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Lezing verdwaalde dansen
In 1982 trok ik gewapend met twee boekjes Nederlandse Volksdansen, geschreven door Anna Sanson‐Catz
en Anne de Koe naar Enschede om van daaruit te kijken wat er in het oosten gedanst werd. Doel was, en ik
zeg het heel eerlijk, het verzamelen van tot op dat moment onbekend Nederlands dansmateriaal ten
behoeve van volksdansend Nederland.
Met geleende opname‐apparatuur, zowel video‐ als taperecorder trok ik ‘de boer’ op.
In twee dagen tijd had ik veel onbekende dansen zien uitvoeren. Vaak werd ik met anderen uitgenodigd om
mee te doen.
In Enschede vond ik het boekje Twents Volksleven, liederen en dansen van Dr. G.J.M. Bartelink. Bekend en
onbekend dansmateriaal kwam langs, maar vooral veel interessante achtergrondinformatie.
Na drie weken was de eerste videoband vol, waren er diverse geluidsopnames gemaakt en was ik tijdens
gesprekken met leden van diverse dansgroepen een stuk wijzer geworden.
In de twee jaar daarna ging ik regelmatig terug om verder te speuren.
Naast het repertoire uit de boekjes van Sanson‐Catz en de Koe en het boek van dhr. Bartelink bleek er nog
veel meer gedanst te worden.
Via de Slegte en andere antiquariaten begon mijn boekenplank steeds meer gevuld te raken.
Opvallend waren daarbij de boeken van Line Tiggers en Willemien Brom‐Struick. Boeken geschreven vanuit
de socialistische en religieuze jongeren bewegingen.
Boeken met een zeer opvoedende doelstelling.
Maar ook boeken met geen of weinig informatie over de herkomst van de beschreven dansen.
Nieuwsgierig als ik ben leverde dat een zoektocht op naar de bronnen van dit dansmateriaal. Via Marius
Korpel, muziekuitgever en organisator van het bekende Doe‐Dansfestival en anderen kreeg ik de
beschikking over de dans‐ en muziekboeken van een aantal oud‐dansleiders als Hans Middelham, Jo
Christe, Nel Stolk en Nico Vlot.
Hiermee werd de weg geopend op zoek naar wat ik noem: VERDWAALDE DANSEN.
We laten er zes zien. Qua opnames letterlijk rijp en groen.
Kijkt u mee!
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“Sterren stralen overal”
De Sterrenpolka wordt hier gedanst door de Vasser Boer’ndaansers (opname 27 augustus 2002)
De originele naam van de dans is: Doudlebská (Polka) of Linecká uit Tsjechië.
Elders is de dans ook bekend als:
Sternpolka in Duitsland en Oostenrijk
Dona Bleska in Denemarken
Dječka Polka (kinderpolka) in Slovenië
Doudlebská betekent dans uit Doudleby, een Tsjechische gemeente in de regio Zuid‐Bohemen, district
České Budějovice. Het plaatsje telt ongeveer 400 inwoners.

Doudleby

gezongen wordt:
Táto můj, táto můj, prodejte voly
Kupte mi klobouček, samo fábory
Synu můj, synu můj, to neudělam,
pro tvojí parádu voly neprodám.
Mámo má, mámo má, prodejte husy
Kupte mi tunika, která mi sluší.
Tussen de coupletten het volgende intermezzo: tá tá tá tata, tá tá tá enz.
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vertaling:
Vader van mij, verkoop je os
en koop voor mij een zelfgemaakte hoed.
Zoon van mij, dat doe ik niet
Voor je parade verkoop ik geen os.
Moeder van mij, verkoop je gans
en koop mij een tuniek dat mij past.
tá tá tá tata, tá tá tá enz.
Karakteristiek element in de dans is de klapfiguur: 5 klappen op een melodie in 2/4 maat, hetgeen betekent
dat er over de muziek geklapt wordt.
Regelmatig, ook in diverse dansbeschrijvingen wordt dit vervangen door simpeler ritmes, bijv. 3 klappen in
eigen handen en 3 klappen tegen de hand van de buurman.
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“Een marskramer als bruiloftsgast”
Pruussen Herman wordt uitgevoerd door de Stedeker Daansers uit Diepenheim (opname 5 augustus 1982)
We vinden de dans in de bundel Bunte Tänze ‐ Zehnter Band samengesteld door Anna Helms en Julius
Blasche in 1931. De dans heet Beim Kronenwirt en is afkomstig uit Sonderburg op het eiland Alsen of Als.

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 tijdens 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
liedtekst:
Beim Kronenwirt isch heute Jubel und Tanz,
Dideldum, dideldum, dei!
Die Kathrin trägt heut’ ihren heiligen Kranz,
Dideldum, dideldum, dei!
Die Musik, die spielt und es dudelt und kracht,
Die Knödel, die dampfen, der Kronenwirt lacht!
Ho, didel ho ho ho ho!
Ho, didel ho ho ho ho!
De tekst is geschreven door K.H. Schilling.
Tekst en melodie zouden afkomstig kunnen zijn uit Midden‐ of Zuid‐Duitsland.
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Het lied telt oorspronkelijk 4 coupletten, maar volgens Helms en Blasche zong de jeugd alleen het eerste.
In de zangbundel Jan Pierewiet, samengesteld door Boy Wolsey e.a. (1936) vinden we onder de titel
Boerenbruiloft een Nederlandse vertaling van Toos Verhagen:
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), tjodideldililtjo.
De allernieuwste versie van de Boerenbruiloft is samengesteld door de leden van Folkloristische dansgroep
“De Hakkenspits” uit Venray ter gelegenheid van het 25‐jarig jubileum.
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“Nog steeds niet uitgebloeid”
De Zunneblome wordt gedanst door de Achterhoekse folkloredansers uit Ruurlo (opname 24 juli 1985)
De dans komt ook voor als Zunnerose
In De bonte Rei, een bundel volksdansen verzameld en bewerkt door Line Tiggers in 1929 uitgebracht door
de Arbeiders Jeugd Centrale te Amsterdam staat de dans beschreven onder de titel Zonnebloem. Er wordt
niets over de herkomst gezegd.

Willemien Brom‐Struick heeft de dans in haar bundel Reidansen opgenomen als Sünnross. Volgens de
auteur komt de dans uit Zuid‐Duitsland.
Maar volgens de Duitse volksdanskenner Herbert Oetke komt de dans uit Vierlande, thans gelegen in het
stedelijk gebied van Hamburg. We vinden de dansbeschrijving in de dansbundel Bunte Tänze, zweiter Band
verzameld en uitgegeven door Anna Helms en Julius Blasche in 1918.
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U ziet het landelijke gebied van Vierlande rond 1900. De rivier is de Elbe en is daar vergelijkbaar met de
Regge, de Berkel en de Vecht bij ons. Op het water zien we een zeilboot van het type dat wij kennen als
‘zomp’.
liedtekst:
Un wenn dor baben de Sünn nich weer,
denn weer dat duster op de Eer.
Sünn steiht an’n Hewen,
scheun is dat Lewen;
scheun is min Mäken,
min Greten in’n Danz to seen.
Licht as de Wulken,
gau as de Swulken,
Greten, min Máken,
wat danzt du scheun,
Du büst min Sünross,
du büst min Hartensblom,
du büst min Sünnros,
du büst min Blom.
Reck din Hand, min allerleefste Deern,
mehr as de Sünnros
heff ick dis o geern.
De tekst is geschreven door Hermann Claudius
De muziek is gecomponeerd door Hermann Schütt
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Line Tiggers vertaalt dit als volgt:
En doofde omhoog het zonnegoud
Dan werd de aarde leeg en koud.
Zon stralen zweven
Schoon is het leven
Schoon is mijn liefste en dansend schoon om te zien;
Licht als de wolken,
Snel als de valken,
Grete, mijn meiske, wat dans je schoon!
Jij bent mijn zonnebloem
Jij bent mijn hartebloem
Jij bent mijn zonnebloem
Jij bent mijn bloem.
Reik je hand mijn liefste kind
Hem, die je meer dan de zonnebloem mint.
In het boek Een wereld licht en vrij, het culturele werk van de AJC 1919‐1959, geschreven door Jan Meilof
zien we een foto van de Zonnebloem gedanst tijdens het Pinksterfeest 1931, gehouden op het Paasheuvel
terrein te Vierhouten. We zien minimaal twintig ‘zonnebloemen’. Het was dan ook één van de populairste
dansen binnen deze vereniging.

De slotfiguur van de video‐opname lijkt heel veel op de door Helms en Blasche in een voetnoot gegeven
opmerking:
‘Wenn die Vierländer bei der letzten Kehre in ausgelassene Stimmung gekommen sind, so halten die
Burschen die Arme so tief, daß sich die Mädchen drauf setzen und im Kreise von der Burschen
herumgetragen werden.’

8

STICHTING T

VERBAL

Lezing Verdwaalde Dansen

“Wat een uitgebreide familie”
In deze technisch zeer slechte opname gemaakt op de brug bij watermolen De Haller wordt Neef Karel
gedanst door de Stedeker Daansers uit Diepenheim (opname 21 juli 1985)
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 Schotse Wals,
een vrijwel identieke melodie.
Op basis hiervan beschrijft Jan Kloetstra de originele Deens versie van deze dans in zijn bundel Ald Sulver als
Omke Wobke.
De Cannenburgher Boerendansers uit Vaassen hebben deze dans de naam Neef Siemen gegeven. Bij Wi’j
eren ’t olde uit Zelhem kent men Pruissen Hendrik.
In Duitsland is de dans bekend als Vetter Michel. In Westfalen danst 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.
Al met al een zeer uigebreide familie.
De naam Neef Karel is afkomstig uit de AJC (Arbeiders Jeugd Centrale). We treffen die aan op een
gestencilde vertaling van het Tanzspiel Vetter Michel afkomstig uit Bunte Tänze, Vierter Band uitgegeven
door Anna Helms en Julius Blasche (1928).
Onderdeel van het dansspel is de oude dansvorm zoals we die kennen uit Denemarken en Friesland.
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gezongen werd:
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!
In het reeds eerder genoemde boek van Jan Meilof treffen we een foto aan uit 1932 waarop neef Karel, zijn
meisje en nog 12 andere jongelui het dansspel uitvoeren.

Wie de klap‐ en stampfiguur bij de folkloristische groepen in Oost‐Nederland heeft bedacht blijft
onduidelijk.
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“Ik vind het nu echt genoeg”
De Boerendochter wordt gedanst door de Stedeker Daansers uit Diepenheim (opname 5 augustus 1982)
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 auteur Nico Martens de dans
Boerendochter, hij vermeld 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 vermeld 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.
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In Duitsland zingt men:
Lang genug war ich ein Bauernmädchen,
saß auf meiner Schwelle und spann an meinem Rad;
Lang genug war ich ein stolzes Fräulein,
saß auf meinem Hochsitz, war immer reich und satt.
Darum bin ich froh, tanze immer so,
erste will ich sein in dem munteren Reihn.
(Schwelle ‐ drempel / Hochsitz ‐ kansel of troon / satt ‐ zelfvoldaan)
Line Tiggers vertaalde dit als volgt:
Lang genoeg was ik een boerendochter
werkte van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
Lang genoeg was ik een rijke juffer,
was altijd lui en 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.
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. In
Bretagne wordt de dans vaak uitgevoerd tijdens feestavonden: fest noz. Deze zeer drukbezochte
dansavonden hebben de Bretonse danstraditie levend gehouden. Oud en jong danst tot laat in de avond.
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“Draait een molen linksom of rechtsom?”
De Mölle wordt uitgevoerd door de Achterhoekse Folkloredansers uit Ruurlo (opname 24 juli 1985)
De dans staat beschreven in Reidansen, eerste bundel, geschreven door Willemien Brom‐Struick,
uitgegeven in 1928 te Rotterdam. De dans heet hier: Hoor de vogels fluiten!.
De uitvoering van de Achterhoekse Folkloredansers wijkt in zoverre af van de hier beschreven versie dat
men op de A‐melodie de ketting danst en op de B‐melodie de molenfiguur.
De dans komt oorspronkelijk uit Oksbøl in Denemarken en heet daar Sløjfen, wat strik betekent.
We vinden de dansbeschrijving in het boekje: Vesteregnens gamle danse, geschreven door Bent Chr.
Nielsen en in 1982 uitgegeven door Skjern‐Egvad museumforening. De muziek is daar meer gepuncteerd
geschreven, maar de dansbeschrijving is vrijwel dezelfde.

Oksbøl

In de bundel van Willemien Brom treffen we een foto aan van de ketting gedanst door meisjesgroep De
Graal uit Amsterdam
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en een tekening van de dubbele molen getekend door Pol Dom.

In Wijdenes wordt dezelfde dans met acht paren gedanst door de ‘Oud Westfriese dansgroep’. De
beschrijving is te vinden in het boekje dansen uit Noord‐Holland geschreven door Marco Bos en Kees
Notenboom. Op de door die groep gebruikte bladmuziek treffen we ook de naam Hoor de vogels fluiten
aan.
In de bundel Reidansen staat de volgende tekst die we tot op heden nog niet hebben horen zingen:
Hoor de vogels fluiten! Lente lokt naar buiten.
Laat ons dansen, dansen op de groene wei!
Hoor de vogels fluiten! Allen mee naar buiten!
Laat ons dansen, dansen in de ronderei!
Op de maat de voeten, zo, zo, zo!
Laat de wind ons groeten, heisa, ho, ho, ho!
Opvallend is het hoge tempo waarin de Mölle gedanst wordt. Het waait goed.
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Wie waren de ‘dansmeesters’ en ‐‘juffen’ die het lef en de creativiteit hadden om deze
dansen in te voeren, of weten we nog steeds niet wie het waren?
De eerste dansgroep die ik in 1982 bezocht waren de Vasser Boer’ndaansers onder leiding van de heer
Antoon Smellink. Een strenge, maar beminnelijke dansleider die ook de Mölndansers uit Denekamp onder
zijn hoede had.
Hij zocht uitbreiding van het repertoire niet in Twente, maar trok de grens over naar het Bentheimer Land.
Daar trof hij onder andere de getoonde versie van de Sterrenpolka aan.

De heer Jan Olieslag werkte bij het spoor in Ruurlo. Vanwege promotie vertrok hij met zijn vrouw Stien,
dansleidster bij de Achterhoekse Folkloredansers naar de omgeving van Rotterdam. Zijn vrouw Stien ging
volksdansen bij Nel Stolk, dansleidster bij het Rotterdams Volksdanscontact. Hier maakte mevrouw Olieslag
kennis met een uitgebreid internationaal volksdansrepertoire.
Terug in Ruurlo ging ze les geven bij de Plattelandsvrouwen en nodigde zo nu en dan haar vriendin Nel Stolk
bij haar uit. Met muziek uit de door Nel Stolk meegenomen platenspeler werden allerlei dansen
aangeleerd.
Toen mevrouw Olieslag dansleidster werd bij de Stedeker Dansers in Diepenheim breide zij het repertoire
uit met een aantal van die dansen, waaronder Pruussen Herman.

De dames Tiggers en Brom‐Struick hebben met hun dansbundels het volksdansrepertoire binnen de
jeugdverenigingen zeer duidelijk beïnvloed. Aangezien de diverse jeugdverenigingen vooral in de stedelijke
gebieden uitgebreid vertegenwoordigd waren, komen we daar nogal wat dansen uit die bundels tegen,
waaronder de Zunneblome.

Voor de dansen Neef Karel en de Boerendochter geldt hetzelfde verhaal als bij Pruussen Herman.

In de zomer van het jaar 1948 komt een groep volksdansers uit Randers in Denemarken op bezoek bij de
‘Oud West‐Friese Dansgroep’ in Wijdenes. Er wordt ook gezamenlijk gedanst. De Sløjfen wordt aangeleerd.
Direct daarna wordt de dans in het repertoire van de dansgroep opgenomen onder de naam de Molen, als
eerbetoon aan de Stofmolen die in Wijdenes staat.
In 1952 gaan twee dansparen uit Wijdenes en twee dansparen uit Ruurlo naar België. Om een gezamenlijk
programma te realiseren wisselt men een aantal dansen uit. Op 5 oktober repeteert men met de
muzikanten Klaas Roemer (viool) en Gerard Volkers (accordeon) in Amsterdam. Will Scheepers van het
Volksliedarchief en tevens bestuurslid van de pas opgerichte Federatie van Folkloristische Groepen in
Nederland maakt hier geluidsopnames. De opnames bevinden zich in het Volksliedarchief van het Meertens
instituut (band 28).
De familie Olieslag neemt de Molen mee naar Ruurlo en daar wordt het de Mölle.
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Gebruikte afbeeldingen
Landkaarten
• Tsjechië
o Origineel: Czech Republic location map.svg, gemaakt door Lencer,
o Bewerking door Arjen Tempel / Stichting Toverbal,
•

Denemarken
o Origineel: Denmark location map.svg, gemaakt door NordNordWest,
o Bewerkingen door Arjen Tempel / Stichting Toverbal,

•

Duitsland
o Origineel: Germany location map.svg, gemaakt door NordNordWest,
o Bewerking door Arjen Tempel / Stichting Toverbal,

•

Detailkaart Vierlanden
o Origineel: Pincerno ‐ Vierlande 11‐2008.PNG, gemaakt door pincerno,
o Bewerking door Arjen Tempel / Stichting Toverbal,

Foto’s en tekeningen
• Zonnebloem
uit: De Bonte Rei
•

Vierlande, getekend door Oscar Schwindrazheim, 1898
Pincerno_‐_Vierlande_1898.jpg

•

Zonnebloem op de Paasheuvel
uit: Een wereld licht en vrij, het culturele werk van de AJC 1919‐1959

•

Neef Karel
uit: Een wereld licht en vrij, het culturele werk van de AJC 1919‐1959

•

Meisjesgroep De Graal uit Amsterdam
uit: Reidansen, eerste bundel

•

Dubbele molen, getekend door Pol Dom
uit: Reidansen, eerste bundel

Met hartelijke dank aan mevrouw Nora Meilof‐Witte voor de toestemming om de foto’s uit Een wereld licht
en vrij, het culturele werk van de AJC 1919‐1959 te mogen gebruiken.

Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Mochten er personen of
instanties zijn die menen aanspraak te maken op bepaalde rechten, dan wordt hun vriendelijk verzocht
contact op te nemen met Stichting Toverbal.

17

STICHTING T

VERBAL

Zevenblad 48
NL-7623 CG Borne
Tel: +31-74-2783429
www.stichtingtoverbal.nl
info@stichtingtoverbal.nl

