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Op de tentoonstelling van Kordial ‘Remembrance’ worden voor de eerste 
maal meer dan 350 unieke foto’s getoond uit de periode 1917-1918. De 

verzameling glasnegatieven van  Bert Kellens werd door Eric Kellens gescand 
en in overzichtsprojectie geplaatst.  



Het Fotoarchief 
Bert Kellens kon op een rommelmarkt in Menen de hand leggen op een doos glasnegatieven. 
Naar schatting een 400 negatieven, stereoscopisch, van het Belgische front uit WOI. Wat er precies 
opstaat wist hij niet!  
In maart 2017 scande een nonkel van Bert alle negatieven in met een Canon 9000F Mark II. Voor het 
inscannen maakte hij een aangepaste houder omdat het formaat van de glasplaatjes niet paste in de 
bijgeleverde standaard negatief- of diahouders. 
De glasplaatje hebben een afmeting van 115 x 45mm en een dikte van ongeveer 1mm. De 
glasplaatjes zijn in prima staat, wat niet kan gezegd worden van emulsielaag. Bij sommige komt de 
laag los, krult of barst. De negatieven zijn dan ook honderd jaar oud! De negatieven zelf zijn twee 
maal 45x40mm groot. Van deze negatieven werd er vroeger een positiefbeeld gemaakt die dan in 
een kleine handkijker geplaatst kon worden, waardoor een 3D-beeld ontstond! De stereoscopie is 
bijna net zo oud als de fotografie zelf. Al sinds 1850 creëren stereo- of 3D-foto’s een ruimtelijke 
indruk. Het 3D-perspectief vereist twee foto’s naast elkaar, één voor elk oog. De foto’s werden 
gemaakt met eenvoudig hanteerbare stereocamera’s, een fototoestel met twee objectieven.  
 
Tussen alle negatieven zit er één positieve en zijn negatieve opname. 
Naast de glasplaatjes zitten er ook nog negen negatiefopnames op 
filmdrager (zelfde formaat als de glasplaatjes) en nog eens 20 opnames 
op rolfilm formaat 63x41mm. 
 
De foto’s zijn vermoedelijk genomen in de periode 1917-1918 met een 
stereoscopische camera. Het type of merk is moeilijk te achterhalen. 
Door de slagschaduw van de fotograaf is het wel duidelijk zichtbaar dat 
de camera op ooghoogte gehouden werd en hij dus met een zoeker 
werkte en niet met een matglas (op borsthoogte). Deze foto is 
genomen in Lo, aan de Westpoort bij de Ceasarsboom.  
 
Het archief bevat een uiteenlopende waaier van onderwerpen, personen, gebeurtenissen en 
gebouwen. De fotograaf was iemand van het hoger kader, geen gewone soldaat… hij kwam te veel 
op verschillende plaatsen en kon zelfs dicht bij Koning Albert I komen! Want die persoon is wel heel 
duidelijk herkenbaar, ook de koningin en haar kinderen kon ik thuis wijzen, maar die andere 
personen (officieren en soldaten) een naam geven is niet evident! 
De fotograaf had in ieder geval een voorliefde voor kerken (of wat er van overbleef) en kapellen, 
pastoors, artilleriegeschut, begrafenissen en begraafplaatsen… met heldenhuldezerken! 
 
 

Wie de eigenaar en maker is van al deze opnames werd 
vlug duidelijk (dachten we!). Het fotografisch geheugen 
van Bert gaf een link naar het boek ‘Zeg mij waar de 
bloemen zijn’ van Gaston Durnez (uitgave Davidsfonds 
Leuven – 1988). Op blz 141 staat een foto afgedrukt 
waarvan het negatief in het fotoarchief zit! De bewuste 
foto toont de leiding van de clandestiene Frontbeweging 
ergens aan het front.  
Van links naar rechts: Filip de Pillecyn, Adiel de 
Beuckelaere, Frans Daels, Hendrik Borgion en 
Vangramberen. Het is deze laatste man, een 
aalmoezenier, die veelvuldig op de foto’s in het archief 
voorkomt! 

  



Is die ene bron wel betrouwbaar? 
Bert gaat niet over één nacht ijs en gaat bij collega’s van het Museum te Zonnebeke te raden, is het 
wel Vangramberen? 
Ook al komt zijn naam voor in het boek van Gaston Durnez, toch waren er twijfels. 
Een tweede naam werd al vlug naar voor geschoven: Richard Dedeurwaerder! 
 
Richard Dedeurwaerder 
Onderpastoor te Anzegem. 
Geboren te Zwevegem op 9/9/1880. 
Priester gewijd te Brugge op 17 juni 1905.  
Leraar te Oostende, Kain, La Louvière en Nieuwpoort.  
Vanaf November 1922 onderpastoor te Anzegem.  
Godvruchtig overleden te Gent op 7 september 1926. 
(bron: De onderpastoors van Anzegem – Etienne Devogelaere - etienne.devogelaere@telenet.be) 
 

Links de foto van zijn doodsprentje, 
rechts een uitsnit uit één van de 
foto’s. 
De jeugdige blik en de weelderige 
haardos zijn wel kenmerkend voor 
deze man. 
 
Zijn aanstelling als leraar in La 
Louvière verklaart de foto’s van de 
scheepslift in zijn archief! 
Na de oorlog was hij blijkbaar 
radiozendamateur.  
 
Op de website van www.odis.be 
vinden we nog meer info: 

Zijn naam wordt wel anders geschreven: Jerôme Richard De Deurwaerder 
In 1900 werd hij vrijgesteld van legerdienst. 
Tot priester gewijd te Brugge op 17 juni 1905. 
Van 18 september 1905 was hij leraar aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Oostende. 
Vanaf  15 september was hij leraar te Kain in het Collège Notre-Dame de la Tombe in het bisdom 
Doornik. 
Bij het uitbreken van de oorlog op 1 augustus 1914 was hij vrijwillig brancardier. 
Op 4 oktober 1914 werd hij aangesteld als adjunct-aalmoezenier 1ste klasse. 
Toegewezen aan het 3de Regiment van de artillerie op 27 april 1916; 
Toegewezen aan de brigade zware artillerie (I. R.A.L.) op 7 februari 1917; 
Overgeplaatst naar het 1ste Regiment van de artillerie op 26 juni 1917; 
Nadien naar de 13de Artillerie, datum ongekend; 
Na de oorlog keerde hij op 20 februari 1920 terug als leraar naar La Louvière, in het Institut Saint-
Joseph, in het bisdom Doornik. 
Nog dat zelfde jaar, op 23 september 1920 werd hij aangesteld als leraar aan het Sint-
Bernarduscollege te Nieuwpoort. 
Op 11 november 1922 werd hij onderpastoor van de parochie Sint-Jan Baptist en Sint-Eligius in de 
Sint-Janskerk te Anzegem. 
De ouders van Richard waren Adolphe Dedeurwaerder (1837-1906) en Clementine Esquenet (1846-
1901). Volgens de stamboom zou hij enig kind geweest zijn. 
 

mailto:etienne.devogelaere@telenet.be
http://www.odis.be/


Het archief ordenen? 
Een aantal data kunnen we afleiden uit de foto’s: 

- Begrafenis in Westvleteren: In juli 1918 organiseert het eerste bataljon van het tweede 
Regiment Jagers te Voet een herdenkingsmis voor haar 23 doden uit de periode juni 1917 – 
juli 1918. (bron: wo1dudzele.brugseverenigingen.be)  
Links de foto van de website, rechts de foto van Dedeurwaerder. 

 
 
- Intrede op de Kouter te Gent door de Koning bij de bevrijding op 13 november 1918. 

Links een postkaart, rechts de foto van Dedeurwaerder. 

 
 

- Twee foto’s van Veurne zijn ook te dateren: voor en na de zware beschieting van maart 1918. 

 
 

- Dedeurwaerder heeft zeker een winter (1917-18) en een zomer (1918) gefotografeerd! De rit 
naar Ieper, vanuit De Panne, heeft hij zowel in de winter als in de lente gedaan. 

- Tijdens zijn legerdienst is Dedeurwaerder met collega’s en andere officieren op ‘grand congé’ 
geweest naar Nice (Frankrijk). Gewone soldaten trokken naar Parijs… 

- Na het bevrijdingsoffensief is hij ook achter het front gaan kijken: o.a. naar de Lange Max in 
Koekelare. Dit bewijst zijn grote interesse voor de artillerie! 

- Zelfs de eerste noodwoningen heeft hij gefotografeerd. 
  



Lo-Reninge  
In iemands fotoarchief zitten snuisteren is heel bizar. Ook al is het allemaal 100 jaar geleden je kijkt 
toch binnen in iemands privéleven. Als aalmoezenier en als medewerker van de Frontbeweging was 
Richard Dedeurwaerder aanwezig op verschillende vergaderingen, bijeenkomsten en defilés.  
Het is een hele karwei om alle foto’s te herkennen of thuis te wijzen.  
Bv met deze van Lo-Reninge was dit niet zo moeilijk. 
Om zekerheid te hebben zoek ik als het mogelijk is steeds naar een vergelijkbare foto of postkaart uit 
die periode. Dankzij het internet en de hippe van de laatste herdenkingsjaren zijn vele fotogetuigen 
boven gekomen. Bijna ieder dorp uit de Westhoek heeft zijn overzichtstentoonstelling gemaakt. 
Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van al deze info. 
  

Het monument voor de Genie 
Een foto van een monument met ernaast een Belgische soldaat. Het is op het eerste zicht niet 
mogelijk dat er in 1917 reeds herdenkingsmonumenten opgericht waren. Maar inderdaad, in Lo-
Reninge werd in 1915-1916 een monument opgericht voor de Genie van de 2de Legerafdeling. 
Het monument staat nog altijd in Lo. Boven het altaar staat op de steen een reliëfvoorstelling met 
het kenteken van de genie, twee palmtakken en een speer met vaandel; op de sokkel hangt een plaat 
uit wit marmer, 'Aan onze dooden', 'A nos morts', '1914-1918', 'Genie II. L.A.', 'Génie II. D.A.', op de 
vooruitspringende delen staan cocardes in de Belgische driekleur. Op de losse gedenkplaat: 
'Monument door verbroedering II. G.N. hersteld; restauré par Fraternelle II. G.N. 1953'.  
Als we de foto van Dedeurwaerder (links) met de huidige toestand vergelijken valt één aspect 
duidelijk op: de originele tekst was enkel in het Frans: “2 D.A. – F (op P) 8 de GENIE”, op de vlag moet 
er ook een tekst of jaartal gestaan hebben. De bloemvazen zijn een ander model geworden en de 
Belgische kleuren waren niet geschilderd op het altaar. 
 
De Markt van Lo 
 



Lo zou de ganse oorlog in geallieerde handen blijven. Het dorp was enkele kilometers ten W van het 
front gelegen. De Belgische artillerie gebruikte de kerktoren van Lo om de vijand te observeren, 
waardoor deze een doelwit werd van de Duitse artillerie. Midden november 1915 liet de Belgische 
genie de kerktoren opblazen. Het neervallend puin bracht het gebouw enorme schade toe en 
tenslotte bleven alleen de buitenmuren nog gedeeltelijk overeind. De kunstschatten van de kerk van 
Lo en van de andere gemeenten in de IJzerstreek werden door de genietroepen van de 2de 
Legerafdeling naar Le Havre overgebracht in 1915.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heldenhuldezerkjes 
Een aparte reeks foto’s maakte Dedeurwaerder van de Vlaamse heldenhuldezerkjes. Er zitten een 
paar unieke beelden in zijn archief, zoals het graf van Firmin Deprez.  
 
Dedeurwaerder maakte verschillende foto’s: 

- Originele zerk van Firmin Deprez (totaal afwijkend van de zerk in de crypte te Diksmuide) 
‘Firmin Deprez, Hoogstudent – Voorzitter van “Amicitia” – Adjt VI Jagers te voet – geboren te 
Kortemark 18 mei 1890 – gesneuveld te Noordschoote 21 mei 1916’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oorspronkelijk begraven op de B.M.B.(Belgische Militaire Begraafplaats) in Hoogstade. Het 
was voor zijn graf dat Joe English de heldenhuldezerk ontwierp. Zijn zerk droeg als bijkomend 
opschrift "Hulde der Vlaamsche Hoogstudenten". Hij werd een van de zgn. "IJzersymbolen" en 
rust nu onder een heldenhuldezerk in de crypte van de IJzertoren te Kaaskerke. 

  
 

- De zerk voor Prinsen Frans (Theodorus Franciscus Carolus) – Onderdiaken Brankardier – 9de 
Linie Rég 5de Kie – geboren te Turnhout 29 november 1890  - gevallen voor het Vaderland  te 
Merkem 17 april 1918  

- De zerk voor Lenaerts Ludovicus – Brankardier in het 2de Linieregiment – geboren te Mol den 
25 april 1895 – gesneuveld (verdronken in de IJzer te Stavele) voor het Vaderland den 24 mei 
1917 – Zijne medebroeders Heldenhulde. 

- De zerk voor Librecht Achiel – Soldaat 7e Regiment 
Artillerie - geboren te Sint-Genesius-Rode 13 augustus 1891 – 
gesneuveld te Reninge den 26 mei 1917  

- De zerk voor Octave Dieusaert waarvan de tekst AVV 
VVK overpleisterd is met cement! 
Oorspronkelijk begraven op het kerkhof van Alveringem. Een 
paar maanden later werd een heldenhuldezerk op zijn graf 
geplaatst. Deze zerk werd gedeeltelijk bekostigd door 
onderpastoor Cyriel Verschaeve, de voorzitter van Heldenhulde, 

die ook voorging in de begrafenisdienst. In de nacht van 9 op 10 februari 1918, dezelfde nacht 



dat op de nabijgelegen B.M.B. Oeren 36 heldenhuldezerken werden bepleisterd met cement, 
werd ook zijn grafzerk besmeurd. Volgens zijn militaire stamboek werd hij omstreeks 1921 
herbegraven in Antwerpen. Tijdens het interbellum werd het originele heldenhuldezerkje van 
Octaaf Dieusaert samen met twee andere naar de crypte van de IJzertoren overgebracht als 
aandenken aan de grafschennis. De familie en kapelaan Verschaeve lieten evenwel een 
nieuwe heldenhuldezerk als herinnering op de begraafplaats plaatsen. In 1987 werd deze zerk 
samen met deze van 7 andere gesneuvelde inwoners van de gemeente rond het graf van 
Cyriel Verschaeve gegroepeerd. 
Dieusaert Octaaf Cornelius werd geboren te Alveringem op 15 mei 1891. Hij was soldaat bij 
het 2de Regiment zware artillerie. 
Dieusaert werd op 1 augustus 1914 gemobiliseerd en maakte heel de campagne mee tot hij 
in de vroege ochtend van 23 juli 1917 tijdens een beschieting van zijn batterij in 
Nieuwkapelle getroffen werd door een granaatscherf in de linkerzijde. Hij werd om 05.30 u. 
overgebracht naar het militair hospitaal van Hoogstade, waar hij diezelfde ochtend om 10.00 
u. op de operatietafel overleed. Hij werd twee dagen later begraven in zijn geboortedorp. 

- De zerk voor Driessens Pieter : Deze artillerist 
werd op 24 september 1917 gewond door 
granaatscherven toen zijn batterij beschoten werd door 
de Duitse artillerie. Hij werd meteen naar Hospitaal 
L'Océan in Vinkem geëvacueerd, waar hij nog diezelfde 
dag om 19.50 u. bezweek. 
Geboren te Antwerpen op 11 juni 1898 en overleden te 
Vinkem op 24 september 1917. Soldaat bij het 1ste 
Regiment Artillerie, 4de Groep, 1ste Batterij 
B.M.B. Steenkerke, grafnr. 15. De heldenhuldezerk werd 
in 1925 in opdracht van het ministerie van 
Landsverdediging verwijderd en vervangen door een 

Belgische militaire standaardzerk. De heldenhuldezerk kon van de vernieling gered worden 
door tussenkomst van het IJzerbedevaartcomité. Dit metselde deze zerk samen met nog zeven 
andere geredde zerken in de tweede verdieping van de IJzertoren in. Wellicht werd deze zerk 
vernield bij de aanslag op het IJzermonument in maart 1946. 

 

 
 
Tijdens de winter 1917-18 reisde Dedeurwaerder met een collega aalmoezenier in een lichte 
koets langs het front, van de Adinkerke tot Ieper. Hij bezocht niet alleen begraafplaatsen, 
maar ook veel ruïnes van kerken… en wist ook ‘In den Hemel’ te stoppen. (waar deze herberg 
was?) 

  



Tochten achter het front 
Wat opvalt in het archief van Richard is dat hij druk kon rondrijden achter het front. Hij bezocht bijna 
het gehele gebied van de Westhoek dat door de Belgen werd gecontroleerd. Zo kunnen we de 
volgende plaatsen op een kaart aanduiden: 

- De Panne (foto aan de kustlijn) 
- Veurne (Sint-Niklaaskerk, Markt en station) 
- Adinkerke (hospitaal Cabour) 
- Steenkerke (kerk en graf Driessens Pieter) 
- Wulpen (steenbakkerij) 
- Booitshoeke (soldatenverblijven) 
- Avekapelle (station) 
- Oostkerke (station) 
- Fortem (kruispunt) 
- Alveringem (graf Dieusaert Octaaf) 
- Hoogstade (graf Firmin Deprez) 
- Gijverinkhove ? (ALVF 320mm) 
- Oostvleteren (beschadigde kerk) 
- Westvleteren (begraafplaats, graf van Librecht Achiel, Prinsen Frans en Lenaerts Lodewijk, 

kerk en begrafenis) 
- Lo-Reninge (Westpoort, stadhuis, monument voor de Genie en vernielde kerk) 
- Woesten (vernielde kerk) 
- Elverdinge (verwoeste kerk) 
- Ieper (Lakenhalle, Sint-Maartensklooster 
- Nieuwkerke (straatzicht met kerk) 

Maar nog veel foto’s zijn niet te lokaliseren. 
 
 
Een foto genomen in het voorjaar van 1918. Dedeurwaerder 
toert met zijn fiets achter het front en maakt foto’s van de 
vernielingen aan gebouwen, het leven van de soldaten en van de 
schaarse burgers die er nog wonen. 
 
 
 
 
In de westhoek kon je tijdens de oorlogsjaren niet naast de spoorwegen kijken. Speciale 
aanvoerlijnen, rangeersporen en bundels, speciale sporen voor zware artillerie. Ook Dedeurwaerder 
hadt er oog voor en registreerde het station van Oostkerke en Avekapelle op de lijn 73. 

 



Begrafenissen 

In juli 1918 organiseert het eerste bataljon van het tweede Regiment Jagers te Voet een 
herdenkingsmis voor haar 23 doden uit de periode juni 1917 – juli 1918 te Westvleteren. 
 

 

 

 
 
Postkaart van de herdenking 
en de originele foto’s van 
Dedeurwaerder.  
 

 
En toch lijkt er iets niet te kloppen tussen de postkaart en de foto’s: 
Het aantal kisten in de kerk klopt wel, er staan 23 kisten, van verschillende makelij, voor het altaar 
opgesteld. De samenstelling van de fanfare op de postkaart is niet gelijk met die op de foto’s. Maar 
het grote verschil zit hem in de soldaten langs de straatkant en de paardenkarren langs de zijkant. Op 
de foto’s van Dedeurwaerder staan helemaal geen karren, het zijn allemaal auto’s! Ook de massa 
volk en het aantal kisten na de drie priesters is niet identiek. 
Wat is nu juist? 



Artillerie 
Op de één of andere manier was Dedeurwaerder 
gefascineerd door de Artillerie! Hij was als 
aalmoezenier verbonden aan het 13de Regiment 
Artillerie (met o.a. de naam ‘Klerken’ in het 
vaandel). 
Hij heeft alle facetten van de Belgische 
veldartillerie in beeld gebracht: 
 

- Observatieballon  
- Observatie met verrekijkers 
- Meetinstrumenten 
- Veldtelefoon en postduiven 
- Aanvoer en stockeren van munitie 

(smalspoor) 
- Blindgangers  
- Camouflage van het geschut 
- Opstellingen, batterij… 
- Verschillende type geschut 
- Slepen van kanonnen met paarden 
- Holt 75 Tractoren voor het slepen van 

zwaar geschut 
- Luchtafweer Auto Canon 75mm 
- Mortier 
- Frans ALVF geschut (320mm) 
- Franse tank Renault FT17 
- Britse tank Mark I 

 
Richard is liefhebber 
van honden. 
Waarschijnlijk hield 
hij zelf ook een hond, 
want het beest staat 
regelmatige op de 
foto. 
 

Door deze liefhebberij heeft hij ook aandacht voor de speciale honden die de hondenkar trekken met 
de mitrailleuse op! Ze zijn blijkbaar de ganse oorlog ingezet, zelfs tot op de parade in Gent, sleepten 
de honden de karretjes! 

 

 



Soldatenleven, Front en loograven 
Echt in de vuurlinie is Dedeurwaerder waarschijnlijk nooit geweest. De oorlogsgruwel heeft hij dan 
ook niet gefotografeerd.  Met zijn engagement voor de Frontbeweging kwam hij wel in contact met 
de soldaten en kwam hij ook in hun verblijven. 

 

 
Hongerige spijzen: Noodslachtingen, soep- en broodbedeling, patattenschillen…  wachten… 

 

 
 



Van en naar het front 
Het fotoarchief geeft een totaal overzicht van wat er zich afspeelde achter het front.  
Dedeurwaerder had aandacht voor de soldaten die met klaroen en fanfare naar het front trokken, 
maar ook voor zij die op ‘grand congé’ konden gaan en stonden te wachten op de tram of smalspoor! 

 
 

 
Op de grote foto verloopt het 
transport niet zo rustig. Een inslag 
links in de verte doet iemand achter 
een boom wegduiken en ook de 
paarden schrikken… 
 
Ontspanning?  



Het front 
Het is gissen waar en wanneer Dedeurwaerder echt aan het front geweest is. De foto’s van de 
loopgrachten zien er verlaten uit, dikwijls fotografeert hij boven de borstwering (aan de IJzer?) 
Volledige wapenuitrusting bij soldaten zien we ook weinig. 
 

 
 
Bezoek aan een medische post in de loopgraven. Deze vier 
opnamen komen uit dezelfde omgeving. Dedeurwaerder is 
vergezeld van zijn trouwe viervoeter, die natuurlijk ook mee op 
de foto gaat. De grote persoon is van de medische Dienst, zijn 
portret hebben we al tegengekomen. 
De wegwijzers in de loopgracht is tweetalig! “Tranchée” en 
“loopgracht” wijzen ergens naartoe, maar dat is niet leesbaar op 
de foto. 
 
Een ander bezoek gaat naar Fortem aan de Lovaart. Boven de 

wegen hangt camouflage om 
Duitse observaties te 
misleiden. Verscholen achter 
een betonnen schuilplaats 
staat een ambulance. Fortem 
was een belangrijk 
knooppunt van wegen naar 
het front van Pervijze. De 
andere wegen leiden naar 
Kaaskerke, Avekapelle en 
Alveringem.  
 

   



Défilé of feest voor de bevrijding? 
Dedeurwaerder was aanwezig op een grote bijeenkomst, op een 
veilige plaats, want de jonge prinses Marie-José is aanwezig! 
Naast de jonge prinses staat Koningin Elisabeth (in het wit 
gekleed) en Koning Albert I.  
 
Op een andere foto herkennen we naast prinses Marie-José ook 
haar broer prins Leopold ( latere koning Leopold III). Leopold is 
pas na het eindoffensief, na 23 oktober 1918, uit Eton 
(Engeland) teruggekeerd.  

 
Ook de aanwezigheid van 
de vele vlaggen (o.a. de 
Amerikaanse) en de 
bloemen laat vermoeden 
dat het hier om een feest 
gaat: de bevrijding! Bij de 
officieren niets dan blije 
gezichten. 
 
 

 
Deze foto toont de 
Koningin Elisabeth zoals ze 
de vier oorlogsjaren steeds 
aandacht hadt voor de 
gewone soldaat! 
Een infanterist, in volle 
wapenuitrusting, met 
bajonet op het geweer, 
krijgt felicitaties van de 
koningin! 
 

 
Waar de bijeenkomst was is moeilijk te bepalen, Oostende, Loppem? 
Het is een groot vlak terrein, een voetbalveld, met veel wind, en met nog hoge bomen, dus zeker 
geen frontstreek! 
Er werden medailles uitgereikt. Misschien de ‘IJzermedaille’? Deze werd ingesteld op 18 oktober 
1918, wat dus zou kunnen kloppen met de periode van de foto opnames.   



De Bevrijding – Intrede te Gent door Koning Albert I 
Op 13 november 1918 doen Koning Albert I, Koningin Elisabeth en Prins Leopold vergezeld van de 1ste 
Infanteriedivisie hun intrede te Gent. Op de Kouter schouwen de Koning en Koningin de troepen. 
In de Databank van de Gentse Universiteitsbibliotheek vinden we de redevoering van de Koning 
(in het Nederlands, terwijl het onthaal in het Frans was) die hij uitsprak op het stadhuis: 
 

 
 

 
Boven: Postkaarten gemaakt ter gelegenheid van de intrede te Gent. 

Onder: Richard Dedeurwaerder stond ook 
op de eerste rij met zijn fototoestel en 
maakte deze foto’s. 

 


