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Van harte welkom op deze Guldensporenherdenking, voor 

het eerst samen georganiseerd door de Vlaamse Kring Regio 

Leuven (VKRL) en de afdelingen Leuven en Hageland van de 

Vlaamse Volksbeweging (VVB). 

Als gastspreker begroeten we nationaal VVB-voorzitter Hugo 

Maes. 

Achtergrondmuziek en samenzang door dj Cowboy. 

Wij ronden af met een gratis receptie ter ere van de komende 

Vlaamse feestdag (11 juli). 

Met dank aan de vrijwilligers die de hele namiddag met ple-

zier ter uwer beschikking zullen zijn. 
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De stichting van de Abdij van 't Park voert ons terug tot het jaar 1129, 

toen Godfried I met de Baard, graaf van Leuven en hertog van Neder-

Lotharingen, aan Walter, abt van de premonstratenzerabdij van Laon 

in Noord-Frankrijk, vroeg om even buiten Leuven een abdij op te rich-

ten. Premonstratenzers worden ook wel naar hun stichter Norbertus 

(1080-1134) "norbertijnen" of naar hun kleding "witheren" genoemd. 

Ordestichter Norbertus voorzag in zijn leefregel, feitelijk een overna-

me van de regel van Sint-Augustinus, niet enkel in een goed uitgeba-

lanceerd gemeenschapsleven binnen de abdijmuren, maar benadruk-

te tevens het belang van apostolaat en parochiezorg voor de priester-

kanunniken. 

De Parkabdij bouwde dan ook in de loop der eeuwen een netwerk uit 

van parochies, bediend door buitenheren, dit zijn van uit de abdij ge-

detacheerde kanunniken. 

Als patrones kozen zij de Maagd Maria. Daarom kreeg hun gemeen-

schap de plechtige Latijnse benaming conventus Sanctae Mariae de 

Parco. In de volksmond en in het Middelnederlands verwaterde dit tot 

"de abdij van Park", een duidelijke verwijzing naar het hertogelijk 

jachtpark van weleer. 
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Programma 

14u00  Deuren open 

14u30  Welkomstwoord door VKRL en de VVB-afdelingen 

   Leuven en Hageland 

15u00  Toespraak gastspreker 

   Nationaal VVB-voorzitter Hugo Maes 

15u30  Samenzang 

   Met Marc Leys en dj Cowboy 

16u00  Receptie 
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Prijslijst 

Water (plat, bruisend) 1,8 € 

Cola (gewoon, light, zero) 1,8 € 

Limonade 1,8 € 

Fruitsap 1,8 € 

Koffie 1,8 € 

Stella 1,8 € 

Hoegaarden 1,8 € 

Palm 1,8 € 

Kriek 1,8 € 

Leffe (blond, bruin) 2,7 € 

Duvel / Tongerlo 2,7 € 

Wijn (wit, rood) 2,7 € 

Cava 2,7 € 

Wijn (fles) 10,8 € 

1,8 € 2,7 € 

Drankbonnetjes 
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Gastspreker 

Hugo Maes 

Hugo Maes is 

waarnemend na-

tionaal voorzitter 

van de VVB, en 

provinciaal voor-

zitter van West-

Vlaanderen. 

Wij begroeten 

hem van harte in 

Vlaams-Brabant. 

Toespraak 
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De Guldensporenslag vond plaats op het 

Groeningheslagveld te Kortrijk op woensdag 

11 juli 1302 tussen milities van het graafschap 

Vlaanderen en het leger van de koning van 

Frankrijk. In historisch opzicht is de slag van 

belang door de rol die het vanaf de 19de 

eeuw speelde in de Vlaamse bewustwording 

en de groei van de Vlaamse beweging. 
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Het vendel 

Were Di 

De Blauwvoet 

Lied van mijn Land 

Voor outer en heerd 

Ohé kameraad 

Omdat ik Vlaming ben 

De trommel slaat 

Wij zijn bereid 
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Het Vendel 

Het vendel moet marcheren 

Want Vlaanderen is in nood 

Sint Joris geef ons kleren 

Geef ons soldij en brood 

Dat wij geen koude lijden 

Geef ons den boer zijn wijn 

Zijn wolhemd en zijn duiten 

Dat kan geen zonde zijn 

Marcheer landsknecht marcheer 

 

Wij slikken stof bij t'wandelen 

Verstomd zijn lied en lach 

De keizer slikt heel Vlaanderen 

Hij heeft een sterke maag 

Hij denkt al onder t'kouwen 

Aan nieuwe roem en eer 

Thuis weent een blonde vrouwe 

Als ik niet wederkeer 

Marcheer landsknecht marcheer 
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Were Di 

Schoon is de jeugd, 

die zelf zich eert, 

Sterk als gedegen staal, 

Vredig van aard, 

maar die zich weert, 

vecht voor heur ideaal, 

 

[Refrein 3x] 

Were di, kameraad (kameraad) ! 

Were di, kameraad (kameraad) ! 

Eerst te woord, dan ter daad, 

Were di, kameraad (kameraad) ! 

Were di, waar gij zijt ! 

Were di, sta bereid ! 

Were di, waar het lot u ook leidt, 

Were di ! 

 

Flink is de jeugd, 

die durft en wil, 

wat heur behoort in recht. 

Nooit zich vergooit voor vreemde wil, 

taai om heur waarden vecht ! 

 

Rijk is de jeugd, 

die denkt en strijdt, 

om wat nog komen moet. 

Kloek en beraden, 

zich bereidt, 

harten en zielen hoedt ! 
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De blauwvoet 

Ei! het lied der Vlaamse zonen ! 

Nu het lied der Vlaamse zonen, 

Nu een dreunend kerelslied, 

Dat in wilde noordertonen 

Uit het diepste ons herten schiet. 

 

[Refrein 3x] 

Ei! het lied der Vlaamse zonen, 

Met zijn wilde noordertonen, 

Met het oude Vlaams Hoezee 

Vliegt de blauwvoet? Storm op zee! 

 

't Wierd gezeid dat Vlaanderen groot was, 

Groot scheen in der tijden wolk, 

Maar dat Vlaanderland nu dood was, 

En het vrije kerelsvolk. 

 

Maar dan klonk een stemme krachtig 

Over 't oude noordzeestrand 

En het stormde groots en machtig, 

In dat dode Vlaanderland. 
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Lied van mijn Land 

Lied van mijn land , k'zal u altijd horen 

Uit alle dalen der herinnering 

Over de heuvelen van ruisend koren 

En de rivier in haar steigering 

 

[Refrein 3x] 

Liefelijk land in de bruisende horen 

Hoor ik u Vlaanderen en zing en zing! 

Liefelijk land in de bruisende horen 

Hoor ik u Vlaanderen en zing en zing! 

 

Lied van mijn land , k'zal u altijd horen 

Uit al de dorpen in de deemstering 

En uit de warmte der huizen rond de toren 

Onder de huif van de zomerwind 

 

Lied van mijn land , k'zal u altijd horen 

Lied van verlangen en vertedering 

Dat met de kinderen altijd herboren 

Zacht met de doden tot zaad verzinkt 
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Voor outer en heerd 

Geen roekeloze wagers 

Stil volk dat zich beraadt, 

Aleer het zijn belagers 

Manhaft te lijve gaat. 

Zij wisten wat zij wilden 

Toen zij tot stout verweer 

De piek of zeis optilden, 

Of grepen naar 't geweer 

 

[Refrein 3x] 

Voor vrijheid en recht; ongeknecht, 

Onverveerd voor outer en heerd. 

Voor vrijheid en recht; ongeknecht, 

Onverveerd voor outer en heerd. 

 

Zij steunden op Oranjes 

De Nederlanden één! 

En juichten toen Brittannië's 

Beloofde vloot verscheen. 

Kloekmoedig in de gouwen 

Van Diets Zuid-Nederland. 

Zijn allen sterk en trouwe. 

Gesprongen in de brand 

 

Rollier, Corbeels, Van Gansen, 

Bevochten onverveerd, 

Met wisselende kansen, 

Den vijand van hun heerd. 

Zij kampten koen als leeuwen, 

En werden z'overmand, 

Hun namen staan voor eeuwen, 

In 't hart van 't volk gebrand. 
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Ohé Kameraad 

Trek aan de riemen, wij varen, flink op de maat van een lied. 

Klieft onze boot door de baren, weg alle zorgen en verdriet. 

 

Ohé kameraad, ohé kameraad, vaar mee kameraad, vaar 

mee kameraad. 

De zeilen haal op, haal op. De vlag in de top, in de top. 

Ohé kameraad, ohé kameraad, vaar mee kameraad, vaar 

mee kameraad. 

De zeilen haal op, haal op. De vlag in de top, in de top ! 

 

Dreigen de stormen van 't leven, Vikings dan goed opgelet. 

Volgt het parool u gegeven. 't Klinkt: "Sta je man, sta je wet !" 

 

Ohé kameraad, ohé kameraad, vaar mee kameraad, vaar 

mee kameraad. 

De zeilen haal op, haal op. De vlag in de top, in de top. 

Ohé kameraad, ohé kameraad, vaar mee kameraad, vaar 

mee kameraad. 

De zeilen haal op, haal op. De vlag in de top, in de top ! 
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Omdat ik Vlaming ben 

1. Waarom (ter) ik voor geen vreemden buig, 

Waarom ik met van Maerlant juich, 

Zijn leuze voor de mijn erken? (bis) 

Omdat ik Vlaming ben! (ter) 

 

2. Waarom (ter) ik bij mijn stillen haard 

De taal der vaadren heb bewaard, 

En aan geen andren toon gewen ? (bis) 

Omdat ik Vlaming ben ! (ter) 

 

3. Waarom (ter) ik aan mijn kindren leer : 

"Maakt Vlaand'ren groot gelijk weleer !" 

Waarom ik, hopend, juich met hen ? (bis) 

Omdat ik Vlaming ben ! (ter) 
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De trommel slaat 

De trommel slaat, de fluite gaat, 

De wind ontvouwt de vane 

En flink op stap, de knapenschap 

Komt zingend langs de bane! 

 

Hoezee ! Hoezee ! (bis) 

En : Vliegt de Blauwvoet ? 

Vliegt de Blauwvoet ? 

Storm op zee ! 

 

De trommel slaat, de fluite gaat, 

De wind ontvouwt de vane 

En in 't verschiet nog dreunt het lied 

Der knapen langs de bane. 

 

Hoezee ! Hoezee ! (bis) 

En : Vliegt de Blauwvoet ? 

Vliegt de Blauwvoet ? 

Storm op zee ! 
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Wij zijn bereid 

Schoon klaart de dag, 

Hoog waait de vlag, 

Wie niet dapper is kan bij ons niet staan, 

Wie niet durven kan moet ten onder gaan. 

Komt straks de harde strijd, 

Wij zijn bereid! 

Eens komt het uur, 

Gloeiend als vuur, 

Dat de vijand grimmig voor ons staat, 

En het uur der [Vlaamse] zege slaat. 

Komt straks de harde strijd, 

Wij zijn bereid! 

Trouw tot de dood, 

[Vlaandren] wordt groot, 

Als gij morgen valt en ik blijf alleen, 

Kameraad, 'k blijf trouw en ik vecht voor twee. 

Komt straks de harde strijd, 

Wij zijn bereid! 
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De Vlaamse Leeuw 

 

Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw, 

Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw. 

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft, 

Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. 

 

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft, 

Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. 

Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. 

 

De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan. 

De legerbenden sneven: een volk zal nooit vergaan. 

De vijand trekt te velde, omringd van doodsgevaar. 

Wij lachen met zijn woede, de Vlaamse Leeuw is daar! 

 

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft, 

zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft, 

zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. 
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