
Een fiets genaamd ‘KORTRIJK’ (3 jaar 36th Ulster Memorial)
Ondertussen al anderhalf jaar dat onze memorial voor de 36th Ulster Division het zonder be-
zoek uit Ulster moet stellen… De voorbije jaren kwamen regelmatig bezoekers uit Noord-Ier-
land langs, en natuurlijk kwam ik dan graag een woordje uitleg geven.

Maar de ‘coronaperiode’ zorgde er ook voor dat vele lokale mensen dit prachtige plekje leerden 
kennen. Deze week is het al 3 jaar geleden dat onze memorial werd ingehuldigd… en hopelijk 
keren onze overzeese bezoekers gauw terug.

Dat de gebeurtenissen aan de Leie in 1918 niet vergeten zijn, bewijzen deze foto’s die ik deze 
zomer op fb zag voorbijkomen. Een racefiets in Noord-Ierland draagt er de welluidende naam 
‘KORTRIJK’!

Sergeant James Hume (36e Machine Gun Battalion) was betrokken in de acties bij Kortrijk in 
de namiddag van 16 oktober 1918, toen de 36e Ulster Divisie hier een eerste oversteekpoging 
waagde. 

Onder hevig vijandelijk vuur lokaliseerde Sergeant Hume enkele Duitse machinegeweerposten, 
en schakelde deze uit. Dit leverde hem een zeer gewaardeerde ‘Distinguished Conduct Medal’ 
op.

Ondanks deze inspanningen slaagden de Noord-Ieren er die namiddag niet in, om voet aan de 
grond te krijgen aan de overkant. De Duitse tegenstand in deze laatste dagen, was absoluut 
niet te onderschatten.

Hiervoor was het wachten tot een succesvollere oversteek in de nacht van 19 op 20 oktober, 
tussen Bavikhove en Beveren-Leie, vlakbij de plaats waar nu de memorial staat. Vanaf hier 
ging het richting Deerlijk, Vichte en Anzegem… tot het moment van de wapenstilstand.

Sergeant Hume was de overgrootvader van John Greer, die zijn racefiets de mooie naam 
‘KORTRIJK’ gaf. De foto van de fiets werd genomen in ‘Titanic Quarter’ in Belfast, waar destijds 
het wereldberoemde/beruchte schip Titanic werd gebouwd. John bezocht enkele jaren geleden 
ook al de plaats van de oversteekpoging in Kortrijk.

Overzichtskaarten komen uit mijn boek ‘Bevrijdingsoffensief in de Leiestreek : van Ieper tot 
Gaverbeek’. Momenteel uitverkocht, maar er volgt een bijdruk.  
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It has been almost a year and a half that our memorial for the 36th Ulster Division has been 
without visitors from Ulster… In recent years, visitors from Northern Ireland regularly came by, 
and of course I was happy to join them and tell the story…
But this ‘period of covid’ also ensured that many local people got to know this beautiful place. 
This week it’s been 3 years since our memorial was inaugurated… and hopefully our overseas 
visitors will return soon. 



These photos that I saw on fb this summer, prove that the events on the Lys in 1918 have not 
been forgotten. A racing bike in Northern Ireland bears the great name ‘KORTRIJK’!

Sergeant James Hume (36th Machine Gun Battalion) was involved in the actions near Kortrijk 
(Courtrai) in the afternoon of October 16, 1918, when the 36th Ulster Division made a first at-
tempt at crossing here. 

Under heavy enemy fire, Sergeant Hume located some German machine gun posts and took 
them out. This earned him a highly prized Distinguished Conduct Medal. 

Despite these efforts, the Northern Irish failed to gain a foothold on the other side that after-
noon. The German resistance in these last days was absolutely not to be underestimated.

The 36th Division realised a more successful crossing in the night of 19 to 20 October, between 
Bavikhove and Beveren-Leie, near the place where the memorial now stands. From here it 
went towards Deerlijk, Vichte and Anzegem… until the the armistice put an end to all actions.

Sergeant Hume was the great-grandfather of John Greer, who gave his racing bike the beau-
tiful name ‘KORTRIJK’. The photo of the bike was taken in Belfast’s Titanic Quarter, where the 
world famous/infamous ship Titanic was built at the time.

John also visited the site of the attempted crossing in Kortrijk a few years ago. Overview maps 
come from my book ‘Liberation Offensive in the Lys Region: from Ypres to Gaverbeek’. It is in 
Dutch, and currently sold out, but a reprint is on its way.




