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WAT /N MUN SCHOENTJE,,

LEG

Het jaar loopt stilaan ten einde.

zijn kil1e grijze dagen, houdt cns binnenshuis.
in dezepericdeis de warme, gezeJ-J.ige huiskamer het decor voor enkele
traditionele feesten, die vreugde brengen in de harten van jong en oud.
Zo wordt nog steeds op de avond van 5 december Sinterklaas gevierd, de kindervriend bij uitstek.
Hoewel de goede Sint geschrapt is van de lijst der heiLigen, heeft hij nog
niets aan popularitej.t ingeboet en is hij in de loop der eeuwen een van de
neest vereerde en aanroepen heiligen geweest. Hij stond zowel in het Oosten
a1s in het Westen bekend a.Ls een zeer heilig man. Rondom zijn persoon hebben
zich in de loop der eeuwen verschiLlende legenden gevormd, waarvan de echtheid'

December, met

Net

te achterhalen zijn.
Sinterklaas is de volksnaam voor de heilige Nicclaas, bisschop van Myra, een
stad gelegen in het huidige turkije. Volgens levensbeschrijvingen, die pas
eeu$ren later werden samengesteld, zou de bisschop daar geleefd hebben in het
en de herkomst

niet

begin van de 4de

meer

eeuw.

In het Ocsten is hij vooral beroend gen"rorden dccr de legende van de drie veldheren, die door keizer Constantijn met hun leger vraren uitgestuurd om ergens
een opstand te bedwingen. Door ongrunstige wind raakten zij uit de koers en
landden in Myra, hraar de soldaten begonnen te plunderen. Drie onschuldigen
werden als aanstlchters hiervan beschouwd en ter dood veroordeeld. Maar de
heilige Nicolaas wist de terechtstelling te vcorkomen. Teruggekeerd van hun
cpdracht werden de drie veldheren door de keizer ervan beschuLdigd het vonnis
niet te hebben vcltrokken, waarop hij hen gevargen zette. In een droom verscheen Nicolaas aan de keizer, die daardoor cvertuigd raakte van hun onschuld
i=n hen de vrijheid schonk.
In het lrlesten kent men vooral volgende drie legenden:
Zo zou Sint-l.tricclaas van M1æa drie meisjes uit een adellijke familie in zijn
stad aan geld geholpen h$ben, toen zij door de armoede van hun vader gedrnrcngen
werden zich aan prostitutj.e. over te geven. Hij wierp daartoe op drie achtereenvolgende avonden goud door de der:r naar binnen. Van toen af kenden de meisjes geen armoede

meer.

Een ander wijd verlcrei-d verhaal gaat over drie kinderen,
die door een herbergier waren vennoord en ingepekeLd in
vaten. Toen Slnt-Nicolaas in deze herberg wilde elen en
cvernachten, raakte de herbergier in paniek en bekende
zj-jn misdaad. si.nt-l.licolaas werd bij het pekelvat gebracht
en wekte de kinderen weer tct leven.
Een derde legende verhaalt hce Nicolaas van Mlra naar
Palestina vertrok om de heilige plaatsen daar te bezoeken.
onder:lveg brak op zee een hevig noodweer los, zodat het
schip dieigde te vergaan. Dccr het vurig bidden van de
heilige biéschop bedaarde de storm en bleef het schip
behouden.
Geen wonder

dat sint-Nicclaas de beschermhej-lige van
schippers en zeeLieden gsncsnd werd en in de beel.dende
kunst-als zodanig werd afgebeeld, met een anker of een
schip.
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in de 6de eeuw was de verering van Nicolaas van Myra in het Oosten opner;
keli-jk groot, met name in K1ein-Azië, in Constantinopel en in Rusland, dat het
tot patroonheilige koos.
De verering in het I'lesten is van latere datum en is te danken aan het feit
dat ftaliaanse zeelieden het stoffelijk overschot van Nicclaas in 1087,
tijdens een oorlog tegen de Turken, overbrachten naar het Zuiditaliaanse stadje
Bari. Deze rcof van SintJ.{icclaas' gebeente wordt in de Byzantijnse Kerk zelfs
Reeds

met een speciale feestdag herdacht (op 9 mei).
Dcor contacten,dj-e in Italië bestonden met Hanzesteden in Ncordlvest-Europa,
l$ram de verering van Sint{rlicolaas naar het Noorden, htaar hij ondermeer de
iatroonheilige van het bisdcm Luik en Amstendam werd- ook beschermheilige van
behalve patràonheilige van Rusland werd Si-nt-Nicolaas
Griekenland, de kcninkri-jken Napels en Sicilië en van Lotharingen.
î:ssen de l2de en de 14de eeuw werden in Belgiê me"r dan hcnderd kerken gebouwd ter ere van de heiJ-ige Nicolaas, terwi-jl er ook een bedevaart naar
Dikkele bestond. In Nederland was er vooral in de l3de eeuw een piek in het
aantal Nicolaaskerken.
De Reformatie heeft gepoogd een ej-nde te maken aan deze Nicclaasverering en
is hier ten dele in gelukt: 'al-s beschermheilige van huweli;k en gezin taande
zijn invloed, maar als sprookjesachtige figruur uit de legenden bleef zijn
populariteit bestaan.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft het Sinterklaasfeest allerlei oude en
cnbekende gebmiken in zich venenigd, zodat het nu onmogelijk is de oorspfong
van a.l deze gebruiken te achterhalen
In de noordeiijke landen, Denernarken, IJsland, Belgj-ë en Nederland, is de
Nicclaasvereriàg waarschijnlijk verne:Ed.'geraakt met oude Germaanse gebruiken,
die te maken hebben met vrrrchtbaarheidscultussen uit die tijd.
Mogelijk heeft het Sj-nterklaasfeest ook te maken met een veel algemener
wiiterieest, dat men elders onder andere namen aantreft: de Deense Jcelman,
de Kerstman cf Santaclaus, zoals men de figuur in de meeste Engelssprekende
Ianden noemt.
Rechtstreeks afkonrstig uit de Germaanse mythclcgie zijn de schimmel van de Sint,
zijn large witte baard en het rijden over de daken. Deze eigenschappen werden
immers oàk to"geschreven aan de god Wodan (of odin), dle cp zijn paard
Sleipnj-r door het hemelruim kliefde.
De oorsprorg van Zwarte Plet, de helper van Sinterklaas, is duist't.
Volgens sonunige verhalen zou Sinterklaas e--ns de duivel oveffonnen hùben, die
hem sindsdj-en trouw al-s knecht is blijven helpen.
Anderen denken dat de zwarte helper van de Sint een Moorse slaaf voorstelt,
die in de verhalen opdook toen de Sint naar Spanje werd verplaatst.
Volgens weer anderen is Zwarte Piet niets anders dan het syrnbool van het kwade,
de tegenpool van de Sint, die het goede vertegenwoordigt. Pieterman luistert
immerÀ sii=kum aan de schoorsteen en onthoudt al-le slechte dingen van de
mensen om ze vervolgens aan Sinterklaas mee te del-en. Zo kan hij het )<vuade
straffen en het goede belonen.
De roede, die samen met de zak tot de attrilcuten van Piet behcort, zou oorspronkelijk i-n de Germaanse mythologie een vmchtbaarheidssynbool geweest zijneil de inwijdingsriten werd een bundel twijgen gebruikt cm er de jongens en
mei.s jes , die iÀ Ae stam werden opç,eno{nen, mee te slaan, een handeling die
hen groeikracht moest garanderen. Verbonden met de boze Zwarte Piet werd de
rcede echter een strafwerktuig.
De schoen met hooj- en wortel, die de kinderen 's avonds bij de schoorsteen
moeten zetten voor het paard van Slnterklaas, is waarschrlnlijk een herlnneri-ng
aan een oudgermaans hooioffer.
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Onverbrekelijk met de Sinterklaasvi-=ring verbonden zijn de vele lekkernijen,
Speculaas wordt algemeen beschouwd als een overblijfsel Van oudgermaanse
offerbroden. De koeken werden door de Germanen geofferd aan de sch:-mmelruiter
Wodan, die in de stormachtige najaarsnachten door het henrel-ruim jceq.
De naam van dit gekruide gebak is afgeleid van het Latijnse woord speculum,
wat spiegel betekent. De bereiding gebeurt immers met een specuJ-aasplank.
Het eindprodukt is dus altijd het spiege.lbeeld van de tekening in de plank.
Op zeer oude speculaaspJ-anken is ncg veelvuldig het zcnnerad te zLen, een
herj-rrnering aan het Germaanse zonnewendefeest. Tijdens de Refcrmatre werd de
afbeelding van het zonnerad echter verboden.
Aan het eind van de middeleeuwen kwam de naam "vrijer" in zwang vccr een
speculaaspop, omdat het een teken was dat men de vrouw,aan wie de p;-p gestuurd
werd, ten huwelijk vrceg. Zo ontstcnden er htaarschrjnlrlk meerdere lekkernijen
die met een aanstaand huwelijk of verlcving te maken hadden: suikerhart,
chocoladeletter, banketletter, het strccien van peperncten om vruchtbaarheid
over een huwelijk toe te hrensen.
Interessant il verband hiermee is de benamjlg Goedheiligman voor Sinterklaas.
Dit zcu een verbastening zijn van het wccrd "hylj.kman", wat huwelijksmakelaar
betekent.
De ontdekking van marsepein wordt dccr twee steden opgeëist.
Volgens de Spanjaarden is het marsepein cntstaan in het klooster van San
Clemente in Toledc ten tijde van een mislukte oogst van graan, gerst en mais.
Men kon alleen maar amandelen oogsten, die de monniken van het klccster fijn
maalden, er suiker en melk aan toevcegden en het geheel tct brcden ver:u.rerkten.
De naam marsepein is in dit geval afgeleid van "maza" (stampen) en "pân" (brcod
De inwoners van Venetië bestrijden deze versj,e en ej-sen de uitvinding van
marsepein voor hun stad op. De patrccn van hun stad was irnmers de evangelist
Marcus en marsepein betekent dan "brccd van Marcus" (Uarci panis)
Beha.l-ve als feest voor kj-nderen geldt het Sinterklaasfeest tevens al-s een uitIaatklep voor volwassenen. De pakjesavcnd op 5 december is een welkcme cntlading van allerlei gevoelens. Bij de geschenken wordt immers vaak een briefje
"van de Sint" gevcegd, een originele en veiU-ge manj-er cnr de persccn, voor wie
het pakje bedoeld is, op bepaalde tekcrtkomingen te wijzen en hem beterschap

te laten beloven.

Sedert de tweede wereldoorlog heeft het irnago van Sinterklaas nogal wat
wLjzLgingen ondergaan.
De schirnnel werd ingemild voor modernere venroermiddelen, zcals de stoomboot,
de auto of de helikopten.
Door de commercialisering van het feest doet de goede Sint steeds vrceger zijn
intrede. In een feestelijke stoet wcrdt hij, met fanfaras en majcretten voorop,
door de straten gevoerd en met veel Iuister op de trcon in het warenhuis
geïnstalleerd. Daar aanhoort hij, gszeten temidden van massa's aanlckkelilk
speelgoed, de grote en kleine brensen van het klelne vclkje en belocft, zonder
rekening te houden met moeders beurs, te zullen brengen hJat de drewes vraagt.
Tct slot staat ook de fotograaf klaar vccr een kiekje van kindlief met Sint
en Piet. l,ùeIke ouder weerstaat de verlei-ding tot de aanschaf van zc'n vertederend soevenier?
Laten we hopen dat de steeds verder dccrgedreven commercial-isatie de feestvreugde niet zaL bederven.
Micherine'
r,ronverrnerol-ng,
;;;;=-;;;
encycropedie - deer 16
- Cu1turele Geschiedenis van VlaarCirren - deel 1 - uitg. Baart.
- Het grote feestenboek - uj-tg. ELsevier.
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NJV

-LIDKAART

1989

Een nieuw jaar staat vcor de deur en dat betekent meteen ook dat wij komen
aankloppen met de lidkaart voor 1989.
Je tidkaart vernieuwen is zeer eenvoudi-g:
- je controleert of de adresetiket op het omslag van dit Vierkantje correct is.
Is dit het geval dan hoef je alleen maar het lidgeld op de NW-rekening
te storten, met de vermelding "lidge1d 1989".
stuur je
- Is de adresetj-ket fcut, ga je verhuizen of ben je nog geen lid, dan
je
stort
naar
het
NW-secretariaat
en
onderstaande strook ingernrld terug
het lidgeld op de NJV-rekening.
Van zodra wij je storting hebben ontvangen, sturen we de nieuwe lidkaart naar

je

toe.

351r::

- 300 fr. voor hoofdleden
- 400 fr. voor hoofdleden uit het buitenland
(dit wegens de hogene verzendingskosten van het tijdschrift)
200
fr. voor bijleden (van hetzelfde gezin)
Bijleden ontvangen geen tJ-jdschrift-

!e!-ses-!gY*1q!=r!-! *-:=-sss!!-eg

-

:

kcr.ting op weekend- en dagcr:rsussen
korting bij de aankccp van platen met het 1abe1 NEVOFOOT{-HAKKETOONI,
SYMOOP en de

NW-prcdukties.
van het tijdschrift "Het Vierkantje", dat 5 maal per jaar

gratis ontvangst
verschijnt.

gratis gebruik van de NW-bibtiotheek.

Een

lidkaart is persoonlijk en is geldig van I januari tot en met 31 december.

N.J.V.-LIDKÀART 1989.
Naam

:

Adres:
'Fa'l

geboortedatum:

van 200 fr. / 300 fr. / 400 fr. op rek.nr. 870-000227247
van NJV.vzw., Van den Nestlei 23 bus 16 te 2018 Antwerpen, met de vermelding
"lidgeld 1989".
handtekening:
datum: ...

Ik stort het bedrag
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Verkoop

diensf

Een nieuwe LP. met Bulgaarse volksdansen

rolde van de pers:

450 fr.
:_99!9$ IIN_I9!5PN9E9
Ky.:stendilska nrtchenitsa, Chetvorna horo, Ograzhdensko hcro, Belishko horc,

- B_!\ _L_??3

Z_

Pravo Zhensko horo, Svatbarska mtchenitsa, Sitno kraj-dounavsko horo,
Mari-ikino, Opas, Pandelash, Dvazhdi trizhdi-, Rodopska suita.

Deze LP. werd samensgesteld door Eddy Tijssen.
Hij maakte voor deze plaat een ks.rze uit muziekcpnames,die in de afgelopen
20 jaar door Balkanton werden uitgebracht. Enkele opnames werden speciaal vocr
deze uitgave bewerkt en opnieuw gespeeld. Naast hun lcwalificatie als luistermuziek bieden de opnamas de rmrzikale ondersteunj-ng van een dansprogramma, dat
is gebaseerd op enerzijds de diverse stijlgebieden in Bulgarlje, anderzijds de
afwisseling tussen authentieke dorpsdansen en dcor Eddy Tijssen zelf gechorecgrafeerde dansen. Hierdoor en dcor de verschil]en in moeilijkheidsgraad biedt
de LP. een welkome uitJcreiding en aanvul.ling op de eerder uitgebrachte dansprogramma's. Het tot standkomen van deze produktie is een dj-rect resultaat van
de studiereis dle Eddy Tijssen in 1986 maakte.
Deze

plaat is nog niet in voorraad in de NW-verkoopdienst,

maar kan wef

besteld worden.
Momenteel

LP.

wel in voorraad zijn:

MANGINCII 5

van

SHLOIvIO MAMÀN

600

fr.

Anachnu haroj-m, Gan Hashikmin, Ein Gedi, Ach Tov Leisrael, Shir al etz,
Shir Sameach, Gvanjm, Shir Preda Nevateem, Hitragut, El Borct Hamayim,
Le1 Emesh, Techol Hamitpachat, Mamtera, Tirza Yaffa Hanokdim.
RIKUD

-

DANI DASSA

nr.

600

3

fr.

Ashrei Ha 'Eish, Harei Hevron, Vaynikehu, Kfar B'Teirnan, Ki Tavo, lzipor
K'tana, M Lzmor, Keren Or, Rakefet, Shiri Li , A1 Ha 'Ni-sjm , E 'hiyeh.
100

BOEKJE

fr.

lrlat de NW-verkoopdienst nog meer te bieden heeft, vind je in de NW-catalogus
van volksdansplaten en -boeken.
De LP. 's én boeken zi jn eri-n gerangschikt volgens onderuerp en alfabetisch per
land.
Een beperkt aantal platen is in voorraad, zij zLjn dus onmiddellljk beschildcaan
Andere prcdukties kunnen besteld worden. Hier geldt een leveringstermijn van

f à 2 maanden.
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CEN NJV. PLATENBON,

een goed

SIj#

idee

voor een
origineel
!gg-!gbe!-::-::l-I{Y:Bl3!:Èe!

geschenk

?

- Je kent de ptatenbcn zel-f een geldwaarde tce (min. 450 fr. cf de gemiddelde
prijs van één LP. )
Je
betaalt dit bedrag aan N.J1V. :
contant
cp het NJV-secretariaat, dan kan je meteen de platenbon in
ontvangst nemen.
- door onderstaande bestelbon, sanen met een gekmiste cheque op te sturen
naar het NJV-secretariaat. De platenbon wordt je per kerende tcegestuurd.
- door een stcrtlng cp de NW-rekening met de vermelding "Platenbcn".
Van zodra wij je stcrting hebben cntvangen, wondt je de platenbcn tcegestuurd. Houd er wel rekening mee dat het ongeveer 10 dagen duurt,
vooraleer wij het beri-cht van je storting ontvangen.
Een platenbon is 3 maaanden geldig.
Er wordt geen geld terugbetaald.
NJV_PLATENBON

-

BESTELFORMULIER

Naam :

Àdres:
WENST EEN

NJv-platenbcn

ter

waarde

van

..... fr.

Ik betaal:
0 met een gekruiste cheque, die je ingesloten vindt.
0 met een stcrting via mi.jn financiëIe instelling.
handtekening:

datum:
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WEETJES
ING TOT

DANSLESGEVER

BIJ

SENIOREN

F.V.S.V. richt vanaf L9/LI/88 een opleidingscursu.s voor lesgever seniorendans in. De opleiding gaat dcor te Mechelen, in het Cultr:reel Cenbr:m Porum,
Leermarkt 13 en omvat 15 zaterdagen.
Het cursuspakket is zeer praktijkgericht en cmvat o.a. geschiedénis van de
dans, een pakket vclksdans en gemeenschapsdans, muziek en analyse van dansbeschrijvingen, praktische stage, e.d.
Voor meer infcrmatie kan je terecht cp het F.V.S.V.-secretariaat:
ûnmeganckstraat 56 - 2018 Anb^/erpen - tel. 03/233.01.46.
De

I{ESTVLAAMSE

RONIDE

tijdschrift, De !,lestvlaamse Rcnde, zq dit jaar het licht.
Het is het periodiek van de provinciale afdeling F.V.S.V-l{est-Vlaarderen.
De ltestvlaamse Ronde wil de volksdansactiviteiten, die plaats hebben in WestEen nieuw

Vlaarderen, samenbundelen en bekend maken.
F.V.S.V.-hùest-Vlaanderen hoopt hiermee de Westvlaamse volksdansgroepen nauhrer
bij elkaar te brengen en de volksdansbeleving in het algemeen te stimu.l.eren;
Vocr meer informati-e kan je terecht op het provinciaal secretariaat:
He1ly Maes-Molendijk, Leopold III-Iaan 125 te 8200 Bmgge, teI. 050/3I.65.75.

, FILM, TtIEATER in de

BIJZOT{DERE
BRUSSEL.

LICE\ITIE KULTULIR- en

BEWEGINGS-

aan de V.U.B.-

Vrije Universiteit Bnrssel organiseert ,ranaf het academiejaar 1988-1989
in het kader van de Bijzcndere Lic--ntie Vrijetijdsagogiek een Bijzondere

De

Licentie Kultuur- en Bewegingswetenschappen.
Deze studierichting biedt de keuzemogelilkheden Theater, Film, Dans.
Deze bijzcndere Licentie is bedoeld al.s ccmplementaire opleiding voor beroepsmensen en vcor wie bercepsmatig in ccntact komt met curLtuur en het praktische
werk hierrcnd. Het is tevens een supplementaire opleiding vocr studenten, die
zich willen richten naar welbepaalde bercepen in de culturele sector.
De duur van de studies bedraagt 2 jaar.
Meer inlichtirqen zijn te bekomen bij Dr. Diane Spilthoorn, HILOK-WB,
Pleinlaan 2 - 1050 Bmssel.

nodigt

aILe belangsteJ-lenden

uit op een REUZE VOLKSDANSINSTUIF ter

van een HALVE EEUW VOLKSDANS TE BRUSSEL.
Plaats : ZaaI "Ancienne Belgique", Steenstraat 16 te Brussel
Dâffi-: zondag, 11 decenùcer
ffi- : van. l-5u. tct l8u.
ÉGrvatie voor grcepen gewenst op het tef -nr- : 02/720.2L.27.
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gelegenheid

F.V.S.V. _ DANSSTAGE
Pl-aats: KunstencsrÈun VOORUIT, St. Pietersnieuwstraat 23 te Gent
17 december l9B8
van IOu. tot I2u. en van I3u. tot I7u30.

Dâffi-:
ffi-:

F@ramma:

dansdag gaan gelijktijdig 3 dansstages door:
Portugese dansen o.l.v. Emmie Van Parera: dansen ult het noorden van Por

ETd'effieze

-

-ffi.v.GreetDeVos:TaiChiChuaniseenreeksvanChinese
b-æ'Ïngen. Deze ziln bedoeld ter aanval cf verdediging, doch worden zacht,
langzaam en vloeiend uitgevoend. Daardoor is deze manier van ba.regen
geschikt voor elke leeftijd. Het stirnuleert de mentale concentratie en de
fysieke lenigheid.
- Hongaarse dansen o.I.v. Laszlo Balogh
Inlichtingen: F.V.S.V.-secr., Ommeganckstraat 56 te Antwerpen

teL.: 03/233.0I.45

DANSPROGRÀMMAVERNIEUWING VOOR JOÙIGEREN EN VOLWASSENEN

Organisatj-e : Limbr:rgse Volkskunstgroepen
trtââffi-net salon van het o.rltureel Centrum,
4 - 11 - 18 december 1988
Dffi
ffi' : van 9u30 tot 12u30

- V.L.V.G.

Kunstlaan 5

te

Hasselt

Progranrna: een internationaal programma met dansen uit o.a. Griekenland,
NEIæIffit, Engeland, U.S.A., Denemarken, Duitsland.
Dansleiding: C. MorrhayÊ, E. S'Heeren, B. Geebelen, L. Veltjen, R. Polus,

C. Pauwels.

ZeIf gespeelde en opgenomen muzieklcarden, met muzj.eknotatias en dansuitleg
zijn ter plaatse te verkrijqen.
Inlichtingen: V.L.V.c., Kempenhof 32 te 3500 Hasse1t.
VOLKSDANSAGEI{DA

S.I.F.-BALKAN

Data

Uren

/L2/88
L8/L2/88
L4/OL/8e

20.00-24.00
11.00-r3 .00
15.00-r7.00
17.00-20.00
20.00-24.00
il-.00-13.00
20. 00-24.00
20.00-24.00

L0

L5/0L/8e

28/0r/8e
rL/02/8e
re /02/8e
25/02/8e

lr.

00-13 .00

14.30-17.30

r7.30-20.00
20.00-24.00

VOORJAAR 1989

Activiteit
insùrif
koffie-instuif

40+

f

(

olkloredisco

Dansleiding
wcrkshcp

)

eten + video(folklcrefilms)
nieuwjaarsbal
nieuwjaarsbal 40+

instuif
instuif

koffie-instuifr,

Trio A.B.S. + gasten
Trio A.B.S.
Al.ma Verhagen

4C+

dansdag Macedonisch

.

eten + video (folklorefilms)

instuif

Alma Verhagen
AIma Verhagen
Peter Bloks

Alma Verhagen
ÀIma Verhagen

Martin Inhs

Alma Verhagen
Plaats: ZaaI "Terra Nova" Nieuwlandstraat 46 te Tilbnrrq (centrum)
Inlichtirgen: SIF-Balkan, Alma of Bob, 003I-13-42L325.
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TIONIAÀL COI{GRES ''DANCE AND RESEARCH

Van 3 tot en met 7 juli 1989 gaat aan de V.U.B. het internaticnaaL ccngres
"Dance and Research" door.
Het is de bedcelirg onr wetenschappers en veldraerkers van cveral- ter wereld
met elkaar in ccntact te brergen.
Volgerde thema's i.v.m. dans staan op de agerda:
- artistieke en culturele aspecten
- historische aspecten
- pdagcgische aspecten
- bio-medische aspecten
Ccntactadres: Prof. Dr. C. Brack, Vocrzitter van Dans-Universiteit,
VUB - HILOK, Plelnlaan 2 - 1050 Brussel.
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ALBANIE,
een

onbekend stukJe Batkan

tot de meest oribekende en ontoegankelijke landen ter
Sind-s 1945 hult het zich in een mysterieuze sluier. Het drijft
praktisch geen handel met het buitenland. reizigers worden normaal gezi-en
âiet toegelaten. Dit eigenaardige land. waar auto's zo goed als oribekend
zijn en de godsdienst door de staat is afgeschaft. ziet zichzelf als het

Albanië behoort

wereld.

enige echt socialistische land ter wereld-

De Albanese Voltcsrepubliek ligt in het westelijk deel van het Balkanschiereiland en wordt begrensd door.Ioegoslaviê en Griekenland. Het is ongeveer
zo groot als België, maar herbergt slechts 2,2 nlljoen inwoners. Het is
dan ook het meest bergachtige land van de Ba1kan. Gelegen aan de Adriatische en Ionische Zee vormt het als het ware een reuze-amfitheater : een
lage kr.rstvlakte, orrgeven door heuvelnrggen, die geleidelijk overgaan in een
grittig en onherbergzaan gebergrte. In het noorden en het ztriden reiken de
bergen tot aan de kr.rst. fn het oosten zijn de bergen het hoogst, hier
vindt men toppen met eeutige sneelrlv.

zijn van oud-sher het diffi bevolkt genrcest, daar ze vruchtbaarder waren en beter toeganketijk dan de_ bergen en het klimaat hier gezonder
was dan in de kr:stvlakte, waelr, door de sldtte afi"ratering, Iagunes en
rnoerassen lagen, die broedplaatsen vormden voor malariamuskieten. Pas
in onze eewr is de kustvlakte goed benooribaar gemaakt. Nu bevindt zich
hier de graanschrnrr van het land, met uitgestrekte coôperatieve landbouwbedrijven. Het zachte klimaat maakt de streek ook geschikt voor tuiribouw
en de laatste jaren wordt de Albanese riviera klaargemaakt om toeristen
De heuvels

te

ontvangen.

Het onvnrchtbare bergland, de eeuwenlange overheersingen en het huidige
regime zijn er de oorzaak van dat nu nog meer Albanezen briten dan binnen
grenzen van Albanië wonen.
de
'In Joegoslavië
leven in de autonome prwincie Kosovo oûJeveer I miljoen
Albanezen, zLj vorrnen de grootste bevolkirgsgnoep en hebben c'ulturele
autonomie. fn Zuid-Italië wonen ongeveer 200.000 Albanezen, meest afstammelingen van kolonisten die zich daar vestigden in de 15de eeuw. Aanzienlijke Al.banese minderheden vinden we terr:g in 1!rkije, Griekenlard,
Roenrenië en de U.S.A.

Skjiptaren genoernd, wat zoveel betekent als het volk van
de adelaar , zijn rechtstreekse afstanunelirgen van de lllgiërs, die zieh
onrstreeks I.000 v.C. in de westelijke Balkan vestigden. Ordanks de vele
Ieenwoorden uit het Latijn, Grieks, Turks en Slavisch , is de Albanese
taal nog herkeribaar als een moderne vorm van het Illyrisch

De Albanezen, ook

t3
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Eervenlang is Albanië de speelbal gevreest van de omU.ggerde landen. In
de Iste eewr v.C. kwam het order Romeins gezag, in de middeleer.ven
voerden de Serven de heerschappij en van 1440 tot I9I2 was het land onder
1\rrks bewind. Na de eerste wereldoorlog werd Albanië een republiek
tot president Ahmed bey Zogru in 1928 als koning Zog I de troon besteeg.
In 1939 nam Mussolini de macht over.
Na de bevrijdj-rg in 1944 werd Albanië een volksrepubliek, die sterk order
de invloed stond van Rrrslard en het stalinisme. In 1961 kwam het echter
tot een complete breuk met Moskou, r,'raarna de banden met China nal.e'rer werden
aangehaald. Hierdoor manoevreerde Albanië zichzelf in een zeer geÏsoleerde

positie.

Sedert een tj.ental jaren konrt hierin geleidelijk verandering en probeert
het land de betrekkirgen met de h:r.rlanlen te verbeteren.
Deze woelige geschiedenj.s heeft ertoe bijgedragen dat de bevolking zeer arm
was en zich steeds op het oorlogvoerert moest toeleggen. Voor de opbouw van
het land, voor de ontwikkeling van kUnst en wetenschappen was geen tijd.

Het overgrote deel van de bevotking was
analfabeet.

tot voor de 2de wereldoorlog

Het is dan ook niet te veruorderen dat in de Albanese volkskunst een toon
van strijdvaardig patrj-otisme overheerst.
Een tlpisch voorbeeld hiervan is de bouwstijl : de woonhrrizen in de hooglarxten zijn gebowvd als vestingen tegen de rotswanden, de ramen zijn vervangen door schietgaten.
De Albanese edelsmeedkr.nst is vermaard voor het vervaardigen van kunstig
bewerkte \nnu:lrapens. Talrijke heldenllederen en volksverhalen, door mordeIirge overleverirg bewaareil gebleven; verheerlijken de heldhaftige krijgsdaden van de volkshelden.

Door het geïsoleerde leven in de hoge berglanden zijn nog veel oude ge$toonten
begraard geblanen. EIke streek heeft zijn eigen klederdracht, hoewel ze nu
nog slechts door bejaarden geregeld wordt gedragen.
Het vrotrwenkostuum bestaat meestal uit een hoofddoek, een witte bloese met
daaroverheen een berarerkte jak en een wijde, effen rok met een schort in
geometische patronen. Order de rok wordt een soort harernbroek gedragen.
De kleren van de man zijn in wit en ze,tart : een kapje op het hoofd, een
hemd met daaroverheen een wollen mantel , die sorns is berarerkt, eet.t witte
pantalon en een brede gordel. In het ztriden dragen de mannen een wit
kapje en - onder Griekse invloed - over de witte broek nog een wit rokje.
De geometrische patronen van de vrouwenschorten keren terug in de tapijten,
die in de wonirgen vloeren en wanden sieren.
De Albanese volksmr.rziek en -dans hebbq stenke lurkse invloeden ondergaan.
In het noorden worden de volksliederen eenstenunig en met sirçeie variaties
ten getrore gebractrt, in het zuiden zirqt men meerstenunig, ùt order invloed
van de Griekse muziek.
Ook de dansen verschi.llen van streek tot streek. In het noorden zien we
de ,,stille dansen'r, vraar de dansers als enige begeleiding het ritrne van de
eigen voeten hebben en het rinkelen van eventuele sierraden.

In het zuiden wordt de dans begeleid door zarq en instnmenten. Men vindt
er de tapan, de herdersfluit, de luit, de gajda en de éifteli, een luit met
lange hals.

Micheline.
ttl
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Bronvermel-ding:

Grote Spectn:m encycloPedie

Elsevier encyclopedie

t\
Vrouwen

uit

de stad met de fraaiste nationale klederdracht.

\..,

Kledij, gedragen op het einde van de 19de eeuw.
Van links naar rechts: een mcsLimvrouw uit Scutari, een bcerin uit Malrsscr
:en christelijke vrouw ult Scutari en een christeli-jke vrcuw uit Racinet.
5
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ACTIEF

KADERVORMING '89
lste trimester
27-29 jan.

GRIEKSE DANSEN

o.l.v. Lies

en Rene GOSSE

Lies en Rene Gosse staan in Nederland bekend als specialisten
op gebied van Griekse dans en folklcre.
Na vele jaren opzoekingswerk, informatie verzamelen en ervaring opdoen, kunnen zij nu een zeer aantrekkelijk en gevari
prograffna aarjbieden, waarin zowel beginners als gevorderden

hun gading vj-nden.
deze cursus stelden zi-j een prcgramma samen met dansen
-"\--gVoor verschj-llende
streken van Griekenland, zo.teJ- van het
-uit
/
vasteland als van de eilanden.
Naast het dansprograrnma wordt cok ruime aandacht besteed aan
achtergrondinformatie bij de dansen.
Gevorderde dansers vinden in deze cursus een nieuw danspakket
om verder door te geven in de volksdansgroep.
Vcor dansers, die nog niet zo vertrcuwd zijn met de Griekse
fclklore, wordt het vast een aarxJename en verrassende kennismaking.
De muziek van de aangeleerde dansen

cassette.
Plaats : vormingscentrum "Destelheide" te Dvuorp
Uren : van vrijdag, l9u. tot zondag, 15u.
cursusnr.: K89/01

4 febr.

CREÀTIEF DAI{SEN MHI KINDEREJ

is te verkrijgen

o.l.v. Micheline

op

Janssens.

N.J.V. ontwikkelde een nieuwe aanpak om kinderen te leren
dansen en hun creativitsit op gebied van belareging te bevorderen. Het programma is geschikt vccr kinderen van 6 tot L2 j.
en omvat traditlonele speeldansjes en kinderdansen , maar ook
ni.eur,.l gecreëerde dansen met heel wat ruimte voor ei-gen iribreng
en improvisatie. Daarnaast worden dansen gebr:nde1d rcnd een
thema.
12

-i*:*#â";:i.ii:4$"!=br.:n'ru:",Hi"î
Hier komt ook creatief dansen op sfeerbrengende muziek
"'ù

bod.
Plaats: turnzaal van de Lagere School, Engerstraat
Uren : van 10u tot 17u.
Cursusnr. : K89 /02
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l0 te Erps-Kwerps

Jaar
aan

11 febr.

ALBANESE DANSEN

o.I.v. Lisette

LANGEVELD

Lisette Langeveld specialiseert zich al geruime tijd in
Albanese dansen. Ze verbleef bij dansleiders in Kosovo en
had zelfs de kans cm volksdansstages te vcl.gen in Albanië
zeLf. Zij was ook een ijverige leerling van Haki Skreli, een

Albanees dansdocent en choreograaf .
Ongeveer twee jaar geleden verzorgde zij voor N.J.V. een
kennismakingscursus, een primeur voor Vlaanderen, die door
het vclksdanspubliek zeer goed onthaald werd.
Ondertussen heeft Lisette een nig.rw prcgralnma samengesteld
en werkt zij ook met muzikanten om de dans te begeleidenOf ds muzi-kanten zullen meekomen, is nog niet zekerDit wordt in ons vclgerd nummer bevestigd.

Plaats: ZaaI "Vooruit" , St.-Pietersnieuwstraat te

Uren : van 13u30 tot

Gent

20lu.

Cursusnr.: K89l03

4-5 maart

DANSEIID DOOR DE

TIJD

o.l.v. Jcs

DEPLA

is als dansdocent verbonden aan de Stichting
Lodewi.jk De Raet, waar hij een gewaardeerd medewerker is.
Tijdens deze cursus maak je, cnder zijn kurdige leiding,
al dansend een tocht door de tijd, van de primitieve dans naar
meer gestructureerde dansen,- zoals de boererldansen, de dansen
van de adel en van de burgerij. Je maakt kennis met o.a.
ballet en renaissancedans, cm te eindigen in onze eer*r met
een gamrna nieuwe dansvormen, als jazz, mod'-rn dance e.d.
Zo krLjg je in een notedop een overzicht van wat er aan dansvormen bestaat of bestaan heeft, hoe verschillende dansvormen
geêvolueerd zijn, hce ze elkaar hebben beTnvloed, hoe bepaalde
levensomstandigheden en maatschappelijke structuren de vorm
en inhoud van de dans hebben bepaald,. . .
Deze cursus is een must voor elke danser die een ruimer beeld
wit krijgen van de dans in het algemeen, die zichzel-f als
danser wil situeren in de danswereld.
Hoewel deze cursus eigenJ-ijk deel uitmaakt van de opleidingscursus tot volksdanslesgever, stellen wij daarcm dit weekend
open voor geinteresseerden.
Schrijf tijdiq in, want het aantal deelnemers is beperkt.
Plaats: Vormingscentrum "Destelheide" te D,,lorp
Uren : van zaterdag, 9u. tot zondag, 13u.(middagrmaal inbegrepen)
Wie op zaterdagmorgen niet tijdig kan aanwezig zijn, kan ook reeds
op vrijdagavcnd toekcmen in Destelheide.
Gelieve dit wel bij de inschrijving te melden.
Cursusnr. z K89/04
Jos Depla
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10-12

maart

I{EEKEND VOOR GEBREVETIEERDE NJV-LESGEVERS

Steeds meer horen wij de oEnerking van onze medevrerkers:
"Bijscholingscr:rsussen vclgen om nieuwe dansbagage op te dcen
en de dansstijl bij te schaven is goed, maar wanneer komt er
eens een cursus,exclusief voor NJV-lesgevers, die hun opleiding
aLweer een poosje achter de n:g hebben?"
l'|e1, be-ste lesgevers, hier is dan het gevraagde weekend.
Het is de bedoeling om dansen ui.tCe vorige cursussen, die weer
een beetje in de vergeethoek zijn geraakt, op te frissen'
orn het danspakket aan te vullen met enkele nieuwe dansen, die
geschikt zijn om aan te leren in de groep, om met elkaar
ervaringen uit te wisselen i.v.m. de aanpak van diverse grcepen. En natur:rlijk wordt er cck tijd vrij gernaakt voor een
gezellig samenzijn, voor het uitwisselen van herinneringen en
de laatste nieuwsjes,...
ook aan echtgenoten en kinderen is gedacht: zij kunnen cck
meekomen. Tijdens de cr:rsusuren wordt er voor kinderopvang
gezorgdHet wordt dus een weekend vocr en door NW-lasgevers.
Meer informatie over proct:amma en prijzen delen we je later
nog mee. Houd deze datum ;'lvast vrij !
Plaats: Centrum "De !'linner" te Overpelt.
Uren : van vrijdag, I9u. tot zondag, 16u.
Cursusnr.: K89/05

17-19 maart

BULGAARSE DANSE$J

o.l.v.

Leo

WAUDIvIAN

is voor N.J.V. geen onbekerde meer. Vorig jaar
voor het eerst een weekendcr:rsus Bulgaarse dansen
leiden. Het progranma en de methodische aanpak vielen tcen
zo goed mee, dat we hem opniewv uitnodigden voor een vervclg
op de vorige cursus.
Leo zorgt weer voor een nieuw danspakket met dansen uit verschillende streken van Br:lgarije. Met zijn manier van lesgeven
worden zelfs de moeilijker dansen gesneden koek.
Een goede gelegenheid ôrs oar niet alleen nieuwe dansen te lenen
maar ook iets op te steken over de methode om deze dansen aan
te lenen.
De muziek van de aargeleerde dansen is te verkrijgen
cp cassette.
Leo Waudman
lcr^ram

hij

Plaats: Provj-nciaal vormingscentrum

Uren : van vrijdag, 19u. tot

"Dommelhof"

zondag, 16u.

Cursusnr. zR89/06
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te Neerpelt.

9epland
REEDS GEPLAND VOOR HET TI^]EEDE TRIMESTER

14-15

april

Kroatische

C.I.V.

LEO STETMAN
en Servi-sche dansen

JOE@SLAVISCHE DANSEN

Plaats: vcrmingscentnrm "Destelheide" te htorp
19-21 mei

27-28 nej-

o.1.v. Annette Van der Steen
: Prcvinciaal Vormingscentn:m "Domme1hof " tè Neerpelt.

ISRÀELISCHE DANSB{

Pl-aats

o.l.v. Jos Depla
: vcrmingscentn:m"Destelheide" te Dlorp

KENNISMAKING N'IET DANSEXPRESSIE

Plaats

PRIJZEN VAN CURSUSSN{.

De steeds stijTende organisatiekosten, met name de hcgere honoraria voor
dansdocenten en de hogere verblijfskosten in de centra, maakten helaas een
aanpassing van de cr:rsusprijs noodzakelijk.
Voor 1989 geldt volgerd tarief:

fr. voor NJV-Ieden
fr. voor niet-leden (NW-lidkaart 1989 iribegrepen)
In deze prijs zit vervat: crrrsusgeld, logies met vol pension,
koffie tijdens de pauzes.
dagcr:rsussen : 350 fr. voor NW-leden
400 fr. voor niet-Ieden
Uitzonderingen op de regel worden bij de aankondi-ging van de cursus vermeld.
weekendcursussen: 1.300

1.500

HOE INSCHRIJVEN ?

Vooraf inschrijven, ook vcor een dagcursus, is nccdzakelijkInschrijven kan tel-efonisch op het NJV-secr. of schriftelijk door het
inschrijvingsformulier i-ngevuld tenrg te str.ren naar het NJV-secr.

hebben ontvangen.
- De inschrijving is pas definitief als wij je betaling
van de cursus.
de
aanvang
voor
l0
dagen
zijn,
- De betaling moet in ons bezi-t
- Betalen kan:
- contant cp het NJV-secretariaat.je
die bij je inschri.jvirgsformulier insluit.
- met een gekmiste chegue,
je
instelling. Houd er dan we1 rekening
iinanciële
- met een storting via
dagen
dur:rt,vooraleer wij het bericht van je storting
mee dat het I0

hebben ontvangenls
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Folklorereis

neer

H@N@RRIJ€

Prijs:

sleahrs 25,500-E

'n enige
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kans

l

a

PROORAMUIA
16 clnagse busrei.s.

{

{urr,r,,,-ls
Ee€L

\:ti*t
's

\ e .+.lz

Ventrek in de oroege oehtend- oue? de duitse autoueçlen
tot Regensbung. Aooncltnanl - Logies.
13 aug.: }ntbiit - Vendene neis,teg: Linz - Wenen - horryaarse g?ens
(Middaçrnaal) - Budnpest - Debreeen, Aùonônaal ' Logïes,
14 ctug.: Verbliif te Debreeen. Logï.es en uol pension.

Zatendag 12
Zondag

t'laandng

t/n

Zondag

aug.:

ALLe kmrers hebben douehe en

20 AUg.

II

,

Maandng

t/n

HC.

- Bezoek aan Dérimtzeum en geneforneerd eolege.
- t)aguitstap naan Egen net utijnpnoeten,
- Halue-daguitstap naar htszta - Hontobagy met bezoek
aan de folklonemarkt.
- Dagzdtstap naar HoLLëhàza (ponselein. ) en temq Langs
Tok-aj (ai jnstreek, ) + Vïsnestcturant,
- Bezoek aan termaalbaC.
- Bl.oemenetoet.
ttoLk sdansfestival-openl.ueht.
- Bijuonen ûan ïntermationaaLt'Hajdu.'l
met
Volksdnnsgroep
Kontakt
- Dansauond op volksdnnsfestiual + ûuum,serk.
het ontbiit reisueg: D\:BRECEN - BITDAPESI,
Venblii! te Budnpest in HaLf'pensi.on'konens net

21

nug)t

Na

26

aug.

douche en

WC,

- Stadsrondrit (lnlve dng)
- Daguitstap naar Henend, Ve.szpném, Panonhalna,
- Daguitstap rnnn de Donau-boeht. (EsztengorreSentendre.
-Foî.klonenuzeum.
-Vrùje dagen toon Shopping,

Zatendag 26 aug,: Na het middngnaal. Aanttang pan de temtgreis-Naehtrit.
Zondag 27 aug.: Aankomst in de naniddag.
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VOORWAAR DEN
7. Uùterste inschriioingsdatwn:

-

31 maart 1989'

in tolgonde Dan ontuttgst
het uoorselpt - asttal plaatsen is beperkt.
de plaatsen uorden toegeuezen

2. B@qtwiiu:

uoorsehot

: 9.500r-!r.
8.000,-!n. pôôn
8,000,-!n. uôôr

saldo

uan

3. Bij otnulatie bLïjoen de gestorte

sorwnen

nei '89.
15 iuni '89,

1.5

aan N.J.V.

-

O.VL

uerschulcLigd.

INBEGREPEN: Al.Le naaltiiden en dïensten zoals uet'rneld in het
p?og?anrna - drinkgeld chauffeuts.
ReisLeiding - baantaksen - BTW. - Inkomgelden.
Viswtkosten.
NIET INBEGREPEN: MidclngnaaL 7o

dag, -

Budapest (H/P)

Maaltiiden tiidens de tenuguteg.
Reïs- e.n anuLatiePerzekening.
Reispas,
TNLICHTTNGEN:

C}
BELANGRIJK:

Bii

DEPRAUW 050 / 36.08.87
M, JANSSENS 03 / 233'74'24

J,P.

W reispas moet op datun uan de afneis nog nrinstens
6 naanden geldig ziin!
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INSCHRTJVTNCSBLAD.
Temtg

te

zenden aan

:

See?. Itl.J.V, 0 p/a. DEPIUUI'I J,P,
Beeueg,

831.0

Vlaandeten

25

BRUCGE, S

GEÛEVENS:

..

fanilienaon:

..

Voormaam

l,leisjesnaon

:

. . . . . . . . . .

(gehnlde utoll'),)

Geboorteplaats

. ..
Benoep : .
. . . . . . . . . . . . . . Uationalïteit :
In geual uan Hongaarse nationaliteit, datun Dan uertrek uit
[i]aatnenvoornaamvandemoeder: .

Hongarije.

..

.....

.

.

aaaaaaaaaaaa

nationaliteit: . . . . . . .
..
..
Ad-nesûqnw)teuerkstellïng:..
.. .. ..
... ' ' ' ' ' ' '
telf:
Datum

uot opheffing u/d Hongaarse

[troonadres

. . . .. .
Reispas: Nutnnen . . . . . . . . . .
Voegt 2 recente pasfoto's

. . . . TeLf: . . . .
. . . .
,Gelil:ig tot .

bii.

)ndergetekende uenklaant geen ualse gegeûens verstrekt te hebben, en
uenkLaant in te sehrijuen op oenelde reïs naar H)NGARIJE, Ik ga al<koond
met de N.J,V, ùoonr)aarden uan deze neis en stort hierbij het uoonsehot
ûan 9.500r-I'n op nek: NJV. )-VL Beeueg, 25 - 8310 BRUGGE,S
870 - 0007134 - 19 net uerneldïng: Hongariie
Datutn: . . ...

.... ... .. .

Hodtekening :
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

Naam

-

KADERVORMING

1989

- Iste

TRIMESTER.

:

Adres: .....'

Ik
0
O
O
O
O

schrijf in voor:
L. en R. @SSE DWORP
K89l01 GRIEKSE DANSEN
K98/02 CREATIEF DANSEN MET KINDEREN M. JANSSENS ERPS_KWERPS
L. LANGEVELD GENT
K89/03 ALBANESE DANSEN
DWORP
JOS DEPLA
KB9/04 DAI{SEND DOOR DE TIJD
LEO WAT]DMAN NEERPELT
K89/06 BULGAARSE DANSEN
een gekruiste cheque in vocr
van
het bedrag
.
fr. op rek.nr. 8704002272-07 van
Ik stort het bedrag van .
N.J.V. vzw., Van den Nestlei 23 bus 16 te 2018 Antwerpen, met de vermeldLng van het cursusnummer.

0 Ik sluit bij mijn inschrijvingsformu.l-ier
O

handtekening:

Datum:

ANNULATIEREGELING VOOR WEEKENDCURSUSSEN .

Het komt wel eens voor dat sr:rsisten om de een of andere ernstige reden
moeten afzLen van deelname aan de gursus, waarvoor ze inschreven.
Voor hen geldt volgende regeling:
- bij annulatj-e tot 14 dagen voor de aanvang van de cursus, wordt het
inschrijvingsgeld, verminderd met 10% annulatiekosten, terugbetaald.
- bij annulatie tot 5 dagen voor de aanvang van de cursus wordt 50% van het
inschri jvingsgeld terugbetaald.
- bij annulatj-e binnen de 5 dagen voor de aanvarg van de cursus, blijft het
inschrijvingsgeld volledig verschuldigd aan N.J.V.
Er mag wel voor vervanging gezorgd worden.
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