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Beste vrienden, 
 
Onze activiteit hier vandaag staat niet zomaar alleen op zich. 
Onze wandeling is een onderdeel en de start van het feest van 
de Vlaamse Gemeenschap dat vandaag centraal staat. Samen 
met honderden andere initiatiefnemers tijdens deze 11-daagse 
“Vlaanderen Feest” wordt in heel Vlaanderen 11 juli 1302, nl. de 
dag der Gulden Sporen herdacht. Elf juli is de dag die bij uitstek 
verwijst naar zowel het verleden, het heden als de toekomst 
van Vlaanderen. Het is een oproep om even dankbaar te 
denken aan de generaties vóór ons die Vlaanderen gemaakt 
hebben tot een plek waar het alles bij elkaar héél goed leven is. 
Het is en blijft ook een uitnodiging om even na te denken wat 
het voor iedereen persoonlijk betekent om Vlaming te zijn, om 
zich Vlaming te voelen. En het is vooral hét moment om ons 
verbonden te weten met alle Vlamingen met wie we samen aan 
een zo goed mogelijke toekomst moeten werken. 
 
We vieren dit samen-leven straks in Affligem letterlijk met een 
feestelijke optocht met de fanfare, daarna de 
Guldensporenworp, gevolgd door een etentje (Vlaamse stoverij 
en Frietjes) en volkse muziek. Maar eerst gaan we wandelen. 
En het is ook niet zomaar een wandeling. Zoals we de twee 
vorige jaren al deden, herdenken we nogmaals de gruwel van 
Wereldoorlog I van 100 jaar geleden, toen leven overleven 
werd. In een wereld waar het geweld dagelijks aanwezig is op 
het scherm en in de media wordt de verschrikking van een 
oorlog soms gebanaliseerd. Maar in 1914 werden meer dan 70 
miljoen soldaten gemobiliseerd. Niemand was erop voorbereid. 
Er werd een strijd gevoerd die miljoenen slachtoffers heeft 
geëist zowel onder de militairen als onder de burgerbevolking. 
Overal puin en rouw in vele steden en dorpen, verwoesting op 
huizen, fabrieken en wegen. Het zien van al dat leed moet 
enorm op het gemoed van de bevolking gewerkt hebben. 



 
We herdenken ook dit vandaag op onze manier! Tijdens deze 
wandeling brengen we o.a. plaatselijke verhalen over deze 
periode uit de geschiedenis, verteld door onze gemeentegids 
Bea. Er worden brieven voorgelezen en ook poëzie en Vlaamse 
liederen, al of niet met een link naar de oorlog, komen aan bod, 
begeleid met een streepje muziek en onze zangers Ingrid en 
Chris. Want deze oorlog bracht uiteraard ook veel onzegbaars – 
pijn, ellende, verlies – maar ook hoop op vrede in een betere 
wereld. Nu, ook 100 jaar later helpt muziek om de herinnering 
levend te houden want muziek verzacht en verzoent. De Eerste 
Wereldoorlog heeft alleszins gezorgd voor een overvloed aan 
oorlogspoëzie en liederen. Ook dichters en schrijvers maakten 
deel uit van deze oorlog als toeschouwers, soldaten of 
slachtoffers. Zij konden aan hun ervaringen uitdrukking geven 
met indrukwekkende verzen, die soms later in liederen werden 
gegoten. “Zingen maakt van gedachten krachten” zei Priester-
dichter en ook geestelijke leider van de frontbeweging Cyriel 
Verschaeve, en “sterke gedichten leiden tot felle liederen.” We 
beschikken over een zeer omvangrijke schat aan Vlaamse 
liederen én volkse strijdliederen.  
 
We gaan er dus nu aan beginnen! Vooraleer we vertrekken en 
ook tijdens onze wandeling bij enkele haltes, proberen we, als 
het kan, uit volle borst mee te zingen. 


