	links,	halve	draai	binnendoor	op	maat	8
A:	 1-7	 	 met	linkerpolsmolen	linksom	terug
 8  eindigen voor de partner
   k. slotwals
A⁰	 1-8	 	 in	gesloten	danshouding	rondwalsen	in	dansrichting
	 9-12	 	 	beiden	geven	rechterhand	vast,	maken	de	wijsvinger	van	de	linkerhand	nat	en	steken	

die	in	de	hoogte	om	te	voelen	waar	de	wind	vandaan	komt	daarna	tegenover	elkaar	
knielen op de rechterknie

    opmerking:
   indien niets anders aangegeven: balans zoals beschreven in figuur a

Achtergronden
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Tempo  MM  		=		ca.	116
 
Volgorde muziek	 (AABB)	3x
Volgorde dans	 (ab)3x

Beginopstelling

twee	evenwijdige	rijen	van	drie	paren

Beginhouding
handen los langs het lichaam
1e paar rechtervoet vrij

2/4  maat tel a.  rondje en doorschuiven
A	 1-4	 	 	paar	1	geeft	elkaar	de	rechterhand	en	loopt	in	8	wandelpassen	een	rondje	rechtsom
	 5-8	 	 met	de	linkerhand	vast	een	rondje	linksom	naar	de	beginplek
A	 :1-4:	 	 	rechterhanden	vast	en	met	vier	schotse	passen	door	het	straatje	naar	het	eind,	paar	

2	en	3	doen	vier	bijtrekpassen	naar	de	 kop	van	het	 straatje	en	 schuiven	dus	een	
plaats op

	 :5-8:	 	 	rechterhanden	nog	steeds	vast	en	in	acht	wandelpassen	een	
rondje	rechtsom	en	achter	aan	het	straatje	aansluiten	(paar	2	
en	3	klappen	gedurende	de	A	melodie	in	de	handen)

   b. halve maan
B	 1-4	 	 	mannen	 en	 vrouwen	 apart	 de	 handen	 vast	 in	 w-houding,	

met acht galoppassen naar de overkant, mannen met links, 
vrouwen	met	rechts	beginnend,	mannen	buitenom,	vrouwen	
binnendoor	 (zie	 figuur	 1);	 de	 rijtjes	 komen	 dus	 op	 elkaars	
plaats	uit.

	 5-6	 	 	handen	los,	vier	wandelpassen	naar	de	partner	met	een	kleine	
buiging op de laatste tel

	 7-8	 	 vier	wandelpassen	achteruit
B	 :1-4:	 	 als	maat	B	1-4	(zie	figuur	2)	naar	de	oorspronkelijke	plek

figuur 1

figuur 2

De Halve Maan
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De	Ecossaise	of	in	dit	geval	Exose	kwam	als	rijdans	
rond	 1760	 in	 Parijs	 in	 de	 mode.	 Vanaf	 1800	
verscheen	de	dans	in	Duitsland,	waar	ze	rond	1830	
weer	 verdween	 en	min	 of	meer	 werd	 opgevolgd	
door	 de	 paardans	 ‘Ecossaisewals’	 of	 ‘Schottisch’.	

Dit	verschil	in	danswijze	verklaart	waarschijnlijk	het	
feit	dat	in	het	manuscript	veel	dansen	voorkomen	
met	de	naam	 ‘Exose’	en	slechts	één	dans	 (nr.	21)	
met	de	naam	 ‘Schots’,	welke	wij	bewerkt	hebben	
als	‘Lutje	Schots’.		

	 :5-8:	 	 als	maat	B	5-8

Hierna	begint	de	dans	opnieuw,	nu	met	paar	2	op	de	koppositie,	tenslotte	danst	men	het	geheel	voor	de	
derde	keer,	nu	met	paar	3	op	kop

Achtergronden
Melodie:	 	 Ms.	Beukema	ca.	1840,	nr.	18	/	Exose
Dans:	 	 	 Cees	Tempel	(2000)
Dansbeschrijving:		 Cees	Tempel	(2000),	gebaseerd	op:	Vogt	1986,	blz	65-67
Overige	literatuur:		 Goldschmidt	1967,	blz.	61-63	en	215
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Tempo  MM  		=		ca.	176
 
Volgorde muziek	 (AABB)	5x	(Törf)
Volgorde dans	 (ab)	5x

Beginopstelling

frontcirkel	van	paren,
man	heeft	zijn	partner	aan	zijn 
rechterkant

Beginhouding
handen vast in W-houding
linkervoet vrij

2/4 maat tel a. wandelen en groet
A	 1-7	 	 zeven	wandelpassen	tegen	dansrichting
 8  rechtervoet aansluiten
	 9	 	 stilstaan,	partner	aankijken	en	een	kleine	knik	(groet)	met	het	hoofd	
A	 :1-5:	 	 vijf	wandelpassen	tegen	dansrichting
	 :6-7:	 	 	handen	los,	vrouw	maakt	twee	wandelpassen	tegen	dansrichting	(zij	loopt	dus	

door),	man	maakt	rechtsom	twee	wandelpassen	en	komt	aan	de	binnenzijde	van 
de kring tegenover zijn partner uit

	 :8-9:	 	 als	maat	A	8-9
   b. heen en weer en opschuiven
B	 1-2	 	 	rechterhanden	vast	(W-houding),	vrije	hand	in	de	zij,	kleine	wisselsluitpas	

tegenover elkaar met links beginnend
	 3-4	 	 kleine	wisselsluitpas	tegenover	elkaar	met	rechts	beginnend
	 5-6	 	 als	maat	B	1-2
	 7-8	 	 	rechterhanden	los,	met	drie	stamppassen	een	wisselsluitpas	naar	rechts	om	uit	te	

komen	bij	een	nieuwe	partner	
B	 :1-6:	 	 als	maat	B	1-6
	 :7-8:	 	 	rechterhanden	los,	vrouw	maakt	met	drie	stamppassen	een	wisselsluitpas		opzij,	

man	maakt	met	drie	stamppassen	een	wisselsluitpas	rechtsom	en	komt	daarmee	
voor	de	nieuwe	partner	in	de	kring	terug

Kraben en knooien
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In	het	boekje	bij	de	CD	‘Törf	speelt	Beukema’	
TSP	003,	vroeg	de	auteur	zich	af	hoe	dansers	
de negende maat in het eerste deel zouden 
oplossen,	waar	acht	maten	gebruikelijk	is.	Na	lang	
zoeken en veel uitproberen,‘kraben en knooien’, 
vonden	we	de	oplossing	in	de	Duitse	bundel		Alte	
niederdeutsche	Volkstänze	van	Margrit	Vogt	
(1986).	In	één	van	de	dansbeschrijvingen	uit	
dit boek begroeten de partners elkaar op een 

(negende)	tussenmaat,	in	een	overigens	geheel	
andere	dans.	

De	term	‘kraben	en	knooien’	kwamen	we	tegen	
in	het	refrein	van	het	lied	‘Doar	bluit	mien	
eerappellaand’	van	de	Groningse	zanger	Ede	Staal.
De	dans	op	zich	heeft	de	kenmerken	van	een	
boerenschots.

Achtergronden
Melodie:		 	 Ms.	Beukema	ca.	1840,	nr.	23	/	Exose
Dans:	 	 	 Cees	Tempel	(2000)©
Dansbeschrijving:	 Cees	Tempel	(2000	/	2011)
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Tempo  MM  		=		ca.	138
 
Volgorde muziek	 ABCD	(Törf)
Volgorde dans abcd

Beginopstelling

dubbele	frontcirkel,
partners tegenover elkaar
man met de rug naar binnen

Beginhouding
tweehands-houding,
armen	schuin	voorwaarts
buitenvoet vrij 

Lutje schots
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2/4 maat tel a. hak/teen/riel
A	 1	 1	 plaats	de	hak	van	de	buitenvoet	schuin	voorwaarts
	 	 2	 zet	gewicht	van	de	buitenvoet	naast	de	hak	van	de	binnenvoet
	 2	 	 herhaal	maat	A	1	met	de	andere	voet
	 3-4	 	 vier	rielpassen	op	de	plaats
	 5-8	 	 herhaal	maat	A	1-4
A	 :1-8:	 	 herhaal	maat	A	1-8
   b. hak/teen/vierkantje
B	 1	 1	 plaats	de	hak	van	de	buitenvoet	in	dansrichting
  2 plaats de teen van de buitenvoet naast de hak van de binnenvoet
	 2	 	 wisselpas	in	dansrichting,	waarbij	de	tweede	pas	achterlangs	gekruist	wordt
	 3-4	 	 handen	los
	 	 	 man:	hak/teen/wisselpas	naar	het	midden	van	de	kring
	 	 	 vrouw:	hak/teen/wisselpas	naar	buiten
	 5-6	 	 hak/teen/wisselpas	in	klokrichting	(men	danst	nu	met	de	ruggen	naar	elkaar)
	 7-8	 	 hak/teen	wisselpas	naar	elkaar
B	 :1-8:	 	 herhaal	maat	B	1-8
      c. wandelen
C 1-2  binnenhanden vast
	 	 	 vier	wandelpassen	in	dansrichting,	op	laatste	tel	handen	los	en	draaien
	 3-4	 	 buitenhanden	vast
	 	 	 achteruit	met	vier	wandelpassen	verder	lopen
	 5-6	 	 vier	wandelpassen	in	klokrichting,	op	laatste	tel	handen	los	en	draaien
	 7	 	 binnenhanden	vast	en	achteruit	twee	wandelpassen	verder	lopen
	 8	 	 twee	stampen	op	de	plaats	met	respectievelijk	buiten-	en	binnenvoet
C	 :1-8:	 	 herhaal	maat	C	1-8
      d. hak/teen/polkaa
D	 1-2	 	 gewone	danshouding
	 	 	 hak/teen/zij/sluit/zij	in	dansrichting
	 3-4	 	 als	maat	D	1-2	in	klokrichting
	 5-8	 	 samen	rond	met	vier	polkapassen
D	 :1-8:	 	 herhaal	maat	D	1-8

Achtergronden
Melodie:	 	 Ms.	Beukema	ca.	1840,	nr.	21	/	Schots
Dans:	 	 	 Cees	Tempel	(2000)©
Dansbeschrijving:	 Cees	Tempel	(2000	/	2011)

Lutje,	lutke,	luttik	enz.	betekent	in	het	Nedersak-
sische	taalgebied	klein.	In	dit	geval	niet	omdat	

de dans zo klein is, maar omdat de melodie door 
Törf	maar	één	keer	gespeeld	wordt	en	nog	wel	
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zonder	voorspel.	Hetgeen	betekent	dat	de	dans	
eventueel	begonnen	kan	worden	vanaf	maat	A	3-4	
(de	rielpassen).	Indien	de	muziek	live	uitgevoerd	

wordt	kan	de	volgorde	bijvoorbeeld	als	volgt	zijn:	
(ABC)2x	D	(muziek)	en	(abc)2x	d	(dans).	
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Tempo  MM  		=		ca.	68
 
Volgorde muziek	 intro	ABCAB
Volgorde dans abcab

Beginopstelling

flankcirkel	van	paren,
gezicht	in	dansrichting

Beginhouding
open danshouding,
binnenhanden	vast	in	V-houding
buitenvoet vrij

3/8 maat tel a.
A	 1	 	 	een	walspas	in	dansrichting,	de	binnenhanden	naar	voren	zwaaien	tot	

schouderhoogte	en	je	van	je	partner	afwenden
	 2	 	 	een	walspas	in	dansrichting,	de	binnenhanden	naar	achteren	zwaaien	tot	

schouderhoogte	en	je	naar	je	partner	wenden
	 3	 	 	doordraaien,	andere	hand	vast	en	een	walspas	achteruit	in	dansrichting,	waarbij	de	

Spinn'n en naai'n
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De	melodie	is	afkomstig	uit	het	handschrift	
van	Jacob	Pieters	Beukema	(1782-1859),	
schoolonderwijzer	te	Leens.	Het	handschrift	is	
waarschijnlijk	tussen	1840	en	1850	geschreven	
voor	zijn	kleinzoon	Jacob	Jan	Beukema	(1836-
1891).	Beukema	was	behalve	onderwijzer	ook	
koster en voorzanger van de Hervormde kerk in 
zijn	woonplaats.
In het manuscript staat de dans geschreven als 
no.	17	-	Wals.	De	eerste	en	tweede	stem	(Primo	
en	Secunde)	staan	wel	onder	elkaar,	maar	los	van	
elkaar	genoteerd.

De	dans	is	gebaseerd	op	de	uitgebreide	informatie	
over	de	wals	in	Handbuch	des	Deutsche	
Volkstanzes	van	Aenne	Goldschmidt	/	Berlin	1981.
De	titel	van	de	dans	komt	uit	het	tweede	couplet	
van	het	Groningse	volkslied	‘Ain	boer	wol	noar	
zien noaber tou’ door Jaap Kunst opgetekend in 
Godlinze	in	Fivelgo.

handen	naar	voren	zwaaien	tot	schouderhoogte
	 4	 	 	een	walspas	achteruit,	de	handen	naar	achteren	zwaaien	en	je	naar	je	partner	

wenden
	 5-8	 	 	in	gewone	danshouding	vier	walspassen	in	dansrichting,	eindig	in	open	

danshouding
A	 :1-8:	 	 herhaal	maat	A	1-8
   b.
B	 1	 	 een	walspas	uit	elkaar	schuin	naar	voren
	 2	 	 een	walspas	naar	elkaar	schuin	naar	voren
	 3-4	 	 	in	gewone	danshouding	twee	walspassen	in	dansrichting,	eindig	in	open	

danshouding
	 5-8	 	 herhaal	maat	B	1-4
B	 :1-8:	 	 herhaal	maat	B	1-8,	eindig	tegenover	elkaar
   c.
C	 1-2	 	 	rechterhanden	vast	in	W-houding,	balans	in	dansrichting	en	terug,	de	rechterarmen	

zwaaien	ritmisch	mee
	 3-4	 	 	man	loopt	twee	passen	LR	in	dansrichting,	vrouw	draait	met	twee	walspassen	in	

dansrichting	rechtsom	onder	de	opgeheven	rechterarmen	door
	 5-8	 	 herhaal	maat	C	1-4
C	 :1-8:	 	 	herhaal	maat	C	1-8,	eindig	in	open	danshouding	met	de	binnenhanden	vast	in	

V-houding

Achtergronden
Melodie:		 	 Ms.	Beukema	ca.	1840,	nr.	17	/	Wals
Dans:	 	 	 Cees	Tempel	(2000)©
Dansbeschrijving:	 Cees	Tempel	(2000	/	2012)
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