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De memoires van Evarist De Geyter, 1914-1918 

Uitnodiging 
 
Boekvoorstelling met lezing door Jan Van der Fraenen en Pieter-Jan Lachaert, boekenverkoop en receptie.  
Dinsdag 15 november om 17 uur in de Gotische zaal van het stadhuis.  Iedereen welkom.  

De Eerste Wereldoorlog brengt vier lange jaren van oorlog en bezetting. Aan het front gaan  honderdduizenden soldaten van de geallieerde legers 
de strijd aan met Duitse troepen. Achter het front, in de door Duitsers bezette gebieden in België en Noord-Frankrijk, organiseren de geallieerden 
het verzet. Ongeveer zesduizend mannen en vrouwen worden gemobiliseerd. Ze spitsen zich hoofdzakelijk toe op het verzamelen en doorspelen van 
inlichtingen over Duits troepentransport en Duitse basissen. Ze riskeren hierbij bijzonder zware straffen. 

Eén van deze verzetslui is Evarist De Geyter (°Eke, 1865). Met twee zonen aan het front wil ook De Geyter zijn steentje bijdragen tot de 
overwinning. Hij sluit zich aan bij een inlichtingendienst en gaat aan de slag als spion.  

Evarist brengt zijn jeugd door in de streek van Oudenaarde, gaat aan de slag als arbeider bij de Spoorwegen en vestigt zich kort voor de oorlog in 
Kortrijk met zijn vrouw en drie kinderen. Hij verzamelt alle mogelijke informatie over de Duitse troepenbewegingen en richt in zijn woning langs de 
spoorweg een observatiepost in. In 1916 loopt het fout en wordt hij opgepakt. De Duitse repressie is bijzonder hard voor de leden van zijn netwerk. 
Ze worden ter dood veroordeeld en terechtgesteld door een Duits vuurpeloton in Gent. Enkel De Geyter krijgt in extremis genade en wordt naar 
Duitsland gedeporteerd. In november 1918 is de wapenstilstand een feit. De gevangenisdeuren gaan open en De Geyter keert terug naar huis. Hij 
wordt ontvangen als een nationale held. 

Na de oorlog schrijft hij zijn herinneringen neer. Hij vertelt in geuren en kleuren over zijn belevenissen. Hij schetst niet alleen het reilen en zeilen 
van het spionagenetwerk maar ook zijn jeugd, zijn familie en het dagelijks leven voor en tijdens de oorlog. Zijn memoires zijn een uniek document 
en bieden een uitzonderlijke blik op het leven van een gewone man in ongewone tijden. 
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