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Festivals 2021/2022 
 
 
Moai Fuort Simmerfestival Burgum   
SIVO Festival   Borger   
Werelddansfestival Schagen Schagen  
 
 
Groepen:      
 
 
Böggelrieders en Daansers Losser 
Grutmoole, de    Sas van Gent 
Hellendoorn FDG  Hellendoorn 
Hoolter Daansers, de  Holten 
Iesselschotsers, de   Zutphen                          
Krekkel, de    Enschede     
Markelo, Vereeniging  Markelo      
Medioburgum Walacra  Middelburg  
Oriënt,    Culemborg  
De Plaggenmeijers  Rekken 
Stedeker Daansers, de   Diepenheim   
Tingieterij Holland  Ilpendam 
Vodago    Goes        SECTIE – IOV – NEDERLAND 
        Opgericht 13 maart 1993 te Warffum 
         
         Wij bouwen bruggen   
         Van volk tot volk   
         Van mens tot mens 
Individuelen: 
                   
           Samenstelling bestuur: 
Breidenbach Helga  Schagen      
Croon, de Wim  Raalte   voorzitter:   Geert Nijhof  g.nijhof@sivo.nl 
Draijer,  Rikus  Zandeweer           M. 06 - 22467551 
Huijser  Henk  Schagen  secretaris:  Bart Jansen  jansebart@gmail.com 
Jansen  Bart  Enschede      M. 06 - 34354516 
Jonkman  Ronald  Raalte   penningm.: Henk Huijser h.huijser@quicknet.nl  
Nijhof   Geert  Emmen                        M. 06 - 33708270 
Woudstra-Zijlstra Hendrika Bolsward  lid:        Herman Bouman herman.bouman@live.nl  
Zijlstra   Bettie  Damwoud      M. 06 - 51155376 
 
        
         Contributie 
Overige contacten        Festival   € 125,= 
         Groep   €  50,= 
Federatie Folkloristische Groepen Nederland (FFGN)   Individueel  €  20,= 
Stichting Levende Folklore   
        Bankrekeningnummer Sectie IOV Nederland:  
        IBAN      NL 49 RABO 0320 5154 00 
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NIEUWSBRIEF IN CORONATIJD 
 
 De Coronacrisis blijft maar voortgaan; vanaf 15 december zitten we in de harde lockdown.  

En sinds deze week is er een mutatie van het virus gevonden, die vooral in Engeland 
rondwaart, maar waarschijnlijk ook hier in Nederland kan voorkomen. Dat weten we nu nog 
niet precies. Dit betekent voor iedereen een sober Kerstmis en oud en nieuw.  
We hopen dat iedereen deze periode zo goed mogelijk doorkomt, maar zekerheid heeft niemand. Vanaf deze 
kant wensen we iedereen veel sterkte en een zo goed mogelijke gezondheidssituatie in deze vreemde tijden. 
Opdat in 2021 het Corona langzaam mag wegebben, zodat we er geen last meer van kunnen hebben.   

 Deze week kwam helaas een opzegging binnen van Medioburgum Walacra uit Middelburg. Door de terugloop 
van het aantal dansende leden was het niet meer mogelijk om actief aan festivals deel te nemen. 

 Ook dit keer geen volwaardige 
Nioviteiten, maar wel een verhaal van 
Geert Nijhof over de Coronaperikelen in 
Nederland, het SIVO festivals en andere 
festivals en de situatie voor SIVO 
Nederland. In een tweede artikelen een 
verhaal over de stand van zaken van 
SIVO Mondiaal.  

 Tot slot een nieuwtje van Stichting 
Levende Folklore over de toekenning 
van het erfgoed Levende Nederlandse 
Folkloredans voor de Inventaris 
Immaterieel Erfgoed Nederland. 

 
De foto’s in deze Nioviteiten zijn een terugblik op folklorefestivals 2019 uit Bolsward, Burgum, SIVO Drenthe en Schagen 
 
De redactie van Nioviteiten     
 
 
Is er licht aan het eind van de tunnel? 
 
We zullen ons het jaar 2020 allemaal niet snel, maar wel graag zo snel mogelijk, willen vergeten. 
Aan het begin van dit jaar was iedereen nog vol enthousiasme druk in de weer om een 
jaarprogramma voor de eigen activiteiten op te zetten. 
In China was weliswaar een ernstig virus uitgebroken, maar eigenlijk niemand had in Januari 
2020 het idee dat dit virus de gehele wereldbevolking in z’n greep zou krijgen. 
Het Covid-19 virus heeft onnoemelijk veel leed gebracht en op dit moment is er nog steeds sprake van een 
onvoorspelbaar verloop. 

Helaas hebben velen van ons ook van soms 
zeer nabij meegemaakt dat mensen, die 
besmet zijn geraakt het niet gehaald 
hebben. 
In mijn contacten met mensen die actief 
zijn in de folklore in vele andere landen 
heb ik vernomen dat overal zeer veel 
slachtoffers zijn gevallen. Ook binnen de 
eigen kring van bekenden en familie zullen 
velen van u eenzelfde ervaring hebben. 
 
Als festival organisator dachten we in april 
nog dat we het SIVO-festival aan het eind 
van de zomer nog wel zouden kunnen 
organiseren. 
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Het werd echter al snel duidelijk dat er voor festivals absoluut geen kans was op een vergunning, maar dat we zelf 
ook moesten besluiten dat het totaal onverantwoord zou zijn om verder te gaan. 
 
Gesprekken met gemeente en provincie volgden en gelukkig waren het snel met elkaar eens dat we voorlopig 
helemaal niets zouden kunnen ondernemen. 
Veel medeorganisatoren zullen dit herkennen en ik moet zeggen dat we in mijn provincie Drenthe een zeer 
welwillende opstelling van de zijde van de gemeente als van de provincie mochten ervaren. 
 
Er werd ons medio dit jaar gevraagd een kostenopzet te maken voor een festival, zoals we dat eigenlijk voor ogen 
hadden. Het SIVO-festival was in 2019 voor het laatst gehouden in het oeroude dorpje Orvelte in de gemeente 
Midden-Drenthe, maar eind 2020 hadden we besloten toch om te zien naar een andere locatie.  
De reden hiervoor lag met name in het feit dat we tijdens het festival slechts op zeer bescheiden schaal ruimte 
voor onze dansgroepen konden vinden (kleedruimte, etc). Ook het vinden van vrijwilligers was een lastige klus, 
die uiteindelijk kon worden opgevangen met de inzet van statushouders van het asielzoekerscentrum Ter Apel.  

 
Op onze nieuwe zoektocht 
naar een locatie voor het 
SIVO-festival hebben we 
vervolgens vele opties 
bekeken en nader 
onderzocht.  
 
Door een toevallige 
omstandigheid kwamen we 
in contact met een 
wethouder van de 
gemeente Borger-Odoorn, 
waar het festival ooit in 
1984 was begonnen. Het 
bleek ons al heel snel dat 
het gemeentebestuur in 
Exloo er heel veel voor 
voelde om het festival weer 

terug te laten keren naar de oorspronkelijke gemeente. Het dorp Borger zou daarvoor zeer geschikt zijn. 
 
Wij hadden daar zelf ook al diverse keren gekeken en ook vanuit het SIVO-bestuur waren we het er snel over eens 
dat Borger in principe een heel geschikte locatie zou zijn voor het nieuwe SIVO-festival. 
De centraal in het dorp gelegen school voor Voortgezet Onderwijs bood ons volop mogelijkheden, die met de 
tussenkomst van de gemeente ook zeer enthousiast was over onze plannen. 
 
Juist op het moment dat we concreet aan de gang zouden gaan met de verdere uitwerking en een festival opzet 
wilden concretiseren werd het steeds duidelijker dat we maar even een pas op de plaats moesten gaan maken. 
In feite zitten we nu nog steeds in diezelfde fase en is het nog maar zeer de vraag hoe en onder welke 
voorwaarden we verder kunnen. Zal 2021 ons nieuwe mogelijkheden brengen? Het is maar zeer de vraag en nog 
minder duidelijk is op welke wijze we dan verder kunnen. 
 
Een Internationaal festival organiseren is op dit moment verder weg dan ooit en het is zeer de vraag of we in de 
toekomst nog wel weer met gastgezinnen kunnen werken.     
 
Veel buitenlandse groepen staan te springen om ook weer naar festivals af te reizen, maar mogen niet reizen. 
Buitenlandse gasten opnemen in een gezin, hoe mooi dat ook kan zijn, is momenteel een te groot risico en 
kunnen we voorlopig niet accepteren. 
 
Hoe het allemaal wel moet is voor zowel de groepen als de festival organisatoren nog een open vraag, die met 
veel nieuwe creativiteit opgelost zal moeten worden. 
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Pilot voor festivals 
In Drenthe zal zeer waarschijnlijk binnen niet al te 
lange tijd een pilot opgezet worden, waarbij met 
diverse partijen gekeken zal worden in welke vorm 
festivals en andere culturele activiteiten weer 
opgestart zouden kunnen worden. 
Als SIVO bestuur hebben we laten weten dat we 
graag mee willen werken en mee willen denken aan 
dergelijke pilot projecten. 
 
Interesse? 
Indien er onder onze groepen ook interesse bestaat 
om hierin mee te draaien zou ik dat graag horen en 
kunt zich met mij in verbinding stellen. 
We moeten toch proberen positief te blijven kijken 
naar de toekomst. 
De Groningse liedjeszanger Ede Staal zong er graag 
over: “Het hef nog nooit zo donker west….” 
 
Ik wens u allen, ondanks alle beperkingen, toch heel fijne kerstdagen maar vooral ook een gezond en gelukkig 
2021. 
 
Geert Nijhof, voorzitter IOV sectie Nederland. 
 
 
 
IOV-MONDIAAL  
 
Ook onze Internationale organisatie heeft in 2020 moeten ervaren dat alle activiteiten van geplande 
bijeenkomsten, congressen, festivals en vergaderingen niet in fysieke vorm konden worden 
gehouden. 
Een aantal keren hebben we als IOV-mondiaal bestuur in virtuele vergaderingen geprobeerd om met 
elkaar in contact te blijven en dringende zaken te bespreken. Op deze wijze vergaderen is van een geheel andere 
orde dan we gewend waren, en het is in mijn beleving dan ook een noodoplossing. 
 
We hebben gemerkt dat in de meeste landen alle activiteiten geheel tot stilstand zijn gekomen. In een aantal 
landen is men toch gestart met de opzet van een nieuw soort folklorefestivals in virtuele vorm. 
Het missen van de sfeer, die op festivals de grootste charme brengt, is in deze vorm wel het meest opvallend. Een 
enkele keer heb ik meegewerkt om groepen te interesseren voor zo’n virtuele opzet, maar ik merk dat ook 
groepen niet staan te springen om op die wijze verder te gaan. 
Hopelijk kunnen we in de loop van 2021, maar zeker in 2022 toch weer op een min of meer normale manier 
verder met festivals en publiek zonder al te veel belemmeringen. 
 
IOV-mondiaal heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe website, waarbij de toegankelijkheid van de 
informatie voor de eigen betalende leden meer gewaarborgd is. 
De oude website kende deze verschillen niet, maar nu hebben de geregistreerde leden een eigen toegangscode 
gekregen en kunnen zij toegang krijgen tot alle informatie. Willekeurige bezoekers die geen lid zijn hebben een 
beperkte toegang. 
 
Vanaf deze plaats roep ik U op om de namens U gepresenteerde informatie in groepen, festivals of traditionele 
ambachten even te checken en mij eventueel gewenste wijzigingen door te willen geven. 
Dat kan bij voorkeur op het email-adres: festivals@iov.world. 
 
Geert Nijhof. 
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“Levende Nederlandse Folkloredans”  
op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland 
 
Op 9 december kreeg het bestuur van de Stichting Levende 
Folklore het bericht van het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland dat de toetsingscommissie de aanvraag 
voor bijschrijving op de Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland positief had beoordeeld.  
 
Er was eerst niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven dat de 
stichting bezig was met het opstellen van een borgingsplan 
voor het erfgoed van de folkloredans in Nederland. Daar 
hadden we nog tijd genoeg voor.  
Het was dus op de lange baan geschoven, totdat eind augustus 
het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed het verzoek deed om 
deel te nemen aan online-workshops voor het opstellen van  
een borgingsplan in september en oktober.  

 
Dat betekende plotsklaps een flinke inzet van het bestuur om hieraan gevolg te geven. Drie personen konden 
meedoen aan de online workshops in het najaar, want vanwege de Coronarichtlijnen waren fysieke 
bijeenkomsten in het land niet mogelijk.  
 
De stichting is toen hard aan het werk gegaan in digitale overleggen voor het opstellen van vele concepten van 
het borgingsplan. In oktober is op een fysieke bijeenkomst van 4 personen, op anderhalvemeterafstand, het de-
finitieve borgingsplan samengesteld en begin november aangeboden bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed.  
 
Het vele werk werd begin december beloond met een positieve beoordeling.  
Daar zijn we binnen stichting Levende Folklore erg blij mee en ook een beetje trots op. 
Nu moet aan deze borgingsacties handen en voeten gegeven worden en behoren er activiteiten georganiseerd te 
worden voor het behoud van het erfgoed “Levende Nederlandse Folkloredansen”.  
 
Echter, de Corona-crisis maakt het op korte termijn nog niet mogelijk om activiteiten te organiseren, maar later, 
als het vaccineren goede resultaten heeft, zal er meer aandacht aan gegeven kunnen worden.   
Meer informatie is nu te vinden op de website www.immaterieelerfgoed.nl op het tabblad immaterieel erfgoed 
(filteren op uitvoerende kunsten). 
 
Bart Jansen, voorzitter Stichting Levende Folklore 
 

 
Het bestuur van Sectie IOV Nederland 

wenst iedereen prettige kerstdagen 
  

een heel goed en vooral gezond  en coronavrij 2021  
en met veel inspiratie voor de folklore! 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 


