
André Devaere 1890 - 1914 
 

 
 

“In de modder van rood-geverfde bloedgrachten stierf 
een kunstenaar, een talentvol en veelbelovend virtuoos” 
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“André Devaere, soldaat bij het 27e Linieregiment, geboren te Kortrijk den 27sten oogst 1890, 
doodelijk gekwetst op het Eereveld te St. Joris den 10den november 1914 en godvruchtig overleden 
te Calais den 14 november 1914.” “In de modder van rood-geverfde bloedgrachten stierf een 
kunstenaar, een talentvol en veelbelovend virtuoos” 
 
 
Focus Op…. 
In deze reeks presenteren we telkens één Kortrijkse groep, componist of muzikant in detail. 
Afwisselend concentreren we ons op de meer klassieke muziek en op de meer populaire muziek. Onze 
uiteindelijke bedoeling is om, na verloop van tijd, de hele Kortrijkse muziekwereld in kaart te brengen. 
Kwamen eerder al aan bod  
 

Ignace     mei 2010 
Marc Matthys    juni 2010 
Martin de Jonghe   juli 2010 
François Glorieux   augustus 2010 
Ansatz der Maschine   september 2010 
Godfried Devreese    oktober 2010  
Two Russian Cowboys   november 2010 
Roland Coryn    december 2010 
Chris Clark    januari 2011 
Gillebert de Berneville   mei 2011 
Johnny Turbo    juni 2011 
Manhattan sax    juli 2011 
Armand Coeck    augustus 2011 
 

 
Het prille begin 
 

André was de tweede zoon (in een gezin met 12 kinderen) 
van Octaaf Devaere (1865-1943), organist-titularis aan de 
Sint-Maartenskerk, geroemd om zijn Bach-vertolkingen. 
André was een aard naar zijn vaartje, want toen hij 11 jaar 
was, werd hij leerling aan het Sint-Amandscollege en 
onmiddellijk al ingeschakeld om de misvieringen in de 
kapel aan het orgel te begeleiden.  
 
 
Maar het zou nog sneller gaan. In 1903 nam hij samen met 
14 andere kandidaten deel aan een selectie aan het 
Conservatorium te Brussel. Hij werd als enige uitverkoren. 
Hij kwam terecht in de klas van Arthur De Greef (1862-
1940), gevierd pianovirtuoos in heel Europa, leerling van 
Franz Liszt en persoonlijke vriend van Edvard Grieg.  
 
Het inschrijvingsbewijs van het Conservatorium (1903) 
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André betreurde het later dat hij zijn humaniora niet had afgemaakt en 
dat hij de klassiekers niet kende. In het jaar 1905, toen hij zijn eerste prijs 
notenleer haalde, stierf zijn moeder Hermine Basyn op 41-jarige leeftijd 
aan tuberculose.  
Brussel in de belle-epoque-periode maakte grote indruk op André. Hij 
werd geïntroduceerd in de gegoede kringen en genoot zelfs de 
belangstelling van Prinses Clémentine, de jongste dochter van Leopold II. 
En hij studeerde zelfs Esperanto.  
 
 
 
 

 
 
Triomf in Kortrijk 
 

Op 25 juni 1907 behaalde Devaere de eerste prijs piano met het 
maximum van de punten.  
De jury werd voorgezeten door de toenmalige directeur François-
Auguste Gevaert (1828-1908) (foto hiernaast). Die gaf heel uitzonderlijk 
toestemming aan het publiek om te applaudisseren.  
 
Op 1 juli werd Devaere feestelijk onthaald in Kortrijk. Een koets ging 
hem afhalen aan het station en hij werd in de stad rondgereden. Overal 
stonden mensen te zwaaien en te brullen.  
De huizen waren bevlagd. Een speciaal opgericht Devaere-comiteit had 
daarvoor gezocht.  
De optocht kreeg nog een politiek staartje omdat de werkliedenpartij 

met rode vlaggen meegestapt was en daar kon de overwegend katholieke bevolking niet mee lachen. 
In september volgde er al een concert in het Kursaal van Oostende met werk van Saint-Saens en 
Chopin. In oktober vierde het Conservatorium van Brussel zijn 75-jarig bestaan met een concert door 
Devaere. 
Pas in november was hij voor het eerst in Kortrijk te horen met werk van Mendelssohn, Chopin, 
Schumann, Saint-Saens, Bach en Liszt. In de “Gazette van Kortrijk” stond te lezen: “Devaere bezit 
grote hoedanigheden: hij heeft een groot geheugen. Zijn spel is vast, gekleurd, bezield en bezielend 
Hij beheerst zichzelf.” 
In een open brief aan de krant “De Waarheid” werd gemopperd dat de prijs van dit concert te hoog 
was: 3 frank !!!!! De gewone man kon zich dat niet permitteren. 
Het comiteit organiseerde de volgende dag een tweede concert aan halve prijs. Men kon zelfs 
kaarten krijgen aan “éenen frank”, te komen bij Mijnheer Arthur Vermeulen (een componist die ooit 
ook wel in de reeks ‘Focus op’ zal voorkomen als zijn muziek wordt opgenomen) 
In december trad Devaere op in Brussel in aanwezigheid van prins Albert, de latere koning.  
In februari 1908 bood het comiteit hem een Erard-vleugel aan. Het instrument bestaat nog steeds en 
bevindt zich in privé-bezit.  
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Samen met zijn vriend, de componist-
violist Godfried Devreese (1893-1972) 
(zie een vorige aflevering van “Focus 
op”) speelde hij een recital in het 
Kortrijkse stadhuis met composities 
van Grieg, Tartini, Vieuxtemps, Sinding 
en Wieniawski.  
Intussen bleef Devaere verder 
studeren. Theoretische harmonie bij 
Paul Gilson, praktische harmonie bij 
Edouard Samuel, geschreven harmonie 
bij Huberti en fuga bij Edgar Tinel. 
Het was de eerste keer dat iemand 

deze prijs behaalde met het maximum van de punten.  
In 1909 behaalde hij ook het bekwaamheidsdiploma klavier en het virtuositeitsdiploma.  
Dat laatste omvatte een extreem zwaar programma.  
In 1910 werd Devaere een tweede keer gehuldigd in zijn geboortestad. Hij kreeg van Burgemeester 
Reynaert partituren cadeau. Na nog wat concerten schreef men in “De Waarheid”: de moeilijkste en 
ingewikkelste stukken van grote meesters werden met de handigste vaardigheid weergegeven.  
Niettegenstaande zijn jonge leeftijd had hij een zeer breed repertoire. Meer dan 200 pianowerken en 
6 concertos zou hij uit zijn hoofd gekend hebben.  
 
Devaere als componist 
Hij componeerde vierstemmige fuga’s, sonates , liederen op Franse poëzie en bewerkingen voor 
strijkers. Hij had plannen om aan grote wedstrijden deel te nemen, maar de wereldoorlog 
dwarsboomde dat allemaal.  
 
Den grooten oorlog 

In mei 1914 was zijn laatste publiek optreden, want in augustus werd 
hij ingelijfd in 27ste linieregiment. Hij was al soldaat sinds 1910, 
omdat zijn oudere broer reeds overleden was en de jongere te jong. 
Hij maakte de grote terugtocht mee, de aanval op Leuven, de 
verdediging van de Antwerpse forten. Devaere schrijft dat hij zeer 
pessimistisch over de overlevingskansen. Na een oponthoud in 
Veurne, groef men zich in achter de IJzer.  
Ze verdedigen de Uniebrug nabij Sint-Joris. Op 10 november 1914 
probeerden de Duitsers met een ultieme stormloop tot aan de IJzer 
te geraken, wat mislukte. Maar André Devaere werd dodelijk 
getroffen in zijn longen.  
 
Hij werd overgebracht naar het hospitaal te Calais en overleed daar 
op 14 november. Hij was 24 jaar oud. Hij ligt er nu nog begraven op 
het Cimitière du Nord. Het graf kan nog altijd bezocht worden. 
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Later volgden allerlei posthume huldes, zoals een lied van Devreese op tekst van Johan De Maegt 
(1876-1938). In 1920 werd een bas-reliëf in de schouwburg onthuld. 
Na een tijd spoorloos geweest te zijn, is het nu weer zichtbaar. 
In 1949 werd een straat naar hem genoemd, de André Devaerelaan, die loopt van Dreef ten Akker tot 

aan de Zwevegemsestraat. In het conservatorium van Brussel prijkt zijn naam op een gedenkplaat 

met oud-strijders en er werd een “Prix Devaere” voor jonge pianisten ingericht.  

De manuscripten waren lang in bezit van Herman Roelstraete, die ze schonk aan de Koninklijke 

Bibliotheek.  

 

Werken 

Diverse filmpjes staan op youtube: 

Onderstaande link is een filmpje nav de nieuwe DVD “André Devaere, frontsoldaat aan het klavier” 

met Willem Vermandere 

https://www.youtube.com/watch?v=ywyMfKntPhw 

 

Alle werken die we hebben staan op 1 CD.  

Complete Works / André Devaere 

 - Sonate voor piano, in e kl? of E gr.?, op. 3, 1912 

 - Grave et poignant, voor piano 

            - Fuga Libera, voor piano 

 - Liederen, op. 1 

 - Sonate voor piano, op. 2, 1912 

 - Preludium en fuga, voor orgel, 1914 

 - Les Bourdons de Notre-Dame de Courtrai, voor orgel, 1914 

 

In onze bewaarcollectie hebben we nog een DVD, onder andere met de reportage “André Devaere 

herdacht”, maar die kunt u alleen bij ons ter plaatse bekijken, wegens de rechten op deze DVD.  

 

Meer info op: http://www.andredevaere.net/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ywyMfKntPhw
http://www.andredevaere.net/
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Sinds enkele jaren zet het André Devaere Comité zich in om de nagedachtenis aan de Kortrijkse 

componist en pianist André Devaere (1890-1914) levendig te houden. Ze willen zijn composities, die 

tot nu toe enkel in manuscript bewaard zijn, in een moderne editie publiceren en zo voor een breder 

publiek toegankelijk maken. Het comité werkt hiervoor samen met het Studiecentrum voor Vlaamse 

Muziek, muziekuitgeverij Musikproduktion Höflich, Erfgoedcel Kortrijk en Muziekcentrum Kortrijk. 

Deze muziekbundel, met liederen en piano-en orgelmuziek van Devaere, wordt voorafgegaan door 

een viertalige biografie en een situering van zijn leven en werk. 

DVD’s 

2 DVD’s zijn in bestelling 

 

 -Werken van en rond de pianovirtuoos André Devaere 

- André Devaere, frontsoldaat aan het klavier"  


