
Zaterdag 14 september om 19 uur: 
Breughelmaaltijd in de loods van brouwerij Louwaege

Middeleeuws festijn 
als afsluiter van 

een dorpsfeest
Schepen van cultuur Rik Waeyaert, de Kortemarkse 
beleidsploeg en de diensten cultuur en toerisme 
maken dankbaar gebruik van het gegeven dat 
Kortemark 950 jaar bestaat om hun dorp in de kijker te 
zetten.  “Het moet geen chic feest maar een volksfeest 
worden”, onderstreept Rik Waeyaert de intentie.

Hoe kwamen jullie erbij om Kortemark terug onder te 
dompelen in de middeleeuwen?
Rik: “Gewezen Kortemarknaar Jef Viaene nam contact met 
ons op met de melding dat Kortemark 900 jaar bestond. 
Daar zou toch iets moeten rond gebeuren…Bij nader 
onderzoek bleek dat Kortemark, Merck, al bestond van 
1063. 950 jaar dus. Duizendjarig bestaan, klinkt natuurlijk 
beter maar dat zullen heel wat mensen - net als ik want ik 
ben er 51 - niet meer meemaken. Dus willen we nu feesten. 
Samen met Eva van cultuur en Jessie van toerisme werd 
een programma uitgewerkt en daarbij doen we beroep 
op het Middeleeuws Collectief dat  Kortemark terug in 
de tijd zal plaatsen. Naar analogie met ‘Wij Varkenland’ 
geven we ook de verenigingen de kans zich voor te stellen 
en te participeren. Dit uiteraard ook in de geest van de 
middeleeuwen.”

Wat verwacht je ervan?
Rik: “Dat het in de eerste plaats een volksfeest wordt voor 
en door de mensen van Kortemark.”

Is er een speciale reden waarom het feest op 13 en 14 
september plaats vindt?
Rik: “In de zomermaanden juli en augustus is het al heel 
druk: er zijn de kermissen in Kortemark en Edewalle, 

de kajaktochten en de zomerzoektocht. Dus kozen we 
voor september. De Markt wordt omgetoverd tot een 
middeleeuwse site en in de loods van brouwerij Louwaege 
vindt een Breughelmaal plaats met aangepaste muziek en 
kledij. Wie verkleed komt, krijgt trouwens een verrassing. 
Om 21 uur is er voor iedereen een gratis vuurspektakel op 
de Markt.”

In wat zal jij verkleed zijn?
Rik: “Dat weet ik nog niet maar het voltallige schepencollege 
zal verkleed van de partij zijn. Er zullen dus heel wat ridders, 
minstrelen of schildknapen te zien zijn. Ook onze vrienden 
uit Büren sturen een delegatie.”

Staan er nog speciale zaken op het toeristisch menu van 
Kortemark?
Rik: “De Open Monumentendag op 8 september in het 
teken van ‘harmonie en symboliek in de bouwkunst’, in 
april 2014 wordt De Natte Broekenroute voorgesteld in 
Werken. Op die manier willen we Werken echt uitspelen als 
een natuurgebied waar je heerlijk kan wandelen.  Er is ook 
een werkgroep Eerste Wereldoorlog die ervoor zal zorgen 
dat vanaf 2014 elk jaar iets zal gebeuren met betrekking 
tot de Eerste Wereldoorlog. Zo komt er een fietstocht die 
zeker vijf jaar in stand wordt gehouden, er zal een taptoe 
zijn, een lezing …En Kortemark blijft uiteraard ook de 
molengemeente bij uitstek. Er staan vier molens op ons 
grondgebied waarvan drie effectief ook nog malen: de 
Couchezmolen in Zarren, de Wullepitmolen in Zarren en de 
Kruisstraatmolen in Werken. De Koutermolen in Kortemark 
is privébezit.”

Breughelmaaltijd in praktijk
Wanneer: zaterdag 14 september om 19 uur.
Waar: loods brouwerij Louwaege
Kostprijs: 15 euro per persoon (bedrukte bierpot inbegrepen)
Info en reservaties: via cultuurtickets@kortemark.be of 051/56.61.08
Wie verkleed is in het thema middeleeuwen, krijgt een verrassing.

Tekst en samenstelling: Apriotief bvba, www.apriotief.be, 0476 49 22 72 • Opmaak en druk: Captains of Printing, www.captainsofprinting.be



Als inwoner van Groot-Kortemark mag u deze 
uiteenzetting van bibliothecaris en historicus 
Peter Bentein beslist niet missen. Aan de hand van 
schitterend en vaak exclusief beeldmateriaal vertelt 
hij het verhaal van zijn geboortedorp Kortemark. De 
Kelten, de middeleeuwen, de wereldoorlogen en de 
gewone man passeren er hand in hand de revue.

Peter Bentein (51) is al 25 jaar bibliothecaris in Kortemark, 
daarnaast geeft hij les geschiedenis in het college van 
Roeselare. Geschiedenis is zijn ding. Het is logisch dat hij dan 
ook deel uitmaakt van de lokale heemkring Crekel Beke. ‘Ik 
ben geboren en getogen in Kortemark en mijn familie woont 
al generaties in deze gemeente”, verklaart Peter zijn interesse.  
“Mijn uiteenzetting ‘Kortemark, een dorpsgeschiedenis 
in beelden’, zal vooral dynamisch zijn. Ik vat het op als 
een interactieve les aan de hand van een powerPoint. De 
nadruk komt daarbij vooral te liggen op de mens, niet op de 
gezagsdragers en instituties. Hoe woonden en leefden mensen 
hier en wat hebben ze meegemaakt? Ik kon daarvoor dankbaar 
gebruik maken van geschriften van vooral Marcel Werbrouck, 
Marcel Stevens en Marcel Verhaeghe.”

1063: Merck
“Kortemark komt onder de naam Merck voor het eerst in een 
geschrift voor in 1063. Er was echter al ten tijde van de Kelten 
een nederzetting, Kortemark is dus wellicht dubbel zo oud …
De naam verwijst naar een grensgebied.  In 1281 duikt voor 
het eerst de naam Courtemerck op, waarschijnlijk om het 
verschil te maken met andere Mercken.  Denken we maar aan 
Langemark … Vanaf 1946 gebruikt men uitsluitend nog de 
huidige schrijfwijze: Kortemark.”

Kapstokken
“Ik bouw mijn lezing op aan de hand van een aantal 
kapstokken. De oudheid en de middeleeuwen komen 
uiteraard aan bod maar ik weid toch veel meer uit over de 
recentere geschiedenis. Zo was Kortemark in het midden 
van de negentiende eeuw straatarm en had met ontvolking 
te maken. De komst van de spoorweg Brussel-Gent-Veurne 
en het station in 1856 brachten daar verandering in. Er 
werd volop gebouwd, de Stationsstraat werd ontwikkeld, er 
kwamen twee kloosters en de kerk werd herbouwd.  Vanaf 
1872 passeerde ook de spoorlijn Oostende-Ieper doorheen 
Kortemark. Ook de wereldoorlogen zijn prominent aanwezig 
in mijn betoog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog  was Kortemark 
een Duitse garnizoengemeente op amper vijftien kilometer 
van het front in Diksmuide.  Via het spoor werden soldaten en 
brood naar het front vervoerd. Dat brood werd gebakken in 
de conservenfabriek van Talpe waar de Duitsers broodovens 
hadden geïnstalleerd. Het Kortemarks station was ook het 
verzamelpunt voor het gas dat gebruikt werd voor de eerste 
gasaanval op Ieper. De sfeer was toen zeer zenuwachtig en 
grimmig, er golden strenge regels en burgers die verboden 
zones betraden, werden dood geschoten. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd het Kortemarkse station meermaals 
gebombardeerd en merkwaardig genoeg waren er ook twee 
V1-aanvallen. In Markhove was er een concentratiekamp 
voor Poolse en Russische gevangenen. Naast slecht nieuws 
belicht ik uiteraard ook goed nieuws. Zo werd Kortemark na 
de Tweede Wereldoorlog een opvallend bedrijvige gemeente 
met onder andere een steenbakkerij, een conservenfabriek, 
een brouwerij, vlasbedrijven en een schoolmeubelfabriek. 
Afsluiten doe ik met de grote fusieronde van de gemeenten.”

Vrijdag 13 september om 20 uur: 
lezing Peter Bentein over Kortemark, 

een dorpsgeschiedenis in beelden.

‘De naam is 
950 jaar oud, 

de nederzetting 
veel ouder!’

praktische info
Wanneer: vrijdag 13 september om 20 uur.
Waar: De Beuk, Torhoutstraat 9, Kortemark
Kostprijs: 5 euro (inclusief drankje en proevertjes van streekproducten)
Info en reservaties: cultuurtickets@kortemark.be of 051/56.61.08

Bij 950 jaar Kortemark hoort een passend feest dat 
het verleden met het heden combineert. Dus dacht 
het gemeentebestuur aan een combinatie van een 
middeleeuws kamp met een verenigingsmarkt. Vzw 
het Middeleeuws Collectief slaat zijn tenten op in het 
centrum van Kortemark en doet de middeleeuwen 
herleven, de Kortemarkse verenigingen stellen hun 
hedendaagse werking voor met een knipoog naar het 
verleden.

Op zaterdag 14 september wordt Kortemark omgetoverd tot 
een middeleeuwse kamp- en marktplaats. Het Middeleeuws 
collectief, verenigingen en particulieren tekenen hier voor een 
groots volksfeest. 

“Kijken maar vooral doen”

“Je zal niet alleen kunnen kijken maar vooral zaken kunnen 
doen”, zegt Steven Bouckaert van het Middeleeuws Collectief. 
“Centraal komt een middeleeuws kamp waar op geregelde 
tijdstippen demonstraties zwaard vechten  zullen plaats 
vinden. Tot zo ver het kijkgedeelte, de rest zijn activiteiten 
om zelf te doen: boogschieten, zwaard vechten, maliën 
maken, een workshop volgen bij de kruidenvrouw, verven 

met planten, kaart weven, grime, kaligrafie, helpen met de 
smid, volksspelen als de sjoelbak, hoefijzer werpen en een 
steek- en ringspel. Verder is er nog een grote schandblok en 
een reuzenkatapult. “

Verenigingen

De Kortemarkse verenigingen krijgen de kans om via de 
middeleeuwen hun werking voor te stellen. Ook zij werken mee 
aan de middeleeuwse sfeer.  “Drie dames en een heer zullen, 
verkleed in middeleeuwse gewaden, Okra vertegenwoordigen”, 
zegt Chris Ghesquière van Okra Kortemark. “Naast handwerken 
zoals in de middeleeuwen zal men bij ons natuurlijk ook alle 
inlichtingen over Okra kunnen krijgen.” Laurence Dobbelaere 
van Middenstand Groot-Kortemark juicht het initiatief toe. “Wij 
ondersteunen dit initiatief. Wij tellen ongeveer vijftig leden 
en willen Kortemark helpen in beeld te brengen. Uiteindelijk 
zetten we op die manier ook de lokale handelaars op de kaart.”

Kom verkleed!

Er is ook een streekproductenbar voorzien waar je heel wat 
lekkers dat Kortemark te bieden heeft, kan proeven. Wie 
verkleed in het thema middeleeuwen naar de Markt komt, 
ontvangt bovendien een verrassing.

Zaterdag 14 september van 14 tot 18 uur: 
verenigings- en middeleeuwse markt.

Middeleeuws 
dorpsfeest met 
en voor allen

Volbrengt u  minstens 5 sportdisciplines, dan krijgt u een leuk gadget 
én maakt u kans op 1 van de 5 waardebons van € 50!


