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Dit maal slechts één nieuwe
dansbeschrijving: De
Spaanse wals. Ondanks het
feit dat de dans in diverse
andere dansbundels is
beschreven, is deze beschrijving misschien een antwoord op de vele vragen die
mij de afgelopen jaren zijn
gesteld. Die vragen gingen
vooral over de naam, de
bladmuziek en liedteksten.

‘het vervolg’

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

Van de redactie
Na een blijkbaar enigszins verwarrende nieuwjaarswens,
sommige mensen dachten dat ze niet alles hadden
ontvangen, nu dan toch weer een volledige nieuwsbrief.
Dit keer met aandacht voor een aantal belangrijke jubilea:
50 jaar 'De Amelanders', 100 jaar 'Aald Hielpen' en 100 jaar
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

‘afslag noord’
Ook hier één nieuwe
dansbeschrijving:
Spinn'n en naai'n,
gemaakt op walsmuziek uit het manuscript van Jacob Pieters
Beukema. Wals (Nr.17) maakt deel uit van de eerste suite.
We hebben de dans aangeleerd tijdens het Zomerfestival
in Nunspeet in 2000. Nu vind je niet alleen de dansbeschrijving, maar ook, dankzij de medewerking van de
Groningse muziekgroep Törf de volledige bladmuziek.

Daarnaast een onvoorstelbaar lange lijst van festivals en
dergelijke. Er valt dit jaar niet alleen veel te zien, maar er
gebeurt ook veel tegelijkertijd. Jammer, maar wie weet
komen we elkaar ergens tegen.
Als je behoefte hebt om je eigen activiteiten op het
gebied van Nederlandse dans en folklore in onze
nieuwsbrief te vermelden, stuur dan een mail naar
redactie@stichtingtoverbal.nl.

De oorspronkelijk CD Törf speelt
Beukema (TÖRF TSP 003) is uitverkocht, maar kan in principe via alle
bibliotheken geleend worden vanuit
de Centrale Discotheek:
www.muziekweb.nl/Link/KAX6775
Het boek Muzijkstukken / Törf speelt Beukema (ISBN
90-9011746-6) met daarin het manuscript is te koop via
www.torf.nl.

Zo nu en dan(s)
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Buiten worden we
ontvangen door een
groot metalen carrousel
samengesteld met foto's
van de diverse dansparen
van de groep, begeleid
door muziek van de twee
muzikanten.

Immaterieel Erfgoed
Het jaar 2012 is door het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) uitgeroepen tot
het jaar van het Immaterieel Erfgoed. Ter ondersteuning
is een nieuw tijdschrift verschenen: Immaterieel Erfgoed,
een tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Het is
niet alleen een vakblad, maar tegelijkertijd interessant
voor iedereen die belangstelling heeft voor dat erfgoed.
Het is de bedoeling dat dit jaar het UNSECO Verdrag ter
Bescherming van het Immaterieel Erfgoed dit jaar zal
plaatsvinden.

In de hal en een aantal
kamers vinden we niet
alleen een overzicht van
alle leden en oud-leden van de groep, maar ook een overzicht van de vele souvenirs die uitwisseling met andere
dansgroepen hebben opgeleverd. Er is veel informatie
over de gedragen kostuums en de verschillende kappen,
de originele Amelander modedracht van rond 1850.

De eerste twee nummers
zijn verschenen en
bevatten onder andere
artikelen over de volgende
onderwerpen: IJspret,
Valentijn, Vergeten
keuken, Carnaval, Graffiti,
Volkstuinen Poaskearls
en Knipkunst. Daarnaast
IJspret
Valentijn
vind je in de agenda
Vergeten keuken
gegevens over allerlei
Carnaval
folkloristische gebeurtenissen als Den-halen in Noorbeek, de Spakenburgse dagen,
Vlaggetjesdag in Scheveningen en Ringrijden in Zeeland.
Een abonnement kost € 22,-.
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Op een aantal interactieve beeldschermen kan gekozen
worden over allerlei achtergrond informatie als het
mutsen stijven, maar kan ook een groot deel van het
dansrepertoire bekeken en beluisterd worden.
Wij werden ontvangen door beheerder van het museum,
maar tevens lid van 'De Amelanders' Pieter Jan Borsch. Hij
zorgde niet alleen voor een kopje koffie, maar gaf tevens
wat extra informatie. Al met al een zeer plezierige 'visite'
en een goed begin van een leuk verblijf op het mooie
eiland Ameland.

www.jaarvanhetimmaterieelerfgoed.nl
www.volkscultuur.nl/tijdschriften_26.html

Informatie over Cultuur-Historisch museum Sorgdrager
vind je op www.amelandermusea.nl. Over de dansgroep
op www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm.

50 jaar 'De Amelanders'
Woensdag 28 maart komen wij, mijn vrouw Loes en ik
rond het middaguur met de veerboot Sier op het eiland
Ameland aan. We zijn gelokt door enerzijds een aantrekkelijk aanbod in onze regionale krant 'Tubantia' en anderzijds
een enthousiast verhaal in het blad 'FOLKLORE' van de
Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland over
de Jubileumexpositie ter gelegenheid van het 50 jarig
bestaan van de folkloristische dansgroep 'De Amelanders'.
Nadat we onze kamer in hotel Noordzee in het centraal
gelegen dorp Nes hebben achtergelaten gaan we met
de bus naar het Cultuur-Historisch museum Sorgdrager
in Hollum. Daar werd op 11 januari, exact 50 jaar na
oprichting, een tentoonstelling geopend over 50 jaar
Folkloristische dansgroep 'De Amelanders'.
De 50 jaar zijn compleet in beeld gebracht in een gedeelte
van de Commandeurswoning dat onderdeel is van
Museum Sorgdrager.

Zo nu en dan(s)

100 jaar 'Aald Hielpen'
Aald Hielpen, één van de
oudste klederdrachtgroepen
in Nederland, werd opgericht
in 1912. De kleurrijke klederdracht, de bijzondere liederen
en de oude gebruiken en
gewoonten van Hindeloopen
mochten volgens de oprichters niet verloren gaan.
Met deze doelstelling in gedachten geeft Aald Hielpen op
een eigentijds manier regelmatig voorstellingen.
Het feestprogramma begint steeds meer zijn definitieve
vorm te krijgen. Het hoogtepunt van de festiviteiten zal
plaats vinden op zaterdag 7 juli 2012.
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Tijdens de "Nostalgische dag Hindeloopen" treft u
in Hindeloopen diverse dansgroepen. Maar ook de
Hindelooper basisschooljeugd danst. Verder ziet u deze
dag oude ambachten, koren, pykjen, trekzakmuziek en
nog veel meer! Hindeloopers zijn deze dag gekleed in
nostalgische en historische kostuums.

Hindeloopen is de hele dag autovrij!

arbeiders die naar de stad trokken. De museale presentatie
verbeeldt het verval tot erbarmelijke krotten aan de
‘achterkant’ van de stad en laat zien hoe de allerarmsten er
tot het begint van 20ste eeuw een onderkomen vonden.
Van de vele sloppen in de Jordaan zijn dit het laatst overgebleven exemplaren. De gemeente Amsterdam schonk
dit cultureel erfgoed aan het Openluchtmuseum toen het
ter plaatse niet behouden kon blijven. In de (voor)huizen
aan de Westerstraat proeven bezoekers de sfeer van een
Jordanees café en ze ervaren de bedrijvigheid in het postkantoor. In het ‘Turkenpension’ is te zien hoe gastarbeiders
in de jaren zeventig hun intrek namen in een voormalige
behangerszaak. Rode draad is het ‘komen en gaan in de
Jordaan’.

Bron: www.aaldhielpen.nl

Hulde aan het dagelijks leven

De volgende groepen zullen optreden: Morris Men
(Engeland), By Folksdanslaget (Zweden), Medioburgum
(Zeeland), Mie Katoen (Nederlands met een knipoog /
Tilburg) en Appeltjes van Oranje (jaren 1945 - 1955 /
Diepenheim)

Hulde aan de jubilaris, hulde aan het dagelijks leven van
alle Nederlanders. In het feestjaar van het Nederlands
Openluchtmuseum worden er allerlei activiteiten georganiseerd en het museum geeft een kijkje achter de
schermen.

100 jaar Nederlands
Openluchtmuseum Arnhem
Van 30 maart t/m 28
oktober 2012 viert het
Openluchtmuseum zijn
eeuwfeest. Het museum
werd op 24 april 1912
opgericht te Arnhem en
opende in juli 1918 de
poorten voor het publiek. In een eeuw is het Nederlands
Openluchtmuseum uitgegroeid tot een van best bezochte
musea in Nederland, met een relevant verhaal, verbonden
met heden, verleden én toekomst.
Amsterdamse Westerstraat, komen en gaan in de
Jordaan

Tijdens de weekenden is er een feestpodium bij de
Zaanse buurt. Er vinden muziek- en dansoptredens plaats.
Onderstaande dansgroepen zullen dan optreden:
De Lebbenbruggedansers uit Borculo en de
Plaggenmeijers uit Rekken komen voor een gecombineerd
optreden op zondag 8 juli.
De Folkloregroep De Speelluden uit Westervoort
komt op zaterdag 21 juli, de Westfriese Dansgroep uit
Schagen komt op zondag 5 augustus en de Soester
Boerendansgroep uit Soest op zaterdag 18 augustus.
Het museum luidt de toekomst in met de “Amsterdamse
Westerstraat”; een indrukwekkende nieuwe presentatie
over het dagelijks leven in de Jordaan. Twee statige gevels
aan de Westerstraat, verbergen een uniek stuk stadshistorie. Drie kleine woningen, in de 18de eeuw gebouwd voor

Zo nu en dan(s)

Bron o.a.: www.openluchtmuseum.nl
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Verder lesgegeven bij:
Ik ben in Leidschendam begonnen met het lesgeven aan
volwassenen. Verder heb ik nog kinderdanscursussen
gegeven bij buurtcentrum de Mallemok in Scheveningen,
bij At va’ani in Gouda en bij Igram in Castricum. Daarnaast
heb ik op allerlei plaatsen in Nederland korte cursussen en
workshops gegeven: werelddans voor kinderen, internationaal voor volwassen en natuurlijk ook Nederlands.

Portret van een dansleider
Persoonlijke gegevens
Naam:
Maartje Ligthart
Geboren: 	15 juni 1982 in Den Haag
Woonplaats: 	Nu weer even in Den Haag om binnenkort te verhuizen naar Noord-Holland
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep:
dansdocent en kleuterjuf

Dans je zelf nog?
Omdat ik 4 avonden lesgeef, was er lang geen tijd over
voor het deelnemen aan een vaste cursus. Wel heb ik
allerlei specialisatiecursussen gevolgd en heb ik regelmatig deelgenomen aan een dansweekend. Zolang ik in
Den Haag woon mag ik meedansen in de lessen van Jan
Knoppers en na mijn verhuizing wil ik graag de specialisatiecursussen bij Perşembe in Amsterdam gaan volgen.

Wanneer ben je begonnen met volksdansen?
Ik zeg altijd dat ik (volks)
dansend geboren ben. Mijn
ouders hebben elkaar in de
volksdansles ontmoet en
mijn moeder heeft de week
voor mijn geboorte nog
gedanst. Ook mijn oma
van moeders kant heeft
vroeger gevolksdanst en
de ouders van mijn vader
hadden stapels elpees met
Oost-Europese volksmuziek. Het volksdansen zit dus in mijn genen.
Toen ik 3,5 was, mocht ik éindelijk op les bij juf Petra,
geweldig vond ik dat. Daarna heb ik overal en nergens
gedanst. Ik heb jarenlang ook lessen klassiek ballet, Jazz
en moderne dans gevolgd, om uiteindelijk toch te concluderen dat mijn passie bij de folklore ligt.

Leukste vakantiebesteding:
Cultuur opsnuiven in welk land dan ook, maar de Balkan
heeft mijn voorkeur.
Hobby’s:
Zelf dansen, lezen, fröbelen en gekke plannen maken voor
o.a. het Tienerweekend van de Stichting MASARO.
Hoogtepunt carrière:
Ik denk dat dit toch wel de kindervoorstelling “Prins Joris”
is geweest. Samen met collega en vriendin Sara Damen
hebben we een dansvoorstelling voor en door kinderen
in elkaar gezet. 50 kinderen, 150 kostuums in Theater ‘de
Vest’ in Alkmaar, een heleboel slapeloze nachten, maar een
geweldig eindresultaat. Heel erg gaaf!
Wat ik ook niet snel zal vergeten: tijdens een van onze tienerweekenden had ik de horlepiep aangeleerd. Tijdens het
laatste herhalingsblokje zette ik de muziek op en iedereen
kwam aangestormd om mee te dansen.

Dansopleiding:
Eerste nieuwe opleiding van het LCA in samenwerking
met de SKVR.
Ben je dansleider bij een groep?
Ik geef cursussen voor volwassenen bij ORO in Haarlem,
Pridini in Heiloo, FDP in Purmerend en Welsaen in
Zaandam. Daarnaast verzorg ik korte cursussen werelddans voor kinderen voor muziekcentrum Aslan in
Amsterdam.

Wie had de meeste invloed op je carrière?
Mijn moeder staat toch wel op nummer 1. Tijdens haar
opleiding, liet ze het hele gezin al maatsoorten oefenen
en door de jaren heen kon ik altijd bij haar terecht voor
advies. Cees Tempel is natuurlijk mijn grote voorbeeld
op het Nederlandse dansgebied en Jan Knoppers op het
internationale vlak. Twee wandelende encyclopedieën.
Bianca de Jong omdat ze dansen altijd zo aanleert, dat
ik me achteraf altijd afvraag hoe ze dat nu precies voor
elkaar heeft gekregen. En daarnaast alle vrienden en collega’s met wie ik eindeloos kan discussiëren over aanleermethodes, groepsprocessen, enz.
Bij deze, bedankt allemaal!

Hoe ben je met lesgeven begonnen?
Op mijn zestiende waren er weinig kinderdansdocenten
in Den Haag. Ik heb toen een jaar een soort van stage
gelopen bij de stichting Jeugd en Muziek. Mijn moeder
(dansdocent Annemieke van Wijk) en ik leidden samen de
groep, waarbij mijn moeder in het begin van het seizoen
vooral lesgaf en ik steeds meer over ging nemen. Ik ben
toen geweldig begeleid door mijn moeder. Al vond mijn
vader dat ik teveel kritiek kreeg, haha.
Het jaar daarna draaide ik mijn eigen groep.

Zo nu en dan(s)
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Wat zijn je toekomstplannen met de Nederlandse
dans?
Tja, dat is een lastige vraag. Hoe graag ik ook zoveel
mogelijk wil leren over de Nederlandse dans, er valt geen
droog brood mee te verdienen. Voorlopig zal het dus voor
mij een hobby blijven, helaas.

Overzicht festivals en dergelijke
13 mei	Molengala Denekamp
tevens districtsfestival district oost van
de FFGN
www.molndansers.nl

Waar komt je liefde voor de Nederlandse dans
vandaan?
Ondanks het feit dat ik heel erg blij word van
Macedonische riedeltjes, Bulgaarse armzwaaien en
Servische veertjes, blijft het altijd ‘buitenlands’, vreemd.
Het Nederlands is eigen. Ik ben Nederlandse en de dans zit
voorgeprogrammeerd in mijn dansgeheugen, geloof ik.

21 - 24 juni

Salland Festival Raalte
www.sallandfestival.nl

24 juni	Drentse dag in museum Ellert en
Brammert in Schoonoord
www.ellertenbrammert.nl
www.aolvolkemmen.nl
27 - 30 juni	Internationaal Folkloristisch Dansfestival
Bolsward
www.skotsploech.nl

Nederlands Danshuis Pieremachochel
Dansgroep Pieremachochel organiseert het Nederlands
Danshuis, dat eens per maand wordt georganiseerd in
buurthuis Het Bokkie aan het Elandplein in Utrecht.

27 juni - 1 juli	Internationaal Folklore Festival “ Op
Roakeldais” Warffum
www.oproakeldais.nl

Onder begeleiding van levende muziek leert u een aantal
nieuwe dansen aan. Ervaring is dus niet nodig, er worden
altijd dansen uitgelegd. Muzikanten zijn ook welkom om
mee te komen spelen met het eigen orkest.

28 juni West-Friese marktdagen in Schagen
30 augustus	(iedere donderdag)
www.westfriesefolklore.nl

Programma voor de komende tijd:
6,7 en 8 juli	Folkloristische zang- en dansgroep Aald
Hielpen 100 jaar
www.aaldhielpen.nl

12 mei 2012	Louis Saes zal deze avond de dansleiding hebben en enige dansen uit
Zuid-Nederland aanleren. De muzikale
begeleiding is in handen van het
Pieremachochel-orkest.

7 juli	Folkloredag Heerenveen
heerenveenfolklore.webnode.nl

9 juni 2012	Marieke van Leersum zal Engelse
Contradansen aanleren. De muzikale
begeleiding is in handen van het orkest
Triple time en het Pieremachochel-orkest

8 juli	100 jaar Openluchtmuseum Arnhem
www.openluchtmuseum.nl
6 - 11 juli	World Festival Parade Brunssum
www.paradebrunssum.nl

Het danshuis vindt plaats in Buurthuis Het Bokkie,
Elandplein 25, Utrecht
Bus 8, halte Robijnlaan
Toegang:
Info:
E-mail:
Bron :

6 - 13 juli	Wereldfestival van Folklore Schoten
www.festivalschoten.be

€ 7,50; begin 20.00 uur.
Marion Seeman: 020 - 637 30 24
info@DansgroepPieremachochel.nl
www.DansgroepPieremachochel.nl

18 - 22 juli	Internationaal Folklore Festival Zeeland
www.zeelandmeets.nl
21 juli	100 jaar Openluchtmuseum Arnhem
www.openluchtmuseum.nl
1 - 5 augustus	SIVI Festival Odoorn
www.sivo.nl

Zo nu en dan(s)
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5 augustus	100 jaar Openluchtmuseum Arnhem
www.openluchtmuseum.nl

Muziek en dans uit Oost-Nederland
door Cees Tempel

18 augustus	100 jaar Openluchtmuseum Arnhem
www.openluchtmuseum.nl
31 augustus 2 september

20 dansbeschrijvingen
met tekst en bladmuziek.

DOE DANS Festival Biddinghuizen
doedans.wordpress.com

Toelichting op de
dansterminologie.

22 september	Workshop en balfolk t.g.v. 100 jaar Aald
Hielpen in Hindeloopen
www.aaldhielpen.nl

Achtergrondinformatie
over dansmuziek, dansgroepen, streekdracht,
schrijfwijze van de dialecten en dansstijl. Daarnaast
diverse verduidelijkende
foto’s.

27 - 29 		Flaeijelfeest Oude- en Nieuwehorne
september
www.flaeijel.nl

Oproep

Een recensie uit de vakpers:
“… 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)

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer je onze
nieuwsbrief zou willen doorsturen naar jou bekende
dansleiders, muzikanten en andere belangstellenden.
Volg om je aan te melden voor onze gratis e-mail nieuwsbrief de volgende link:
www.stichtingtoverbal.nl/nieuwsbrief/

Colofon
Zo nu en dan(s)
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Het boek is voor € 12,90 te bestellen op:
www.tempel-fotografie.nl
Verzend- & administratiekosten:
Nederland
€ 2,50
Europa
€ 4,00

uitgave:	
STICHTING T
VERBAL
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Cees Tempel
vormgeving:
Arjen Tempel
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