nummer 75
maart 2015

colofon
Forum is een uitgave van
stichting platform nederlandse folklore
secretariaat
Margrietlaan 3
5591 GG Heeze
E-mail: platformnederlandsefolklore@gmail.com
Website:
www.platformnederlandsefolk
lore.nl
facebook:
www.facebook.com/Platform
NederlandseFolklore
KvK nummer: 41094348
redactie
Marion Seeman
Wognumerstraat 211
1023 CH Amsterdam
tel 020 – 6373024
vormgeving
Hans van Buuren
dupliceren
de Boelakkers Heeze
data nieuwsbrief 76
inleverdatum kopij tot
15 mei 2015
verschijningsdatum
begin juni 2015

Donateurs
De doelstelling van de Stichting
Platform Nederlandse Folklore
is het verbeteren van het imago
van de Nederlandse folklore,
vooral op het gebied van de
dans en dansmuziek en het
verbeteren van de kennis op
kostuumgebied.
Onze wens is niet primair zelf
activiteiten organiseren, maar
ze bekend en toegankelijk te
maken voor belangstellenden.
Wil je verzekerd zijn van onze
informatie en/of steun je onze
doelstellingen, dan kun je donateur worden van onze stichting.
Voor verenigingen is dit €23,50
per jaar en voor particulieren
€7,50 per jaar.
Hiermee kunnen we voor onze
donateurs de driemaandelijkse
nieuwsbrief verzorgen en hebben we financiën voor eigen
evenementen.
Het verschuldigde bedrag kun
je overmaken op rekening:
NL80 RABO 0171 5130 45 ten
name van Stichting Platform
Nederlandse Folklore te Heeze.
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Behoefte aan nieuw bestuurslid
Rond 1990 was ik een van de twee mensen die een “hartenkreet” schreven in de
“Volksdans” van het toenmalige LCA om hun nood te klagen over het slechte
imago van de Nederlandse dans. Er is toen het een en ander in beweging gekomen en als gevolg daarvan is in 1992 ons Platform opgericht. Sindsdien hebben
we met elkaar hard gewerkt en organiseren we o.a. eens per jaar een treffen van
groepen uit de verschillende stromingen binnen de Nederlandse dans waardoor
er meer begrip en waardering is gekomen voor elkaars uitgangspunten. De Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland heeft sinds een aantal jaren
zelfs een van de leden van hun hoofdbestuur afgevaardigd naar ons bestuur om
de contacten te onderhouden en zijn er inmiddels plannen voor een samenwerking waarbij alle stromingen uit het “Nederlands” welkom zouden kunnen zijn.
We zijn dus duidelijk op de goede weg.
Inmiddels word ik dit jaar echter 74 en vind ik het hard nodig te worden opgevolgd door iemand met jonger bloed en frisse ideeën om vorm te gaan geven
aan de samenwerking met de zich ook vernieuwende Federatie. Voel je hier iets
voor, neem dan eens contact op met Marion Seeman (tel.020 6373 024, e-mail:
marion.seeman@gmail.com of mijzelf tel 040 2262 566, e-mail:
hans.van.buuren@outlook.com
Hans van Buuren

Samenwerking met Federatie voor Folkloristische
Groepen in Nederland
Het bestuur van het Platform heeft onlangs weer een bijeenkomst gehad met het
bestuur van de Federatie waarin we besproken hebben hoe we nader kunnen
samenwerken. Een van de resultaten uit deze bijeenkomst is dat we onze donateurs willen laten kennismaken met het kwartaalblad van de Federatie, het blad
Folklore. U krijgt dit blad dit jaar 3 x toegestuurd. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Forum verzenden per e-mail
De verzending van ons kwartaalblad Forum werd tot op heden per post gedaan,
maar de tijd is aangebroken dat we ook per e-mail onze activiteiten bekend gaan
maken. Het scheelt uiteraard in papier en kosten, en is ook sneller bij onze donateurs. We willen dit in het nieuwe jaar met het maart nummer gaan doen. Wij
hebben niet van alle donateurs de e-mail adressen, graag aan ons doorgeven,
zodat ook die mensen Forum digitaal kunnen ontvangen. Voor diegenen die niet
over e-mail beschikken, versturen wij ons blad per post. Graag het e-mail adres
doorgeven via: platformnederlandsefolklore@gmail.com of
telefonisch 040-2263334.

Groepen stellen zich voor
Het Platform heeft een aantal groepen als donateur en het leek ons een goed
idee de groepen de gelegenheid te geven zich aan de donateurs voor te stellen.
Elk nummer zullen we een groep vragen een stuk te schrijven, zodat we een
beeld krijgen hoe groepen de Nederlandse Folklore in dans, muziek en kostuum
aan anderen tonen en uitdragen. Deze keer zal de Folkloristische dansgroep
Nipah uit Den Haag zich voorstellen.
Nipah is voortgekomen uit een dansgroep van de sociëteit in de Petrakerk in
Den Haag. Nipah is de naam een snel groeiende boom in Azië. De groep bestaat
sinds 1967.
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Behalve van o.a. onze Roemeense, Bulgaarse en Chassidische choreografieën
houden we ook erg van Nederlandse dansen. De eerste series werden door Erda
Baerents gemaakt, dat waren de bekende dansen uit het Groene Boekje, maar
dan in choreografie gezet. Later ontmoetten wij Guus van Kan en die is een
soort van huischoreograaf van ons geworden. Zijn stukken zijn op Nederlandse
(of Belgische) muziek en hebben altijd een thema, passen uit de traditionele
folklore en vaak krijgen we als dansers de opdracht om zelf iets te ontwikkelen.
Guus zegt dan wel wat er al of niet gepast is.
Zijn eerste stuk voor ons was Op Schoot, gemaakt voor ons en onze kinderen,
want er was een tijd dat onze eigen kinderen meedansten. Die werden volwassen en de choreografieën met hen groeiden mee. Jongere broertjes kregen rollen
die eerst voor de oudsten waren en de oudsten kregen volwassen rollen. De
ouders kregen een stuk over kinderen die uit huis gingen waardoor ouders kamers opnieuw konden verdelen en inrichten; “Het verlaten Nest” . Nu zijn de
eerste kleinkinderen in de groep en soms lenen we kleine dansers van de groep
van Jeugd en Muziek in Den Haag. Want dat is iets wat voor ons heel belangrijk
blijft: dansen met kinderen en samen plezier daaraan beleven.
Sinds 2005 hebben we ook een huisorkest: Bobander.
Zij begeleiden ons bij optredens maar ook bij dansfeesten, zoals het Kliekjesbal
in december en bij de afsluiting van het seizoen met Dansen in het bos. Op onze
wekelijkse oefenavonden moeten we ons behelpen met CD’s maar daardoor
ervaren we de keren dat we met orkest kunnen dansen als een kadootje.
Behalve de “gewone” optredens in bejaardenhuizen, ons aandeel in de jaarlijkse
Dansfabriek van het Holland Dance Festival en het Zomerfeest op de Stadsboerderij worden we de laatste tijd ook vaak gevraagd voor de internationale
activiteiten in onze stad en hebben we laatst het meest saaie bruggetje in Den
Haag versierd met IJswals en Horlepiep, een muzikant en een meisje met een
brugwachtersklompje, tijdens de rondvaarten van de Haagse Grachtenpracht.
Guus van Kan heeft ons een keer meegenomen naar een festival in Zagreb, toen
nog met onze kinderen. Het was een feestje, samen orkest Iduna. Nu blijven we
lekker dichtbij huis; het is ingewikkeld met al die werkende, studerende en
schoolgaande dansers om tegelijk een week vrij te krijgen.
We laten onze dansen zien in diverse klederdrachten. In onze kasten hangt:
Marken en Volendam, Zuid-Beveland en Urk. De serie van “Vlas tot Toer”,
gaat in het Limburgs, compleet met echte toeren, maar we dansen ook heel
graag in het Schevenings, o.a. in onze nieuwste choreografie “Vlaggetjesdag”
Tenslotte zijn we bijna buren, het scheelt 2 kilometer ongeveer. Van al deze
drachten hebben we de wilde, bruilofts-, rouw-, werk- en zondagse varianten.
Veel uit de plaatsen zelf, de kisten in het museum, de vrouwen en mannen uit de
dorpen die ons zo mooi mogelijk aankleden. Soms ook zijn er onderdelen consciëntieus nagemaakt door mensen uit de groep Als we tijdens optredens uitleg
geven over de kostuums, doen we dat per “familie”; een (dans-)vader en moeder
met hun kinderen, dan zijn er veel verschillen te zien.
Ik weet niet precies wanneer ik voor het eerst hoorde van het Platform.
Ik kan me wel nog heel goed de Dag van de Nederlandse Dans voor de geest
halen, waaruit volgens mij de activiteiten van het Platform zijn ontstaan. De
Dag in Zwolle en die in Elburg in1995 waar we met onze groep optraden met
een draaiorgel. Zoveel mensen die bezig waren met de Nederlandse dans. En
nog steeds, want laatst op de Platformdag in Koedijk, met dansers uit Friesland,
Noord-Holland en Paloïna met zoveel jeugd, allemaal met plezier dansen op
Nederlandse muziek en Nederlandse liedjes. Oké, het zijn minder mensen dan
“vroeger”, maar we zijn er nog steeds en natuurlijk moeten we van alles blijven
verzinnen, om het niet verloren te laten gaan, maar laten we vooral ervan genieten en lekker Nederlands blijven dansen.
Annemieke van Wijk, dansdocent bij Nipah
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Activiteiten
8 maart:, Neede.
16e Needse folkloremiddag, georganiseerd door de Needs Havezathe Dansers.
Adres: Restaurant Het Haantje, Borculoseweg 111, Neede.
Toegang: gratis. Info: info@havezathedansers.nl
14 maart, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Gehele avond dansbal, muzikale begeleiding door het orkest van Pieremachochel.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur, toegang: 7,50 euro.
Info: 020-6373024, info@dansgroeppieremachochel.nl
www.dansgroeppieremachochel.nl
3-6 april, Lisse
Oud Hollands weekend in de Keukenhof, optredens van verschillende
folklore- en volksdansgroepen in klederdracht.
Info: www.keukenhof.nl
11 april, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. De dansgroep Nipah uit Den Haag komt
op bezoek en zal een kort optreden geven, daarna dansbal olv orkest van Pieremachochel.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur, toegang: 7,50 euro.
Info: 020-6373024, info@dansgroeppieremachochel.nl,
www.dansgroeppieremachochel.nl
9 mei, Utrecht
Muziekworkshop Deense dansmuziek olv Deense muziekgroep Maries Kiks
(www.marieskiks.dk)
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 14-17 uur. Toegang: 17,50 euro.
Info: 020-6373024, info@dansgroeppieremachochel.nl,
www.dansgroeppieremachochel.nl
9 mei, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. De Deense muziekgroep Maries Kiks
(www.marieskiks.dk) zal een aantal Deense dansen aanleren. De deelnemers
van de muziekworkshop van ‘s middags zullen voor de begeleiding zorgen. Na
22.00 Nederlands dansbal olv orkest Pieremachochel.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht,
Tijd: 20.00 uur, Toegang: 7,50 euro,
Info: 020-6373024, info@dansgroeppieremachochel.nl,
www.dansgroeppieremachochel.nl
9 mei, Rekken
Nationale Molendag, optreden van de Plaggenmeijers.
Adres: Piepermolen.
Info: info@de-plaggenmeijers.nl
15 mei, Nunspeet
Eibertjes dag. Braderie met op het Marktplein demonstraties van een 15-tal
oude ambachten en optreden van oa de Eastergoa skotsers uit Burgum.
Info: eastergoaburgum@live.nl
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23-25 mei, Diepenheim.
9e meerdaags festival met optreden van oa de Spierdijker dansers.
Info: info@stedeker-daansers.nl
30 mei, Enter
In Enter wordt de Enterse Ganzenmarkt gehouden. Een evenement met als thema het historische ganzendrijven in Enter, waarbij ganzenhoedsters in oude
klederdracht door de straten lopen met een koppel ganzen. Verder zijn er oude
ambachten, optredens van de Enterse Leesanghers, de Enterse Klompendansers,
en de Diepenheimse kinderdansgroep De Krummels te zien.
Adres: Hogebrink 4, 7468 CB Enter.
Tijd: 10-14 uur.
Info: 0547-383854, enterseklompendansers@gmail.com
7 juni, Delden
Historische dag met optreden van folklore groepen uit Midden Twente.
Adres: Langestraat, Delden.
Info: lkatier@hetnet.nl
13 juni, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Jan van der Meulen (dansmeester van de
Ljouwerter Skotsploegh) zal Friese dansen aanleren, daarna dansbal olv orkest
van Pieremachochel.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: 020-6373024, info@dansgroeppieremachochel.nl,
www.dansgroeppieremachochel.nl
4 juli, Heerenveen
Folkloredei met oa een optreden van de Tjonger Skotsploech.
Info: eastergoaburgum@live.nl
11 juli, Zelhem
Vijfjaarlijks folkloristisch dansfestival met oa optredens van de Folkloristische
dansgroep Wi'j eren 't Olde.
Info: info@wijerentolde.nl , www.ifdzelhem.nl
23 juli, Delden
Twentse avond in schaapskooi.
Adres: Bornsevoetpad 5, Delden.
Info: sikahert@kpnmail.nl
23- 26 juli, Hellendoorn
Folklore festival Hellendoorn met oa optredens van de Iesselschotsers uit
Steenderen.
Info: fdhellendoorn@hotmail.com , www.folkdancehellendoorn.nl
6 augustus, Delden
Twentse avond in schaapskooi.
Adres: Bornsevoetpad 5, Delden.
Info: sikahert@kpnmail.nl
30 augustus, Borculo
Folklore middag bij Boerderij museum de “Lebbenbrugge” in Borculo, met oa
optredens van de Lebbenbrugger dansers.
Info: info@lebbenbruggedansers.nl
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Musea
gehele jaar, Apeldoorn
Adres: Paleis Het Loo Nationaal Museum, Koninklijk Park 1, Apeldoorn.
Tijd: di t/m zo en feestdagen 10-17 uur.
Info: 055-5772400, www.paleishetloo.nl
gehele jaar, Arnhem
Nederlands Openluchtmuseum. " Breien, kun jij het al?” Op het kindererf

leer je breien met wol van de museumschapen. De wol is geverfd met
planten uit de kruidentuin. In de weekenden en vakanties tussen 10-18
uur, doordeweeks tussen 13-17 uur. Kinderen kunnen een breidiploma
halen. Het museum is gesloten in de periode 12 jan t/m 31 mrt, alleen in
de weekenden geopend als wandelpark.
Adres: Schelmseweg 89, 6816 SJ Arnhem.
Info: 026-3576111, www.openluchtmuseum.nl
gehele jaar, Broek op Langedijk
Museum “Zo was’ t”, met vaste collectie: Mode en streekdracht van 1800 tot

1930, Kinderkleding van 1840 tot 1930.
Adres: Dubbelebuurt 15a, Broek op Langedijk.
Tijd: ma t/m vr 11-16.30 uur, za en zo 12-16.30 uur.
Info: 0226-341963, info@museumzowast.nl ,www.museumzowast.nl
gehele jaar, Dokkum
Admiraliteitshuis, met o.a. Friese kostuums.
Adres: Museum Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum.
Info: 0519-293134, info@museumdokkum.nl, www.museumdokkum.nl
gehele jaar, Ede
Historisch museum Ede, in oude stationsgebouw, met o.a. klederdracht.
Adres: Museumplein 7.
Tijd: di t/m za 13.30-17 uur, zo tot 16 uur.
Info: 0318-619554, info@historischmuseumede.nl,
www.historischmuseumede.nl
gehele jaar, Enkhuizen

Zuiderzee museum, binnen- en buitenmuseum.
Adres: Wierdijk 12-22 1600 AA Enkhuizen.
Info: 0228 - 351111, info@zuiderzeemuseum.nl , www.zuiderzeemuseum.nl
gehele jaar, Epe
Veluws streekmuseum Hagedoorns Plaatse.
Adres: Ledderweg 11, Epe.
Tijd: di t/m vr 11-17 uur, za 13.30-17 uur.
Info: 0578-627162, info@hagedoornsplaatse.nl, www.hagedoornsplaatse.nl
gehele jaar, Goes
Museum de Bevelanden.
Het museum is gevestigd in een voormalig klooster, dat ook lange tijd als weeshuis dienst heeft gedaan. In het museum zijn permanente tentoonstellingen over
oa: merklappen, de stad Goes en Bevelandse klederdracht.
Adres: Singelstraat 13, Goes.
Tijd: ma t/m vrij 11-17 uur, za en zo 13-17 uur, feestdagen gesloten.
Info: 0113-228883, info@hmdb.nl, www.hmdb.nl
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gehele jaar Huizen,
Het Schoutenhuis: In het Huizer museum zijn o.a. tentoonstellingen te zien die
een beeld geven van de historie van Huizen. Aparte klederdracht zaal.
Adres: Achterbaan 82, Huizen.
Tijd: di t/m za 13.30 - 17 uur, feestdagen gesloten.
Info: 035 -525 02 23, info@huizermuseum.nl, www.huizermuseum.nl
gehele jaar, Katwijk
Katwijks museum, met o.a. uitgebreide collectie klederdrachten en accessoires
uit Katwijk en Rijnland.
Adres: Voorstraat 46, Katwijk.
Tijd: di t/m za 10-17 uur.
Info: 071 - 401 30 47, info@katwijksmuseum.nl, www.katwijksmuseum.nl
gehele jaar, Noordhorn
Kostuummuseum De Gouden Leeuw.
Adres: Langestraat 48, Noordhorn.
Tijd: za 13-17 uur, februari gesloten.
Info: 0594-503804, degoudenleeuw@planet.nl, home.kpn.nl/pilat004
gehele jaar, Noordwijk
Museum Noordwijk, met o.a. streekdrachten Noordwijk.
Adres: Jan Kroonsplein 4, Noordwijk.
Tijd: di-za 11-17 uur, zo 14-17 uur.
Info: 071-3617884, klederdracht@g-o-n.nl ,www.g-o-n.nl
gehele jaar, Oldebroek
Boerderijmuseum De Bovenstreek.
Adres: Bovenstraatweg 10-1, Oldebroek.
Tijd: di 13-17 uur.
Info: 0525-631457, bovenstreek@hetnet.nl , www.museumoldebroek.nl
gehele jaar, Schoorl
Museum ’t Witte Paard met o.a. West-Friese klederdracht.
Adres: Heereweg 217, 1871 EG Schoorl.
Tijd: toegankelijk voor groepen op afspraak.
Info: 072-5093089, boerderij@t-witte-paard-te-schoorl.nl
www.t-witte-paard-te-schoorl.nl
gehele jaar, Sint-Oedenrode
Museum van Brabantse Mutsen.
Adres: St Paulusgasthuis, Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode.
Tijd : di t/m do 10-13 uur, vr en za 10-16 uur en op afspraak.
Info: 0413-474100, sintoedenrode.wordpress.com
gehele jaar, Spakenburg
Museum Spakenburg
Adres: Oude Schans 47-63, Spakenburg.
Tijd: woe t/m za 12-16 uur.
Info: 033-298 33 19, info@museumspakenburg.nl, www.museumspakenburg.nl
gehele jaar, Staphorst
Museumboerderij, men toont u de veelzijdige en kleurrijke cultuur van Staphorst.
Adres: Gemeenteweg 67, 7951 CE Staphorst
Tijd: woe en za 13-17 uur.
Info : 0522 462526, museumboerderij@staphorst.nl
www.museumboerderijstaphorst.nl
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gehele jaar, Uden
Museum de Muts. Folkloremuseum met Brabantse poffers uit 1850-1950.
Adres, Hurk 101, Uden.
Tijd: iedere 1e zondag van de maand van 13-17 uur en op afspraak.
Info: 0413-260126, info@museumdemuts.nl, www.museumdemuts.nl
april t/m oktober, Urk
Museum Het Oude Raadhuis.
Adres: Wijk 2-2, Urk.
Tijd: ma t/m za 10-16 uur.
Info: 0527 - 68 40 40, museum@solcon.nl, www.museum.opurk.nl

www.platformnederlandsefolklore.nl
www.facebook.com/PlatformNederlandseFolklore
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