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VOORWOORD

Beste wagenbouwers,

Een jubileumjaar in 2017, voor de 60ste keer Brabantsedag! En bij een jubileum hoort een feestelijk thema, maar 

ook een extra speciale uitstraling. Die denken wij dit jaar gevonden te hebben in de combinatie van enerzijds jullie 

traditiegetrouw verrassende creaties binnen een vermakelijk thema, die anderzijds allen voortgetrokken worden 

door zo’n andere mooie traditie uit het Hertogdom Brabant: Kempische en Belgische trekpaarden. Een ware 

‘Parade van Vermaeck’ gevormd door 16 groepen, 48 paarden, 1700 acteurs en ontelbare liefhebbers langs het 

parcours.

Misschien vragen we dit jaar iets meer van jullie dan andere jaren, maar als we er niet van overtuigd waren dat 

jullie dit aankunnen, hadden we het thema niet gekozen. Qua uitbeelding biedt het vele mogelijkheden, qua 

ontwerp evenzo met de extra uitdaging van de paarden. 

Met deze themabrochure hopen we jullie te vermaken en daarmee te inspireren om samen die uitdaging van de 

‘Parade van Vermaeck’ aan te gaan. Verras, verwonder en vermaak het publiek op 27 augustus 2017! 

Succes! 

Themacommissie Brabantsedag,

Mark Damen, Klaasje Douma, Henk Kemperman, Nathalie Nuijts, Boukje van Ettro en Steffie Verstappen

Heeze, 10 november 2016

VERANTWOORDING

De 16 wagens vormen samen de Parade van Vermaeck. Wat we zien, zijn verschillende vormen van vermaak. 

Onder vermaak wordt verstaan: het publiek amuseren, volksvermaak. Denk daarbij aan termen als: ontspanning, 

genoegen, variété, verpozing. De bijgevoegde inspiratielijst geeft genoeg gevoel en sfeer om duidelijk te maken 

wat wel en niet valt binnen de hier gestelde kaders van vermaak.

In het kader van de cultuurhistorische optocht dient ‘vermaak’ gezien te worden tegen een cultuur – 

historische achtergrond. Vermaak dient ook gezien te worden in de context van het tijdsbeeld waarin het heeft 

plaatsgevonden. Hiermee wordt bedoeld: kermis nu is wellicht een plat gegeven, maar in de tijd waarin het 

ontstaan is was het variété, meer kunst dan amusement. 

Een ander woord voor een parade is een feestelijke stoet. Bij een stoet horen paarden en paarden trekken 

wagens voort. In het ontwerp dienen daarom (karre)wielen opgenomen te worden die de indruk wekken dat de 

wagen daadwerkelijk op die wielen rijdt. 

De uitbeelding samen met de imposante aanblik, keer op keer, van een naderend driespan met Kempische 

trekpaarden, zal er voor zorgen dat het publiek met een ware parade – vol van vermakelijkheden- vemaeckt 

wordt.  “Parade van Vermaeck”, het thema van de 60ste Brabantsedag!



UITGANGSPUNT VOOR DE WAGENBOUWERS
Het uitgangspunt is een gebeurtenis of een traditie die als doel had en wellicht nog heeft om mensen 

te vermaken. Er zijn tal van vermakelijkheden op te noemen die binnen het Hertogdom Brabant hebben 

plaatsgevonden en die daarmee als inspiratie voor het ontwerp kunnen dienen. De bijgevoegde lijst geeft 

voldoende aanknopingspunten voor inspiratie. Voorbeelden van deze lijst mogen als onderwerp gekozen 

worden, maar er zijn ongetwijfeld meer vermakelijkheden te bedenken. Belangrijk is dat vermaak wel gezien 

dient te worden tegen een cultuur-historische achtergrond (zie ook verantwoording). 

Het gekozen onderwerp wordt op een creatieve, verrassende manier vertaald naar een ontwerp waarin (karre)

wielen in het zijaanzicht meegenomen zijn in het ontwerp. 

TIJDVAK
Verre verleden tot en met 1957. 

LINK NAAR BRABANT
Het uit te beelden onderwerp heeft binnen het grondgebied van het Hertogdom Brabant plaatsgevonden 

(overzichtskaart 2011) en wordt als inspiratie vermeld. De link hoeft geen onderdeel van de verdere uitbeelding 

te zijn. Bijvoorbeeld: een kermis in Heeze uit 1853 is als inspiratie gebruikt,  dan mag kermis het onderwerp zijn, 

de historie dient voelbaar te zijn, maar er hoeft geen link te zijn met juist die kermis in Heeze. De kermis in Heeze 

uit 1853 staat dan symbool voor de vele kermissen die er binnen het Hertogdom hebben plaatsgevonden.

VOORWAARDEN
• bronvermelding en het jaartal waarop onderwerp en ontwerp geïnspireerd zijn, dienen bij het indienen van 

het onderwerp aangegeven te worden; 

• historie/historiciteit dient voelbaar te zijn;

• geen carnavaleske uitstraling;

• niet kwetsend en/of discriminerend in de huidige tijd;

• uitbeelding dient geen letterlijke vertaling het onderwerp te zijn; 

• korte onderbouwing bij het indienen van het onderwerp/ontwerp hoe met de creatieve, verrassende 

vertaling van het onderwerp is omgegaan;

• de lijst met mogelijke onderwerpen, opgesomd in deze themabrochure, dient als richtlijn. Onderwerpen 

buiten deze lijst mogen gekozen worden indien ze voldoen aan het begrip van vermaak zoals beschreven bij 

de verantwoording en als de bronvermelding en het bijbehorende jaartal bij het indienen van het onderwerp 

bijgevoegd zijn; 

• spel voor de wagen is dit jaar niet toegestaan. Na het optochtbord, dat geldt als een fysieke afscheiding 

tussen twee groepen en als titelbord, is de aanblik van het driespan met paarden het eerste dat de 

bezoekers zien;

• (karre)wielen dienen duidelijk onderdeel uit te maken van het ontwerp. De suggestie dient gewekt te 

worden dat de wagen daadwerkelijk op die wielen rijdt. Het centrum van de wielen dient daarmee gelijk te 

zijn aan de vloerhoogte van de wagen;

• een bok voor de menner voor op de wagen dient meegenomen te worden in het ontwerp. De menner dient 

hoog boven de paarden te zitten; 

• er mag geen overbouw voor de wagen zijn, enkel de voeten van de menner mogen, mits boven de paarden 

uit, aan de voorzijde oversteken;  

• alle wagens worden getrokken door een 3-span paarden (verzorgd door Stichting – incl. verbindingen. De 

paarden worden begeleid door eigen menners en begeleiders, minimaal 2, maximaal 3);

• alle groepen zorgen voor voldoende duwers ter ondersteuning van de paarden.



WAT WORDT VAN DE WAGENBOUWERS VERWACHT EN WAT VAN DE STICHTING?
Aangezien de voorwaarden dit jaar anders zijn dan alle andere jaren, hierbij een korte opsomming wat van wie 

verwacht wordt met betrekking tot de paarden.

STICHTING REGELT, BEMIDDELT, VERZORGT, BETAALT
• paarden + menners;

• burries en verbindingen met de wagens;

• optochtbord;

• bemiddeling voor extra duwers als die binnen een bepaalde groep niet voorhanden zijn.

WAGENBOUWERS REGELEN ZELF
• in het ontwerp dient een bok (met goed zicht op de paarden) meegenomen te worden; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• voldoende duwers om wagen op gang te krijgen indien noodzakelijk 

(eventueel aangevuld met hulp van de Stichting);

• in het ontwerp dienen (karre)wielen meegenomen te worden waarmee de suggestie wordt gewekt 

dat de wagen daadwerkelijk op die wielen rijdt;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• kleding voor de begeleiders van de paarden en de menners -> mag en kan binnen de stijl van het ontwerp;

• tractor die de wagen aan het einde van de optocht terugbrengt naar de bouwplaats.



REGLEMENT VOOR HET INDIENEN VAN HET ONDERWERP
1. Onderwerpen kunnen door wagenbouwersgroepen digitaal worden ingediend vanaf de sluiting van de 

themapresentatie-avond (10 november 2016).

2. Ingediende onderwerpen zijn voorzien van een onderbouwing hoe aan de gestelde voorwaarden is 

voldaan (zie voorwaarden voor de wagenbouwers), (werk)titel en een ontwerpschets.

3. Een snelle ontwerpschets om het onderwerp te claimen is niet toegestaan.

4. Onderwerpen die tot en met 27 december 2016 zijn ingediend, worden door de toekenningscommissie 

met elkaar vergeleken op overlappingen. Zowel qua uitvoering als onderwerp. De groepen krijgen 

binnen één week na 27 december 2016 een toekenning of afwijzing van hun onderwerp of zij worden 

uitgenodigd voor een toelichting.

5. Indien twee of meerdere wagenbouwersgroepen hetzelfde onderwerp/uitvoering hebben gekozen 

dan worden zij uitgenodigd voor een gesprek. In het uiterste geval zal loting bepalen aan wie het 

onderwerp toekomt. Mocht dit voor de eerste inleverdatum al geconstateerd worden dan zal de 

toekenningscommissie de betreffende groepen eerder benaderen. 

6. Onderwerpen die na 27 december 2016 worden ingediend, worden chronologisch behandeld en 

beoordeeld op inhoud, zowel qua uitvoering als ontwerp. De groepen krijgen binnen één week na het 

indienen een toekenning of afwijzing van hun onderwerp of zij worden uitgenodigd voor een toelichting.

7. Uiterlijk één week na 27 december 2016 zal een eerste lijst met toegekende onderwerpen per mail aan 

de wagenbouwers bekend worden gemaakt. Vervolgens zal iedere volgende toekenning op dezelfde 

wijze aan de wagenbouwers bekend worden gemaakt.

8. De uiterlijke inlevertermijn van een onderwerp is 1 februari 2017.

9. Het reserveren van een onderwerp is niet mogelijk.

10. Alle wagenbouwers nemen deel aan de ontwerppresentatie op 30 maart 2017. 

11. Bij bekend worden van nadere uitvoeringsdetails kan het bestuur Stichting Brabantsedag, op grond van 

een voor haar niet acceptabele uitvoering, en na overleg met de betreffende wagenbouwersgroep, 

alsnog een onderwerp afkeuren.

12. Indien er tijdens de ontwerp- en/of bouwfase in belangrijke mate of op essentiële punten afgeweken 

wenst te worden van het ingediende/goedgekeurde ontwerp, is de groep verplicht dit te melden bij 

Boukje van Ettro. Hiermee is het gewijzigde ontwerp niet direct goedgekeurd. De wijziging zal wederom 

beoordeeld worden op inhoud, zowel qua uitvoering als ontwerp.  

13. De themacommissie doet op de themapresentatie-avond bij het indienen van een onderwerp geen 

uitspraak of zij het ingediende onderwerp geschikt acht.

14. Bij het toewijzen van onderwerpen streven de toekenningscommissie en het bestuur Stichting 

Brabantsedag naar een evenwichtige verdeling van onderwerpen. De Stichting behoudt zich het recht 

voor om een bepaald onderwerp als “vol” te beschouwen en daar naar te handelen.

15. De optochtvolgorde zal na de toekenning van alle onderwerpen/ontwerpen bepaald worden.

16. De titel voor de uitbeelding wordt door de wagenbouwersgroep aangedragen. Deze titel zal, na 

goedkeuring, in alle uitingen gebruikt worden (optochtbord, programmaboekje etc.). 

17. Bij geschillen beslist de voorzitter van het bestuur Stichting Brabantsedag.

18. De opgave van het gekozen onderwerp dient per e-mail te gebeuren bij Boukje van Ettro  

(boukje.vanettro@brabantsedag.nl) met een kopie aan het secretariaat van Stichting Brabantsedag  

(secretariaat@brabantsedag.nl).



ONTWERPPRESENTATIES
1. In week 7 (13 - 17 februari 2017) presenteren de wagenbouwers ontwerpen en ideeën aan de 

toekenningscommissie en de technische commissie. De nadruk ligt op idee, spel en ontwerp.

2. Op donderdag 30 maart 2017 houden alle groepen verplicht een ontwerppresentatie van +/- 3 minuten 

ten overstaande van alle groepen. Iedere wagenbouwersgroep is vertegenwoordigd door maximaal 3 

personen (ontwerper/ontwerpcommissie). In een open gesprek kan op de ontwerpen door de andere 

groepen gereageerd worden. De avond zal geleid worden door een onafhankelijke gespreksleider.  

3. In week 19 (8 - 12 mei 2017) dienen de definitieve ontwerpen (voorzien van technische tekening) 

gepresenteerd te worden aan de toekenningscommissie en technische commissie. De nadruk ligt op 

techniek. 

4. In week 21 (22 -26 mei 2017) kunnen groepen extra opgeroepen worden door technische commissie voor 

een nadere toelichting op de technische tekeningen.

CREATIEF TEAM
Het Creatief Team is in het leven geroepen om tijdens het ontwerpen en het bouwproces ondersteuning aan de 

groepen te bieden. Vanaf de themabekendmaking kan hierop een beroep gedaan worden via Boukje van Ettro 

(boukje.vanettro@brabantsedag.nl, tel. 0622799401) 

 

VOORBEELDEN VOOR ‘PARADE VAN VERMAECK!’

• Strijdwagens romeinen/Germanen/gevechten gladiatoren

• Triomfwagen

• Maagdenwagen

• Boerenbruiloft

• Narrenwagen/narrenschip

• Vastenavond

• Danszaal/draaiorgels/danslokalen

• Bal masqué

• Troubadours

• Goochelarij

• Toverlantaarn/bioscoop/(stomme)film

• Wagenspel/reizend theater/kluchten

• Fotografie/tableau vivant

• Circus (woonwagens/wilde dieren enz.)

• Spooktheater

• Vlooiencircus

• Boeienkoning

• Oplichtersgilde (balletje-balletje, zakkenrollers)

• Snoep/zoetwaren wagen > Luilekkerland

• Fanfare/muziekpodium

• Stuntmannen/levende kanonskogel/sprong in het diepe/vuurspuwers

• Kermis (vrouw met baard, lilliputter-reus, wilde man, kop van Jut, ballen gooien)

• Gilden/vendelzwaaien/koningsschieten

• Processie/oogstfeest/jaargetijdenfeesten

• Blijde inkomsten/Landjuwelen/rederijkers



• (Ridder)toernooien/ringsteken

• Marskramers/standwerkers

• Kwakzalvers/chirurgijns/kiezentrekkers

• Heksenwagen/heksenproces/heksenverbranding

• Zigeuners (met beer, zang, muziek en dans)

• Hoerentent/bordeel

• Poppenspel/poppenkast

• Mimespel

• Marionettentheater

• Levende beelden

• Jongleurs en acrobatiek

• Koordansen

• Kattenoptocht (Ieper) NB :Ieper valt buiten Hertogdom Brabant

• “Whipe-Out”/hindernisbaan (Middeleeuwse context)

• Smartlappenfestival

• Krachtsporten (boksen,armworstelen,touwtrekken)

• Sport 

• Olympische Spelen (Antwerpen)

• Militaire parade/paradepaardjes/defilés/Taptoe

• Kinderspelen

• Dierentuin

• Dorpsfeesten/volksfeesten/Breughel

• Openbare terechtstellingen/mestkar/schandpaal/radbraken

• Tuinen met bijv. de bedriegertjes/pretparken/(opkomst van) speeltuinen

• Opening (nieuwe kerk, brug) of te waterlating (boot)

• Komieken

• Drie koningen/Sint Maarten/Sinterklaas (intochten)

• feesten van Bourgondiërs

• Pelgrimages

• Rad van avontuur

• loterijen/Fancy fairs

• De jacht

• Spiegelkamers en optische spelletjes

• Hoven van plezanterie

• Rariteitenkabinet

• pantoffelparades + huwelijksmarkten

• Bevrijdingsfeesten

• Bloemencorso’s

• Debateringen

• Religieuze feesten

• Koren

• St Gilles

• Reuzenoptochten

• De Gruyterparade

• ETOS parade

• Opera

• Revue 
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