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Voorwoord door 
Bart Jansen:    
 
In deze nieuwsbrief 
gaan we eerst in op 
een hernieuwde 
kennismaking met  
‘Andere Nederlandse 
Dansen’  van de CD 
Voetje voor Voetje.  
 
Voor sommigen zal 
het de eerste keer 
zijn om deze 
Nederlandse dansen 
te leren en voor 
anderen kan het een 
herhaling zijn van in 
het verleden aangeleerde dansen van Voetje voor Voetje.   
Meer informatie over deze dansdag vinden jullie in deze Nieuwsbrief.  
In september heeft het bestuur van Levende Folklore in Amsterdam een gesprek gehad met 2 
bestuursleden van de FFGN. Een verslag vinden jullie terug op pagina 3.  
 
Verder hebben enkele bestuursleden van Levende Folklore een netwerkbijeenkomst van het 
Kenniscentrum Immaterieel erfgoed bezocht en een koepeldag van het LKCA bijgewoond. 
Lily Hartogs is samen met Jan van der Meulen op 2 november naar het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland gegaan, waar de recente ontwikkelingen van immaterieel 
erfgoed aan de orde kwamen en er was een workshop over vrijwilligersmanagement.  
Marion Seeman zal verhalen van haar deelname aan de Landelijke Koepeldag Amateurkunsten 
op 2 november van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).  
 
Tenslotte in deze nieuwsbrief een nadere kennismaking met de volksdansgroep Oriënt uit 
Culemborg. Zij hebben een verhaal geschreven naar aanleiding van verschillende optredens 
van dit najaar. Op meerdere pagina’s van deze nieuwsbrief ziet u veel foto’s van Oriënt.  
 
Oproep aan andere dansgroepen:  
Levende Folklore vindt het belangrijk dat dansgroepen zich laten zien in deze nieuwsbrief. Wilt 
u net zoals Oriënt in de picture gezet worden, laat het weten, stuur foto’s en een verslag over 
bijvoorbeeld een bezoek aan een festival of over de optredens gedurende de laatste maanden.  
We zijn binnen de stichting Levende Folklore erg benieuwd naar de wederwaardigheden en 
naar de ervaringen van de verschillende dansgroepen in Nederland.  

 
En tenslotte wenst de redactie van de 

Nieuwsbrief Levende Folklore  
alle lezers prettige Kerstdagen, 

een goed uiteinde en de beste folklore-wensen voor 2020. 
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Voetje voor Voetje, andere Nederlandse dansen: 
 
Ruim 15 jaar geleden kwam het project Voetje voor Voetje tot stand. Dansleiders maakten in 
2003 een serie van 20 “andere Nederlandse dansen” op muziek, aangeleverd door Syncoop 
Producties. Het betreft een project in samenwerking met het toenmalige LCA (Landelijk 
Centrum Amateurdans) en Nederlands Centrum voor Volkscultuur.  
 
Bij Levende Folklore willen wij een aantal dansen van Voetje voor Voetje weer onder de 
aandacht brengen op een dansdag in De Bilt op zaterdag 7 maart 2020. 
    
Vooral de dansdocenten en dansers die het programma van Voetje voor Voetje niet kennen, 
nodige wij extra uit om aan deze dag mee te doen.  
 
Hoe ziet de dag eruit? 
In de middag zal door 
Floortje Doeksen en 
Victor Peeters in twee 
workshops van 1 ½ uur 
een aantal dansen 
worden aangeleerd van 
Voetje voor Voetje. Het 
zijn twee jonge 
dansdocenten die met 
veel plezier deze dag 
zullen laten spetteren 
met hun energie.   
 
Om 17.30 uur kan 
gebruik gemaakt worden 
van een heerlijk 
stamppotbuffet. Om een 
beetje uit te buiken 
kunnen we om 19.00 uur 
genieten van een kort 
optreden van 
Dansensemble Phoenix 
uit Apeldoorn, waarna 
het dansbal kan 
beginnen.                  Foto: Dansensemble Phoenix uit Apeldoorn komt op dansdag ‘Voetje voor Voetje’ 

 
Het dansbal wordt begeleid door de jonge muzikanten van orkest de Bände en de dansen die ’s 
middags aangeleerd zijn, zullen zeker die avond op het dansbal nog herhaald worden.  
 
Deze dansdag vindt plaats in Cultureel & Vergadercentrum H.F. de Witte, Henri Dunantplein 4 
in De Bilt. De inloop is vanaf 13.00 uur.  
De kosten voor de gehele dag bedragen € 40,= per persoon inclusief het stamppotbuffet 
(exclusief drankjes) en de deelname aan het dansbal. Donateurs van Stichting Levende 
Folklore krijgen € 2,= korting. 
Opgeven kan via het formulier op de website.  
 
Houdt onze Facebook pagina en website  in de gaten voor nieuwe berichten over deze dansdag 
Voetje voor Voetje en onze website.   
 
 We hopen op een hoge opkomst.  

 Laat je dus niet weerhouden en stort je eens in andere Nederlandse dansen.  

 Geniet van de muziek en de dansen van Voetje voor Voetje.  
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Stichting Levende Folklore in contact met de FFGN 
 
Zoals al in de vorige nieuwsbrief aangekondigd: op 6 september jl. had ons bestuur een 
gesprek met een delegatie van het bestuur van de FFGN. Onderwerp was hoe kon worden 
samengewerkt ten behoeve van het maken van een erfgoedzorgplan, waar onze stichting mee 
bezig is. Omdat de FFGN ook de Nederlandse Folklore een warm hart toedraagt, is het 
belangrijk dat in ieder geval beide organisaties samen toekomst geven aan het erfgoed van de 
Nederlandse Folklore. 
Het was een prettig gesprek waarin vooral  het belang van het maken van het erfgoedzorgplan 
aan de orde kwam en waarin beide organisaties met 
elkaar samen zouden kunnen optrekken. 
 
Het maken van dat erfgoedplan is veel werk:  omdat er 
veel moet worden beschreven zoals de kernwaarden van 
je erfgoed, wat hoort en wel en niet bij, waar is welke 
kennis en wat is ervan vastgelegd. Vooral ook moet 
beschreven worden wat de huidige problemen zijn, wat 
er al aan gedaan is en welke plannen er zijn voor de 
toekomst zoals activiteiten om het erfgoed in de huidige 
tijd te behouden, te vernieuwen en te borgen. Kortom 
een karwei waar veel tijd voor nodig is. 
 
Is het erfgoedplan beschreven en goedgevonden door 
het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, dan 
komt men in de zgn. Inventaris en wordt er regelmatig 
door het Kenniscentrum de voortgang gemonitord van 
de uitvoering van de plannen.  
Duidelijk was dat het goede gesprek van 6 september 
voortgezet moet worden. Dat betekent dat een 
afvaardiging van onze Stichting in februari 2020 het 
gesprek met het hele bestuur van de FFGN zal aangaan.  
En te verwachten is dat hieruit ook de nodige 
overleggen zullen volgen. Vooral om, niet  alleen met 
het bestuur, maar ook met de aangesloten leden van de 
FFGN plannen te maken over hoe ook  zij een bijdrage 
zouden kunnen leveren ten behoeve van het maken van 
het erfgoedzorgplan. Wordt dus vervolgd.  
 

 
 
De Landelijke Immaterieel Erfgoeddag op 2 november 
 
Onder de uitdagende titel “de Gemene Deler” organiseerde het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed begin november een dag voor diverse  organisaties/beoefenaars van Immaterieel 
Erfgoed (IE) die actief bezig zijn in het Netwerk en de Inventaris van de Nederlandse lijst. 
Tijdens de dag werd eerst op zoek gegaan naar wat alle beoefenaars van het erfgoed met 
elkaar verbindt. Zij hebben vaak meer gemeen met elkaar dan op het eerste gezicht lijkt. 
 
Over de streep 
In een nieuwe werkvorm “over de streep”  werden  vertegenwoordigers van diverse groepen 
geconfronteerd met stellingen over zaken die in zijn algemeenheid op het erfgoed van 
toepassing kunnen zijn. Door wel of niet”” over de streep”” te gaan kon je aangeven of deze 
stelling wel of niet voor je organisatie gold. Zo werd duidelijk of er wel of niet goede relaties 
met je gemeente waren, of financiën een bedreiging vormden voor je erfgoed, of je vond of 
jongeren nog wel of niet geïnteresseerd waren in je erfgoed. Uitwisseling van ideeën en 
ervaringen leidden dan soms ook tot waardevolle inzichten. 
 
#DITOOK?! 
In het programma werden ook recente ontwikkelingen gemeld en werd een nieuwe – 
bewustwordingscampagne- van het Kenniscentrum gelanceerd: nl.  #DITOOK?! Bedoeling 
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hiervan is dat via Social Media  ( Facebook, Instagram en Twitter) erfgoed organisaties laten 
zien - met gebruik van hashtag- wat er zoal aan immaterieel erfgoed in Nederland is. Immers 
het erfgoed is in alle streken van het land aanwezig en in steden en dorpen zijn 
honderdduizend beoefenaars actief.  
 
Motiveren en Bewust maken 
Behalve  bewustwording is ook educatie een van de taken van het Kenniscentrum. Tijdens de 
IE-dag waren er daarom in de middag interactieve ”hacketons” (eigentijds woord voor korte 
brainstorm-sessies) waarin deelnemers  aan de hand van vragen, goede ideeën en tips naar 
voren konden brengen. Een paar vragen/stellingen in de Hacketons Motiveren /Bewustmaken 
waren bijvoorbeeld: 

- Hoe kun je de inwoners van je gemeente verleiden om vrijwilligerstaken op zich te 
nemen? 

- Hoe kun je deelnemers aan je immaterieel erfgoed bewust maken dat ze in een traditie 
staan? Hoe laat je zien dat het meer is dan een leuk feestje? 

- Hoe kun je met de generatieverschillen binnen je erfgoed (-gemeenschap) omgaan, 
zodat er ruimte is voor inbreng van de jongere, als van de oudere generaties? 

Op een geanimeerde manier werd er in de sessie met elkaar gesproken en uitgewisseld, wat 
vaak inspiratie opleverde waarmee men weer naar huis kon gaan. 
 
Vrijwilligers. 
En dan waren er nog workshops 
over vrijwilligersmanagement. 
Immers alle 
erfgoedgemeenschappen hebben 
met vrijwilligers te maken. En het 
belangrijke is hoe ervoor te 
zorgen dat zij en de organisatie in 
goede samenwerking voor elkaar 
krijgen wat er moet gebeuren.  
 
Interessant was ook dat de 
deelnemers van de workshop een 
vragenlijst gingen invullen met 
vragen als:  Wat zoek je in 
vrijwilligerswerk? Uitdaging, 
veiligheid, ben je zelfgericht of 
omgevingsgericht? 

Foto boven: Oriënt in Ruurlo (fotograaf Frits Couwenberg) 
Vrijwilligerskwadrant  
Uit deze vragenlijst – het zgn. vrijwilligerskwadrant-  kwam uiteindelijk naar voren welk type 
vrijwilliger je bent: een ondernemer, een stimulator, een dienstverlener of een regelaar. 
De deelnemers kwamen tot de conclusie dat je in een vrijwilligersorganisatie eigenlijk alle 
typen zou moeten hebben. Immers, als alle vrijwilligers van hetzelfde type zijn in een club 
zijn, kan dit wel eens tot moeilijk werkbare situaties leiden. 
Duidelijk was, dat er vele kanten aan vrijwilligersmanagement zijn, zoals nieuwe versus oude 
vrijwilligers en het vrijwilligerswerk in de 21e eeuw.  
 
Tijdens de dag werd er in de (lunch)pauzes ook het nodige met elkaar uitgewisseld en kon er 
desgewenst een bezoekje gebracht worden aan de stand van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. 
 
Al met al kijken twee van onze bestuursleden, die de dag meemaakten terug op een heel 
nuttige en plezierige dag, die een muzikale afsluiting kreeg. 
 
Voor meer informatie over het Immaterieel erfgoed: zie www.immaterieelerfgoed.nl 
 
Lily Hartogs 
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Verslag LKCA koepeldag op 2 november in Utrecht 
 
Dag werd gevuld met een algemeen deel, workshops en een plenair deel. 
 
Algemeen deel door voorzitter LKCA Sanne Scholten, uitleg over geldstromen en 
mogelijkheden. Veel geld is gegaan naar provincies en gemeenten, daar is specifiek geld voor 
cultuurparticipatie, niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. Het doel is zoveel 
mogelijk mensen mee laten doen. LKCA kan als beschouwer (doet onderzoek), verbinder (via 
koepeldag als deze) en aanjager (via programma cultuurparticipatie) dienen. Als koepel kun je 
ook een beroep doen op LKCA vanwege expertise op het gebied bv. van inventarisatie van 
behoeften via enquêtes.  
      Foto onder: Oriënt op Monumentendag in Culemborg 
Workshop:  omgaan met 
vergrijzing, waar liggen er 
kansen? Het aantal 
ouderen neemt toe, 
hiervan zijn velen 
eenzaam. Hier liggen 
kansen, deze ouderen 
kunnen vitaal zijn en 
kunnen enthousiast 
gemaakt worden voor jouw 
koepel. Vergelijk sport:  
o.a. Erica Terpstra heeft 
ervoor gezorgd dat sport 
als belangrijk middel is 
ingezet omdat het leuk is 
en omdat het ouderen 
langer vitaal houdt. Uitdaging om ouderen “achter de geraniums” weg te halen. Verjonging 
moet ook, maar het aantal ouderen dat actief in een koepel bezig zou kunnen zijn, is groot.  Er 
komt een “Lange leve kunstfonds”combi van Prins Bernhard Fonds, en twee private fondsen 
specifiek voor ouderen.  
 
Workshop: behoeften onderzoek binnen de koepels. Voorbeeld werd getoond van koepels 
Harmonie/Brassband/Fanfare.  Inventarisatie onder bestuursleden/leden met vragen: wat zijn 
de hoogtepunten, ambities, welke dienstverlening? Wat zijn de voordelen van een 
lidmaatschap koepel, wat kan de koepel de leden bieden? Het LCKA kan helpen een 
inventarisatie te maken onder de leden.  
 
In plenair deel werd voorbeeld gegeven van een koepel  (STIDOC, textiel) die bestaat uit 8 
verenigingen met elke 5 jaar een grote manifestatie. Dat was ook de reden om elkaar op te 
zoeken om dit gezamenlijk te doen. Het heeft ca. 10 jaar geduurd voordat alle neuzen dezelfde 
kant op stonden, maar nu is er een zeer werkbare en vruchtbare samenwerking ontstaan.  
 
Het was een lange maar leerzame dag, voor details raadpleeg: 
 https://www.lkca.nl/overzicht-agenda/20191102-koepeldag 
 
Marion Seeman 

 
 
Oriënt, een bruisende volksdansvereniging uit Culemborg 
 
Volksdansgroep Oriënt Culemborg is in 1972 opgericht in de vrijstad Culemborg, gelegen in de 
mooie Betuwe. De groep verzorgt optredens in heel Nederland, maar ook in het buitenland, 
waar met name natuurlijk de Nederlandse dansen aan het publiek worden getoond.  
De kleurrijke kostuums die wij erbij dragen, zijn - naar origineel voorbeeld - zelf gemaakt. 
Momenteel telt de groep ongeveer 35 leden, waarvan een gedeelte ook in de presentatiegroep 
danst.  Petra van Koelen is al meer dan 40 jaar onze dansleidster.  
We dansen allemaal met veel plezier en we hopen altijd dat we wat van dat plezier op onze 
toeschouwers kunnen overbrengen. 
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Hieronder een verslagje van onze meest recente optredens. 
 
Op 7 september zijn we naar het Hilton Hotel in Amsterdam geweest. Het was daar flitsend, 
zowel qua optreden als verlichting. 
We verzorgden een ' Hollandse 
surprise act' op MyHeritage Live 2019.  
 
Samen met Dansgroep Shilshoel uit 
België, hebben we op 14 september 
tijdens Open Monumentendag in 
Culemborg, naast ons eigen 
programma, ook gezamenlijk de dans 
'De Valse Zeeman' gedanst.     
We deden dit meteen op het toneel, 
zonder van te voren samen te 
oefenen. Het ging fantastisch, wat 
een leuke samenwerking was dat! 

Foto links:  ‘De Valse Zeeman’ 
 
Oriënt danste ook op het Vrijstad 
Cultuurfestival te Culemborg. Dit is een jaarlijks terugkerend festival met muziek, zang, dans 
en culturele activiteiten. Op de prachtige markt met historisch panden was het op 28 
september om 13.00 uur nog zonnig weer. 
Die middag stond de Oude Hollandse serie met Volendamse en Marken kostuums op het 
programma. We begonnen met een straaltje zon en het publiek was erg enthousiast. Maar 
gaandeweg het optreden veranderde het weer, zoals ook voorspeld was. Halverwege begon 
het te regenen. De dansers dansten vrolijk door, maar het was funest voor de Volendamse 
hullen en menige muts begon uit te zakken; de wieken gaan dan hangen. Het was, zoals 
Volendammers zeggen, typisch 'slappe-hullen-weer'. Met paraplu's probeerden we ons nog te 
beschermen, maar dat hielp niet veel. Van de Markendames is er wel een hele leuke foto op de 
site van Buienradar geplaatst.  
 
Foto onder:Oriënt op Vrijstad Cultuurfestival met een vrolijke start in de zon (fotograaf Frits Couwenberg) 
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Op zaterdag 12 oktober 
hadden we een optreden in 
Beatrix Zorgcentrum in 
Culemborg. Deze middag 
bestond het programma uit: 
Oud-Hollands, de 
Meiboomdans, Armeense 
dans, de Shota - een 
bruidsdans uit Kosovo, de 
Blauwe Lappen - een 
historische dans met 
vrouwen die in de 17e eeuw 
in opstand kwamen tegen het 
gemeentebestuur.  
Als laatste dansten we het 
'Brabants leven' - een serie 
uit de tijd van Pieter 
Breughel, met de wever die 
alles in het honderd stuurt 
met de dansers. 
 
Het leuke van het optreden in dit zorgcentrum was dat een paar van onze dansers daar ook 
regelmatig zitdansles geven aan de bewoners. Het was een zeer geslaagde, maar vooral 
gezellige middag. 
 
Op woensdagavond 6 november hadden we een avondvullend programma in Nieuw Hydepark 
in Doorn. Voorheen heette dit het 'F.D. Roosevelthuis'. Nu … er was gezegd dat het adres 
anders was, maar we hebben echt flink moeten zoeken om er te komen. Ik was dolblij toen ik 
midden in het bos andere verdwaalde leden van de groep ontdekte. Al met al is het goed 
gekomen.  
 
Het optreden was voor een groep Friese vakantiegangers met vrijwilligers.  
 
We openden de avond met 'Kent u ook de liedjes Jan Pierewiet, de Hakke Toone, de 
Driekusman en de Horlepiep?' 
 

Er kwamen vele 
leuke reacties uit de 
zaal. Ja, die kenden 
ze wel en we 
begonnen met onze 
'Oude Hollandse' 
serie.  
Iedereen was 
enthousiast en zong 
en klapte mee.  
De sfeer zat er 
weldra in.  
 
Tijdens het omkleden 
van de dansers werd 
er het een en ander 
over de Volendamse 
en Marken kostuums 
verteld, ook dat de 
heren een gedeeld 
kostuum aanhebben 
– ze eten van twee 
walletjes.  
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Deze avond stond, naast de eerdergenoemde series, 
ook Mexicaans op het programma zoals de dans 
Bailecito en la Cucaracha. Wat een wervelende 
rokken, wat een wind in de zaal, wat een 
kleurenpalet! Tevens hebben we zitdansen met de 
bezoekers gedaan. Dat was zo leuk, iedereen deed 
mee. 

 
 
Tja, met zo'n fijn publiek ... hoe sluit je dat af? Nou, natuurlijk door allemaal met elkaar een 
Poolse polonaise te dansen. Velen met stok, rollator of rolstoel – het kan allemaal, velen deden 
mee. Het was een topavond. Tot de volgende keer! 
 
 

 
Leuk om nog even te 
vermelden dat we vóór 
onze optredens in 
september en oktober, op 
21 augustus naar de 
Internationale 
Folkloredag in Ruurlo zijn 
geweest. Deze keer bijna 
allemaal met de trein 
vanuit Culemborg - wij 
waren de eerste 
volksdansgroep die met 
de trein kwam. Wat een 
lol hadden we met zijn 
allen onderweg!  
 
 
Foto links: Oriënt in Ruurlo 
 

 
Lieneke Brugmans,  
Volksdansgroep Oriënt Culemborg 
 
www.volksdansculemborg.nl    
  
 

 


