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W

ij heten U van harte welkom op deze lustrumeditie van onze Guldensporenslagherdenking en viering van de Vlaamse Feestdag
in Leuven.
Het programma is deze keer dan ook niet min.
Als gastspreker begroeten we niemand minder
dan IJzerwake-voorzitter Wim de Wit.
Sabine Torfs zal de samenzang begeleiden met
accordeon.
Daarnaast zorgen de Orde van de ExcaliburRidders nog voor een spetterend optreden.
Andermaal wordt deze editie afgerond met een
overheerlijk braadfeest.
En dj Fast Jack zorgt voor spetterende achtergrondmuziek.
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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 NederLotharingen, aan Walter, abt van de premonstratenzerabdij van Laon
in Noord-Frankrijk, vroeg om even buiten Leuven een abdij op te richten. 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 overname van de regel van Sint-Augustinus, niet enkel in een goed uitgebalanceerd gemeenschapsleven binnen de abdijmuren, maar benadrukte tevens het belang van apostolaat en parochiezorg voor de priesterkanunniken.
De Parkabdij bouwde dan ook in de loop der eeuwen een netwerk uit
van parochies, bediend door buitenheren, dit zijn van uit de abdij gedetacheerde kanunniken.
Als patrones kozen zij de Maagd Maria. Daarom kreeg hun gemeenschap 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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Prijslijst
Water (plat, bruisend)

1,8 €

Cola (gewoon, light)

1,8 €

Limonade

1,8 €

Koffie / Taart

1,8 €

Stella

1,8 €

Hoegaarden

1,8 €

Palm

1,8 €

Mystic Kriek

1,8 €

Porto

3,6 €

Koffie met taart

2,7 €

Duvel

2,7 €

Leffe (blond, bruin)

2,7 €

Wijn (wit, rood)

2,7 €

Wijn (fles)

10,8 €

Drankbonnetjes
1,8 €
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2,7 €

Programma
11u30

Deuren open

12u00

Welkomstwoord door VKRL-voorzitter
Bart De Geeter

12u15

Strijdrede door IJzerwake-voorzitter
Wim de Wit

12u45

Optreden van de Orde van de Excalibur-Ridders

13u30

Samenzang met Sabine Torfs

14u00

Braadfeest

16u00

Sluiting keuken

Menu
Brochette, worst en kip (met eetkaart)
Twee stuks naar keuze bij eetkaart kinderen
Koude aardappelen, pasta, rijst, sla, tomaten, eieren, koude prinsessenboontjes, geraspte wortelen, maïs, komkommer, mayonaise,
ketchup en brood
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Gastspreker
Wim De Wit
Wim De Wit is voorzitter van de vzw IJzerwake, ondervoorzitter
van de OVV-verenigingen, algemeen secretaris van de VVB,
en lid van de algemene vergaderingen van
het VNZ en het ANZ.
Vlaamse onafhankelijkheid is zijn grootste
bezieling.
STRIJDREDE
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Gastmuzikante
Sabine Torfs
Sabine Torfs speelt al
accordeon vanaf haar
zesde. Haar grootvader bezorgde haar talrijke Vlaamse liedjes
die ze muzikaal omlijstte met haar accordeon. Al 20 jaar lang
zit ze intussen in het
vak, en is steeds beschikbaar voor bijeenkomsten en feestjes.
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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 !
Ei ! ruimt de baan, alwaar wij gaan,
Wij, zonen van de helden
Die hielden vrij van slavernij
Hun veie Vlaamse velden.
Hoezee ! Hoezee ! (bis)
En : Vliegt de Blauwvoet ?
Vliegt de Blauwvoet ?
Storm op zee !
Zijt welgezind, die Vlaandren mint
De toekomst hoort ons, knapen.
Wij ook, wij gaan den vijand slaan
En gulden sporen rapen.
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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Remi Gheskuiere

Ei! het lied der Vlaamse zonen
Nu het lied der Vlaamse zonen,
Nu een dreunend kerelslied,
Dat in wilde Noordertonen,
Uit het diepst ons herten schiet.
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 Vlaand'ren groot was
Groot scheen in der tijden wolk
Maar dat Vlaanderland nu dood was
En het vrije kerelsvolk.
Ei! het lied der Vlaamse zonen …
Maar daar klonk een stemme krachtig
Over 't oude Noordzee- strand
En het stormde groots en machtig
In dat dode Vlaanderland!
Ei! het lied der Vlaamse zonen …
En hier staan wij, ‘t hoofd omhoge,
Vuisten siddr'en, kokend bloed,
Vlamme in 't herte, vlamme in d'oge
En ons naam ons trillen doet.
Ei! het lied der Vlaamse zonen …
Weg de bastaards, weg de lauwaards,
Ons behoort het Noordzeestrand
Ons, de Kerels, ons de Klauwaards
Leve God en Vlaanderland.
Ei! het lied der Vlaamse zonen …
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Omdat ik Vlaming Ben
Tekst: Lambrecht Lambrechts (1865-1932)
Muziek: Maria Matthijssens (1861-1916)
1. Waarom (ter) ik voor geen vreemden buig,
Waarom ik met van Maerlant juich,
Zijn leuze voor de mijn erken?
Omdat ik Vlaming ben!
2. Waarom ik bij mijn stillen haard
De taal der vaadren heb bewaard,
En aan geen andren toon gewen ?
Omdat ik Vlaming ben !
3. Waarom ik aan mijn kindren leer :
"Maakt Vlaand'ren groot gelijk weleer !"
Waarom ik, hopend, juich met hen ?
Omdat ik Vlaming ben !
4. Waarom ik 't goede Vlaamse diet
Mijn hart blijf schenken en mijn lied,
Mijn adem en mijn wakkre pen ?
Omdat ik Vlaming ben !

UILENSPIEGEL
H. Wendelmuth
Als Uilenspiegel is opgestaan, en trekt door de Dietse landen,
de Dietsers zullen met hem gaan, weldra zal de storm ontbranden.
Als Uilenspiegel de trommel roert, de vreemde tirannen ten schande,
dan is ‘t of opnieuw ons ten aanval voert, de Leider der Nederlanden.
Hij heeft in zijn vlammende geuzenvlag, de kreet der opstanding
geschreven.
Een vloek aan de nacht en een groet aan de dag, zijn en zijn wet is leven.
Wij volgen getrouw de Dinasovlag, voor Dietsland en vrijheid ten spijte.
En volgen met Uilenspiegel de geus, de prins naar de nieuwe tijden.
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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 (2 ×):
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
Refrein
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.
Refrein

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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HET VENDEL
Tekst: Jan Hoogensteyn
Muziek: Oud-Nederlands soldatenlied circa 1560
Het vendel moet marsjeren,
Want Vlaand'ren is in nood.
Sint Joris geeft ons kleren,
Geef ons soldij en brood.
Dat wij geen koude lijden,
Geef ons de boer zijn wijn,
Zijn wolhemd en zijn duiten,
Dat kan geen zonde zijn!
Marsjeer, landsknecht, marsjeer!
Wij slikken stof bij 't wandlen,
Verstomd zijn lied en lach;
De Keizer slikt heel Vlaanderen,
Hij heeft een sterke maag!
Hij denkt al onder 't kauwen,
Aan nieuwe roem en eer,
Thuis weent een blonde vrouwe,
Als ik niet wederkeer.
Marsjeer, landsknecht, marsjeer!
De tamboer slaat parade,
Sint Joris sterke held,
Bescherm ons in genade,
Het vendel trekt ten veld.
De pijper wil niet fluiten,
Wij trekken stil en stom
Over de groene heide,
Opwaarts naar Berg-op-Zoom.
Marsjeer, landsknecht, marsjeer!
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Op de purperen hei
In de stille kempen
Op de purperen hei
Staat een eenzaam huisje
Met een berk erbij
En een zomeravond
In gedroom alleen
Kwam ik ongewetend
Langs dit huisje heen
Hoe schoon nog de wereld
De zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel
voor mij
Hoe schoon nog de wereld
De zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel
voor mij
In het eenzamm huisje
Zat een meisje ach
Lijk hij nergens anders
Ooit een meisje zag
Door het venster keek ze
Mij verlegen toe
Schoof 't gordijntje toe en
Is maar opgestaan

Hoe schoon nog de wereld
De zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel
voor mij
Hoe schoon nog de wereld
De zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel
voor mij
Maar wat heeft de liefde
Ook hier niet verricht
Want nu schuift 't gordijntje
Nooit nog voor hem dicht
Door het open venster
Dat men vroeger sloot
Lach ik naar ons kindje
Op haar moeder's schoot
Hoe schoon nog de wereld
De zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel
voor mij
Hoe schoon nog de wereld
De zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel
voor mij
Dat is hier op aarde de hemel
voor mij
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HEI-JO
Erbe
1. Wij houden van stormen en bruisende baren,
het ruwe geweld van de snijdende wind.
En hebben de golven reeds velen ontnomen,
toch waait nog de vlag die ons, rovers, verbindt!
Hei-jo, hei-jo, hei-jo, hei-jo, hei-jo, ho,
hei-jo, hei-jo, ho, hei-jo ho. (bis)
2. Ons schip glijdt zo fier door de rust'loze golven.
Een krachtige wind rukt de zeilen in top.
En hoog in de mast waait ons bloedrode vaandel,
ons zeeroversvaandel, hei zeelui, past op!
3. Wij jagen de kooplui met klapp'rende zeilen,
en volgen de buit op de eind'loze zee.
Wij stormen aan dek en wij vechten als duivels.
Hei, ons is de zege! Hei, vaart met ons mee!

JEUGD
Fred Rossaert
1. Een jeugd groeit heden, zij heeft gestreden een harde strijd.
In grootse dromen, zag zij reeds komen een nieuwe tijd. (bis)
2. Een jeugd groeit heden, zij heeft geleden, kent smart en rouw.
Spijts haat en kerker klinkt nu nog sterker haar eed van trouw.
(bis)
3. Een jeugd groeit heden, zij zal weer treden met stoere moed.
Want jeugd kan geven, heel haar jong leven, heel haar jong bloed.
(bis)
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OHE KAMERAAD
E.H. Dockx - Armand Preud'homme
1. 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 !
2. Zijn wij niet jong en vol leven, wij vrezen regen noch zon.
Stormen, zij doen ons niet beven, 't druipende nat: "'k lach er om".
3. Dreigen de stormen van 't leven, Vikings dan goed opgelet.
Volgt het parool u gegeven. 't Klinkt: "Sta je man, sta je wet !"
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de Gedachten zijn vrij!
De Gedachten zijn vrij,
wie kan ze beletten?
Ze ijlen voorbij naar eigene wetten.
Geen mens kan ze raden,
of grijpen of schaden.
Hoe sterk hij ook zij,
de Gedachten zijn vrij!
Ik denk wat ik wil,
wie zal 't mij verbieden.
Mijn denken gaat stil,
waarheen het wil vlieden.
Mijn wens en verlangen
neemt niemand gevangen.
Hoe sterk hij ook zij
de Gedachten zijn vrij!
En als men mij sluit
in donkere kerker,
dan lach ik ze uit,
mijn Geest is toch sterker.
Hij breekt onverdroten
de grendels en sloten
en werpt ze terzij.

16

De Vlaamse Leeuw
Tekst: Hippolite van Peene

Muziek: Karel Miry

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.

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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