
–  EMMA – 
DE REUZENBABY VAN KORTRIJK

Kortrijkzanen, viert feest! Kortrijk verwelkomt een reuzenbaby. Een kind waarvoor geen
wieg past. Let op als het spartelt, want een trap van die mollige reuzenbabyvoetjes kan
behoorlijk aankomen. Zie je de fopspeen vallen, probeer die maar niet te vangen. 
Maar wees gerust: de reuzenbaby is een heel lief kind. Eentje dat elke Kortrijkzaan als meter
of peter ziet. Eentje dat Kortrijk in haar DNA heef, en die de geschiedenis van de stad met
zich meedraagt. Maar tegelijk een reuzenkind dat wil groeien, vooruit wil, en dat – zoals
alle kinderen – vooral nieuwsgierig is naar wat Kortrijk haar in de toekomst zal brengen. 
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Waar komt die reuzenbaby vandaan? Kortrijkser kan het niet. De baby is geboren uit een
reuzenkoppel dat opgroeide in het vlas en de klei. Hier vertellen we het nieuwe verhaal van de
Kortrijkse stadsreuzen, en hoe hun liefde zorgde voor een reuzenkind. Daarbij hielden we
rekening met de eigenheid van Kortrijk, en waar de huidige stad vandaan komt: een
vernieuwende, levendige, multiculturele stad aan de Leie, met liefde voor het verleden en
vooral ambitie voor de toekomst. 

De ouders van de reuzenbaby kenden een turbulente geschiedenis voor ze aan kinderen
toe waren. Na jaren van afwezigheid keert de vrouwelijke reus terug naar de stad om haar man
te zoeken. Waarom nu? Omdat ze te horen kreeg dat de Sint-Amandstoren werd afgebroken,
jarenlang de grootste toren van Kortrijk, en daarom logischerwijs de woonplaats voor een
reuzenpaar. Zij trok weg uit de stad om te studeren, en komt terug met een bagage van
rondreizen. Ze keert terug naar een stad die in al die tijd geëvolueerd is, en naar een
reuzenman die met de stad meegegroeid is. Allebei zijn ze op een andere manier reus
geworden in een wereld vol verandering. 

Man en vrouw staan symbool voor de groei van Kortrijk als stad. Kortrijk profleert zich
als een designstad, als een hedendaagse stad met oog voor wat leef en beweegt. Kortrijk is een
multiculturele stad, een innovatieve stad en een stad die dat ook wil laten blijken uit
stadsvernieuwingsprojecten. De vrouwelijke reus is zoals veel jonge mensen ooit vertrokken,
en keert terug. De man is in Kortrijk gebleven, en groeide ter plaatse mee. Samen symboliseren
ze de dynamische stad Kortrijk, met een komen en gaan van mensen, maar tegelijk een plaats
waar mensen graag thuiskomen. 
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Zij & hij: een reuzenkoppel met respect voor het verleden, de oude reuzenverhalen, de
oude industrie, het vlas, multiculturaliteit, ecologie en de Leie. Eens ze elkaar aan het belfort
terugvinden, slaat de vonk terug over. En kijk, op Sinksen 2018 is het resultaat daarvan
zichtbaar. Het Kortrijkse reuzenpaar krijgt een kind, een reuzenbaby. 
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ZIJ

Ze wordt geboren in een arbeidersfamilie in Kortrijk. Haar vader en drie oudere broers
werken in de pannenfabriek aan de Pottelberg. Het werk aan de stoommachines is zwaar en
hard maar het loon hoog genoeg om het gezin te onderhouden. Ze houdt ervan om te
boetseren met de restjes klei die haar vader en broers meebrengen van de fabriek. Na
schooltijd verzint ze met vrienden onwaarschijnlijke reizen waarop ze kleidieren ontmoeten en
met stokjes en steentjes te lijf gaan. Ze is razend populair in die spelletjes, omdat haar
kleidieren tien keer zo groot zijn als die van haar kleinere vrienden. De gewone kinderen
kunnen uren klimmen op haar creaties. Ze is avontuurlijk, nieuwsgierig naar de wereld buiten
Kortrijk, de Leie en de pannenfabriek. 

Na haar twaalfde vindt haar moeder dat het tijd is om te helpen in het huishouden. Ze
maakt fink gebruik van haar reuzengestalte. Eén keer blazen, en het hele huis is proper. Maar
door haar grote handen laat ze meer dan eens een bord of glas vallen. Veel liever gaat ze de
straat op. Ze houdt ervan om te luisteren naar verhalen van reizigers en om zich een beeld te
vormen van de plaatsen waar het water van de Leie vandaan komt. Ze nestelt zich tegen een
van de broeltorens – een van de weinige comfortabele zitplaatsen in de dichtbebouwde stad
voor een reus - om te kijken naar de schepen, de vlassers, de mensen. Niemand van haar
broers en zussen studeert, dus zij ook niet. Maar moest ze de kans krijgen, dan zou ze voor
geografe kiezen. 

Al snel merken haar vader en broers hoe graag ze met klei speelt, en hoe haar reusachtige
armen veel meer kunnen dragen dan zij kunnen. Dus nemen ze haar mee naar de fabriek. Met
haar handen als kolenschoppen delf ze in één schep meer klei dan vijfig arbeiders samen. De
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pannenmakers juichen, en ook de bazen zien haar graag komen. Al gauw wordt ze onmisbaar
in de Kortrijkse pannenindustrie, die door haar bloeit als nooit voorheen. 
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HIJ

Hij wordt geboren in een echte vlasfamilie. Zowel zijn moeder als vader komen uit een
vlasgezin. Zijn grootvader aan vaderskant had een eigen vlasbedrijf. Die aan moederskant was
een Noord-Franse reus die vanuit Valenciennes het geluk kwam zoeken in de zuidwestvlaamse
vlaswereld. Hij is de jongste van twee. Zijn broer moet snel de school verlaten om in het
bedrijf te werken. Geld om extra werknemers te betalen is er niet. Hij krijgt wel de kans om te
studeren, al werkt hij zelf liever in het vlasbedrijf. Hij houdt van het vlas en het roten door de
verhalen van zijn grootvader.

Doordat hij de enige is die verder mag studeren, heef hij geen goede band met zijn broer.
Er heerst een wederzijdse jaloezie. Om zijn ouders hun zin te geven, studeert hij flosofe. Het
is Toreau die hem aanspreekt. Het rustige leven aan het water. Hij is een slimme jonge reus
die liever niet te koop loopt met zijn intelligentie. Hij houdt enorm van het water van de Leie,
het buitenleven, en het werk op de velden. Het brengt hem tot rust. 

In zijn vrije tijd gaat hij met zijn vader en broer mee het veld op. Daar komt pas echt zijn
reuzenpotentieel naar boven. De oogst gaat zoveel sneller als hij erbij is. Met één houw van
zijn reuzenarm krijgt hij meer vlas bijeen dan zowel mankracht als machine kan. Andere
boeren zien hem aan het werk, en al snel kan hij een finke zakcent verdienen door bij elke
Kortrijkse vlasboer met zijn reuzenarmen over het veld te gaan. Hij is een fenomeen: de reus
van het Kortrijkse vlas. Vlassers buiten de stad zien het met lede ogen aan: zonder zijn hulp
kunnen ze enkel dromen van zo’n snelle oogst. 

6





HET REUZENKOPPEL

Ze leren elkaar kennen aan het water. Zij gaat ieder weekend aan de Leieboorden zitten om
mensen te bestuderen en te genieten van het uitzicht. Hij dobbert elk weekend op een boot
voorbij de torens. Hij vervoert samen met zijn vader het vlas. Dat is voor een reus niet
vanzelfsprekend. Terwijl de boot onder de brug heen gaat, kan hij er niet onder. Dus hopt hij
even de kade op, en met één reuzenstap springt hij aan de andere kant van de brug terug de
boot op. Je kan je wel voorstellen hoe zo’n boot dan schommelt. Daar moet ze hard om lachen.
Hij bloost. Waren er maar hogere bruggen.

De reuzen zijn lokale vedetten in Kortrijk. Door hun reuzenkracht zijn ze onmisbaar
geworden in de kleiputten en bij de vlassers. Wie wil nu geen reuzenhulp? Andere steden
kijken jaloers toe hoe jaar na jaar de oogst groter wordt. Roterijen draaien overuren. De boten
kunnen de pannen bijna niet meer dragen, maar met een zetje van haar raken ze toch vooruit.
Overal in de stad roepen ze hun hulp in. 

Het is zijn open blik die haar aanspreekt. Iedere zaterdag ziet ze hem voorbij glijden, maar
ze kan hem niet aanspreken omdat ze aan land zit. Ook hij heef haar opgemerkt. Dat kan ook
niet anders, als enige reuzenmeisje tussen de kleine mensen. Altijd is ze aan de praat, en als ze
alleen is, kneedt ze klei van de oevers van de Leie tot fguren die ze op de daken van de
broeltorens zet. Praten hebben ze nooit gedaan. Tot de Sinksenfeesten. De feesten zijn volop
aan de gang, en er wordt gedanst onder de belfort toren. Door hun reuzenvoeten davert de
Grote Markt, maar de mensen zien hen graag komen. Enkel opletten voor hun tenen. Daar,
onder de voeten van de gouden Manten en Kalle, praten ze voor het eerst. 
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Het klikt. Ze wordt verliefd op de intelligente jongen die graag met zijn ouders in het vlas
helpt. Ook prikkelt het haar dat hij studeert. Hij vindt haar nieuwsgierigheid aantrekkelijk.
Allebei zijn ze gebonden aan de Leie en Kortrijk: hij door het vlas, zij door de klei. De liefde
voor water is de lijm. 

Ze trouwen, en de bruilof van de Kortrijkse reuzen is een reusachtig feest. Iedereen komt
op straat, en met een hooivork eten ze een reuzentaart die een ambitieuze Kortrijkse bakker
hen cadeau geef. Maar niet lang daarna slaat het noodlot toe. Zijn broer sterf door een
werkongeval, hij stopt met studeren en gaat in het familiebedrijf werken. Meteen gaan ze
samenwonen. De huizenzoektocht is niet vanzelfsprekend. Zelden raken ze door de deur. Maar
uiteindelijk vinden ze de enige plaats waar een reuzenkoppel in Kortrijk geriefijk kan wonen:
de Sint-Amandstoren. Ruim, mooi uitzicht, en praktisch gelegen. Alles loopt goed tot hij over
kinderen begint. Zij begint te denken dat ze niet alles uit het leven haalt. Misschien moet ze
toch gaan studeren? 

Intussen gaat het vlas achteruit. Aangezien steeds minder vlasboeren in Kortrijk actief
zijn, zijn er minder mensen die op zijn reuzenkracht beroep doen. Algauw moet hij gaan
bijklussen. Met zijn pink houdt hij nieuwe bruggen op terwijl de bouwvakkers ze verankeren.
Maar hij houdt er niet van. Ook de kleifabrieken sluiten. Met haar grote handen vindt ze geen
werk in al die internet- en informaticabedrijven. Geen enkel toetsenbord is voor haar vingers
bestemd. De meeste winkels zijn te klein. De reuzen van Kortrijk raken in de vergetelheid. Ze
wachten in hun Sint-Amandstoren geduldig op de Kortrijkzanen die vroeger in rijen
aanschoven om hun hulp te vragen. Maar ze zijn te groot en lomp geworden voor een snel
veranderende maatschappij. Met de neergang van het vlas en de klei, is er weinig plaats voor
reuzen.
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Op een avond waarop hij lang blijf werken en met de boot over de Leie naar de toren
terugvaart, neemt ze haar besluit: ze wil nog even de wereld verkennen en studeren. Kortrijk is
haar te klein, al weet ze niet goed waarom. Ze vertrekt.
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DE TERUGKEER

Na enkele jaren studeren in Dijon, laat ze haar studies voor wat ze zijn, en gaat ze reizen. Ze
wil mensen leren kennen en culturen verkennen. Overal maakt ze vrienden. In Portugal leert
ze een reuzenpaar kennen, waarbij ze zelfs een tijdje logeert. Hem mist ze wel. Ze heef geen
idee waarmee hij bezig is. Ze schrijven elkaar niet, en hij heef er nooit vrede mee genomen dat
ze vertrokken is en hem reuzeneenzaam heef achtergelaten in Kortrijk. Ze denkt aan
terugkeren. Ze mist de stad, de Leie. Ze weet dat na al die jaren het vlas, de klei, alles wat ze
kende, daar niet meer zijn. Ze leest de kranten. Ze is nieuwsgierig naar de vernieuwde,
innovatieve designstad Kortrijk waar ze over leest. Zou hij daar een plaats in hebben
gevonden? Hij is altijd goed met zijn handen geweest, is creatief, wie weet werkt hij wel in die
designwereld. Daar kunnen ze wel een reus gebruiken. En hij heef nooit een ladder nodig.

Onderweg bereikt het nieuws haar dat de Sint-Amandstoren tegen de vlakte gaat, en
meteen weet ze dat dit het moment is om terug te keren. Ze is een ander persoon geworden,
maar voelt zich vooral Kortrijkzaan. Want wie vertrekt uit Kortrijk, komt meestal wel terug.
Tuiskomen, is nu wat telt. Waar woont hij? Waar werkt hij? Hoe is hij veranderd? Wat doet
hij? Woont hij nog steeds aan de Leie? Zal ze welkom zijn? Is er een plaats voor een reuzin in
die nieuwe, geëvolueerde, multiculturele stad. Andere culturen, die draagt ze door haar reizen
met zich mee. Haar liefde voor het water heef haar gedreven tot een zorg voor het milieu, de
stromen, de rivieren, de zeeën. Overal waar ze kwam heef ze zich ingezet voor wat belangrijk
leek: het water schoon houden. Nu wil ze wat ze leerde, inzetten in de stad waar ze van houdt,
met de man waar ze van houdt. 
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Die vindt ze terug waar ze elkaar voor het eerst ontmoetten, onder het belfort. Vol ijver
staat hij er te bouwen. Zijn grote gestalte is ideaal om overal in Kortrijk tenten, stellingen,
tribunes en podia te bouwen voor de evenementen in een levendige stad. En ze heef gelijk:
haar man doet het met hart en ziel, en veel creativiteit. Met een reuzenpotlood en
reuzenpapier schetst hij de grootste en mooiste installaties, die hij eigenhandig plaatst. Dat
bespaart de stad heel wat: één reus die het werk doet van wel vijfig man, en dat voor een
spotprijs. Dat ze zolang weg was, maakt hem weinig uit. Het is voor een reus niet makkelijk,
liefde vinden in een stad vol kleine mensen. In zijn onstuimigheid, trapt hij een van zijn eigen
creaties omver, en breekt hij daarbij een stuk van het balkon van het stadhuis. Dat herstelt hij
later wel. Kortrijk heef opnieuw een reuzenkoppel, en wat voor een. Terwijl ze jaren geleden
de vedetten van het vlas en de klei waren, hebben ze een nieuwe reuzentaak gevonden. Hij
helpt Kortrijk bouwen, en zij heef er een nieuw project bij: de Leieboorden verlagen. Die
kleine mensen deden wel hun best, met haar reuzenhanden gaat het werk dubbel zo snel. Ze
werkt bij het water, en helpt de Kortrijkzanen om te leren genieten van de rivier waar de stad
rond ontstaan is. 
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HET KIND

Twee reuzen in de feur van hun leven, die onmisbaar geworden zijn voor Kortrijk: daar kan
het niet bij blijven. Nu zij de Leieboorden verlaagde, en hij alles opbouwde om de
Sinksenfeesten in stijl te beginnen, is het tijd om hun nieuwe telg voor te stellen: een
reuzenbaby! Hij en zij nemen even vrijaf om tijd te maken voor de reus van de toekomst. Een
reus die kan groeien, die kan meeleven met wat in Kortrijk gebeurt. We entten ons reuzenpaar
op het verleden, lieten ze opgroeien in het heden, en nu is het tijd om vooruit te denken. Te
kijken naar het kind dat geboren wordt uit dat oerkortrijkse reuzenpaar, en een reus is voor de
komende jaren. 

Het kind zit vol potentieel. Waar wil Kortrijk naartoe de volgende jaren? Tegelijk draagt
het een lange en waardevolle geschiedenis met zich mee. Het is een kind van vlassers en
kleiërs, een kind van de designregio en de innovatieve stad. Het is een kind dat geboren wordt
in een multiculturele stad, met een ecologisch bewustzijn dat met de paplepel wordt
meegegeven. Het is een kind dat kan rondkruipen op de verlaagde Leieboorden en even tegen
de broeltorens kan rusten om erna Texture als blokkendoos te gebruiken. Maar het is vooral
een reuzenbaby. Het is een huizenhoog kind dat alles uitvergroot waar de stad voor staat. De
Kortrijkzanen kiezen: hoe zien ze zichzelf elk jaar evolueren, en die nieuwe reus kan hen een
spiegel voorhouden. In welk soort stad krijgt de reuzenbaby op Sinksen 2018 een babyborrel?
In welk soort stad doet het reuzenkind enkele jaren later haar eerste communie?

Het reuzenkind heef fantastische ouders die een lang parcours afegden waarin hun
Kortrijkse wortels en ziel een bepalende rol speelden. Maar voor de opvoeding, staan ze er niet
alleen voor. Het is een reuzenbaby voor heel Kortrijk. Iedereen geef die een beetje vorm.
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Krijgt de reuzenbaby binnen enkele jaren slechte manieren, dan mogen we als stad in eigen
boezem kijken waar we een opvoedkundige steek lieten vallen. Maar meer waarschijnlijk: zien
we een fris, gezond, speels en leergierig reuzenkind opgroeien met respect voor het verleden en
ambitie voor de toekomst, dan weten we dat we als stad goed bezig zijn. En dat zo’n gevaarte
als eens de Leieboorden kan overspoelen bij een frisse duik op een hete zomerdag, nemen we
er graag bij. Wie al eens parking zoekt in de stad, kan rekenen op die speelse reuzenbaby die al
eens een autootje durf verplaatsen.

De dochter van de Kortrijkse reuzen is geen breuk met een eeuwenoude reuzentraditie:
het is een waardevolle stap vooruit. Op Sinksen 2018 willen we geen reus door Kortrijk laten
trekken waarbij mensen enkel nostalgisch terugblikken, maar een reus die iedereen
nieuwsgierig laat stilstaan bij de toekomst. Maar om dat te doen, is het belangrijk dat iedereen,
jong en oud, weet waar dit kind vandaan komt. Dat dit geen gewone reuzenbaby is. Dat dit
geen willekeurig groot uitgevallen kind is. Maar dat dit een baby is die door haar ouders het
Kortrijkse DNA in haar draagt en daar een vervolg op wil breiden; in, door en samen met de
stad. Daarom is het belangrijk om het verhaal van de nieuwe Kortrijkse reus te verspreiden,
mensen uit te nodigen om reuzencadeau ’s mee te brengen naar de reuzenbabyborrel, en
mensen uit te nodigen om hun visie op de toekomst van het grootste kind van de stad te delen.
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