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Gazette van Kortrijk
  - Herinneringen aan WOI - 

Aan den lezer!

De Kortrijkzanen zijn heel 
ongerust en smeken de gunsten 
af van Onze-Lieve-Vrouw van 
Groeninghe. Dit beeldje, thans in 
de Sint-Michielskerk, wordt het 
‘wonderbeeldje’ genoemd.  
Daterend uit de 13e eeuw zouden 
de Vlaamse troepen voor de 
Guldensporenslag dit mariabeeld 
met kind hebben aanroepen. 
Op 23 augustus 1914 riep 
de Kortrijkse burger het 
‘wonderbeeldje’ opnieuw aan. 
Ditmaal in de Onze-Lieve-Vrouwe 
van Groeninghe processie die voor 
het eerst sinds 1866 uitging. 
Meer dan 20 000 mensen liepen 
mee in deze processie doorheen 
de stad.

Toen de Duitse bezetter op 18 
oktober Kortrijk binnenviel was 
het aan burgemeester Auguste 
Reynaert om het rustig te houden. 
Hij liet pamfletten drukken om de 
bevolking gerust te stellen en aan 
te manen kalm te blijven. 

In die eerste dagen verandert er 
meteen heel wat. Het Duitse uur 
wordt ingesteld, burgers moeten 
soldaten inkwartieren, er komt 
een avondklok. Daarnaast werd 
het ook verboden om nog contact 
te nemen met de geallieerden. 

De onrusten in de zomer van 1914 
in Oost-Europa bleven ook in 
Kortrijk niet onopgemerkt. 

De moord op Frans-Ferdinand 
en de oorlogsverklaring door 

Oostenrijk-Hongarije aan Servië 
maakte de Kortrijkse burger 
ongerust. 

Uiteindelijk verklaarde Duitsland 
België de oorlog op 4 augustus 1914.  

Alle duiven werden opgeëischt 
en men sloot ze op in de groote 
vlasmagazijnen der Beheerstraat.
Voor iedere duif bij iemand 
gevonden – na het bevel van 
inlevering – stelde men zich bloot 
door den kop geschoten te worden 
of eene zeer strenge straf op te 
loopen.

De nijverheid werd spoedig stop 
gezet. Van het begin der bezetting 
mieken de duitsche overheden een 
onderzoek in alle fabrieken, om 
er den inventaris van alle grond-
stoffen en weefsels “in magazijn” 
vast te stellen.
Men miek zich eerst meester 
van het ruwe vlas en katoen. 

Eenigen tijd daarna nam men 
het vlasgespin, katoenwol en 
zijde, alles wat bruikbaar was 
werd opgeëischt tegen “bons”, 
betaalbaar, deels in gereed geld, 
deels na den oorlog. Men nam ook 
alle drijfriemen, machienen en 
werktuigen weg der stilliggende 
fabrieken. Alle koperwerk werd 
ook mede genomen. 

De Kortrijksche bevolking, 
houdt zich zeer kalm, ondanks, 
de ellende, de werkloosheid 
en ontberingen die het moet 
onderstaan en zwicht zooveel 
mogelijk alle gemeenschap met 
den vijand.

Kortrijk, tijdens de eerste maanden 
der bezetting 

Omtrent 20 juli 1915, moesten, 
door bevel der Kommandeur, 
alle inwoners der stad, 
mannen, vrouwen en kinders 
boven 15 jaar in bezit zijn van 
een eenzelvigheidsbewijs, 
voorzien van het portret der 
belanghebbenden, alsook 
handteeken en beroep. Niemand 
mocht nog de stad verlaten zonder 
vrijpas. De reisprijzen waren 
aanzienlijk gestegen, in 3de klas 
betaalde men 0.10 cent per km dus 
eene reis naar Brussel koste 17.50fr. 
in plaats van 4.95fr.

Bron: Kortrijks Oorlogsblad, nr 6 - 
februari 1918 

Burgemeester August Reynaert overleden! 

Vooralleeer te eindigen kan ik 
niet nalaten een woordje te 
reppen over onze burgemeester 
August Reynaert. Hij had 
grootsche plannen gevormd 
voor ons geliefd Kortrijk, doch 
de huidige wereldramp brak en 
stemde zijne edele inrichten. 
Ik zie hem aanhoudend bij de 
bres, met gansch de kracht 
zijner groote ziel verzette hij 
zich tegen de ongerechtigheden 
onzer verdrukkers, zich zelven 
vergetende. 
Korten tijd nadien werd hij 
als gijzelaar in het stadhuis 
opgehouden, alwaar ’t hem 
verboden werd naar huis te gaan. 
In alle omstandigheden drong hij 
zijnen wil op aan onze vijanden, en 
verplichte hen hem te bewonderen 
en te eerbiedigen.

Het was ook dank aan hem, 
dat de Kortrijksche bevolking, 
zenuwachtig en teneergeslagen 

om de buitensporig-en 
ongerechtigheden harer 
trouwelooze bezitters, kalm bleef.  
Ik herinner mij nog zijnen oproep  
tot bedaardigheid en smartelijke 
onderwerpingen aan den tegen-
woordigen toestand uitgeplakt,  
op alle hoeken van der stad.
Vergevorderden ouderdom, al die 
knevelarijen niet meer meester, 
werd zijn reeds verflauwde 
lichaamsgestel uitgeput, en onze 
waarde burgemeester en volksman 
bezweek aan zijne taak op 22 
juli 1915, niettegenstaande zijne 
bovenmenselijke wilskracht.

De mare zijner dood, na zoo een 
korte ongesteldheid, wierp over de 
stad een dikken sluier van smart, 
men had tot het einde toe gehoopt, 
en zijn afsterven was een openbaar 
ongeluk. Men vergat de bezetting, 
de droeve wezenlijkheid van het 
oogenblik, om zich maar bezig te 
houden met het onherstelbaar 

verlies dat Kortrijk kwam te 
ondergaan. Hij was gestorven op 
het eereveld, uitgeput door de 
narigheden, slachtoffer van den 
oorlog, nare martelaar om zijne 
liefde voor de stad en bevolking. 

Onze vijanden zelf aanzagen het 
als een plicht, de volle eer te 
bewijzen aan de gedachtenis van 
dien grooten man, die de “ziel” was 
van Kortrijk. 
Ook was zijne begrafenis (27-07-’15) 
eene der schoonste betogingen 
van genegene maar smartelijke 
deelneming.
Eene groote ziel had de wereld 
verlaten, om in den Hemel de 
belooning te genieten der groote 
rechtvaardigheid.

R.I.P.

Bron: Kortrijks Oorlogsblad, nr 6 - 
februari 1918 



Het lot van de vele weggevoerden 
in de eerste wereldoorlog 
wordt vaak over het hoofd 
gezien. Duizenden Kortrijkzanen 
werden vanaf 1916 opgeëist als 
Zivilarbeiter of dwangarbeider om 
voor de Duitsers te gaan werken. 
Het overgrote deel werd ingezet 
bij de aanleg van nieuwe wegen en 
spoorwegen.
De Kortrijkzanen moesten zich  
aanmelden aan de regimentskazerne  
aan de minister Vanden 
Peereboomlaan. Van daaruit 
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Kalmte en opletten a.u.b.

Het contact met de geallieerden 
was uitdrukkelijk verboden maar 
toch lapten  een aantal burgers 
hier hun laars aan en speelden 
gevoelige info door naar Britten en 
Fransen. 

Zo klom men onder meer op de 
toren van de Sint-Michielskerk om 
vliegtuigen te kunnen spotten. 

Ook een aantal spoorweg-
medewerkers spioneerden en 
speelden belangrijke informatie door. 
Zo speelden Maurice Hofman en  
Achille Coigné informatie door 
over de luchthavens van Bissegem 
en Heule, het spoorverkeer en het 
munitiedepot van Aalbeke. 
Het was zeker geen ongevaarlijk 
leven voor deze helden. 6 van 
deze Kortrijkse spionnen, onder 
wie Hofman en Coigné zullen 
uiteindelijk in Gent gefusilleerd 

worden door Duitsers.
Na de overbrenging van hun 
lichamen begeleidde een grote 
stoet hen op 24 augustus 1919 naar 
hun laatste rustplaats op het Sint-
Janskerkhof.  (foto)

Het leven van meesterspion Evarist 
De Geyter werd gespaard , zijn 
dochter was omgekomen bij het 
bombardement van het Plein. 
De Duitse bezetter vond dat hij op 
die manier al genoeg gestraft was 
en hij kreeg genade.

Ook burgers verzetten zich op een 
andere manier tegen de Duitse 
bezetter. De Belgische nationale 
driekleur was verboden maar vaak 
waren er levende vlaggen op stap. 
Zo kleedde een vader zijn drie 
kinderen consequent in zwart, geel 
en rood. 

Weggevoerden

Evarist De Geyter

Als spoorwegbediende 
verzamelde De Geyter alle 
mogelijke informatie over Duitse 
troepenbewegingen over het 
spoorwegennet. 
In zijn woning langs de spoorweg 
in Kortrijk richtte hij een 
observatiepost in. Vandaaruit 
speelde hij cruciale informatie 
door naar de geallieerden. 
Uiteindelijk werd hij in 1917 door 
de Duitsers gearresteerd. Hij 
ontsnapte aan het vuurpeloton 
en verbleef tot het einde van 
de oorlog in gevangenschap in 
Duitsland. 
Bron: Spioneren voor het vaderland - De 
memoires van Evarist De Geyter 1914-1918

vertrokken ze naar het front 
in België of Frankrijk. Anderen 
vertrokken dan weer naar kampen 
in Duitsland. Vaak bleven ze enkele 
weken weg maar dit kon snel 
oplopen tot enkele maanden. 
De deportatie ging niet altijd even 
vlot, de mannen verzetten zich 
vaak. In Heule waren er relletjes 
bij het vertrek en probeerden vele 
anderen onder te duiken om te 
verhinderen dat ze gedeporteerd 
konden worden. De straffen 
hiervoor waren niet mals. Soms 

werden zelfs vrouw en kind 
opgesloten als men de echtgenoot 
niet vond. Heel wat van deze 
mannen keerden niet meer terug. 
Zo werden deelgemeenten als 
Aalbeke en Rollegem zwaar 
getroffen. 6 Rollegemnaren 
overleefden de dwangarbeid niet, 
in Aalbeke werden maar liefst 125 
inwoners weggevoerd. 
Wat kortrijk betreft, 91 mannen 
overleefden de dwangarbeid niet, 
458 dwangarbeiders zijn ziek terug 
gekeerd.

Ook ‘nen trouw!
De dochter, van apotheker D…  
heeft een moffen officier 
gehuwd, van ’t garnizoen 
Baden-Baden. Niets merkt 
beter de vaderlandsliefde onzer 
stadsgenoten dan het openlijk 
misprijzen waarvan het aardige 
koppel en vader D…het voorwerp 
zijn. De huwelijksaankondiging 
werden natuurlijk onbeantwoord 
gelaten; zelfs door zijn beste 
vrienden. Een dezer laatste, op 
de Grote Markt den apotheker 
kruisende, groete hem met een 
weergalmend “Baden-Baden!!!”
’s Anderendaags werd hij reeds 
ontboden op de kommandatuur, en 
verzocht zijne verontschuldigingen 
aan te bieden. Doch de oude vriend 
stelde zich tevreden met aan de 
officier te vragen :
“Sedert wanneer is het verboden 
den naam eener duitsche stad te 
noemen.”
Men lachte en onze stadsgenoot 
mocht gaan. Het geval deed 
welhaast zijn ronde door de stad, 
en Baden-Baden wierd alom 
gekend.
Om het “schandaal”  te doen 
ophouden vond D… geen andere 
uitweg dan te klagen bij zijner 
schoonzoon, die een straf  aanvroeg 
bij den kommandatuur.
Eindelijk werd de guitige 
stadsgenoot tot een lichte straf  
veroordeeld en de Kortrijkzanen 
moesten zich tevreden stellen, den 
verrader in stilte te verwenschen en 
zijne apothekerij te vermijden. 

Bron: Kortrijks Oorlogsblad nr 6 -  
februari 1918

Nog ‘t een en ‘t ander

De landbouw is in eenen moeilijken toestand, door het opvorderen van 
al de voortbrengsels. Daar is geen mest, geen meststoffen, bijna geen 
vee, en enkele paarden die niet kunnen gebruikt worden in ’t leger. Het 
getal hennen wordt kleiner en dezen die er bezitten geven twee eieren 
per week en per hen aan het bevooradings komiteit.
Bron: Kortrijks Oorlogsblad nr 8 – september 1918

Eigenlijk geld ziet men niet veel meer, noch goud, noch zilver,noch 
koper. Wie naar de boeren kan gaan met een goudstuk is zeker een en 
ander te koopen tegen halven prijs: alles wordt tegenwoordig betaald 
met stadsbons of Belgisch papieren geld van de “Société Génerale”, 
Duitsch geld is ook veel in omloop.

Vele menschen dragen galapte kleederen. Vroeger werden de 
beddedekens geverft en veranderd in pardessus en paletots; dit is 
nu ook al verboden. Matrassengoed ook wordt veel versneden tot 
kleederen. Kloefen worden gemaakt van hout en stukken tapijt en wie 
schoenen draagt wordt door iedereen bekeken. 

Veel jonge officieren der Moffenaristokratie, zijn geembuskeerd in de 
diensten der stad: zij leiden een liederlijk leven, en elken avond is het 
feest in den “Damier” en “Ons Huis”.

De stad wordt ook veel door de vliegers bezocht, en is op verscheidene 
plaatsen erg toegetakeld. Het klooster der pater Pickpussen op den 
Pottelberg ligt plat, alsook een der hoevenierstuinen in de Nieuwstraat 
en den meubelwinkel “La Bonne Source” hoek der Leiestraat. 
Paascheieren kwamen ook terecht op de nieuwe kazern die door de 
moffen bezet is en maakten verscheidene duitsche slachtoffers. 
Bron: Kortrijks Oorlogsblad nr 7 – juli 1918

Eenzelvigheidsbewijs
Vanaf 1915 voerde de Duitse bezetter de identiteitskaart in, iets wat 
tot op dat moment nog niet bestond in België. In eerste instantie 
was de identiteitskaart of eenzelvigheidsbewijs enkel voor mannen 
tussen 16 en 45 jaar om controles te kunnen uitvoeren wie werkt of 
niet. Werklozen kunnen dan voor de Duitsers tewerkgesteld worden. 
“Omtrent 20 juli 1915, moesten, door bevel der Kommandeur, alle 
inwoners der stad, mannen, vrouwen en kinders boven 15 jaar in 
bezit zijn van een eenzelvigheidsbewijs, voorzien van het portret der 
belanghebbenden, alsook handteken en beroep. Niemand mocht nog 
de stad verlaten zonder vrijpas.”

De Duitsers waarschuwden hun ‘kameraden’ 
voor spionnen en verspreidden pamfletten met tips.
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In Memoriam

Charles de Beer, geboren in Ciney 
in 1876, vestigde zich in 1902 als 
jonge arts in Kortrijk. Hij was 
heel actief in tal van liberale 
verenigingen en nam ook deel 
aan verschillende verkiezingen. 
Bovendien was hij vanaf 1906 de 
eerste voorzittende Meester van 
de Kortrijkse vrijmetselaarsloge 
L’ Amitié. De eerste jaren van 
WOI bleef de Beer in Kortrijk. 
De vrijmetselaars van L’ Amitié 
moesten noodgedwongen hun 
activiteiten stilleggen, maar 
achter de schermen slaagden 
ze er toch in om onder andere 
hun Wereldlijke School open te 
houden.

Toen de bezetting in 1916 stilaan 
strenger werd, besliste dokter 
de Beer om het Belgische leger 
te vervoegen. Hij was meer 
dan twee jaar lang van dienst 
als arts bij de infanterie van de 
voorste loopgraven. Tijdens deze 
periode vervoegde hij de tijdelijke 
vrijmetselaarsloge La Patrie I die 
vanuit De Panne opereerde. Ook 
voor La Patrie I was het aanbieden 
van wereldlijk onderwijs van 
groot belang. Zo waren ze nauw 
betrokken bij het oprichten van een 
succesvolle school in Booitshoeke, 
de School van het Leger.

Op 12 juli 1918 sloeg het noodlot 
toe voor dokter de Beer. Terwijl 
hij terugkeerde van zijn dienst 
aan het front werd hij geraakt 
door een ontploffende granaat. 
Hij stierf ter plaatse, 42 jaar oud, 
net geen vier maanden voor de 
bevrijding. 

In 1934 werd het militair hospitaal 
in Oostende naar hem vernoemd, 
maar het complex verdween 
helaas in 1993. In Flanders Fields 
eerde hem in een tentoonstelling 
in 2013-2014.

Bron: Alain Cornet

Charles de Beer
Vrijmetselaar en dokter aan het front

Onder de prikkeldraad naar de schuilkelder
Een getuigenis van Rachel Van Nieuwenhuyse

Met haar liefst 104 lentes is 
Rachel Van Nieuwenhuyse de 
oudste inwoner van Kortrijk. De 
‘Zuster van Liefde’ maakte beide 
wereldoorlogen mee en herinnert 
zich nog scherp wat er toen 
gebeurde.
“Ik ben geboren tijdens het begin 
van de Eerste Wereldoorlog”, 
vertelt de minzame, kranige 
kloosterlinge. “We woonden 
toen op de boerderij van mijn 
grootouders in Tielt. Mijn moeder 

was enig kind, hoewel dat even 
goed anders had kunnen zijn: mijn 
grootmoeder is vijf keer bevallen, 
maar alleen het vierde kind bleef 
in leven. Na het huwelijk gingen 
mijn ouders samenwonen op het 
boerderijtje, waar we onder meer 
twee koeien hadden.”

Eerste communie

Toen Rachel amper 2,5 jaar oud 
was, vielen de Duitsers binnen 

in de boerderij en namen die in 
beslag. “Gelukkig hadden we een 
buur die landbouwer was en over 
een grote schuilkelder beschikte. 
Mijn moeder heeft me vaak verteld 
dat we toen onder de prikkeldraad 
zijn gekropen om in die kelder te 
geraken. Met de peuter die ik toen 
was, was dat voor mijn ouders 
allesbehalve simpel. Tijdens de 
oorlog bleef Tielt relatief gespaard, 
veel bombardementen zijn er 
niet geweest. Pas toen de oorlog 
voorbij was en ik mijn eerste 
communie zou doen, kon ik naar 
school gaan. Dat was toen een 
hele reis, want we woonden op het 
platteland, op een stevige afstand 
van de school.”

Rachels vader werkte veertig jaar 
lang “aan de trams”, haar moeder 
bleef huisvrouw. Ze zorgden samen 
voor een kroostrijk gezin, dat ook 
heel wat tegenslagen kende. 

“Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
beviel mijn moeder nog van 
twee dochters, die helaas allebei 
stierven aan de kroep  toen ze 
amper twee jaar oud waren, in 1917 
en 1919. Dat leed werd verzacht 
toen mijn zus Lydie in 1925 werd 
geboren. Bovendien had ik ook zes 
broers.”

Naar het klooster

Op haar veertiende wist Rachel al 
dat ze kloosterlinge wou worden. 
“In 1939 trad ik in bij de Zusters van 
Liefde in Heule. Datzelfde jaar nog 
ging ik werken in het ziekenhuis 
van Roeselare, als verpleegster. De 
eerste twee jaar lukte dat amper 
door ziekte, maar daarna ben ik er 
nog acht jaar aan de slag geweest. 
Ik herinner me nog dat ik op een 
periode van één jaar 46 mensen 
verzorgde, die allemaal een 
maagoperatie hadden ondergaan 
bij dokter Meulenaere. Daarvan 
is er maar eentje gestorven. Het 
zegt alles over de ongelooflijke 
capaciteiten van die dokter, die 
later nog in Congo is gaan werken.”

De oorlog was een beproeving 
voor de zusters, “maar ze hadden 
het geluk dat we in West-
Vlaanderen alleen al 35 kloosters 
hadden. Ze zijn toen gevlucht 
uit voorzorg en konden telkens 
verhuizen naar een plaats waar 
het beter was. We hebben in 
die periode veel gezien, maar 
er gelukkig zelf niet veel van 
ondervonden. Dat kon ook anders 
geweest zijn, want negen ‘Zusters 
van het Geloof’ zijn in 1944 
omgekomen toen het klooster in 

de Rekolettenstraat in Kortrijk 
werd gebombardeerd.”
De familie van zuster Rachel bleef 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
relatief gespaard. “Twee van mijn 
broers (de vier andere waren nog 
te jong) werden ingeschakeld 
in Duitse werkkampen. Livinus 
kwam achteraf ziek terug naar 
huis met enorme rugpijn, terwijl 
Marcel gelukkig geen averij had 
opgelopen: hij koos de beste 
vluchtweg naar huis.”
Toen de Tweede Wereldoorlog 
voorbij was, bouwde zuster 
Rachel een mooie carrière als 
verpleegster uit, nadat ze in 1949 
nog een driejarige opleiding had 
gevolgd bij Sint-Niklaas in Kortrijk. 
Ze werkte jarenlang voor het Wit-
Gele Kruis en was altijd onderweg: 
aanvankelijk met haar fiets, later 
met een ‘kevertje’. “Als ik maar 
mensen kon dienen, dan was ik 
gelukkig…”
Ze is er nog altijd trots op dat ze in 
een periode van twintig jaar nooit 
een dag ziek was.  
In mei 2018 vierde ze haar 104de 
verjaardag. Rekening houdend met 
haar leeftijd, is ze nog bijzonder 
alert en helder van geest. Alleen 
stappen lukt niet meer, maar dat 
deert haar niet. 

Bart Vancauwenberghe

André De Vaere
Pianovirtuoos

André Devaere was een groot 
kunstenaar en alhoewel nog bitter jong, 
gaf hij reeds wat groten slechts geven: 
diepe ontroering. 
Hij was de zoon van een organist, 
oudste van 10 kinderen. Klavierspeler 
van allereerste gehalte, bekroond met 
de hoogste onderscheidingen van 
het Conservatorium van Brussel, was 
De Vaere zonder twijfel geroepen om 
te schitteren als geen ander in onze 
Vlaamse kunstenaarswereld.
Kortrijk was trots op zijn wonderkind 
en Vlaanderen’s roem beoogde hoopvol 
op zijn verder te plukken lauweren. 

Helaas! André viel en sneuvelde 
voor Land en Volk!

Hij overleed aan zijn verwondingen op 14 
november 1914 in een ziekenhuis in Calais.

Bron: Kortrijks Oorlogsblad nr 7 – juli 1918
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Soldatenmoord 
in Heule

Soldaat Werner, een jonge 
veertiger was in de Kortrijkse 
Kommandantuur tewerkgesteld. 
Zoals elke soldaat dronk hij 
graag  een glas in een afgelegen 
herberg en leerde er de bevallige 
waardin Emma Sabbe kennen. 
De jonge soldaat maakte ook 
kennis met andere aantrekkelijke 
dames. Daardoor verdween de 
herbergierster langzamerhand 
op het amoureuze achterplan.   
Uit jaloezie beraamde ze een 
moordplan op de soldaat. Na het 
eten nodigde ze hem uit om naar 
de stal te gaan waar hij door een 
aantal bijlslagen op het hoofd 
verrast werd. De knecht had hem 
de schedel ingeslaan. Het lijk werd 
gedumpt in een vijver in de buurt. 
Voetsporen verraadden uiteindelijk 
de daders.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte in Scherpenheuvel een postzak 
verloren. Honderd jaar later kwam de zak boven water en werden de 
oorlogsbrieven alsnog bezorgd aan de nabestaanden. Deze zoektocht was 
een rubriek in het tv-programma ‘Iedereen Beroemd’ op één.
In de postzak zaten ook twee ‘Kortrijkse’ brieven. (Zie website)

VICTORIE!

De pogingen van het Engelse leger 
om in oktober 1918 door te stoten 
naar de Leie wordt ‘De slag bij 
Kortrijk’ genoemd. 
Op 15 oktober 1918 bereiken de 
eerste geallieerde troepen Heule. 
Vooraf gegaan door een hevig 
bombardement trekken ze via de 
Kortrijkstraat door naar Overleie 
waar ze op de linkeroever staande 
gehouden worden. 
De terugtrekkende Duitsers blazen 
alle bruggen over de Leie op.

Ondertussen worden pogingen 
ondernomen om op de Leie tussen 

Kortrijk en Harelbeke een aantal 
bruggen te installeren. 
De Britse troepen naderen Marke 
en ook rond Kooigem wordt 
gevochten. Vanuit verschillende 
hoeken rukken geallieerde 
troepen op. 

De Canadezen proberen een 
doorsteek te maken via Harelbeke. 
Uiteindelijk verschijnen de eerste 
geallieerde troepen op 19 oktober 
1918 om 11u op de Grote Markt.

De Kortrijkzanen zijn uitzinnig van 
vreugde. Ze bieden de bevrijders 

koffie aan en proberen hen zo 
goed mogelijk te ontvangen. Het 
bevrijdingsfeest op 28 oktober was 
het hoogtepunt. 

Luitenant-generaal Watts 
schouwde de troepen op de Grote 
Markt onder begeleiding van de 
Marseillaise, God save the Queen 
en de Brabançonne. Hij kreeg het 
ereburgerschap en gaf het vaandel 
van het regiment dat Kortrijk 
bevrijdde aan de stad. 

Na 4 jaar van bezetting is Kortrijk 
eindelijk opnieuw een vrije stad.

De Koning komt! 

De hele stad is in opschudding. 
Eerst zal hij de 9de Divisie op 
het vliegveld van Harelbeke in 
ogenschouw nemen waarna hij om 
11 uur zou aankomen.

Ondanks de regen wacht een grote 
menigte aan het huis van Alberic 
Goethals, Plein 23, op de komst 
van de koninklijke familie. Pikant 
detail, de zoon Goethals sneuvelde 
een maand geleden als piloot.
De Belgische rijkswacht en de 
Engelse politie hebben de grootste 
moeite om het volk in toom te 
houden. Met twee uur vertraging 
komt de filharmonie met aan 
het hoofd de Belgische, Franse 
en Britse vlaggen. Om 13 uur 
weerklinkt klaroengeschal. Vanuit 
de Harelbeeksestraat verschijnen 
4 auto’s. Midden in het gejuich van 
de menigte stappen koning Albert, 

de koningin en prins Leopold uit 
de wagens. 
Overal kreten Vive le roi, leve de 
koning, vive la Belgique. 

De filharmonie speelt het 
vaderlands lied, waarop de 
koning de militaire groet brengt 
en de hand drukt van de Franse 
overheden en de vlaggedragers. 
De koningin glimlacht. Het 
enthoesiasme verdubbelt. 
De ordedienst kan de menigte niet 
meer weerhouden. 

In het huis van Alberic Goethals 
krijgt de Engelse generaal Jack, 
de bevelhebber van de 28ste 
Brigade, een ereteken van de 
koning. Hij moest die dekoratie al 
gekregen hebben in april maar dit 
werd verhinderd door het Duitse 
offensief bij de Kemmelberg. 

Generaal Jack biedt dan ook 
een lunch aan de koninklijke 
familie. Tijdens de maaltijd merkt 
mevrouw Goethals Van Volsem op 
“Sire U weet waarschijnlijk niet dat 
U vandaag op mijn koperwerk eet.” 
Het koperwerk zat inderdaad nog 
onder de plankenvloer verborgen. 
Toen de koning dankte voor de 
goede wijn antwoordde ze “Het is 
wijn die uit vrees voor de Duitsers 
ingemetseld werd en die we voor U 
uithaalden.“

De koningin was ook zeer 
verwonderd dat er nog zoveel 
burgers in Kortrijk verbleven. 

Ondertussen blijft de menigte 
geduldig wachten tot de 
koninklijke stoet om 14.30 uur 
via de Groeningestraat, de Grote 
Markt en de Leiestraat vertrekt. 

Ridder in de Leopoldsorde met 
palm. Ridder in de Kroonorde 
met palm. Oorlogskruis (met 4 
vermeldingen).  

O/Lt militair piloot, vrijwilliger die 
deelgenomen heeft aan de hele 
veldtocht, onderscheidt zich als 
jachtpiloot. Eervol gesneuveld te 
Hazenwind-Stade aan boord van 
een Spad tijdens een luchtgevecht 

op het ogenblik dat hij een 
vijandig vliegtuig neergehaald had 
op 9 oktober 1918. 10 dagen voor 
de Bevrijding van de Stad Kortrijk.

Iedere piloot had een persoonlijk 
kenteken op zijn vliegtuig, dit 
omdat de ploegmaten elkaar 
zouden herkennen. 
Op de Nieuport 23 van Jacques 
Goethals, stond een Arend.

Jacques Goethals
Kortrijkse piloot

Het einde...
Door oorlogsmoeheid, voedsel-
tekort en enkele nederlagen hing 
er een revolutionair sfeertje in 
de Duitse steden en dat sloeg 
over op het leger. Keizer Wilhelm 
II werd op 9 november 1918 door 
de regering afgezet en vluchtte 
naar Nederland. Nu de keizer uit 
de weg was kon de regering de 
wapenstilstand ondertekenen 
met de geallieerden.

Dit verdrag van Versailles werd 
op 11 november 1918 getekend 
in een treinwagon in Compiègne. 
De voorwaarden waren 
draconisch,  
de Fransen wilden de Duitsers 
zwaar laten boeten en legden 
zware herstelbetalingen op. 

De Duitsers noemden dit verdrag 
al snel het Diktaat van Versailles, 
de kiem voor de Tweede 
Wereldoorlog was gelegd.

De verloren brieven 
van het front

Aankondiging
Op 7 oktober 2018 herdenken we de bevrijding van Kortrijk.
De stad zal letterlijk bevrijd worden met een tank uit WOI, motards 
en wagens uit WOII. De Kortrijkse harmonieën luisteren de viering 
op, samen met de Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums.
Wil je dit graag meemaken?
We rijden om 9.45 uur de stad binnen via de Doornikstraat. 
Loop mee in de stoet en breng samen met het stadsbestuur hulde aan 
de overleden strijders.
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Meer info
· www.kortrijk.be/oorlogswandeling
· Wandelroute ‘Herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog in Kortrijk’ 

te downloaden via www.kortrijk.be/oorlogswandeling
· www.kortrijkbezet14-18.be
· Via de Erfgoedapp krijg je op deze plaatsen een geluidsfragment.  

Je kan die installeren op je smartphone via de Play Store of App 
Store. (enkel in het Nederlands)


