PROGRAMMABOEKJE
11 juli-viering in Leuven
(Guldensporenslagherdenking)
zondag 8 juli 2012
The Footloose Saloon
Inkom 2 €
Inkom en braadfeest 15 €

Plaats
The Footloose Saloon
Vanden Tymplestraat 12, 3000 Leuven

Datum
Zondag 8 juli 2012 vanaf 11.30 u.

Programma
11u30 : Deuren open (iedereen welkom)
12u00 : Feestrede door Erik Stoffelen
12u30 : Muziek met Rik Gorissen
13u00 : Verwelkoming door de voorzitters van
VKRL en de VVB Leuven
13u30 : Muziek en samenzang
14u00 : Braadfeest

Menu
Kip, worst, ribben, brochette, koude groenten en
aardappelen, en eieren — nagerecht: cake
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Feestrede
Erik Stoffelen
Erik
Stoffelen
is
beroepshalve commercieel
directeur bij het Vlaams &
Neu tra al
Z ie ke nf ond s
(VNZ), secretaris van het
Aktiekomitee
Vlaamse
Sociale Zekerheid (dat
terecht ijvert voor de
splitsing van de Belgische
sociale zekerheid) en
voorzitter
van
het
Algemeen
Nederlands
Zangverbond (ANZ), dat
jaarlijks
het
Vlaams
Nationaal Zangfeest (VNZ)
organiseert.
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Guldensporenslag
De Guldensporenslag vond
p l a a t s
o p
h e t
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.
Aanleiding
Sinds het einde van de 13de
eeuw was Frankrijk in oorlog
met Engeland, en Vlaanderen,
die
economisch
veel
afhankelijker was van de (wol)
handel met de Engelsen, koos
de kant van Engeland.
Engeland sloot echter vrede
met de Franse koning en liet
ons in de steek, zodat de
Vlaamse steden één na één
weer in Franse handen vielen.
De belastingen werden wel
verlaagd, maar alleen de
patriciërs (hogere burgerij)
genoten daarvan, niet de
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kleine(re)
ambachtslui.

Vlaamse

Een populaire wever uit
Brugge, Pieter de Coninck,
kwam op voor hun belangen
en werd als opjutter in de
gevangenis gegooid en later
verbannen.
In maart 1302 kwamen Gent
en Brugge weer in opstand na
het opnieuw verhogen van de
belastingen. De Franse
landvoogd organiseerde zijn
leger in Kortrijk om de
revolterende steden weer in
zijn greep te krijgen.
In de nacht van 18 mei 1302
(Goede Vrijdag) werd zijn
leger door de Vlaamse zgn.
liebaards
(boeren,
ambachtslieden en poorters,
samen met enkele stedelijke
milities en ridders) onder
leiding van Pieter de Coninck
en Jan Breydel massaal
afgeslacht (Brugse Metten).
Verloop
De Fransgezinden werden uit
vele steden verjaagd en een
gewapend optreden van
Frankrijk werd dan ook
onvermijdelijk.

Het Franse leger trok rond
juni 1302 naar het graafschap
Vlaanderen.
Rond de middag van 11 juli
begon de strijd. Er werd
geslagen en ingehakt op de
vijand - vooral met zgn.
goedendags , een soort
steekwapen - en deze leed
zware verliezen.
Guldensporen
De Vlamingen vonden op het
slagveld - volgens de versie
van Hendrik Conscience (cfr.
infra) - minstens 500 vergulde
sporen,
vandaar
de
(moderne) naam van de slag.
Enkel adellijke ridders konden
zich de aankoop van vergulde
sporen veroorloven. Andere
ruiters droegen gewone
ijzeren of verzilverde sporen.

Gevolgen
Deze overwinning op het
sterkste ridderleger van
Europa (door voornamelijk
Vlaams voetvolk) betekende
het begin van het einde voor
ridders als militaire kaste.
Vlaanderen herwon zijn
zelfstandigheid van voordien,
maar werd een paar jaar later
(na de slag bij Pevelenberg)
alweer tot zware toegevingen
gedwongen. De overwinning
op de edelen droeg wel bij
aan de groeiende macht van
de burgerij (ontstaan van
machtige beroepsgroepen,
zgn. gilden).
Bron:
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De Leeuw van
Vlaanderen
De leeuw van Vlaanderen
(oorspronkelijk: De Leeuw
van Vlaenderen of de Slag der
Gulden Sporen) is een
historisch boek geschreven
door de Vlaamse schrijver
Hendrik Conscience in 1838.
Daarin gebruikt hij de
Guldensporenslag eigenlijk
alleen als achtergrond om de
liefdesavonturen te schetsen
van Machteld, de dochter van
Robrecht III van Béthune, met
ridder Adolf van Nieuwlandt.
Conscience
werd
vaak
verweten dat hij in zijn boek
een loopje nam met de
geschiedenis. Zo verschijnt
Robrecht III van Béthune in
het boek als redder van het
Vlaamse leger op het
slagveld, terwijl hij in
werkelijkheid in Franse
gevangenschap verbleef.
Conscience had nochtans een
twintigtal historische bronnen
geraadpleegd, de plaats van
de slag zelf verkend en
deskundigen in middeleeuwse
geschiedenis om advies
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gevraagd. Hij liet zich echter
misleiden door foutieve
informatie
die
hij
in
middeleeuwse kronieken
aantrof.
Maar met het grote succes
van De leeuw van Vlaanderen
kreeg Conscience de titel "de
man die zijn volk leerde
lezen". Verder heeft dit boek
sterk bijgedragen tot de
Vlaamse bewustwording in de
19de eeuw en de groei van de
Vlaamse Beweging tot in de
20ste eeuw...en daarna.

Vlaamse feestdag
Tot op vandaag geldt in (vele)
Vlaams-nationalistische
kringen de Guldensporenslag
als symbool voor de vele
taalstrijden tussen Vlamingen
en Franstaligen. De Vlaamse
Gemeenschap heeft in 1973
11 juli als officiële Feestdag
van Vlaanderen uitgeroepen.
Nochtans stonden in 1302 de
troepen van het Graafschap
Namen aan de Vlaamse kant,
terwijl een kleine groep
Brabantse ridders aan Franse
zijde meevocht. De allianties
en rivaliteit van toen zijn dus
nit helemaal te vergelijken
met die van vandaag. In 1302
ging het niet om een taalstrijd.
Maar
het
enigszins
aangepaste verhaal paste in
de 19de eeuwse romantiek
van een jong land op zoek
naar helden in een lang en
glorieus verleden.

alle hoeken van het
namen
deel
aan
evenement.

land
het

In het België van toen, dat nog
op zoek was naar een eigen
nationale geschiedenis, werd
de slag ook gezien als een
teken van het 'eeuwenoude'
s t r e v e n
n a a r
onafhankelijkheid, dat men
dus in 1830 verwezenlijkt zag.
Pas
na
de
Tweede
Wereldoorlog kreeg de datum
gaandeweg een exclusief
Vlaamse betekenis.

De
feestelijkheden
ter
gelegenheid van de 600ste
verjaardag van de slag in
1902 waren zelfs zowel een
landelijke
als
Vlaamse
aangelegenheid. Groepen uit
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Vlaamse Kring Regio Leuven
Vlaamse Volksbeweging
De VKRL en de VVB afdeling Leuven danken u voor uw deelname aan
onze Gulden-sporenherdenking naar aanleiding van onze Vlaamse
nationale feestdag op 11 juli, en rekenen er graag op u opnieuw te
mogen begroeten op één van onze volgende activiteiten.
Wij doen ook een oproep aan alle overtuigde Vlamingen en Vlaamse
verenigingen uit de regio Leuven en daarbuiten om samen met ons
socio-culturele of meer ontspannende activiteiten te organiseren.
Het enige wat ons daarbij moet binden is de uiting van onze Vlaamsnationalistische overtuiging.

Wil u uitgenodigd worden op één van onze volgende activiteiten,
bezorg ons uw adresgegevens.
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich melden bij:
Bart De Geeter (voorzitter) — 0495 172 816 — info@vkrl.org

Wij danken
 Onze gastspreker Erik Stoffelen
 Voor de muzikale omlijsting Rik Gorissen
 Voor het ter beschikking stellen van de spotprenten Fré
 Alle vrijwilligers die zich voor het welslagen van deze namiddag
hebben ingezet
 Saloon The Footloose voor hun gastvrijheid
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"Optreden is voor mij nog altijd een hobby; ik hoef er mijn
boterham niet mee te verdienen. Als je mij een naam en
een adres bezorgt, dan zal ik een foldertje met foto opsturen. Het is op basis van zo'n foldertje dat mensen spontaan vragen (en krijgen) na een optreden dat ik al meer
dan 35 jaar ga zingen doorheen gans Vlaanderen. Echte
"mond-aan-mond-reklame" heeft mij gebracht tot waar ik
nu ben.
In 1979 won ik de Grote Prijs Will Ferdy (zowel voor tekst
als voor muziek), ik zong tweemaal op de IJzerbedevaart
en tweemaal op de IJzerwake, evenals op het Vlaams Nationaal Zangfeest. Heel af en toe hielp ik ook Miel Cools
uit de nood als hij niet kon optreden omwille van ziekte."
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Lied van mijn land
Tekst: Anton Van Wilderode
Muziek: Ignace de Sutter
Lied van mijn land 'k zal U altijd horen
Uit alle dalen der herinnering,
Over de heuvlen van ruisend koren
En de rivier in haar steigering.
Lied van mijn land 'k zal U altijd horen
Uit alle 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 kindren altijd herboren,
Zacht met de doden tot zaad verzinkt.
Liefelijk land, in de bruisende horen
Hoor ik U Vlaandren en zing en zing.
Liefelijk land, in de bruisende horen
Hoor ik U Vlaandren en zing en zing!
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Drie schuintamboers
Drie Schuintamboers, die kwamen uit het Oosten
Drie Schuintamboers, die kwamen uit het Oosten
Van je rom bom wat maal ik er om
Die kwamen uit het Oosten rom bom
Een van de drie, zag daar een aardig meisje
Een van de drie, zag daar een aardig meisje
Van je rom bom wat maal ik erom
Zag daar een aardig meisje rom bom
Zeg meisjelief, wil jij met mij verkeren?
Zeg meisjelief, wil jij met mij verkeren?
Van je rom bom wat maal ik erom
Wil jij met mij verkeren rom bom
Nou jongeman, dat moet je mijn vader vragen
Nou jongeman, dat moet je mijn vader vragen
Van je rom bom wat maal ik erom
Dat moet je mijn vader vragen rom bom
Zeg ouweheer, mag ik je dochter trouwen?
Zeg ouweheer, mag ik je dochter trouwen?
Van je rom bom wat maal ik erom
Mag ik je dochter trouwen rom bom
Nou jongeman, zeg mij wat is je rijkdom
Nou jongeman, zeg mij wat is je rijkdom
Van je rom bom wat maal ik erom
Zeg mij wat is je rijkdom rom bom
Mijn rijkdom is, daar wil ik niet om jokken,
mijn rijkdom is, een trommel met twee stokken
Van je rom bom wat maal ik erom
Een trommel met twee stokken rom bom
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Nou jongeman, dan kun je haar niet krijgen
Nou jongeman, dan kun je haar niet krijgen
Van je rom bom wat maal ik erom
Dan kun je haar niet krijgen rom bom
Zeg ouweheer, ik ben nog wat vergeten
Zeg ouweheer, ik ben nog wat vergeten
Van je rom bom wat maal ik erom
Ik ben nog wat vergeten rom bom
Mijn vader is Groot Hertog van Castille
Mijn vader is Groot Hertog van Castille
Van je rom bom wat maal ik erom
Groot Hertog van Castille rom bom
Dan jongeman, mag jij mijn dochter trouwen
Dan jongeman, mag jij mijn dochter trouwen
Van je rom bom wat maal ik erom
Jij mag mijn dochter trouwen rom bom
Nee ouweheer, je mag je dochter houwen
Nee ouweheer, je mag je dochter houwen
Van je rom bom wat maal ik erom
Je mag je dochter houwen rom bom
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In de stille Kempen
Tekst: Eugeen De Ridder
Muziek: Armand Preud’homme
In de stille Kempen op de purperen hei,
Staat een eenzaam huisje, met een berk er bij,
En een zomeravond, in gedroom alleen,
Kwam ik ongeweten langs dit huisje heen.
Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei,
Dat is hier op aarde de hemel voor mij!
In het eenzaam huisje, zat een meisje ach !
Lijk ik nergens anders, ooit een meisje zag !
Door het venster keek ze, mij verlegen aan,
Schoof het gordijntje toe en is maar opgestaan.
Maar wat heeft de liefde, ook hier niet verricht !
Want nu schuift het gordijntje, nooit meer voor me dicht !
Door het open venster, dat men vroeger sloot,
Lach ik op ons kindje op zijn moeders schoot.
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Wij zijn bereid
Tekst: Roger Lammens
Muziek: Jef Tinel
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 Dietsche zege slaat
Komt straks de harde strijd
Wij zijn bereid.
Trouw tot den dood
Dietschland wordt groot
Als gij morgen valt en ik blijf alleen
Kameraad blijf trouw en ik vecht voor twee
Komt straks de harde strijd
Wij zijn bereid.
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Wel Annemarieken
1.
Wel Annemarieken, waar gaat gij naar toe?
Wel Annemarieken, waar gaat gij naar toe?
'kGane naar buiten al bij de studenten.
Hopsasa, falala, Annemarie.
'kGane naar buiten al bij de studenten.
Hopsasa, falala, Annemarie.
2.
Wel Annemarieken, wat gaat gij daar doen?
Wel Annemarieken, wat gaat gij daar doen?
Haspen en spinnen, studentjes beminnen.
Hopsasa, falala, Annemarie.
Haspen en spinnen, studentjes beminnen.
Hopsasa, falala, Annemarie.
3.
Wel Annemarieken, hebt gij er geen man?
Wel Annemarieken, hebt gij er geen man?
Heb ik geen man, ik krijge geen slagen.
Hopsasa, falala, Annemarie.
Heb ik geen man, ik krijge geen slagen.
Hopsasa, falala, Annemarie.
4.
Wel Annemarieken, hebt gij er geen kind?
Wel Annemarieken, hebt gij er geen kind?
Heb ik geen kind, ik moete niet zorgen.
Hopsasa, falala, Annemarie.
Heb ik geen kind, ik moete niet zorgen.
Hopsasa, falala, Annemarie.
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Vrienden kom zit neder in de ronde
1.
Vrienden kom zit neder in de ronde
En genieten wij van deze stonde.
Al te samen, opgeruimd en blij
[Schuif wat dichter, dichter, dichter bij.] (bis)
2.
Denkt niet meer aan al die droeve dagen
Met hun storm, wind en regenvlagen
Want de winter is al lang voorbij,
Schuif ...
3.
Ziet, de zon is weer in 't land gekomen
En we mogen al te samen dromen
Want de zomer en de blijde mei,
Schuif ...
4.
't Oude jaar is weerom afgelopen,
We zijn blij en leven op goe hope,
Want het groot verlof is waar nabij,
Schuif ...
5.
Waar gij later allen moget varen,
Blijft in 't harte trouw den eed bewaren
Gaat door 't leven altijd zij aan zij.
Schuif ...
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Kempenland
Tekst: Jef Simons
Muziek: Armand Preud’homme
Kempenland, aan de Dietsche kroon
wonderfrisse perel;
Kempenland, welig-zoete woon
van den koenen kerel.
Op de heide gloort de zon
ons zoo stralend tegen,
of uit hooge hemelbron
ruischt zoo vroo de regen.
Op de heide waait de wind,
vrij van haag en heg,
op de heide waait de wind
alle zorgen weg.
Kempenland, aan de Dietsche kroon
wonderfrisse perel;
Kempenland, welig-zoete woon
van den koenen kerel.
Op de heide staat een huis
rondom in het loover,
wolken blank of grauw als gruis
trekken traag daarover.
Op de heide waait de wind,
vrij van haag en heg,
op de heide waait de wind
alle zorgen weg.
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Vrolijke vrienden
Tekst & muziek: Bob Davidse
Vrolijke vrolijke vrienden
vrolijke vrienden, dat zijn wij (2x)
Als wij samen gaan kamperen
in het bos of op de hei
Dan klinkt het wel duizend keren
vrolijke vrienden dat zijn wij
's Morgens komt de zon ons wekken
en de vogels zingen blij
Dan is 't tijd dat wij gaan trekken
door de dennen, bos of hei
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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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