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Inhoud: 

- Hoe staat het met de bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland 
- Contacten met de FFGN 
- Een oproep aan onze donateurs om aan te geven hoe zij verder gaan na deze Coronaperiode  
- Even voorstellen van twee nieuwe donateur groepen: De Iesselschotsers en De Plaggenmeijers 
- De WBTR en wat betekent dit voor kleine verenigingen en stichtingen 
- Verschijning in najaar 2020 van een boek over streekdrachten van Pim Smit:  “De laatste mode” 

 
 

 
Hoe staat het met de bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland 
Gebleken is dat het lastig is om in deze Corona periode een datum te vinden voor de uitreiking van het 
certificaat van de bijschrijving in de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Het is al meer dan een half 
jaar geleden dat we iedereen konden meedelen dat we het erfgoed van de folkloredans mochten 
bijschrijven op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. In de afgelopen tijd is het bestuur van 
Levende Folklore  actief geweest om een bijeenkomst te plannen voor de officiële bijschrijving door het  
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.  Meerdere mogelijkheden zijn onderzocht om dit Corona-
veilig te organiseren, maar dit liep steeds op niets uit. Mocht er toch iets op korte termijn georganiseerd 
worden dan kun je dat lezen op de website en facebook van Levende Folklore. Dit  alles heeft er ook toe 
geleid dat het zo lang heeft geduurd voordat we een nieuwe nieuwsbrief uit konden brengen.  
 

 
 
Oproep aan onze aangesloten groepen en individuelen 
Nu het best ingewikkeld kan zijn voor dansgroepen om na de versoepeling van de coronaregels weer te 
beginnen met het dansen, zijn we als bestuur van Levende Folklore erg benieuwd hoe de verschillende 
dansgroepen dit oplossen. We doen hierbij een oproep  aan de aangesloten dansgroepen om ons in een 
kort verhaal te vertellen hoe zij als dansgroep omgaan met de Coronaregels, zijn jullie al weer begonnen en 
zo ja op welke manier. Vorig jaar hebben we al beschreven hoe De Iesselschotsers rekening houden met 
hun dansen op anderhalve meter. Graag horen wij hoe het de andere dansgroepen is vergaan.  
Je kunt dit doorgeven aan het algemene mailadres info@levendefolklore.nl   
 

 
Contacten met FFGN  
In 2020 hebben er gesprekken plaatsgevonden met 2 leden van de FFGN. Vanwege de Corona is er langere 
geen vervolg op gekomen. In september is nu een vervolggesprek gepland met de 2 leden van de FFGN. In 
dat gesprek zullen vooral de borgingsacties uit het zorgplan aan de orde komen. Bekeken wordt wat de 
FFGN groepen kunnen betekenen voor het uitwerken van de verschillende borgingsacties.   
We blijven jullie op de hoogte houden. 
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Even voorstellen:  

De Iesselschotsers  
 
De folkloristische dansgroep “De 
Iesselschotsers” uit Steenderen in 
Nederland, opgericht op 1 
december 1981, heeft als doel het 
uitdragen en in ere houden van de 
folklore uit Oost-Nederland, d.m.v. 
dans, muziek (accordeon) en zang 
van rond 1900.  
De naam van de groep is afgeleid 
van de rivier de IJssel (Iessel) die 
langs ons dorp stroomt. 
 
De dansen die we brengen zijn veelal de oude dansen, zoals deze vroeger op de boerenfeesten in de 
Achterhoek en Twente werden gedanst, als de Driekusman, Pot met Bonen, Hoaksebargen, Heufsche 
Karmse etc. 
 

Back to the 50’s 
 
Sinds mei 2011 hebben de Iesselschotsers 
een programma, waarbij ze gekleed gaan in 
de authentieke zondagse uitgaanskleding 
uit de jaren 1940 - 1950.De dansen die 
deze groep danst zijn uit de jaren 20  t/m 
50 van de vorige eeuw, zoals de La Raspa, 
de Bosa Nova, de Twist, de Lambeth 
Walk, de Jitterbug(voorloper van de 
hedendaagse Jive) en wordt muzikaal 
begeleidt door accordeon, fluit, klarinet 
en trompet. Met dansen en muziek uit deze 
periode hebben wij een nieuwe periode 
toegevoegd aan onze folklore, die voor de 
senioren van nu weer heel herkenbaar is. 

 
 
Rondje Nederland 
Om de belangstelling in de folklore levend 
en afwisselend te houden, hebben wij een 
nieuw onderdeel aan ons programma 
toegevoegd “Een Rondje Nederland”.  
Tijdens het rondje Nederland gaan de 
dansers gekleed in traditionele kostuums 
vanaf 1850 uit verschillende streken van 
Nederland. De presentatie van het ”Rondje 
Nederland” bestaat uit een uitleg van de 
verschillende kostuums, afgewisseld met 
dansen uit deze streken van het land, zoals 
de Simmermoarn, Thei Ziene Polka, Donder 
in ’t Hooi etc. 
 
Herman Bouman       De drie foto’s zijn van De Iesselschotsers 
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Even voorstellen:  De Plaggenmeijers 
 
Dansgroep De 
Plaggenmeijers uit Rekken, 
een klein dorpje in de 
Achterhoek nabij de Duitse 
grens, werd 75 jaar 
geleden in oktober 1945 
opgericht, enkele maanden 
na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog.  
Een groep personen die 
onbewust het culturele 
erfgoed voor het 
nageslacht heeft bewaard. 
Dit deden zij in 
boerenkleding die in 
Rekken en omgeving werd 
gedragen.  
 
Foto boven: De Plaggenmeijers in 2016 bij Grenzfest 250 jaar grens, grensovergang Niekerk bij Rekken/Oldenkotte 
 
Daarbij werden de dansen en de muziek gebruikt die in de Oost-Achterhoek en net over de Duitse grens 
werden gedanst en gespeeld. Onze dansgroep telt nu ruim veertig leden, waarvan ruim de helft nog 
meedanst. De naam van De Plaggenmeijers verwijst naar een beroep dat in het arme deel van de 
Achterhoek voorkwam. Het plaggenmeijen is het maaien van veen- en heideplaggen die gebruikt werden 
als strooisel in de veestallen en later als mest op het land. 
Het is begrijpelijk dat er ook over de oostgrens door De Plaggenmeijers veel werd en wordt opgetreden. In 
het begin van de jaren vijftig is er een contradans in ons programma opgenomen die toen nog regelmatig 
door oudere mensen in de Duitse grensstreek op bruiloften werd gedanst. Deze contradans, bij ons de 
Rekkense Boerendans, staat nog steeds op ons programma. Door de jaren heen zijn er vele andere dansen 
bijgekomen.  
 
Foto onder: De Plaggenmeijers, optreden nieuwe stijl (dans, sketches en kledingshow verschillende streekdrachten) 

 
Het uitdragen van de 
folklore, het 
verantwoord omgaan 
met ons cultuurgoed, 
staat hoog in ons 
vaandel. Maar ook het 
doorgeven van onze 
folklore, de muziek en 
de dans aan een 
volgende generatie. 
 
Werd er in het verleden 
door ons alleen op 
klompen gedanst, door 
het bekijken van foto’s 
en het voeren van 
gesprekken met mensen 
waarvan de ouders nog 
in klederdracht hebben 
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gelopen, hebben wij meer inzicht gekregen in de klederdracht die rond 1900 werd gedragen. Wij proberen 
deze klederdracht dan ook op een verantwoorde wijze uit te dragen. Zo dragen we bij de zondagse dracht 
nu dan ook schoenen en dat geeft bij bepaalde dansen een wat sierlijker beeld.  
De vele optredens die wij doen zijn in verzorgingshuizen, op zomermarkten en festivals. Ook optredens en 
festivals in het buitenland zijn een ware beleving. Voor de buitenlandse toeschouwers vormen onze witte 
klompen een echt hoogtepunt.  
Wij zijn constant bezig om onze horizon te verbreden en te kijken naar wat mogelijk is binnen deze lijnen.  
In ons programma hebben we, naast dans en muziek, nu ook voordrachten, sketches en zang opgenomen. 
Bij zo’n uitvoering krijgt de dans een heel andere betekenis. Op een speelse wijze worden de gebruiken en 
gewoontes van vroeger weergegeven. Daarbij maken we gebruik van de kennis en voordrachtskunst van 
onze leden. Zo proberen wij de folklore levendig te houden. 
 
Freek Verheijen, Dansleider van De Plaggenmeijers 
 
Nagekomen bericht van De Plaggenmeijers:  

De viering van het 75 jarig jubileum 
kon zowel in 2020 als in 2021 
vanwege de Corona niet doorgaan. 
Wel wordt het jubileumboek op 12 
september 2021 gepresenteerd.  Het 
boek kost € 17,50 (excl. € 5,00 
verzendkosten)  
 
uitgever: Dansgroep De Plaggen-
meijers, Rekken 
drukker: Maarse Drukwerk B.V., 
Eibergen 
Het jubileumboek is te bestellen / te 
koop via het secretariaat van de 
Folkloristische Dansgroep De 
Plaggenmeijers, mevrouw Tanja Groot 
Obbink, 0545-475502 / 06-20731473. 

 
 

 
De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) voor kleine verenigingen. 
 
Wat betekent de WBTR voor kleine verengingen en stichting? Deze wet is ingegaan per 1 juli 2021. De wet 
is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. De laatste jaren hebben 
zich een aantal incidenten en wantoestanden voorgedaan die te maken hebben met slechte bestuurs-
voering. Om dit te voorkomen en beter te kunnen aanpakken is deze nieuwe wet.  
Voor de kleine verenigingen en stichtingen, zoals bij de meeste dansgroepen komen de volgende onder-
werpen aan de orde: een regeling van ontstentenis (bv. overlijden, ontslag) of belet (bv ziekte)van 
bestuursleden, tegenstrijdig belang bij bestuursleden, aansprakelijkheid bestuursleden bij faillissement. En 
verder komt bij kleine verenigingen het meervoudig stemrecht van een bestuurslid nagenoeg niet voor.  
De wet geeft aan dat binnen 5 jaar de statuten aangepast worden op bovengenoemde onderwerpen. Het 
hoeft dus niet nu al per 1 juli 2021 geregeld te zijn met een statutenwijziging bij de notaris. Dat mag later. 
Wel wordt geadviseerd dat een bestuur de aangegeven verbeteringen voor een “goed bestuur” op basis 
van de wet in de praktijk gaat toepassen. Dit heeft betrekking op ondermeer een overzichtelijke taak-
verdeling en taakomschrijving, een regeling voor ontstentenis en belet, bij een tegenstrijdig belang regelen 
dat het betreffende bestuurslid niet aanwezig is bij de beraadslaging en besluitvorming over het bepaalde 
onderwerp, waar een tegenstrijdig belang speelt. Meer informatie is te vinden op de site van het LKCA met 
de link   https://www.lkca.nl/artikel/wet-bestuur-toezicht-rechtspersonen-wbtr/ 
Opmerking: er kunnen geen rechten worden ontleend aan bovenstaand artikel 
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Aandacht voor een nieuw fotoboek : De Laatste Mode,  van Pim Smit.  
 
Alle bekende en veel onbekende streekdrachten uit elke Nederlandse provincie 
staan in dit boek. Het geeft een uniek overzicht uit een periode waarbij kleding 
een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven.  
Een tijd waarin de telefoon en televisie nog niet waren uitgevonden.  
Belangrijke mededelingen werden via de dorpsomroeper kenbaar gemaakt, 
persoonlijke nieuwtjes via kleding uitgewisseld. Verliefd, verloofd,  getrouwd, 
beschikbaar of het verlies van dierbaren: bijna alles werd via kleding 
gecommuniceerd. Stond men er financieel goed voor of was men minder 
gefortuneerd, het was af te lezen aan het kleedgedrag.  
 
Het boek geeft een overzicht van een belangrijk onderdeel van Nederlands 
cultureel erfgoed, het laat onze voorouders zien in hun vertrouwde omgeving.  

 
Tegenwoordig komen streekdrachten steeds minder in het dagelijks straatbeeld voor; in de nabije 
toekomst zal het niet meer mogelijk zijn plaats- en streekgenoten in dracht uit alle Nederlandse provincies 
in boekvorm te laten zien. Deze uitgave is gerealiseerd dankzij de medewerking van veel lokale 
deskundigen.  
 
Fotograaf, art-director en uitgever Pim Smit is al tientallen jaren gefascineerd door tribale culturen 
wereldwijd. Vanaf 2018 heeft hij ook de Nederlandse cultuur van streekdrachten vereeuwigd, waarbij 37 
drachten zijn beschreven en op een bijzondere manier gefotografeerd. Het rijk geïllustreerde boek bevat 
meer dan 600 foto’s.  
 
Boekgegevens: verschenen oktober 2020, 400 pagina’s, hard cover, meer dan 600 foto’s , € 49,50  
Te bestellen via de website   www.uitgeverijhuys.nl   
 
Foto uit het boek De Laatste Mode van Pim Smit: Leden van de folkloristische vereniging ’t Aol Volk uit 
Emmen. Het tafereel geeft een typisch Drentse bruiloft weer. 


