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Van ‘folklore’ naar materieel en
immaterieel erfgoed
Ruim anderhalve eeuw cultuurgeschiedenis

stefaan top  essays

Het is een historisch feit dat de ontdekking en de verdediging van de 
volkscultuur in het noordelijke deel van het 19de-eeuwse België onverbrekelijk 
verband houdt met twee belangrijke culturele stromingen die het geestesleven 
van de 18de-19de eeuw diepgaand hebben beïnvloed, namelijk de Verlichting en 
de Romantiek.

De Verlichting pleitte voor een maximale geestelijke ontplooiing en de 
gelijkwaardigheid van iedere mens. In de politieke context van na de revolutie 
van 1830 betekende dit dat de jonge Belgische staat aan de Vlamingen en hun 
cultuur dezelfde rechten en kansen zou moeten bieden als aan de Franstaligen. 
De historische realiteit was echter anders. In Vlaanderen werd de volkstaal 
weliswaar niet verboden, maar ze kreeg geen wettelijk statuut en kwam aldus 
onder grote druk te staan.

Als reactie tegen de strenge en rationele verlichtingsidealen propageerde 
de Romantiek een geestelijke bevrijding. Een terugkeer naar de natuur was 
het enige middel om een nieuwe mens te worden. Deze zoektocht leidde naar 
het verleden en tot de ontdekking dat Vlaanderen vroeger een internationaal 
gerenommeerde regio was met een grote culturele uitstraling. Bij enkele 
intellectuele Vlamingen ontstond daarom wrevel omtrent het Belgisch liberale 
staatsnationalisme. Zij zagen meer heil in een volksnationalisme, met name in 
een natie die steunde op een gemeenschap van afstamming, geaardheid en taal. 
Dat was in ieder geval de mening van Jan F. Willems (1793-1846).1 Vertrekkend 
van het adagium “de taal is gans het volk” – een citaat van Prudens van Duyse 
(1804-1859)2 – waren deze gecultiveerde Vlamingen van mening dat de taal 
behoort tot het wezen van het volk. Vanaf het begin heeft de Vlaamse beweging 
dan ook vooral op het gebied van taal en literatuur een zeer intensieve en 
uitgebreide activiteit ontwikkeld. Dit streven naar versterking van de nationale 
zelfstandigheid en naar opwekking van de ‘volksgeest’ was niet bedoeld om de 
Belgische staat in diskrediet te brengen of te ondermijnen. Integendeel, deze 
strijd voor culturele waardering wilde de Vlamingen als goede Belgen bewust 
maken van hun historische positie in het nieuwe staatsbestel.

1 A. Deprez, ‘Willems, Jan F.’ in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, 1998, p. 3745-3750;  
J. Crick, Jan-Frans Willems – Vader der Vlaamsche Beweging (1846-1946 – Zijn volledig levensbeeld. 
Antwerpen, [1946].

2 Idem, ‘Duyse, Prudens van’ in: Nieuwe Encyclopedie, p. 1020-1021.
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Dit was alleszins de bedoeling van de Vlaamse beweging in haar eerste fase, 
dat wil zeggen tot aan de onverwachte dood van Willems in 1846. Ferdinand 
A. Snellaert (1809-1872)3 nam dan, wat de volkscultuur betrof, de fakkel over. 
Hij was politiek doortastender dan Willems en belichaamde door zijn leven en 
werk de hele evolutie in de Vlaamse beweging, die van een zuiver taalkundige 
en literaire naar een meer geprononceerde politieke beweging evolueerde.

Willems’ en Snellaerts belangstelling voor taal en literatuur in het 
algemeen en voor bepaalde facetten van de volkscultuur in het bijzonder is 
maar te begrijpen als men rekening houdt met een interessante externe factor, 
nl. de aanwezigheid van Duitse filologen uit de school van de gebroeders Jacob 
(1785-1863) en Wilhelm Grimm (1786-1859).4 Eén van hen, August Hoffmann 
von Fallersleben (1798-1874)5, auteur van het bekende lied ‘Vlaenderen, dach en 
nacht denc ic aen u’, heeft meermaals Vlaanderen bezocht en onderhield veel 
contacten met vertegenwoordigers van de Vlaamse beweging. Hoffmann von 
Fallersleben legde zich vooral toe op het uitgeven van oude literaire teksten en 
volksliederen. Bijzondere vermelding verdient zijn ontdekking en uitgave in 
1855 van het Antwerps liedboek uit 1544.6

3 Idem, ‘Snellaert, Ferdinand A.’ in: Nieuwe Encyclopedie, p. 2767-2770; Y. Peeters, (red.), Dr. F.A. Snellaert 
(1809-1872) – Wegbereider van het Algemeen-Nederlands Verbond. Brussel, 2010.

4 L. Denecke, ‘Grimm, Jacob Ludwig Carl’ en ‘Grimm, Wilhelm Carl’ in: Enzyklopädie des Märchens. 
Berlijn – New York, vol. 6, 1988, kol. 171-195.

5 P.H. Nelde, Flandern in der Sicht Hoffmanns von Fallersleben – Eine Untersuchung im Rahmen deutsch-
flämischer Beziehungen im 19. Jahrhundert. Wilrijk, 1967 [Bibliotheca Belgica II]; K.H. De Raaf, Hoffmann von 
Fallersleben voortrekker in het oude land der dietsche letteren. Den Haag, 1943.

6 D.E. van der Poel e.a., Het Antwerps liedboek. Tielt, 2004, 492 en 593 p.

August Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)
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Johann W. Wolf (1817-1855)7, eveneens een Duitse romanticus, wilde voor 
Vlaanderen de rol van de Grimms overnemen. Tijdens zijn jarenlang verblijf in 
Brussel en Gent (1840-1847) verzamelde hij volksverhalen. In 1843 publiceerde 
hij te Leipzig de eerste grote Vlaamse volksverhalenverzameling onder de 
misleidende titel Niederländische Sagen. Deze bundel bevat vooral historische 
verhalen, die verband houden met regionale en lokale personages, gebouwen 
en gebeurtenissen in Vlaanderen. Rekening houdend met de tijdgeest was het 
niet verwonderlijk dat dit soort verhalen hoog scoorde. 

De succesrijke verzamelactiviteiten en uitgaven van Hoffmann von 
Fallersleben en Wolf hadden een dubbel gevolg. Hun aanwezigheid in 
Vlaanderen werkte vooreerst inspirerend en spoorde bovendien sommige 
Vlamingen aan zich voortaan intensiever met oude literatuur, liederen en 
volksverhalen bezig te houden. Omdat zij de resultaten van hun opzoekingen 
in het Duits en in Duitsland publiceerden, onderkenden de Duitse filologen 
meteen het belang van Hoffmann von Fallerslebens en Wolfs publicaties. Heel 
vlug en spontaan groeide dan ook sympathie voor het broedervolk in België, 
dat het op taalgebeid niet gemakkelijk had.

Willems was de eerste die alert reageerde op het verzoek van de Grimms in 
1815 tot medewerking. In het spoor van Hoffmann von Fallersleben publiceerde 
hij in 1846 een eerste reeks liederen. Willems was met de voorbereiding van de 
tweede aflevering bezig toen hij totaal onverwacht overleed op 24 juni 1846. 
Zijn medestander en vriend Ferdinand Snellaert voltooide Willems’ levenswerk 
en schreef er een interessante maar kritische inleiding voor, aangevuld met 
een belangrijke liedbibliografie. In Gent (1848) verschenen de Oude Vlaamsche 
Liederen in boekvorm op naam van Willems, hoewel Snellaert ruim drie vierde 
van de verzameling redactioneel en inhoudelijk had afgewerkt.

Het was geen toeval dat Snellaert als tweede in de rij met een eigen 
liederenverzameling uitpakte. Zijn Oude en nieuwe liedjes verschenen in 1852 
in Gent. Ze waren uitgegeven door het Willemsfonds, dat in 1851 in Gent 
was opgericht. Door het publiceren van volksalmanakken, volksboeken en 
liedboeken, het organiseren van volksvoordrachten, muziekwedstrijden en 
liedavonden en het oprichten van volksbibliotheken en dito onderwijs heeft het 
Willemsfonds niet alleen de volkscultuur gepromoot, maar ook fundamenteel 
bijgedragen tot de culturele verheffing en de politieke bewustwording van het 
Vlaamse volk in de tweede helft van de 19de eeuw.

De filologische bedrijvigheid van Willems, Snellaert en anderen, en 
de voorkeur van Willems en Snellaert voor het oude, betere liedgoed uit de 
Nederlanden laten vermoeden dat literatuur en Vlaamse beweging onderling 
zeer sterk verbonden waren. Een verklaring hiervoor levert ongetwijfeld het 
literaire werk van Hendrik Conscience (1812-1883) en vooral zijn historische 
roman De Leeuw van Vlaanderen met zijn opzienbarend voorwoord (Antwerpen, 
1838).

7 M. Moonen, Johann-Wilhelm Wolf – De Grondlegger der Volkskunde in Vlaanderen. Brussel, 1944; K. van 
Effelterre, ‘Wolf, Johann Wilhelm’ in: Enzyklopädie des Märchens. Berlijn – Boston, vol. 14, 2014,  
kol. 964-967.
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Tot het wezen van de Vlaamse beweging, die ijverde voor Vlaamse 
eigenwaarde, behoorde ook de zorg voor de volkstaal. In deze context vermelden 
we de oproep Jan-Baptist David (1801-1866) in 1850 op het Nederlandsch 
Letterkundig Congres te Amsterdam om afzonderlijke lijsten van gewesttalen 
en eigenaardige uitdrukkingen op te stellen. Zo ontstonden in alle Vlaamse 
provincies gewestwoordenboeken, idiotica genoemd, die vier zaken wilden 
bewijzen, nl. dat het Vlaams een oude taal was, dat het Vlaams als moedertaal 
nog zeer levendig was, dat de (gesproken) volkstaal even belangrijk was als 
de schrijftaal en dat het dialect een indrukwekkende linguïstische rijkdom 
illustreerde die ontbrak in de officiële woordenboeken. De volkstaal was dus 
een belangrijke verwoording van een stuk orale volkscultuur.

In de marge van de algemene taalstrijd tussen het Frans en een algemene 
cultuurtaal in Vlaanderen ontwikkelde zich in West-Vlaanderen een tendens 
om de eigen cultuur en de regionale taal extra in bescherming te nemen 
tegenover enerzijds het Frans, maar anderzijds ook het Nederlands en het 
Brabants. Deze in zichzelf gekeerde reflex, particularisme genoemd, heeft in 
West-Vlaanderen geleid tot een zekere subcultuur, uitgedragen en verdedigd 
door vooraanstaande priesters. Zij hadden een grote waardering voor de 
volkscultuur in het algemeen en de volkstaal in het bijzonder. Het boegbeeld 
van deze beweging was de begenadigde priester-dichter Guido Gezelle (1830-
1899). Op 2 december 1865 stichtte hij naar een Engels voorbeeld het weekblad 
Rond den Heerd, “een lees- en leerblad voor alle lieden”.8 Rond den Heerd bevat 
een goudmijn voor verhalen en beschrijvingen van kalenderfeesten en 
volksgebruiken. 

8 Wat het belang van dit tijdschrift voor de volkskunde betreft, zie: D. Callewaert, Rond den Heerd 1865-
1902. Antwerpen, 1966 [Nederlandse Volkskundige Bibliografie, deel III].

Jan-Baptist David (1801-1866)
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De invloed van Rond den Heerd mag men niet onderschatten, want in een 
periode van ruim twintig jaar ontstonden in diverse Vlaamse provincies 
gelijkaardige regionale tijdschriften. We vermelden onder meer ’t Daghet in 
den Oosten (1885-1914)9 voor Limburg en voor Antwerpen Ons Volksleven (1889-
1900).10 

Een bijzondere nieuwkomer in Brabant was het tijdschrift De Student.11 
Het verscheen in 1881 rond Pasen voor het eerst. Hoofdredacteur was de 
gedreven priester Frans Drijvers (1858-1914), geboren in Rotselaar.12 De leuze 
van De Student was ‘Alles voor Vlaanderen! Vlaanderen voor Kristus’, een 
vondst van Drijvers zelf. Van 1881 tot 1901 was Drijvers hoofdredacteur van 
De Student, waarin allerlei verhalen (sprookjes, sagen, legenden, fabels), volks- 
en kinderliederen alsook spreekwoorden, gezegden, rijmpjes, raadsels en 
spotnamen verschenen. 

Onderwijzers en priesters hadden veelal de redactionele leiding en streefden 
met hun geschriften nobele doelstellingen na. Met lede ogen constateerden 
zij dat de tijden fel veranderd waren en dat heel wat waardevolle tradities 
definitief verloren dreigden te gaan. Het zingen van liederen en het vertellen 

9 L. Van Roy-Peeters, ’t Daghet in den Oosten (1885-1914). Antwerpen, 1971 [Nederlandse Volkskundige 
Bibliografie, deel XI].

10 L. Van Laer, Tijdschriften provincie Antwerpen. Antwerpen, 1970 [Nederlandse Volkskundige Bibliografie,  
deel X]. Voor info omtrent Ons Volksleven zie p. XXIX-XXXV.

11 L. Bax-Debucquoy, Leuvense studententijdschriften (1839-1860). Antwerpen, 1975 [Nederlandse Volkskundige 
Bibliografie, deel XXI]. Info omtrent De Student, p. XLIX-LVII.

12 In 1996 heeft de socioculturele vereniging Vlaanderen Morgen Rotselaar de Frans Drijversprijs voor 
het eerst uitgereikt. Op 6 oktober 2018 mocht ik de 12de F. Drijversprijs in ontvangst nemen. Naar 
aanleiding daarvan heb ik een lezing gegeven, waarvan hier deze tekst. 

Guido Gezelle (1830-1899) Frans Drijvers (1858-1914)
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van verhalen was vroeger “het tijdverdrijf der vaderen, en sedert de zonen dat 
al vergeten hebben zijn zij beginnen te verbasteren. Help ons dan allen, die aan 
het heropbeuren der oude Vlaamsche zeden arbeiden wilt. Uw werk zal dienstig 
zijn voor ons volk en voor de samenleving, – en verdienstelijk voor den hemel”, 
aldus Kamiel van Caeneghem (1860-1944) in het zuid-Oostvlaams tijdschrift 
Volk en Taal (1888, aflevering 3, p. 18).13 Het registreren van volkscultuur kreeg 
zo een nieuwe dimensie bij: het was een educatieve taak van maatschappelijk 
belang, die, gezien de tijdsomstandigheden, zeer dringend was. 

Met de publicatie van Raadsels van het Vlaamsche volk (Gent, 1888) wenste de 
Oost-Vlaamse priester-verzamelaar Amaat Joos (1855-1937) dan ook “uit der 
herte dat het (boek) overal doordringe waar kinderen zijn en het medehelpe om 
den familiegeest te behouden waar hij gelukkig nog leeft, hem herop te beuren 
waar hij aan het kwijnen viel, hem te doen verrijzen, waar hij uitgestorven is” 
(p. 19). Dit beklag over de ondergang van alle traditionele waarden weerklonk 
herhaaldelijk. Ook Jan Bols (1842-1921) hoopte met de publicatie van zijn 
Honderd oude Vlaamsche liederen in 1897 het trieste tij te keren. Zijn verzameling 
heeft hij immers als priester samen kunnen stellen tijdens zijn pastoraal 
verblijf in Mechelen, Aarschot en Alsemberg. Zijn devies was:”Redt wat nog 
te redden valt” (p. I) en “Die zoekt, vindt”(p. VIII). Maar ook zijn drie broers 
hebben daaraan meegewerkt door 37 liederen in Werchter op te tekenen.

Wat de studie van de ‘folklore’ en het volksleven betreft, vallen er in de 
loop van de 19de eeuw duidelijke verschuivingen te noteren. Terwijl figuren 
als Willems, Snellaert, Hoffman von Fallersleben en Wolf dachten in termen 

13 Voor meer info omtrent dit tijdschrift zie: C. Vercruysse, Westvlaamse tijdschriften 1850-1960. 
Antwerpen, 1967 [Nederlandse Volkskundige Bibliografie, deel V], p. XXXI-XXXIV.

Amaat Joos (1855-1937) Jan Bols (1842-1921)



32 stefaan top | van ‘folklore’ naar materieel en immaterieel erfgoed

van nationaal belang, ijverden voor algemene, neutrale en culturele waarden 
en allerlei inspanningen leverden om aan volksontwikkeling te doen, 
doken er in de tweede helft van de 19de eeuw overal krachten op die de hele 
cultuurproblematiek gingen depolitiseren en met eigen waarden inkleuren. 
Moraal en religie bleken plots een wapen om de aftakeling van een veranderd 
maatschappijbeeld tegen te gaan. De volkscultuur als behoeder van eeuwige 
waarden werd bedreigd en moest door een bewuste revival van volkse tradities 
gevrijwaard worden. 

In het geheel van de 19de-eeuwse volkskundige bedrijvigheid traden in de 
jaren 1880 twee markante figuren naar voren, die in het begin van 1888 het 
tijdschrift Volkskunde oprichtten. Dichter Pol De Mont (1857-1931) en leraar 
August Gittée (1858-1909) hadden een grote waardering voor volkscultuur 
en wilden dat er op een andere manier ernstig mee omgegaan werd. In 
het openingsartikel in Volkskunde roept De Mont de leerkrachten van het 
basisonderwijs op eigen volksgoed, in casu liederen en verhalen, in de klassen 
aan te leren in plaats van vreemde, dat wil zeggen, Franse versjes en rijmen.14 

Is De Mont nog een volbloed romanticus, die de orale traditie overschat, 
dan neemt de nuchtere Gittée tegenover de ‘folklore’ een heel andere positie in. 
Zijn ideeën heeft hij meermaals in het Frans en het Nederlands uitgeschreven. 
Samengevat komen die op het volgende neer. Gittée, die goed op de hoogte 
bleek te zijn van de “folklorestudie” in het buitenland, ergert zich aan de 
achterstand ervan in eigen land. Hij spreekt in dit verband van “een schuldige 

14 Voor meer info over P. De Mont, zie: R. Vervliet in: Nieuwe Encyclopedie, p. 2087-2093; G. Meir, Pol De 
Mont zijn leven en zijn werk. Antwerpen, 1942; R. Minnaert, Pol De Mont als volkskundige. Brussel, 1944;  
L. Stynen, Pol de Mont – Een tragisch schrijversleven. Kalmthout, 2017. Voor De Monts rol in Volkskunde 
zie: Stynen, p. 184-190 en de recensie van J. Verberckmoes in dit nummer p. 127-130.

Pol De Mont (1857-1931)
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onverschilligheid tegenover de volkscultuur. In een tijd waarin de geschiedenis 
meer waarde begint te hechten aan de studie van het dagelijks leven, heeft 
men nood aan andere bronnen, namelijk mondelinge overleveringen, om de 
“intieme geschiedenis” van een volk te schrijven. Op school gaat momenteel 
meer aandacht naar de Griekse en Romeinse literatuur dan naar de eigen 
volksliteratuur: in ons onderwijs is er dan ook duidelijk een tekort aan nationaal 
gevoel.” Maar hoe geraken we uit dit moeras? Volgens Gittée door de handen in 
elkaar te slaan en in heel België een volkskundig netwerk op te starten. Lokale 
en persoonlijke initiatieven waren weliswaar niet slecht, maar ze strandden 
vroegtijdig bij gebrek aan draagkracht. En op de vraag naar een verklaring van 
de zielige toestand van de ‘folklore’ in Vlaanderen formuleerde Gittée volgend 
antwoord: “Niets kan beter de verbastering van ons nationaal gevoel schetsen, 
dan de zoo betreurenswaardige scheuring van 1830, toen de Vlamingen zich bij 
hun erfvijanden schaarden om stambroeders te bestrijden, die zooveel tot hun 
herlevende welvaart bijgedragen hadden. En waarom sprongen zij in ’t harnas? 
– Om tegen windmolens te schermen. Achter dat schrikbeeld der ‘Hollandsche 
vreemde taal’ stak een paap en een waal!” De vrijzinnige Gentenaar Gittée legt 
hier de vinger op de wonde: omwille van de taal en het geloof – bedoeld zijn 
hier het Hollands en het protestantisme – hebben de Vlamingen in 1830 op het 
verkeerde paard gewed. De gevolgen zijn dan ook desastreus. Niets is nochtans 
verloren, want de studie van de ‘folklore’ is een “machtig beschavingsmiddel”. 
Er is dus maar één oplossing: “Vlaanderen moet weer zich zelf worden, 
Vlaamsch van hart, en Vlaamsch van aard! Het leere dus zijn verleden kennen, 
met al wat op den volksaard zijn bijzonderen stempel drukt”.15

Wanneer men de galerij van Vlaamse volkskundigen in de 19de eeuw 
overschouwt, is Gittée de enige die het bewijs levert dat hij over het wezen en 
de relevantie van de volkscultuur heeft gereflecteerd. Om de geïnteresseerden 
te informeren en ze bij hun eventuele medewerking behulpzaam te zijn 
publiceerde hij in 1888 een Vraagboek tot het zamelen van Vlaamsche folklore of 
volkskunde. Met deze theoretische en praktische handleiding hoopte Gittée 
dat hij “hier en daar een vaderlander voor de zoo nationale zaak der folklore 
zal winnen. De onverschilligheid der Vlamingen voor eigen nationaliteit 
zal hun toch niet eeuwig als een smet kunnen aangewreven worden. Wij 
zijn overtuigd, dat ons boekje zal bijdragen om te doen inzien, hoe veel 
gewicht de studie der folklore heeft voor de nationaliteit”.16 Met een figuur 
als Gittée doorbrak de volkskunde in Vlaanderen definitief haar bekrompen 
regionalisme en navelstaarderij. Een onderwijzer uit Herdersem, Alfons de 
Cock (1850-1921), deelde het ideeëngoed van Gittée voor honderd procent en 
met zijn opgemerkte publicaties loodste hij de Vlaamse volkskunde voor altijd 
uit het romantische dal van de 19de eeuw. Bij De Cock geen nationalistische  

15 A. Gittée, ‘De volkssage en het behoud van den nationalen geest’ in: Nederlandsch Museum 13:1, 1887; 
tweede reeks, jg. 4, p. 49-81. Info i.v.m. A. Gittée zie: Nieuwe Encyclopedie, p. 1324-1325.

16 A. Gittée, Vraagboek tot het zamelen van Vlaamsche folklore of volkskunde. Gent, 1888, p. 6.
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en/of regionalistische ontboezemingen, maar goed gedocumenteerde en 
wetenschappelijk onderbouwde volkskundige studies. De Cock is dan ook de 
gedroomde synthese van de 19de-eeuwse volkskunde in Vlaanderen.17

In de eerste helft van de 20ste eeuw ontwikkelde zich een interessante en 
belangrijke aanvulling van de studie van de volkscultuur. Dat gebeurde vanuit 
het onderwijsmilieu, waarin leidende figuren in het midden van de jaren 1930 
ijverden voor de integratie van het vak milieustudie in het vernieuwde leerplan 
voor de lagere scholen. Pedagogische aandacht voor het kleinschalige, het 
lokale in al zijn facetten, klonk nieuw in de oren en genoot de belangstelling van 
heel wat onderwijzers. De heemkunde was geboren en leidde in de Antwerpse 
Kempen het eerst tot concrete resultaten. Inspecteur Leo Michielsen was daar 
de motor.18 Hij vond steun bij journalist (onderwijzer) Karel C. Peeters (1903-
1975)19 en leraar Edmond Tieleman (1902-1951). Met z’n drieën namen ze het 
initiatief tot de oprichting van de Werkgroep voor Heemkunde, die op 6 mei 
1939 te Brussel werd gesticht en onder meer kon rekenen op de steun van het 
Davidsfonds en de Vlaamse Toeristenbond (VTB).

Onder invloed van het buitenland en als reactie tegen de jazzwoede van de 
jaren 1930 ging men bij ons ook op zoek naar liederen, dansen en volksmuziek 
van eigen bodem. Fred Engelen (1912-1967) en Edgard Wauters (1910-1984)20 
werden de drijvende figuren van het Vlaamsch Instituut voor Volksdans en 
Volksmuziek (VIVO) (1935), dat instond voor het uitgeven van het tijdschrift 

17 Voor info omtrent A. De Cock zie: R. van der Linden in: Nieuwe Encyclopedie, p. 754-755.
18 Meer info i.v.m. L. Michielsen in: Nieuwe Encyclopedie, p. 2053-2054.
19 Voor meer info i.v.m. K.C. Peeters zie: E. Vandewalle en S. Top in: Nieuwe Encyclopedie, p. 2411-2412. 
20 Zie: Nieuwe Encyclopedie, p. 3673.

Alfons de Cock (1850-1921) Karel C. Peeters (1903-1975)
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De Speelman, het organiseren van allerlei studiedagen en vormingscursussen 
voor dansleraars en het zich toeleggen op het populariseren en het opnieuw 
invoeren van traditionele feesten.21 

Na de oorlog ging de zoektocht naar traditionele dansen en hun muziek 
verder. Het werd de hoofdtaak van het Vlaams Dansarchief van Frans (Sus) 
Geens (1925-2013), dat in 1964 werd opgericht en zich onder de naam van 
Instituut voor Vlaamse Volkskunst tot vandaag actief inzet voor de studie van 
het vendelen, de streekdrachten en de volkskunst in het algemeen. De Vlaamse 
Volkskunstbeweging (V VKB)22, een pluralistische federatie voor volkskunst 
(1964), legde zich onder leiding van Mon de Clopper (1922-1998)23 toe op het 
aanleren en bekendmaken van de eigen Vlaamse dansen en dit tot op vandaag 
de dag. 

Als uitsmijter nog een paar bedenkingen omtrent de term erfgoed. Zo’n 150 
jaar geleden spraken we over folklore en was 1998 het Jaar van de Volkscultuur. 
In het najaar gebeurde er iets belangrijks, nl. de eenparige goedkeuring van 
het Vlaamse parlement van – en ik citeer – ‘het decreet houdende de erkenning 
en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van een 
Vlaams Centrum voor Volkscultuur’ op 14 oktober 1998. Op 27 oktober 1998 werd 
dit decreet officieel goedgekeurd door het Vlaams parlement en de Vlaamse 
regering. Op 10 maart 1999 zat Luc Martens, bevoegd minister voor cultuur, 
gezin en welzijn de installatievergadering voor in Brussel. Ondertussen heeft 

21 I.v.m. VIVO zie: Nieuwe Encyclopedie, p. 3376-3377.
22 Zie: Nieuwe Encyclopedie, p. 3489.
23 Idem, p. 751. Mon De Clopper was ook de oprichter van de Europeade (1965), die ijvert voor vrede en 

vrijheid. Het is een jaarlijks feest van de volkscultuur en de vriendschap. De eerste Europeade vond 
plaats in Antwerpen (1964). 

Mon de Clopper (1922-1998)
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het VCV een andere naam gekregen en spreken we vanaf 1 januari 2008 over 
FARO – Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed.24 

Als opvolger van Luc Martens legde Bert Anciaux in zijn beleidsbrief van 
2001 het accent op cultureel erfgoed, nl. roerend en immaterieel erfgoed, i.pl.v. 
volkscultuur. Deze wijziging gebeurde onder invloed van de UNESCO, die 
ondertussen het begrip ‘cultural heritage’ had gelanceerd met een drievoudige 
boodschap, nl.: conservatie, ontsluiting en maatschappelijke positionering. 

Heel belangrijk was dat Anciaux niet alleen veel aandacht had voor 
immaterieel erfgoed, maar dat hij ook financiële middelen ter beschikking 
stelde voor allerlei erfgoedprojecten. Ik heb daar dankbaar gebruik kunnen 
van maken. Zo heb ik in 2002 het project ‘Op verhaal komen’ kunnen 
opstarten. Mijn voorganger in Leuven, prof. K.C. Peeters, had immers zijn 
studenten aangespoord om in heel Vlaanderen volksverhalen op te tekenen. 
Ik heb daartoe ook bijgedragen voor Langemark en omgeving. Na 25 jaar 
was de oogst gigantisch: duizenden verhalen, vooral sagen, uit alle Vlaamse 
provincies, die niet of nauwelijks toegankelijk waren. Mijn projectvoorstel 
werd goedgekeurd, zodat er vanaf 2002 op het internet gestart werd met de 
Vlaamse Volksverhalenbank, die uiteindelijk zo’n 50.000 verhalen telt. Wat 
mij betreft, betekent de V VB mijn grootste en best geslaagde realisatie. In 
de marge van dit project heb ik dan per provincie een selectie gemaakt van 
interessante verhalen, die vanaf 2004 door het Davidsfonds en met de steun 
van alle provincies in boekvorm werden uitgegeven.25 

Al bij al verheug ik mij erover dat ik aan het verzamelen, conserveren en 
ontsluiten van een niet onbelangrijk stuk Vlaams immaterieel erfgoed een en 
ander heb kunnen bijdragen.

24 Zie: faro – tijdschrift over cultureel erfgoed. Nummer 1 verscheen in het begin van 2008 en werd door Bert 
Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, ingeleid.

25 Het betreft vijf boeken over sagen verzameld in de diverse Vlaamse provincies en één boek i.v.m. 
moderne sagen, ook wel stadssagen of urban legends genoemd.
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