
Deinze heeft bijna een 
eigen volkslied: componist 
schrijft ‘Canteclaermars’ 

 

Schepenen Bruno Dhaenens en Rutger De Reu, dirigent Kenny Van Heuverswijn, stoetenbouwer Karen Steyaert 

en voorzitter van het EST Deinze Danny De Vetter. — © dkr 

DEINZE -  

“Het Ros Beiaard doet zijn ronde, in de stad van Dendermonde. Die van Aalst 

die zijn zo kwaad, omdat hier ’t Ros Beiaard gaat.” Het zijn woorden die 

weerklinken tot ver buiten de Denderstreek. In tegenstelling tot Dendermonde 



had Deinze nog geen eigen lijflied, en daar mocht dringend verandering in 

komen. Componist Peter Leroy schreef ‘De Canteclaermars’, het eerste Deinse 

volkslied. 
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Of ook dit volkslied de draak zal steken met de Aalstenaren - de “familie Flodder van 

Oost-Vlaanderen” - hangt af van stadsdichter Steven Van de Putte. Hij zal instaan 

voor de tekst van het lied. De melodie, die is al geschreven. “De mars refereert net als 

de stoet aan de centrale figuur in het dierenepos ‘Van den Vos Reynaerde’, waarin 

Canteclaer naar voren komt als een forse en fiere haan”, zegt Leroy. “Deze fierheid 

wordt vertaald in de intro van de mars. De signaalnoten van de trompetten en hoorns 

zetten meteen de toon.” 

Daadkrachtige mars 

Het idee voor de mars kwam van Karen Steyaert, stoetenbouwer voor Canteclaer 

2022. “Rond Canteclaer stonden een aantal zaken op mijn verlanglijst. Eén daarvan 

was een eigen Canteclaermars te hebben, een volkslied voor de Deinzenaren, een 

beetje denkend aan het Ros Beiaard”, zegt ze. “Daar kent iedere inwoner het liedje. 

Op een vergadering van het Europees Schutterstreffen kwam het idee eens ter 

sprake. Enkele weken later kwam er telefoon van dirigent Kenny Van Heuverswijn met 

een voorstel. We hebben niet getwijfeld.” 

De Koninklijke Harmonie van Deinze is druk in de weer om het stuk in te studeren. 

“Het is een uitdagend stuk, een mars als deze moet je daadkrachtig spelen”, zegt Van 

Heuverswijn. “We hopen dat over een aantal jaren de tekst en de melodie bekend 

zullen zijn bij de Deinzenaar en dat iedereen het lied meezingt.” 

Eindejaarsconcert 

Danny De Vetter, voorzitter van EST Deinze, ondersteunt de realisatie van het lied. 

“Schutterijen en orkesten zijn een perfecte match en beroepen op dezelfde prachtige 

tradities die wij in ere willen houden”, zegt hij. 

De Canteclaermars gaat in première tijdens het eindejaarsconcert van 

Harmonieorkest Deinze op zaterdag 18 december om 20 uur in het Leietheater. Wie 

deze voorstelling niet kan bijwonen, zal geduld moeten uitoefenen tot de 

Canteclaerstoet op 22 mei volgend jaar of het Europees Schutterstreffen op 19, 20 en 

21 augustus. 
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