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1. INLEIDING 

OP 17 JULI 1913 SPOORDEN DE VOORZITTER EN EEN DERTIGTAL LEDEN EN 

sympathisanten van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk (GOKK) 
naar de Arteveldestad. Het hoofddoel van deze eendaagse excursie was een bezoek 
aan Oude Kunst in Vlaanderen, tentoonstelling in het kader van de toen in Gent 
lopende Wereldtentoonstelling' (WT1913). Na de middag stond een bezoek aan de 
eresalons van de Franse Sectie en van de stad Parijs op het programma, gevolgd door 
een wandeling in Oud Vlaendren2• Omdat het bestuur van de GOKK de deelnemers 
volop wilde laten genieten van de kunstschatten die op de expoterreinen te zien 
waren, werden die dag de Belgische en buitenlandse paviljoenen, het Modem (of 
Hedendaags) Dorp en de talrijke vermakelijkheden in het Charles de Kerchovepark 
(het huidige Citadelpark) terzijde gelaten. 

I A. CAPITEYN, Gent in weelde herboren, Wereldtentoonstelling 1913, 227 pp., 1988. Stadsarchief, Gent. // G. 

DRÈZE, Le Livre d 'Orde I'Exposition llniverselle et internationale de Gand en 1913, 361 pp., s.d. Vanderpoor

ten, Gand. 

2 Werd ontworpen door de Gentse architect Valentin Vaerwyck. Het was een stad in miniatuur met talrijke re

constructies van karakteristieke 16'- en 17'-eeuwse gevels van gebouwen in Frans-, West- en Oost-Vlaanderen, 
Henegouwen en Zeeland. Op het marktplein kon men een (zij het door ruimtelijke beperkingen ietwat aange

paste) nabootsing bewonderen van de gevel van een huis uit het Kortrijkse begijnhof. Dankzij zijn gezellig 

marktplein, steegjes, bruggetjes, kaaien, kanaal, terrasjes en kleurrijk uitgedoste figuranten, was Oud Vlaendren 

een amusemcntsoord voor de ca. 9.500.000 bezoekers aan de tentoonstelling. 
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Fig. I Plan van de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913. 

Gebouwen en straten vermeld in de tekst zijn op het plan aangeduid. 

\ 

~ 
) 

_J 
I 
c 

/ 
1 

M 

• 
. ~ --:.-:< ~ •• 

·~· ·' • • • r - -,or--- • • , _. 

~-~ CD -
11 

\ 
31 

ll!!AU~ · faR~~~ J Natiënlaan GEBOUWEN 
A Belvédèrelaan K Oudenaardsesteenweg 1 Britse Sectie 

B Charles de Kerchovepark l Oude spoorbaan Gent-Kortrijk 2 Feest- en Floralll!npalels 
c Citadellaan M Parklaan 3 Franse Kolonies 
D Erehof N Plantentuin 4 Franse Sectie 
E Galglaan 0 aementinalaan 5 Galerij van de Fotografie 

F Hofbouwlaan p Slnt-Pietersaalststraat 6 Hal van de Machines 
G Leopoldlaan Q Spoorweg Oostende-Brussel 7 Hal van de Belgische Spoorwegen 
H Kortrijksesteenweg R Vlaanderenlaan 8 Hoofdingang 

Landbouwlaan s Zwijnaardsesteenweg 9 Internationale Hal 
10 Kolonlnl Palels 

16 

i r 
\ p 

0 100 m 200m 

11 ModemDorp 21 Paviljoen van Brits-Indië 
12 Museum voor Schone Kunsten 22 Paviljoen van de stad Brussel 
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16 Paleis van de Kleine Werktulgen 26 Paviljoen van Italië 
17 Palels van de L.uxe-lndustrieên 27 Paviljoen van de stad luik 
18 Palels van de Wetenschappen, 28 Paviljoen van Nederland 

Sociale Economie en KriJcskunst 29 Paviljoen van de stad Parijs 
19 Palels voor Schone Kunsten 30 Paviljoen van Perzlê 
20 Paviljoen van de stad Antwerpen 31 Sint-Pletersstation 
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Oude Kunst in Vlaanderen3 stond te kijk in het Gentse Museum voor Schone 
Kunsten (fig. 1). Dit gebouw lag op de tentoonstellingsterreinen en zag, dankzij 
aanpassingswerken die kort vóór de wereldtentoonstelling plaatshadden, zijn opper
vlakte zo goed als verdubbeld. Joseph Casier en Paul Bergmans gidsten de leden 
van het GOKK in het museum én op de tentoonstelling. J. Casier", oudheidkundige, 
cultuurpoliticus en eigenaar van een neogotisch glazeniersatelier in Gent, was de 
grote bezieler en organisator van deze culturele manifestatie, terwijl P. Bergmans5

, 

bibliograaf, hoofdbibliothecaris van de Universiteit Gent en hoogleraar aan de 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, het algemene secretariaat van deze expo waarnam. 
Voor een uitvoerig relaas van dit bezoek - dat ook in L'écho de Courtrai6 de nodige 
aandacht kreeg - verwijzen we naar een artikel van baron Joseph de Bethune dat kort 
na de WTI913 in het Bulletin van de GOKKis verschenen7• 

Oude Kunst in Vlaanderen (fig. 2) zoomde in op de Scheldegouw, met 
inbegrip van Frans-Vlaanderen, Henegouwen en Zeeland, en was opgesteld in 
26 zalen. Volgens de organisatoren was het een retrospectieve van de traditionele 
Vlaamse kunst vanaf de Middeleeuwen tot ca. 1800. De nadruk lag op de sierkunst 
en de kunstnijverheid (beeldhouwwerk, tapijt- en meubelkunst, kant- en zilverwerk, 
juwelen, enz.) maar andere aspecten, zoals het milieu en het dagelijkse leven in de 
behandelde regio, kwamen eveneens aan bod. Onder de bijna 2.500 geëxposeerde 
kunstwerken waren er meer dan honderd door musea en privé-verzamelaars uit 
Kortrijk en omgeving, in bruikleen gegeven. Sommige van deze bruikleengevers 
waren ook op de excursie aanwezig. De lijst van alle stukken in Kortrijks bezit die in 
Gent te kijk stonden is opgenomen als bijlage in het hoger vermelde artikel van J. de 
Bethune (zie: voetnoot 7). Een van de meest waardevolle en opgemerkte kunstwerken 
uit de Groeningestad was het 14de_eeuwse albasten Sint-Katannabeeld (fig. 3) uit de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk8. Het was vermoedelijk de allereerste keer dat dit stenen 

3 S.N., Oude Ku11st i11 Vlaa11derell (Scheldegouw), Kunsthistorische tentoonstelling, Gent, 1913 -Juni-Octobe1; 

Wereldtentoonstelling van Gent, Catalogus, 395 pp., I9 13. Van Doosselaere, Gent. 
4 P. BERGMANS, Notice surla vie et les travaux de Joseph Casier {1852-1 925), Bulletin de I' Académie royale 

d'archéologie de Belgique, 1926. Resseler, Anvers. 
5 S.N., Rijksuniversiteit te Gent. Liber Memorialis 1913-1960, vol. 1, Faculteit der Lelleren en Wijsbegeerte, 

Paul Bergmans (1868- 1935), p. 157-173, 1960. Uitgave van het Rectoraat, Gent. Paul Bergmans was ook ge

kend onder het pseudoniem van Paui Montane. 
6 L'écho de Courtrai, zondag 20 juli 19 I 3, nr. 54, p. 2. 
7 J. DE BEniUNE, Visite de I 'exposition universelle de Gand, Ie 17 juillel I 9 I 3, Cercle H istorique et Archéolo
gique de Courtrai, Bulletin, IOtme année, 4m.. livraison, p. 315-336, 19I3. 
8 F. DE VLEESCHOUWER, Het Sint-Katharinabeeld van Andries Bearmeveu, De Leicgouw, VIII, p. 239-248, 
1966. 11 L. DEVLIEGIIER, Hel Sint-Katarinabeeld van André Bearmeveu, De Leiegouw, XI, p. I 75-I78, I 969. IJ 
F. DE VLEESCHOUWER, Curriculum vitae van her St.- Kalarinabeeld van A. Beauneveu, De Leiegouw, XXI, p. 
2I5-226, 1979 
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Fig.2 Affiche voor de tentoonstelling Oude Kunst in Vlaanderen naar een ontwerp van de Gentse 

kunstenaar René De Cramer. 

kunstwerk van Andries Beauneveu (ca. 1335- ca. 1400) de Gravenkapel verliet om op 
een kunsttentoonstelling buiten Kortrijk aan het grote publiek te worden voorgesteld. 

Zoals gebruikelijk op alle voorgaande wereldtentoonstellingen op Belgisch 
grondgebied (Brussel, Antwerpen en Luik) en daarbuiten, hadden de Belgische en 
buitenlandse afdelingen op de Gentse expo vooral mercantiele bedoelingen. Zeer veel 
Belgische firma's werden daarom lang voor de officiële opening van de tentoonstelling 
(26 april 1913) uitgenodigd om hun innoverende toestellen, exclusieve bereidings
procédés en producten aan de miljoenen bezoekers te komen voorstellen9• In Gent 
waren er in totaal 4.975 Belgische exposanten en bijna viermaal zoveel afkomstig 
uit andere landen binnen en buiten Europa (Argentinië, Bolivië, Brazilië, Brits-Indië, 
Canada, Chili, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en haar koloniën Algerije, Frans-

9 S.N., Exposilionuniverselle et intemationale de Gand en 1913, Programme général, Appel ar/X producteurs, 

Règleme/11 - Classijication, 59 pp., I 9 I 3. Impr. Moderne, E. & H. Mertens, Bruxelles. 

19 



Fig.3 Het albasten beeld van de Heilige Katarina (links) uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk op de 
tentoonstelling Oude Kunst in Vlaanderen. 

Equatoriaal Afrika, Marokko en Tunesië, Groot-Brittannië, Guatemala, Italië, Japan, 
Monaco, Nederland, Oostenrijk, Perzië, Roemenië, Rusland, Spanje, de Verenigde 
Staten van Amerika en Zwitserland). Niet alle vreemde landen beschikten echter 
over een eigen paviljoen. Inderdaad, verschillende waren gegroepeerd in een ruime 
Internationale Hal. 

In functie van de sector waarin ze actief waren - niet alleen commerciële 
bedrijven en handelaars maar ook sociale, culturele en maatschappelijke organi
saties en instellingen waren van de partij -werden alle Belgische deelnemers aan de 
Gentse expo door de organisatoren in groepen (genummerd I tot en met XXII) en 
klassen (genummerd 1 tot en met 128) onderverdeeld en gehuisvest in paviljoenen en 
paleizen die gezamenlijk de Belgische Sectie vormden. Deze gebouwen lagen langs 
de hoofdassen van de tentoonstellingsterreinen. 

Bedoeling van het voorliggende artikel is een overzicht te geven van en hulde 
te brengen aan de nijveraars en bedrijven uit Kortrijk die, elk op hun manier, hebben 

20 

bijgedragen tot het welslagen van de Gentse World's Fair. Tijdens het onderzoek dat 
aan de redactie van deze bijdrage voorafging hebben we vastgesteld hoe moeilijk 
het is om inlichtingen in te winnen over bedrijven die amper honderd jaar geleden in 
de Groeningestad nog echte trendsetters waren en soms ook exporteerden naar alle 
uithoeken van de wereld. Door de twee wereldoorlogen is uiteraard veel documen
tatie verloren gegaan. Daarbij komt nog dat er tot voor kort weinig of geen belang
stelling was voor archieven van opgedoekte bedrijven, waardoor ook talloze waarde
volle documenten door mensenhanden zijn vernietigd. We hebben ons om die reden 
vaak moeten beperken tot het inzamelen van een aantal persoonsgegevens, zoals die 
in de oude bevolkingsregisters van de stad terug te vinden zijn, en het bijeensprok
kelen van data en illustraties uit kranten, reclamefolders en prospectussen. Gelukkig 
konden we tijdens ons onderzoekswerk rekenen op de medewerking en hulp van o.m. 
het personeel van het Stadsarchiefvan Kortrijk (SAK), de Stedelijke Bibliotheek van 
Kortrijk (SBK), de Universiteitsbibliotheek in Gent en een aantal verzamelaars van 
archieven en fotomateriaa l uit Kortrijk en omgeving. 

Het zal de aandachtige lezer zeker niet ontgaan dat de informatie in dit 
artikel fragmentarisch is. We hadden enkel de bedoeling geïnteresseerde stadsge
noten te herinneren aan de industriëlen en nijverheidstakken die vlak voor de Eerste 
Wereldoorlog het Kortrijkse industrieellandschap bepaalden en anderzijds de huidige 
generatie ertoe aan te zetten relevante data en archiefstukken die nog in haar bezit 
zijn, kenbaar te maken en, indien mogelijk ook te publiceren. 

In het kader van de WT1913 werd ook een groots opgevatte Tentoonstelling 
van moderne (eigentijdse) schilderijen en beeldhouwwerk georganiseerd. Die vond 
plaats in het Paleis voor Schone Kunsten (PSK) dat met het oog op deze culturele 
happening op de expoterreinen werd gebouwd. Enkel kunstwerken die door een 
deskundige jury, onder het voorzitterschap van kunstschilder Emile Claus, waren 
geselecteerd stonden er te kijk. Ook Kortrijk was op dit culturele evenement door 
enkele kunstschilders van eigen bodem vertegenwoordigd. Hetzelfde geldt voor het 
Vllle Internationaal Salon van Artistieke Fotografie en het lle Internationaal Salon 
van de Medaille (graveerkunst) die in het PSK en een aanpalend gebouw onderdak 
vonden. Op het eerstgenoemde salon stonden foto's van amateur- en beroepsfoto
grafen uit de Groeningestad zij aan zij met opnamen van deelnemers uit Europese 
koninklijke en adellijke families en van leden van voorname buitenlandse fotover
enigingen en -clubs, zoals de Photo-Club de Paris, de London Salon of Photography, 
de Camera-Club de Vienne en de Nederlandse Club voor Fotokunst uit Amsterdam. 
Het Ile Internationaal Salon van de Medaille was voor de Kortrijkzanen niet minder 
relevant. Ook hier hadden enkele Kortrijkzanen met succes de selectieproef doorstaan. 
We brengen graag al deze kunstbeoefenende stadsgenoten kort in herinnering. 
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2. SPEERPUNTEN VAN DE KORTRIJKSE HANDELSDELEGATI E 

De bijzondere ambtelijke catalogus van de Belgische afdeling10 op de 
WT 1913 vermeldt de naam van alle Belgische bedrijven en handelaars die op de 
expogronden een stand hadden of in groepsverband (d.i. als lid van een collectiviteit) 
exposeerden. Ze stelden tentoon in gebouwen die verspreid lagen over gans de opper
vlakte van de expo (fig. I): het Paleis van de Luxe-industrieën, de Hal van de Machines, 
Elektriciteit en Kleine Werktuigen, het Koloniaal Paleis (Paleis van Belgisch Congo), 
het Paleis van de Wetenschappen, Sociale Economie en Krijgskunst, de Hal van de 
Belgische Spoorwegen en verschillende kleinere gebouwen en modelwoningen in het 
Modern Dorp, een fictief landbouwersdorp waar land- en tuinbouw en aanverwante 
nijverheidstakken alle aandacht opeisten. 

Onder de Belgische bedrijven en handelaars met een eigen stand of een 
bijdrage in een collectiviteit waren er 32 die in 1913 in Kortrijk gevestigd waren of 
er hun maatschappelijke zetel hadden. Praktisch al deze bedrijven hebben sinds de 
WT1913 hun activiteiten stopgezet en, op enkele uitzonderingen na, hebben we er 
vandaag het raden naar wat ze in Gent hebben tentoongesteld. De meeste behoorden tot 
de textielsector (14 fabrikanten van draden, garens, weefsels en/ of klederen, blekers, 
ververs of verver-opmakers) of produceerden materialen (meubels, bakstenen, 
dakpannen, kunstwerken, behangsel, sieraardewerk, enz.) dienstig bij het versieren 
of bemeubelen van openbare gebouwen en privé-woningen ( l 0 in totaal). Kortrijkse 
firma's die samenwerkten met of bedrijvig waren in de scheikundige nijverheid (1), 
de voedingssector (3), de tabaksindustrie (1), de bouw van zware werktuigen (1), de 
medische sector (1) of de fotografie (I) waren weinig talrijk. 

De meeste Kortrijkse exposanten uit de economische sector etaleerden hun 
producten in het Paleis van de Luxe-industrieën (fig. 4). Dit paleis strekte zich uit over 
twee gebouwen die zich resp. links en rechts van het monumentale toegangsgebouw 
langs de Kortrijksesteenweg bevonden. Deze twee gebouwen worden verder in de 
tekst als de noordelijke en de zuidelijke vleugel aangeduid. Ze waren toegankelijk 
via galerijen en ingangen die in open verbinding stonden met het Cour d'Honneur 
(Erehof). Het Erehof, met zijn prachtige plantsoenen, standbeelden en fonteinen, was 
de verbindingsweg tussen de hoofdentree van de expo en het Paleis voor Schone 
Kunsten. Omwille van zijn prestigieus karakter was het ook de uitgelezen plek om de 
tentoonstelling binnen te treden. 

I 0 S.N. Algemee/Ie wereldtelltOOIIStelling van Ge11t 1913, Bijzondere ambtelijke catalogus der Belgische afdee
ling, 260 pp. , 1913. Wcisscnbruch, Brussel. 
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€;cposition Internattonale Gand 1913 

Eeretaan en de Betr.ische afdeelingen 

Cour d'Honneur et les halles belges 

Fig.4 Het Erehof in de buurt van het koepelvormige toegangsgebouw langs de Kortrijksesteen weg. 
Aan beide zijden van het Erehof (links en rechts op de foto) bevinden zich de twee gebouwen van 
het Paleis van de Luxe-industrieën. Bemerk het standbeeld van het Ros Beyaert, gebeeldhouwd 
door Aloïs De Beuleen Domien Ingels. 

De noordelijke vleugel van het Paleis van de Luxe-industrieën was hoofdza
kelijk gewijd aan modeartikelen en textiel, de diamant- en juweel industrie, handen
arbeid voor de vrouw en een aantal kleinere nijverheidstakken zoals de borstel- en 
de rubberindustrie. De Woeringenstraat splitste het gebouw in twee ongelijke delen 
maar van op het Erehof was dat voor de expobezoekers niet te merken. Het Eresalon 
van de Belgische Sectie bevond zich in de zuidelijke vleugel van het Paleis van de 
Luxe-industrieën. Het mondde uit in een zeer grote ruimte die onderverdeeld was 
in salons en kleinere afdelingen waarin nijveraars en firma's uit o.m. de voedings
sector, de meubelindustrie, de baksteen- en dakpannenindustrie, de chemische 
sector, de automobielnijverheid, de genees- en heelkunde, de fotografie, de sport en 
de drukkerswereld hun toestellen, producten en specialistische kennis demonstreer
den. 

Voor zover ons bekend was er maar één firma uit de Guldensporenstad die 
in de Hal van de Machines (fig. 5) over een stand beschikte. Dit gebouw lag langs 
de Natiënlaan en stond in verbinding met het Paleis van de Elektriciteit en dat van 
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~ Exposltlon Unlverselle de 6and · 1913. Le Halle des Machines. 

' 
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Fig.5 De Hal van de Machines in de Natiënlaan. Het gebouw, in zuivere art nouveau stijl, is naar een 
ontwerp van de Gentse architect Geo Henderick. 

de Metallurgie en de KJeine Werktuigen. Deze drie gebouwen lagen tegenover de 
paviljoenen van de stad Parijs en van Duitsland, en vlakbij het gigantische Koloniaal 
Paleis, dat de Natiënlaan in het zuiden afsloot. Architecturaal was deze sector van 
de Natiënlaan één van de meest confronterende plaatsen van de expo. In de Hal van 
de Machines, erg opvallend omwille van zijn art nouveau stijl, grote glasramen en 
beglaasde koepels, stelden veel Gentse en andere Belgische constructiebedrijven 
zwaar materieel tentoon. 

Kortrijkse instell ingen van voorzienigheid (pensioenkassen, hulpkassen) 
en weldadigheid (de zg. Berg van Barmartigheid), die eveneens vermeld zijn in de 
bijzondere ambtelijke catalogus van de Belgische Sectie en tot de groepen XVI en 
XVII behoorden, worden hier niet behandeld. Van de organisatoren van de WT 1913 
kregen ze een plaats toebedeeld in het gebouw dat paalde aan het paviljoen van de 
Stad Antwerpen en gelegen was tussen twee loodrecht kruisende brede lanen genoemd 
naar Luik en Antwerpen. Dit gebouw herbergde heel wat exposanten van de groepen 
I, VI, XVI, XVII en XX. 
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Tabel I toont tot welke van de 22 groepen van de Belgische Sectie de Kortrijkse 
bedrijven, handelaars, kunstenaars en maatschappelijke instellingen behoorden. 

Tabel I* 
Groepenindeling van de deelnemers aan de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 

Groep I 
G roep 11 
G roep III 

G roep IV 

Groep V 
Groep VI 
Groep VII 
Groep VUl 
Groep IX 
G roep X 

Groep XI 
G roep XII 

Groep XIII 
Groep XIV 
Groep XV 
Groep XVI 
G roep XVII 
GroepXVITI 

Groep XIX 
Groep XX 

Groep XXI 
Groep XXII 

Opvoeding en onderwijs (klassen 1-6) 
Kunstwer ken (klassen 7-10) 
Toestellen en wijzen, over het algemeen , voor d e letteren, de weten
schappen en d e k unsten (klassen 11-18) 
Materieel en wijzen, over het algemeen , voor de werktuigkunde 
(klassen 19-22) 
E lektriciteit (klassen 23-27) 
Burgerl ijke bouwkunde- Vervoermiddelen (klassen 28-34) 
Landbouw (klassen 35-42) 
Tuinbouw en boomkwekerij (klassen 43-48) 
Bossen- Jacht - Visserij -Het plukken (klassen 49-54) 
Voedingsmiddelen (klassen 55-62) 

Mijnen- Metaalnijverheid (klassen 63-65) 
Versiering en meubelen voor openbare gebouwen en woningen 
(klassen 66-75) 
Garens- Weefsels - Klederen (klassen 76-86) 
Scheikundige nijverheid (klassen 87-91) 
Verschillende bedrijven (ldassen 92- 1 00) 
Maatschappelij ke huishoudkunde (klassen 101-110) 
Gezondheidsleer - Weldadigheid (klassen 111-112) 
Toegepast onderwijs, huishoudkundige instellingen en handenarbeid 
voor de vrouw (klassen 113-115) 
Hand el - Koloniën (klassen 116-119) 
Leger: land- en zeemacht (klassen 120-125) 

Sporten (klassen 126-128) 
Congressen en voordrachten 

* Groepen met exposanten uit Kortrijk zijn in vet Jettertype (bold) aangeduid. 

25 



3. DE EXPOSANTEN UIT KORTRIJK11 

3.1. DE BELGISCHE SECTIE 

De deelnemers uit Kortrijk worden hieronder opgesomd en voorgesteld in 
de volgorde van de groep waarin ze in de officiële catalogus van de Belgische Sectie 
voorkomen. Veruit de meeste behoren tot de groepen XII (Versiering en meubelen 
voor openbare gebouwen en woningen) en XIII (Garens - Weefsels - Klederen). 
Zoals eerder aangehaald, worden de deelnemers aan Groep li (Kunstwerken) hier 
buiten beschouwing gelaten. Deze groep refereert immers aan kunstenaars waarvan 
de werken in het Paleis voor Schone Kunsten of in een aanpalend gebouw (VIIIe 
Internationaal Salon van Artistieke Fotografie) te kijk stonden. Voor een beschrijving 
van groep ll verwijzen we naar 3.2. 

• G roep lil: Toestellen en wijzen, over het algemeen, voor de letteren, de weten
schappen en de kunsten 

De exposanten van groep III waren opgesteld in de zuidelijke vleugel van 
het Paleis van de Luxe-industrieën. Beroepsmatig hadden ze met o.m. één van de 
volgende takken van de nijverheid te maken: het drukken, inbinden en uitgeven van 
boeken, tijdschriften, kranten, kaarten en muziekpartituren, de fotografie, de genees
kunde en de heelkunde, de bouw van muziekinstrumenten en materialen met toepas
singen in de toneelkunst. Onder de officiële deelnemers waren er twee uit Kortrijk: 
kunstfotograaf H. Boehm (klasse 13: Fotografie) en het Instituut van dokter J. Valcke 
(klasse 16: Geneeskunde en heelkunde). 

Op het ogenblik van de WTI913 had (Gustave)-Hermann Boehm (klasse 13) 
een bloeiende fotohandel in de Onze-Lieve-Vrouwestraat nr. 25. Deze winkel lag recht 
tegenover de Pieter de Cockelaerestraat. In november 1908 nam Boehm het bedrijf 
van fotograaf Au guste Ruys-Morel ( 1853-1908) over. Die had zich eind september 
1890 in een aanpalend huis gevestigd. Boehm werd op 17 februari 1877 geboren in 
Colmar (Elzas-Lotharingen), toen nog Duits grondgebied. Hij had de Duitse nationa-

11 Tot deze groep rekenen we alle deelnemers die een groot deel van hun professionele loopbaan in Kortrijk 

doorbrachten en in 1913 in de Guldensporenstad gevestigd waren. We hebben er echter ook enkele personen 

in opgenomen die geboren werden in Kortrijk, er hun jeugd doorbrachten maar op het ogenblik van of kort na 
het opstarten van hun beroepsactiviteiten naar een andere plaats in België zijn uitgeweken. Daar ze tijdens hun 

hele carrière goede relaties met hun geboorteplaats hebben onderhouden, door er bijvoorbeeld monumenten 

te realiseren of gebouwen op te trekken, worden ze door de inwoners van de Groeningestad ook als echte 

Kortrijkzanen beschouwd. 
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liteit en huwde in april 1907 in Doornik met Jeanne Canler, een inwoonster van deze 
stad. Toen de jonggehuwden en hun eerste kindje in november 1908 in het Kortrijkse 
bevolkingsregister werden ingeschreven, kwamen ze uit Doornik, waar Boehm in 
de Rue des Clarisses een fotostudio had. Volgens officiële bronnen verliet het gezin 
Boehm-Canler in oktober 1918 de Groeningestad. Er waren op dat ogenblik nog vijf 
van hun kinderen in leven, alle in Kortrijk geboren. Twee andere waren al eerder op 
jonge leeftijd gestorven. 

Het ziet ernaar uit dat familie Boehm-Canler na haar vertrek uit de Leiestad 
in Duitsland terechtkwam. Alle leden van het gezin hadden immers de Duitse natio
naliteit, een negenjarige zoon van het koppel had al in mei 1918 Kortrijk verlaten 
met bestemming Flensburg, in Noord-Duitsland, en twee dochters zijn in de jaren 
tachtig en negentig van vorige eeuw eveneens in het grensgebied van Duitsland 
en Denemarken (resp. in K iel en Neumünster) overleden. Over de datum en plaats 
van het overlijden van fotograaf Boehm tasten we nog in het duister. In het hu is dat 
Boehm vroeger in de Onze-Lieve-Vrouwestraat bewoonde kwam na zijn vertrek de 
fotohandel van Gaston Gyselynck12• 

Boehm was bekend voor zijn prachtige portretten- vaak van grote groepen, 
verenigingen en kinderen - en zijn vaardigheid en vakmanschap bij het maken van 
vergrotingen. Op veel advertenties die hij voor de Eerste Wereldoorlog in Kortrijkse 
kranten en almanakken liet verschijnen wordt dit duidelijk in de verf gezet. Op de 
WT 1913 was het ook vooral met vergrotingen en 
grote portretten dat hij uitpakte13. Eén van foto's die 
hij op de expo aan het publiek voorstelde was een 
opname van de Vlaamse schrijver en gevierde causeur 
Hu go Verriest ( 1840-1922) (fig. 6). Priester Verriest 
was in die tijd erg populair. De organisatoren van de 
WTI913 nodigden hem ook uit om tijdens de wereld-

Fig.6 De Vlaamse priester, schrijver en redenaar Hugo Verriest 
(foto H. Boehm & C'•, opvolgers van Auguste Ruys-Morel). 
Het is vermoedelijk deze foto die Boehm in Gent heeft 
tentoongesteld (archief I. Van Canneyt, Kortrijk). 

12 Gaston Gyselynck, in 1885 in Kerkhove geboren, werd in het begin van 1919 in het Kortrijkse bevolkings

register ingeschreven. Hij kwam van Avelgem. Hij bleeftot aan zijn dood (1947) in Kortrijk wonen en werken. 

Zijn zoon Dirk volgde hem op. De fotohandel Gyselynck ging in 1999 definitief dicht. 
13 Association beige de Plzorographie, Bulletin nr. 12, 40"' jaar, december 1913, p. 441. 

27 



tentoonstelling in het Feestpaleis, dat zich in het toenmalige Charles de Kerchovepark 
bevond, een voordracht te geven. Bij die gelegenheid sprak Yerriest over 'Van den 
bloei onzer lippen doorGezelleen de Ylaamsche Dichters'. 

Wat Boehm in Gent tentoonstelde, leverde hem een bronzen medaille op14
• 

Meer eervolle onderscheidingen in de klasse voorbehouden aan de fotografie waren 
weggelegd voor o.m. de Association beige de Photographie en het huis Jean Malvaux 
N.V., beiden met zetel in Brussel. De Association beige de Photographie (ABP), die 
een Grote Prijs in ontvangst mocht nemen, was de oudste en belangrijkste fotogra
fenvereniging van ons land. Ze werd in mei 1874 opgericht en had verschillende 
afdelingen. De Kortrijkse afdeling werd op 26 januari 1897 in de raadszaal van het 
Kortrijkse stadhuis plechtig geïnstalleerd door Joseph Casier, voorzitter van de ABP. 
Frederik D'Hont, bestuurder van het Stedelijk Laboratorium van Kortrijk, secretaris 
van de Hogere Landbouwcommissie en voormalig voorzitter van de Société photo
graphique de Courtrai, was de eerste voorzitter. Bankdirecteur en amateurfoto
graaf Romain lckx (zie: 32.1 .) nam vanaf dezelfde dag het secretariaatswerk van de 
Kortrijkse afdeling op zijn schouders. Het gerenommeerde bedrijfvan fotogravure en 
typogravure Jean Malvaux N.V. uit Brussel, dat ook nu en dan voor Jozef en Adolf 
De Coene opdrachten uitvoerde, wist in Gent eveneens de hoogste onderscheiding 
in de wacht te slepen. Omwille van haar kwaliteitsvol werk, viel deze firma ook 
vóór 1913 al ettelijke keren in de prijzen, o.m. op internationale tentoonstellingen in 

' Amsterdam, Brussel, Gent, Leuven, Luik, Parijs en Sint-Louis (V.S.A.). 

Kort voor de opening van de Gentse expo organiseerde Boehm in zijn winkel 
en fotoatelier een opgemerkte expositie15• Blikvangers waren portretten van de kunst
schi lders Emmanuel Yiérin, Modest Huys enAlbert Caullet, en die van meubelmaker 
Yictor Acke, Hu go Yerriest, klaviervirtuoos André Devaere en textielnijveraar Hector 
Steyt, voor de gelegenheid poserend in uniform van bevelhebber van het brandweer
korps. In Boehms showroom, op de eerste verdieping, kon men ook een groot paneel 
bewonderen waarop zowaar bijna heel de Kortrijkse kunstwereld was afgebeeld. Ook 
militaire overheden en bevelvoerders van de lokale Burgerwacht, de regimentschool, 
de gendarmerie en het brandweerkorps mochten niet ontbreken. 

14 De beloningen (of diploma's) die aan de deelnemers aan de WTI913 werden toegekend zijn vcrmeld in: 

s.N., Exposition universe/Ie et internationale de Gand en 1913. Lisles des récompenses décemées aux expo

sa/lis. Ministère de /'Industrie et du Travail, 217 pp., s.d. Lesigne, Bruxelles. Met het oog op hettoekennen van 

de diploma's werden de deelnemers geëvalueerd door een internationale jury, die punten toekende van I tot 30. 
Op basis van de behaalde punten werd dan één van de volgende diploma's of onderscheidingen uitgereikt: een 
Grote Prijs (26 punten en meer), een Ereprüs (21 tot 25), een gouden medaille ( 16 tot 20), een zilveren medaille 

(IJ tot 15), een bronzen medaille (6 tot I 0) of een (eervolle) vermelding (I tot 5). 

15 Gazelle van Kortrijk, donderdag I 0 april 1913, 38 ... jaar, nr. 26, p. 2. 
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~ LE STUDIO. 

Fig.7 De studio van kunstfotograaf Hermann Boehm in de Onze-Lieve-Vrouwestraat (foto 
H. Boehm, in Photo-Art, Petit Guide pour foute personne désirant se faire photographier, p. 9, s.d., 
cfr. voetnoot 16). 

Naar aanleiding van deze tentoonstelling, die bij het Kortrijkse publiek erg 
in de smaak viel, publiceerde Hermann Boehm een boekje in eigen beheer en gaf 
het gratis aan elke bezoeker. Samen met een korte beschrijving van de geschiedenis 
van het familieportret bevatte dit werkje aanbevelingen voor al wie van zin was om 
zich bij de uitgever te laten fotograferen 16• De uitgave was geïllustreerd met foto's 
van het vernieuwde interieur van de woning en de werkplaatsen van Boehm in de 
Onze-Lieve-Vrouwestraat (fig. 7). 

In 1913 was Boehm erelid van de GOKKen in de zitting van de administra
tieraad van de ABP van 26 februari van hetzelfde jaar werd hij, op voorstel van Romain 
Ickx (zie: 32.1.) en industrieel Albert Degryse (zie: 32.1.), werkend lid van deze 
associatie. Eén jaar eerder was Boehm ook al aangezocht door Gustave Caullet, toen 
voorzitter van de Sint-Lucasgilde (afdeling Kortrijk) en directeur van het Museum 

16 H. BOEIIM, Photo-Art, Petit Guide pour foute personne désiront se faire photographier, 16 pp., s.d. H. 

Boehm, photographe, Courtrai. 
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Fig.8 Duitse militairen in de Raadzaal van het Kortrijkse stadhuis tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(foto H. Boehm) (archief I. Van Canneyt, Kortrijk). 

voor Schilder- en Beeldhouwkunst in Kortrijk, om de catalogus van dit museum17 

met tientallen door hem gemaakte reproducties van kunstwerken op te fleuren. 

Boehm was niet alleen een talentvolle en kunstminnende fotograaf. In zij n 
winkel kon men zich ook de beste en modernste fotografische apparatuur en fotografie
gerelateerde producten aanschaffen. Dit blijkt uit een catalogus van fotografische 
artikelen die hij in 19 13 uitgaf8. In zijn handelszaak stond er bovendien een donkere 
kamer ter beschikking van zijn clientèle, dat er gratis kon werken en experimenteren. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog publiceerde Boehm enkele albums met foto's van 
gebouwen in de Kortrijkse binnenstad die lange tijd door de bezetter voor militaire en 
andere doeleinden werden ingepalmd (fig. 8). 

17 Album de 33 reproductions. Supplément à l'édition non-illustrée du Catalogue par M. G. Caullet, 70 pp., 

1912. Snoeck-Debusschere et Flandria, Courtrai. 

18 Apparei/s & Anides Photogrophiques, 256 pp., 1913. Photo-Comptoir H. Boehm, Courtrai. 
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Boehm had, even zo goed als zijn voorganger A. Ruys-Morel, goede 
contacten met de Kortrijkse bourgeoisie. In tal van fotoalbums, daterend van voor de 
Eerste Wereldoorlog en vandaag nog in het bezit van welstellende Kortrijkse famil ies, 
zijn cartes-de-visite (CDV's) 19 en cartes-de-cabinet (CDC's)2° bewaard afkomstig uit 
zijn studio. In vergelijking met andere fotografen-tijdgenoten besteedde Hermann 
Boehm zeer veel aandacht aan een correcte weergave van de gelaatsuitdrukkingen 
en de karaktertrekken van de gefotografeerde personen en was hij minder geneigd 
om het gefotografeerde individu in een artificieel kader te plaatsen, al dan niet met 
allerhande attributen in de hand of op de achtergrond. 

Klasse 16 telde zestig exposanten waaronder dr. Jules Valcke, directeur van 
het Instituut voor Hydrotherapie aan de Sint-Amandslaan in Kortrijk2 1• Valcke was op 
Nieuwjaarsdag van J 848 in Tiegem geboren en vestigde zich na zijn studies genees
kunde in Avelgem. Begin 1881 trad hij in Waarrnaarde in het huwelijk met Léonie 
Vansteenbrugge uit Moorsele. Na de geboorte van het vijfde kind verliet de familie 
Valcke-Vansteenbrugge Avelgem en begon Ju les een dokterspraktijk in Kortrijk. Hier 
werden nog vier andere kinderen geboren. In de Groeningestede woonde het gezin 
achtereenvolgens in de Rij selsestraat, de Roeland Saverystraat, de Minister Vanden 
Peereboomlaan en de Sint-Amandslaan. Jules Valcke overleed op 17 augustus 1920. 

In 1913 had de plechtige opening plaats van het "Institut Médical du Docteur 
Valcke", dat in de Sint-Amandslaan was opgetrokken (fig. 9). Het was een gebouw 
naar ontwerp van architect Jules-Félix Carette (zie: groep XII), die in dezelfde straat 
zijn privé-woonst had. Het instituut van dr. Valcke beschikte over een grote centrale 
hal, zestien ruime kamers voor patiënten, verschillende dienstlokalen, een volledige 
uitrusting voor het toepassen van lokale en algemene stoombaden22, massage en 

19 CDV's waren kaartjes, ongeveer in het formaat van een visitekaartje, waarop een portretfoto van een persoon 

was gekleefd. Ze kwamen rond 1854 voor het eerst in omloop en waren tot aan de Eerste Wereldoorlog zeer 
populair. 

20 CDC's waren groter dan CDV's en verschenen iets later op de markt. Ze waren gemakkelijk van op afstand 

te bekijken waardoor ze in burgershuizen vaak op de kast werden geplaatst. Dit vcrklaart meteen de ietwat 

ongewone naam van deze fotokaarten. 

2 1 Meer gegevens over het leven en de loopbaan van Jules Valcke in: J. VAN LAERE, Kortrijkse Asklepiaden. 

Geschiedenis van de "geneeskunst" in het Kortrijkse, p. 121-136, 1985. Lannoo, Tielt. 11 J. MATIELAER, Van 

hospitaal tot AZ Groeninghe, De geschiedenis van de ziekenzorg in Kortrijk, p. 60-6 1, 20 I 0. Uitgeverij Groe
ninghe, Kortrijk. 

22 S.N., Insti/ut Médica/ du Doeleur Valcke à Courtra i, Traitement des affeelions rlmmalismales et goutteuses et 

de /'obésité par les ba ins de vapeur généroux et locaux, Ie massage et la mécanothérapie, I 0 pp., s.d. Beyaert

Sioen, Courtra i. 11 J. V ALCKE, La sudothérapie er la sudation à domicile, 37 pp., 190 I. Vanbuggenhoudt, 

Bruxelles. // J. VALCKE, A few worels abo111 Sudotheropy, Potenred apparotus for general and local vapour 

baths at home and reguialed sudation, 56 pp., 1904. Beyaert, Courtray. 
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INSTITUT MÉDICAL 
du Docteur VALCKE 
:: :: :: 1 COURTRAl :: :: :: 

Traitement des Affeelions Rhumatismales 
:: et Ooutteuses et de I'Obésllé :: 
~-~-- .. ~LI'S 
BAINS OE VAPEUR O~ÉRAUX ET LOCAUX 

LE MASSAGE ET LA MÉCANOTHÉRAPIE 

Fig.9 Voorgevel (links) en trappenzaal (rechts) in de centrale hal van het Instituut voor Hydrotherapie 
van dr. Jules Valcke in de Sint-Amandslaan (JB533, p. I en p. 5, SBK). 

mecanotherapie (fig. 1 0), een kapel, een tuin met vijver en een woning voor de behan
delende geneesheer en zijn familie (fig. 11). Al naar gelang het comfort en de aard 
van de kamer schommelde de dagprijs voor een verblijfin Valcke 's instelling tussen 6 
en 10 frank. Voor stoombaden of een massage, alsook voor alle toegediende genees
middelen moest nog worden bijbetaald. Volgens dr. José Van Laere (zie: voetnoot 21) 
was Jules Valcke de pionier van de fysiotherapie in Kortrijk. 

Daar Valcke's instituut voor hydrotherapie pas begin 1913 zijn deuren opende 
mag men ervan uitgaan dat de aanwezigheid van Valcke op de WT 1913 vooral tot doel 
had zijn instelling en behandelingstechnieken bij het grote publiek kenbaar te maken 
en aan te bevelen. Het succes en de werking van de instelling was jammer genoeg 
van zeer korte duur. Hetjaar na de plechtige opening brak de Eerste Wereldoorlog uit 
en werd het gebouw door de Duitsers bezet. Daarbij komt nog dat de stichter van het 
instituut amper twee jaar na het einde van de oorlog 14-18 overleed. 
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Fig. I 0 Toestellen voor het toepassen 
van lokale en a lgemene stoombaden 
ontwikkeld door dr. J. Valckc (JB49l, p. 
33 en p. 43, SBK). 

Fig. II Dr. Jules Valcke, zijn echtgenote 
Léonie Vansteenbrugge, vier van hun 
kinderen en principaal Jozef Eghels van 
het Sint-Amandscollege, in de centrale 
hal van het Instituut voor Hydrotherapie 
(archief I. Van Canneyt, Kortrijk). 
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Volgens een Jaarboek van Kortrijk, in 1910 in Brussel uitgegeven23
, bevond 

zich in dat jaar aan de Zuidlaan (de huidige Minister Tacklaan) nr. 151 een badhuis 
van dr. Yalcke ("Bains à vapeur du Dr. Valcke"). Het was een zestal huizen van het 
kruispunt met de Aalbeeksesteenweg verwijderd en paalde aan de breiwerkfabriek 
van Alfons Laigneil-D'Hondt, een jongere broer van kunstpottenbakker Pieter-Jozef 
Laigneil (zie: groep XII). In het Joseph de Bethunefonds, in de Stedelijke Bibliotheek 
van Kortrijk (SBK), bevinden zich twee exemplaren van een "BON pour un bain de 
vapeur (bain russe) et une douche à l'lnstitut du Doeleur Valcke, rue de Capucins 
à Ostende. Prix: Cinq francs". Die documenten bewijzen dat Valcke niet alleen in 
Kortrijk over een badhuis of instituut beschikte maar op een bepaald moment ook 
aan de Belgische kust professioneel actief was. Uit een reclamekaart die hij in 1903 
liet ronddelen- Valcke oefende toen nog zijn praktijk uit in de Roeland Saverystraat 
- kan men opmaken dat bij stoombaden voor vrouwen, die bij hem aan huis werden 
georganiseerd, religieuzen voor de nodige bijstand zorgden. Anderzijds konden 
mannen tijdens hun behandeling een beroep doen op de goede diensten van 'een 

vertrouwenspersoon'. 

Op de WT 1913 werd Jul es Yalcke met een zilveren medaille vereerd. In 
vroegere jaren was hij met zijn wetenschappelijk werk ook al verschillende keren 
gelauwerd. Zo ontving hij een gouden medaille op een internationale bijeenkomst in 
Grenoble in 1902 en de hoogste onderscheiding op een internationale meeting die in 
1903 in de zuid-Franse stad Biarritz plaatsvond. 

• GROEP IV: Materieel en wijzen, over het algemeen, voor de werktuigkunde 

De deelnemers aan Groep IV hadden hun stand in de Hal van de Machines, 
een reusachtig gebouw gelegen langs de Natiënlaan. Dit gebouw grensde aan en was 
verbonden met het Paleis van de Elektriciteit (groep V) en dat van de Metallurgie en 
de Kleine Werktuigen (groep XI). Het waren drie bouwwerken in zuivere art nouveau 
stijl en naar een ontwerp van de Gentse architect Geo (Joris-Jan) Henderick24 (fig. 5). 
In de enorme Hal van de Machines, waarin de naamloze vennootschap Ancfens 

23 Annuaire de Counrai comprenamles adresses des habitants de Courtra i et son Agglomération 1910, 50 pp., 

1910. Les lmprimeurs Réunis, Bruxelles. 
24 G. DESEYN, N. POULAIN & R. VAN DOORSELAER, Geo Henderick 1879-1957, 95 pp., 1984. Een uitgave van 
het Gentse stadsbestuur naar aanleiding van een tentoonstelling in het Museum voor Sierkunst. Snoeek-Ducaju 

& Zoon N.V., Gent. 
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Fig.l2 Binnenzicht van de Hal van de Machines op de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 
(G. Drèze, Le Livre d'Or de I'Exposition universelle et internationale de Gand 1913, p. 217, s.d.). 

Ateliers Van Den Kerchove en de Werkhuizen gebroeders Carels25 zowelletterlijk als 
figuurlijk centraal stonden, kon de expobezoeker zich vergapen aan allerlei stoom- en 
drijfwerktuigen, toestellen van algemene werktuigkunde en machines voor metaal
en houtbewerking (fig. 12). 

De enige vertegenwoordiger uit Kortrijk in deze tempel van de zware 
industrie was de firma Van Eecke, Gheysens & e•. Aan het hoofd van dit bedrijf, dat 
tot de klasse 20 (allerlei drijfwerktuigen) behoorde, stonden twee werktuigkundige 
ingenieurs die hun werkplaatsen en kantoren hadden in de Groeningestraat nr. 29. 
Zoals op de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1910, pakte het bedrijfVan Eecke, 
Gheysens & ec in Gent uit met zijn stadsgas-, dik-essence- en armgasmotoren van 

25 R. DE HEROT & G. DESEYN, met een bijdrage door P. VANDEWALLE, Onder stoom. Aspekten van de ge

sclziedenis van de stoommachine, 198 pp., 1983. Een uitgave van het Gentse stadsbestuur en het Museum voor 
Industriële Archeologie en Textiel naar aanleiding van een tentoonstelling in het Centrum voor Kunst en Cul
tuur, in de Gentse Sint-Pietersabdij. De werkhuizen Van Den Kerchove werden opgericht in 1825 en de firma 
Carels in 1838. 
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Fig.l3 Briefhoofd van de firma Van Eeeke, Gheysens & Cic, met een afbeelding van de motor 'La 
Fourmi' , het pronkstuk van het bedrijf. 

l tot 25 paardenkracht (met merknaam "La Fourmi") en met diverse types van drijf
werktuigen en pompen (fig.13). Door de Internationale Jury voor de Beloningen werd 
de firma met een gouden medaille gehonoreerd. 

Charles Van Eecke werd geboren in Kortrijk op 26 november 1876. Niet 
alleen zijn vader Emile, die mecanicien, machinebouwer en leraar was aan de Ecole 
lndustrielle de Courtrai, maar ook zijn grootvader Charles, handelaar in likeuren en 
tabak, waren afkomstig van Langemark Toen Charles Van Eecke jr. nog kind was 
woonde hij met zijn ouders achtereenvolgens in de Oude Vestingstraat, de Grote 
Hallenstraat (de huidige Burgemeester Reynaertstraat en de zuidkant van het huidige 
Schouwburgplein) en de Moeskroenstraat (nu een deel van het Conservatoriumplein). 
In het kader van zijn opleiding tot ingenieur verbleef hij op het einde van de 19dc en 
in het begin van de 20stc eeuw tijdelijk in Sint-Joost-ten-Node. Op 22 oktober 1903 
trad hij in Sint-Gilles (Brussel) in het huwelijk met Claire Duhot, afkomstig uit de 
hoofdstad. 

Het echtpaar Van Eecke-Duhot vestigde zich kort daarop in de Groeningestraat 
nr. 27. Hun huwelijk bleef kinderloos. In de werkplaatsen, gelegen naast hun 
woonhuis, was van 1901 tot 1919 het bedrijfVan Eecke Charles en later dat van Van 
Eecke, Gheysens & Ci• gevestigd. De voornaamste activiteit van deze bedrijven was 
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de bouw van machines aangedreven door elektromotoren en o.m. gebruikt of met 
toepassingen in de automobielindustrie. De bedrijfsgebouwen van deze firma's lagen 
waar zich in de 19de eeuw een gedeelte van de voormalige mechanische weverij van 
Jean François Catteaux-Gauquié26 en zijn zoon Emile bevond. Charles Van Eecke 
overleed op 25 mei 1916 te Ukkel, bij Brussel. Hij was nog geen veertig jaar oud . 

Charles Van Eecke was van 15 januari 1912 tot aan zijn dood liberaal 
gemeenteraadslid van Kortrijk. Hij werd verkozen op 15 oktober 1911 en begon 
zijn mandaat, samen met Albert Degryse (32.1) van de katholieken, op de eerste 
zitting van de gemeenteraad van 1912. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de 
kantoren van de lokale bevoorradingscommissie (P.B.C.), belast met de verdeling van 
de levensmiddelen en de opbrengst van de oogst, een onderkomen in de gebouwen 
van Van Eecke, Gheysens & Ci•. In 1913 was Van Eecke erelid van de GOKKen 
voorzitter van de Liberale Volksbond (Ons Huis). Na zijn dood werd het bedrijfVan 
Eecke, Gheysens & Cie geliquideerd (1919) en de terreinen verkocht aan Omer Saey, 
die er zijn ijzer- en metaalhandel in onderbracht. 

Een reclame uit het Jaarboek van Adressen van Kortrijk/Annuaire des 
Adresses de Courtrai, in 1931 uitgegeven27, leert ons dat na de stopzetting van het 
bedrijf Van Eecke, Gheysens & Cie, de motoren met merknaam "La Fourmi'', het 
paradepaardje van deze firma, nog een aantal jaren verkocht (en misschien ook gepro
duceerd?) werden door machinebouwer en -reparateur Henri Corneillie, woonachtig 
in de Groeningelaan nr. 23. Of Corneillie voor het overlijden van Van Eecke in het 
bedrijfVan Eecke, Gheysens & Cicwas tewerkgesteld, is ons niet bekend. 

Misschien is het nog interessant te vermelden dat Charles Van Eecke jr., 
dankzij zijn bloeiende fabriek van motoren, de tweede Kortrijkzaan was die over 
officieel geregistreerde autoplaten beschikte28. Alleen Henri Rage-Orban de Xivry, 
handelaar in meststoffen uit de Rijselsestraat, ging hem in dit opzicht voor. Terwijl 
Rage één auto had beschikte Van Eecke over vijf geregistreerde platen (de nummers 
519, 3263,4930,4931 en 4942). Vier waren bestemd voor een wagen en één voor 

26 Meer over de katoenweverij, spinnerij en ververij van het echtpaar J.F. Catteaux-Gauquié en hun zoon Emile 
in: E. VAN HOONACKER, Kortrijk op porseleinkaarten 1840-1865, p. 59-6 1, 2007. Uitgave in eigen beheer, 

Kortrijk. // Jean Catteaux, in 1800 in Moeskroen geboren, overleed in 1871. Toen hij stierf woonde hij in bij 

zijn zoon Emile, echtgenote en kinderen. Hun huis lag naast het klooster van de Arme Klaren-Coletinnen in de 
Groeningcstraat. 

27 Een uitgave van J. Vermaut, Langesteenstraat in Kortrijk. Het bock telt 634 pp. 

28 Amwaire générale de /'Automobilisme beige publié d 'après les docwne/1/s officiels et c/assé par ordre nu

mérique des plaques, 1906. Monet & Van der Smissen, Bruxelles. Inlichtingen bereidwillig verstrekt door de 
heer Gaston Deleersnijder uit Kortrijk. 
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Fig.l4 Reclamefolder uit 1898 van het rijwielenbedrijf van Hector Gheysens: titelblad (links) en 
kenmerken en prijzen van fietsen voor volwassenen (rechts) (JB 1994, p.5 en p.7, SBK). 

een motorfiets. Als eigenaar van vier auto's deed niemand in West-Vlaanderen hem 
dat voor 1906 na. Ook Charles' vader was onder de eerste Kortrijkzanen om van deze 
luxe te genieten. 

Hector Gheysens werd in 1873 in Harelbeke geboren. In februari 1895 trad 
hij in Heule in het huwelijk met Eudoxie Coussement. Beiden kwamen in december 
1895 in Kortrijk wonen, komende van Heule. Op het einde van de 19dc eeuw was 
Rector rijwielmaker. Het jonge paar Gheysens-Coussement woonde aanvankelijk 
in de IJzerweglaan (de huidige Spoorweglaan). Drie jaar later verhuisden ze naar de 
dichtbij gelegen Sint-Janslaan en in 1904 naar een woning op het Plein. Hun verblijf
plaats op het Plein lag op zeer korte afstand van het bedrijf waar Gheysens onder
tussen, in samenwerking met Charles Van Eecke, het beroep van meester-mecanicien 
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en machinebouwer uitoefende. In 1920 woonde het gezin Gheysens-Coussement in 
de Minister Liebaertlaan en later in een werkhuis met garage voor machinebouw, dat 
hij samen met zijn zoon en enig kind Julien uitbaatte, in de Gentsesteenweg. Julien 
Gheysens (geboren te Kortrijk in 1897) was, zoals zijn vader, werktuigmaker van 
beroep. Rector Gheysens overleed in de Gentsesteenweg op 13 december 1935. Zijn 
echtgenote stierf vier jaar later. 

In het Joseph de Bethunefonds (SBK) vindt men een reclamefolder-29 uit 1898 
van het huis Rector Gheysens (fig. 14). Hij geeft interessante inlichtingen in verband 
met de rijwielen die onder Rectors leiding in de toenmalige IJzerweglaan werden 
gebouwd en te koop aangeboden. De prijs van een fiets voor een volwassen persoon 
ging van 325 frank (een Machine de Luxe) tot 180 frank, afhankelijk van het gewicht 
en de uitvoering. Het prijskaartje van een kinderfiets schommelde tussen 250 frank (in 
luxe-uitvoering) en 100 frank. In 1888 werd in Kortrijk de Vélo-Club Courtraisien30 

boven de doopvont gehouden. In december 1899 was Rector Gheysens bestuurslid 
van de Kortrijkse Velo-Club Dreyfus31• Het lidmaatschap bedroeg 6 frank, jaarlijks te 
betalen. Het reglement van de Velo-club Dreyfus vermeldt dat H. Gheysens in deze 
vereniging de functie van 'Wegbevelhebber' waarnam. 

• Groep X : Voedingsmiddelen 

Groep X, die zoals groep 111 een onderkomen vond in het zuidelijke gebouw 
van het Paleis voor Luxe-industrieën, was voorbehouden aan firma's en eenmansbe
drijven uit de voedingssector. Volgende branches van deze nijverheid kwamen in Gent 
aan bod: materieel en processen van de voedingsindustrie, meelwaren en bijhorende 
waren, voortbrengselen van de brood- en pasteibakkerij, verduurzaamde levensmid
delen (vlees, vis, groenten en fruit), suiker en suikergebak (met inbegrip van opwek
kende en prikkelende middelen), wijn en brandewijn, stroop en likeur (inclusief 
allerlei sterke dranken en alcohol voor gebruik in de nijverheid), en ten slotte aller
hande dranken zoals appel- en perenwijn, bier en andere op basis van graangewassen, 
gegiste dranken en kunstmatig spuitwater. Onder de deelnemers aan groep X waren 
er drie uit Kortrijk: de firma's C. Vandevenne & ec, P. Tack enE. Declerck. 

29 Construction de Vélocipèdes, Hector Gheysens. Boulevard du Chemin de Fer, 18. Courlrai. 8 pp., 1898. 
lmprimerie v·~ Nys & Fils, Courtrai (JB 1994, SBK). 
30 S.N., Vélo-Ciub Courrraisien, Règlement, 9 pp., 1895. Imprimerie Mécaniquc Nuytten Woutermaertens. 
(JB 1857, SBK). 

31 S.N., Velo-Club Dreyfus te Kortrijk, 6 pp., 1899. Volksdrukkerij w·~Nys en Zonen, Konrijk. (JB I 963, SBK). 
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Fig.l5 De monumentale woning van Charles Vandevenne in de Doorniksewijk naar een ontwerp 
van architect Jean Robert Vanhoenacker. 

Op de WTI913 stelden in klasse 56 (meelwaren en bijhorende waren) 
molenaars uit zowat alle Belgische provincies hun producten tentoon. De maalderij 
van Charles Vandevenne & Ci• was één van de vier vertegenwoordigers uit de provincie 
West-Vlaanderen. Twee andere kwamen uit Brugge en een derde uit Diksmuide. Door 
de jury van de tentoonstelling werd aan C. Vandevenne & Ci•een Grote Prijs toegekend. 

Charles Vandevenne was een zoon van Karel Francis Vandevenne ( 1811-
1887), van 1840 tot 1887 liberaal burgemeester van Zwevegem, en een jongere 
broer van notaris, volksvertegenwoordiger en senator Raymond Vandevenne (1843-
1926)32. Charles, meester-mulder, werd geboren te Zwevegem op 30 juli 1850. Eind 
juli 1874 vestigde hij zich te Kortrijk in de Budastraat. Op het einde van 1880 kreeg 
hij hier het gezelschap van Henri Devos, die voorheen met zijn ouders, broers en 
zussen in de Oude Kasteelstraat woonde. Charles Vandevenne huwde op 7 oktober 
1882 in Elsene met Berthe Meeûs, geboren in Antwerpen op 11 mei 1864. 

32 B. ALMEY & J. BATAILLE, Een en ander over de Familie Vandevenne te Zwevegem, Curiosa, Maandblad voor 
de Vrijelijdsbesleding, Interclub vzw Curiosa Harelbeke-Kortrijk-Zwevegem, p. 11-1 6, november 2009. IJ 8. 
ALMEY, Nog meer over de Familie Vandevenne, Curiosa, Maandblad voor de Vrijelijdsbcsleding, I nierclub vzw 
Curiosa Harelbeke-Kortrijk-Zwevegem, p. 14-15, december 2009. 
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De jonggehuwden woonden aanvankelijk in de Doorniksewijk nr. 18. Ze 
hadden twee kinderen, Louise en Caroline. In 1909 liet de familie Vandevenne
Meeûs iets verder in de straat (Doorniksewijk nr. 70, nu nr. 66) een monumentaal 
neoclassicistisch huis33 (fig. 15) optrekken, met prachtig interieur34 en ontworpen 
door de Kortrijkse-Antwerpse architect Jean Robert Vanhoenacker (1875-1958)35• Op 
die plaats bevond zich voorheen de boerderij van groentenkweker Georges Vanden 
Driessche36. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de familie Vandevenne-Meeûs, 
zoals vele andere gezinnen in de buurt, uit haar huis gezet omdat het geruime tijd 
een verblijf- en vergaderplaats was van de bezetter37. Vandaag is in dit herenhuis het 
advocatenbureau Monard-D'Hulst gevestigd. 

Ernest Devos en Charles Vandevenne richtten in 1884 een maalderij op aan 
de westkant van de Kapucijnenstraat (fig. 16). Voordien was dit industrieel pand 
eigendom van Félix Louis Dassonville-de Slee; die woonde aan de achterkant van 
het gebouw, in het huis 'La Cigogne'38, dat uitgaf in de Budastraat. Félix Louis 
Dassonville was op een bepaald ogenblik genoodzaakt zijn eigendom te verkopen om 
financiële problemen uit de wereld te helpen die door een van zijn kinderen39 waren 
veroorzaakt. Hij verliet de Budastraat in juni 1875. 

Charles Vandevenne was niet alleen een gedreven en succesvol industrieel. 
Hij zette zich ook in voor de cultuur en het sociale leven in de Groeningestad. Hij 
was erelid van de GOKKen de Société des Beaux-Arts de Courtra i. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog waren Charles en zijn echtgenote zeer begaan met het lot en welzijn 
van hun stadsgenoten. Charles Vandevenne, eigenaar van de Kortrijkse Bloem
molens (fig. 17) en tijdens de Eerste Wereldoorlog veroordeeld en gedeporteerd, 

overleed op 7 september 1928. 

33 P. DEBRABANDERE, Kortrijkse gevels van neoklassicisme tot nieuwe zakelijkheid, Verhandelingen uitgege
ven door De Leiegouw, VIII, p. 75, fig. 69, 1983. 
34 PH. VAN BELLINOIIEN, A. GOETHALS & B. D'HEYGERE, Kortrijk, residentieel e1fgoed, p. 54-55, 2005. 
Lions Club Korlrijk. 
35 H. LEVS, Jean Robert Vanhoerweker 1875-1958, Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheid
kundige Kring van Kortrijk, nieuwe reeks, LXX, p. 39-172, 2005. 
36 E. VAN HOONACKER, Duizend Kortrijkse straten, p. 113-117, 1986. Uitgave in eigen beheer, Kortrijk. 
37 E. VAN HOONACKER, Kortrijk 14-18. Een stad tijdens de Eerste Wereldoorlog, 462 pp., 1994. Uitgave in 
eigen beheer, Kortrijk. 
38 Deze naam wijst misschien op een verband met de brouwerij Den Ovaertsnest die in de J4de-J8dc eeuw in 
dit gedeelte van de Burlastraat gevestigd was (E. VAN HOONACKER, Duizend Kortrijkse straten, p. 71, 1986). 
39 Internetsite: Généalogie de la Familie Dassonville Xlll bis - Félix-Louis-Joseph Dassonville-de Slee, of 
http:J /www.dassonvi lle. be/13 %20 Fe I i x %20-%20deslee/ 13-Fel ix -deslee.htm. 
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Fig.l6 Spotprent met de afbeelding van de graanzuiger van de Bloemmolens van Kortrijk (links), de 
huizen op de Broelkaai, de Burgemeester Tayaertstraat en de noordelijke Broeltoren. Boven op de 
graanzuiger is Ernest Devos afgebeeld (archiefL.A. Vandenbogaerde, Kortrijk). 

Fig.l7 De Bloemmolens van Kortrijk in de Kapucijnenstraat in het midden van de 20' .. eeuw. Rechts 
bemerkt men de Brouwerij van 'de kleinen Tack' (SAK). 

In klasse 62, met o.m. de 'Collectiviteit van de Belgische Brouwers' en 
voorbehouden aan bedrijven die zich toelegden op de productie van alle soorten 
dranken zoals appel- en perenwijn, bier en andere dranken op basis van graange
wassen, gegiste dranken en kunstmatig spuitwater, waren heel veel exposanten. De 
officiële catalogus vermeldt er 386. Ze kwamen uit alle belangrijke steden en veel 
kleine gemeenten van overal in bet land. Het aantal deelnemers uit Kortrijk was 
minimaal: de brouwerij van Pierre Antoine Tack in de Handboogstraat en het bedrijf 
Eau Minérale Naturelle du Pottelberg van Emile Declerck. 

In het begin van de 2051e eeuw was nogal wat negatieve kritiek op het verbruik 
van bier in België. Als reactie hierop40 zag bet Belgische Brouwersverbond zich 
verplicht om naar aanleiding van de WT1913 een boekje uit te geven. In de inleiding 
leest men o.m. het volgende: "In vele werken en geschriften ontmoet men grove 
dwalingen, die het publiek aangaande de voedings- en gezondheidshoedanigheden 
van het bier IN DWALING brengen. De schrijvers, die gewoonlijk niet hel minste 
begrip hebben van de bierfabrikatie, herhalen en overdrijven een hoop dwaasheden 
die zij in oude en verachterde werken hebben opgezocht. Het is om die VALSCHE 
LEERSTELSELS tegen te werken dat wij het publiek de zuivere waarheid nopens de 
bielfabrikatie gaan voor oogen leggen en de voordeelen doen uitschijnen die het 
gematig gebruik van onzen NATJONALEN DRANK kan opleveren". 

Na een zeer korte beschrijving van de fabricage, samenstelling en voedings
waarde van het bier wordt deze 'VERSTERKENDEN en GEZONDEN' drank door 
de uitgever ook toegelicht van uit het oogpunt van de menselijke fysiologie, de 
gezondheid en zijn sociale functie. Daaruit de volgende passage: "Ten allen tijde is 
het bier aanbevolen geweest in de leefregels der zieken. De geneesheren schrijven het 
voor aan zenuwachtige en herstellende personen. Het is een aan Ie prijzen middel 
tegen de «neurasthénie». Ten tijde van besmettelijke ziekten is het bier aan Ie bevelen, 
de «microben» daarvan kunnen IN HET BIER niet leven. 

Pierre Antoine Tack was de enige vertegenwoordiger van de Kortrijkse 
brouwindustrie op de WT 1913. Hij was een telg van de brouwersdynastie Tack41

, 

die meer dan twee eeuwen de bierproductie in Kortrijk beheerste, en zoon van 

40 S.N., Wereldtellfoonstelling van Gent 1913, Belgisch Brouwers Verbond, Het Bier, 8 pp., 1913. lmprimerie 
La Meusc, Liège. 

41 P. DEBRABANDERE, Kortrijkse brouwers en herbergen in de 19* en 20"' eeuw, De Leicgouw, XXXVII, p. 

3-44, 1995. 11 S.N., Van brouwers en brouwerijen, De Brouwerij Tack te Kortrijk, Curiosa, Maandblad van de 
Vrijetijdsbesteding, Interclub vzw Curiosa Harelbeke-Kortrijk-Zwevegem, p. 25-30, oktober 2009. 
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- l.e pont ~~~la l.ys . 

Fig.l8 De herberg Au Pont de la Lys in de Leiestraat en de brouwerij van 'de groten Tack' in de 
Handboogstraat. De foto dateert van ca. 1905. 

brouwer Pier re Armand Tack ( 1818-191 0)42, politicus van de Katholieke Partij. Pierre 
Armand was meer dan vijftigjaar volksvertegenwoordiger en korte tijd ook minister 
van financiën (1870), in opvolging van de liberaal Walthère Frère-Orban. Ter ere 
van Pierre Armand werd in het begin van de 2051

• eeuw de naam van de Zuidlaan 
(Boulevard du Midi) in Kortrijk omgetoverd in Minister Tacklaan. Pierre Armand 
Tack (in de volksmond 'Peetje Tack') woonde lange tijd met zijn echtgenote Sophie 
Roe is en zijn gezin in de Handboogstraat nr. 1, waar de indrukwekkende gebouwen 
van 'den groten Tack' het stadsbeeld beheersten (fig. 18). Ze hadden drie kinderen en 
Pierre Antoine was het oudste. 

Pierre Antoine Tack werd geboren in Kortrijk op 2 januari 1855. In 1882 
trad hij in het huwelijk met Irma Thienpont, een dochter van wijnhandelaar en 
-producent Kamiel Thienpont uit Etikhove. Na hun huwelijk namen ze hun intrek in 
de Handboogstraat nr. 1 terwijl vader Pierre Armand en zijn echtgenote zich op een 
andere plaats in de stad gingen vestigen. PierreAntoine en Irma hadden zes kinderen. 

42 F. GERMONPREZ, Kortrijkse Figuren, , ... reeks, p. 63-64, 1965. Uitgave van het Komitee voor Initiatief van 
het Kortrijkse, V.Z. W. 

44 

In 1904, negen jaar na de geboorte van Marie Virginie, hw1 jongste kind, stierf lrma 
en kort daarop ook Joseph Camille, het tweede kind van het gezin. Pierre Antoine 
Tack woonde tot aan zijn dood, op 5 juni 1925, in de Handboogstraat 

In tegenstelling met en tot grote ergemis van zijn vader, was Pierre Antoine 
Tack allesbehalve een voorbeeldige zakenman. Volgens P. DEBRABANDERE (zie: 
voetnoot 41) had hij veel belangstelling voor hanengevechten en was het gokken 
zijn voornaamste bezigheid. Niet verwonderlijk bijgevolg dat onder zijn beheer en 
mede door de oorlogssituatie en de naoorlogse perikelen de brouwerij, waarvan hij de 
leiding waarnam, al snel in de problemen kwam. Na zijn dood werd de bierproductie 
in het bedrijf zei fs volledig stopgezet en de brouwerszaak omgevormd tot een depot 
en distributiepunt van de Brusselse brouwerij Van den Heuvel (fig. 19). 

P.A. Tack, die zich op de WT1913 aansloot bij de 'Collectiviteit van de 
Belgische Brouwers', werd, zoals alle leden van die groep en ondanks de agitatie 
tegen het bier, bedacht met een Grote Prijs. Op die manier gaf de Internationale 
Jury voor de Beloningen het Belgische Brouwersverbond een steuntje in de rug. Dat 

Brouwerij 
TACK & Cie 

tlandboogstraal, TE KORTRIJK 

Uitzet en bruin BIER 
FLESSCHEBIER 

BOCK & DOBBEL 

LIMONADES, GAZEUSES ARTtstENNES 
ET SIPHONS HYGieNIQUES. 

Marque déposée: L'EPERVIER 

Ruc de I' Arc·A·main, COURTRAl 

OLIJQ[IJOCIJmDCIJO!XJOCIJOLIJClJO(I] 

Dépot des Brasseries VANDEN HEUVEL ~ C'' 

C. B. C. 
Centrale Brassicole Courtraisienne 

socun-e cooPeRAnve 

Rue de l'Arc·à·main, COUR'I'RAI 
T&pbooc , IS9 

Fig.l9 Een advertentie (links) voor de firma Tack & Ci• uit 1910 (JB2082, p. 82, SBK) en een 
reclamekaartje en etiket van de Centrale Brassicale Courtraisienne (C.B.C.) (rechts) (archief L.A. 
Vandenbogaerde, Kortrijk). 
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schreef in zijn folder: "Het aleootisme veropenbaart zich niet bij de bierverbruikers. 
De alcoolische dranken, brengen verwarring voort in alle zedelijke orde; zij verdier
lijken en verzwakken de zintuigen terwijl het bier eene bron is van welstand en vrede. 
Het verbruik van bier bevoordeligen tegen de sterke dranken, is het beste middel om 
het alcoolismus te bestrijden". 

Op 21 augustus 1913 brak op de Gentse expo brand uit in het Paviljoen van 
Spanje. Het gebouw werd volledig vernield. Samen met dit paviljoen gingen nog een 
aantal kleinere gebouwen in de buurt in de vlammen op43: het café-restaurant van de 
Balkan, een sigarenwinkel van de firma Van Ghelder, de herberg Vlaamse Tapperij, 
de confiserie Mayard en het Etablissement Bieren van Stasegem. Dit fait divers toont 
aan dat er in Gent, naast de officiële deelnemers uit Kortrijk, nog andere brouwerijen 
uit het Kortrijkse aanwezig waren. Ze serveerden doorgaans hun bier in kiosken of 
kleine paviljoentjes die op verschillende plaatsen van de expo te vinden waren. Geen 
maand na de brand in het Spaanse paviljoen vielen nog andere expogebouwen ten 
prooi aan het vuur. Deze keer was de Belvédèrelaan4\ de verbindingsstraat tussen 
de Natiënlaan en het park van de attracties (Charles de Kerchovepark), de plaats van 
het onheil. Onder de gebouwen die toen in de as werden gelegd was ook het café
restaurant Burgerhuis waar de leden van de GOKK tijdens hun bezoek aan de expo 
de lunch hadden genomen. 

Emile Declerck45 (fig. 20) was burgerlijk ingenieur en leidde op de Pottelberg 
een bedrijf van mineraalwater dat bekend stond als Eau Minérale Naturelle du 
Potte/berg. Hij werd geboren in de Guldensporenstad op 19 januari 1872. Zijn vader 
Leopold was meester-molenaar. Victorine Duquennoy, zijn moeder, had de Franse 
nationaliteit en was afkomstig van Rijsel. Leopold en Victorine huwden in Rijsel 
op 6 februari 1869 en hadden vier kinderen: Paul, Emile, Victor en Richard. Op het 
ogenblik van Emile's geboorte woonde het gezin op de Kasteelkaai. Toen de volks
telling van 1890 plaatshad was de familie in de Wetstraat (de huidige Burgemeester 
Nolfstraat) gehuisvest. 

In februari 1900 trad Emile in het huwelijk met Marie-Anne Renaux. Het 
koppel installeerde zich op de Pottelberg, waar ook Emile's schoonvader, Pierre 

43 E. DE KEUKELEIR E, De Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent, 352 pp. (zie p. 282), 2004. Uitgave in eigen 

beheer, Gent. Dit werk werd opgesteld met gegevens uit Gentse kranten. 

44 E. DE KEUKELAERE, De Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent, p. 293-294, 2004. Uitgave in eigen beheer, 

Gent. 

45 De naam Declerck wordt in de literatuur en op verschillende folders van het bedrijf op uiteenlopende wijzen 

(De Clerck, Declerck, De Clercq, enz.) geschreven. ln onze tekst houden we het bij de schrijfwijze die op de 

geboorteaangifte voorkomt. 
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Fig.20 Emile Declerck (archiefF. Decock, Marke) 
en een geëmailleerde plaat van het bedrijf 
Eau Minérale du Pottelberg 
(archief L.A. Vandenbogaerde, Kortrijk). 

EAU MINéRALE 

t 
• 

Renaux, zijn verblUfplaats had. Deze laatste was afkomstig van Thy-le-Chäteau, 
vandaag een deelgemeente van Walcourt, in de provincie Namen. Pierre Renaux 
was gedelegeerd administrateur en directeur van de N.V Dakpannenfabriek van de 
Pottelberg en geruime tijd consul van Frankrijk in Kortrijk. Voor meer informatie 
over het leven en de professionele verwezenlijkingen van deze gedreven en succes
volle zakenman verwijzen we naar de beschrijving van de Kortrijkse deelnemers aan 
groep XII (klasse 72), waartoe de N.V Dakpannenfabriek van de Pottelberg behoorde. 
Emile Declercks echtgenote stierfin de Groeningestad in aprill918. Pierre Renaux 
overleed amper drie maand later, nadat hij eind juni 1918 het slachtoffer werd van een 
vliegtuigbom op de Pottel berg. Emile Declerck stierfin Kortrijk op 15 november 1930. 

De deelname van Emile Declerck aan de WT1913 bezorgde hem een 
Ereprijs. Zoals blijkt uit een briefhoofd van de firma Pottelberg Monopole S.A. van 
kort na de Tweede Wereldoorlog viel Declerck voor de Eerste Wereldoorlog ook bij 
veel andere gelegenheden in de prijzen, nl. op de Wereldtentoonstelling van 1910 
in Brussel, in Charleroi (1911), Antwerpen (1911) en Turijn (1911). Vanaf 1910 
mocht hij er zich ook op beroemen gebrevetteerde leverancier te zUn van Maria van 
Hohenzollern-Sigmaringen46

, Gravin van Vlaanderen (fig. 21). Het mineraalwater dat 
de firma Declerck op de markt bracht werd, naar eigen zeggen, opgepompt vanop 
een diepte van ongeveer 200 m onder het aardoppervlak. Dit was mogelUk dankzij 

46 Maria van Hohenzollern-Sigmaringen (1845-1912) huwde in 1867 in Berlijn met Filips van Saksen-Coburg

Gotha (1837- 1905), Graaf van Vlaanderen en jongste broer van koning Leopold 11. Ze was de moeder van 

koning Albert I en overgrootmoeder van onze huidige vorst, Albert II. 
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Fig.21 Etiket afkomstig 
van een fles Eau Minéra/e 
Naturelle du Potte/berg. 

een droge diepboring"7 die begin januari 1909 door de heer Behiels uit Wetteren 
werd uitgevoerd en de verwachtingen van de opdrachtgever- wat de kwaliteit en het 
debiet van het water betrof- volledig inloste. Volgens de gegevens van de Belgische 
Geologische Dienst was bet water dat indertijd, op vraag van zaakvoerder Declerck, 
werd geanalyseerd (zie verder) afkomstig uit afzettingen die zich aan de basis van het 
Tertiair (ca. 70-80 m onder het aardoppervlak) bevonden. 

Emile Declerck maakte handig gebruik van een artikel48 in het tijdschrift 
'Belgique médicale' om de goede eigenschappen van zijn natuurlijk mineraalwater 
bij artsen en gespecialiseerde instituten kenbaar te maken en tegelijk te wijzen op de 
dubieuze kwaliteit en vaak te hoge prijs van sommige bronwaters die in die tijd in de 
handel waren. Volgens de (niet nader gespecifieerde) auteur van dit artikel was het 
water van de Pottelberg het enige dat aan alle vereisten voldeed. Wanneer de schrijver 
van het artikel alludeert op de tafelwaters die in 1909 voorhanden waren komt hij tot 
de volgende conclusie: ... "Aucune, toutefois, ne réalisait, à notre connaissance, les 
conditions requises d'une eau parfaite. Cette dernière est encore à trouver: chimi
quement pure, c 'est à dire sans nitrates ou nitrites, presque entièrement dépourvue 

de chaux, bactériologiquement aseptique, et, de plus, limpide, incolore, sapide. Cet 
ensemble de qualités est /'apanage d'une eau recueillie à environ 200 m de profondeur, 
au Potte/berg, près de Courtrai". Deze beweringen werden gestaafd met resultaten 

47 Een gedetailleerde beschrijving van deze diepboring is beschikbaar in de archieven van het Koninklijk Bel

gisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Department VTI: Belgische Geologische Dienst. De boring bereikte 
een diepte van ca. 182 m onder het maaiveld (28 m boven het zeenjveau). 

48 S.N., Belgique médicale, 16"" jaargang, nr. 18,2 mei 1909. 
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van een analyse uitgevoerd door het Instituut voor Gezondheidsleer en Bacteriologie 
van de Universiteit Gent. Het water dat Declerck in de handel bracht was naar eigen 
zeggen zeer zacht, rijk aan bicarbonaten, bevorderde de spijsvertering en bezat water
afdrijvende en laxatieve eigenschappen, wat het bijzonder geschikt maakte voor de 
bestrijding van artritische aandoeningen. "Elle est la plus agréable des eaux de table 
et nerenferme aucun élément nuisib/e à la santé" klonk het. 

Ook de betrouwbaarheid van de verwerkingstechnieken en de netheid 
binnen Declercks bedrijfwerden in het geciteerde artikel, alsook in tal van reclames 
in tijdschriften, almanakken en andere publikaties duidelijk in de verf gezet en 
geprezen: "Ajoutons simptement que I 'embouteillage de /'eau du Potte /berg, se fait 
dans toutes les conditions requises d'asepsie, par les procédés les plus perfectionnés, 
en des béitiments modèles élevés au dessus du point d'émergence même de la source; 
/'absence de canalisation amenant !'eau de ce point aux ateliers de manipulation 
supprime ainsi une cause possibie d'altérations. Dans un laboratoire annexé à ces 
béitiments, un spécialistefait des analyses quotidiennes, pour vérifier d'une manière 
constante les qualités chimiques et bactériologiques de l 'eau. Celie-ei se trouve dans 
ie commerce, à des conditions qui p ermettent son usage aux personnes saines et 
malades de toutes conditions". 

Het fabrieksgebouw van de Eau Minérale Naturelle du Potte/berg, naar een 
ontwerp van architect Jules-Félix Carette (zie: Groep XII), lag langs de weg van 
Kortrijk naar Aalbeke, ter hoogte van de Pottelberg, en dateerde van 190949. Volgens 
K. COLPAERT (zie: voetnoot 49) vertoonde het gebouw gestileerde klassieke en art 
deco elementen. De fabriek ging tijdens de Tweede Wereldoorlog zo goed als volledig 
tegen de grond 50 maar werd later toch herbouwd. Vandaag bevindt er zich op die 
plaats een gebouw waar de Getuigen van Jehova bijeenkomen. 

• Groep XII: Versiering en meubelen voor openbare gebouwen en woningen 

Groep XII (klassen 66 t.e.m. 75) verenigde fabrikanten van materialen 
bestemd voor de verfraaiing en decoratie van gebouwen: vaste versiering, g lazen 
ramen, gekleurd papier en behangpapier, goedkope en luxemeubelen, tapijten, 

49 K. COLPAERT, Architect Jules-Félix Carette (1866-1927), Handelingen van de Koninklijke Geschied- en 

Oudheidkundige Kring van Kortrijk, nieuwe reeks, p. 5-194, 2006. 11 SAK, bouwvergunningsdossiers van vóór 
de Tweede Wereldoorlog; dossierdoos nr. 192, Pottelberg nr. 327 of3954. 

50 Een foto van het in 1944 gebombardeerde bedrijf is opgenomen in: J. VANBOSSELE, Kortrijk tijdens de 
tweede wereldoorlog. De ven•'Oesting van de stad, deel m, p. 167, 1988. Groeninghe Drukkerij, Kortrijk. 
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behangsels en andere stoffen voor meubilering, losse versiering en behangerswerk, 
aardewerk, kristallen en glazen voorwerpen, toestellen en processen voor verwarming 
en verlichting. De stands van deze deelnemers hadden vaak het uitzicht van afzon
derlijke salons, waarvan sommige het Eresalon van de Belgische Sectie omringden. 
Andere vonden well icht een onderkomen in het Paleis van de Architectuur. De 
deelnemers uit Kortrijk behoorden uitsluitend tot klasse 66: vaste versiering 
(J.-F. Carette, G. Devreese, P. Pauwels en J. Viérin), klasse 69: goedkope en luxemeu
belen (H. Beirnaert, gebroeders De Coene en J. Lelan) en klasse 72: aardewerk 
(S.A. Briqueteries Modernes du Courtraisis, P.-J. Laigneil en N.V. Pannenbakkerij 
van de Pottelberg). 

Onder de deelnemers gespecialiseerd in vaste versiering (klasse 66), waren er 
enkele bekende Gentse bouwmeesters, kunstschilders en beeldhouwers. We denken 
hier op de eerste plaats aan Oscar Van de Voorde51 (1871 -1938), hoofdarchitect van de 
Gentse expo, en Vatentin Vaerwyck52(1882-1959),dieopzijneentje heel Oud- Vlaendren 
ontwierp. Louis Cloquet (1849-1920) en Stephane Mortier (1857-1934) waren al 
jaren voor de WT 1913 haar deuren opende betrokken bij de grootschalige renovatie
en restauratiewerken die in het vooruitzicht van dit internationaal gebeuren in de kuip 
van Gent plaatsvonden. Ook het Gentse Sint-Pietersstation, dat kort voor de WT 1913 
werd opgetrokken, was naar een ontwerp van Cloquet. Aloïs De Beule ( 1861-1935), 
Dornien Ingels (1881-1946), Jules Van Biesbraeek (1873-1965) en Geo Verbanek 
(1881-1961) beeldhouwden enkele monumentale kunstwerken die het Erehof en de 
Natiënlaan een supplementaire aantrekkingskracht verleenden. Het standbeeld van 
het Ros Beyaert, gebeeldhouwd door De Beuleen Ingels, en het Waterkasteel, van de 
hand van Van Biesbraeek en Van de Voorde, behoren vandaag tot de schaarse getuigen 
van wat zich in 1913 te Gent in het huidige Miljoenenkwartier heeft afgespeeld. 

Jules-Félix Carette53 werd op 4 juli 1866 in Kortrijk geboren. Zijn vader 
Jules-Fidèle was advocaat en katholiek gemeenteraadslid van de Guldensporenstad. 

51 A. DEMEY, Oscar Van de Voorde, architect (1871-1938), 80 pp., 1997. Kleine Cultuurgids uitgegeven door 
het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. 
52 F. DE SMET, Valentin Vaerwyck. Zijn werk, 164 pp., 1932. Wellens, Godenne & C1•, Brussel.// A. OEMEY, 
Valenfin Vaerwyck, Van Oud-Vlaendren totnieuw Provinciehuis, 64 pp., 1993. Kleine Cultuurgids uitgegeven 

door het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. 
53 K. COLPAERT, Monografie van architect Jules-Félix Care/te (1866-1927), Verhandeling voorgelegd aan de 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent, Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, voor het 
verkrijgen van de graad van licentiaat, 124 pp. + ill. Catalogus: Deel 1: p. 1-173; Deel 11: p. 174-343. Bijlagen 
I tot Llll, 2006. 11 K. COLPAERT, Architect Jules-Félix Caretie (1866-1927), Handelingen van de Koninklijke 
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, nieuw-e reeks, p. 5-194, 2006. I/ P. DEBRABANDERE, De neo

gotische bouwlamst in Kortrijk, De Leiegouw, XXXIX, p. 3-70, 1997. 
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Fig.22 Eclectische villa met neovlaamse-renaissance-inslag in de Leeuw van Vlaanderenlaan naar 
een ontwerp van architect Julcs-Félix Carette (foto wijlen dr. Leon Devriendt). De villa werd in 
1906 opgetrokken in opdracht van dr. Alfons-Louis Depla. Ze werd in 200 I sterk verbouwd (archief 
dr. H. Devriendt, Kortrijk). 
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Jules-Félix studeerde in 1889 af als architect aan de Gentse Sint-Lucasschool en 
maakte tijdens zijn opleiding kennis met Jean-Baptiste Bethune ( 1821-1894), Joseph 
Casier en Louis Cloquet. Hij huwde op 20 februari 1892 in Doornik met Céline Théry 
(1863-1949), een inwoonster van die stad. Ze schonk hem tien kinderen. De familie 
Carette-Théry woonde achtereenvolgens in de Wetstraat (de huidige Burgemeester 
Nolfstraat), de Sint-Amandslaan en de Heilige-Geeststraat De periode 1914-1918 
was zeer beproevend voor Jules-Félix Caretteen zijn echtgenote. Op enkele jaren tijd 
verloren ze hun dochter Agnes ( 1914) én hun zoon Joseph ( 1916). Deze laatste was, 
gelet op zijn studies en opleiding, voorbestemd om zijn vader op te volgen. Daarbij 
komt nog dat Jules-Félix Carette op het einde van de Eerste Wereldoorlog verlamd 
raakte. Hij overleed in Kortrijk op 23 december 1927. Zijn grafmonument op het 
Sint-lanskerkhof werd door hem zelf getekend. 

Jules-Félix Carette, die op de WT1913 een Ereprijs wegkaapte, was op 
professioneel vlak heel productief en succesvol. Het merendeel van zijn architecturale 
realisaties waren gebouwen met een religieuze functie (kerken, kapellen, pastorijen, 
kloosters, enz.). Veel van deze bouwwerken werden op zijn initiatief of aanraden van 
meubilair voorzien dat gecreëerd was door vak- en ambachtslieden die regelmatig 
met zijn architectenbureau samenwerkten. We denken hier op de eerste plaats aan 
Kortrijkse en Gentse vaklui zoals de beeldhouwers Joseph Lelan (zie: klasse 69) en 
Aloïs De Beule, en het glazeniersatelier van Joseph Casier. Men vindt de kerkelijke 
gebouwen van Carette niet alleen in Kortrijk-stad en zijn deelgemeenten. Ook in 
andere West-Vlaamse steden en gemeenten en, uitzonderlijk, op andere plaatsen in 
ons land zijn er opgetrokken. In vele gevallen ging het om nieuwbouw. Bij andere 
gelegenheden vroeg de bouwheer aan architect Carette om verbouwings- of restaura
tiewerken uit te voeren. 

Ook de niet-religieuze bouwwerken van Carette zijn legio en van uiteenlo
pende aard (scholen, industriële panden, winkels, privé-woningen, gebouwen met 
een sociale functie, feestzalen, afsluitingsmuren, omheiningen, enz.) (fig. 22). Zijn 
opdrachtgevers waren dikwijls te zoeken in eigen familie, bij leden en bekenden van 
de Sint-Lucasbeweging en onder de talrijke organisaties en verenigingen waartoe hij 
beroepshalve of omwille van zijn sterke sociale of artistieke motivatie behoorde. De 
stij l die Carette tijdens zijn actieve loopbaan aanhield was allesbehalve vernieuwend 
en, in navolging van zijn leermeester Jean-Baptiste Bethune, altijd doordrongen van 
de neogotische traditie. 

Jules-Félix Carette was lid van de Gentse Sint-Lucas- en Sint-Thomasgilde, 
de Sint-Lucasgilde (afdeling Kortrijk) (fig. 23), de Oud-leerlingenvereniging van het 
Kortrijkse Sint-Amandscollege, de Kortrijkse Gilde der Ambachten, Neringen en 
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Fig.23 Een fragment van de ledenlijst (Gildebroeders) van de Sint-Lucasgilde, afdeling Kortrijk, 
in 1891 (archicfL.A. Yandenbogaerde, Kortrijk). 

Nijverheden en de bestuurscommissie van het toenmaligArcheologisch Museum van 
Kortrijk. Daar sommige van deze verenigingen nu en dan in of buiten de Groeningestad 
kunst- en handelstentoonstellingen of feesten voor het goede doel organiseerden was 
Carette vaak als bestuurslid, erelid of exposant op dergelijke manifestaties aanwezig. 
Ook op het ogenblik van de organisatie van de herdenkingsfeesten van 1902, naar 
aanleiding van de 600810 verjaardag van de Slag van de Gulden Sporen, werd niet 
tevergeefs op zijn medewerking een beroep gedaan. De uitgebreide vriendenkring en 
de talloze relaties die hij tijdens zijn carrière opbouwde, leverden hem hoe dan ook 
geen windeieren op. 

Godfried Devreese (fig. 24) werd in 1861 in de Groeningestad geboren en 
bracht er ook zijn jeugd door. Hij was het oudste kind van Constant, meester-beeld
houwer, en Virginie Vandewiele, muzieklerares. Het gezin Devreese-Vandewiele 
woonde in 1866 in de Budastraat maar verhuisde kort voor de geboorte van hetjongste 
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GODEFROID DEVREESE 
GRAVEUR, EN M~DAILLES 

Fig.24 Godfried Devreese, beeldhouwer 
en medaillesnijder met internationale faam 

(archief L.A. Vandenbogaerde, Kortrijk). 

kind Gul i 1875) naar de Vaartstraat Drie kinderen van Constant Devreese stierven op 
zeer jeugdige leeftijd. Eind 1885 koos Godfried Brussel als tweede verblijfplaats en 
twee jaar later vestigde hij zich definitief in de hoofdstad. Na de dood van Constant 
(november 1900) trok ook moeder Devreese uit de Groeningestad weg en ging in 
Brussel wonen. Godfried overleed in Elsene op 31 augustus 1941. 

Toen Godfried Devreese nog in Kortrijk zijn woonplaats had deed hij heel 
wat ervaring op in het atelier van zijn vader. Nadien volgde hij lessen tekenen en 
beeldhouwen aan de plaatselijke academie. Van 1881 tot 1886 werkte hij, o.m. onder 
Eugène Simonis (1810-1882)54 en Charles Van der Stappen (1843-1910), aan de 
academie in Brussel. 

54 Godfricds vader was een lievelingsleeding van Eugène Simonis. Hij was acht jaar bij hem tewerkgesteld en 

hielp bij de realisatie van het ruiterstandbeeld van Godfried van Bouillon op het Koningsplein in Brussel. Een 
maquette van dit kunstwerk werd tentoongesteld op de Eerste Wereldtentoonstelling in Londen. Simonis vroeg 

aan alle leerlingen die meewerkten aan dit standbeeld om hun oudste zoon Godfried te noemen maar alleen 

Devreese heeft zich daaraan gehouden. 
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Fig.25 Voor- en achterzijde van de plaket van de Internationale Jury voor de Beloningen gegraveerd 
door G. Devrecse naar aanleiding van de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 (archief L.A. 
Vandenbogaerdc, Kortrijk). 

Godfried Devreese was een zeer begaafd, productief en veelzijdig beeld
houwer55. Als ontwerper van medailles bad hij bekendheid tot buiten onze lands
grenzen. Dit kwam ook op de WT1913 duidelijk tot uiting56. In tegenstelling tot 
wat eerder bij de organisatie van wereldtentoonstellingen in België het geval was 
werd hij door het Uitvoerend Comité van de Gentse expo persoonlijk aangezocht 
om de medaille van de Internationale Jury voor de Beloningen te ontwerpen. Dit 
kon niemand verbazen want Devreese had toen al jarenlang een stevige reputatie als 
ontwerper van expomedailles. De taferelen die op de medaille, in opdracht van het 
Uitvoerend Comité in Gent ontworpen (fig. 25), waren afgebeeld zijn te interpre
teren als een hulde aan de haven-, industrie- en bloemenstad Gent die zijn talrijke 
buitenlandse bezoekers, de schone kunsten, de handel en de wetenschap een warm 
hart toedraagt. In totaal werden van deze medialle 10.000 exemplaren geslagen. 
Devreese, die lid was van de jury van het lle Internationaal Salon van de Medaille, 
werd eveneens verzocht om de prijsmedaille van dat salon te ontwerpen. 

55 Voor een beschrijving van zijn leven als beeldhouwer, de talrijke prijzen hem toegekend en enkele van zijn 
realisaties in Kortrijk (o.m. het Groeningemonument op de Groeningekouter en het Monument van de Oor

logsslachtoffers van 1914- 18 op de Grote Markt) verwijzen we naar: P. DEBRABANDERE, Geschiedenis van de 
beeldhouwkunst te Kortrijk, Verhandelingen uitgegeven door de Leiegouw, lfl , 199 pp., 1968 // P. DEBRABAN

DERE, Kortrijkse neogotische beeldhouwersateliers, De Leiegouw, XXXIX, p. 171-186, 1997. 11 C. ENGELEN 

& M. MARX, Beeldhouwlamst in België vanaf 1830, Deel I: A-D, 680 pp. (zie: p. 560-567), 2002. Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia 90. Algemeen Rijksarchief. 

56 E. WUYTS, Wereldtentoonstelling Gem 1913 in metaal vereeuwigd, 249 pp., 2000. Numismatica Ganda
vensis Gent. 
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LEUR RÉCEPTION CHEZ LA PUCELLE 
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LA PUCELLli : Depuis Ie tcmps qu'on perche ici m' rappclle pas avoir vu ces fio lcs ? 
L E LION: Rcgard' pas, ma p'titc. I' vienneot qu' pour faire cnragcr les aut' . . , 
Tenez I. .•.. 

Fig.26 Spottekening van het Groeningemonument tijdens één van de jaarlijkse 11 juli vieringen 
(L'Echo de Courtra i, 13 juli 1913, SBK). 
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De herinneringsplaket die naar aanleiding van het 300-jarig bestaan van 
de Sint-Michielsgilde aan de deelnemers van een aantal schermwedstrijden (met 
degen, slagzwaard of sabel) werd overhandigd, bijvoorbeeld n.a.v. de Grote Prijs 
van de Wereldtentoonstelling en die van de stad Gent, was eveneens een creatie van 
Devreese. Het file Internationaal Kunstcongres was nog een andere activiteit die 
in het kader van de WT 1913 op de expoterreinen plaatsgreep. Alle deelnemers aan 
deze bijeenkomst ontvingen een herdenkingsmedaille naar ontwerp van Godfried 
Devreese. Vermelden we tot slot dat deze kunstenaar ook de portretmedaille ontwierp 
die éénjaar na de Gentse expo, uit dank en erkentelijkheid voor zijn inzet en steun bij 
de organisatie van de WT 1913, aan toenrnalig politicus en minister Armand Hubert57 

(1857-1940) werd aangeboden. 

Zowat iedereen is het er over eens dat het Groeningemonument, dat vier 
jaar na de 60051

" verjaardag van de Guldensporenslag, met grote luister op de 
Groeningekouter werd ingehuldigd, een van de mooiste en bekendste beeldhouw
werken van Godfried Devreese is. De Maagd van Vlaanderen en de Vlaamse Leeuw, 
die z ich bovenaan het kunstwerk bevinden, inspireerden menig karikaturist naar 
aanleiding van de festiviteiten en optochten die elk jaar op de vooravond van 11 juli 
aan de voet van het standbeeld plaatsvinden (fig. 26). 

Pieter Pauwels58 (fig. 27) werd op 18 augustus 
1887 in Gent geboren. Hij was het oudste 
kind en enige zoon van Petrus ( 1852-1896), 
meubelmaker (vooral van kerkmeubilair) en 
groot voorstander van de neogotiek, en Amelia 
D'Hondt. Na succesvolle studies beeldhouw
kunst aan de Gentse Sint-Lucasschool trad hij 
op 17 februari 1912 te Kortrijk in het huwelijk 
met Marguerite Croquison (Kortrijk 1881 -
Kortrijk 1947). Pieter Pauwels werd op 2 april 
1912 voor de eerste keer in de Kortrijkse bevol
kingsregisters opgetekend. Hij kwam toen van 
de Schouwvegerstraat in Gent. Marguerite 
woonde voor haar huwel ijk in de Gentsestraat 
Het echtpaar vestigde zich in de Vaartstraat, 
waar Marguerite vier kinderen (Pierre, Cécile, 

Fig.27 Pieter Pauwels, antiquair en 
restaurateur van meubels (archief 
A. Pauwels, Kortrijk). 

57 Armand Hubert was van 1907 tot 191 8 minister van Nijverheid en Arbeid. 

58 C. DEJIAEN, De f amilie Pa11wels te Kortrijk, Curtricke, Tijdschrift voor cultuur, geschiedenis en lokale fol
klore, nr. 353, p. 183-1 85,2009. 
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P. PAUWELS=CROQUISON 
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Fig.28 Advertentie voor het Huis P. Pauwels-Croquison, oudheden, op het Plein. 

Jean en Geneviève) ter wereld bracht. De familie Pauwels-Croquison verliet begin 
februari 1921 het huis in de Vaartstraat en vestigde zich op het Plein, waar ze een 
handelszaak van een familielid overnam. Bij hun vertrek uit de Vaartstraat lieten 
ze de woning over aan de goede zorgen van Theodoor De Paepe die er, met zijn 
echtgenote Augusta Leeman en hun twee zonen (RaouJ59 en André), zijn intrek nam. 

Nadat Pieter Pauwels, antiquair en meubelrestaurateur, met zijn gezin het 
huis op de hoek van het Plein en de Molenstraat60 (sinds 1984 Langemeersstraat 
genaamd) (fig. 28) betrok, werden nog twee kinderen geboren (Aimé en Henri). 
P. Pauwels was van 1946 tot op het einde van het schooljaar 1953-1954 directeur 
van de Stedelijke Academie voor Teken- en Schilderkunst. Voor dit instituut was 
zijn directeurschap een periode van sterke heropleving en grondige hervormingen. 

59 R. DE PAEI'E publiceerde in 198 1, in samenwerking met J. GHYOOT, 'Het Kortrijk van Toen' en schreef één 
jaar later, samen met R. WtntOUCK, De geschiedenis van I 50 Jaar Sint-Amandscollege te Kortrijk. Hij was de 

vader van de auteur van het voorliggende artikel. 
60 Dat huis is sinds begin 1975 bij ministrieel besluit beschermd als monument. Het wordt beschreven en 
afgebeeld in: P. DEBRADANDERE, Kortrijkse gevels van de XVI de eeuw tot het Empire, Verhandelingen uitge
geven door de Leiegouw, IV, p. 118-119 (+ fig.l39 en fig.140), 1973. // Zie ook: J. CORNILLY, Monumelllaal 

West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen, deel I, Arron
dissementen leper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, 200 I. Uitgeverij Van de Wiele, Brugge. 11 A. DE GUNSCII & C. 
METDEPENNINGHEN, Bouwen door de eeznven heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwlamdig erfgoed. 

Provincie West-Vlaanderen, gemeente Kortrijk, deel I B: Stad Kortrijk, straten L-Z, p. 130, 2005. Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefinilieu en Infrastructuur. 
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Pauwels overleed in Kortrijk op 17 januari 1969. Op dat ogenblik was hij al meer dan 
twintig jaar weduwnaar. Pierre, de oudste zoon van het gezin Pauwels-Croquison, 
was architect-restaurateur en werkte in de naoorlogse periode mee aan de heropbouw 
van de Hallen van Ieper. Zijn broer Aimé, ingenieur, was geruime tijd conservator 
van het Stedelijk Museum van Kortrijk. Henri Pauwels (1923-2010) ten slotte, die 
pas enkele maanden geleden stierf, was binnenhuisarchitect en doctor in de oudheid
kunde en de kunstgeschiedenis. Hij eindigde zijn loopbaan als hoofdconservator aan 
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel. 

Op de WT 1913 ontving Pieter Pauwels een zilveren medaille uit de handen 
van de Internationale Jury voor de Beloningen. Wat hij op deze expo heeft tentoon
gesteld blijft, ook voor zijn talrijke nakomelingen, een raadsel. De catalogus van 
de Gentse expo vermeldt dat P. Pauwels op het ogenblik van zijn deelname aan de 
WT 1913 het beroep van standbeeldmaker uitoefende. 

Joseph Viérin61 werd op 10 mei 1872 in Kortrijk geboren, als vierde zoon 
van Bénigne Constant en Matbilde Laridon. Hij was een jongere broer van de 
bekende kunstschilder Emmanuel Viérin (zie: 32.2.) en zijn ouders hadden een winkel 
van kledingstoffen op de Grote Markt. In 1896, na tekenlessen aan de Stedelijke 
Academie van Kortrijk en studies aan de Sint-Lucasschool in Gent, begon Joseph 
Viérin een loopbaan als architect in zijn geboortestad. In 1897 trad hij in het huwelijk 
met Pauline Carbon en het gezin vestigde zich in de Minister Vanden Peereboomlaan. 
Vanafhet einde van de l9dl: eeuw ontwierp Jos Viérin verschillende villa 's, landhuizen 
en hotels in Normandische en Vlaamse regionale stijl aan de Belgische kust en in 
Kortrijk. Uit die periode dateren o.m. de huizen van zijn neef kunstpottenbakker 
Pieter-Jozef Laigneil (fig. 29) (ca. 1900) en van zijn broer Emmanuel ( 1902). Beide 
huizen bevonden zich in de Minister Vanden Peereboomlaan. In 1903-1904 ontwierp 
Joseph Viérin, in opdracht van Stijn Streuvels, 'Het Lijsternest' op de Kleitberg in 
Ingooigem. Van het oorspronkelijke concept van dit bouwwerk is jammer genoeg 
vandaag niet veel meer te bespeuren. 

In 1908 volgde Viérins benoeming tot Provinciaal architect en verhuisde 
het gezin Viérin-Carbon naar Brugge. In 1912 nam Viérin ontslag uit deze functie 
en begon een privé-architectenbureau. De Eerste Wereldoorlog bracht hij door in 

61 P. DE BRABANDE RE, Kortrijkse gevels vanneeklassicisme tot nieuwe zakelijkheid, Verhandelingen uitgege
ven door De Lcicgouw, VIII , 205 p. , 1983. 11 H. STIJNEN, JozefViérin (I872-I949), Monumenten en Landschap
pen, 1• jg., nr. 3, p. 49-54, maart 1982. 11 TH. COOMANS, De zoektocht van Jos Viéri1111aar de verzoe11ing tussen 

oud en nieuw, In de Steigers, 16• jg., nr. 4, p. 88-96, 2009. 11 M.VIÉRIN, Overleven en we'* van Arelriteet Jos 

Viéri11, I 872-1949, 192 pp. Uitgeverij Vision Publishers. 
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Fig.29 Het huis van kunstpottenbakker Pieter-Jozef Laigneil in de Minister Vanden Peereboom
laan naar een ontwerp van architect Joseph Yiérin (archiefL.A. Yandenbogaerde, Kortrijk). 
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Nederland en Engeland. Na de oorlog 14-18 zette ruj zich sterk in voor de restau
ratie en wederopbouw in de Westhoek (Diksmuide, Nieuwpoorfil, Veurne, enz.). 
Vanaf 1921 tot 1938 was hij schepen van Openbare Werken in Brugge en in 1928 
werd zijn zoonLuczijn naaste medewerker. Joseph Viérin, die ook een groot aantal 
religieuze gebouwen (kerken en kloosters) concipieerde, overleed in Brugge op 23 
februari 1949. 

Viérins grote verbondenheid met en voorliefde voor de traditionele 
regionale architectuur, komen duidelijk tot uiting in zijn ontwerpen die voor de 
Eerste Wereldoorlog tot stand kwamen. Deze stijlkenmerken lagen trouwens ook 
weerspiegeld in de enclave Oud-Vlaendren op de WT1913. Hetjaar van de WT1913 
vierden de Sint-Lucasscholen hun 50-jarig bestaan. Dit verklaart meteen waarom 
de Gentse en andere Sint-Lucasscholen (Schaarbeek, Doornik, Luik, enz.) in de 
Belgische Sectie met een ruime stand vertegenwoordigd waren. Joseph Viérin, die 
als briljante oudstudent uitstekende relaties had met de Gentse instelling, werd aange
zocht om de werkzaamheden bij de opbouw van de stand van de Sint-Lucasscholen 
op de WT1913 te leiden en op te volgen. 

Onder de fabrikanten van goedkope en luxemeubelen (klasse 69), 35 in 
totaal, waren er zeven uit West-Vlaanderen: drie uit Brugge (gebroeders Beernaert, 
Karel Beyaert en Theo Raison), drie uit Kortrijk (Henri Beirnaert, gebroeders De 
Coene en JozefLelan) en één Brugse collectiviteit die behalve met meubelen ook met 
schilderijen, tapijten, aardewerk, kunststoelen en ijzer- en koperwerk uitpakte. 

In 1913 woonde Henri Beirnaert in de Weldadigheidstraat (de huidige 
Edmond Deprateretraat). Hij werd op 8 januari 1874 in Ieper geboren en kreeg zijn 
beroepsopleiding in de academie van Kortrijk (1890 tot 1896) en in die van Brussel 
(1897 tot 1899). Begin 190 I trad hij in Kortrijk in het huwelijk met Louise Van 
Beveren. Het jaar daarop vestigde hij zich als decoratieschilder in de Groeningestad. 
Het koppel had twee kinderen: Marie, geboren in Ieper in 1901, en Jan, geboren 
na hun aankomst in Kortrijk (1903). Het gezin Beirnaert-Van Beveren verhuisde in 
augustus 1920 naar de Jan Palfijnstraat en in 1932 naar de Markesteenweg. Henri 
Beirnaert overleed in Kortrijk op 4 februari 1936. Na zijn dood verhuisden Louise 
Van Beveren en haar zoon Jan naar de Belfaststraat. 

In 1908 nam Beirnaert het bedrijf van J. Robberecht & O• over. De 
voornaamste economische activiteit van dit bedrijf was het vervaardigen van kaders 

62 H. DE LAET, De doorwerking van een veJfraaiingsgedaclzte tijdens de wederopbouw: het plan Viérin 
voor Nieuwpoort (1906-1920), Monumenten en Landschappen, 2• jg., nr. 5, p. 20-30, september-oktober 1983. 

61 



!J {9ff-

oA~-·~.L~~.§?o? 
~?'~IJ()'It#YtJ/;,kliZtUJtm .t'jp~«.t/tltl#l.t.ar~-<f/~M/~ ePjtJ?/.dfto4"' 

/~~.t:?~&&u/ . " - ' ~~~-- ~~~~~ 

• 

..l?~u.~w "~., J:'"-Ai-b"' w4»-1n~ fCW i"" k.~oH- .&>"" ~4••W IV ~t'-\:.Q_V tnátl4 i!Ju; (L 'Vtutdcc6.ógtt.e-tde 

Fig.30 Een adreskaartje van de firma J. Robberecht & Ci<(archiefL.A Vandenbogaerde, Kortrijk). 
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M 

J'al l'honneur de porter l volte connal$santt que par 

suite du dmloppement de ma dienttie pour la dtcoration 

d'apparttmenll, j'al IJU!allé un atelier de tn4nulsler:· 

lblnlslts et orntman/slcNc#lpuurs. o6 l'on exi!cute des 

tambrls el omementa en mrton·picne pour la dtcoration 

murale, des ena~drementa de gtaees, dessus·de~porte!, 

galeries de lenetres, mcubles de lantalsle leis que éaans, 

paravent&, tables, consoles, elc. J'al engagé des splclallstu 

®reurs pour Ie laquage mal et brlllant et la do,rurt mate 

ou brunle, Ie etllvre poll, vieux ealvre, vlell argent, bronJe 

poll., etc:., d'apr~s les andens proeédés employés dans la 

dteorallon des atyles Ootblque, Renalssane<:, Louis XIV, 

Louis XV, Louis XVI, Empire et Oriental. 

Je me c:llarge ausoi de la restauraUon cl donut des 

mobUlel'l de salon, acctSSOirta et meubles d'~lses, el 

--=-------oQo----------
fabrique des CSICIIdrantnll de hue en tous llyles pour 

tableaax, aqowdles, pvures et pbotopphies. 

L 1nstaii>Uon de m nouveaux atellm et l'agrandisoe

ment de periOnnel me pennettent d'mtteprtndre loate 

dtcoration et transformation lnttrieure l des condfllons 

lfts avantageuses. 
Alin de vous per~uader, M , du fini et du bon 

goQI de mes tra~aux, je suis dispost l vous faire volr les 

nombreux déco11 que j'al exteutts jusqu'lçf, de meme que 

les t~molgneges de sallafaellon que j'al reçus de mes dien Is. 

Les entreprises se lont A forialt. 
Les devls, croquis et projets d'ensemble sont remis pour 

chaque traváll. • 

Les plus grands solr1s sont apporiés à l'exécutlon de 

toute commande. 
Esptnnt, M ' etre hono~ de vos ... ~ .. ordres, 

je vous prle d'agr~er l'ossurance de ma consldératlon 

dlstingut!e. 

HENRI BEIRNAERT. 

CoultTw, date de la potte. m oQo--==- =---------oDo--------=-

Fig.31 Een advertentie verschenen naar aanleiding van de opening van het decoratie- en schilders
atelier van Henri Beirnaert (JB70 19/K5, SBK). 

' 
I 

s 

• 

• 

\ 

!ANUFlCTURES OF. V'ARNISHlS KNAMELS 1ND CULORS 
RIC·HAR TON Ar;D 

• • 

• 

WoRKS : ASTORIA ' 

• 

' r. ,_ 
) 

t' ~~ 
fol.). 

\t'e 
\'C~ 

COURTRAl 

_ \. 'f)~'Po1> ~UE DE LJ\ 'SJ~lÜ".AISJ\l{CE 
~el). (près du Pala is de Justice) 

• ... 
'. . .. .. ..... . . ..... .. 

archial Bewaarilibliotheek Kortnjk 
. 

bnp. Vtuvt Julu Gtrnaty, Courtrai. • ·. 

Fig.32 Reclamedrukwerk van de firma Henri Beirnaert, depositaris voor België van de vernissen, 
emailsen kleurstoffen van de Amerikaanse firma Richarton and C• (JB7045N2, SBK) . 

voor schilderijen, spiegels, portretten en gravures (fig. 30). Daarnaast fabriceerden ze 
ook religieuze voorwerpen en vergulde en witte lijsten met uiteenlopende afmetingen. 
H. Beirnaert vormde de firma Robberecht & Ci• om tot een groot decoratie-atelier 
met verschillende complementaire werkplaatsen, o.a. een meubelmakerij , een steen
kapperij, een tapijtweverij en een atelier dat zich toelegde op ornamentiek en decora
tieschilderkunst voor muurbekJedingen van salons, eetkamers en vestibules (fig. 31). 

Volgens P. DEBRABANDERE63 lag de fabriek van Henri Beirnaert in de 
Oude-Vestingstraat en vervaardigde men er vooral eigentijds meubi lair en meubelen 
in Franse en Engelse stijl. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gi ng het bedrijf lange tijd 
dicht. Henri Beirnaert mocht er zich op beroemen alleenverkoper voor België te zijn 
van de producten van de bekende finna Richarton and Ci• in New York (fig. 32); die 
bracht vooral vernissen, ernaiJs en kleurstoffen op de markt Beirnaert had ook een 
groothandel in kleuren en vernissen, en verhandelde loodwit en alle benodigdheden 

63 P. D EBRABANDERE, Ook hier zijn wij groot ge-.çorden, Hetnijvere arrondissement Kortrijk 1890-1940, p. 

63, 1985. Tentoonstellingscatalogus uilgegeven naar aanleiding van 50 jaar KB. Drukkerij Groeninghc, Kon rijk. 

Deze expo liep van 10 tot 28 mei 1985 in de Kredietbank in het centrum van Kortrijk. 
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Fig.33 Reclamedrukwerk van het bedrijfvan decoratieve schilderkunst van H. Beirnacri (JB7019/ K5, SBK). 
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voor rij tuig-, gebouw- en versieringschilders. Een folder van Beirnaerts bedrijf64 
vermeldt dat de zaakvoerder houder was van twee gouden medailles van de Belgische 
Regering en acht zilveren medailles. Hij was bovendien laureaat van de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten en van de School voor Decoratieve Kunsten in 
Brussel, en directeur van een School voor Artistieke en Decoratieve Schilderkunst in 
Kortrijk (fig. 33). 

Een niet-gedateerd reclamedrukwerk65, uitgegeven door Weduwe Nys & 
Zoon in Kortrijk, vermeldt dat de opleiding in Beirnaerts schilderschool elk jaar 
vanaf de eerste zondag van oktober tot eind maart plaatsvond. De lessen waren op 
zondag en maandag, telkens van 8.30 u. tot 16.30 u. Men kon zich inschrijven voor 
twee specialisaties binnen de schildersstiel: (a) het nabootsen van hout en marmer, en 
(b) het sierschilderen. Wie inschreefvoor de cursus 'Nabootsing van hout en marmer' 
werd opgeleid door een zekere J. Minnen, een specialist uit Brussel, die zelf school 
liep bij Parijse experten in deze branche van de schilderkunst. Anderzijds focuste de 
cursus sierschilderen op "het schilderen van letters, ornementen en bloemen, allego
rische samenstellingen, het figuut; de landschappen, de esthetische kunst, enz., enz., 
alsook het kennen en onderscheiden der verschillige stijlen, welke in de groote stad 
specialisten uitmaken en welke zullen verenigd zijn in mijne afdeeling en op eene 
gemakkelijke en eenvoudige manier aangeleerd worden". Deelnemers aan de lessen 
in de afdeling hout en marmer waren na zes maanden opleiding in staat om meer 
dan 40 verschi llende houtsoorten (van inlandse eik, over pitchpine tot Hongaarse es) 
en nog eens evenveel Belgische (Bleu beige, Sainte-Anne, Rouge royal, Waulsort, 
enz.) en buitenlandse (Jaune de Sienne, Brèche d'Alep, Rouge de Vérone, Granile des 
Vosges, Griotte d'Jtalie, enz.) natuurlijke steensoorten vakkundig te imiteren. 

De prijs van de lessen in de afdeling hout en marmer was vastgesteld op 35 
frank (wekelijks 2 dagen les) en 20 frank (voor wie alleen op zondag aanwezig kon 
zijn) per trimester. Voor studenten in de afdeling sierschilderen bedroeg het inschrij
vingsgeld per trimester 45 frank voor 2 dagen, en 25 frank voor wie maar een dag 
per week de les kon bijwonen. In de school kon men zich het volledige assortiment 
van benodigdheden en producten aanschaffen nodig om optimaal de lessen en de 
praktijk te kunnen volgen. Leerli ngen die in het kader van de lessen verplicht waren 
in Kortrijk te verblijven konden door toedoen van de school gunstige logementsvoor
waarden bekomen, terwijl pendelaars aanspraak konden maken op een treinabon
nement. 

64 JB7019/K5; SBK. 

65 181923; SBK. Vcrmoedelijk uitgeven rond 1910. 
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Fig.34 Reclamedrukwerk dat door de kunstwerkstede van de gebroeders Oe Coene op de 
Gentse Wereldtentoonstelling van 19 J3 aan de bezoekers werd uitgedeeld (Handschriftenzaal, 
Universiteitsbibliotheek Gent). 

Het lijdt geen twijfel dat Henri Beirnaert op de WT 1913 actief propa
ganda heeft gevoerd voor zijn School voor Artistieke en Decoratieve Schilderkunst. 
Hij moest er tegen heel wat concurrenten optornen zoals de in 1890 door Domien 
Steurbaut in Gent gestichte schilderschool voor nabootsing van hout en marmer, 
letterschilderen, fileren en studie van de grondbeginselen van de decoratieve kunst. 
Op de lijst van oud-leerlingen van de school van directeur Steurbaut komen twee 
bekende Kortrijkse kunstschilders voor, nl. de gebroeders Hila i re (1890-1981) en 
Maurice Vanbiervliet ( 1894-1923)66

• 

In Gent werd Henri Beirnaert voor zijn deelname met een Erediploma 
beloond. Enkele jaren voor de WT1913 was hij ook op een internationale tentoon
stelling in Roubaix aanwezig. 

Indien we ons laten leiden door het algemene grondplan van de zuidelijke 
vleugel van het Paleis van de Luxe-industrieën, dan stellen we vast dat de Kortrijkse 
Kunstwerkstede gebroeders De Coene (fig. 34) in Gent over een van de grootste 
stands van klasse 69 beschikte. De expositieruimte van Jozef en Adolf De Coene 
was bovendien uitstekend gesitueerd, nl. centraal in de meubelafdeling en dicht bij 
de plaats waar de bezoekers van het Eresalon deze afdeling binnenstapten. In 1926 
verscheen in De Eikelaar een foto van een 'moderne eetplaats' die door de gebroeders 

66 P. DEBRABANDERE, Kortrijkse schilders in het interbellum, De Leiegouw, XXXV, p. 241-278, 1993. 
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MODERNE EETPLAATS 

Grand Prix~ Gent 1913 

Fig.35 De 'moderne eetplaats' die door de gebroeders De Coene op de Gentse Wereldtentoonstelling 
van 1913 werd tentoongesteld (KR3645, p. 28, SBK). 

De Coene67 in Gent werd tentoongesteld (fig. 35). Architect Noël Hosteos uit Roeselare 
maakte er ons attent op dat de twee schilderijen die op deze foto te zien zijn ook een 
band hebben met dit bedrijf. Het schilderij boven de kast links op de foto is van Jozef 
De Coene en werd enkele jaren geleden in het ING gebouw op de Grote Markt van 
Kortrijk geëxposeerd68

• Het schi lderij boven de kast rechts op de foto is van Arthur 
Deleu, schoonbroer van Jozef DeCoeneen een van de kopstukken van de Kortrijkse 
Kunstwerkstede. Dit schilderij was van 18 november tot I 0 december 1995 te bewon
deren op een Retrospectieve De Coene, in het Bouwcentrum Pottelberg in Kortrijk69. 

67 De Eikelaar, nr. I, fig.l5 (tegenover p. 28), november 1926. De Eikelaar werd gedrukt op de persen van de 
werkstede van de gebroeders De Coene. 

68 Dit schilderij ('De witte molen') is afgebeeld in: J. DE GEEST, Jozef De Coene. De kunstenaar: L'artiste, p. 
54-55, 2005. Stichting De Coene, Lannoo, Tielt. 

69 S.N. Retrospectie1•e De Coene 1811 I - 10/ 12/95,32 pp., 1995. Groeninghe Drukkerij , Kortrijk. 
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De eerste aflevering van het tijdschrift De Eikelaar en HERMAN et al. (zie: 
voetnoot 72) vermelden verkeerdel ijk dat de firma De Coene in Gent een Grote Prijs 
behaalde. Jozef De Coene fungeerde in Gent als lid van de Internationale Jury voor 
de Beloningen in klasse 69. In het reglement7° van de WTI913 staat expliciet vermeld 
(art. 4) datjuryleden die op de expo tentoonstelden niet in aanmerking kwamen voor 
een prijs of onderscheiding. In de lijst van de onderscheidingen aan exposanten van 
de WT 1913, na de tentoonstelling door het ministerie in Brussel uitgegeven71

, wordt 
geen melding gemaakt van een onderscheiding die aan de gebroeders De Coene zou 
zijn toegekend. Dat Jozef De Coene deel uitmaakte van de jury was natuurlijk op zich 
al een erkenning van de superieure kwaliteit en de artistieke waarde van de producten 
die door de gebroeders De Coene werden op de markt gebracht. 

In de tweede helft van de 20ste eeuw en in het begin van deze eeuw verschenen 
verschillende boeken72, artikels en andere publicaties die de levensloop en de profes
sionele en artistieke eigenschappen van Jozef De Coene, alsook de activiteiten van 
de Kortrijkse Kunstwerkstede in extenso hebben toegelicht. Om die reden hebben we 
het niet nodig geacht hier nog eens deze gegevens, of een samenvatting ervan, op te 
nemen. 

Joseph (Joachim) Lelan werd op 23 mei 1868 in Wervik geboren als zoon van 
een beeldhouwer en schrijnwerker. Na succesrijke studies aan de Sint-Lucasschool 
te Gent, waar hij een gouden en een zilveren medaille behaalde, kwam Lelan op 8 
december 1894 naar Kortrijk. Hij vestigde zich als beeldhouwer en schrijnwerker in 
de Groeningestraat. Enkele jaren later trad hij in de Groeningestad in het huwelijk 
met Georgine Declerk, die op 1 september 1866 in Kortrijk werd geboren. Na 
hun huwelijk, in 1898, woonde het echtpaar korte tijd aan de Gentkaai en nadien 
in de Minister Vanden Peereboornlaan (fig. 36). Hier zou Joseph Lelan gedurende 
tientallen jaren zijn kunstig beroep uitoefenen. In juli 1939, drie jaar na de dood 

70 S.N. Were/dtemoonstelling van Gent 1913, Algemeen commissariaat der regering. Internationale Jwy voor 

de Beloningen, Reglement. 16 pp. , 1913. Emile Bruylant, Brussel. 

71 S.N. Exposition universe/Ie et intemationa/e de Gand en 1913, Gommissarial généra/ du gouvernement, 

Lis te des récompenses décemées aux exposants, 2 17 pp., I 913. Lesigne, Bruxelles . 

72 F. H13RMAN, T. VAN DIJK, M. D UBOIS, R. MAYEUR, L. OOUCHY, M. GOETHALS, S. VLI EOIIE, Pil. D E CRAE

NE, W. ADRIAENSSENS, N. POULAIN, R. D EVOS, F. FLORÉ & B. PAUWELS, Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders 

De Coene, 80 jaar Ambacht en Industrie. Meubelen- Interieurs- Architectuur, 253 pp., 2006. Uitgeverij Groe

ninghc, Kortrijk. /1 L.A. V ANDENBOOAERDE, Joseph-François De Coene alias Seppe Coene, 180 pp., 2006. 11 

N. HOSTENS, De 'American dream ' van Jozef De Coene in Kortrijk, Meubeldesign uit hel eerste kwart van de 

twintigste eeuw, Kuns ttijds chrift Vlaanderen, 52, p. 197-201, 2003. 11 F. G ERMONPREZ, Jozef DeCoeneen de 

Kortrijkse Krmstwerkstede, 219 pp., 1983. Lannoo, Tielten Bussum. // F. G ERMONPREZ, Jozef De Coene, 186 

pp., 1967. U itg ever N. V. Houtindus trie De Coene. 
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Fig.36 Een reclamedrukwerk van het Huis St. Augustinus van Joseph Lelan-Declerck in de Minister 
Vanden Peereboomlaan (JB7045NB2, SBK). 

van zijn echtgenote, verliet hij de Minister Vanden Peereboomlaan en ging wonen in 
de Burgemeester Nolfstraat. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde hij opnieuw en 
betrok dan een huis in de Guldensporenlaan. Hij overleed op 4 januari 1953. 

Zoals vele leerlingen van het Gentse Sint-Lucasinstituut was J. Lelan een 
fervente aanhanger van de neogotische kunst. Zijn hele loopbaan is hij deze kunst
richting trouw gebleven. Hij stichtte en leidde het 'Sint-Augustinus Huis' (fig. 37) in de 
Minister Vanden Peereboomlaan. Hier werden de huis- en kerkmeubelen vervaardigd 
die vandaag nog in veel Kortrijkse en West-Vlaamse interieurs, kerken en kapellen 
te vinden. Huismeubelen afkomstig uit Lelans atelier waren vooral bestemd voor 
salons, eetplaatsen, slaapkamers en kantoren. De kerkmeubelen vielen op door een 
grote verscheidenheid aan vormen, afmetingen en gebruikte materialen. Niettemin 
ging het meestal om altaren, communiebanken, zitbanken, biechtstoelen, beelden 
of beeldengroepen en kruiswegen. Het huis Lelan produceerde ook beeldhouw- en 
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Fig.37 Twee pagina's van een reclamefolder van het Huis St. Augustinus van Joscph Lelan-Declerck 
in de Minister Vanden Pee re boomlaan (JB4314, p. 4 en p. 6, SBK). 

snijwerk in natuursteen (o.a. marmer en arduin), ivoor, gebakken aarde, plaaster en 
karton. Bovendien was het zeer bekend voor zijn verzorgde polychromie, versiering 
en het schilderen van beelden. 

Joseph Lelan speelde lange tijd een zeer actieve rol in het bestuur van de 
Sint-Lucasgi I de, afdeling Kortrijk, eerst als lid of raadslid, later als schatbewaarder. 
Toen Jozef De Coene in 1899 'Onze Kunst om beters Wille' oprichtte, sloot hij onmid
dellijk bij deze vereniging aan. Meer gegevens over het leven van deze bekende 
Kortrijkse kunstenaar en een opsomming van zijn voornaamste professionele verwe
zenlijkingen vindt men in P. DEBRABANDERE (1968)13 en P. DESRASANDERE (1997)'4 . 

73 P. DEBRAOANDERE, Geschiedenis van de beeldhouwkunst te Kortrijk, Verhandelingen uitgegeven door de 
Leiegouw, lH, 199 pp., 1968. 

74 P. DEBRAOANOERE, Kortrijkse neogotische beeldhouwersate/iers, De Leiegouw, XXXIX, p. 17 1-186, 1997. 

70 

Fig.38 Een eetzaal vervaardigd in de werkplaatsen van Joseph Lelan-Declerck in de Minister Vanden 
Peereboomlaan (De Kunst en hare Toepassingen. Verzameling van platen der werken uitgevoerd 
door leden van de Gi I de der Oud-leerlingen St-Lucasschool Gent, Jaarboek, 193 pp., afbeelding p. 
117, 1922. Drukkerij Heuvelmans, Gent). 
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Fig.39 Reclamedrukwerk van de Briqueteries Modemes du Courtra i sis (B.M.C.) (archief L.A. 
Vandenbogaerde, Kortrijk). 
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Joseph Lelan nam vaak deel aan de tentoonstellingen van Schone Kunsten 
en Toegepaste Kunst die in het begin van de 2üst• eeuw door de Kortrijkse afdeling 
van de Sint-Lucasgilde werden georganiseerd. Dit blijkt overduidelijk uit de catalogi 
die in het Joseph de Bethunefonds (SBK) bewaard zijn. Ook in de Sint-Lucasschool 
in Gent heeft men nog lang nadat Lelan afgestudeerd was aan de productie van deze 
verdienstelijke oud-leerling gerefereerd, o.m. in de jaarboeken van deze instell ing 
(fig. 38). De Internationale Jury voor de Beloningen van de WT 1913 kendeLelan een 
Erediploma toe . 

Joseph Lelan had twee broers die op jonge leeftijd naar Kortrijk kwamen 
wonen en voortreffelijke ambachtslui waren: Albert, schrijnwerker en aannemer, 
en Pia Léon, eveneens schrijnwerker. Beiden waren trouwe medewerkers van het 
Sint-Augustinus Huis. Albert Lelan woonde jarenlang in de Minister Vanden Peere
boomlaan. 

Onder de 16 deelnemers aan klasse 72 (Aardewerk: grondstoffen, materieel, 
wijzen en voortbrengselen) kwam de helft uit West-Vlaanderen (Brugge, het Kortrijkse 
en Nieuwpoort). De officiële catalogus van de expo signaleert de aanwezigheid van 
de volgende Kortrijkse bedrijven en handelaars: de S.A. Briqueterles Modemes du 
Courtraisis, kunstpottenbakker Pieter-Jozef Laigneil en de N.V. Pannenbakkerij van 
de Pottelberg. 

De S.A. Briqueteries Modemes du Courtraisis (B.M.C.) werd in 19 I 0 
door Antoine J. Geldeos opgerichf5 (fig. 39). Deze ondernemende Nederlander was 
voordien directeur van de Céramiques et Briqueterles Mécaniques du Littoral in 
Nieuwpoort-Ramskapelle. B.M.C. had een steenbakkerij die gelegen was langs het 
kanaal Kortrijk-Bossuit, dicht bij de plaats waar de huidige baan Zwevegem-Heestert
Avelgem deze l9d•eeuwse waterweg kruist (fig. 40). In tegenstelling met wat vlak voor 
de Eerste Wereldoorlog in België gebruikelijk was werden in de fabriek van B.M.C. 
de bakstenen machinaal aangemaakt, in droogkamers gedroogd en in ringovens 
gebakken. Op andere plaatsen in ons land gebeurde de baksteenproductie toen meestal 
nog met de hand, het drogen in de buitenlucht en het bakken in open veldovens. 

Na de Eerste Wereldoorlog werd B.M.C. in een meer grootschalige econo
mische structuur opgenomen. Dit overkoepelend organisme was het resultaat van het 
samengaan van verschillende dakpannenfabrieken uit het Kortrijkse (de fabrieken 
van de Pottelberg in Kortrijk, de Sterreberg in Aalbekeen de Lauwberg in Lauwe) en 

75 J. BA TAILLE, De pannenfabriek Ie Knokke-Zwevegem, Curiosa, Maandblad van de Vrijelijdsbesteding, Inter

club vzw Curiosa Harclbckc-Kortrijk-Zwevcgcm, p. 6-1 0, januari 2010. 
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Fig.40 De gebouwen van de Briqueteries Modemes du Courtraisis (B.M.C.) ten tijde van de Gentse 
Wereldtentoonstelling van 1913 (archief J. Bataille, Zwevegem). 
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Fig.41 "De onoverwin
nelijke B.M.C." Zege
tocht der legioenen van 
Pottelberg en Sterre
berg. (Uittreksel uit een 
reclamefolder van het 
Verkoopbureau voor 
Dakpannen te Kortrijk, 
uitgedeeld op de We
reldtentoonstelling van 
Brussel in 1935. Teke
ning van L. Raemae
kers). 

legde zich toe op de industriële (mechanische) productie van dakpannen. Hoewel er 
na de Eerste Wereldoorlog op de terreinen van B.M.C. helemaal geen bakstenen meer 
werden geproduceerd toch bleef de naam van het bedrijftot aan de definitieve sluiting 
in juli 1981 voortbestaan (fig. 41). 

De gegevens van de ambtelijke catalogus van de WT1913 suggereren dat 
de maatschappelijke zetel van B.M.C. in de Groeningestad gelegen was. In het 
Kortrijkse Stadsarchief is geen enkel spoor van dit bedrijf, noch van zijn toenmalige 
directeur Antoine J. Geldens teruggevonden. Voor meer informatie en interessant 
fotomateriaal over de SA. Briqueteries Modemes du Courtraisis verwijzen we naar 
het artikel vermeld in voetnoot 75. B.M.C. ontving van de Internationale Jury voor de 
Beloningen een gouden medaille. 

Pieter-Jozef Laigneil was het oudste kind van een kroostrUk gezin. Zijn 
vader Pierre (Roeselare 1842 - Kortrijk 1907) en zijn moeder Hortense Delbaere76 

woonden bijna dertig jaar op de Grote Markt van KortrUk waar ze een garen- en 
linnenhandel uitbaatten. Toen Pierre in maart 1897 op rust ging werd de zaak door 
zijn zoon Jules voortgezet. Pierre77

, vader van Pieter en Jules, was een pauselijke 
zoeaaf. Hij was amper 18 jaar oud toen hij in september 1860, als lid van de pause
lijke troepen, zware kwetsuren opliep tijdens de slag van Castelfidardo, in Italië. Op 
het ogenblik van zijn overlijden was Pierre ondervoorzitter van de West-Vlaamse 
Zoeaven-Maatschappij. 

Pieter-Jozef LaigneiJ18 werd geboren in Kortrijk op 18 januari 1870. Na 
zijn lagere en middelbare studies volgde hij de richting burgerlijk ingenieur aan de 
universiteit van Leuven. Kort daarop opende hij een kunsthandel in Brussel. In 1898 
liet hij een kunstpottenbakkerij (fig. 42) en een woonhuis (1901) optrekken in het 
verlengde van de Zuidlaan (de huidige Minister Vanden Peereboomlaan). Laigneil 
begon er met een eigen productie van geglazuurde vloer- en wandtegels voor haarden, 
badkamers, lambrizering en andere architecturale versieringen (fig. 43). Daarnaast 
fabriceerde hij ook allerhande figuratief en decoratief aardewerk (vazen, bloem
bakken, staanders, paraplubakken, kannen, cache-pots, tabakspotten, enz.) (fig. 44). 
De werkplaatsen en magazijnen van Laigneils pottenbakkersbedrijf werden met 

76 Hortensc Dclbaere was een dochter van brouwer Marcellinus Delbaere uit Aalbeke die op het ogenblik van 

de burgerlijke trouwplechtigheid schepen en dienstdoende burgemeester was van deze gemeente. 

77 S.N., ln Memoriam Pieter Laigncil en Albert Laigneil, 39 pp., 1907. 

78 E. VAN HOONACKER, Kortrijks aardewerk in de 19"< en 20"' eeuw, De Leiegouw, XVI, p. 3-23, 1974. 11 M. 

BAECK & M. LOGGHE, Laigneiljiguratief Kortrijkse Kunstpotterij- Céramiques de Courtmi (1898-1926), 112 

pp., 2007. K. Gevaert, Torhout. 11 M. BAECK & M. LOGGHE, Laigneil decoratief Sieraardewerk van de Kort

rijkse Kunstpo/Ierij- Cémmiques de Courtra i (1898-1926), 174 pp., 2008. K. Gevaert, Torhout. 
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verloop van tijd aanzienlijk uitgebreid en hadden uiteindelijk een oppervlakte van 
1220 m2. De firma beschikte over 4 grote en 2 kleine ovens en in de beginperiode 
hadden 20 tot 35 arbeiders er hun broodwinning. Het bedrij fkende op zeer korte tijd 
een geweldige bloei. Dankzij de kwaliteit van het geproduceerde aardewerk en de 
vakkennis, ondernemingsgeest en commerciële aanpak van de jonge bedrijfsleider, 
veroverde het Vlaamse aardewerk van het huis Laigneil niet alleen de Belgische 
maar ook de internationale markten. Groot-Brittannië en zijn kolonies, Nederland, 
Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika waren jarenlang belangrijke 
afzetgebieden. 

Pieter-Jozef Laigneil, die in 1905 in de Groeningestad met Marie Louise 
Sioen in het huwelijk trad, maakte gebruik van nationale en internationale kunstma
nifestaties en tentoonstellingen om zijn kunstpotterij bekend te maken en de verkoop 
ervan te stimuleren. Hij mocht op deze bijeenkomsten tal van onderscheidingen in 
ontvangst nemen. Gedreven zakenman als hij was, liet hij niet na om de behaalde 
commerciële successen op zijn verkoopscatalogi te vermelden. Zo maakt een niet
gedateerde Catalogue Spécial des Carreaux pour Revêtements melding van volgende 
onderscheidingen: een diploma van verdienste op de Tentoonstelling voor Moderne 

Fig.42 Prentkaart van de Kortrijkse Kunstpotterij van Pieter-Jozef Laigneil, geschreven en onder
tekend door de zaakvoerder. 
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Decoratieve Kunst in Turijn in 1902, een gouden medaille op het Salon voor Kunsten 
en Ambachten in Brussel in 1904, een lidmaatschap van de jury op de Internationale 
Tentoonstelling van Tourcoing in 1906, een erediploma op de Tentoonstelling van 
1906 in Milaan en op de Wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel. De onder
scheiding die het bedrijf in 1913 in Gent toegewezen kreeg- een diploma van gouden 
medaille - wordt op deze catalogus niet vermeld zodat dit document zeker na de 
Wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel en voor deze van Gent bij Vandewiele & 
Goethals, in Kortrijk, van de persen rolde. 
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Fig.43 Twee bladzijden uit de Catalogue Spécia/ des Carreaux pour Revêtements van het bedrijf 
Laigneil: Afbeeldingen van vloer- en wandtegels met verschillende decors en afmetingen (JB3827, 
p. 5 en p.7, SBK]. 
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Fig.44 Aardewerk afkomstig van de Kortrijkse Kunstpotterij van Pieter-Jozef Laigneil (De Kunst 
en hare Toepassingen. Verzameling van platen der werken uitgevoerd door leden van de Gilde der 
Oud-leertingen St-Lucasschool Gent, Jaarboek, 193 pp., afbeelding p. 72, 1922). 

In 1899 was P.-J. Laigneil, samen met o.m. kunstschilder Emmanuel 
Viérin, priester Hugo Verriest, schilder en tekenaar Karel Noppe, kunstschilder 
Victor Verougstraete, architect Joseph Viérin, industrieel Jozef De Coene en beeld
houwer en schrijnwerker Victor Acke, stichtend lid van de kunstkring ' Onze Kunst 
om beters Wille' . Verschillende van deze kunstenaars en ambachtslui waren nauwe 
medewerkers en/of ontwerpers van het Kortrijkse Kunstpottenbakkersbedrijf van 
Laignei l. Deze laatste was ook lid van de voorlopige raad van de Société Coopérative 
La Brasserie Courtraisienne. Deze vereniging had haar zetel in de huidige Minister 
Vanden Peereboomlaan en streefde ernaar om de lokale bierproductie te bevorderen. 
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De Eerste Wereldoorlog79 en de economische omstandigheden in de naoor
logse periode zorgden ervoor dat de activiteiten binnen de ceramieksector en ook in 
Laigneils bedrijf een flinke deuk kregen. Eind 1926, d.i. iets meer dan zes jaar nadat 
Pieter-JozefLaigneil en zijn echtgenote Ukkel als officiële verblijfplaats hadden uitge
kozen, gingen de deuren van het kunstpottenbakkersbedrijf in de Minister Vanden 
Peereboomlaan definitief dicht en werkte Laigneil verder als immobiliënmakelaar in 
Brussel. Hij overleed op 11 april 1950 in Ukkel maar werd in Kortrijk begraven. De 
werkplaatsen werden overgenomen door JozefVerhoye die er de bekende poppenfa
briek Unica inrichtte. Nu bevindt zich op die plaats de residentie Berkenhofmet o.m. 
het Huis der Notarissen. 

DeN. V. Dakpannenfabriek van de Pottelberg (SA. Tuileries du Pollel berg) 
in Kortrijk pronkte op de WT 1913 met haar 'Potte I bergpan ', het paradepaardje van het 
bedrij f. Volgens de directie van deze naamloze vennootschap en een korte nota in de 
ambtelijke catalogus van de WT1913 was deze ceramische dakpan de minst poreuze 
die op dat moment op de markt was en bovendien onsplijtbaar. Aan de voortreffe
lijkheid van het product was bijgevolg niet te twijfelen. Een Franstalige catalogus 
(met prijslijst) van het bedrijf, uitgegeven in 1906, vatte de unieke eigenschappen 
van de Pottel bergpan enkele jaren voor haar presentatie op de Gentse expo als volgt 
samen: 'La Tuile Pollelberg est garantie contre toute infiltration par absorption, 
la gélévité et I 'écaillage. Elle est la plus belle et la p lus résistante qu 'i/ y a it. El/e 
fait ses preuves depuis plus de 25 ans. Elle est à I 'abri de foute critique'. Voor wie 
na het lezen van deze beschrijving nog niet in de uitzonderlijke kwaliteiten van de 
Pottel bergpan geloofde, was in de catalogus ook een niet exhaustieve lijst opgenomen 
van personen, bedrijven en instellingen, uit alle delen van het land, die tussen 1883 
en het begin van de 20"• eeuw gebouwen lieten optrekken met een dakbedekking 
uitgevoerd met pannen van de Pottelberg. 

De stichting van de N.V Dakpannenfabriek van de Pottelberg (fig. 45 en 
fig. 46) gaat terug tot 1883 en was vooral het werk van Petrus Renaux (fig. 47). 
Afkomstig uit het zuiden van de provincie Namen, kwam P. Renaux, samen met 
zijn zus, haar man Adolphe Watelet en hun kinderen, zich op 8 oktober 1867 in de 
Kasteelstraat in Kortrijk vestigen. Ze woonden voordien te Brugge. In 1883 - op 
dat ogenblik was hij al tweemaal weduwnaar8° en pas hertrouwd met Louise Sautié 

79 Door de bombardementen die Kortrijk tijdens Wereldoorlog I teisterden werden ook de werkplaatsen van 
P.-J. Laignei ls bedrijf flink beschadigd. 

80 Malhilde Françoise Callo, de eerste echtgenote van P. Renaux, stierf in 1869. Elvire Croquison ( 1846-1879), 

tweede echtgenote van Petrus Renaux, was een dochter van de befaamde Kortrijkse architect Picrre-Nicolas 

Croquison ( 1806-1887). Deze laatste was een leerling van de Gentse bouwmeester Louis Roelandt, stadsbouw

meester van Kortrijk en provinciaal bouwmeester van de provincie West-Vlaanderen. 
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Fig.45 DeN. V. Dakpannenfabriek van de Pottelberg (Tekening uit een reclamefolder van de Tuilerie 
Mécanique du Polfelberg à Courtra i, 16 pp., s.d. Ed. Vandesteene & Fils, Courtra i) (JB2128, SBK). 
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Fig.46 Briefhoofd van deN. V. Dakpannenfabriek van de Pottelberg (eind 19& eeuw). 

80 

/1 I/. 

uit Wierde (een deelgemeente van Namen) - werd Petrus aangesteld tot directeur en 
gedelegeerd administrateur van de Dakpannenfabriek van de Pottelberg. Dit bedrijf 
was erin geslaagd, vermoedelijk als eerste in België, om de aanmaak van dakpannen 
te mechaniseren. Hierdoor kon het aantal arbeiders dat bij het productieproces 
betrokken was, sterk worden teruggeschroefd en was bovendien de kwaliteit van het 
eindproduct aanzienlijk beter. In 1912 bedroeg het aantal medewerkers 140. Dit cijfer 
houdt ook rekening met de werkmannen die buiten de muren van de fabriek voor de 
ontginning van de klei instonden. 

Dankzij nieuwe procédés, speciaal ingerichte bedrijfsgebouwen en toestellen 
voor het eerst door Renaux in het productieproces ingeschakeld en soms ook door 
hem uitgedacht, konden aan de vooravond van de WT 1913 in de fabriek dagelijks 
al ruim 40.000 pannen worden vervaardigd. In de eerste jaren van het bedrijf was 
dit hooguit 600 stuks. Zoals vermeld bij de beschrijving van de deelnemers aan 
klasse 62 (Groep X) woonde Petrus Renaux in de jaren die de Eerste Wereldoorlog 

Fig.47 Petrus Renaux, stichter, directeur 
en gedelegeerd administrateur van de 
N.Y. Dakpannenfabriek van de Pottelberg 
(L'Expansion beige, revue mensuelle 
illustrée, Bruxelles, 5~"" année, nr.3, 
p.171' 1912). 

M. PetN• Ren;uur, 
erûteur do la 1"ull~rle en t11.8o, 

:uimioiltn.teut·d~!~t;\16 diT«teur do Ja Soci~t~ a.oonymo dtpult 18SJ, 
membra d11 jury aax erpotilioot de l..t~eo et do Brunll('•, 

conlUl do Fmnott. 

lL Pctros RenlUx «t chevalier de I'Ordro do L6opotd. 
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voorafgingen bij zijn dochter Marie-Anne en zijn schoonzoon Emile Declerck aan 
de Aalbeeksesteenweg (Pottelberg). Van 1894 tot 1895 was hij lid van de Société 
Photographique de Courtrai. Hij zou in 1918 in tragische omstandigheden overlijden. 

Na de Eerste Wereldoorlog werden de S.A. Briqueteries Modernes du 
Courtraisis (B.M.C.) en de N.V. Dakpannenfabrieken Sterreberg omgebouwd tot 
één groot verkoopsorganisme dat bekend stond als 'Kortrijkse Dakpannenkantoor' 
( Comptoir Tuilier de Courtrai). Kort daarop zou ook de Dakpannenfabriek van de 
Pottelberg en de Tuileries du Littoral zich daarbij aansluiten. Deze nieuwe, groot-
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Fig.48 Uittreksels uit een catalogus van de N.V. Dakpannenfabriek van de Pottelberg (Tuilerie 
Mécanique du Pottelberg à Courtra i, Tuyau.x de drainages, Carreau.x en relief, Carreau.x incrustés) 
(JB2128, SBK). 
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schalige economische entiteit zou vanaf de jaren twintig van vorige eeuw van Kortrijk 
en omgeving hét Europese centrum maken van de moderne fabricage van dakpannen. 
Een beschrijving van de meer recente geschiedenis van dit bedrijf, ondertussen in 
handen van de Oostenrijkse baksteenproducent Wienerberger, is hier niet aan de orde. 

Vanafhet einde van de jaren 1880 was deN. V. Pannenfabriek van de Pottelberg 
op zowat alle nationale en internationale tentoonstellingen en handelsbeurzen 
aanwezig, waar ze haar volledig gamma van dakpannen, buizen, verbindingsstukken, 
tegels, bakstenen en andere ceramische bouwmaterialen tentoonstelde (fig. 48). Bij 
verschillende gelegenheden en op zeer uiteenlopende plaatsen, zowel binnen als 
buiten België, werden leden van het bestuur van het bedrijf aangezocht om in comités 
en internationale jury's te zetelen. Zo fungeerde Petrus Renaux, bijvoorbeeld, als lid 
van de jury in de klasse Ceramiek op de Wereldtentoonstelling van Luik in 1905 en 
Fernand Debbaudt, voormalig administrateur van het bedrijf, als vervangend jurylid 
op de WTl913. Dit verklaart waarom de firma op deze twee tentoonstellingen enkel 
buiten wedstrijd kon deelnemen en niet in aanmerking kwam voor een beloning of 
onderscheiding. Daar het lid te zijn van een internationale jury ook een erkenning 
inhoudt van de kwaliteiten en de goede naam van het bedrijf waartoe het jurylid 
behoort, werd dit lidmaatschap later ook regelmatig op de briefhoofden, publicaties 
en bedrijfscatalogi van de N.V. Pannenfabriek van de Pottelberg vermeld. 

• Groep XIII: Garens - Weefsels - Klederen 

De deelnemers aan groep XIII waren in elfklassen gerangschikt en opgesteld 
in het Paleis van de Mode en het Textiel (tig. 49). Dit paleis, een afzonderlijke 
afdeling binnen de noordelijke vleugel van het Paleis van de Luxe-industrieën, had 
een oppervlakte van ruim 5000 m2 en was zeer luxueus ingericht. Men exposeerde 
er niet uitsluitend modeartikelen en textielgoederen. De bezoekers konden er ook 
didactische en grootschalige diorama's bewonderen en informatie inwinnen over de 
vlasnijverheid en vlasteelt in de Leievallei, o.m. in de buurt van Kortrijk. De pracht 
en praal die de stands en de kijkkasten van het Paleis van de Mode en het Textiel 
uitstraalden, verklaart waarom er tijdens de WT1913 verschillende internationale 
congressen en belangrijke bedrijfsbijeenkomsten in deze afdeling plaatsvonden. 

Volgens de ambtelijke catalogus van de WT1913 kwamen in het Paleis van 
de Mode en het Textiel diverse aspecten van de textielnijverheid aan bod. Op de eerste 
plaats materieel en technieken gebruikt bij het spinnen en het touwslagen (klasse 76), 
het vervaardigen van weefsels (klasse 77), het bleken, verven, drukken en opmaken 
van spinbare stoffen in deze verschillende toestanden (klasse 78) en het naaien en 
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maken van kleren (klasse 79). Voorts ging veel aandacht naar katoengarens en stoffen 
(klasse 80), draden, garens en weefsels van vlas, hennep, enz.; touwslagerswaren 
(klasse 81 ), garens en wollen weefsels (klasse 82), zijde en zijden weefsels (klasse 
83), kant, borduurwerk en passementwerk (klasse 84), kleermakerij en naaiwerk 
voor mannen, vrouwen en kinderen (klasse 85) en allerlei bedrijven gerelateerd aan 
kleding (klasse 85") en schoeiselmakerij (klasse 868

). 

Fig. 49 Ingang van het Paleis van de Mode en het Textiel (G. Drèze, Le Livre d 'Orde I 'Exposition 
universe/Ie et internationale de Gand 1913, p.J86, s.d.). 
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Fig.50 Briefl10ofd van de Etablissements du Chttteau, weverij en ververij, gelegen in de Kasteel straat, 
tussen de Kasteelkaai en de Leie. 

Onder de Kortrijkse deelnemers waren er acht die in klasse 78 thuishoorden 
(Etablissements du Cháteau, C. Lambrecht, 0 . Lepère, R. Nolf, C. Nuyttens, F. 
Ovyn, Weduwe Van Nieuwenhuyse & Zoon en de Blekerij F. & C. Vercruysse
Vandenbroeck) en zes in klasse 81 (F. Coppens, L. De Kien & Zoon, Etablissements 
Gratry, G. Glorieux, de gebroeders Steyt en J. Verwee-Gillon). In de andere klassen 
van groep XIII had de Groeningestad geen vertegenwoordigers. 

Alle Kortrijkse deelnemers aan klasse 78 stelden tentoon in een gemeen
schappelijke stand die aan de 'Collectiviteit der opmakers en ververs te Kortrijk' 
werd toegeschreven. Alleen de Blekerij F. & C. Vercruysse-Vandenbroeck beschikte 
binnen dezelfde afdeling ook nog over een eigen stand. 

Over de Etablissements du Chtiteau kwamen we tijdens ons onderzoek 
weinig te weten. Het bedrijf lag in de Kasteelstraat, tussen de Kasteelkaai en de 
Leie (zie: voetnoot 23). Volgens E. Van Hoonacker (persoonl ijke mededeling en 
zie: voetnoot 26, p. 64) stond J. Deny op het ogenbli k van de Gentse expo aan het 
hoofd van dit bedrijf, had hij het jaren voordien van een famil ielid overgenomen 
en werd het in 1843 door François Deny opgericht. Hoeveel mensen er in deze 
fabriek voor het bleken, appreteren en verven van textiel waren tewerkgesteld is niet 
bekend (fig. 50). De gebouwen van de Etablissemellts du Chtiteau lagen naast de 
nu verdwenen overdekte vismarkt (fig. 51). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden 
ze zwaar beschadigd en in november 1917 gesloopt. 
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Fig.51 De Kasteelkaai, de oude overdekte vismarkt en de gebouwen van de Etablissements du 
Cháteau (met rokende fabrieksschoorsteen) (archiefL.A. Vandenbogaerde, Kortrijk). 

Camille Lambrecht werd op 22 oktober 1864 te Dentergem geboren, als 
zoon van Henri , een dagloner, en Pauline Vandemoortele, huisvrouw en herber
gierster. Het gezin Lambrecht-Vandemoortele woonde lang op de Sint-Jansparochie, 
nl. in de Veldstraat en de Stasegemsestraat. Er zijn aanwijzingen dat de familie op een 
bepaald moment ook in Harelbeke een onderkomen had maar dat moet nog worden 
bevestigd. Camille Lambrecht, die van beroep verver was, trad op 21 augustus 1893 
in Moeskroen in het huwelijk met Silvie Desrumeaux. Na hun huwelijk betrokken ze 
een huis in de Sint-Jansstraat Silvie stierf amper zes jaar later. 

Op 16 oktober 1900 huwde Carnille Lambrecht voor de tweede keer, nu 
in Moen en met Mélanie Servaege, afkomstig van Harelbeke. Lambrechts tweede 
huwelijk werd met zeven kinderen gezegend. De familie Lambrecht-Servaege 
verhuisde in 1926 van de Sint-Jansstraat naar de Veldstraat Vanaf dan bleef het 
woonadres van het gezin lange tijd onveranderd tot de familie in 1952 introk in 
het huis naast hun vroegere verblijfplaats. In 1955 kwam een dochter van CamiJle 
Lambrecht met haar echtgenoot Jozef Strubbe in het huis van haar vader wonen 
en verlieten Camille en zijn echtgenote Mélanie definitief de Veldstraat Camille 
Lambrecht overleed in Kortrijk op 11 april 1963, op de gezegende leeftijd van 98 jaar. 
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Fig.52 Briefhoofd van de N.V. Vetex, afdeling Juteweverij, in de Veldstraat (archief L.A. Vanden
bogaerde, Kortrijk). 

Volgens P. DEBRABANDERE81 stichtte Camille Lambrecht in 1897 een garen
ververij. Na de Eerste Wereldoorlog begon hij in de Veldstraat met een weefsel
veredelingsbedrijf, waaraan in 1923 een juteweverij werd toevoegd. Dit industriële 
complex had ook een in- en uitgang in de Vaartstraat Op het einde van de jaren 
twintig van vorige eeuw werden deze afdelingen in één bedrijf verenigd dat vanaf 
dan als N.V Vetex (Verenigde Textiel-fabrieken Karniel Lambrecht) (fig. 52) bekend 
stond. Enkele jaren voor het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het bedrijf nog 
met een jutespinnerij uitgebreid. Het ziet ernaar uit dat Ju les Gratry82 op een bepaald 
moment (financiële of commerciële?) bindingen had met het bedrijf dat later als N. V 
Vetex zou worden bestempeld. 

De ouders van Oscar Lepère waren Victor, winkelier en handelaar, en 
Léonie Coucke, huisvrouw en verkoopster van kleurstoffen. Victor werd in 1847 
in Kortrijk geboren; zijn echtgenote was afkomstig van Dottenijs. Toen 0. Lepère 
op 23 december 1879 ter wereld kwam woonden zijn ouders in de Doorniksewijk. 
Begin 1886 verhuisde de familie Lepère-Coucke naar de Grote Markt. Van juni tot 
december 1906 verbleef Oscar in Frankfurt (Duitsland). Léonie Coucke, die onder
tussen weduwe was, veitrok in mei 1918 met haar zoon naar Antwerpen. Nog voor 
het einde van hetzelfde jaar keerden ze naar de Groeningestad terug en bewoonden 
opnieuw het huis dat ze zes maanden vroeger hadden verlaten. Op dat ogenblik 
oefende Oscar het beroep van meester-kalanderaar uit. 

81 P. DEBRt\BANDERE, Ook hier =ijn wij groot geworden, Helnijvere arrondissement Kortrijk 1890-1940, p. 47-
48, 1985. Tentoonstellingscatalogus uitgegevennaar aanleiding van 50 jaar KB. Drukkerij Groeninghe, Kortrijk. 

82 Lees meer over Ju les Gratry bij de bespreking van de deelnemers aan klasse 81. 
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• 

Fig.53 Het textielbedrijf van Oscar Lepère op de hoek van de Kollegestraat en de Diksmuidekaai 
(archief L.A. Vandenbogaerde, Kortrijk). 

In maart 1920 nam Oscar Lepère, die ondertussen als fabrikant van weefsels 
aan de kost kwam, zijn intrek in een huis in de Overleiestraat. In januari 1922 huwde 
hij in Oostende met Magdalena Angillis (0 Ieper 1888). Het gezin had vier kinderen. 
Bij zijn overlijden op 18 juli 1936 woonde Oscar Lepère nog altijd in de Overleiestraat. 
Volgens P. DESRASANDERE (zie: voetnoot 81, p. 48) werd het appretuurbedrijf van 0. 
Lepère kort vóór de Eerste Wereldoorlog opgericht. Het lag langs de boorden van de 
Leie, nl. op de hoek van de Kollegestraat en aan de Diksmuidekaai (fig. 53). Toen het 
bedrijf dicht ging werd een deel van de gebouwen door de firma Kerkhof-Gryspeerdt 
in gebruik genomen. 

Raymond Nolf was eveneens lid van de 'Collectiviteit der opmakers en ver
vers te Kortrijk'. Hij was de derde zoon van Henri Nolf 83 -van 1864 tot 1884 burge
meester van Kortrijk- en Pauline Goethals, zijn tweede echtgenote. De laatste decen
nia van de J9d• eeuw woonde het gezin Nolf-Goethals in de Leiestraat Raymond 
werd op I oktober 1870 in Kortrijk geboren. Hij was meester-verver en trad op 7 sep-

83 F. GERMONPREZ, Korlrijkse Figuren, Eerste reeks, p. 61-62, 1965. Uitgave van het Komitce voor Initiatief 

van het Kortrijkse, V.Z.W. /1 R. TANGHE & P. V ANCOLEN, Gedenkboek Stad Kortrijk 1830-1976, 373 pp., 1978. 

Uitgave van het stadsbestuur van Kortrijk. 
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Fig.54 Brietl1oofd van hettextielbedrijfvan Raymond Nolf(archiefL.A. Vandenbogaerdc, Kortrijk). 

terober 1897 in Harelbeke in het huwelijk met Marguérite Gheysens, die in 1875 
in deze stad werd geboren. Ze vestigden zich een korte periode in de Wetstraat (de 
huidige Burgemeester Nolfstraat) en de Koning Leopold I-straat. Daarna (oktober 
1898) betrokken ze een woning in de Doorniksewijk Iets meer dan twintig jaar later 
verhuisde het gezin Nolf-Gheysens naar de Minister Tacklaan. In 1925 keerden ze 
terug naar de Doorniksewijk, maar niet naar het huis dat ze in de eerste jaren van hun 
huwelijk hadden bewoond. 

Marguerite Gheysens overleed in november 1946 in Ieper en haar echtgenoot 
in mei 1953 in Kortrijk. Raymond Nolfbracht zijn laatste levensjaren door in het huis 
van het gezin van zijn oudste zoon Pierre, in de Burgemeester Pyckestraat. De ververij 
en de fabriek voor veredeling van weefsels van Raymond Nolf aan de Vlaanderenkaai 
werd in 1900 gesticht (fig. 54). Hij werd aan het hoofd van dit bedrijf opgevolgd door 
zijn zonen Pierreen Paul. 

Camille Nuyttens werd op 10 november 1843 in Rollegem geboren. Op 12 
juni 1872 huwde hij in Kortrijk met Adela Libbrecht (0 Zwevegem 16 maart 1844). 
Het jonge echtpaar vestigde zich in juli 1872 in de Guldensporenstad. Hun eerste 
verblijfplaats lag langs de Baan naar Sint-Denijs. Eind 1872 verhuisde het koppel naar 
de Faubourg de Lille (het huidige Louis Robbeplein) waar de oudste vier kinderen 
geboren werden. Vanaf2 december 1878 betrok het gezin een woning aan de zuidkant 
van het Sint-Maarteoskerkhof (vandaag JozefVandaleplein) en kort daarop werd nog 
een zoon geboren. Camille Nuyttens overleed op 28 februari 1911, ruim twee jaar 
vóór de opening van de WT I 913. Adel a Libbrecht stierf op 22 april 1928. 
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Fig. 55 Frédéric (Fritz) Ovyn, meester-verver 
en textielfabrikant (archief B. Ovyn, Waver). 

Camille Nuyttens was aanvankelijk werkman-verver maar bracht het al snel 
tot meester-verver. Zijn echtgenote Adèle Libbrecht was eerst werkzaam als naaister. 
Nadien werkte ze in een kruidenierszaak en verkocht linnen. Albert en Achille, 
de twee zonen van het gezin Nuyttens-Libbrecht, waren ook ververs. De jongste 
(Achille) verbleeftijdens zijn beroepsopleiding verschillende maanden in Duitsland. 

Frédéric (Fritz) Ovyn84 (fig. 55) was een zoon van Hilaire, handelaar, en 
Emérence Decancq, beiden afkomstig van Kortrijk. Fritz zag op 18 januari 1884 het 
levenslicht in de Groeningestad. Hij had drie broers en twee zussen. Toen Hilaire 
Ovyn in 1892 overleed woonde het gezin in de Doomiksewijk. Emérence verhuisde 
in 1898 met haar kinderen naar de ZuidJaan, waar ze twee jaar later op 48-jarige 
leeftijd overleed. In 1905 verhuisden Fritz en verschillende andere kinderen van het 
gezin Ovyn-Decancq naar de Veldstraat In 1909 verbleven Fritz- die toen het beroep 
van meester-verver uitoefende -en zijn jongere broer Léon op de Grote Markt. Na het 
hu welijk van Fritz Ovyn met Marthe Decancq op 20 mei 1911 betrok het echtpaar een 
woning op de Wapenplaats (het huidige President Rooseveltplein). Marthe Decancq 
was afkomstig van Lys, een gemeente in het Franse Noorderdepartement, waar ze op 

6 april 1890 geboren werd. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verhuisde het gezin Ovyn-Decancq naar de 
Toekomststraat en later naar de Stasegemsesteenweg. Eind augustus 1917, kort na de 
geboorte van hun tweede kind, verliet de familie Kortrijk met bestemming Ukkel. In 

84 Zijn doodsprentje en de officiële catalogus van de WTI913 vermelden Fritz als voornaam. 
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februari 1919 werd ze opnieuw in de Kortrijkse bevolkingsregisters ingeschreven. 
Ze kwam toen van Elsene. De ouders en hun twee kinderen verbleven eerst in de 
Toekomststraat maar verhuisden in 1921 naar de Minister Tacklaan. In het begin van 
de Tweede Wereldoorlog woonden Fritz Ovyn, zijn echtgenote en hun dochter in de 
Sint-Sebastiaanslaan en eind 1942 waren ze ingeschreven in de Bloemistenstraat 
Het is in deze straat dat Fritz zijn laatste levensdagen doorbracht. Fritz Ovyn stierf 
op 3 oktober 1949. F. Ovyn was lid van de administratieraad en afgevaardigde van de 
Staat bij de Technische School in de Sint-Janslaan in Kortrijk. Hij was ook adminis
trateur van de Kas der Gezinsvergoedingen van de Textielnijverheid van het Kortrijkse 
en erevoorzitter van de Swimming-Club Courtraisien. 

De ververij van Fritz Ovyn lag aanvankelijk langs het kanaal Kortrijk-Bossuit. 
Rond 1930 stichtte hij een ververij en twijnderij op de hoek van de Iepersestraat en de 
Lijnwaadstraat (fig. 56). Deze fabriek sloot na zijn dood haar deuren. De gebouwen 
werden overgenomen door MEWAF, die metalen kantoormeubelen op de markt 
bracht. De brand die de gebouwen van deze firma in 1983 teisterde betekende het 
einde van het bedrijf. 

Fig.56 Binnenzicht van de textielfabriek van F. Ovyn in de Lijnwaadstraat (archief B. Ovyn, Waver). 
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Fig.57 Briefhoofd van het bedrijfvan Weduwe Van Nieuwenhuyse & Zoon aan de Abdijkaai (archief 
L.A. Vandenbogaerde, Kortrijk). 

Onder de deelnemers aan de 'Collectiviteit der opmakers en ververs te 
Kortrijk ' was ook het bedrijf van Weduwe Van Nieuwenhuyse & Zoon (fig. 57). 
Emilie Hetherington, de weduwe van Victor Van Nieuwenhuyse, was afkomstig van 
Manchester (Engeland), vroeger een zeer belangrijke textielstad. Ze werd geboren 
op 29 februari 1852. In 1875 trad ze in het huwelijk met Victor Van Nieuwenhuyse 
CO Kortrijk 26 februari 1839), handelaar, kalanderaar en zoon van een tabaksfabrikant 
uit Harelbeke. In het begin woonde het echtpaar Van Nieuwenhuyse-Hetherington in 
de Gentsesteenweg maar in de zomer van 1882 nam het, samen met hun zes kinderen, 
zijn intrek in de Harelbeeksestraat Victor Van Nieuwenhuyse, meester-appreteur, was 
nog altijd in die straat woonachtig toen hij op 29 januari 1909 overleed. Hij werd aan 
het hoofd van zijn bedrijf opgevolgd door zijn jongste zoon Willy, eveneens appreteur, 
die aan het blekersbedrijf dat zijn vader in 1883 in de Harelbeeksestraat stichtte, 
nog een ververij toevoegde. Willy trad op 25 juni 1921 in Brussel in het huwelijk 
met Marie-Louise T' Joen. Vanaf juli 1922 vestigden Willy en zijn echtgenote Marie
Louise zich aan de Abdijkaai. Willy Van Nieuwenhuyse is op 9 mei 1959 overleden. 

Firmin en Camille Vercruysse waren kinderen van Joseph, handelaar en 
gemeentelijk ontvanger, en Adelaïde Carpentier. Firrnin zag op 3 september 1833 het 
levenslicht in Kortrijk. Hij was gehuwd met Matbilde Vandenbroeck uit Sint-Niklaas, 
die in augustus 1864 voor het eerst in de Kortrijkse bevolkingsregisters opduikt. 
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Fig. 58 :riester-dicht~r Guido Gezelle en de familie Camille Vercruysse-Vandenbrocck (R. De 
PAEPE, 111 samenwerkmg met J. GHYOOT, Het Kortrijk van Toen, p. 44, 1981. 
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Firmin overleed in zijn geboorteplaats op 28 mei 1884. CamiJle Vercruysse (° Kortrijk 
27 juli 1839) was een jongere broer van Firmin. In 1865 huwde hij met Elisabeth 
Vandenbroeck, een jongere zuster van Mathilde. Terwijl Firmin een groot deel van 
zijn leven als rentenier in de bevolkingsregisters geboekt stond was CamiJle geruime 
tijd werkzaam als bleker en meester-bleker van linnen. 

Camille Vandenbroeck en zijn echtgenote Elisabeth hadden verschillende 
dochters en één zoon. De familie woonde achtereenvolgens in de Grote Hallenstraat, 
de Budastraat en, vanaf 1 mei 1878, in de Leiestraat Het is in deze straat dat Camille 
op 11 september 1905 overleed. Mathilde, een dochter van Camille en Elisabeth 
Vercruysse, was getrouwd met Auguste Antoine Orban de Xivry, een rechter uit 
Namen. Samen met haar echtgenoot en haar enige dochter Marthe kwam ze op 
5 november 1914 op tragische wijze om het leven in de Doorniksestraat in Kortrijk. 
Ze werden alle drie het slachtoffer van de ontploffing van een Duitse vliegtuigbom. 
Hun zoon Paul overleefde de ramp maar verloor zijn rechterbeen. 

Toen Guido Gezelle (1830-1899) onderpastoor was op de Onze-Lieve
Vrouweparochie in Kortrijk, kwam hij geregeld bij de familie Camille Vercruysse
Vandenbroeck aan huis (fig. 58). In 1893 werd hij ambteloos, wat zijn financiële 
situatie precair maakte, maar hij kon rekenen op de materiële steun van het echtpaar 
en van Mathilde, de weduwe van Firmin. Elisabeth, de vrouw des huizes, werd door 
Gezelle met een gedicht bedacht85. Volgens sommige bronnen zou het gedicht 'De 
Bleekersgast' ontstaan zijn na een bezoek van de dichter aan de blekerij van de familie 
Vercruysse-Vandenbroeck86, in de onmiddellijke buurt van de Broei torens. 

Op het einde van de 19• eeuw en in het begin de 20510 werden nu en dan 
door de Société pour I 'Encouragment des Beaux-Arts et de la Littérature à Courtra i 
en de Société des Beaux-Arts de Courtrai tentoonstellingen van schilderijen en 
andere kunstvoorwerpen georganiseerd. Camille Vercruysse was lang beschermend 
of erelid van deze verenigingen. Door de Internationale Jury voor de Beloningen 
van de WT 1913 werden zowel de blekerij F. & C. Vercruysse-Vandenbroeck als de 
andere deelnemers aan de 'Collectiviteit der opmakers en ververs te Kortrijk' met een 
gouden medaille gehonoreerd. 

85 Guido Gezelle, volledig dichtwerk. Jubileumuitgave 1899-1999 (red. J. Boets), 1963 pp. (p. 799-800; R16: 

E1isabeth), 1998. Pe1ckmans, Kapellen. Lannoo, Tie1t. 

86 Guido Gezelle, volledig dichtwerk. Jubileumuitgave 1899-1999 (red. J. Boets). 1963 pp., (p. 854; R72: De 

B1eekersgast), 1998. Pe1ckmans, Kapellen. Lannoo, Tie1t. 
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Onder de Kortrijkse firma's die in Gent in klasse 81 (draden, garens en weefsels 
van vlas, hennep, enz.; touwslagerswaren) gerangschikt waren is het bedrijfvan Félix 
Coppens het eerste in de rij. F. Coppens, fabrikant van weefsels en lijnwaad, werd 
op 11 april 1855 in Marke geboren. Enkele jaren later woonde de familie Coppens 
in de Rijselsestraat te Kortrijk. Félix huwde op 28 mei 1895 met Maria Buysse. Het 
huwelijk had plaats in Wetteren, waar Maria geboren werd. Na het huwelijk woonde 
Félix Coppens met zijn echtgenote en kroostrijk gezin op verschillende plaatsen in 
de Groeningestad: de Hendrik Consciencestraat, de Minister Vanden Peereboomlaan, 
de Moeskroenstraat, de Minister Tacklaan en de IJzerkaaL F. Coppens overleed in 
Kortrijk op 15 april 1935. 

Op het ogenblik van de WT1913 woonde de familie Coppens-Buysse in de 
Hendrik Consciencestraat. De bedrijfsgebouwen, met inbegrip van de kantoren en de 
magazijnen, bevonden zich op de Damkaai. Het bedrijfCappens was gespecialiseerd 
in tijken voor keurslijven, schoeisels, matrassen, stoffen voor koffers, lijnwaad voor 
tenten en zefiers voor Arabische rokken. Volgens E. VAN HOONACKER87 is de fabriek 
van Félix Coppens op 25 april 1918 door zelfontbranding in de vlammen opgegaan. 
Op dat ogenblik werd er in de gebouwen door de Duitsers stro en turf opgeslagen. 
Félix Coppens was erelid van de Kortrijkse afdeling van de Sint-Lucasgilde. 

Werkhuizen Leonard De Kien en Zoon was een familiebedrijf dat ca. 
1850 door Boutry-Van Isselsteyn & Ci• op Overleie werd opgericht. De mechanische 
vlasspinnerij en weverij van de Rijselnaar Boutry lag langs de Leie, op gronden 
van het gewezen Rekolettenklooster, ter hoogte van de huidige Nijverheidskaai en 
Gasstraat (fig. 59). Het was één van de eerste textielbedrijven van de Kortrijkse 
regio. Rond 1882 waren er bij Boutry-Van Isselsteyn & Ci• pakweg 650 arbeiders 
tewerkgesteld. Een confectieatelier, dat zich op de fabrieksterreinen bevond, produ
ceerde o.m. kleren voor het leger. Omstreeks 1884 werd de firma door (Auguste) 
Leonard De Kien overgenomen en later stapsgewijs uitgebreid (fig. 60 en fig. 61)). 
Boutry-Van Isselsteyn & Ci• keerde na de overname terug naar Noord-Frankrijk en 
het is algemeen bekend dat deze firma zich vlak voor de oorlog van 14-18 speciaal 
toelegde op de aanmaak van militaire vesten met galons, kepies en tassen voor het 
opbergen van kogels bestemd voor het leger en de jacht. 

Leonard De Kien was afkomstig van Bikschote (vandaag een deelgemeente 
van Langemark- Poelkapelle) waar hij op 4 mei 1835 geboren werd. Hij was getrouwd 
met Juliette Slosse uit Westrozebeke. Georges, hun tweede zoon, die na zijn schooltijd 

87 E. VAN HOONACKER, Kortrijk 14-18, Een stad tijdeliS de Eerste Wereldoorlog, 462 pp. (zie: p. 348), 1994. 
Uitgave in eigen beheer, Kortrijk. 
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Fig. 59 Het textielbedrijf Boutry-Van Tsselsteyn & Ci< op Overleie (archief L.A. Vandenbogaerde, 

Kortrijk). 

Fig. 60 Het textielbedrijf Lconard De Kien & Zoon (rechts) in het begin van de 20"" eeuw (archief 
L.A. Vandenbogacrdc, Kortrijk) . 
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Fig. 61 Briefhoofd van het textielbedrijf Leonard De Kien & Zoon aan de Nijverheidskaai. 

zijn vader in het bedrijf bijstond, trad in 1905 in het huwelijk met Raphaëlle Ide die 
nog hetzelfde jaar overleed. Valentine, een jongere zuster van Georges, huwde in 
1906 met Maurice Ide, afkomstig uit Zulte, die eveneens in het bedrijf De Kien werd 
ingeschakeld. Juliette Slosse overleed in oktober 1911. Leonard De Kien stierf eind 
april 1914, op 79-jarige leeftijd. Volgens journalisten van de lokale pers, stond De 
Kien op het ogenblik van zijn overlijden aan het hoofd van het grootste industrieel 
bedrijfvan het arrondissement Kortrijk en was hij de vaandeldrager van de Kortrijkse 
textielindustrie. 

Leonard De Kien was in het begin van de 20Ste eeuw voorzitter van de Kamer 
van Koophandel. In die functie werd hij bijgestaan door Romain Ickx (zie: 32.1.), die 
het secretariaatswerk op zich nam. De ambtelijke catalogus van de WTI913 vermeldt 
dat de firma Leonard De Kien & Zoon zich vooral toelegde op de productie van 
kleermakerslijnwaad, vulstoffen, linnen broeken en canvas voor rolgordijnen. ln Gent 
beschikte De Kien & Zoon over een eigen stand en werkte ook mee, in samenwerking 
met veertien Gentse bedrijven en drie uit Doornik, Luik en Brussel, aan de opbouw 
van een indrukwekkend vlasdiorama dat in de Hal van het Paleis van de Mode en het 
Textiel te kijk stond. 

Enkele jaren vóór de WT 1913 kwam het bedrijf van Leonard De Kien & 
Zoon in een zeer slecht daglicht te staan toen de socialistische vakbondspionier Jef 
Coole het aandurfde om in een artikel in de krant Vooruit de schrijnende werkom-
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standigheden en 'het ongelukkige leven van de vlasslaven van De Kien' aan te klagen. 
Deze aanklacht mondde uit in een langdurige staking van de arbeiders van het bedrijf 
en Coole zelf hield er zes maanden gevangenis aan over. Men mag stellen dat deze 
gebeurtenissen aan de basis liggen van het elan van de socialistische arbeidersbe
weging in Kortrijk en omgeving. 

In Gent werd de stand van L. De Kien & Zoon en de bijdrage van dit bedrijf 
aan het tot stand komen van het Vlasdiorama met een Grote Prijs vereerd. Dit lag in 
de lijn van de verwachtingen omdat het bedrijf al eerder op nationale en internati
onale tentoonstellingen veel grote prijzen had weggekaapt. Zoals de briefhoofden van 
de firma duidelijk maken behaalde De Kien & Zoon vóór de Eerste Wereldoorlog een 
gouden medaille te Brussel 1897 en een Grote Prijs in de Noord-Amerikaanse stad 
Sint-Louis 1904, Turijn 1911 en Roubaix 1911. De zaakvoerder van de Werkhuizen 
De Kien & Zoon was ook lid van de jury voor de Beloningen en deelnemer buiten 
wedstrijd te Parijs 1900, Tourcoing 1905 en Milaan 1906. Op de wereldtentoonstel
lingen van Luik 1905 en Brussel 1910, ten slotte, was Leonard De Kien voorzitter 
van de jury. 

G ustaaf G lorieux , stoffenfabrikant, was een zoon van Aloïs en Sylvie 
Vantomme, afkomstig uit Deerlijk. Hij werd op 25 april 1846 in Kortrijk geboren. 
Toen Gustaaftwintigjaar werd, was zijn moeder al weduwe en woonde met haar kroost 
op de Grote Markt. Ze baatte er een linnenwinkel uit. Gustaaf trad op 9 november 
1880 te Brussel in het huwelijk met Matnilde Coosemans, geboren in Vilvoorde op 
30 maart 1855. Na hun huwelijk gingen ze wonen in de Frankrijkstraat (de huidige 
Koning Albertstraat) en vervolgens in de Sint-Jorisstraat Matbilde bracht twaalf 
kinderen ter wereld. Op 25 september 1909 vestigde de familie Glorieux-Coosemans 
zich in het Huis Ghellinck88 in de Lange Steenstraat (fig. 62). Dit huis, dat dateert 
van 1698, lag naast de bekende banket- en pasteibakkerij van Jules De Saegher en 
Zulmée Nounckele89• Oud-burgemeester Jan-Baptist Ghellinck liet dit prachtige 
herenhuis bouwen voor zijn zoon toen hij huwde. In oktober 1920 verliet de familie 
Glorieux het historische pand in de Lange Steenstraat en werd de Moeskroenstraat 
nr. 1 (vandaag een gedeelte van het Conservatoriumplein) haar nieuwe woonplaats. 
Gustave G l01·ieux had er ook zijn magazijnen. Hij overleed op 27 mei 1928. 

88 Een korte beschrijving van deze woning verscheen in: P. D EBRABANDERE, Kortrijkse gevels ' 'all de XV/de 

eeuw rot her Empire, Verhandelingen uitgegeven door de Leiegouw, rv, p. 75-76, 1973. 
89 Meer over het bedrijf Oe Saegher-Nounckele in: C. DEHAEN, De patisserie De Saegher, Curtricke, Tijd

schrift voor cultuur, geschiedenis en lokale folklore, nr. 356, p. 43-45, 20 I 0. 
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Fig.62 Woning van Gustave Glorieux in de Lange Steenstraat tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(archief L.A. Vandenbogaerde, Kortrijk). 

De weverij van GustaafGlorieux lag op het grondgebied van Zwevegem Het 
bedrijfvervaardigde allerlei weefstoffen en produceerde o.m. stoffen voor schoeisels. 
F ig. 63 toont een briefuoofd uit de periode dat Gustave in de Lange Steenstraat 
gehuisvest was. Gl01·ieux was sterk begaan met de culturele activiteiten die in 
de Guldensporenstad plaatsvonden en was geruime tijd erelid van de Société des 
Beaux-Arts de Courtrai. We vinden zijn naam dikwijls terug in de catalogen van de 
Tentoonstellingen van Schilderijen en andere Kunstvoorwerpen die de jaren vóór de 
Eerste Wereldoorlog, meestal in de Grote Hallen (in de Doorniksestraat) van Kortrijk, 
werden georganiseerd. 
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À GUSTAVE GLOBIEUX 

Fig. 63 Brictnoofd van het bedrijfvan G. Glorieux, stoffenfabrikant 

Jule1· rran~ol1 · Alphon1e GRATRY 
18S I· 14108 

Fig.64 Buste van Julcs Gratry (archief F. 
Decock, Marke). 

Volgens de officiële catalogus van de 
WT1913 beschikte het Kortrijkse textielbedrijf 
Etablissements Gratry in 1913 over kantoren 
in Brussel. Hoewel Jules Gratry, stichter van 
deze Kortrijkse vestiging, slechts relatiefkorte 
tijd in Kortrijk woonde en werkte bleef hij er, 
via een aantal bedrijven en instellingen die 
door hem werden opgericht en geleid, zijn 
leven lang economisch actief. 

Jules Gratry90 (fig. 64) werd geboren 
op 1 april 1851 in Luingne, sinds 1976 een 
deelgemeente van Moeskroen. Zijn vader 
Charles, postambtenaar, was afkomstig van 
Ath; zijn moeder Mathilde Lammens was van 
Deinze. Eind juni 1870 verl iet Jules Gratry 
de ouderlij ke woning in Gent, vestigde zich 
in Kortrijk op de Vismarkt en verdiende zijn 
brood als verkoper. Drie jaar later trok hij in in 
een woning aan de Steenweg naar Toerkonje 

90 C. DEHAEN, Ju/es Gratry. Regionaal onbekend textielindustriee/, Handelingen van de Koninklijke 

Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, nieuwe reeks, LXVII, pp. 245-250, 2002. 
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(de huidige Zandstraat) en was hij, volgens de gegevens van het bevolkingsregister, 
fabrikant. Vanaf eind 1875 verbleef Gratry op de Kring. In oktober 1875 huwde hij 
in Schaarbeek met Octavie Duray (0 Sint-Joost-ten-Node 1858) die onmiddellijk bij 
haar echtgenoot in de Groeningestad kwam wonen. Begin 1881 werd hun dochter 
Marguérite geboren. 

In maart 1885 verliet de familie Gratry-Duray Kortrijk met bestemming 
Rijsel. Zowel in Rijsel als in verschillende andere Franse steden werden op initi
atiefvan Ju les Gratry weverijen geïnstalleerd (fig. 65). Daar bleef het echter niet bij. 
Ook in België, Noord-Afrika, Madagascar, Centraal-Afrika en Zuid-Amerika werden 
door hem gelijkaardige bedrijven uit de grond gestampt. Jules Gratry overleed in 
Rijsel op 24 juni 1908, amper 57 jaar oud. Etablissements Gratry behaalde op de 
Gentse expo een Grote P rijs en werd ook op veel andere plaatsen (o.m. te Amsterdam, 
Brussel, Parijs en Luik), meestal naar aanle iding van wereldtentoonstellingen, met 
hoge onderscheidingen en andere prijzen geëerd. 
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construit un chateau au milieu llu site. 

Fig.65 Brietnoofd van het bedrijf van Ju les Gratry & c• in Kortrijk en Halluin (archief F. Decock, 
Marke). 
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In 1905 werd op initiatief van Jul es Gratry in Kortrijk een verkoopskantoor 
van de Société Anonyme des Etablissements Gratry opgericht (fig. 66). Het lag op de 
Grote Markt, nl. op de plaats waar vroeger het hotel De Gouden Leeuw gevestigd 
was. Na de dood van Jules Gratry vestigde zich op die plaats de Banque Centrale 
de la Lys (1911) en in 1931 de Bank van Brussel. Laatstgenoemde instelling zou 
jaren later deel uitmaken van de Bank Brussel Lambert en vervolgens van de ING 
Bank. Twee jaar na de dood van Jules Gratry bad Etablissements Gratry nog altijd 
belangen in een textielbedrijf in de Veldstraat en kantoren op de Grote Markt. Het 
was vermoedelijk in het kader van de economische activiteiten van een van deze 
vennootschappen dat Charles Louis Auguste Gratry, een zoon van de jongere broer 
van Jules, van september 1909 tot april 1911 in de Wandelingstraat verbleef. Na zijn 
verblijf in de Guldensporenstad keerde hij terug naar zij n geboortestad Lyon. Volgens 
het Jaarboek van de stad Kortrijk van 1910 lagen de Etablissements Gratry toen in de 
Veldstraat, nl. ter hoogte van het huis nr. 77. Het is hier dat ook de firma van Camille 
Lambrecht gevestigd was. 
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Fig.66 Briefhoofd van de S.A. Etablissements Gratry in Kortrijk (archief F. Decock, Marke). 
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Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan (1873-1898) van het huis Gratry 
& Ci• in Rijsel werd door Godfried Devreese (zie: groep XII), een medaille gegra
veerd. De voorzijde toont de buste van Jules Gratry, gedelegeerd adminstrateur van 
deze maatschappij. Aan de achterzijde bemerkt men een heraldische leeuw die zijn 
voorpoten legt op een grote letter G, bet merkteken van het linnen dat door het huis 
Gratry op de markt werd gebracht. De straal van de medaille, geslagen bij Wolfers 
& ü• in Brussel, bedraagt 60 mm. In totaal werden l 0 zilveren en 200 bronzen 
exemplaren van dit kunstwerk onder het personeel van de firma Gratry en aan enkele 
goede vrienden van de firma uitgedeeld. 

De gebroeders (Georges en Armand) Steyt stonden in 1913 aan het hoofd 
van een confectiebedrijf-een van de oudste van Kortrijk- dat door hun vader Hector 
in 1874 werd opgericht91

• Hector Steyt werd op 24 augustus 1851 in Kortrijk geboren. 
Hij was fabrikant van beroepskledij (overalls, kiels, jassen, enz.) en vervaardigde ook 
manskleren. Omstreeks 1880 woonde hij met zijn echtgenote Irma Bersou en zijn 
twee oudste kinderen in de Hazelaarstraat In de beginjaren van Hectors bedrijfwaren 
de handelsactiviteiten vooral op huisarbeid gebaseerd. In 1885 verhuisde de familie 
Steyt-Bersou naar de IJzerweglaan, in 1894 naar de Sint-Jorisstraat en in 1906 naar 
de Nieuwstraat, waar vele jaren de maatschappelijke zetel van het bedrijf gehuisvest 
was. De fabrieksgebouwen zelf lagen in de Keer der Vlamingenstraat Het is in de 
Nieuwstraat dat beide ouders resp. in 1915 (Irma) en 1917 (Hector) gestorven zijn. 

Hector Steyt was niet alleen een bekwame industrieel. In zijn geboortestad 
zetelde hij ook in het bestuur van vele organisaties en culturele verenigingen. Zo lezen 
we in de 'Almanak en Wegwijzer van Brugge en de Provincie West-Vlaanderen' van 
1914 dat hij in dat jaar kapitein-bevelhebber was van bet Kortrijkse brandweerkorps 
(fig. 67) en voorzitter van o.m. de maatschappij 'Broederlijke Eendrachtigheid', de 
'Gedecoreerden van de Staat' en de toneelkring 'De Koninklijke Vlaamse Zonen'. 
Hij was ook verschillende jaren na elkaar lid van de 'Kamer der Bedienden', van 
de Ziekengilde 'Hulp in Nood' en van de Sint-Lucasgilde, afdeling Kortrijk. Hector 
Steyt aanvaardde bovendien het ondervoorzitterschap van het Nationaal Comiteit van 
Groeninge dat instond voor de organisatie van de feesten die naar aanleiding van de 
600stc verjaardag van de Slag der Gulden Sporen werden georganiseerd. Samen met 
o.m. Albert Degryse, Romaio Ickx, Emmanuel en Joseph Viérin, was hij tevens lid 
van het bestuur van de Historische Praalstoet die bij dezelfde gelegenheid de straten 

91 J. VAN WELS, Kortrijkse Beelden, Eerste beeld, Mijnheer Hector Steyt, gewezen pauselijke zouaaf voor

veeltter van Gustaaf-Hendrik Flamen ~· Mimodrama van Graeninghe ofte van de Gulden Sporen, p. 1-24, 1905. 

Siffer, Gent. // C. DEHAEN, Conjèctie Steyt, Curtricke, Tijdschrift voor cultuur, geschiedenis en lokale folklore, 
nr. 346, p. 46-48, 2009. 
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Fig. 67 HectorSteyt in uniform van bevel
hebber van het brandweerkorps (foto H. 
Boehm) (archief L.A. Vandenbogaerde, 
Kortrijk). 

van Kortrijk doorkruiste. In 1913 was Hector Steyt erelid van de GOKKen in 1883 
prijkte hlj op de ledenlijst van het Willemsfonds, afdeling Kortrijk. Vanaf het einde 
van de l9de eeuw werd Hector Steyt, op voorstel van Romain Ickx en advocaat Georges 
Claeys, lid van de ABP en hij zou dat lidmaatschap tot aan zijn dood behouden. 

Nog vóór de dood van vader Hector, op 23 oktober 1917, werd het bestuur 
van zijn bedrijf overgedragen aan zijn twee zonen, Georges en Armand (fig. 68 en 
fig. 69). Georges Steyt, oudste zoon en oudste kind van Hector en lrma Bersou, werd 
geboren in Kortrijk op 24 juli 1873. Hij trouwde op 4 juli 1911 met Albertine Sagaert 
(° Kortrijk 9 februari 1879). Na het huwelijk vestigde het jonge paar zich in de huidige 
Minister Tacklaan. Nog vóór het einde van de Eerste Wereldoorlog verhuisden ze 
naar de Leopoldstraat en in 1919 naar de Nieuwstraat In 1936 trok Georges Steyt 
zich terug uit de zaak. Na één jaar in de Toekomststraat te hebben gewoond vestigden 
Georges en Albertine Sagaert zich dan in de Doorniksewijk. Georges Steyt stierf op 
10 januari 1948. 
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Fig.68 Briefhoofd van het bedrijf van de gebroeders Armand en Georges Steyt ten tijde van de 
Gentse Wereldtentoonstelling van 1913. 
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Fig.69 Adreskaartje van het textielbedrijf van de gebroeders Armand en Georges Steyt. (archief 
L.A. Vandenbogaerde, Kortrijk). 
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Fig.70 Armand Steyt en echtgenote Martha Moulart (archief L.A. Vandenbogaerde, Kortrijk). 
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Armand Steyt (fig. 70), op I 0 november 1882 in Kortrijk geboren, huwde 
op 17 juli 1909 met Martha Moulart, eveneens afkomstig uit de Groeningestad. Ze 
woonden achtereenvolgens in de Voorstraat, de Nieuwstraat en de Minister Tacklaan. 
In 1936, toen zijn broer Georges het bedrijf vaarwel zegde, keerde het gezin Steyt
Moulart terug naar de Nieuwstraat en kwamen ook twee zonen92 in de zaak. Arrnand 
overleed eind mei 1958 en zijn echtgenote enkele weken voordien. 

Volgens een artikel dat eind 1913 in L'écho de Courtrai 93 is verschenen 
had de firma gebroeders Steyt op het ogenblik van de WT 1913 handelsrelaties met 
verschmende Franse, Engelse en Nederlandse kolonies. Zo werden door het bedrijf 
Steyt regelmatig goederen verstuurd naar Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, 
Denemarken, Zweden, Noorwegen, Rusland, Peru, Brazilië, Argentinië, Chili, de 
Verenigde Staten van Amerika, Transvaal, Patagonië, Bolivië, Uruguay, Montenegro, 
Zoeloeland, Algerije, Mozambique, de Kaap, Zwitserland, Nederland, enz. Ook de 
Onafhankelijke Congostaat en later Belgisch Congo waren belangrijke en trouwe 
handelspartners. Dankzij de kwaliteit van hun producten en hun wereldwijde 
handelsrelaties werden de gebroeders Steyt te Gent met een Grote Prijs bekroond. 
Voordien had het bedrijf zich ook allaten opmerken op de Wereldtentoonstellingen 
van Amsterdam (1883) en Brussel (1910), en in 1911 in Roubaix en Turijn. 

Terwijl kort na de stichting van het bedrijf van Rector Steyt amper een 
twaalftal personen in de zaak werkzaam waren liep dit aantal in 1913 al op tot ca.800. 
Dankzij Heetars grote verdiensten op het vlak van de nationale en lokale textiel
industrie werd hij verschillende keren vereremerkt. Hij genoot ook groot aanzien 
als gewezen pauselijk zoeaaf. In deze hoedanigheid hield hij o.m. een lijkrede op 
de begrafenis van Pierre Laigneil, de vader van de bedrijfsleider van de Kortrijkse 
kunstpottenbakkerij (zie: groep XII), toen deze in 1907 overleed. In november 1907, 
ter gelegenheid van de 40stc verjaardag van de slag bij Mentana, in Latium (Italië) -
waar Garibaldi door de Franse en pauselijke troepen werd verslagen- schonk Hector 
Steyt spiksplinternieuwe uniformen aan alle leden van het plaatselijke zoeavenkorps. 

Joseph Verwee-Gillon, ten slotte, was de oudste zoon van Paul, stoffenhan
delaar, en Hortense Tillieux, winkelierster. De familie Verwee-Tillieux woonde lange 
tijd in de Leiestraat, waar ze in de loop van de jaren een drietal panden bewoonde, 
o.m. het huis waar nadien fotograafGustave Lievens zijn intrek nam. Joseph Verwee, 
handelaar in linnen en tijk, werd geboren op 8 september 1870. Begin 1898 trad 

92 C. DEHAEN, Confectie Steyt. Curtricke, Tijdschrift voor cultuur, geschiedenis en lokale folklore, nr. 346, 
p. 46-48, 2009. 

93 Dit artikel vcrscheen in de krant van zondag 16 november 1913, nr. 86, p. 2. 
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Fig.7l Adreskaartje van de firma Joseph Verwee-Gilion in de Sint-Jorisstraat (archief L.A. 
Vanden bogaerde, Kortrijk). 
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Fig.72 Advertentie voor het Huis In den Hert van Florent Blanckaert-Lacbens (De Kortrijkse 
Abnanach 1908, p. 106) (JB2079, SBK). 
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hij te Kortrijk in het huwelijk met Marguérite Gillon, eveneens afkomstig uit de 
Guldensporenstad. Ze vestigden zich in de Doorniksestraat en hadden een kroostrijk 
gezin. Vanaf 1912 woonde de familie in de Doorniksewijk (fig. 71) en na een kort 
verblijf in Brussel, op het einde van de Eerste Wereldoorlog, keerden ze terug naar 
het huis in de Doorniksewijk. In juli 1921 verhuisde het gezin opnieuw, nu naar de 
Hendrik Consciencestraat, en nog eens twaalf jaar later vestigden ze zich weer in de 
Doorniksewijk. Na de dood van haar echtgenoot ( 12 februari 1946) verliet Marguerite 
Gilion Kortrijk en nam haar intrek in een woning in Vorst, in het huidige Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest. De deelname van Joseph Verwee aan de WT19l3 bracht 
hem een gouden medaille op. 

• G roep XIV: Scheikundige nijverheid 

Volgende takken en producten van de chemische industrie kwamen in groep 
XIV aan bod: chemische kunsten en artsenijbereidkunde (klasse 87), het vervaar
digen van papier (klasse 88), huiden en vellen (klasse 89), reukwaren (klasse 90) 
en tabak (klasse 91 ). De verschillende deelnemers stelden hun waren tentoon in 
het zuidelijke gebouw van het Paleis van de Luxe-industrieën. In twee klassen was 
Kortrijk door één firma vertegenwoordigd, nl. door Fl. Blanckaert & Ci• (klasse 87) 
en E. De Blauwe-Ti 11 ieux. (klasse 91 ). 

De producten die door de deelnemers aan klasse 87 werden geëxposeerd 
waren van zeer uiteenlopende aard: lijm, vluchtige oliën, vernis, allerlei insmeer
middelen, schoensmeer, verfstoffen, verven, gezuiverde petroleum, paraffine, veront
reinigde alcohol voor nijverheidsgebruik, enz. Veel van deze producten waren in 
het begin van de 20510 eeuw in Kortrijk te koop in het bedrijf van (Joseph) Florent 
Blanckaert. Voor sommige van deze producten had Blanckaert zelfs de alleenverkoop 
of was hij de voornaamste invoerder voor België. Het was dan ook op de eerste plaats 
met deze specialiteiten dat Florent Blanckaert in Gent voor de dag kwam en regel
matig demonstraties uitvoerde. 

F lorent Blanckaer t werd op 10 november 1877 in Moeskroen geboren, als 
oudste zoon van Aloïs, handelaar in kleurstoffen, en Victorine Devos. Toen Aloïs 
weduwnaar werd trad hij opn ieuw in het huwelijk, nl. met Sidonie Laga uit Lendelede. 
De familie Blanckaert-Laga vestigde zich eind april 1891 in de Meensestraat Hun 
vorige verblijfplaats was Mechelen. Aloïs stierf in december 1899, amper 55 jaar 
oud. Florent Blanckaert zette de zaak van zijn vader voort en huwde op 9 april 190 I 
met Ernestine Laebens, een naaister uit Kortrijk. Na hun huwelijk vestigden ze 
zich in de Pluimstraat Twee jaar later woonden ze in de Heilige-Geeststraat en in 

109 



1904 verhuisden ze opnieuw, nu naar de Aalbeeksesteenweg. Florent had hier een 
winkel, in 'Den Hert', waar vooral verf, vernissen en lakken over de toonbank gingen 
(fig. 72). Men kon er ook alle mogelijke producten en materialen voor het schil
dersbedrijf bekomen: schilder- en witborstels, houtlijmen, glaspapier, sponzen en 
zeemvellen. De familie Blanckaert-Laebens bleef tot enkele weken voor de sluiting 
van de WT 1913 in de Aalbeeksesteenweg wonen. Hun volgende woonplaats lag in 
de Parkstraat (de huidige Wandelweg), tegenover de huidige Spoorweglaan, en in 
november 1916 vestigden ze zich in de Gentstraat Kort daarop vertrok de familie 
naar een randgemeente van Brussel. Of Florent Blanckaert en zijn echtgenote 
Ernestine Laebens achteraf nog naar Kortrijk zijn teruggekeerd kon nog niet worden 
achterhaald. 

Dankzij de officiële catalogus van de WT1913 en documenten bewaard in 
de Gentse Universiteitsbibliotheek weten we dat F t. Blanckaert-Laebens in Gent de 
volgende producten heeft gedemonstreerd: Boizaneujjjaponais (fig. 73) en Nouvel 
Encaustique Vroone (fig. 74). Blanckaert had het algemene depot van deze producten 
voor het Belgische grondgebied. Zoals de naam Boizaneuffjaponais suggereert was 
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Fig.73 De fabriek in Tokio (Japan) waar het Boizaneuffjaponais werd vervaardigd (Handschrif
tenzaal, Universiteitsbibliotheek Gent). 
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dit product van Japanse makelij. Het werd in Tokio vervaardigd en nadien verscheept 
naar de Etablissements L. Vroone in Wattrelos (Noord-Frankrijk). Deze firma zorgde 
er dan voor dat het product via haar hoofdvertegenwoordiger in België op de lokale 
markt terechtkwam. Boizaneuff was een vloeibare stof, gewaarborgd zonder zuur en 
zeer geschikt om snel en grondig vernis, was, lak en verf van hout en metaal te verwij
deren. Het Nouvel Encaustique Vroone, eveneens door de firma Vroone verdeeld, 
was een vloeistof die vloeren, meubels, houtwerk, linoleum, marmer en artikelen 
in leder reinigde. Het was een soort boenwas die ( eiken)houten meubels, houtwerk, 
parketten, planchers, linoleum, marmer en leder bijna ogenblikkelijk een schitte
rende glans gaf en met een beschermende Jaag bedekte. Daar het huis Blanckaert ook 
voor de vernissen van de Engelse firma A.J.H. Hudson & ü• de alleenverkoop voor 
België had mag men aannemen dat ook deze producten in Gent gedemonstreerd en 
gepromoot werden. 
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Fig.74 Het 'Nouve/ Encaustique Vroone' dat door het bedrijf van Florent Blanckaert-Laebens in 
Gent werd gedemonstreerd (advertentie: Handschriftenzaal Universiteitsbibliotheek Gent, en vloei
papier). 
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Fig.75 Advertentie voor de vervoerdiensten die door het huis Florent Blanckaert-Laebens wcr~cn 
verzorgd (JB70 19/K 11, SBK). 
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Fig.76 Advertentie voor en enkele producten van de tabaks-en snuiffabriek van Emile De Blauwe
Tillieux (De KortrijkseA/manach 1911, p. 90, 1911, JB2082, SBK en archiefL.A. Vandenbogaerde, 
Kortrijk). 
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Florent Blanckaert, die op de WT1913 een bronzen medaille kreeg toege
wezen, legde tijdens de Eerste Wereldoorlog regelmatig vervoerdiensten in tussen 
Kortrijk en de hoofdstad en naar enkele steden in het zuiden van West-Vlaanderen 
(Menen, Wervik, Izegem, Roeselare en Tielt) (fig. 75). 

Klasse 91 was voorbehouden aan de tabaksindustrie. Volgende aspecten van 
deze nijverheid werden in Gent in de kijker geplaatst: de grondstoffen en de teelt, de 
toestellen die bij de vervaardiging van de tabak werden gebruikt, de inrichting van de 
tabaksfabrieken en de verschillende producten, merken en inlandse en buitenlandse 
tabakssoorten die in 1913 op de markt waren. West-Vlaanderen was vertegenwoordigd 
door de firma Etienne Lebbe uit Poperinge, Vermeulen-De Grave uit Ingelmunster 
en Emile De Blauwe-Tillieux uit Kortrijk. Het merendeel van de deelnemers aan 
klasse 91 had geen eigen stand maar was ondergebracht in twee collectiviteiten. 
De eerste was die van de invoerders, handelaars en makelaars in tabaksbladeren te 
Antwerpen (21 deelnemers in totaal). De tweede was de Belgische Collectiviteit voor 
Tabak (met 46 deelnemers). Emile De Blauwe-Tillieux nam deel aan de gemeen
schappelijke stand van de Belgische Collectiviteit voor Tabak en had bovendien een 
eigen stand. 

Emile De Bla uwe, tabaksfabrikant, werd geboren op 7 april 1867 in 
Dottenijs, waar zijn vader Désire, afkomstig uit Zwevegem, enkele jaren later een 
tabaksfabriek zou oprichten. Emile huwde te Kortrijk op 21 juni 1900 met Julienne 
TiiJieux uit de Groeningestad. Ze werden op 12 februari 1906 in bet Kortrijkse bevol
kingsregister ingeschreven. Voordien woonden ze in Dottenijs. Ze vestigden zich 
in de Zuidlaan (de huidige Minister Tacklaan) waar ze door architect Jean Robert 
Vanhoenacker (zie: voetnoot 35) een herenhuis lieten optrekken94• Het huwelijk 
werd gezegend met drie kinderen: Raoul, Berthe en Jean. De tabaks- en snuiffa
briek van Emile lag dicht bij zijn woonhuis, nl. in de aanpalende Hoveniersstraat 
De tabak in het bedrijf van Emile De Blauwe vervaardigd werd verhandeld onder de 
merknaam E.D.T. (,Emile .Qe Blauwe-Tillieux) (fig. 76). Emile overleed in Kortrijk op 
1 november 1943. 

Het bedrijf van Emile De Blauwe werd na zijn dood voortgezet door zij n 
oudste zoon Raoul, die op 2 augustus 1901 in Dottenijs geboren werd. Raoul trad 
op 5 september 1925 in het huwelijk met Ivonne De Cuypere en ging dan wonen 
in de Bloemistenstraat Voor meer gegevens over de recente geschiedenis van het 

94 Een bondige beschrijving en een foto van het huis dat in opdracht van Emile De Blauwe in de Minister 

Tacklaan werd opgetrokken (en nog be\vaard is) vindt men in: P. DEBRABANDERE, Korlrijksegevels van neoklas

sicisme tot nieuwe zakelijklzeid, Verhandelingen uitgegeven door De Leiegouw, Vlll, p. 155-156, 1983. 
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Fig. 77 Ingang van het Koloniaal Paleis naar een ontwerp van de Brusselse architect 
Joseph Caluwaers. 
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tabaksbedrijf van Raoul De Blauwe verwijzen we de geïnteresseerde lezers naar 
C. D EHAEN (2006)95. 

• G roep XIX: Handel - Koloniën 

Veel deelnemers aan groep XIX hadden een onderkomen in het Koloniaal 
Paleis. Dit prachtige bouwwerk (fig. 77), met bijna 1 ha oppervlakte, was ontworpen 
door de Brusselse architect Joseph Caluwaers (1863-1948). Het lag aan het zuidelijke 
uiteinde van de Natiënlaan en was aan de buitenkant met beelden en groepen van 
beelden versierd. 

Beeldhouwer Godfried Devreese (zie: Groep XII, klasse 66) nam actief deel 
aan deze groep, meer bepaald aan klasse 117, die zich toespitste op de processen 
van kolonisatie. Devreese stelde in het Koloniaal Paleis ivoren voorwerpen tentoon. 
Enkele beeldhouwwerken die aan de buitenkant van dit gebouw waren aangebracht, 
waren creaties van Georges Vandevoorde (1878- 1964), eveneens afkomstig van 
Kortrijk. 

Georges Vandevoorde96 werd op 30 april 1878 in Kortrijk geboren. Hij 
was een zoon van CamiJle (° Kortrijk 27 december 1848), decoratieschilder, en 
Leonie Rosseeuw, kantwerkster, afkomstig uit Herseaux. Het huwelijk van CamiJle 
en Leonie werd gezegend met zes kinderen, twee dochters en vier zonen. Op het 
ogenblik van de geboorte van Georges woonde de familie in de Molenstraat (nu 
Langemeersstraat genoemd). Georges was slechts vier jaar toen zijn vader overleed 
(juli 1882). Zijn jongste broer Joseph, later boekbinder, was op dat ogenblik amper 
drie maanden oud. In augustus 1896 verhuisde de familie Vandevoorde-Rosseeuw 
naar de Stompaertshoek en twee jaar later naar de Veldstraat Van eind januari tot 
midden april 1899 verbleef Georges, die ondertussen het beroep van beeldhouwer 
uitoefende, in Sint-Joost-ten-Node. Na dit korte verblijf in de hoofdstad keerde hij 
terug naar de Groeningestad maar op 13 maart 1901 vestigde hij zich definitief in 
Brussel. Hij bleef er wonen tot aan zijn dood (17 juni 1964). 

95 C. DEHAEN, Raoul De Blauwe, Tabak- en snuiffabriek te Kortrijk. Curtricke, Tijdschrift voor cultuur, ge
schiedenis en lokale folklore, nr. 6, p. 23-25, 2006. 

96 F. DE VLEESCHOUWER, De Kortrijkse Beeldhouwer Georges Vandevoorde, Zonneweeldc, XXXII, p. 7-18, 
1963. 11 F. DE YLEESCHOUWER, In Memoriam beeldhouwer Georges Vandevoorde, De Leiegouw, VI, p. 237-
241, 1964. 11 C. ENGELEN & M. MARX, Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, Deel IJl: R-Z, p. 1616-1618, 
2002. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia 90. 
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Na de lagere school kreeg Georges Vandevoorde een opleiding in houtbe
werking aan de Ambachtenschool van de Broeders Van Dale. Daarna volgde hij lessen 
in het boetseren en in de hout- en steensculptuur aan de plaatselijke academie, o.m. 
bij de Kortrijkse beeldhouwer Constant Devreese (zie: Godfried Devreese, groep 
XII). Onder zijn medestudenten zijn AdolfDe Coene, de broer van Jozef, en kunst
schilder Arthur Dutoit te vermelden. Georges Vandevoorde was een tijdje leerjongen 
in het atelier van beeldhouwer en schrijnwerker Joseph Lelan, dat toen nog in de 
Groeningestraat was gevestigd. Toen Vandevoorde hoorde dat in de hoofdstad de 
lonen beduidend hoger waren dan in Kortrijk en hem door veel Brusselse werkgevers 
ook de kans werd geboden om tussen het werk in verder te studeren aan de plaatse
lijke academie, was zijn keuze rap gemaakt en week hij uit naar Brussel. 

In Brussel had G. Vandevoorde Charles Van der Stappen en Juliaan Dillens 
( 1849-1904) als leermeesters, en hij werkte er ook bijna zeven jaar met de bekende 
Waalse beeldhouwer Victor Rousseau (1865-1954). Toen hij 34 jaar oud was kreeg 
Vandevoorde een onderwijsopdracht aan de Academie van Sint-Jans-Molenbeek. 
Nadien volgde zijn benoeming tot directeur en werd hij ook belast met de inspectie 
van het Provinciaal Kunstonderwijs in de provincie Brabant. 

Beeldhouwer Vandevoorde heeft in het Kortrijkse straatbeeld duidelijke 
sporen achtergelaten. Hij ontwierp97 het gedenkteken van Jozef Van Dale (1716-
1781 ), op het JozefVandaleplein, het monument van Burgemeester August Reynaert 
(1833-1915), in het Volkspark, en het beeld van de heilige Johannes Nepomucenus, 
op de Broelbrug. In het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten kan men o.m. het 
werk Grijsaard in Extase bewonderen. Naar aanleiding van de 50<~• verjaardag van 
Georges Vandevoorde werd, van 22 oktober tot 1 november 1927, een tentoonstelling 
gehouden in Kortrijk, waar een dertigtal van zijn kunstwerken (in pleister, hout, 
marmer, brons en zwarte graniet) te zien waren. Op de WT 1913 werkte hij mee, 
samen met enkele andere Belgische beeldhouwers, aan de gevelversiering van het 
Koloniaal Paleis. In opdracht van de organisatoren van de expo en de architect van 
het Koloniaal Paleis ontwierp hij een aantal beelden en een gigantische beeldengroep 
met als titel L'Extension coloniale. Wat dit werk precies uitbeeldde kon niet worden 
achterhaald. 

97 s.N., Beeldenboek (Kortrijkse monumenten & standbeelden), 110 pp., 1993. Een uitgave van de Dienst Cul

tuur van de stad Kortrijk. Drukkerij Groeningc, Kortrijk. 
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3.2. DE KUNSTEN (GROEP fl) 

32. 1. Het Vllle Internationaal Salon vanArtistieke Fotografie 

De Association beige de Photographie (ABP) was erin geslaagd om naar 
aanleiding van de wereldtentoonstelling van Luik (1905) een internationaal fotosalon 
te organiseren. Op vraag van deze associatie en dankzij de enthousiaste medewerking 
van de organisatoren van de WT 1913 kon dit initiatief in Gent worden herhaald. Het 
resultaat was het V IJle Internationaal Salon van Artistieke Fotografie. Dat salon ging 
door in een mooi ingerichte galerij van 600 m2 (40 x 15 m), die het Paleis voor Schone 
Kunsten met dat van de Decoratieve Kunsten (Architectuur) verbond (fig. 78). Deze 
tentoonstellingsruimte lag achter het Paviljoen van Perzië. 

Fig.78 Het Paleis van 
de Decoratieve Kunsten 
(Architectuur) naar een 
ontwerp van Oscar 
Van de Voorde, hoofd
architect van de Gentse 
Wereldtentoonsteil ing 
van 1913. 

Exposltlon Unl11erselle de 6and 
Le Palals des 1\rts déc.oratlfs. 

1913. 
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Fig.79 Industrieel en amateurfotograaf Charles Beke 
(foto A. Ruys-Morel) (archief S. de Gheldere
Skatchkoff, Kortrijk). 

Fig.80 De magazijnen van Charles Beke 
(onderaan), in de vroegere Moeskroenstraat, en 
de oude gevangenis, aan de oostzijde van het 
huidige Conservatoriumplein. Op de achtergrond 
bemerkt men de spoorweg en de Minister Tacklaan 
(archief S. de Gheldere-Skatchkoff, Kortrijk). 
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Het comité dat het VIIIe Internationaal Salon van Artistieke Fotografie 
organiseerde nodigde talloze Belgische en buitenlandse kunstenaars-fotografen uit 
om aan deze manifestatie deel te nemen. Na een strenge selectie door een jury waarin 
de voorzitter van de ABP, bekende kunstschilders en een aantal beroeps- en amateur
fotografen zetelden, werden, op een totaal van iets meer dan 1.300 inzendingen, 769 
foto's geselecteerd98 afkomstig van 267 Belgische en buitenlandse deelnemers. Onder 
de geëxposeerde werken waren er 33 van leden van koninklijke en adellijke families. 
Tot deze laatste groep behoorden H.M. Koningin Elisabeth van België, de keizerin 
van Duitsland, de voormalige koningin van Engeland, de koning van Saksen, de 
koning van Württemberg en verschillende prinsen en prinsessen. Onder de Belgische 
deelnemers die de selectie hadden doorstaan, waren er vier amateurfotografen 
(Ch. Beke, A. Degryse, R. Ickx en J. Putman) en één beroepsfotograaf (H. Boehm) 
uit Kortrijk. Zij stelden in totaal negen werken tentoon. 

Het Gentse fotosalon was een mijlpaal in de geschiedenis van de ABP. Het 
bestond uit twintig salonnetjes (genummerd van A tot T), met centraal in de galerij 
het Koninklijk Salon (R) waar uitsluitend foto's van koninklijke, keizerlijke en 
prinselijke deelnemers waren opgehangen. De bijdrage van H.M. Koningin Elisabeth 
van België bestond uit vijf opnamen afkomstig van reizen op het eiland Madeira 
(Funchal), in de vallei van de Nijl (Assoean en de tempel van Philae, in Zuid-Egypte) 
en aan de Azurenkust (Antibes). Ook de Photo-Club de Paris, de London Salon of 
Photography, de Camera-Club de Vienne en de Nederlandse Club voor Fotokunst 
uit Amsterdam hadden het voorrecht om elk over een volledig salonnetje te kunnen 
beschikken. 

Charles Beke (fig. 79) werd op 15 maart 1882 in Kortrijk geboren als oudste 
kind en enige zoon van Louis, afkomstig van Geluwe (nu een deelgemeente van 
Wervik), en Juliette Claeys, geboren in Kortrijk. Toen CharlesBeketer wereld kwam 
woonde de familie Beke-Claeys in de toenmalige Moeskroenstraat Charles' vader 
had een textielfabriek in Deerlijk. De kantoren en magazijnen van dit bedrijf lagen 
naast zijn woning in de Moeskroenstraat en paalden aan de oude stadsgevangenis 
(fig. 80). Het Etablissement Beke-Claeys. Tissage d'Ameublement (fig. 81) expor
teerde veel en regelmatig naar het buitenland (Nederland, Groot-Brittannië, enz.). 
Louis Beke overleed toen zijn zoon Charles drie jaar was. Zijn echtgenote stierf in 
april 1900. 

98 S.N., Salon international d 'Art Photographique, Exposirion Universelle et Internationale de Gand, Avril

Novembre 1913, Palais des Beata-Arts, Catalogr1e il/ustré, 2- édition, 71 pp., 1913. Vander Haeghen, Gand. 
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Fig.81 Adreskaartje van de S.A. LA SITAM die ameublementstoffen vervaardigde en waarvan 
Charles Bcke bedrijfsleider was (archief S. de Gheldere-Skatchkoff, Kortrijk). 

Na de dood van Louis Beke en de studies van zoon Charles kwam deze 
laatste aan het hoofd van het bedrijf. Deze huwde op 18 juni 1904 met Alice De 
Coene, een zuster van industrieel, meubelmaker en kunstenaar Jozef De Coene (zie: 
3.1., groep XII). Het echtpaar Beke-De Coene vestigde zich in het ouderlijke huis 
van Charles in de Moeskroenstraat In 1917 en 1918 woonden Charles Beke, zijn 
echtgenote en hun dochtersLaure en Louise tijdelijk in Etterbeek maar in juli 1919 
lieten ze zich opnieuw in het Kortrijkse bevolkingsregister inschrijven. Charles Beke 
overleed in Kortrijk, aan de gevolgen van tuberculose, op 18 oktober 1920. Hij was 
amper 38 jaar oud. 

Na het overlijden van haar man bleef Alice De Coene nog enkele jaren in de 
Moeskroenstraat wonen. Nadien verhuisde ze met haar jongste dochter Louise naar 
de Beverlaai. Hier bewoonde ze het huis van haar overleden dochter Laure en haar 
schoonzoon Paul Buysschaert. Ze stierfin 1949. Het huis dat Charles en Alice Beke-De 
Coene in de Moeskroenstraat bewoonden, werd op 26 maart 1944 door bommen sterk 
beschadigd en op 21 juli van hetzelfde jaar door een luchtaanval totaal vernield. Ook 
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Fig.82 De huizen van de families Beke-De Coene (links) en Skatchkoff-Beke (rechts) in de vroegere 
Moeskroenstraat na de bombardementen vanjuli 1944 (archiefS. de Gheldere-Skatchkoff, Kortrijk). 

het huis van de familie Serge Skatchkoff-Beke, naar een ontwerp van architect Pierre 
Viérin, dat in 1930-1 931 naast dat van Charles Beke werd opgetrokken, onderging 
hetzelfde lot (fig. 82). 

Van in zijn studententijd was Charles Beke een grote fan en beoefenaar van 
de fotografie. In 1898 - pas 16 jaar oud - werd hij, op voorstel van advocaat Georges 
C1aeys99 en Romain lckx, geassocieerd lid van de ABP. In juli 1912 volgde zijn 
aanstelling tot werkend lid en één jaar later zijn benoeming tot lid van de adminis
tratieraad. In deze functie vertegenwoordigde hij de Kortrijkse afdeling bij de ABP. 
Het jaar van zijn overlijden was Charles Beke adjunct-secretaris van de Kortrijkse 
afdeling van de ABP en fungeerde hij nog altijd als afgevaardigde bij de administra
tieraad. Charles Reyntjes uit de Onze-Lieve-Vrouwestraat was toen voorzitter van de 
Kortrijkse sectie. 

99 Er verscheen een kort overlijdensbericht van Georges Claeys in: S.N., ABP Bulletin, nr. 3, 39"' jg, p. 115-
116, maart 1912. 
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Charles Beke was een trouwe bezoeker aan de maandelijkse vergaderingen 
van de ABP, afdeling Kortrijk. Die gingen elke tweede maandag van de maand door 
in de Industrieschool, in de Rijselsestraat Verschillende foto's van Ch. Beke zijn 
opgenomen als illustratie in de jaargangen 1905, 1907 en 1913 van het Bulletin van 
de ABP. Op de tweede verdieping van zijn huis in de Moeskroenstraat had hij een 
modern uitgerust laboratorium waar hij eigenhandig al zijn fotografische opnamen 
ontwikkelde en bewerkte. Zijn producten en fototoestellen bestelde hij bij gerenom
meerde huizen in Parijs en Nancy. Van Charles Beke zijn vandaag nog verschillende 
glasplaten (waaronder enkele in kleur) bewaard. Ze dateren van de eerste jaren van 
de 20510 eeuw. Het gaat hier niet alleen om familiefoto's maar ook om zichten van de 

Belgische kust, Frankrijk, enz. 

Amateurfotograaf Charles Beke had de eer om op het VIIJe Internationaal 
Salon van Artistieke Fotografie drie foto's te mogen voorstellen. Geen van zijn vier 
collega's uit de Groeningestad deed het, wat het aantal foto's betreft, beter. Zijn 
opnamen waren in drie verschillende salonnetjes opgehangen en hadden volgende 
onderschriften: Dorp in Vlaanderen, Groep Arabische kinderen100 en Een wasvrouw. 
In de catalogus van het Salon (zie: voetnoot 98) zijn ze vermeld onder de nrs. 93, 94 

en 95. 

Alle foto's die Ch. Beke op de WT1913 tentoonstelde zijn nog bewaard en in 
het bezit van mevr. S. de Gheldere-Skatchkoff, zijn kleindochter. Ook de oorspron
kelijke glasplaten van twee van deze foto's hebben het oorlogsgeweld getrotseerd. 
Dankzij informatie die ons door mevr. de Gheldere-Skatchkoffwerd verstrekt weten 
we dat de foto met een groep Arabische kinderen genomen werd te Biskra, in Algerije, 
en deze met een wasvrouw (fig. 83) uit 1910 te Bellerive, in de buurt van Vichy. Vóór 
de Eerste Wereldoorlog verbleef Ch. Beke om gezondheidsredenen een tijdje in het 
kuuroord Vichy. In de vergadering van 22 mei 1912 van de Kortrijkse afdeling van 
de ABP werden door Charles Beke en CamiJle Van de Moortele101 een reeks dia's 
getoond die ze genomen hadden tijdens een gemeenschappelijke reis naar Tunesië en 
Algerije. De foto met Arabische kinderen is vermoedelijk tijdens die uitstap genomen 
en dateert wellicht van enkele maanden voor de ABP vergadering van mei 1912. 

Ch. Beke nam regelmatig deel aan foto- en kunsttentoonstellingen. Zijn naam 
verschijnt o.m. in de catalogi van de Tentoonstellingen van Fotografie en Stereoscopie 

I 00 Deze foto werd al eerder gepubliceerd, nl. in P. DE PAEPE, Kortrijk op de Wereldtentoonstelling van 1913 re 
Gem. Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, nieuwe reeks, LXXIV, 

p. 173, 2009. 
101 Camille Van de Moortele, industrieel, woonde in die tijd in de Gentsesteenweg. 
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Fig.83 La Lav~ndière, foto door Charles Beke tentoongesteld op de Gentse Wereldtentoonstell ing 
van 1913 (archtef S. de Ghelderc-Skatchkoff, Kortrijk). 

(afdeling Kortrijk) die in 1904 en 1906 in de feestzaal van het Kortrijkse stadhuis 
plaatsvonden. Van 3 tot 11 april 1904 toonde hij enkele stereoscopische zichten 
en negen foto's (o.m . een marktzicht in Middelburg en opnamen van Marke, de 
Kempen en de Kluis berg) en twee jaar later (van 9 tot 19 juni 1906) was hij weer op 
de afspraak, deze keer met drie opnamen uit o.m. Zwitserland. 
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Op het VIIIe Internationaal Salon van Artistieke Fotografie was er onder 
de geselecteerde foto's ook één van beroepsfotograaf Hermaoo Boehm (zie: 3.1., 
groep III). Het was een portret van de impressionistische Kortrijkse kunstschilder 
Emmanuel Viérin ( 1869-1954) (nr. 116 in de tentoonstellingscatalogus; zie: voetnoot 
98). We hebben tevergeefs geprobeerd om deze foto terug te vinden. Misschien gaat 
het om de foto die op 6 april 1913 in Het Kortrijkse Volk 102 is verschenen. Deze 
opname werd korte tijd voor de WT1913 , naar aanleiding van een kunsttentoon
stelling, in Het Vlaams Huis in de Groeningestraat tentoongesteld. Ze stond er zij aan 
zij met foto's van o.m. Richard Acke, Emmanuel Viérin, Pieter-JozefLaigneil, Joseph 
Lelan, Albert Caullet, Georges Vandevoorde en Stijn Streuvels. 

Een andere Kortrijkse amateurfotograaf, waarvan in Gent werken te zien 
waren, is Albert Degryse. Hij was het oudste kind van Edouard en Louise Serruys. 
Edouard Degryse was afkomstig van Torhout; Louise Serruys kwam uit Heule. 
Aanvankelijk was Edouard leraar maar vanaf 1866 staat hij in de Kortrijkse bevol
kingsregisters ook ingeschreven als handelaar in linnen. Hij vestigde zich in 1863 in 
de Groeningestad en huwde er in november 1867. Het gezin Degryse-Serruys telde 
vier kinderen. De jongste twee zijn op zeer jonge leeftijd overleden. Edouard werd 
weduwnaar in 1886. 

Na zijn huwelijk met Valérie Vandeleene op 22 juni 1895 vestigde Albert 
Degryse (° Kortrijk 26 september 1868) zich in de Rijselselaan103

• In 190 I verhuisde 
het koppel, dat geen kinderen had, naar de Doorniksestraat en vervolgens, in juni 
1910, naar de Minister Vanden Peereboornlaan. Albert Degryse, die zoals zijn vader 
fabrikant van linnen was, woonde nog altijd in de Minister Vanden Peereboomlaan 
toen hij op 20 april 1919 overleed. Degryse was van 15 januari 1912 tot aan zijn dood 
katholiek gemeenteraadslid van Kortrijk. Op 27 mei 1919 werd hij in de Kortrijkse 
gemeenteraad opgevolgd door Arthur Mayeur (1882-1954), die lange tijd burge
meester van Kortrijk was. 

Degryse werd vermoedelijk in 1896 voor het eerst lid van de ABP. Dit 
gebeurde op voorstel van Frederik D'Hont104 en Joseph Casier. De dag na de instal
latie van de Kortrijkse afdeling van de ABP (26 januari 1897) werd Albert Degryse 
benoemd tot vertegenwoordiger van deze afdeling bij de administratieraad van deze 
associatie. Later was hij ook voorzitter en secretaris van de Kortrijkse afdeling. 

102 Nel Korlrijkse Volk, nr. 14, zondag 6 april 1913. (SBK) 

I 03 Op het e inde van de I !)<Ie eeuw werd de naam van deze boulevard veranderd in Roeland Savcrystraat. 

104 Frcdcrik D'Hont was directeur van de Industrieschool in de Rijselsestraat en gedurende vcrschillendejaren 

voonitter van de Kortrijkse afdeling van de ABP. 
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Fig.84 L'Aïeu/e (de groot
moeder), foto van A1bert 
Degryse (Association beige de 
Photographie, Bulletin, nr. 3, 
vol. XXV, p. 159, 1898). 

.\SSOCIATIOI' BELG I: DE 1'110 rO<;(I,\PIIIl 
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Dankzij zijn lidmaatschap bij en zijn inzet voor de ABP werden verschillende fotogra
fische opnamen van Degryse in het Bulletin van deze vereniging afgedrukt, nl. in de 
jaargangen 1898,1904,1906, 1908en 1912(fig.84) . 

Verschillende foto's van Albert Degryse prijkten tijdens zijn leven op binnen
en buitenlandse fototentoonste llingen. Zo nam hij bijvoorbeeld deel aan de internati
onale tentoonstelling van artistieke fotografie die eind 19d• eeuw door de Geselfschaft 
zur Förderung der Amateur Photographie in Hamburg werd georganiseerd. Hij was 
ook aanwezig op de Forty-ninth Annual Exhibition of the Royal Photographic Society 
of Great Britain in 1904 en op het VJème Salon International dat tijdens de wereld
tentoonstelling van 1905 te Luik plaatshad. Op de Gentse expo werden van Degryse 
twee foto's geëxposeerd: Zonsondergang (nr. 215) en Lentelucht (nr. 216). 
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Fig.85 Bankdirecteur en amateurfotograaf 
Romaio Ickx 
(http://www.dassonvi lle. be/ 14-sidon ie
barbier/sidonie.htm). 

COURTRAI. - La &wque el Ie Barometre. 

Fig.86 De Bank van Kortrijk en de barometer aan de Waterpoort. Links bemerkt men het vroegere 
post- en telefoongebouw dat in aanbouw is (opname van ca. 1906). 
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De naam van Albert Degryse duikt ook regelmatig op in catalogi van 
exposities die in Kortrijk plaatshadden. We denken bier bv. aan de catalogus van 
de fototentoonstell ing van de ABP op 6 juni 1897 in het stadhuis en de catalogi van 
de Tentoonstellingen van Fotografie en Stereoscopie die in april 1904 en juni 1906 
op dezelfde plaats georganiseerd werden. Volgens S. JOSEPH et al. (1997)105 stelde 
Degryse ook tentoon in 1896 en 1898 in Brussel, in 1897 in Parijs, in 1903 in Gent 
en in 1904 in Leuven. 

(Pier re Marie) Romaio Ickx (fig. 85) werd op 21 oktober 1860 geboren 
in Beauvechain (Bevekom), een gemeente in de provincie Waals-Brabant. Na zijn 
studies in Jodoigne volgde lckx een architectenopleiding aan de Brusselse academie. 
In 1888 werd hij klerk bij de Bank van Kortrijk. Die financiële instelling had haar 
zetel aan de Waterpoort en was een agentschap van de Société Générale de Belgique. 
Uit het bevolkingsregister van 1880 blijkt dat Romain lckx zich in maart 1888 voor 
het eerst in Kortrijk liet inschrijven, dat hij vlak voordien in Schaarbeek woonde en 
van beroep landmeter-boekhouder was. Zijn eerste verblijfplaats in de Groeningestad 
was een huis aan de zuidkant van de Grote Markt. Dicht bij zijn woonst bevond zich 
de elegante kant- en lingeriewinkel van Elise Dassonville en weduwe Félix Barbier
Dassonville, haar zuster. De gezusters Dassonville deelden het huis met Marie 
Barbier, dochter van laatstgenoemde, en twee neven van Elise. Hun handelszaak stond 
in hoog aanzien bij de Kortrijkse bevolking. Het was immers een verkoopspunt van 
de vermaarde mechanische tafellinnenweverij Rey-Ainé106 en vooral zeer welstellend 
volk kwam er over de vloer. 

Op 7 mei 1890 trad Romain Ickx in Kortrijk in het huwelijk met Marie 
Barbier. Die zag op 18 juni 1868 het levenslicht in het kasteel van Steenhuffel 
(Vlaams-Brabant)107

, waar haar ouders tijdelijk bij familieleden een onderdak vonden. 
De jonggehuwden vestigden zich aanvankelijk aan de Dolfijnkaai en verhuisden 
vervolgens naar Overleie. Toen Romain Ickx in 1896 tot directeur van de Bank van 
Kortrijk werd benoemd verhuisde de familie naar de Waterpoort, waar die financiële 
instelling gelegen was (fig. 86). 

I 05 S.F. JOSEPII, T. SCIIWILI)EN and M.-C. CLAES, DirectOiyofPhotographers in Be/gitmt/839-1 905, vol.l-Tcxt, 

485 pp., vo l-IJ-Album, 1997. Museum voor Fotografie, Antwerpen. Uitgeverij C. de Vries-Brouwers, Antwerpen. 

106 De linnenweverij Rey-Ainé werd in 1851 in Ruisbroek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, opge

richt. Henri-Joseph Rey ( 1795-1870) had de leiding van dit bedrijf en stichtte voordien ook a l textielonderne

mingen in het Brusselse en het Gentse. De textielfabriek in Ruisbroek exporteerde veel naar het buitenland waar

door ze op korte tijd grote internationale bekendheid verwierf. Rey getuigde van een sterke sociale bewogenheid 

en liet bijvoorbeeld in Ruisbroek en het naburige Drogenbos veel arbeiderswoningen en een school optrekken. 

I 07 Meer inlichtingen over de afkomst en het leven van Marie Barbier en Romainlckx op de volgende website: 

http ://www.dassonville. bel 14-sidonie-barbier/sidonie. htm 
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In het gezin lekx-Barbier werden in Kortrijk acht kinderen geboren. André 
CO 1892), tweede in de rij en oudste zoon, was een oud-leerling van de Casino108 

in Kortrijk en studeerde later Rechten aan de UGent. Als soldaat van het 22510 

Linieregiment werd hij op 18 augustus 1914 door de Duitsers doodgeschoten in 
Neerlinter109, in de buurt van Tienen. In 1915 verlieten Romain Ickx en zijn kroostrijk 
gezin de Guldensporenstad met bestemming Schaarbeek. Zowel Romain als zijn 
echtgenote Marie overleden te Lubbeek, bij Leuven, resp. in 1953 en 1936. Eén van 
de kinderen van Jacques Ickx (191 0-1978), de jongste telg van Romain en Marie 
Barbier, is de alombekende kampioen van de Belgische automobielsport en ex-piloot 
Formule I Jacques (alias Jacky) Ickx. 

Ondanks zijn drukke beroepsactiviteiten als bankdirecteur wist Romain 
Ickx tijd vrij te maken voor zijn artistieke hobby's en tal van sociale activiteiten. Hij 
was een getalenteerde tekenaar en een pionier van de fotografie in België110• Zijn 
fotografisch oeuvre toont vaak mistige landschappen, opnamen van moerassen in de 
Kempen, schaapskudden en zeegezichten. Zijn vroegste werken zijn eerder melan
cholisch van aard terwijl deze van na 1900 een grotere rust en sereniteit uitstralen. 
Ickx had veel aandacht voor landelijke taferelen, met beuken en wilgen in de hoofdrol 
(fig. 87), maar ook de Noordzeekust en de vissersloepen op het strand lieten hem niet 
onberoerd. Als vertegenwoordiger van de picturalistische beweging in België wordt 
Romain Ickx vaak in één adem genoemd met bekende Belgische picturalisten zoals 
Gustave Marissaux ( 1872-1929) en Léonard Misonne (1870-1943). VerschHiende 
werken van Ickx maken vandaag deel uit van de rijke collecties van het Fotomuseum 
in Antwerpen en dat van Charleroi. Zijn foto Dégel: Pont de la Lys à Courtrai111

, die 
de Leiebaorden toont onder de sneeuw, met vooraan de Budabrug en de Broeitorens 
op de achtergrond, is één van de zeldzame foto's waarop het grondgebied van de stad 
Kortrijk op herkenbare wijze staat afgebeeld. 

Het debuut van Romain Ickx in de fotografie had vermoedelijk plaats in 
1886. Zijn grootste activiteit als amateurfotograaf situeerde zich niettemin in de 
periode die gaat van 1895 tot aan de Eerste Wereldoorlog. Op de WT1913, waar 
hij met twee foto's uitpakte (nr. 354: Bouleaux en nr. 355: Paysage en Campine), 

I 08 P. MAITELAER, Het Sint-Aloysiusgesticht of Casino, 87 pp., 2008. Een uitgave van de Geschied- & Oud

heidkundige Kring van Kortrijk. 

109 Almanaclr de la Générale Gantoise des Etudiants Catholiques de I'Université de Gand, 201me année, p. 

109-110, 1921. Siffer, Gand. 
110 G. DE KEYSER, Ro11winlckx, La passion du paysage, Clichés, 3, p. 40-49, 1984. In deze publicatie zijn een 

tiental representatieve foto's uit het picturalistische oeuvre van Romain lckx opgenomen. 

lil P. DE PAEPE, Kortrijk op de WereldtentooiiSte/ling van 1913 te Gent, Handelingen van de Koninklijke Ge

schied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, nieuwe reeks, LXXIV, p. 172, 2009. 
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was R. Ickx, wat zijn deelname aan internationale fototentoonstellingen betreft, 
zeker niet aan zijn proefstuk. Steunend op gegevens van S. JOSEPH et al. ( 1997) (zie: 
voetnoot I 05), aangevuld met persoonlijke data, weten we dat hij vóór 1906 o.m. in 
de volgende Europese steden fotografisch werk heeft geëxposeerd: Antwerpen ( 1900, 
1903), Berlijn ( 1899), Brussel (1896, 1898, 1901, 1902), Gent ( 1903), Hamburg 
(1899), Kortrijk ( 1897, 1900, 1901, 1904, 1906), Leuven (1904), Luik (1905), Mons 
(1901), Parijs (1897, 1898, 1905). Ook na 1906 was hij op veel culturele manifes
taties en fototentoonstellingen een hoog aangeschreven en graag geziene deelnemer. 
Alles wijst erop dat Romain Ickx vanaf 1926, toen hij zich in Lubbeek in de vroegere 
residentie van zijn grootvader terugtrok, zijn hobby van amateurfotograaf liet varen. 

Fig.87 Allée des chênes à 
Genck (dreef met eiken in 
Genk), foto van Romain 
Ickx (Association beige 
de Photographie, Bulletin, 
nr. 8-9, vol. XXV, p. 483, 
1898). 

k. fch. 

ASSOCJATION BllLGE DE PIIOTOGRAPHIJ! 

ALLÉ:E; J!);E;S CHÊJ(.ES A QEJ(CK. 
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Binnen de ABP had Romain Ickx veel aanzien en vrienden. Vanaf de stichting 
van de Kortrijkse afdeling van deze associatie nam hij de functie van secretaris waar 
en van 1913 tot op het einde van zijn verblijfin Kortrijk (1915) was hij voorzitter van 
deze afdeling. Toen hij daarna in het Brusselse vertoefde werd hij lid van de plaatse
lijke afdeling van de ABP. Tussen 1897 en 1909, en later ook in 1922, 1923 en 1925 
verschenen verschillende van zijn fotografische opnamen in het bulletin van de ABP. 
De onderschriften van deze foto's wijzen duidelijk op de sfeer en naar de thema's 
die Ickx in staat was met zijn werken op te roepen: Giboulées en Campine, Marais 
à Genck, Soleil couchant, Bouleaux, Hiver, enz. De Brusselse sectie van de ABP 
organiseerde in 1926 een expo waarop uitsluitend werk van Ickx te zien was. Pas een 
zestigtaljaar later zou dat, dankzij een initiatiefvan de fotogalerie Contretype112

, nog 
eens gebeuren in Brussel. 

Al eerder hebben we gewezen op het tekentalent van Romain Ickx. Ook 
sommige van zijn kinderen hadden deze begaafdheid. Zo vinden we in een uitgave 
van drukker J. Vermaut in Kortrijk uit 1914, met als titel 'Peints par nous-mêmes. 
Musée comique des célébrités professorales et estudiantines' en gepatroneerd door 
het Comité van de Katholieke Studenten van de Universiteit Gent, een drietal schetsen 
die op een karikaturale wijze enkele professoren en medewerkers aan deze instelling 
voorstellen en van de hand zijn van Lucien Ickx. Lucien (° Kortrijk 1893) was de 
tweede oudste zoon van Romain en Marie Barbier. 

Romain Ickx was ook bestuurslid enfof gewoon lid van tal van culturele 
verenigingen in Kortrijk. Zo was hij gedurende verschillende jaren voorzitter van 
de kunstgilde ' Onze Kunst' , nam hij de functie waar van schatbewaarder van het 
Comiteit dat voor Guido Gezelle in Kortrijk een gedenkteken oprichtte en was hij 
verschillende jaren erelid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. 

Niet alleen Charles Beke, Albert Degryse en Romaio Ickx waren als 
amateurfotografen zeer actief binnen de Kortrijkse afdeling van de ABP. Hetzelfde 
kan gezegd van Julien Putman, die op de WT1913 ook een plaats wist te bemach
tigen. Julien Putman, handelaar in linnen, was afkomstig van Waregem waar hij op 
11 mei 1855 het levenslicht zag. In november 1881 huwde hij met Céline Deweerdt 
uit Menen en het echtpaar kreeg verschillende kinderen. Na de dood van Céline stapte 
Julien in 1898 opnieuw in het huwelijksbootje, deze keer met Germaine Beheydt, die 
van beroep juwelierster was. Ook in dit tweede huwelijk werden nog twee kinderen 
geboren. De familie Putman-Beheydt woonde tot midden 1899 in de Zandstraat, 

11 2 De Standaard, lckx ''piclltralist " met oude camera. De charme van vergeelde prellfen, donderdag I maart 

1984. 
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Fig.88 IJ neige.. .. (het sneeuwt), foto 
van Julien Putman (Association beige de 
Photographie, Exposirion de PJzotographie 
et de Stéréoscopie, Cata/ogue, 20 
pp., 1904, p. l5. Presses 0 . Lamberty, 
BruxeUes). 

J. PUTMAN. - I1 nelge ... 

verhuisde nadien naar de Rijselsestraat en vervolgens naar de Minister Vanden 
PeereboomJaan. Julien Putman overleed op 5 mei 1919 in Kortrijk. 

Julien Putman werd in 1900, op voorstel van ingenieur D. Bouckaert113 en 
R. lckx, aangesteld tot geassocieerd lid van de ABP. In 1910 volgde zijn benoeming 
tot werkend lid. Tot aan zijn dood bleef hij lid van deze vereniging. In verschillende 
jaargangen van het Bulletin van de ABP (1904, 1907, 1908, 1912 en 1913) zijn 
foto's van Putman opgenomen. Hij exposeerde ook op talrijke binnen- en buiten
landse tentoonstellingen, o.m. op hetJVèmeSalonlnternationalvan de ABP in 1902 in 
Brussel (1 foto), de 49111Annual Exhibition ofthe Royal Photographic Society ofGreat 
Britain in 1904 (3 foto's), de Tentoonstelling van Fotografie en Stereoscopie van de 
ABP, afdeling Kortrijk, in het stadhuis van Kortrijk in 1904 ( 12 foto's) 114 (fig. 88), het 

113 Ingenieur Bouckaert woonde toen nog in de Greffiestraat, de huidige Peter Benoitstraat. Korte tijd later 
verliet hij de Guldensporenstad en vestigde zich in Brussel. 

114 In de catalogus van deze tentoonstelling is een prachtige picturialistische foto van Julien Putman opgeno
men: J/ neige .. . Ze toont de Rijselsestraat onder de sneeuw. Op de voorgrond bemerkt men de aanzet van de 
Louis Verweestraa t en in de achtergrond een hoek van de Grote Markt (JB4278; SBK). 
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VJêm• Salon International van de ABP op de wereldtentoonstelling van Luik in 1905 
(5 foto's) en de Tentoonstelling van Fotografie en Stereoscopie van de ABP, afdeling 
Kortrijk, in 1906, waar hij met 5 foto's aanwezig was. In 1911 was Julien Putman 
erelid van de Vereniging voor Schone Kunsten die in Kortrijk de organisatie van een 
Tentoonstelling van Schilderijen en andere Kunstvoorwerpen op zich nam. Op de 
WT1913 stelde Putman één foto tentoon (nr. 533). Souvenir de Bollendorf La Sûre 
was het onderwerp. 

JOSEPH et al. (zie: voetnoot 105) vermelden dat Julien Putman ook deelnam 
aan een tentoonstelling die in 1903 in Antwerpen door de Cercle cl'études photo
graphiques et scientifiques d'Anvers (CEPS) werd georganiseerd, dat hij aanwezig 
was op de Tentoonstelling van Fotografie van de ABP in 1903 in Gent en op een 
gelijkaardige teutoonsteling van deze vereniging die in 1904 in Leuven plaatsvond. 
De bovenstaande lijst is uiteraard onvolledig maar toont niettemin aan dat het oeuvre 
van amateurfotograaf Julien Putman veel meer aandacht verdient dan tot op heden 
het geval was. Deze opmerking geldt trouwens ook voor alle andere Kortrijkse 
deelnemers aan het Gentse salon. Voor amateurs van Kortrijks erfgoed is er dus nog 
werk aan de winkel. 

' u 

~ Exposltlon Unlverselle de 6and · 1913. le Palals des Beaux /\ris. 

I 

T 

Fig.89 Het Paleis voor Schone Kunsten langs de Natiënlaan naar een ontwerp van Oscar Van de 
Voorde. 
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32.2. De Tentoonstelling van Moderne Schilderijen en Beeldhouwwerk 

Wat de schone kunsten betreft, hadden de organisatoren van de WT 1913 niet 
alleen oog voor fotografie. Ook de moderne (eigentijdse) schilder- en beeldbouwkunst 
werd volop in de kijker geplaatst en vond een onderkomen in het monumentale Paleis 
voor Schone Kunsten (PSK) (fig. 89). Dit grandioze gebouw, in Loclewijk XVI-stijl en 
naar een ontwerp van Oscar Van de Voorde, was in veertig, meestal zeer ruime zalen, 
opgedeeld. Het liet de bezoeker werken zien van alle belangrijke Europese scholen 
en kunststrekkingen uit die tijd. De Belgische deelnemers namen 21 zalen voor hun 
rekening. De andere zalen waren vol gestouwd met schilderijen en beeldhouwwerk 
van ondermeer Britse, Franse, Italiaanse, Luxemburgse, Nederlandse, Noord- en 
Zuid-Amerikaanse, Poolse, Russische en Skandinavische kunstenaars. Alleen de 
Britse, Franse en Nederlandse inzendingen waren per land gegroepeerd en in afzon
derlijke zalen ondergebracht. De overige werken vulden zalen met een uitgesproken 
internationaal karakter en deelnemers uit verschillende, soms exotische landen. 

De jury die vooraf de inzendingen van de Belgische schilders-kunstenaars 
moest beoordelen stond onder het voorzitterschap van kunstschilder Emile Claus. Hij 
was samengesteld uit een zestal Belgische schilders-kunstenaars, onder hen o.m. de 
Gentenaar Albert Bartsoenen Fernand Knopffuit Brussel. Van meet af aan werd door 
de organisatoren beslist om 36 vooraanstaande Belgische artiesten in de expo op te 
nemen - deze die lid waren van de jury niet in acht genomen - en hen te verzoeken 
verschillende (maximum acht) werken aan bet publiek voor te stellen. Op die manier 
was men er zeker van dat alle strekkingen binnen de schilder- en beeldhouwkunst 
van begin van de 20ste eeuw zouden vertegenwoordigd zijn. Onder de uitgenodigde 
artiesten - acht van de 36 gingen echter niet op het voorstel van de jury in - zijn 
o.m. Georges Buysse, Franz Courtens, Jean Delville, Valerlus de Saedeleer, James 
Ensor, Eugène Laermans, Jacques de Lalaing, Constant Montald, Alice Ronner, 
Jacob Smits, Theo Van Rysselberghe en Alfred Verbaeren te vermelden. Tesamen 
met de werken van deze bekende kunstenaars werden er ook nog 345 schilderijen 
van andere Belgische artiesten geëxposeerd. Tot deze laatste groep behoorden ook 
vijf werken van drie Kortrijkzanen (J.-B. Lesaffre, E. Viérin en V. Verougstraete). 
Hun schilderijen waren in verschillende zalen van het Paleis voor Schone Kunsten 
opgehangen. 

De jury van de afdeling beeldhouwkunst stond onder leiding van graaf 
Jacques de Lala ing. Deze laatste had Jules Lagae, Victor Rousseau en Charles Samuel 
als naaste medewerkers. Naast de sculpturen van een zevental genodigde artiesten 
waren er ook nog 198 kunstwerken van andere Belgische beeldhouwers aanwezig. 
Godfried Devreese was de enige afkomstig van Kortrijk. 
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Ofschoon Jan-Baptist Lesaffre (fig. 90) een zeer verdienstelijke en getalen
teerde kunstschilder was, is zijn oeuvre bij weinig Kortrijkzanen bekend. Hij werd op 
18 augustus 1864 in Kortrijk geboren als zoon van Pierre en Florine Van Gheluwe. 
Pierre was afkomstig van Marke en tuinman van beroep. In 1869 verhuisde de 
familie Lesaffre-Van Gheluwe van de Doorniksewijk naar de Wijngaardstraat maar 
amper één jaar later vestigden ze zich opnieuw, hoewel maar voor korte tijd, in de 
Doomiksewijk. In 1879 woonde het gezin in de Sint-Denijsestraat. In 1880 besliste 
Jan-Baptist om alleen te gaan wonen in de Vlamingenstraat, waar hij het beroep 
van boekbinder uitoefende. Daar kreeg hij het gezelschap van de familie Lefebvre
Verkest. De zoon van dit gezin, Aloïs Lefebvre, bijna tien jaar ouder dan Jan-Baptist, 
was eveneens boekbinder van beroep. Vanaf 1884 waren Jan-Baptist Lesaffre en de 
familie Lefebvre-Verkest in de Sionstraat gedomicilieerd. J.-B. Lesaffre trad op 28 
juni 1887 in het huwelijk met Florence Frère en vanaf dat moment was hij in het 
bevolkingsregister als schilder ingeschreven. Het koppel vestigde zich op een andere 
plaats in de Sionstraat Ze bleven tot in 1903 in deze straat wonen maar vestigden zich 
vervolgens in de Wijngaardstraat Op het ogenblik van zijn overlijden (18 april1926) 
woonde hij nog steeds in deze straat. 

Lesaffre exposeerde in Gent twee schilderijen (De laatste Voor en Oud 
hoekje te Kortrijk) 115• De Laatste Voor (nr. 324 in de catalogus van de expo) was 
opgehangen in zaal 6 van het PSK, zij aan zij met schilderijen van o.m. Franz 
Courtens, Valerius de Saedeleer, Modest Huys en Octave Soudan. Volgens Frans 
De Vleeschouwer116 was het wellicht het beste schilderij dat Lesaffre ooit heeft 
gemaakt. Voor een beschrijving van dit werk zijn we aangewezen op een artikel 
van F. De Vleeschouwer in het tijdschrift Zonneweelde111, bet driemaandelijkse 
orgaan van de Oud-Leerlingenbond van de Rijksrniddelbare School in Kortrijk. 
We laten De Vleeschouwer zelf aan het woord: "Het onderwerp (van het schilderij) 
is eenvoudig: een landbouwer is met een os aan 't ploegen; het werk zal gestaakt 
worden, zoodra het dier de grens van den akker bereiken zal - want de avond
schemering weegt over het land; met bezadigden pas stapt het vermoeide dier voort 
en beurt even den kop, kijkt vóór zich uit, alsof het den afstand met het oog meten 
wilde .... , 't is immers de laatste voor!". Vervolgens formuleert De V leeschouwer 
ook een korte beoordeling van het kunstwerk. "Daar ligt vrome poëzie, ja, daar 
ligt devote wijding over het doek, wijding, die me denken doet aan de populaire 

115 S.N. Groep 11: Schone Kunsten- Moderne Werken, Algemeene Wereldtentoonstelling te Gent in 1913, 235 
pp., 1913. Oud Huis W' Monnom, Brussel. 
116 P. DEBRABANOERE, In memoriam Frans De Vleeschouwer. De Leiegouw, XXXfl, p. 95-98, 1990. 
117 F. DE VLEESCHOUWER, Kortrijkse kunstenaars, Jan-Baptist Lesaffre (1864-1926), Zonneweelde, 2' jg, nr. 

2, p. 8-10, 1928. 
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Fig.90 Zei fportret 
Jan-Baptist Lesaffre 
Kortrijk). 

van kunstschilder 
(foto R. Timperman, 

werken van den Fransehen landschapschilder Millet; de bekorende lyriek van den 
monacalen vredeszang van den avond en van het idyllisch, stil geluk eener wel 
volbrachte dagtaak streelt ons de ontroerde ziel. 't Is een godsdienstig doek met een 
wereldsch onderwerp. Een schoon doek: ziedaar mijn laatste woorden daarover!". 
Waar dit schilderij zich momenteel bevindt is ons niet bekend. 

Ook het schilderij Oud hoekje te Kortrijk (nr. 325), dat zich samen met o.m. 
een werk van Emmanuel Viérin in zaal 2 bevond, zorgt voor de nodige problemen. 
Volgens C. Dehaen 118 had het werk als titel Winteravond in Vlaanderen en was er 
een tafereel met kinderen met lampionnetjes in de hand op afgebeeld. Op de achter
grond bemerkte men de populaire, oude herberg In de leegen Tuin. Naar verluidt is 
dat schilderij nog altijd in het bezit van de familie Lesaffre. 

Op het ei nde van de I9de eeuw en tijdens de eerste decennia van de 20ste 
eeuw waren er weinig tentoonstellingen van schilderijen of schilderkunst in Kortrijk 

118 C. DEHAEN, De lamstschilders Lesajfre, Curtricke, Tijdschrift voor toerisme en cultuur, nr. 290, p. 128, 
2003. 
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waaraan Jan-Baptist Lesaffre niet deelnam. Het kan volstaan de volgende evene
menten te citeren: een Tentoonstelling van Schilderijen en andere Kunstvoorwerpen, 
georganiseerd door de Société des Beaux-Arts de Courtrai, in de Grote Hallen in 
1896 (2 inzendingen: nr. 218 Qui m'aime me suive! en nr. 219 Soir d'automne); 
een Kunsttentoonstelling van de Sint-Lucasgilde in de salons van de Grote Hallen 
in 1900 (14 inzendingen: de nrs. 101 tot en met 114, waaronder een zelfportret), de 
Tentoonstelling van Schilderijen en andere Kunstvoorwerpen die van 17 augustus 
tot 15 oktober 1902 in de Grote Hallen plaatsvond en georganiseerd werd door de 
Société des Beaux-Arts de Courtrai (2 inzendingen: nr. 204 Matin de printemps en 
Flandre en nr. 205 Dimanche après-midi); de XIIIe Tentoonstelling van de Sint
Lucasgilde in Kortrijk van 19 april tot 10 mei 1908 (2 inzendingen: nr. 52 Ajuinen en 
nr. 53 Huisjes ten lande); de XJVd• tentoonstelling van Schone Kunsten en Toegepaste 
Kunst, van 27 maart tot 18 april 1910, georganiseerd door de Sint-Lucasgilde (11 
inzendingen: de nrs. 56 tot en met 66); de Tentoonstelling van Schilderijen en andere 
Kunstvoorwerpen in 1911 in de Grote Hallen op initiatiefvan de Société des Beaux
Arts de Courtrai (3 inzendingen: nr. 178 Jeanne, nr. 179 In 't devote poortje en nr. 180 
Matinée d'automnne) en tot slot de XVId• Tentoonstelling van Schone Kunsten en 
Toegepaste Kunst, van 12 april tot4 mei 1914, georganiseerd door de Sint-Lucasgilde 
(6 inzendingen: de nrs. 61 tot en met 66, waaronder Blijde Kinderavond). 

In de catalogus van laatstgenoemde tentoonstelling staat bij nr. 61, Blijde 
Kinderavond, het volgende versje afgedrukt: 
Bij 't schemer avonduur~e 
Ze huppelen zoo blij 
De kinderen uit het buurtje 
Met lichtjes aan hun zij! 

Misschien gaat het hier om het schilderij dat enkele maanden eerder door 
kunstschilder Jan-Baptist Lesaffre op de WT1913 werd tentoongesteld. 

Voren was de titel van het schilderij dat kunstschilder Victor Verougstraete119 

in Gent tentoonstelde. Victor Verougstraete werd op 6 oktober 1868 in Kortrijk geboren 
en liep er ook school. Hij was de jongste zoon van bakker Jozef-August, afkomstig 
van Wontergem (nu een deelgemeente van Deinze), en Adolphine Creupelant, die in 
hun winkel in de Doorniksestraat hun brood aan de man brachten. Welke beroepsop
leiding Victor precies genoot is niet helemaal duidelijk. Hij volgde hoe dan ook enkele 
jaren de opleiding landmeter aan de Ecole IndustrieZie et Académie de Dessin réunis 

119 L. SMISMANS, Victor Verougstraete 1868-1935, Kunstschilder in de voetsporen van Van Nu en Straks, 272 

pp., 1999. N. V. Pandora, Antwerpen. 
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van Kortrijk en was nadien vermoedelijk ook leerling aan de plaatselijke Academie 
voor Teken- en Schilderkunst. Onder zijn medestudenten zijn Albert Caullet en 
Gustaaf D'Halluin (alias Staf Stientjes uit Waregem) te vermelden en in die periode 
kwam hij ook in contact met kunstschilder Henri Deleu ( 1879-1953), Arthur Deleu 
(1884-1966) en JozefDe Coene (1875-1950). In 1899 sloot hij aan bij de kunstkring 
'Onze Kunst om beters Wille' en in de daaropvolgende jaren trad hij meer en meer met 
zijn schilderijen op de voorgrond, eerst bijna uitsluitend in Kortrijk maar later ook 
buiten de Groeningestad (Antwerpen, Gent, Brussel, enz.). 

Victor Verougstraete, die op dat ogenblik textielhandelaar was, huwde op 
8 juli 1905 in Oudenaarde met IdaVan Gheluwe, afkomstig van Brugge. Na hun 
huwelijk vestigden ze zich in de Zuidlaan120• Uit hun echtverbintenis werden twee 
kinderen geboren. In 1910 nam Victor deel aan de wereldtentoonstelling van Brussel. 
Eén jaar later stelde hij tentoon in Hannover en begin 1913 trok hij naar Zeeuws
Vlaanderen en de Wereldtentoonstelling in Gent. Over het schilderij dat Verougstraete 
in Gent exposeerde schreefL. SMISMANS (1999) het volgende: "Voren wordt drama
tisch en lyrisch genoemd. Door de aangebrachte kleurcontrasten ontstaan vibraties. 
Waar hij in de eerste periode al een neiging tot uitpuren vertoont, treedt na 1913 het 
gevoel voor synthese steeds sterker op de voorgrond. Het gaat om eenvoudige, samen
gebalde composities vol zwier. Deze werken dragen al de kiemen van de vormentaal 
in zich, die zijn na-oorlogse periode zal kenmerken". 

Omwille van de bombardementen en andere oorlogsperikelen vluchtte het 
gezin Verougstraete-VanGheluwe in 1917 naar Oudenaarde, vervolgens naar Volkegem 
en nog iets later naar de rand van Brussel (Sint-Joost-ten-Node, Sint-Pieters-Woluwe 
en uiteindelijk Watermaai-Bosvoorde). Op 16 februari 1935 is Victor Verougstraete 
in een ziekenhuis in Etterbeek, aan de gevolgen van een beroerte, overleden. 

Victor Verougstraete nam in Kortrijk aan verschillende tentoonstell ingen 
deel die door de Sint-Lucasgilde (afdeling Kortrijk), de kunstkring 'Onze Kunst' en 
de Société des Beaux-Arts de Courtrai werden georganiseerd. Zijn eerste deelname 
aan een groepstentoonstelling dateert wellicht van 1892. Na zijn dood werden 
volgens SMISMANS ( 1999) nog vier tentoonstellingen aan het oeuvre van deze weinig 
bekende, maar niettemin grote kunstschilder gewijd. Ze hadden p laats in Brussel 
(1935), Kortrijk (1981 ), Jette ( 1983) en Brussel (1986). 

120 De tuin van zijn woning in de Zuidlaan is afgebeeld op een doek dat hij na 1915 schilderde en als titel 
draagt Willfer in den hof Mijn huis te Kortrijk. In: L. SMISMANS, (op.cit.) p. 101 (cat. nr. 240), 1999. Het is 
slechts één van de talrijke werken die hij in zijn Kortrijkse periode, o.m. op Walle, in de tuin van De Coene's 
villa, langs de Leie, in verschillende parken en in het begijnhof heeft geschilderd. 
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Zoals eerder vermeld (zie: Groep XII, klasse 66, Joseph Viérin), was 
Emma nuel Viérin (fig. 91) een oudere broer van Joseph en tweede zoon van Constant 
en Matbilde Laridon. Toen Emmanuel 15 jaar oud was trok hij naar de Kortrijkse 
Academie voor Teken- en Schilderkunst, waar hij zich inschreef voor de lessen in 
ornament, masker en antiek beeld. In het weekend volgde hij ook portretschilderen. 
Na zijn opleiding in de Groeningstad vervolmaakte hij zich verder aan de Koninklijke 
Academie in Antwerpen, waar hij de landschapsschilder Joseph Coosemans (1828-
1904) als leermeester had. 

Emmanuel Viérin trad in 1896 in het huwelijk met Marguerite Bataille, 
afkomstig uit Duinkerke. Hun eerste woonplaats lag in de Groeningelaan maar 
later vestigden ze zich in de huidige Minister Vanden Peereboomlaan. Na de Eerste 
Wereldoorlog, die de familie op het eiland Walcheren (Nederland) doorbracht, 
keerde ze terug naar Kortrijk. In 1926 verhuisde ze naar een moderne villa, naar 
een ontwerp van hun zoon Pierre, in de Jan Bethunetaan (de huidige Burgemeester 
Felix de Bethunelaan). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het huis van de familie 
Viérin-Bataille gebombardeerd en moest bijgevolg na de wapenstilstand een nieuwe 
woning worden opgetrokken. Marguerite Bataille overleed in 1951 en Emmanuel drie 

jaar later. 

Het jaar dat hij huwde werd Emmanuel Viérin hulpleraar aan de Kortrijkse 
Academie voor het vak ornament, masker en antiekbeeld. In 1909 werd hij benoemd 
tot 'eerste leraar' en drie jaar later volgde zijn aanstelling tot directeur. Viérin zou 
zijn directeurschap aan de Kortrijkse Academie voor Teken- en Schilderkunst tot in 
1938 uitoefenen. Tegelijk met zijn baan aan de academie fungeerde hij vanaf 1920 
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Fig.91 Kunstschilder Emmanuel Viérin (archief familie 
Viérin, Brussel). 

als conservator van het lokale Museum voor Oudheidkunde en Sierkunsten. In 1947 
promoveerde hij tot hoofdconservator. Emmanuel Viérin was ook lang lid van de 
Provinciale Commissie van Monumenten en Landschappen. 

Over het leven, het oeuvre en de tentoonstellingen waaraan impressionist 
E mmanuel Viérin deelnam zijn al verschillende publicaties verschenen 121 • Deze 
aspecten moeten hier bijgevolg niet verder worden toegelicht. Door de jury belast 
met de selectie van de schilderijen voor het Salon voor Moderne Schilderijen en 
Beeldhouwwerk werden twee werken van Emmaniel Viérin weerhouden: Nocturne 
(nr. 539 van de catalogus van de expo) en Avondzon (nr. 540). Ze waren opgehangen 
resp. in zaal 2 en zaal 7, waar ze confontreerd werden met prachtige werken van 
belangrijke Belgische schilders uit die tijd. 

32.3. Het l!e Internationaal Salon van de Medaille 

Op dat salon, dat in het Paleis voor Schone Kunsten plaatsvond, waren de 
volgende Europese en niet-Europese landen vertegenwoordigd: België, Brazilië, 
Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Japan, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Spanje, de Verenigde Staten van Amerika 
en Zwitserland. Onder de 210 kunstenaars die werken tentoonstelden waren er 47 
afkomstig uit België, onder hen twee Kortrijkzanen: Godfried Devreese en Georges 
Vandevoorde. 

Godfried Devreese, die al bij de beschrijving van de deelnemers aan groep 
XII (klasse 66) en groep XIX uitvoerig werd toegelicht, exposeerde 62 penningen 
(medailles), plaketten, platen, eretekens, proeven van munten en kleine sieraden. Deze 
kunstwerken waren in verschillende materialen uitgevoerd, overwegend weliswaar 
in brons maar soms ook in goud, zilver, koper, galvano, koper, gebronsd gips of 
ivoor. Onder de tentoongestelde stukken bevonden zich o.a. een portretmedaille in 

121 F. DE VLEESCHOUWER, Kunstschilder Emmanuel Viérin, 92 pp., 1935. Steenlandt, Kortrijk.// S. COlON~, 

A. DELVOYE, F. DE VLEESCHOUWER & R. GtLLON, In memoriam Emmanuel Viérin 1869-1954, Handelingen 
van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXVU, p. J 64-170, 1954. /I F. GER
MONPREZ, Kortrijkse figuren, I "• reeks, p. 11 2-115, 1965. Uitgave van het Komitee voor Initiatief van het Kor
trijkse, Y.Z.W. // H. GELLYNCK, Viérin, Emmanuel, kunstschilder, Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 
2, p. 908-909, 1966. Paleis der Academiën, Brussel. // H. HUYGHEBAERT, Emmanuel Viérin 1869-1954, Een 

!djk op Vlaanderen, Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Lil, p. 
3-33, 1985. // I. DE JAEGERE & J. DE SMET, Emmanuel Viérin !869-1954, Schilder van het licht, 192 pp., 2004. 
Mercatorfonds. 
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verzilverd brons van Armand Hubert, Minister van Arbeid en Nijverheid, de zilveren 
herinneringsplaket van de 300510 verjaring van de Broederschap van Sint-Miehiel 
in Gent, een plaat in zilver en brons van de Aéro-Club van België, een plaket in 
verzilverd brons van Graaf de Smet de Naeyer, een ivoren penning met beeltenis van 
Mevr. G. Devreese, een gedenkplaat in zilver en brons van de Société américainede 
Numismatique (New-York) en een zilveren penning geslagen naar aanleiding van het 
25-jarig bestaan van de Maatschappij van Buurtspoorwegen. 

Georges Vandevoorde (zie: Groep XIX, klasse 117) stelde op dat interna
tionaal salon slechts één werk tentoon, nl. een medaille in brons en zilver. De medaille 
werd ontworpen en gegraveerd ter ere van Edmond Hendrikx, toenmalig bestuurder 
van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. 

4. EINDBESCHOUWING 

Volgens Gustave Drèze (zie: voetnoot 1) waren er op de Gentse Wereld
tentoonstelling van 1913 4.975 Belgische exposanten aanwezig. Het aantal buiten
landse deelnemers bedroeg 19.139 en bijna dertig landen waren officieel of via privé
initiatieven vertegenwoordigd. De expoleiding had vooral commerciële en culturele 
doelstellingen op het oog. Anderzijds speelden onderhuis ook politieke motieven, 
gelinkt met de snel oprukkende Vlaamse ontvoogding en de eis om vervlaamsing 
van de Gentse universiteit, een voorname rol. De massale aanwezigheid van Franse 
exposanten was dus allesbehalve toevallig. 

Veel Belgen en buitenlanders uit de bedrijfswereld hebben de uitnodiging 
tot deelname van de Gentse organisatoren positief beantwoord. Toch was de belang
stelling van bedrijven en handelaars uit Kortrijk, in vergelijking met die van sommige 
andere Belgische middelgrote steden, niet bijster groot. Slechts 32 firma's uit de 
Groeningestad meldden zich bij de organisatie. Meerdere onder hen beschikten 
bovendien over geen eigen stand en hadden enkel toegezegd deel te nemen aan een 
collectiviteit of mee te werken aan de opbouw van kijkkasten of diorama's die in 
verschillende gebouwen van de Belgische Sectie waren ondergebracht. De Kortrijkse 
exposanten behoorden tot een klein aantal nijverheidstakken. Bijna driekwart had 
banden met de textielsector of bracht producten op de markt die de verfraaiingen/of 
decoratie van publieke gebouwen en privé-woningen op het oog hadden. Minder dan 
10 % was actief in de voedingsnijverheid. Deze die motoren en pompen bouwden, 
chemische producten of tabak verhandelden, of werkzaam waren in de fotografische 
of medische sector, waren zeldzaam. 
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Het lijdt geen twijfel dat in de jaren die volgden op de Gentse expo de hoge 
verwachtingen van de in Gent aanwezige Kortrijkse producenten en handelaars niet 
werden ingelost. Kort na de Gentse Wereldtentoonstelling brak immers de Eerste 
Wereldoorlog uit. Hierdoor werden lange tijd, zowat overal in ons land, de indus
triële en commerciële activiteiten sterk teruggeschroefd of volledig lamgelegd. 
Na een periode van heropbloei in het Interbellum en economische stilstand tijdens 
Wereldoorlog n was toen de World 's Fair van 1958 in Brussel plaatsvond al bij na de 
helft van de Kortrijkse bedrijven die in Gent exposeerden van het toneel verdwenen. 
Enkele wisten echter tot op vandaag op de wereldmarkt te overleven als onderdeel 
van een grotere economische structuur met internationale dimensies. Als voorbeeld 
kan hier deN. V. Pannenfabriek van de Pottelberg worden aangehaald. 

Onder de Kortrijkse artiesten en kunstbeoefenaars die op de Gentse 
Wereldtentoonstelling werken tentoonstelden bevonden zich kunstschilders, beeld
houwers en enkele zeer verdienstelijke amateurfotografen. Wat deze laatste groep 
betreft, denken we onmiddell ijk aan Romain Ickx, weliswaar afkomstig uit Waals
Brabant maar gedurende bijna twee decennia bankdirecteur in de Groeningestad. 
Deze pionier van de picturalistische stroming in België was in de periode die hij in 
Kortrijk doorbracht een van de beste fotografen van ons land. Ook de industriëlen 
Charles Beke, Albert Degryse en Julien Putman genoten tijdens hun leven van 
nationale en internationale erkenning. Sommige van hun werken waren op artistiek 
vlak echte pareltjes en verdienen ongetwijfeld een plaats in de permanente collecties 
van één van onze Kortrijkse musea. 

Dat Godfried Devreese, die gans zijn jeugd in Kortrijk doorbracht, in Gent 
een opgemerkte en sterk geprezen beeldhouwer en medailleur was zal niemand 
verbazen. Ook beeldhouwer en Oud-Kortrijkzaan Georges Vandevoorde kreeg er de 
plaats en ruimte die hij verdiende. Onder de Kortrijkse kunstschilders die in het Paleis 
voor Schone Kunsten mochten exposeren, is alleen Emmanuel Viérin erin geslaagd 
om in zijn geboortestad en daarbuiten naam en faam te verwerven. 

Zoals eerder vermeld lag het geenzins in onze bedoeling met deze bijdrage 
de geschiedenis te schrijven van de bedrijven of het cv te brengen van de zakenlui en 
kunstenaars uit Kortrijk die een bijdrage leverden aan de Gentse Wereldtentoonstelling 
van 1913. Voor enkele firma's en individuen is dat gelukkig al eerder gebeurd. De 
meeste zijn echter al uit het collectief geheugen verdwenen. Voor specialisten in 
bedrijfsgeschiedenis, amateurgeschiedkundigen en kunsthistorici is er dus nog werk 
aan de winkel. 
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