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Boeken 

Informatieve boeken 

Levenskunst 

Schrijven voor het vuur (Gwendoline Remmerie, 2011, 188 p.) Informatie 172 / KR 10077 

Dit werkboek reikt een methode aan om de essentie van de bijzaak te onderscheiden.  

Het vuur als metafoor verbrandt alles wat vergankelijk is, en brengt ons oog in oog met de 

essentie. Het verhaal is doorspekt met korte tekstjes die de informatie op een poëtische 

wijze verduidelijken. 

 

Woorden van zijn (Gwendoline Remmerie, 2013, 283 p.)  Informatie 172 / KR 1616 

“In onze spreektaal worden woorden die te maken hebben met de essentie van de dingen 

vaak vaag en dubbelzinnig gebruikt. Met ‘Woorden van Zijn’ wil ik orde scheppen in de 

wirwar van vage betekenissen. De woorden waarmee we de echte wereld bereiken worden 

één voor één opgelicht en in hun Zijnswaarde hersteld. Dat leidt tot een helder inzicht in wat 

in het leven essentieel is en wat niet”, aldus Gwendoline 

Stilte ontmaskert (Gwendoline Remmerie, 2013, 192 p.)  Informatie 172 / KR 

10112 

Met haar derde boek wil Gwendoline je enkele gezichten van de stilte laten zien en 

ervaren. We zijn een meester in het ontvluchten van deze alom tegenwoordige 'stilte', ze 

ontmaskert ons en doet ons in de spiegel kijken.  

Stilte gaat in deze context niet om het fysiek afwezig zijn van geluid. Het is de ruimte 

waarin we helder beseffen dat we zijn. Binnen deze onmetelijke ruimte speelt zich onze fysieke 

waarneming en het denken af. De 'zee van Zijn' is als metafoor een rode draad doorheen het boek. Ons 

denken maakt golven aan het wateroppervlak. Maar uiteindelijk komen we erachter dat deze golven ons 

inzicht in de zee van Zijn niet hoeven te belemmeren.  

De kunst van accepteren (Gwendoline Remmerie, 2015, 160 p.)  Informatie 172 / KR 

1622 

Dagelijks leveren we een strijd om het verloop van gebeurtenissen naar onze hand te zetten. 

We bespringen problemen met vermeende oplossingen, die vanuit angst werden 

ontworpen. Wanneer we onze werkelijkheid echter weten te accepteren, dan stopt dit 

gevecht en verwerven we de vrijheid en de vitaliteit om ons bestaan in harmonie te creëren. 

Maar zo gemakkelijk is dat niet, het is zelfs de grootste uitdaging om ons controleren en zoeken, proberen 

en wensen op te geven, en ons over te geven aan het accepteren van dat wat is. Dit boek maakt accepteren 

tot een praktisch uitvoerbaar begrip voor iedereen. 

Breekbare ontmoeting (Roselinde Strosse & Thierry Vanhuysse, 2014, 48 p.) 

 Informatie 172 / KR 1301 

Een fotoboek met intimistische teksten van Roselinde aan de hand van foto's van Thierry 

Vanhuysse. Een echte aanrader voor liefhebbers van subtiele teksten en schitterende foto's. 
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Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

Everyday miracle: een dagboek van 100 dagen waarbij ik getuige ben van huiselijke mirakels (Lieven 

Neirinck, 2015, z.p.)          KR 4989 

Godsdienst 

Begijnhoven in de Nederlanden (Louis de Groot, 2013, 169 p.) 

 Informatie 245.4 / KR 1218 

De begijnhoven en hun vroegere bewoonsters blijven tot de verbeelding 

spreken. Dat ervoer ook schilder en tekenaar Louis de Groot uit Hilvarenbeek. 

Hij maakte pentekeningen van begijnhoven in Vlaanderen, Wallonië, Nederland 

en de Franse Nederlanden, steeds aan de hand van de nu nog bestaande 

situatie. Op verzoek van bewonderaars van zijn tekeningen maakte hij er een mooi vormgegeven boek in 

oblongformaat van. Elk begijnhof wordt met een korte tekst over de geschiedenis gepresenteerd, en ook 

zijn er inleidende teksten over het leven van de begijnen. Die zijn wel niet altijd op de meest recente 

literatuur gebaseerd, maar dat doet aan de kwaliteit van de fijnzinnige tekeningen niets af. Stuk voor stuk 

leggen ze de karakteristieke sfeer van de begijnhoven op minutieuze wijze trefzeker vast. 

Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

Processies in West-Vlaanderen: inleidende en kritische beschouwingen als bouwstenen voor verder 

onderzoek (Jean Luc Meulemeester, 2015, 398 p.)       KR 

1446 

Heilige religieuze wijven (Dienst Toerisme Kortrijk, 20154, 16 p.)     KR 

1312 

Sociale wetenschappen 

Bouwblokrenovatie: kwaliteitsverbetering van woningen in kwetsbare wijken: een 

praktische gids (Filip Canfyn, 2012), 136 p.)  Informatie 303.82 / KR 10087 

Bouwblokrenovatie is een uniek instrument om niet alleen 'gewonde' woningen nieuw 

leven in te blazen maar ook de 'kwetsbare' bewoners zelf. 

Met de cases Dampoort Gent en Pluimstraat Kortrijk als leidraad, ontdek je wat 

bouwblokrenovatie precies is, wat de doelstellingen zijn, welke procedures gevolgd moeten 

worden, wie nuttige partners zijn, wat de do's en de don'ts zijn ... Bouwblokrenovatie bevat onmiddellijk 

bruikbare documenten: het reglement bouwblokrenovatie, het renovatiecontract, het premiereglement ... 

Voor beleidsmakers, politici en ambtenaren van gemeentes en provincies, en voor iedereen met een brede 

interesse in wonen en in de stad. 

Lessen uit een ontslag! (Hilde Sabbe, 2015, 126 p.)  Informatie 327 

De manier waarop ze werd ontslagen was voor Hilde erger dan het ontslag zelf. Toen haar 

bedrijfswagen lang op zich liet wachten pleegde ze een aantal telefoontjes. Tot ze werd 

opgebeld door de personeelsdienst. Zij lieten haar weten dat de wagen niet zou worden 

geleverd, omdat de hoofdredactie haar wou ontslaan. Van de hoofdredactie zelf heeft ze 

niets meer gehoord. Hilde vertelt over haar schaamte. Ze wou niet thuis gezien worden 

midden in de dag en sloop langs de muren om een boodschap te doen. Of ze kocht dure groenten omdat ze 

vreesde dat de groenteboer het anders zou merken dat ze ontslagen was. 
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Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

Samenwerken aan dienstverlening: durven met dienstverlening (Bart Noels, 2015, 208 p.) KR 1806 

De interactieve overheid: durven met dienstverlening (Bart Noels, 2014, 191 p.)   KR 

1253 

Politiek 

Een paradijs waait uit de storm: over markt, democratie en verzet (Thomas Decreus, 2013, 

159 p.)      Informatie 331.12 / KR 1345 

De voorbije jaren trokken wereldwijd honderdduizenden jongeren de straten op om meer 

democratie en sociale rechtvaardigheid op te eisen. De beweging was diffuus en raakte 

bekend onder verschillende namen: de 'indignados', 'occupy' of simpelweg de '99%'. Volgens 

filosoof Thomas Decreus symboliseren deze bewegingen het eigenlijke beginsel van iedere 

democratie: het constante verzet van de machtelozen tegen de machthebbers, of van de 99% tegen de 1%. 

Met die gewaagde stelling gaat Decreus aan de slag om het hedendaagse politieke bestel aan een scherpe 

kritiek te onderwerpen 

Ik ben (niet) staatsgevaarlijk: 1001 inspirerende oneliners en quotes (Bart De Wever en 

Karel Cambien, 2014, 320 p.)   Informatie 333.9 / KR 101523 

De ster van N-VA politicus Bart De Wever rijst al sinds 2004, en zelden is een politicus op 

zo'n korte tijd zo populair geworden. Daar hebben zijn oneliners, en lang niet alleen de 

Latijnse, zeker toe bijgedragen. Dit boek bundelt zijn beste oneliners. Nu eens heeft De 

Wever het over 'zijn' Antwerpen of 'zijn' partij, dan weer over Brussel of over de plaats van 

Vlaanderen in België en Europa. Ook politieke collega's worden tot op het bot geanalyseerd of in een 

bliksemschicht neergesabeld. Maar het is niet al politiek wat de klok slaat: ook zijn visie op het leven en de 

actualiteit komen aan bod. 

De democratie voorbij (Luc Huyse, 2014, 211 p.)  Informatie 331.12 / KR 1331 

De auteur verkent, met België als testterrein, hoe de democratie beter bestand te maken is 

tegen de vele klimaatwijzigingen binnen en buiten de politiek. Hij pleit onder meer voor een 

herbewapening van de staat en voor de promotie van de burger van consument tot 

coproducent van politieke beslissingen. Hij wil meer zuurstof voor het middenveld en kijkt of 

en hoe de internetrevolutie een meerwaarde kan zijn. Hij ziet dat in steden en gemeenten 

een meer eigentijds burgerschap in aanbouw is. Van de media verwacht hij een onthaasting van de 

politieke berichtgeving. 

Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

CVP in Kortrijk (1945-1959): een electorale en partijorganisatorische analyse - masterproef (Steve 

Vanneste, 2012, 110 p.)          KR 10095 

Rood de kimme! (Amé Deconinck, s.d., 87 p.)       KR 6829 

Het Spaanse silhouet van Robert Gillon: over de marot van een Kortrijkse liberale voorman (Christian de 

Paepe, 2014)            KR 

1246 
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Economie 

Vlerick boys: een Vlaamse meritocratie (Alain Mouton, 2013, 235 p.) Informatie 366.4 / 

KR 10146 

Volgens de auteur werd de term ‘Vlerick-boys’ vooral in de periode 1999-2000 dikwijls 

gehanteerd in spottende, soms giftige artikels. In die periode werden de alumni van de 

school - die toen nog ‘Vlerick Leuven Gent Management School’ heette - jaloers en afgunstig 

bekeken, net zoals de school zélf. Het zou een kweekvijver zijn van toekomstige 

bedrijfsleiders die het liefst zaken onder elkaar regelden in een incestueuze businesssfeer en die 

buitenstaanders vér van hun bezigheden af hielden. Zoals verwacht vindt Mouton die negatieve connotatie 

van de term ‘Vlerick-boy’ onterecht. Voor hem staat ‘Vlerick-boy’ voor alle alumni en professoren die 

verbonden zijn en waren aan de school. Hij vindt het een uitdrukking zoals Harvard-, Chicago- of Yale-boy. 

Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

De prinses op het witte paard (Kurt Ostyn, 2015, 192 p.)    KR 1824 

Een zee van kansen: onze Noordzee (Carl Decaluwé, 2015, 134 p.)   KR 1832 

Actieplan Kortrijk fietst: 40 grote en kleine acties om te werken aan de fietsstad van morgen (Team 

Communicatie, 2015, 82 p.)        KR 1827 

Over werk en mensen: een sociaaleconomische streekgeschiedenis van Midden- en Zuid-West-

Vlaanderen(Brecht Demasure, 2012, 188 p.)      Texture VL 2.1207 

Witwassen en financiering van terrorisme (Geert Delrue, 2014,678 p.)   KR 1785 

Innovatieve producten uit Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen (Voka, 2011, 54 p.) SM 774 IPNW 2011 

Psychologie 

Durf: 8 bouwstenen om uit je comfortzone te stappen (Kris Colpaert, 2015, 221 p.) 

 418.12 

'Zou jij met meer passie, veerkracht en vitaliteit in het leven willen staan? Dan is dit boek 

een absolute aanrader boordevol praktische inzichten en echt bruikbare kant en klare tips! 

Het is geschreven door twee op en top vrouwelijke professionals van bij ons en gericht op 

vrouwen die dag in dag uit hun mannetje moeten staan thuis en op het werk. Een man had dit boek niet 

kunnen schrijven maar ik heb er als man wel veel uit geleerd!' Wouter Torfs. 

Opvoeding en onderwijs 

Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

Toga’s voor ’t Hoge: geschiedenis van de Leuvense universiteit in Kortrijk (Saartje Vanden Borre, 2015, 186 

p.)           SM A 0039 

Vijftien jaar Howest: de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest, 2011, 216 p.)  KR 10029 
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Sport 

Gerard Debaets: de gouden jaren van de koers (Hannes Cattebeke, 2013, 121 p.) 

 Informatie 618.54 / KR 10151  

Gerard Debaets (1898-1959), telg van een wielergeslacht uit Heule, Dorp van de 

Ronde 2014, was snel én sluw. Als eerste slaagde hij erin om twee keer de Ronde van 

Vlaanderen te winnen. Zijn populariteit bij de meisjes was ongezien, maar van bobo’s 

en sportdirecteurs die hem koersen en boetes wilden opleggen moest hij niets weten. 

Daarom ging Gerard zijn eigen grillige weg, per schip over de Atlantische Oceaan. In Amerika vond hij een 

leven dat hem op het lijf geschreven was: dat van kampioen en publiekslieveling in de uitputtende, 

spectaculaire zesdaagsen van die tijd. Zijn totaalpalmares is er een om u tegen te zeggen, want alleen de 

overwinning telde voor deze vergeten coureur. Met prachtige archiefbeelden uit de onderbelichte 

beginjaren van de koers. 

Hobby 

  

Zelfgemaakte kleertjes voor elke gelegenheid - alle modellen voor 2 t.e.m. 10 jaar op 2 patroonbladen 

(Catharine Deweerdt, 2012, 99 p.) 

Zelfgemaakte kleertjes 2 - voor toffe meisjes, met 30 modellen op2 patroonbladen (Catharine Deweerdt, 

2013, 102 p.) 

Zelfgemaakte kleertjes 3 - vrijetijdskledij voor jongens & meisjes: voor 2 tot 12 jaar (Catharine Deweerdt, 

2014, 120 p.) 

Tussen het grote aanbod van boeken over zelf kleren maken valt Zelfgemaakte kleertjes voor elke 

gelegenheid van Catharine Deweerdt wel op omdat het specifiek gaat over het naaien van kinderkleding. 

Aan de hand van handige patronen leer je hoe je de mooiste outfits maakt voor kinderen tussen twee en 

tien jaar. Alle modellen, die telkens een naam krijgen, beginnend met de letter L, worden stap voor stap 

duidelijk uitgelegd met behulp van tekeningen en tekst. Er is ook ondersteuning via een blog van de auteur. 

De modellen zijn tijdloos, gemakkelijk te maken en geschikt voor elke dag, maar als je aangepaste stoffen 

gebruikt kan je de kleding ook gebruiken voor feestelijke gelegenheden. 

Informatie 625.8 / deel 1: KR 10099 - deel 2: KR 10018 

Koken  

De tafel van tien: stressloos koken voor een groot gezelschap (Lieve Byttebier, 2014, 143 

p.)        Informatie 629.2 / KR 1231 

Het uitgangspunt van het boek is 'zorgeloos koken voor een groter gezelschap', met 

andere woorden: samen met je gasten genieten van heerlijke gerechten zonder al te veel 

poespas en stress. De sfeer is casual, gezellig, de culinaire insteek is easy, self made en 

authentiek. De recepten zijn zeer haalbaar, snel klaar en worden bereid met courant 

verkrijgbare producten. Basic food wordt upgraded tot een feestelijk maal. 
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Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

Ijs creaties (Christophe Declercq, 2013, 190 p.)      KR 10144 

Bouwkunst en gebouwen 

Anders in de rij: gedurfde stadswoningen in Kortrijk (Kurt Vandemaele, 2013, 95 p.) 

Informatie 695.9 / KR 10108 

Wonen in de stad, betekent vaak wonen in een rij. Je moet het met een pand stellen dat 

geprangd zit tussen andere gebouwen. Ruimte, uitzicht en mogelijkheden zijn beperkt. Meer 

dan 200 jaar nadat Goethe bedacht dat de ware meester zich pas toont wanneer hem 

begrenzingen en limieten worden opgelegd, kunnen we alleen maar concluderen dat de voorbije jaren in 

de Kortrijkse binnenstad veel meesters aan het werk zijn geweest. Soms in openheid met een façade die 

aangeeft wat er binnen te verwachten valt. Maar soms in alle stilte en geborgenheid. Want wie in de rij 

woont, wil er niet altijd uitspringen. Toch niet voor het oog van iedereen. Dat werd helemaal duidelijk toen 

vijftien deuren voor ons opengingen. Daarachter leek een revolutie uitgebroken. De moderne Kortrijkzaan 

durft anders te leven   

Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

WOW: waardig ouder worden (Stad Kortrijk, 2013-64 p.)   SM 716.6 2013 WOW 

Kunst 

De fallus: verering, versiering, verminking (Johan J. Mattelaer, 2011, 295 p.) 

        Informatie 708.5 / KR 10013 

De mannelijke genitaliën worden al eeuwen gezien als het symbool van vruchtbaarheid en 

mannelijkheid. De fallus is daarmee een symbool dat al van in de prehistorie fascineert en 

vereerd wordt. Het boek neemt de lezer mee op een reis door de tijd en toont hoe de 

fallus opduikt in de kunst en de cultuur van Egypte tot Cambodja en van India tot Noord-

Amerika 

 Kortrijk Vlaandert (2013, 128 p.)    Informatie 706.9 

Catalogus van Hedendaagse kunst confronteren met verrassende locaties in de Kortrijkse binnenstad. Dat is 

het opzet van de kunstwandeling die Kortrijk Vlaandert vzw van 4 juli tot en met 18 augustus organiseert. 

"Kunstenaars uit elke Vlaamse provincie nemen deel. Gevestigde waarden krijgen gezelschap van 

aanstormend talent. Zo koppelen wij bijvoorbeeld de West-Vlaamse topper Nick Ervinck met Steven 

Baelen. Kunstenaars uit Brussel, Wallonië en Nederland verrijken deze selectie. 't Fort (nu 

Guldensporencollege) biedt een platform aan kunstenaars die een band hebben met Zuid-West-

Vlaanderen. Christophe Denys en Lieven Demunter stonden in voor de selectie", aldus curator Hilde Van 

Canneyt. "Door de hedendaagse kunst op minder voor de hand liggende locaties te tonen, willen wij de 

bezoekers op een andere manier laten proeven van de rijke geschiedenis van Kortrijk", vervolgt de curator. 

Zowat 40 kunstenaars tonen hun werk op 10 locaties. 

Langs deze weg zet gene voet… de kapelletjes van West-Vlaanderen, deel 4: regio Kortrijk (Valentin 

Degrand, 2012, 690 p.)         Informatie 718.1 
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Monuments / sculpturen in de Stad Kortrijk (Danny Veys, 2011, 175 p.) 

  Informatie 728.2 / KR 10015 / Leeszaal 728.2 / SM 938.1 KORTRIJK 2011 

MONUMENTS, sculpturen in het stadsweefsel toont prachtige zwart-wit foto's van de 

beelden op openbaar domein in Kortrijk van fotograaf Danny Veys (°1970, Roeselare). Hij is 

een professionele kunstfotograaf die in Marke woont. Vorig jaar aanvaardde hij de 

opdracht om foto's te nemen van alle standbeelden en kunstwerken op het openbaar 

domein in Kortrijk. Het resultaat is een indrukwekkende en sfeervolle reeks die heel wat vertelt over de 

stad, zijn roemrijk verleden, zijn glorieuze momenten, zijn bekommernissen en zijn artistieke dromen. 

Savery: een kunstenaarsfamilie uit Kortrijk (Hans Bauer, 2012, 199 p.) 

 Informatie 736.2 / KR 10039 / SM 736 SAVERY 2012) 

Kortrijk en Savery hebben een bijzondere band. Hoewel de twee bekendste kunstenaars uit 

de familie Savery, Roelandt en Jacob, slechts korte tijd in Kortrijk gewoond hebben, worden 

ze toch door de stad en zijn bewoners in de armen gesloten. Hun oeuvre wordt in Kortrijk 

verzameld, bestudeerd en tentoongesteld. Het Broel-museum heeft een van de rijkste, zo 

niet de rijkste collectie werken van Roelandt Savery ter wereld. Een van zijn absolute meesterwerken, “De 

Plundering van een dorp”, werd al in de late 19e eeuw door de stedelijke overheden tijdens een veiling te 

Brussel verworven. Eerder in 1838 had men bij de kunstschilder Jean-Baptiste de Jonghe het werk “De 

grote jacht op herten en runderen” aangekocht. Sindsdien werd de collectie verder verdiept en verbreed 

met onder meer werken uit zijn latere oeuvre. Het werk van Jacob Savery, de oudere broer en leermeester 

van Roelandt, is zeldzamer. 

Gimme shelter (Hans Vandekerckhove, 201, 166 p.)   736.8 

Hans Vandekerckhove schildert serres, landschappen en strakke, modernistische 

gebouwen. En hij schildert de mens die kijkt en beschouwt. De mens als maat van alle 

dingen.  Voor Hans Vandekerckhove is een schilderij een oord en een schuilplaats, een 

shelter, een betoverde en betoverende ruimte. In de wereld van Vandekerckhove geldt de 

zwaartekracht niet en verloopt de tijd anders: het is de schilder zelf die de wetten van 

verf, kleur en perspectief bepaalt. Het licht valt daar, waar de kunstenaar wilt dat het valt.  

Gimme Shelter biedt een overzicht van Vandekerckhoves oeuvre tussen 2001 en 2015. 

Biënnale interieur 2012: highlights (Interieur, 2012, 665 p.) 

 Informatie 774.4 / KR 10088 

 

 

Ou menya (Bieke Depoorter, 2011)    Informatie 761.2 / KR 10081 

Ou menya, ‘bij mij’, is de titel van het eerste fotoboek van de Belgische fotografe Bieke 

Depoorter (°1986). Het bevat de resultaten van haar afstudeerproject aan de Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten (KASK) van de Hogeschool Gent. Daarvoor trok ze drie keer 

een maand lang door Rusland, tot diep in Siberië, gewapend met haar fototoestel, een 

slaapzak en een vodje papier waarop ze in vriendelijk Russisch vroeg of de lezer haar aan 

een slaapplaats kon helpen. Dat werkte wonderwel: ze logeerde bij Russen thuis, op bedden, banken en 

matrassen, en nam foto’s van haar gastheren en -vrouwen in hun vertrouwde, alledaagse omgeving. Het 

project leverde haar de HP Magnum Expression Award op van Magnum, het beroemdste fotopersbureau 

[verberg tekst] ter wereld, en de daarbijhorende media-aandacht. 
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I am about to call it a day (Bieke Depoorter, 2014)   Informatie 761.2 

Voor de opvolger van haar bejubelde fotoboek Ou menya trok Bieke Depoorter meerdere 

keren door de Verenigde Staten. Daar bracht ze telkens de nacht door bij personen en 

gezinnen die ze tijdens haar verblijf tegen het lijf liep. Het resulteerde in een verzameling 

portretten en landschappen die, hoewel ze documentair van aard zijn, vaak zinspelen op het 

irreële of flirten met het cinematografische. 

Moments before the flood (Carl De Keyser, 2012) Informatie 761.2 / KR 10080 

Carl De Keyzer maakt hier gebruik van de nieuwste techniek (65 tot 80 miljoen pixels), 

wat foto’s geeft die scherper ogen dan een schilderij. De esthetiek van deze beelden 

staat in schril contrast met het doemdenken rond de globale klimaatverandering. De 

heldere details laten toe om ook letterlijk gelaagd en van verschillende afstanden te 

kijken. Vier jaar lang reisde Carl De Keyzer vier maanden per jaar langs de Europese 

kusten. Hij evolueerde van ijle landschappen en desolate stranden naar taferelen waarin de mens steeds 

meer zijn aanwezigheid claimt. Foto’s die blijvend bevragen. 

 
 

De Rode Duivels (Stephan Vanfleteren, 2013)  761.2 

Façades en vitrines (Stephan Vanfleteren, 2013)  KR 10109 / SM C 0001 

Atlantic Wall (Stephan Vanfleteren, 2014)   761.2 

Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

Zwanenzang van een illusie: de historische toneeldecors van de Schouwburg Kortrijk (Bruno Forment, 2016)

            KR 1814 

S.a. Société Belge de Poterie Flamande: Kortrijkse kunstpottenbakkerij 1924-1937 (Marc Logghe, 2015, 80 

p.)            KR 1460 

Grijs, radgestempeld aardewerk uit Kortrijk (Philippe Despriet, 2012, 63 p.) KR 1280 / SM 902.2 AHM 80 

Handel en wandel in het Kortrijkse begijnhof (Philippe Despriet, 2015, 176 p.) KR 1763 / SM A 0148 

Damn Interieur Guide 2014 (Interieur, 2014, 164 p.)      KR 1708 

Tony Herbert (Ann Augustyn, 2015, 112p.)       KR 1831 

Stimulans 12 (Stimulans, 2012, 28 p.)      SM 706 STIMULANS 2012 

Designx50: deel 4 (Designregio, 2013, 138 p.)     KR 10094 / KR 10134 

Robert Herberigs componist-schilder-schrijver 1886-1974: een merkwaardig kunstenaar in een woelig 

Vlaanderen (Marcel Lequeux, 2014, 200 p.)       KR 1252 

Paradise lost paradise (Astrid Haerens, 2011, 40 p.)    SM 706.9 2011 HAER 
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Taal en literatuur 

De relatie taal-macht: de reductie van logos tot logo: symboliek als vrijer poort tot een credo of externe 

macht (Marc Callens, 2015, 157 p.)      Informatie 803.2 

Kortrijks vwo begunders en kenders (Bert Dewilde, 2012, 96 p.) Informatie Nede 847 / KR 

10055 

Bert schreef het boekje in twee maanden tijd. ‘Ik hou enorm van het dialect’, vertelt hij. ‘In 

mijn ogen is ons dialect een kostbaar bezit, dat we moeten koesteren. In ons dialect kunnen 

we ons veel beter uitdrukken en onze meest intieme gevoelens gepast verwoorden. Het is 

ook een taal die eeuwenlang werd opgebouwd en die ons een schat aan informatie 

doorgeeft. Als je de oorsprong van dialectische woorden kunt achterhalen, kom je ook veel te weten over 

hoe onze voorouders vroeger in het leven stonden.’ Bert benadrukt dat ‘Kortriks vwo begunders en 

kenders’ geen gewoon woordenboek is. ‘In het boek wandelen we op een humoristische manier doorheen 

het Kortrijkse dialect’, vertelt hij. ‘We hebben enorm moeten selecteren want de bron waaruit we putten is 

werkelijk eindeloos, maar we hebben de woorden in thema's onderverdeeld. Eén van de thema's is 

‘Sneukelingen en toarten’. Ook zijn er in het boekje heel wat komieke anektdotes en de eigenschappen van 

ons Kortrijks dialect in terug te vinden.’  

Guido Gezelle, een vakman in de Kortrijkse binnenstad (Julien Vermeulen, 2015, 232 

p.)      Informatief 853.6 G/ KR 1617 

Een kwarteeuw – een groot deel van zijn actieve leven als dichter en pastor – bracht 

Gezelle dus door in de binnenstad van Kortrijk, in een geïndustrialiseerde provinciestad, 

al dichtte hij veel over de natuur en het platteland. Literatuurhistoricus Julien 

Vermeulen sabelt in een lezenswaardig werk allerlei mythes over de priester-dichter 

neer. Dat doet hij door de wereld van het negentiende-eeuwse Kortrijk te reconstrueren, waarbij de lezer 

ontdekt dat het toen een bij uitstek Franstalige stad was. Dat is de context van heel wat 

gelegenheidsgedichten, zoals op doodsprentjes van zijn hand. Het uitgesproken provincialistische West-

Vlaamse karakter en de conservatieve devotie van de dichter belemmerde elke internationale uitstraling. 

De vraag is dan ook of Gezelle in een ontkerkelijkt Vlaams landschap nog een betekenis kan hebben. Rest 

alleszins een boeiende regionale geschiedenis. 

Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

Schakende heremieten: over haiku’s en tanka’s schrijven (Geert Verbeke, 2012, 120 p.)  Informatie 

828.1 

‘Gedurig op den uitkijk’: Stijn Streuvels en de Grote Oorlog-jaarboek (Marcel de Smedt, 2015, 304 p.) 

 KR 1451 

Stijn Streuvels en Avelghem: weeral en nog eens: voor mijn plezier (Marcel De Smedt, 2012, 311 p.) 

 KR 10061 

Stijn Streuvels en Heule: een boek ‘voor mijn plezier’ (Marcel de Smedt, 2011, 296 p.) 

 KR 10019 

Experiment en traditie: een keuze uit opstellen en voordrachten II (Piet Thomas, 2014, 277 p.) 

 KR 1205 
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Geschiedenis 

Seksuologische en minder logische verhalen: liefde, lust en lichaam (Johan J. Mattelaer, 

2013, 224 p.)     Informatie 909 / KR 10147 

Aan de orde komen zeer verschillende thema's, zoals bijvoorbeeld: de teelbal in de 

klassieke oudheid, van carne vale tot het huidige carnaval, blote achterwerken in de 

middeleeuwen, mannen met borsten, de kuisheidsgordel: een mythe? Elk hoofdstuk is rijk 

voorzien van historische illustraties. Het boek is gebaseerd op voordrachten en artikelen 

van de auteur over diverse onderwerpen, en elk hoofdstuk staat daarom afzonderlijk. 

 

Cuba la lucha (Carl De Keyser, 2016)   in bestelling 

Album 14-18 (Carl De Keyser, 2014)   Informatie 927.5 

The first world war now (Carl De Keyser, 2014)  Informatie 927.5 

 

Caesar tegen de Oude Belgen, deel 1, De invasie (Armand Sermon, 2012, 431 p.) 

 Informatie 923.4 / KR 10083 

Geschiedenis en achtergronden van de Romeinse veldtocht tegen volksstammen in het 

huidige België͏̈ en Luxemburg tijdens de Gallische Oorlog (eerste eeuw voor Christus). 

 

Lief en leed: prostitutie in de Eerste Wereldoorlog (Piet Boncquet, 2015, 189 p.) 

 Informatie 927.5 / KR 1393 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zaten vele soldaten jaren aan het front en hun vrouwen 

thuis. De mannen voelden zich alleen en de vrouwen konden wel wat geld gebruiken. Zo 

ontstond prostitutie aan het front. Dit ging gepaard met vele geslachtsziekten, waardoor 

soldaten sneuvelden of opgenomen werden en dus niet konden vechten. Een probleem voor 

de legerleiding. 

 

Het is een beetje stiller nu en ik hoop wat te kunnen slapen: fotoshoot WO I 

(Philippe Delameilleure & Nick Mol, 2015, 320 p.) 

 Informatie 927.5 / KR 1450 

Herdenkingsproject van de Eerste Wereldoorlog waarin landschappen en 

herdenkingsmonumenten werden gefotografeerd en aangevuld met historische 

verhalen. 
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Vlamingen aan de Narva: Kampfgruppe D’Haese zomer 1944 (Pieter Jan Verstraete, 2015, 151 

p.) Informatie 928.2 / KR 1608 

Het SS-Legioen Vlaanderen wordt na zware verliezen omgevormd tot de SS-stormbrigade 

Langemarck. Een 'Kampfgruppe' van zo'n vijfhonderd man van deze Belgische Waffen-SS 

stormbrigade wordt tijdens de zomer van 1944 samen met Nederlandse vrijwilligers ingezet 

aan het Narva-front. 

Leo Vindevogel: biografie (Pieter Jan Verstraete, 2013, 672 p.) 

 Informatie 934.91 / KR 10113 

Cahiers Staf de Clercq, vol. 8 (Pieter Jan Verstraete, 2014, 96 p.) 

 Informatie 934.91 / KR 1265 

Cahiers Staf de Clercq, vol. 9 (Pieter Jan Verstraete, 2015, 104 p.) 

 Informatie 934.91 / KR 1615 

Spioneren voor het vaderland: De memoires van Evarist de Geyter 1914-1918 (Pieter-Jan 

Lachaert, 2011), 247 p.) Informatie 935.1 / KR 10028 / SM A 0086 

Met twee zonen aan het front wil ook De Geyter zijn steentje bijdragen tot de overwinning. 

Hij laat zich inlijven bij een Britse inlichtingendienst en gaat aan de slag als spion. 

Evarist brengt zijn vooroorlogse leven door in de buurt van de spoorwegen in de streek 

rond GENT en OUDENAARDE. Kort vóór de Eerste Wereldoorlog verhuist hij als 

spoorwegbediende met zijn vrouw en drie kinderen naar KORTRIJK. Hij verzamelt alle mogelijke informatie 

over de Duitse troepenbewegingen en richt in zijn woning langs de spoorweg een observatiepost in. In 1917 

loopt het fout en wordt hij opgepakt. 

De Groote oorlog (Sophie de Schaepdrijver, 2013, 383 p.) 

 Informatie 935.3 / Magazijn MA 2206 / KR 10142 

Ze schildert een indrukwekkend panorama, maar het boek leest als een sneltrein, hoewel De 

Schaepdrijver niet schuwt om complexe situaties uiteen te zetten. De charme van het boek 

ligt in de combinatie van nuchtere objectiviteit over de grote politiek met een gevoelig 

inleven in de rampspoed van de kleine mens.  

De Schaepdrijver is erin geslaagd de officiële geschiedenis, die wordt gepuurd uit documenten van 

kanselarijen, ministerraden en kabinetten te combineren met het rumoer van de straat waartegen de 

hooggeplaatsten zich afschermden achter gecapitonneerde deuren. Aangrijpend wordt beschreven hoe de 

zogenaamd lagere stand, zowel in het bezette land als aan het IJzerfront heeft geleden. Ellende, honger, 

ziektes, plundering, deportaties en terechtstellingen – in augustus 1914 zelfs massa-executies – waren hun 

deel. 

Jugendbataljon Langemarck: godendeemstering aan de Oder april 1945 (Pieter Jan 

Verstraete, 2015, 166 p.)        

 Informatie 935.4 / KR 1609 

Het 50ste boek van Pieter jan Verstraete gaat over het trieste lot van 550 Vlaamse tieners die 

ingezet werden aan het Oostfront. "Het waren de kinderen van 'zwarte' ouders, die naar het 

einde van de oorlog toe naar Duitsland vluchtten. De Duitsers konden de ouders overtuigen 

hun kinderen naar het leger te sturen, maar ze zouden niet moeten vechten, zo werd hen beloofd. Die 
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belofte werd al snel gebroken, en de tienerjongens werden als kanonnenvoer ingezet aan het front. Slechts 

weinigen van hen konden het navertellen." 

Raf Van Hulse: een Vlaamse Kriegsberichter aan het Oostfront (Pieter Jan Verstraete, 2011, 

203 p.)        Informatie 935.4 / KR 10005 

Raf Van Hulse (1903-1977) groeide op in een flamingant gezin. Hij werd net als zijn vader 

onderwijzer en ontwikkelde in de jaren 1930, toen een groot deel van de Vlaamse 

beweging radicaliseerde, sterke belangstelling en sympathie voor het Duits 

nationaalsocialisme. Bij de Duitse inval van 1940 behoorde Van Hulse tot de groep Vlaams-

nationalisten die zich niet bezet, maar vooral bevrijd voelde. Hij koos voluit voor de collaboratie, trad als 

een der eersten toe tot de Algemeene-SS-Vlaanderen en maakte een steile carrière binnen de organisatie, 

waar hij afdelingen reorganiseerde, scholing gaf en propagandalezingen verzorgde. 

Strijd met ons: Vlaamse en Waalse propagandakaarten 1940-1944 (Pieter Jan Verstraete, 

2015, 103 p.) Informatie 935.4 / KR 1627 

Op basis van de collectie van verzamelaar Luc De Bast en ook zijn eigen verzameling, stelde 

Verstraete een kijkboek samen met Vlaamse en Waalse propagandakaarten uit Wereldoorlog 

II. Daarbij beperkte hij zich tot kaartjes uit de ‘uniformdragende’ verenigingen. Zo krijg je een 

overzicht van VNV, NSJV, Vlaamse Wacht, DM-ZB, DeVlag tot - aan de andere kant van de 

taalgrens - de Franstalige divisie in de Waffen SS, waar Rex-leider Léon Degrelle de plak zwaaide. 

Le beau Léon: Leon Degrelle (Pieter Jan Verstraete, 2011, 158 p.) 

 Informatie 935.4 / KR 10002 

Puttend uit het rijke archief dat over Degrelle en Rex voorhanden is, graaft de auteur dieper 

naar een man die door zijn tomeloos en driest optreden tijdens de jaren ’30 van vorige eeuw 

zowat het hele toenmalige Belgische politieke establishment tegen zich in het harnas joeg. 

 

Joris Van Severen: fotobiografie (Pieter Jan Verstraete, 2014, 248 p.) 

 Informatie 937.6 / KR 1243 

Mede dankzij het grote formaat (240 x 297 mm) en de aangename opmaak doet het boek 

niet statisch aan en laat het zich lezen, of beter, bekijken, als een levendige documentaire. 

Misschien zijn beelden inderdaad sprekender dan woorden, want deze fotobiografie geeft 

werkelijk de sensatie van een tijdreis. Het gaat niet om een opgeroepen sfeer, zoals dat wel 

eens bij oude fotoalbums het geval is, maar om een heus ervaringseffect. 

De droom van een visionair: Biografie André Vannecke (Jos Drouillion, 2011, 412 p.) 

 Informatie 937.6 / KR 9988 

Aan de basis van de oprichting van de hogeschool Katho in Kortrijk lag André Vannecke, 

priester en econoom. Jos Drouillon, voormalig directeur van het HIVV, publiceerde in 2011 in 

samenwerking met Katho, nu Vives, een biografie van deze bijzondere man. 
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Frans De Vleeschouwer (Bart de Vleeschouwer, 2011, 169 p.)  Informatie 937.6 

In de inleiding bij zijn studie over André Verstraeten, werd Frans De Vleeschouwer (1902  

1989) omschreven als een ‘onderwijs-mens, een ruim denkende persoonlijkheid en een 

fijnzinnige kunstgenieter’. Dr. De Vos, de auteur van die inleiding, heeft hiermee direct de 

belangrijkste kenmerken van Frans’ leven, en dus ook van onderhavige biografie, aangehaald. 

De twee carrières van Frans De Vleeschouwer worden in dit werk dieper uitgespit, vooral aan 

de hand van zijn eigen archief en eigen geschriften. Er is bovendien veel aandacht besteed aan zijn ideeën 

en visies over kunst en kunstkritiek. Het laatste deel van het boek omvat de uitgebreide bibliografie en de 

recensies die tijdgenoten over zijn werken hebben geschreven. 

De Groote Oorlog 1914-1918: een inleidende verkenning rond Arras, Ieper en de Somme (Philippe 

Despriet, 2014, 64 p.)        Informatie Fran 948 

 

Verkiezingen te Bellegem 191-21-1970: kandidaten, biurgemeesters en 

schepenen, raadsleden (René Lefebvre, 2011)   Magazijn 

volwassenen MB 187 

Recent verscheen er een nieuw boek over de geschiedenis van Bellegem van 

de hand van ex-schepen René Lefebvre. Dit maal handelt het werk over de 

verkiezingen in Belegem in de periode 1921 tot en met 1970. Je vindt er een 

overzicht van de verkiezingsuitslagen en heel wat fotomateriaal 

Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

Archeologische prospectie Kortrijk oude Leiearm, prov. West-Vlaanderen: basisrapport (Bert Heyvaert, 

2015- 81 p + cd-rom)        SM B 0049 

800 jaar citeaux in Zuid-West-Vlaanderen 1214-2014: de abdijen van Groeninghe, Guldenberg, marquette, 

ravensberg (Philippe Despriet, 2014, 157 p.)     KR 1332 

Zuid-West-Vlaamse opgravingen 2010 (Philippe Despriet, 2011, 32 p.)  SM 902.2 AHM 76 

Zuid-West-Vlaamse opgravingen 2011 (Philippe Despriet, 2012, 32 p.)  SM 902.2 AHM 79 

Een spoorlijn, een bos, een oorlog; sporen van WO I langs de vrijbosroute tussen Staden en Ieper (Kevin 

Breyne, 2015, 157 .)   KR 1457 

Cahiers Staf de Clercq, vol. 7 (Pieter Jan Verstraete, 2013, 96 p.)  KR 10114 

Caesar tegen de Oude Belgen, deel II, Aduatuca, Eburones, Ambiorix (Armand Sermon, 2015, 432 p.) 

 KR 1773 

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in West-Vlaamse archiefdocumenten 1815-1830 (Jan D’hondt, 

2015, 92 p.)          KR 1458 

Achter het front: Zuid-West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog (Leiegouw, 2014, 240 p.) 

 KR 1225 / SM A 0083 
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Lokale geschiedenis 

Aalbeke: dorp van passage: 12 keramiektegels van Peter de Graaff (Dienst Toerisme, s.d., 22 

p.) 

In de doortocht van Aalbeke is een kunstwerk geïntegreerd bestaande uit 12 keramiektegels 

van de hand van Peter de Graaff. Het kunstwerk vertelt het verhaal over Aalbeke aan de 

hand van deze tegels. Een begeleidende infobrochure is beschikbaar. Deze brochure is een 

gids die de wandelaar langs de twaalf tegels voert met bij elke tegel een woordje uitleg. 

Zuid-West-Vlaanderen in oorlog 1566-1713: forten en veldversterkingen tussen Leie en 

Schelde (Philippe Despriet, 2011, 326 p.) 

 Informatie West-Vlaa 938 / KR 9961 / SM 902.2 AHM 78 

Deze woelige tijd betekende een algemene ontreddering van onze gewesten. Generaties 

zullen aan de heropbouw moeten werken. Rond 1740 reisde de Franse militair Cremilles in 

opdracht van markies de Breteuil, staatssecretaris van Lodewijk XV, langs de Franse en wat 

later Belgische grens zou worden. Cremilles maakte een verkenningstocht voor een komende militaire 

operatie en beschreef het wegennet tussen onder andere Dottenijs, Kooigem en Kortrijk en de staat van de 

fortificaties van Kortrijk.3 De wegen, de versterkingen waren in een bijzonder slechte staat. Het Kortrijkse 

was grondig verwoest. 

Heule 1111-2011 (Johan Roelstraete, 2011, 656 p.) 

 Informatie West-Vlaa Kort 938.1 / KR 10016 / SM 938.1 HEULE 2011 

Een kanjer van meer dan 3 kg, 656 pagina's en 740 foto's. Voor wie geïnteresseerd is in de 

geschiedenis van Heule is het een ware must. Voor genealogen en heraldici een rijke bron 

aan gegevens, vooral ook door het persoonsnamenregister dat bijna 8.000 namen bevat. 

 

135 jaar zusters van liefde Heilig Hart (2013, 80 p.) 

Informatie West-Vlaa Kortrijk 938.1 / KR 10132 / SM B 0001 

En de geschiedenis van het Heilig Hart kon Annelies wel boeien. "Vooral de 

verhalen van de oud-geneesheren en de hulp van het stadsarchief hebben mij 

verder en dieper gebracht dan ik ooit had gedacht. Zorg is de rode draad doorheen 

het verhaal, maar het is zo veel meer dan dat. Wist je trouwens dat de eerste kinderkribbe in Kortrijk in het 

Heilig Hart was ondergebracht?  

Helkijn: burcht en residentie van de bisschoppen van Doornik (Philippe Despriet, 

2012)  Informatie West-Vlaa Spiere-Helkijn 938.1 / SM 902.2 AHM 81 

Het kasteel had een ovale plattegrond en was omgeven door een ringmuur en een 

gracht, het domein kon enkel via een poort betreden worden. Aan de achterzijde van 

het kasteel was er een donjon met vierkante plattegrond, tevens was het kasteel 

voorzien van verschillende torens en andere gebouwen, o.m. een castrale kapel 

toegewijd aan de H. Maagd Maria. Het was één van de grootste militaire burchten ooit gebouwd in het 

gebied tussen de Leie en de Schelde, administratief centrum van het bisdom Doornik en twistpunt in de 

verhouding van Vlaanderen met Frankrijk en Engeland door de bijzondere situatie op politiek, 

administratief en feodaal vlak. 
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Sente: een grensgeval: de kleine geschiedenis van een koppig dorp (2013, 148 p. + DVD) 

 Informatie West-Vlaa Kortrijk 938.1 / Magazijn volwassenen MB 2055 / KR 10154 

Op de grens van drie ‘parochies’ Heule, Kuurne en Lendelede ontstond rond een 

middeleeuwse kapel het dorp Sint-Katharinakapel, in de volksmond Sente genoemd. De 

eerste vermelding dateert van rond 1613. 

In Sente groeide al vlug een gemeenschapsgevoel, dat zich afzette tegen de drie 

dorpen/gemeenten, waartoe het behoorde. Herhaalde pogingen om tot een zelfstandige gemeente 

verheven te worden mislukten. Toch werd Sente in 1842 een parochie, maar de grenzen ervan werden pas 

in 1870 vastgesteld. 

Het leven van een “gendarme” zoals het was… en als je eens goed wil lachen (Stephan 

Vandemaele, 2012, ???? p) 

 Informatie West-Vlaa Kortrijk 938.1 / KR 10137 

Kortrijk 1683-684: in de Atlas van de Markies van Gastanaga 1688 (Christian de Paepe, 2014, 

75 p.) 

 Informatie West-Vlaa Kortrijk 938.1 8/ KR 1249 / SM 902.2 AHM 86 

In dit biografisch essay onderzoekt en analyseert de hispanist en gewezen professor Christian de Paepe, de 

intense relatie van de Kortrijkse liberale politicus Robert Gillon (1884-1972) met Spanje. Slechts weinigen 

wisten tot op heden dat Gillon Spanje als zijn tweede vaderland beschouwde. 

Archeologische atlas van Kortrijk 1: Buda en Overleie (Philippe Despriet, 2013, 205 p.) 

 Informatie West-Vlaa Kortrijk 938.1 / KR 10133 / SM 902.2 AHM 84 

Vissen in de Leie: 2 generaties over Kortrijk (Frank Buyse, 2012, 144 p.) 

 Informatie West-Vlaa 938.1 / KR 10054 

In gesprekken, portretten en brieven met en van twee generaties Kortrijkzanen - gevestigde 

namen en nieuwe, jonge talenten, van de biënnale Interieur, Rik Vermeersch, Jos Verbist... 

tot BUDA, Goose, Table d'Amis en KVK... – schetsen de auteurs een beeld van een 

provinciestad in volle beweging. Een stad die zich de laatste jaren op het vlak van cultuur, 

innovatie, design... als bijzonder ondernemend en bruisend heeft geprofileerd. 

De rivier maakt de stad: visie voor de Leieboorden Kortrijk (Dries 

Baekelandt e.a., 2011, 49 p.) 

 Informatie West-Vlaa Kort 938.1 / KR 10020 

In 2009 startten de dienst stadsplanning en -ontwikkeling Kortrijk in 

samenwerking met de intercommunale Leiedal en het studiebureau 

HUB de studie ‘Ontwikkelingskader Leieboorden'. De studie schetst een 

totaalbeeld voor de toekomstige ontwikkelingen langs de vernieuwde Leieboorden, een ontwikkelingskader 

voor 12 sites langs de Leie. Sites die een gigantische bebouwbare oppervlakte vertegenwoordigen. Gezien 

deze sites het nieuwe gezicht van de stad zullen vormen, dienen de nieuwe ontwikkelingen met de grootste 

zorg en in nauwe relatie tot de omliggende wijken en de stad vorm te krijgen. 

In het voorjaar van 2011 werd de studie afgerond. Het document vormt een bindend beleidsinstrument 

(goedgekeurd door de gemeenteraad) dat ruimtelijke keuzes maakt over de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden en de bebouwingsmogelijkheden langsheen de vernieuwde Leieboorden. 
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Met staf en schelp: Sint-Jacob, Sint-Rochus en ander pelgrims in Kortrijk (Christian de Paepe, 

2012, 152 p.) 

 Informatie West-Vlaa 938.1 / KR 10042 / SM 938.1 KORTRIJK 2012 

Christian De Paepe (°1938), priester en Kortrijkzaan, is professor emeritus in de literatuur en 

de cultuurgeschiedenis van Spanje (KU Leuven).Hij ondernam enkele jaren geleden in 

Kortrijk een zoektocht naar alle afbeeldingen van heiligen met staf en schelp. 

De rivier maakt de stad: twintig jaar Leiewerken in Kortrijk (Dries Baekelandt 

e.a., 2016) 

 West-Vlaanderen Kortrijk 938.1 / KR 1797 

Het boek vertrekt van de historische relatie tussen Kortrijk en de Leie. 

Vervolgens wordt uitvoerig ingegaan op de Leiewerken in al haar aspecten: de 

aanleg van iconische nieuwe bruggen, het ontstaan van nieuwe ruimte, het creëren van natuurgebied ... 

Tot slot wordt ook vooruitgeblikt naar projecten die op til zijn en die de relatie tussen de stad en de rivier 

nog verder zullen verdiepen. 

Kortrijk voor de camera: beroepsfotografen voor en tijdens de Belle Epoque (Paul de 

Paepe, 2013-328 p.) 

 Informatie West-Vlaa 938.1 / KR 10093 / SM 761.2 2013 PAEP 

Kortrijk voor de camera schetst het leven en illustreert het oeuvre van dertig fotografen 

die vóór de Eerste Wereldoorlog in Kortrijk hun brood verdienden en er op professionele 

of semi-professionele wijze hun beroep uitoefenden. Sommigen combineerden inderdaad hun beroep met 

dat van huisschilder, decorateur, retoucheur en/of graveerder, want alleen op die manier konden ze in hun 

levensbehoeften voorzien. Niemand zou zich vandaag nog de namen van die, soms nogal non-

conformistische, op kunstenaars gelijkende wezens kunnen herinneren, ware het niet dat we er soms 

toevallig mee geconfronteerd worden bij het inkijken van een fotoalbum van onze overgroot- of 

grootouders, of bij het zoeken naar een oude foto in een stofferige doos op zolder. 

Kortrijk, glashelder en glansrijk (2013) 

 Informatie West-Vlaa 938.1 / KR 10084 

Foto’s uit de periode 1860 tot 1913 tonen ons het Kortrijk van meer dan een 

eeuw terug. De beelden, gekiekt door pioniers van de fotografie, zijn unieke 

tijdsdocumenten van het dagelijkse leven in een snel veranderende stad. Grote 

bouwwerken en stadsplanningsprojecten, huisvesting, rampspoed, branden en watersnood, winkels, 

herbergen, parken en pleinen: zo zag je Kortrijk nog nooit. Het boek voert ons terug naar de beginjaren van 

de fotografie. De verschijning van een fotograaf was toen nog een evenement dat volk op de been bracht. 

Een foto nemen was een heksentoer en een dure aangelegenheid. Elk plaatje is dan ook doordacht en mooi 

in beeld gezet. De glasplaten zijn niet steeds perfect bewaard, maar de kwaliteit van de beelden is nog 

steeds verbazend 

Marke, voor, tijdens en na de Groote Oorlog 3 (Michel Faillie, 2013-110 p.) 

 Informatie West-Vlaanderen Kortrijk 938.1 / SM A 0062 

100 jaar geleden brak Wereldoorlog I uit. Hij wordt herinnerd als de ‘Groote 

Oorlog’. 

Tussen augustus 1914 en oktober 1918 deelden onze voorouders mee in het 
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wel en wee van deze oorlog. Ons dorp werd immers bezet door de Duitse vijand en moest hun wil en wet 

ondergaan. 

Door de aanwezigheid van twee vliegvelden kwamen in Marke een aantal ‘hoge gasten’ op bezoek, zoals de 

toppiloot Manfred Freiherr von Richthofen, Führer van Jagdgeschwader 1. 

Thiérache: versterkte kerken aan de grens van de Nederlanden (Philippe Despriet, 2011, 64 p.) 

 Informatie Fran 948 

Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

Doortocht Kortrijk: 20 jaar Leiewerken in beeld (Anneleen Stollman, 2015, 46 p.)  KR 1452 

Merkwaardige figuren in West-Vlaanderen: opmerkelijke mensen na de Groote Oorlog (Dirk Van Tieghem 

e.a., 2014, 149 p.)          KR 1240 

Watten-Eperlecques: vesting op de grens van Vlaanderen en Artesië (Philippe Despriet, 2014, 48 p.) 

            KR 1242 

125 jaar Sint-Lucasgilde 1886-20011: in woord en beeld (Andre Wiels, 2011,59 p.) SM 908.7 2011 WIEL 

De orde van Malta: commanderij van Vaestre (Philippe Despriet, 2015, 64 p.)   KR 1442 

De geheimen van Melis Stoke: hoe een klerk onze vaderlandse geschiedenis vervalste (Theo Arosius, 2014, 

180 p.)            KR 1241 

Plan nieuw Kortrijk (Stadsbestuur, 2013, 76 p.)       KR 10111 

Pelgrimsinsignes en andere draagtekens in Kortrijk (Christian der Paepe, 2013-89 p.) KR 10085 / SM 

902.2 AHM 82  

De familie Mattelaer: ca 1540-2013: geschiedenis en genealogie (Johan J. Mattelaer, 2013-240 p.) 

KR 10135 / SM A 0089 

Jam-Alidor: alais Paul Jamin (Pieter Jan Verstraete, 2015, 40 p.)     KR 1607 

 

Toerisme 

Tussen Schelde en Leie : twaalf wandelingen in Zuid-West-Vlaanderen (Frans Dejonghe, 

2011, 91 p.)       Informatie West-Vlaa 986 

Dit wandelboekje beschrijft gedetailleerd 12 wandelingen langs de mooiste Zuid-West-

Vlaamse stapsteentjes, kerkpaden en wegels. Steeds met oog voor landschap en 

biodiversiteit, is deze wandelgids tussen Schelde en Leie niet enkel een aanrader, het is 

meteen ook een pleidooi voor open ruimte, trage wegen en biodiversiteit. De mooie foto’s 

geven een beeld van waar je langs het parcours op stoot en de handige kaartjes brengen je vlot langs de 

verschillende trajecten. 

De oudste Ronde van Vlaanderen: een archeologisch parcours (Anton Ervynck, 

2011, 279 p.)       Informatie 985 

Van de verre prehistorie tot de twintigste eeuw: deze archeologische vindplaatsen 

vertellen meer over de wonderlijke geschiedenis van Vlaanderen. Tegelijk krijg je 
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inzicht in de werkwijze van de archeoloog die op basis van eeuwenoude resten ons verleden in beeld 

brengt. 

Rijsel, Kortrijk, Doornik: de Eurometropool (Emilie Thièse, 2013, 224 p.) 

 Informatie 985.3 

De bekende internationale reisgidsenuitgever 'Lonely Planet' heeft ook een reisgids over de 

Eurometropool Rijsel, Kortrijk, Doornik gemaakt. De gids start met de hoogtepunten van 

deze bruisende regio, en vervolgt met een ontdekking van onder meer Kortrijk en de 

Leiestreek. Dan volgt een thematische clustering ‘Goesting in… architectuur, Unesco werelderfgoed, 

gerechten, plezier voor het hele gezin, fietsen, herdenkingslocaties...' enzovoort. Het leven van de locals 

komt ook aan bod, om zo het beste uit je reis te halen. Er zijn ook telkens tips van de auteurs van 'Lonely 

Planet' over de bezienswaardigheden, eten, drinken, uitgaan en shoppen 

20 x Kortrijk: genieten en logeren in België (Sophie Allegaert, 2012, 172 p.) 

 West-Vlaa Kort 987 / KR 10075 

Heerlijk logeren en gezellig dineren, en boordevol ideeën om enkele dagen te genieten van 

Kortrijk: dat zijn de ingrediënten van deze sfeervolle gids. Sophie Allegaert leidt je met veel 

plezier rond langs de bekende en minder bekende plekjes van de stad. Heerlijk shoppen, 

historisch erfgoed én modern design bezichtigen, tot rust komen op een van de vele 

wellnessadresjes, genieten van de zon op een van de vele terrasjes of... op het strand, jawel, ravotten met 

de kids... In tien thema's ontdek je de volledige waaier van bezienswaardigheden, activiteiten, 

evenementen, gezellige logeer- en eetadresjes, musea, cafés... In Kortrijk hoef je écht niet stil te zitten! 

Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

Lille, Courtrai, Tournai: l’ Eurométropole en quelques jours (Emilie Thièse, 2013-224 p.) KR 10120 

Mijn Spitsbergen (Pieter Jan Verstraete, 2014, 40 p.)      KR 1251 

Romans 

Witte raaf (Bram Dehouck, 2015) 

 in bestelling 

De Ridder: een wankel evenwicht (Bram Dehouck, 2013, 207 p.) 

 Romans DEHO / KR 10140 

Iedereen kan in aanraking komen met justitie. Maar recht en rechtvaardigheid zijn niet altijd 

synoniemen. Wat gebeurt er als het fout loopt? 

Aan een stakingspiket komt het tot een woordenwisseling tussen enkele vakbondsmilitanten 

en een jonge medewerker. Er wordt wat over en weer geroepen, en dan valt de jongen op 

een brandende pallet. Hij wordt met zware brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. Was het een 

ongeval of werd hij geduwd? De stakers doen het voorval af als een ongeval, maar Helena De Ridder 

gelooft hen niet. Tot haar grote frustratie loopt het onderzoek moeizamer dan verwacht. Maar dan neemt 

de zaak een plotse wending. 
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Hellekind (Bram Dehouck, 2012, 185 p.) 

 romans DEHO / KR 10068 

Sam, de zoon van huisarts Chris Walschap, is anders dan andere kinderen. Dat hebben Chris 

en zijn vrouw Charlotte al vroeg in de gaten, maar ze kunnen ermee omgaan. Het gedrag van 

hun zoon wordt echter een probleem als hij naar school gaat en zijn agressie niet in de hand 

weet te houden. Niemand lijkt vat te krijgen op de jongen, die de trekken van een psychopaat 

begint te vertonen. De angst dat Sam op een dag zijn zelfbeheersing compleet verliest en een bloedbad 

aanricht, maakt Chris wanhopig. Hij kan maar één oplossing bedenken, een oplossing waartoe geen enkele 

vader zich in staat acht: zijn zoon om het leven brengen. 

Een zomer zonder slaap (Bram Dehouck, 2012, 190 p.) 

 romans DEHO / KR 10067 

Winnaar Gouden Strop 2012 Blaashoek is een vredig dorp, waar de seizoenen vloeiend in 

elkaar overgaan en de mensen in saamhorigheid bij elkaar wonen. Waaien doet het er wel, en 

daarom worden er grote windmolens geplaatst. De energieopwekkers worden verwelkomd 

met een groot feest, en aanvankelijk lijken ze ook alleen maar voordelen op te leveren. Tot 

slager Herman Bracke de slaap niet meer kan vatten door een geluid, een irritante brom die alleen hij hoort 

en die afkomstig is van de molens. Zijn slapeloosheid verergert en veroorzaakt een serie gebeurtenissen die 

bijna alle bewoners van Blaashoek kapotmaken. Achter het leven van alledag blijken heftige emoties schuil 

te gaan. Wat begint als een rustig opgebouwd verhaal over een groep dorpsbewoners, verandert in handen 

van wonderstilist Bram Dehouck in een bloedstollende reeks gebeurtenissen. 

Een scheur in het vlies van de wereld (nele Vandenberghe, 2015, 92 p.) 

 romans VAND – KR 1429 

Aan een lange tafel, ’s avonds laat, zit de ik-persoon, omringd door de doden met wie ze kan 

praten. De gesprekken die zij voert, helpen haar uiteindelijk een beter mens te worden. Het 

verhaal is filosofisch getint en de schrijfstijl is beeldend en poëtisch. Naast anekdotes die de 

gevoelens van de mens weergeven, worden ook kritische beschouwingen gegeven over de 

huidige maatschappij, die de lezer aan het denken zetten. Aan het eind van het boek wordt er afscheid 

genomen van de doden. Het leven gaat verder, met een vraagteken en een sprookje dat ervoor zorgt dat er 

een gedachtegoed op gang wordt gebracht. 

Heldere hemel: novelle (Tom Lanoy, 2012, 91 p.) 

 romans LANO / KR 9997 

Een Russische piloot gebruikt boven Polen zijn schietstoel wanneer de motoren van zijn MIG 

haperen. Terwijl hij aan zijn parachute neerdaalt hervatten de motoren zich en vliegt de MIG 

weer verder. Uiteindelijk zal deze neerstorten in België. Daar ontwikkelt zich op dat moment 

het drama van een overspel. Deze novelle was oorspronkelijk het Boekenweekgeschenk in 

2012 en verschijnt nu voor het eerst afzonderlijk. Het is een fictief verhaal gebaseerd op een werkelijke 

gebeurtenis uit 1989. 

Meer dan coke; de onversneden waarheid van benjamin feys (Hilde Sabbe, 2015, 159 p.) 

 Romans SABB / KR 1636 

Op kerstavond 2011 wordt de 21-jarige 'B.F.' uit Wevelgem op de luchthaven van de 

Boliviaanse hoofdstad La Paz betrapt met veertien kilogram cocaïne in zijn bagage. De 

doodgewone - of toch niet? - West-Vlaamse jongen wordt veroordeeld tot tien jaar cel. In 

MEER DAN COKE vertelt Benjamin Feys aan journaliste Hilde Sabbe over hoe hij in de 

criminaliteit verzeilde, over zijn drie jaar in de beruchte San Pedrogevangenis en over zijn hoop op een 
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nieuwe toekomst. Een verhaal met schietpartijen, drugs en vrouwen, maar ook loutering en berouw. 

Zonder goed te praten, maar ook zonder te veroordelen. 

In oorlogstijd: uit het dagboek van Stijn Streuvels deel 1, 1914 (Marcel De Smedt, 2015, 464 

p.) 

 Romans STREU / KR 1439 

In dit boek zijn de zes deeltjes van de oorlogsdagboeken van Stijn Streuvels, die hij in de 

periode 29 juli tot en met december 1914 schreef, integraal opgenomen in de 

oorspronkelijke schrijfwijze. De deeltjes zijn eerder gedrukt in 1915 bij uitgeverij Veen. 

Hoewel de beschrijvingen historisch gezien niet altijd correct zijn, is dit toch een zeer waardevolle bundel 

geworden, omdat het de persoonlijke waarnemingen zijn van iemand die de oorlog ter plekke heeft 

meegemaakt, of zoals de schrijver zelf verwoordt: ‘voor een die buiten de oorlog bleef zal het belangrijk zijn 

te vernemen hoe een sterveling door de beroering heen komt als het leven bedreigd wordt door dood en 

vernieling’. Ondanks de oude schrijfwijze is het een zeer lezenswaardig verslag geworden, dat niet alleen 

belangstellenden in de Eerste Wereldoorlog zal aanspreken, maar ook de geïnteresseerde in het leven van 

alledag in die tijd en vooral de liefhebbers van Stijn Streuvels. In de inleiding is aan de hand van het verloop 

van de oorlog de (veranderende) houding van Stijn Streuvels ten opzichte van de oorlog verwoord. 

Parijs : een vergeten reisverhaal (Stijn Streuvels, 2014, 89 p.)   KR 1250 

Op 30 september 1925 reisde Stijn Streuvels met zijn Kortrijkse vrienden naar Parijs en 

Normandië. De reisgenoten waren (opnieuw) Jozef de Coene, Arthur Deleu en Albert Saverys. 

De Kunstwerkstede De Coene had op de internationale meubelbeurs van Parijs een 

belangrijke prijs gewonnen. Een bezoek aan die beurs was voor de vier vrienden een 

gedroomde kans om er nogmaals op uit te trekken, deze keer met de (nieuwe) Minerva van 

Jozef de Coene. Uit het handgeschreven verslag van de vijfdaagse trip dat Streuvels naderhand neerschreef, 

blijkt hoe tijdens de reis ‘het nuttige aan het aangename’ werd gekoppeld. Er werd onder meer een bezoek 

gebracht aan de kathedralen van Amiens en Beauvais, aan het Parijse Montparnasse, het Théâtre des 

Champs Elysées en de Notre-Dame. 

Skunk (Geert Taghon, 2015, 207 p.) 

 Romans TAGH / KR 1420 

De 17-jarige Taho heeft zich omgedoopt tot skunk, een stinkdier. Zowel in letterlijke als 

figuurlijke zin zorgt zijn geur voor distantie. Zijn jeugd is er een van pure droefenis. Een 

agressieve, alcoholistische vader en een prostituerende en alcoholverslaafde moeder die 

hem in de kelder opsluiten. Op 15-jarige leeftijd mishandelt hij een jongen die hem pest. Hij 

wordt veroordeeld en belandt in een jeugdinstelling. Hij verkast van de ene naar de andere jeugdinstelling, 

maar niets helpt. Tot slot volgt een ongekend wrede wraakactie, als laatste op zijn ouders. Deze crossover-

roman is hard en genadeloos. Gevoelige lezers krijgen het zwaar te verduren, zeker bij de fragmenten 

waarbij de dissectie van dieren en de mannelijke verkrachting door een pestkop haarfijn worden 

beschreven. 

De kleur van de sterren (Eveline Vanhaverbeke, 2013, 272 p.)  Romans VANH / KR 

1009 

Deze historische roman is het debuut uit 2010 van een Vlaamse schrijfster (1971). Ze vertelt 

het verhaal van een jong meisje dat in Kortrijk in de jaren '30 van de 20e eeuw alleen 

achterblijft om voor haar broertje te zorgen. Haar ouders zijn jaren daarvoor verdwenen en 

haar tante is net plotseling overleden. Door een erfstuk stuit ze op een groot familiegeheim. 

Ze komt verwijzingen tegen naar de Franse dichter Arthur Rimbaud, die op de een of andere manier iets 
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met haar familie te maken heeft. Met de hulp van een jonge man, op wie ze langzaam verliefd wordt, 

ontrafelt ze stukje bij beetje de ware familiegeschiedenis. 

De verborgen prelude (Eveline Vanhaverbeke, 2013, 379 p.)  Romans VANH / KR 

KR 10117 

Tijdens zijn verblijf met de Franse schrijfster George Sand op Mallorca zou Chopin een 

prelude gecomponeerd hebben, gebaseerd op een lang verloren gegaan muziekstuk met 

levensreddende kracht. Hij wordt onder druk gezet, maar de impact van macht hebben over 

leven en dood beangstigt hem en hij zorgt dat deze prelude verborgen wordt. Zestig jaar later 

gaat een jonge vrouw, die verwant is aan een van Chopins bekenden, op zoek naar het manuscript en 

ontrafelt het mysterie dat ook van invloed is geweest op haar eigen familieleven. Het verhaal wordt vanuit 

wisselend perspectief verteld door twee zeer eigenzinnige vrouwen en geeft een beeld van het leven in de 

kunstzinnige, gegoede kringen in de 19e eeuw in Parijs en Brussel. 

Vergeten dagen: literaire thriller (Eveline Vanhaverbeke, 2015, 284 p.) 

 Romans VANH 

Op een zomerdag in 1983 verdwijnen in W, een Vlaams dorpje, de tienjarige, gehandicapte 

zoon van de kasteelheer, de zestienjarige dochter van een advocaat en een veertigjarige 

professor. Het enige dat de drie verbindt, is het feit dat zij alle drie het feest van de 

kasteelheer bezochten, de avond voor hun verdwijning. In 2015 kijken vijf personen op deze 

onopgeloste zaak terug: een gepensioneerde commissaris van politie, de zus van het verdwenen meisje, de 

beste vriend van het verdwenen jongetje, een zeventigjarige arts en even oude vrouw, destijds eigenaresse 

van het dorpscafé. Deze komen in aparte hoofdstukken aan het woord. Naarmate de geschiedenis zich 

ontvouwt, wordt duidelijk welk drama zich heeft afgespeeld. De verschillende invalshoeken maken het 

prima geschreven – duidelijk Vlaamse – verhaal spannend. 

Afteljaren (Riet Vanloo, 2014, 264 p.)  romans VANL / KR 0001 

Een retourtje naar het katholieke internaatsleven van de jaren zestig in Vlaanderen. Zo voelt 

het lezen van Riet Vanloos nieuwe docuroman Afteljaren. Op haar twaalfde wordt het 

hoofdpersonage naar een uiterst strenge kostschool gebracht. De voertaal is er Frans, de 

nonnen zijn hardvochtig en zowel de rector als de badnon zitten graag aan jonge meisjes. 

 

Jeugdboeken 

De verdwenen stad (Arnaud Vallaeys, 2013-103 p.)  Jeugd Boeken 12+ (groen) : VA / KR 1421 

Misschien een engel (Sebastiaan Leenaert, 2010) 

 Jeugd Boeken 14+ (rood) : LE / KR 1090 

Een somber dorp in een niet nader genoemd hoge Noorden. Een naamloos meisje brengt 

een 'monster' ter wereld: een Siamese tweeling. De moeder verdwijnt. De tweeling blijft. 

Twee zussen in hetzelfde lichaam. Onder de priemende blikken van een stugge 

dorpsgemeenschap groeien de twee op. Het is wachten op een prins, al dan niet op een wit 

paard. Maar diens verschijning brengt allesbehalve een happy end met zich... 
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Bastaard in een donker land (Sebastiaan leenaert, 201, 212 p.) 

 Jeugd Boeken 14+ (rood) : LE / KR 10091 

In het circus van meneer Oktober is de ik-figuur een buitenbeentje. Als uit het niets een 

dwerg en een wonderlijke vrouw opduiken, vallen er doden en wordt hij uit het circus 

verbannen. Vanaf ca. 15 jaar. 

 

Roots (Sebastiaan Leenaert, 2013, 151 p.) 

 Jeugd Boeken 14+ (rood) : LE / KR 10139 

A.(ca. 16, ik-figuur) heeft het moeilijk met zichzelf sinds zijn vader ervandoor is gegaan en hij 

noodgedwongen de man in het gezin is geworden. Maar er is iets mis met A. Vanaf ca. 15 

jaar. 

 

Een visje in een zakje (Fran Demeulemeester, 2012, 34 p.) 

 Jeugd: Prentenboeken 3+ (roze): DE / KR 10074 

Wie klopt daar? (Bart Moeyaert-Gerda Dendooven, 2012,  

Poëzie en theater 

De eindelozen Luuk Gruwez, 20015, 63 p.)     Poëzie GRUW / KR 1453 

Raes, Christiaan: Naar keuze: “varietas delectat” (2011, 54 p.)   Poëzie RAES / KR 10053 

Ijsadem (Geert Verbeke, 2012, 36 p.)      Poëzie VERB 

Jazztronaut (Geert Verbeke, 2012, 48 p.     Poëzie VERB 

Wolk in schaapsvacht (Geert Verbeke, 2012, 40 p.)    Poëzie VERB 

Weerhaakjes; poëzie en akwarel (Nele Vandenberghe, 2012, 40 p.)  Poëzie VAND 

Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

Ik zou zo graag wit zijn (Anne-Marijke Claeys, 2015, 56 p.)     KR 1325 

Schijnheilige: poëtische pareltjes uit schurkistan (Bart Halsberghe, 2015, 51 p.)   KR 1471 

Via Dolorosa: gedichten en overwegingen bij de kruisweg van Heinrich Bartoldus, Sint-Maartenskerk 

Kortrijk (Thomas Holvoet, 2013-74 p.)        KR 10097 

Ego (Patrick Pitteman, 2012, 58 p.)        KR 10103 

Clown (Patrick Pitteman, 2012, 58 p.)        KR 10105 

Galaxie (Patrick Pitteman, 2011, 58 p.)         KR 10102 

Madame Paranoia (Patrick Pitteman, 2012, 58 p.)      KR 10104 

Media (Patrick Pitteman, 2013-58 p.)        KR 10106 

Alain (Geert Six, 2015-90p.)        KR KR6116507 

Murmelend (Nele Vandenberghe, 2015, z.p.)       KR 1750 

Bij valavond (Nele Vandenberghe 2015, z.p.)       KR 1733 

Boeddha is een aap: reflecties met 10 tanka’s over dementeren (Geert Verbeke, 2013, 144 p.) KR 10136 

Röntgenfoto’s (Jef Vromant, 2013, 121 p.)       KR 10150 
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Cd’s 

Balthazar 

  

De opbouw van de groep startte in de tweede helft van 2004. In het voorjaar van 2005 wonnen Maarten 

Devoldere, Patricia Vanneste en Jinte Deprez als achttienjarigen de nationale Kunstbende wedstrijd voor 

jongeren met Lost and Found. Op 3 december dat jaar wonnen ze ook Westtalent, de rockwedstrijd van de 

provincie West-Vlaanderen. Ondertussen wonnen ze alle mogelijke Awards. 

Applause (2010) 

Rats (2012) 

Thin walls (2015) 

 

Goose 

  

Goose werd gevormd in de zomer van 2000 in het Belgische Kortrijk. In 2002 won de groep Humo's Rock 

Rally en later dat jaar namen zij samen met Teo Miller hun eerste single op, getiteld Audience. Coca-Cola 

gebruikte de debuutsingle voor tv-spotjes die uitgezonden werden door heel Europa. In 2006 tekende de 

groep een contract bij Skint Records en hun debuutalbum Bring It On verscheen op 11 september 2006. De 

daaropvolgende tournee bracht de groep op festivals in heel Europa en tot in Australië en Japan. Op 18 

oktober 2010 verscheen Synrise, het tweede album van Goose. Na een tournee door Europa gaf de groep in 

oktober 2011 ook een thuisconcert op een vol Schouwburgplein in Kortrijk onder het motto 'Goose 

Invades'. Hierbij traden ook stadsgenoten SX op en werd het openluchtoptreden gevolgd door een 

afterparty in muziekclub De Kreun. Het titelnummer 'Synrise' werd geremixt door onder meer Soulwax, 

terwijl jazzpianist Jef Neve een klassieke pianoversie maakte. Het albumontwerp voor Synrise was van de 

hand van Storm Thorgerson. Het derde Goose-album, Control Control Control, kwam uit in 2012. Het album 

werd volledig live in de studio opgenomen, met de hulp van Paul Stacey (Noel Gallagher) en Dave Sardy 

(Oasis, ZZ Top). Het vierde album — What You Need verschijnt op 15 april 2016. 

Bring it on (2006) 

Synrise (2010) 

Control control control (2012) 
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Ozark Henry 

   

De inspiratie voor de artiestennaam haalde Goddaer uit een gebergte in de Verenigde Staten, Ozark 

mountains, en uit het boek "Junkie" van William S. Burroughs. Het eerste album van Ozark Henry, I'm 

Seeking Something That Has Already Found Me, was erg avantgardistisch getint. Het derde album, 

Birthmarks, vormde de overgang tussen eerdere experimentele muziek en popmuziek met klassieke 

invloeden, zoals strijk- en blaasinstrumenten. Birthmarks en het daaropvolgende album The Sailor Not The 

Sea zorgden voor de definitieve doorbraak bij het Belgische publiek. Sinds het album The Soft Machine 

worden zijn albums gekenmerkt door een meer mainstream geluid. Goddaer schrijft, componeert en 

produceert zijn albums zelf, omdat hij zelf de controle wil hebben als hij zijn albums maakt, zodat hij op de 

beste manier het geluid kan vertolken dat hij in zijn hoofd hoort.[bron?] Naast reguliere studioalbums heeft 

hij ook enkele soundtracks uitgebracht, waaronder die voor de verfilming van Thea Beckmans Kruistocht in 

Spijkerbroek, en produceert hij albums van andere artiesten. Goddaer is erom bekend altijd op zijn blote 

voeten op te treden 

A decade (2007) 

Hvelreki (2010) 

Stay gold (2013) 

Paramount (2015) 

 

Ansatz Der Maschine 

 

Bijna vier jaar na Heat viert Ansatz der Maschine zijn terugkeer met Tattooed Body Blues, een plaat die het 

resultaat is van een uitgebreide zoektocht naar een nieuw artistiek verhaal. Concerten van de groep 

hebben altijd al een fundamenteel ander karakter gehad dan haar plaatopnamen: live worden de songs 

doorgaans drastisch herwerkt en van nieuwe arrangementen voorzien. Het nieuwe materiaal bestaat voor 

de ene helft uit instrumentals, en voor de andere helft uit vocale nummers. Op Tattooed Body Blues zijn vijf 

zangeressen te horen: de Nederlandse Bloem de Ligny, Inne Eysermans (Amatorski, Renée Sys, Sophia 

Ammann (Little Dots) en Nathalie Delcroix (Laïs, Eriksson Delcroix). Deze laatste leent haar stem aan de 

eerste single ‘Burning Fuel’. Arne Leurentop (And They Spoke In Anthems) is guest vocalist bij de tweede, 

'Insomnia'. 

The postman is a girl (2007) 

Painting bad weather on her body ( 2009) 

Heat (2012) 

Tattooed body blues (2015) 
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Amen Ra 

 

Amenra (uitgesproken als “Amen Ra”) is een Belgische post- of sludgemetalband[4] gevormd in 1999 te 

Kortrijk. De naam van de Kortrijkse post-metalband verbindt het Bijbelse Amen met de Egyptische god Ra 

en staat voor de visie van de muzikanten op moraal en leven. 

Mass III (2006 

Mass IIII (2008) 

Live II (2015) 

 

Idiots 

  

Voor de oorsprong van ID!OTS moet je 25 (!) jaar terug gaan in de tijd. Zanger Luc Dufourmont en bassist 

Dick Descamps zijn veteranen van Humo's Rock Rally 1990. Ze richtten in 1989 Ugly Papas op ergens in de 

West-Vlaamse velden tussen Menen en Kortrijk. De band maakte twee platen met heftige bluesrock met 

een ferme hoek eraf --- Papa, rules, ok? is verplichte kost wil u Belpopkenner zijn. In 1997 splitte de band 

en in 2006 volgde nog een laatste stuiptrekking. De twee Duracell-mannen vonden jaren later in 

gitaarvirtuoos Wouter Spaens en drumbeest Tom Denolf de ideale muzikanten om het beest van weleer uit 

te hangen. De combinatie oude rotten en jong geweld: ID!OTS is niet de eerste Belgische band bij wie het 

zou werken. 

Idiots (2014) 

Idiots II (2016) 
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Orchestre International du Vetex 

     

Orchestre International du Vetex is een fanfarecollectief met Kortrijk als thuisbasis. Ze brengen een mix van 

Balkan, latino, ska, gipsy en polka. Het orkest bestaat uit zo’n 15 muzikanten afkomstig uit Vlaanderen, 

Wallonië en Frankrijk. 

Flamoek fantasy (2007) 

Le beau bazar (2007) 

Mix-grill (2010) 

Total tajine (2011) 

Fifavela (2015) 
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Film 

 

Tine: een mokkel van haar sokkel (Joris Denoo e.a., 2015) 

   Vlaamse Film Tine / KR dvd 44193 

Een filmverhaal als eerbetoon aan een halve eeuw Tinekesfeesten Heule: altijd Hoofdletter, altijd 

meervoud! met in de hoofdrol Fien Florin als Tine, 

met BH's (Bekende Heulenaars) en VK's (Volk van Kortrijk) 

Tijdschriften 

Gie & ik: magazine vol verhalen en mensen uit Kortrijk (2015-) 

” Gie & ik’ is een halfjaarlijks magazine, waarin interessante inwoners uit Groot-Kortrijk 

dankzij communicatiebureau Maus Creations het woord krijgen. “De verhalen vertrekken 

vanuit de liefde voor Kortrijk, maar zijn vaak ook kritisch zonder verzuurd te zijn”. Gie & ik’ 

ligt in boekhandel Theoria in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, museum Texture, de Dingen in 

de Budastraat, de dienst Toerisme in belevingscentrum 1302 in het Begijnhofpark en 

tankstation De Menenpoort. 

 

Sien: meer voor mensen met minder (2015-) 

Sien – Meer voor Mensen met Minder’ is een uitgave van het OCMW Kortrijk. Het is een 

glossy belevingsmagazine, met verhalen van mensen die het financieel niet gemakkelijk 

hebben, maar hun ervaringen en tips met lotgenoten willen delen. Het blad heeft ook een 

duidelijke gidsfunctie: mensen in armoede de weg wijs naar die verenigingen, organisaties 

en instanties die hen kunnen helpen en sterker maken. Het magazine bevat ook een 

uitneembare praktische gids in vraag en antwoord.’ 

 

Strips 

De krabbe met de goudne skoarn’n (De avontuur’n van Kuifke-vertaald in het Kortrijks 

door James Vandermeersch, 2013, 66 p.)  Strips KUIF / jeugd KUIf / KR 10116 

Kuifje verschijnt wereldwijd in meer dan 50 talen, goed voor over de 200 miljoen verkochte 

albums. Bijna twee derde daarvan is op het conto van de originele Franstalige edities te 

schrijven, die vanaf 1952 vertaald werden. Daarbij moeten we niet enkel de officiële talen 

rekenen, maar ook een groeiend aantal uitgaven in dialect. 
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Kroniek van de Guldensporenslag (Ronny Matton, 2000-2002) 

1. Herfst / 2. Winter / 3. Lente / 4. Zomer 

 

 
Bezette stad (Ronny Matton, 1993) 

1. Cederus / 2. Samen alleen 

 

 

Het verhaal van Kortrijk (Steven Dupré, 1994) 

 Volwassenen Strips V / JM 6519 / KR 7275 

in opdracht van RONDE TAFEL KORTRIJK - 44 gekleurde en ingenaaide binnenbladzijden ,met 

gekartonneerde kaft 

Buitenspel (Dominique Dewulf, 2007) 

 Taalpunt Makkelijk Lezen DEWU / KR 9490 

Dominique Dewulf (28) tekende zijn eerste officiële strip. Hij werkt in het 

dagcentrum van vzw Den Achtkanter. Het werk is gebaseerd op de film 

Buitenspel van Jan Verheyen. Dewulf stelde zijn stripverhaal zelf voor. 

 

De hel van Tanger (Dominique Dewulf, 2010) 

 Taalpunt Makkelijk Lezen DEWU / KR 9965 

Dominique Dewulf, (1978 Kuurne) alias ’ Het Verstripperke’ zet Vlaamse films om in 

stripvorm. Naast bestaande scenario’s schrijft Dominique ook eigen teksten. Misdaad en 

politie is hiervoor een inspiratiebron. 
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Zefke : Het raadsel van de filosoof (Victor Simek, 2009) 

 Volwassenen strips ZEFK / KR 9863 

Niet uitleenbaar, alleen raadpleegbaar via de Leeszaal 

Vroeger is dood (Parispolis 1) (Ronny Matton, 1994) 

 KR 7272 

Lawine : kortverhalen (Michetz, 1981) 

 KR 4277 

Wietje en Krol in strijd met de gangster (Jijé, 1981) 

 KR 4286 

Hasta la Stripza : strips van de afdeling beeldverhaal van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te 

Kortrijk 

 KR 9245 

Stars en Strips : Werk van de leerlingen beeldverhaal van de koninklijke academie voor schone kunsten te 

Kortrijk,… 

 KR 9494 


