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||| VOORWOORD
De kogel is door de kerk.
Het heeft lang geduurd en wellicht hebben jullie er zit-
ten op wachten, maar vóór u ligt nu het gloednieuwe 
nummer nul van ons heemkundig tijdschrift ‘Heemkunde 
Houtem’. 
Tijdens de voorbereidingen, die de uitgave van een vier-
maandelijks tijdschrift met zich meebrachten, kregen we 
de hulp van verschillende onder jullie, die met enthou-
siasme de oorspronkelijke redactie kwamen versterken 
en die ons titels, foto’s en zelfs reeds volledig uitgetypte 
artikels bezorgden, welke we in onze toekomstige publi-
caties graag willen gebruiken. 
Het spreekt voor zich dat zo’n uitgave de band met onze 
ca. 160 leden blijvend zal versterken,  door artikels in op 
te nemen die voor allen  herkenbaar zijn of betrekking 
hebben op onze gemeente.
In dit nul nummer brengen we een hommage aan Frans 
Duquet, redactielid van de vroegere archeologische 
vereniging,  ‘Dienst voor Archeologie en Oudheidkunde te 
Sint-Lievens-Houtem’. 
De oude watermolen van Houtem, waarvan het bin-
nenwerk uitzonderlijk nog volledig intact is, wist ook 
onze aandacht te trekken om in dit nummer te worden 
opgenomen. 
De moord te Bavegem in 1911 op het jonge meisje 
Celina Schepens zullen enkelen onder u zich nog herin-
neren uit de verhalen die van mond tot mond verder 
werden verteld in onze landelijke gemeente.  
Een laatste artikel handelt over een getuigenis van de 
1ste wereldoorlog in Vlierzele 
Mogen we hopen dat dit nummer goed mag onthaald 
worden bij onze leden.

Namens het Bestuur

2 Colofon

3 Voorwoord

4 Hommage aan Frans Duquet - 
Greetje De Saedele

6 Frans Duquet, een persoonlijk 
getuigenis - Ignace Van der Kelen

8 De moord op Celina Schepens  - 
Guy Moerman

14 De watermolen van Houtem  - 
Ignace Van der Kelen

20 Verslag van de gebeurtenissen 
tijdens de oorlog  in 1919 te Vlierzele -  
pastoor Schollaert

24 Tijdsbeeld - Oude postkaarten 
versus huidige foto’s -  Dieter Waterloos 

26 Wat gebeurde er in 
Sint-Lievens-Houtem - 1980

27 Verslag voorbije activiteiten

30 Aankondigingen

31 Wedstrijd / Mededelingen

34 Te verschijnen in volgend tijdschrift

35 Lijst ereleden en steunende leden
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HOMMAGE AAN 
FRANS DUQUET

        DOOR GREETJE DE SAEDELEER                     

||| FRANS DUQUET
OPLEIDING
Het lager onderwijs liep Frans in de gemeente-
school te Sint-Lievens-Houtem. Vanaf juli 1936 
was hij niet meer schoolplichtig, maar hij kreeg 
toch de kans om verder te studeren.
Op 18 september 1936 startte  hij de beroeps-
school voor kleermaker in het Sint-Barbarainstituut 
(nu Scheppersinstituut) te Wetteren. Hij was zo 
bedreven dat hij tijdens de vakanties reeds kleren 
maakte voor bepaalde klanten.
Verder was hij een grote talenknobbel. Mede 
dankzij naschoolse lessen in het Frans haalde hij 
met brio zijn diploma voor beide landstalen na 
deelname aan het provinciaal examen.
In juli 1939, op 16-jarige leeftijd, haalde hij het 
diploma lager secundair onderwijs, kleermaker als 
primus van de klas met de grootste onderschei-
ding.

SUCCESVOL 
MEESTER-KLEERMAKER
Onmiddellijk na zijn studies vestigde Frans zich als 
zelfstandig kleermaker te Sint-Lievens-Houtem. 
Gezien het vele werk dat hij reeds verricht had 
tijdens zijn studies kon hij genieten van een trouw 
cliënteel.
Op 13 december 1940, zijn 18de verjaardag, 
werd hij ontvoogd en meerderjarig verklaard door 
het vredegerecht van Herzele. Ontvoogding was 
verplicht voor handelaars en beroepsmensen om in 
het handelsregister te kunnen worden opgenomen.

Zonder aarzelen liet hij zich een dag later dan ook 
inschrijven in het handelsregister op de handels-
rechtbank te Aalst. Na 5 uur rechtstaand aan te 
schuiven in een koud lokaal met openstaande 
buitendeuren kreeg hij handelsnummer 14708.
 Als enige zoon in het gezin Duquet-De Winter 
stond hij tijdens de oorlog van ‘40-’45 in voor een 
groot deel van het gezinsinkomen.
Vanwege zelfstudie en het volgen van speciale 
cursussen te Gent werd Frans gepromoveerd tot 
meester-kleermaker.
Omwille van de succesvolle zaak kon hij zijn woon-
huis in 1947 ombouwen tot winkelhuis met een 
extra verdieping die gebruikt werd als werkplaats.
In 1949 richtte hij een atelier op en nam 3 meis-
jes met leercontract in dienst. Het cliënteel bleef 
stijgen en de zaak werd steeds succesvoller.
in 1950 was het echter tijd voor een nieuwe uitda-
ging. In Zottegem kwam een plaats vrij als lesge-
ver aan leerlingen kleermaker met leercontract, 
waarna hij eveneens jurylid en commissielid werd 
voor examens en opleidingen voor zijn stiel.
Na een zeer boeiende en succesvolle carrière 
werden alle handelsactiviteiten stopgezet eind 
december 1982.

DE STEUN ACHTER 
HET GENIE
Op 19 april 1952 huwde Frans met zijn Henriette 
(De Kerpel °22/8/1922).
Samen kregen ze 2 kinderen, Rosa (°14/1/1953) 
en Marcel (°25/1/1954).

01|  In het huis van zijn 
grootouders Edmond 
De Winter-Hanssens 

Isalie, Mgr.
Meulemanstraat 29.

02|  Vader Camiel was 
meestergast in de 

plaatselijke weverij 
Saey, “de fabriek”. De 

eigenaar François Saey 
had hem persoonlijk 
aangeworven dank 

zij de bekwaamheid 
van Camiel door zijn 

jarenlange bedrijvigheid 
en ondervinding bij 

Beernaert in Wetteren.
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 | Frans Duquet werd 91 jaar

Frans Duquet is geboren op 13 december 1922 
te Sint-Lievens-Houtem01 als zoon van Camiel 
Duquet02 en Marie-Helena (Aline) De Winter.

MEER DAN MEESTER-
KLEERMAKER ALLEEN
Frans’ grote hobby was het verzamelen en publi-
ceren van volksverhalen en het samenstellen van 
de geschiedenis van tal van dorpen in de regio. In 
zijn reeks dorpsmonografi eën ‘Zo was...’ stelde hij 
fotoboeken samen van onder meer de Houtemse 
deelgemeenten, Herzele en enkele deelgemeenten 
en Schellebelle. Als geoefend fotograaf volgde hij 
het volkse leven op de voet in de wijde regio en hij 
reproduceerde oude foto’s en documenten die hij 
zorgvuldig catalogeerde in zijn persoonlijk archief. 
Er werden dan ook enkele fototentoonstellingen 
georganiseerd in de raadzaal van gemeentehui-
zen in o.a. Sint-Lievens-Houtem en Herzele. In 
totaal heeft Frans 11 boeken (!) samengesteld en 
uitgegeven.
In 1971 waagde hij zich tot de schilderkunst en hij 
was een grote kenner van oud schrift en genealo-
gie. In 1971 deed hij enkele familiekundige opzoe-
kingen. Eerst in verschillende gemeentehuizen en 
nadien in de rijksarchieven van Gent en Ronse. Hij 
maakte de stamboom op van de families Duquet 
en De Winter die tot in het jaar 1600 terugging! 
Verder maakte hij nog verscheidene stambomen 
van families te Sint-Lievens-Houtem.
Hij was ook publicist in de tijdschriften van de 
Houtemse geschied- en archeologische vereniging 
“Darcos” en in het tijdschrift “De Stenen Linde” 
van de Schellebelse Heemkundige Kring. Een lijst 
van de publicaties kan je vinden op de website van 
Heemkunde Houtem.

GESTORVEN, 
MAAR NIET DOOD
Aan de hand van dit artikel wil Heemkunde Sint-
Lievens-Houtem wijlen Frans Duquet bedanken 
voor zijn persoon, voor wie hij was. Een veelzijdig 
man met vele passies en doorzettingsvermogen. 
De basis van onze hedendaagse organisatie en het 
tijdschrift.
Hoewel mogen wij zeker ook niet de kracht achter 
de persoon vergeten, zijn vrouw Henriette. Zoals 
het van een goede vrouw verwacht werd stond zij 
steeds weer aan zijn zijde en nu nog steeds laat 
ze zijn werk niet verloren gaan. Wij zijn dan ook 
zeer dankbaar dat we steeds weer bij haar terecht 
kunnen.
Houtems graag geziene en bekendste heemkun-
dige, Frans Duquet, overleed op 3 juni 2013.
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Vergezeld van zijn echtgenote Henriette 
wilde hij meer weten over Darcos,  alias 
Dienst voor Archeologie en Oudheidkun-
de te Sint-Lievens-Houtem.  Zijn zoon 
had hem er op gewezen dat de website 
Darcos veel succes had en hij wilde zijn 
steentje daartoe bijdragen met heem-
kundige artikels over zijn geliefd Houtem.  
Al vlug was archeologie niet meer alleen 
zaligmakend binnen de vereniging en 
waren we zeer tevreden met zijn afwis-
selende bijdragen.
Het enorm succes van de website van 
Darcos liet ons in het begin geloven dat 
velen er op zaten te wachten, tot we al 
vlug doorhadden dat men vooral vanuit 
Frankrijk deze site bezocht,  aangezien 
er daar een minister was verkozen die, 
hoe kan het ook,  Darcos noemde.  Er 
werden ons toen allerlei voorstellen 
gedaan om  reclame op deze successite 
toe te laten,  waardoor Darcos langs de 
kassa zou mogen passeren telkens ie-
mand de bewuste reclame zou openen. 
Nee dat konden we niet toelaten. 
Wanneer Frans nog eens een vondst had 
gedaan in zijn uitgebreid archief kreeg 
ik telkens een dringend telefoontje van 

hem en kon ik niet vlug genoeg bij hem 
zijn om zijn opwinding  te stillen. Vele 
uren heb ik zo met hem  doorgebracht,  
vergezeld van een glaasje porto die hij 
royaal opdiende om naar zijn verhaal 
te komen luisteren. In namen, stambo-
men, genealogische familieverbanden 
e.a.  wetenswaardigheden was hij een 
krak met een enorm geheugen, waarbij 
Henriette niet moest onderdoen voor zijn 
parate kennis. Langzaamaan groeide bij 
mij de bewondering voor deze gedreven 
man. 
Zo toonde hij mij eens zijn fotovergroter  
en donkere kamer  waarmee hij foto’s 
eigenhandig afdrukte die hij in bruikleen 
kreeg van de vele mensen die hij kende. 
De Potter en Broeckaert  indachtig, werd 
dit zijn levenswerk:  geschiedkundige 
fotoboeken in eigen beheer uitgeven 
over Houtem met zijn deel- en randge-
meenten. 
Een rondleiding in zijn huis liet mij ook 
toe zijn uitgebreid mooi geklasseerd ar-
chief te bewonderen samen met allerlei 
documentatie die hij sinds de fusie van 
de gemeenten in 1977 had verzameld. 
Zo werden Frans en Henriette niet alleen 

FRANS DUQUET
          DOOR IGNACE VAN DER KELEN                         

||| EEN PERSOONLIJK GETUIGENIS
Frans Duquet leerde ik kennen toen hij me ca. 25 jaar geleden 
langs de straat aansprak. Zijn heemkundige voelsprieten 
hadden hun werk gedaan, waardoor hij te weten was gekomen 
dat er in Houtem een  vereniging bestond die hij nog van dienst 
zou kunnen zijn. 
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hobbygenoten maar tevens vrienden en 
maakten  we al eens een uitstap o.m. 
naar Overmere Donk  waar hij welkom 
was in zijn geliefd  restaurantje om pa-
ling in ’t groen te eten.  Ook troonde hij 
mij mee bij zijn vele kennissen die ook 
een interessante verzameling hadden.
Langzaam aan zag ik hem magerder 
worden en ook zijn zicht ging achteruit 
maar zijn geest bleef helder en gevat.

Zo vernam ik het afscheid van hem toen 
ik in het buitenland zat waardoor  ik niet 
aanwezig kon zijn op zijn begrafenis.
Spijtig dat hij de start van de nieuwe ver-
eniging Heemkunde Houtem niet meer 
kon meemaken.
Frans , je blijft in onze gedachten.

 

                       

 | Frans Duquet achter zijn bureau samen met Henriette 
De Kerpel (Foto Ignace Van der Kelen 2011)
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DE MOORD OP CÉLINA 
SCHEPENS, BAVEGEM 1911

        DOOR GUY MOERMAN                             

||| IN HET TREINSTATION VAN BURST
ZATERDAG 5 AUGUSTUS 
in het treinstation van Burst. 
Het is rond de middag en snikheet. 
Vijfhonderd meter voor het station 
springt een man onder een trein. De 
zelfmoordpoging is geslaagd. 
De man is rond de dertig en 
alledaags gekleed. Wat onmiddellijk 
opvalt is de kletsnatte toestand van 
zijn kledij. 

Een huis in de Benedenstraat te Bavegem. 
Enkele uren vóór de hoger beschreven zelf-
moord 
Op de hoek van de Benedenstraat en de 
Hoogkouterstraat woont de familie Schepens. 
Vader Emiel (°24 februari 1872 Bavegem) en 
moeder Silvie Leus (°15 oktober 1871 Ba-
vegem) hebben vijf kinderen waarvan Célina 

03| Franschman: 
Vlaamse 

seizoenarbeiders 
die destijds om den 

brode naar Frankrijk 
trokken. Men noemde 
hen “de Fransmans”. 

Zij verrichtten 
er onmenselijk 

zwaar labeur op 
de bietenvelden, in 

de cichoreiasten 
(drogerijen), 

suikerfabrieken, 
de vlasoogst en 

steenbakkerijen. 
Zij werden geëerd 

boven de arbeiders uit 
andere landen, omwille 

van hun ontembare 
werkkracht en hun 

vakmanschap.
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Geen enkel gerechtelijk dossier over deze zaak is nog voorhanden.
Alle offi ciële stukken werden vernietigd tijdens de brand in het Gerechtsgebouw 
te Dendermonde midden oktober 1914. We kunnen ons echter baseren op 
krantenknipsels uit De Denderbode en De Volksstem.

het oudste is. (°22 september 1898 
Bavegem). 
Hun zesde kindje is op komst. 
Emiel is een “Franschman”03. Als 
oogstarbeider is hij voor lange tijd naar 
Frankrijk vertrokken. 
Célina, dertien jaar, wordt door haar 
moeder op die bewuste dag naar de ak-

ker (tussen de huidige Kerkkouterstraat 
en begraafplaats) gestuurd met een 
kruiwagen om trekgras te halen voor de 
twee koeien.
Na twee uur is Célina nog niet terug. 
Haar moeder wordt ongerust en stuurt 
twee zoontjes op zoektocht. De kinderen 
gaan echter spelen. 

 | Célina Schepens (1905), 2de rij, 5de links
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        DE MOORD OP CÉLINA SCHEPENS                         

|||  “CÉLINA, KIND WAT SCHEELT ER?” 
Ten slotte gaat Moeder Silvie zelf naar 
de akker. Daar aangekomen ziet ze de 
kruiwagen staan. Ernaast ligt kleine 
Célina op haar buik. 
“Célina, kind wat scheelt er?” 
Ze draait het meisje om en ziet bloed. 
De keel van het meisje werd overgesne-
den. Haar moederhart breekt. Ze roept 
en tiert. Haar Célientje is dood! 
Buren komen toegelopen. Veldwachter 
Fermans wordt geroepen. 
Hij beveelt zijn zoon om zo snel mogelijk 
naar de gendarmerie van Oordegem 
te rijden. Ondertussen is een massa 
mensen op de plaats van het onheil 
toegekomen. 
De gendarmen komen aan en bevelheb-
ber Schobbens laat de mensen 
achteruit drijven. Hijzelf onder-
zoekt de situatie en stelt vast 
dat de vermoorde Célina één 
peer in haar hand houdt. Een 
tweede peer vindt hij in één van 
haar zakken. 
Op de plaats van het gebeuren 
getuigen Frans Callebaut en 
Jan Loetens dat ze rond 
de middag een man 
door het veld zagen 
rennen. Ze zagen 
hoe de man in een 

rootput04 in de Molenbeek sprong.
Het tweetal liep op hem toe en herkende 
onmiddellijk Achiel V., de overbuur van 
Celine. Ze zagen hoe Achiel uit de root-
put kroop en met doorweekte kleren in 
de richting van Burst liep. 
Célina werd overgebracht naar de ou-
derlijke woning. 
Ondertussen werd een telegram ver-
zonden naar vader Schepens die, zoals 
eerder vermeld, in Frankrijk verbleef. 
Zondagmorgen komt vader Schepens 
aan te Bavegem. 
Het is een hartverscheurend tafereel als 
hij Célina, verminkt, ziet liggen. Het Par-
ket liet een lijkschouwing uitvoeren en 
verklaarde dat de vermoedelijke dader 

(Achiel V.) zijn lage driften bot 
gevierd heeft op het slachtof-
fertje.

 | Veldwachter Fermans04|   Rootput: 
een waterput waar 

vlasstengels of 
hennepstengels aan 

water blootgesteld 
worden waardoor de 
vezels vrijkomen, die 

gebruikt worden in de 
textielindustrie.
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     DE MOORD OP CÉLINA SCHEPENS                        

||| MOORDENAAR MET WROEGING?

 | Schets uit “’t Getrouwe  Maldeghem” 13 augustus 1911

 | Situatieschets Bavegem 1911
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Achiel V. werd geboren in Bavegem op 
28 april 1881. Op de bewuste dag, 5 
augustus 1911, was hij dus 30 jaar. 
Achiel woonde in bij zijn vader, Pieter Jo-
zef (°8 december 1842, Letterhouten). 
Zijn moeder Octavie was vier jaar eerder 
overleden. 
Achiel V. bleek de man te zijn die de 
zelfmoordpoging in het station had 
ondernomen. 
Bavegem behoorde in die periode tot het 
gerechtelijk arrondissement Dender-
monde zodat het Parket van die 
stad rond vier uur ter plaatse 
kwam. De onderzoekers 
namen lichtplaten (Foto’s).
Bij het lijk van A.V. werden 

eveneens peren gevonden. Er diende 
een vergelijking te gebeuren met de 
peren die op het kinderlijkje gevonden 
werden. 
Bevelhebber Schobbens begaf zich naar 
de boomgaard van vader V. waar een 
perelaar stond. 
De peren die bij Céline gevonden werden 
waren van dezelfde soort als deze die op 
het lichaam van Achiel V. aangetroffen 
werden 

Ze waren allen afkomstig van de 
onderzochte perelaar.
Zondagmiddag 6 augus-
tus wordt onder massale 

volkstoeloop Célina 
Schepens begraven. 

Burgemeester Vital Braeckman, alle 
schepenen en de voltallige gemeente-
raad wonen de plechtigheid bij.
Maandag 7 augustus wordt Achiel V. 
begraven te Ressegem. 
Niemand woont de plechtigheid bij. Va-
der V. ligt op die dag ziek in bed omwille 
van de gruweldaad van zijn zoon. 
Vader Achiel V. overlijdt te Vlierzele 
op 20 december 1929, 18 jaar na de 
gebeurtenissen.

 | Burgemeester Vital Braeckman

GERAADPLEEGDE 
BRONNEN
• Fotoarchief Frans Duquet 
• Zo was Bavegem van Frans 

Duquet 
• Digitaal krantenarchief- 

D.A.D.D. vzw/ *Stadsarchief 
Aalst 

• ’t Getrouwe Maldeghem (Dag-
blad Victor De Lille) 

• Familysearch.org
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DE WATERMOLEN VAN 
SINT-LIEVENS-HOUTEM

         DOOR IGNACE VAN DER KELEN                          

Er werd bij de bouw voor 
een bovenslagradtype 
watermolen gekozen wegens 
het bestaande hoogteverschil  
in de bedding van de 
Cotthembeek. 
In vlakke gebieden met een zwak 
stroomverloop koos men voor een 
onderslagrad of middenslagrad type. Om 
de kracht van het water echter optimaal 
te kunnen benutten werd de beek langs 
een lange houten goot omgeleid die 
boven het rad uitkwam en het water 
over het rad liet stromen, waardoor het 
in beweging kwam. Langs de overkant 
van de straat  werd vroeger een vijver 
aangelegd als een soort reservemeer  
zodat geen watertekort kon ontstaan bij 

05|   Asput: ringvormig 
opgemetste muur in 
een watermolen ter 

hoogte van de haakse 
overbrenging van 

de wateras naar de 
maalas. Eigen aan de 
streek ten westen van 

de Schelde.
06|   P. Huys, Molenecho’s 

2009, nr. 3
07|  Asput: ringvormig 

opgemetste muur in 
een watermolen ter 

hoogte van de haakse 
overbrenging van 

de wateras naar de 
maalas. Eigen aan de 
streek ten westen van 

de Schelde.

||| WATERMOLEN MET BOVENSLAGRAD

 | Maalstenen toestand 2014
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het malen.
Binnenin is alles nog ter plaatse en in 
goede staat, wat niet kan gezegd wor-
den van de eigenlijke behuizing waarvan 
alle de draagbalken geschraagd staan.
Zo is de molen op het gelijkvloers nog 
altijd uitgerust met drie koppels maal-
stenen, twee galgen06 met ijzeringen, 
sleepluiwerk07 en een elevator. De hou-
ten steenkisten rondom de maalstenen 
waren in 1980 nog aanwezig, maar zijn 
nu verdwenen. 
Wat ook ontbreekt zijn de meelbakken 
(alias kaar of tremel) boven de stenen.  
Tussen kist en loper was er een meel-
gang van ca. 5 cm. verbonden met 
houten kokertjes die nog altijd aanwezig 
zijn. De zeer diepe asput08 bevindt zich 
in de kelder en heeft een indrukwekkend 
gietijzeren conisch overbrengingssys-
teem. 

De watermolen van Sint-Lievens-Houtem, gelegen in het Eiland nr. 19 op ca. 
200 m. ten noorden van de kerk, is gebouwd in baksteen, afgedekt met Boomse 
pannen en voorzien van typische ijzeren ramen. De kleine toegang tot de molen 
is heden gelegen langs de straatzijde maar in de late 19e eeuw was de molen 
enkel langs de zijkant toegankelijk.

 | Asput toestand 2014
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         DE WATERMOLEN VAN SINT-LIEVENS-HOUTEM                

||| DE MAALSTENEN

 | 1980

 | 2014

Op bovenstaande twee foto’s 
respectievelijk uit 1980 en 2014, 
zien we op het gelijkvloers de 
eigenlijke maalvloer. Daaronder 
in de kelder valt ons onmiddel-
lijk de ringmuur op, die de diepe 

asput als een borstwering afsluit, 
met bovenop deze muur traditi-
onele gietijzeren zuiltjes en drie 
meelbakjes.  
Op het gelijkvloers liggen nog 
altijd twee maalstenen met in de 

hoeken twee steenlichten (een 
soort draaibare galg om de ste-
nen te draaien of op te lichten ). 
Schuin tussen de twee maalste-
nen in ligt een zwaar steenbed 
om grof te malen.

HISTORIEK 
In 1480 was de watermolen eigendom 
van de Sint-Baafsabdij te Gent. In 1607 
is hij vernield door brand.09 De laatste 
eigenaar was mevr. De Schrijver, de 
weduwe van Remi van Steenberge die 
ernaast woonde. 
Rond 1955-60 viel de molen echter 
in onbruik. Hij werd daarna een tijdje 
gebruikt als een soort vergaderzaaltje 
uitgerust met een piano of als cafeetje, 
waarbij de molenstenen dienst deden 
als tafel. De Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) kocht hem op met de bedoeling 
de watermolen te restaureren. 

 | Maalsteen 
ingericht als
cafétafel - 1980

08|   P. Huys, 
Molenecho’s 2009, 

nr. 3
09| http://www.
nieuwsblad.be/

article/detail.asp
x?articleid=BLJ

LI_20110204_004
10|   De verkoopakte 
vond men niet in de 
minuten van notaris 

August Lodewijk 
Verbrugghen, 

zie Georges 
L. Souffreau, 

Geschiedenis van de 
Watermolen , eigen 
beheer, sept. 2013, 

pag. 34.
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 | Tekening Heins van de watermolen

TEKENING HEINS VAN 
DE WATERMOLEN
Op de tekening van Heins (°Gent, 
1.8.1856 , + Gent, 25.12.1938) zien we 
dat de inkomdeur nog gelegen is links 
van de straatgevel, naast een  halfrond 
raampje en duidelijk lager lag dan het 
straatpeil. Men kwam dus langs de 
kelderverdieping binnen.
Mogelijks, door de ontkoppeling van het 
naastgelegen molenhuis en de eigenlijke 
molen, diende de toegang verlegd te 
worden naar de straatkant. Er zijn duide-
lijke aanwijzingen dat de linkse zijgevel 
oorspronkelijk iets meer naar voor stond. 
Bij een bezoek aan het naastgelegen 
woonhuis zagen we in de hoek van deze 
kelder een dichtgemetselde deuropening 
die oorspronkelijk toegang gaf tot de 

kelderverdieping van de watermolen.
 Ook schilder Henri Van der Hechts heeft 
rond ca. 1884 van deze molen nog een 
schilderij gemaakt.
Rond 1892 heeft Désiré Declercq10, 
notaris en amateurfotograaf te Ger-
aardsbergen, een foto gemaakt van 
de molen voordat hij verbouwd werd. 

Wellicht was hij aangesproken door 
weduwe Verbeken, de vrouw van de 
overleden burgemeester van Bavegem 
Hendricus de Groote, om de verkoop te 
regelen,11 waardoor hij deze pittoreske 
molen leerde kennen.
De molen heeft op de oude foto nog een 
Bruegeliaans aandoende houten aan-
bouw, welke afgedekt is met een klein 
wolfsdakje. Deze aanbouw kwam bijna 
tot tegen de geleidingsgoot. Doorheen 
de twee kijkgaten kon dan het rad 
gereinigd worden van allerlei takken en 
andere versperringen.
De rechtse afbeelding is een afbeelding 
op postkaart uit 1935, gemaakt twee 
jaar nadat de molen verkocht werd 
aan Remi Prosper van Steenberge-De 
Smaele. Die herstelde  de molen en 
verving het houten rad door een ijzeren 
exemplaar.
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        DE WATERMOLEN VAN SINT-LIEVENS-HOUTEM                           

WERKING 
Het eigenlijke malen van het graan 
gebeurde in zogezegde maalstoelen. 
Zo een maalstoel bestaat uit twee 
horizontaal op mekaar liggende molen-
stenen, waarrond  een houten steenkist 
is geplaatst. De stenen zijn langs de 
binnenkant voorzien van spiraalvormige 
groeven. De met houten klossen vast 

liggende steen onderaan noemt men
de ligger,  de bovenste, de loper draait 
boven de ligger. De draaibare steen 
heeft een gat in het midden. Vanuit 
de kaar12, welke boven de maalstenen 
is gelegen, loopt het graan, langs dit 
gat tussen de maalstenen, waardoor 
het  vermalen wordt. Langs groeven in 

11| Kaar: trechtervormige 
vierkantige bak boven de 

steenkist waarin het te 
vermalen graan wordt gestort 

en van waaruit dit via een 
afsluitbare sleuf in de schoen 

kan vallen. Synoniem: 
graanbak, tremel, stortkaar.

12|   Greinstok: gekarteld stokje, 
dat dwars over de tremen 

ligt en in de kerven waarvan 
het touw ligt dat de hoogte 
en de slag van de schoen 

kan regelen. Synoniem:  
traamstok.

13|   Schoen: houten bakje 
met zijwanden die in 

trapeziumvorm zijn 
opgesteld, dat onder 
de graanbak hangt, 

scharnierend aan de 
achterzijde op de steenkist 
en vooraan aan de klopper 

met een pees aan de 
greinstok is opgehangen, 

waarin het graan uit de kaar 
reuzelt en schuddend in het 
kropgat wordt uitgeworpen.

14|   Rijn: ijzeren brugstuk, in 
X-vorm, d.w.z. met vier 

takken, of enkel met twee 
takken en in beugelvorm, dat 
in het kropgat van de loper is 

gestoken en waarmee deze 
op de nok van het peerijzer is 

opgehangen.
15|   Zeer bekend is als 

wapenfi guur in talloze 
familiewapens

||| MALEN VAN HET GRAAN
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 | Galg om de stenen te kunnen draaien  | Bilhamer

GERAADPLEEGDE 
BRONNEN
• Georges L. Souffreau, ‘Ge-

schiedenis van de Watermolen 
teSint-Lievens-Houtem’, Eigen 
beheer, 2013.

• Ir. F. Stokhuyzen, ‘Molens’, Bus-
sum, 1961.

• Luc Bauters, Johan Deschieter, 
Els Otte, Walter Van den Bran-
den, ‘De Zwalmmolen, erfgoed 
in beweging’. Gent 2012

• Paul Bauters, Raoul Buysse, 
‘De Oostvlaamse Watermolens, 
Inventaris 1980’, Gent, 1980.

• Peter Wezenbeek, Etienne 
Dhont,  ‘Beschreven Verle-
den, Museumgids Provinciaal 
Molenmuseum’,  Wachtebeke, 
Gent 1988.

• Wikipedia.

de stenen wordt het meel dan naar 
buiten gevoerd alwaar het valt in een 
afgesloten ruimte tussen de maal-
stenen en een houten omsluiting. 
Onmiddellijk onder de meelbak  zien 
we een houten raamwerk met gekar-
telde greinstok13 voor de horizontale 
verstelbaarheid van de schoen14. 
Van daaruit loopt een smalle afsluit-
bare houten koker naar de kelder 
waar het graan langs een meelbakje 
in zakken wordt opgevangen. 
De draaibare maalsteen wordt 
aangedreven door een spil. Deze spil 
is door middel van een smeedijzeren 
molenijzer, ook genaamd de ‘rijn’15,  
in de vorm van een kruis16 er stevig 
mee verbonden. 
De onderlinge afstand tussen de 
stenen is verstelbaar, zodat men 
meer of minder graan tussen de 
stenen kan toelaten en daarmede de 
belasting kan regelen en de produc-
tie kan opvoeren. 

De maalstenen hebben een diameter 
van ongeveer anderhalve meter en 
een dikte van dertig centimeter. De 
stenen komen uit de vulkanische 
streken van Duitsland en Frankrijk. 
Door hun lava-achtige samenstelling 
waren zij poreus en hadden daar-
door een goed snijdend vermogen. 
Voor sommige doeleinden gebruikte 
men zandstenen en later kunstmatig 
samengestelde stenen.
Soms dienden de groeven in de 
maalstenen vernieuwd te worden, 
hetgeen men billen noemde. Hiertoe 
moest de bovensteen omhoog kun-
nen getild en gedraaid worden wat 
geschiedde met de naast geplaatste 
galg (steenkraan). Billen voerde men 
uit met gesloten raamluiken bij het 
licht van een olielamp, om geen valse 
schaduwen te verkrijgen.
Met speciale bilhamers, die aan de 
beide zijden als beitels zijn uitge-
voerd, vernieuwde men de groeven. 
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VERSLAG VAN DE 
GEBEURTENISSEN TIJDENS 
DEN OORLOG IN 1919

17|

     DOOR PASTOOR SCHOLLAERT                         

Geen bijzondere feiten zijn te melden bij 
den inval der Duitschers; geene schade, 
noch aan kerk, noch aan andere gebou-
wen. In het begin van den oorlog gingen 
de parochianen in groot getal vergezeld 
van de geestelijkheid, te bedevaarten 
naar Onze Lieve Vrouw van Lede en 
naar de grot van Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes te Vlierzele.
Gedurende de bezetting valt er niets 
bijzonders te melden tenzij, gelijk ten 
anderen overal, opeischingen van allen 
aard, huiszoekingen, boeten enz. Voor 
wat de kerk betreft is de dienst er nooit 
gehinderd geweest, tenzij eenmaal zoals 
verder blijken zal, noch de sermoenen, 
noch de onderrichtingen, noch de lezing 
van herderlijke brieven. De jaarlijksche 
omgegang op den tweeden zondag der 

16| Archief van het Bisdom. 
Oorlogsverslagen WO I 

http://search.arch.be

||| PAROCHIE VLIERZELE
De parochie Vlierzele provincie Oost Vlaanderen arrondissement 
en kanton Aalst dekenij Wetteren is gedeeltelijk voor wat de 
wijken Paepegem en Strijmeersch betreft gelegen op de groote 
baan Brussel - Oostende. De kerk staat ongeveer drij kwartuurs 
van die baan af.
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maand juli in de streek bekend onder den 
naam van ‘Groote Fledericus ommegang’ 
heeft altijd, onder eenen grooten toeloop van 
parochianen en vreemdelinge plaats gehad, 
alsook de jaarlijkschen parochiale bedevaart 
naar de grot van Onze Lieve Vrouw van Lour-
des op H Sacramentsdag zonder aanvraag 
van de Duitschers , maar ook zonder hinder 
van hunnen kant.
Tweemaal zijn een honderdtal soldaten in 
de kerk bijeengekomen, om onder handen 
genomen te worden van een stuk overheid. 
Het schijnt dat het soldaten waren die wei-
gerden verder te strijden. Twee of drijmaal is 
een katholieken priester den zondag komen 
mis lezen en prediken voor een klein aantal 
beiersche soldaten.
Op Allerzielendag van 1918 zijn honderden en 
honderden soldaten toegekomen, alle huizen 

waren vol, de pastorij had er zoo wat zestig of 
zeventig, ook de kerk was vol stroo en solda-
ten, zoodat de parochianen daags nadien, het 
was een zondag in de onmogelijkheid waren 
de H Mis te hooren. De priesters konden het 
H. misoffer opdragen, daar het koor vrij geble-
ven was. Dat heeft zo vier dagen geduurd, 
dan trokken de soldaten stillekens aan af en 
eindelijk waren wij er de 12 november 1918, 
God dank, voor goed van af.
Wat eigenlijk het bijwonen der Godde-
lijke diensten en het ontvangen der Heilige 
Sacramenten betreft ging in den beginne 
alles regelmatig, maar van op den dag dat 
de opeisching der jongelingen en werklieden 
begon, zijn er velen achtergebleven deels uit 
vrees, menigen ook, ongelukkiglijk, bij gebrek 
aan geloof.
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De algemene communiën voor volwassenen alsook der 
kinderen door zijne Hoogweerdigheid voorgeschreven 
werden regelmatig en door een zeer groot getal parochia-
nen gedaan. Voor de scholen ook dient er niets bijzonders 
aangestipt te worden , met of zonder reden, en dat de 
jaarwedde het onderwijzend personeel merkelijk lang 
achterbleef.
Verscheidene malen zijn de opeischingen der werklieden 
gedaan “manu militare” doorgaan ’s nachts of ’s morgens 
vroeg. De ongelukkige die gevangen werden, wierden in de 
school opgesloten en na eenige uren tusschen de soldaten als 
bandieten weggebracht ’t zij naar Aalst, hetzij naar Sottegem. 
Vier van die ongelukkigen, zijn ten gevolge van mishandelingen 
en ontberingen gestorven, het zijn:

• Van de Sijpe august overleden te ………?
• Hofman Jan Bapt overleden te Labry ( Frankrijk) 17- 12 

– 17
• De Vuyst Désiré, overleden Osterfeld 26 – 1 – 18
• Meuleman Oscar ten gevolge van kwijnende ziekte over-

leden te Vlierzele de 19 Februari 1918

     VERSLAG VAN DE GEBEURTENISSEN TIJDENS DEN OORLOG IN 1919 IN VLIERZELE         
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Van een goed honderdtal soldaten (149) zijn er elf gesneuveld 
waarvan zeven van Paepegem een wijk van ongeveer 400 
inwoners. Hier volgen de namen:

• Schouppe Frans, gesneuveld Bunsbeek 18 aug 1914
• De Rick Leopold, gesneuveld Diksmuide Oct 1914
• Bambust alphons, gesneuveld Le Mans 8 maart 1915
• Rasschaert Jan Hip, overleden Calais 1 mei 1915
• Van de Walle Evarist overleden De Panne 28 mei 1915
• Van Buyten Isid gesneuveld Hoogstade 21 juli 1916
• De Riek René Alph begraven West Vleteren 22 dec 1916
• Van Leuven Remi begraven Bevere( W. Vl.) 19 oct 1918
• Van Boxstaele Alph gesneuveld te ………? 16 oct 1918
• Blondeel Philem gesneuveld Zarren 25 september 1918
• De Meyer Joseph gesneuveld ………? 13 aug 1918

De namen van die helden zullen in eene gedenksteen ge-
beiteld worden en tot roemrijk aandenken op den kerkmuur 
prijken
Het getal geboorten in 1913 en vroeger was doorgaan 70 à 80 
, het getal overlijdens was 40 tot 50.
Het getal geboorten in de oorlogsjaren waren:
• 1914: 87 - 1915: 88 - 1916: 49 - 1917: 45 - 1918: 39
Het getal overlijdens voor dezelfde jaren was: 
• 1914: 38 - 1915: 45 - 1916: 25 - 1917: 40 - 1918: 45
De 11ste november wad hier ook een dag van vreugde en 
dankbaarheid tot God, voor de verlossing; en de zondag na-
dien, Feestdag van zijn majesteit den koning, werd de Hoogmis 
zeer plechtig aan God opgedragen als dankbetuiging voor de 
verlossing. Na de Hoogmis werd de lofzang ‘Te Deum’ gezon-
gen, in tegenwoordigheid van eene overgroote menigte, van 
wier hoofd de leden van den Gemeente en Kerkraad die bij die 
gelegenheid plaats genomen hadden op het koor.
Moeten nog bij de gesneuvelde soldaten gevoegd worden :
• De Thaeye Alphonse overleden hospitaal Vilvoorde 16 

spt 1914
• De Swaef Casimir Prosper gesneuveld te Pervijse 5 

januari 1916
Zoodat het getal gesneuvelden komt op dertien waarvan acht 
van de wijk Paepegem
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TIJDSBEELD
        DOOR DIETER WATERLOOS                  

||| OUDE POSTKAARTEN VERSUS HUIDIGE FOTO’S

Wens je dat jouw tijdsbeeldfoto’s in dit tijdschrift verschijnen, dan 
kun je die doorsturen naar de redactiesecretaris.
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 | Zicht op de Schoolstraat nu Paardemarkt

 | Paardemarkt
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• De gemeente komt voor 16.000 fr. 
tussen in de begroting van de kerkfabriek 
voor Oombergen. 

• Men gaat akkoord voor het aanleggen van een 
speelplein: raming 6 miljoen fr.

• Het wordt verboden duiven te laten uitvliegen 
tussen 7 en 20 uur.

• Velwachter Kis krijgt 5.000 fr. aangezien hij ook 
zijn eigen wagen gebruikt.

• Groot Houtem heeft een oppervlakte van 2.525 
ha.  9.295 inwoners waarvan 6.264 kiesge-
rechtigen.

• Van de 83  jongeren ingeschreven voor de mili-
tielichting van 1976 zijn er slechts 53 in dienst, 
9 vielen weg op lichamelijk vlak, 20 op morele 
gronden en één overlijden.

• Schepencollege: burgemeester Roger Otte, A. 
Van Pamel, R. Goosens en J. De Loore kwam 
27 keer samen en 2 maal met schepen M. Van 
Den Berghe.

• Marcel Van Den Berghe wordt met ingang 
van 6 oktober  voor een periode van 3 maand 
geschorst als schepen wegens stelselmatige 
afwezigheid. Hij was maar 2 maal aanwezig op 
30 vergaderingen. Hij wordt opgevolgd door 
Firmin Boterberg uit Zonnegem.

• De gemeentelijke lagere school van Zonne-
gem, Bavegem en Vlierzele  wordt opgeheven. 
Ter vervanging krijgt men een gemende lagere 
school in Vlierzele en Zonnegem

• OCMW: Georges De Buyse wordt secretaris en 
Aimé Tiré ontvanger.

• Bij het plaatsen van torenuurwerken op de 
kerk van Vlierzele en Letterhoutem was geen 
verlichting voorzien. Dit wordt nu verholpen voor 
55.912 fr.

• Ontslag aanvaard van onderwijzer De Gendt van 
de gemeenteschool te Vlierzele.

• Voorontwerp Cultureel- en ontmoetingscentrum 
goedgekeurd. Kostprijs    96.963.800 fr.

• Pastorie van Zonnegem krijgt centrale verwar-
ming en sanitair.

• Nieuw gemeentelijk wapenschild, nu zonder de 
H. Livinus in.

• Belasting op zandwinning 200.000 fr.
• Ontwerp voor verbeteringswerken aan land-

bouwwegen en bijzonder plan van aanleg voor 
de wijk Centrum goedgekeurd. 

WAT GEBEURDE ER 
IN SINT-LIEVENS-HOUTEM

     UITTREKSELS UIT DE DAGBLADEN                                                          

||| 1980
 | Gemeentelijk wapenschild 

Sint-Lievens-Houtem
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Op zondag 27 april 2014 organiseerde 
Heemkunde Houtem een succesvolle 
erfgoeddagactiviteit. Het jaarthema van 
de jaarlijkse erfgoeddag was ‘Grenze-
loos’ en daarom koos het bestuur om, 
onder de titel ‘Steen zonder grenzen’,  
op zoek te gaan naar de oude steen-
groeven in Houtem,  alwaar men vroeger 
Lutetiaan steen (alias Lediaan- , Lede-, 
Balegem-,  of Hautemsteen) ontgon. 
Deze steenader loopt over de gemeen-
tegrenzen heen, van Oosterzele alover 
Sint-Lievens-Houtem tot in Hofstade en 
Meldert en zelfs tot aan de Brusselse 
rand. 
Het programma van Heemkunde Houtem 
bestond uit twee grote delen: een lezing 
en een fi etstocht.  In de voormiddag 

werd een boeiende PowerPoint presen-
tatie gegeven door prof. Frank Gelaude, 
een geoloog en geograaf verbonden aan 
de Artesis Hogeschool te Antwerpen, 
voor zo’n 50 geïnteresseerden in de Pa-
rochiale Kring, Vlierzeledorp 23, Vlierzele 
(Sint-Lievens-Houtem). Daarna  werd 
aan de inschrijvers een broodjeslunch 
aangeboden.  In de namiddag ging sa-
men met prof. Gelaude en verschillende 
gidsen een fi etstocht door langsheen ze-
ven recent ontdekte ontginningsplaatsen 
in Houtem. In één van die steengroeven 
had het bestuur een witsteen verborgen 
waaraan een prijs was verbonden voor 
de vinder. De prijsuitreiking had plaats in 
‘De Gouden Leeuw’, waarop de aanwe-
zigen een consumptie werd aangeboden.

Op zondag 14 september ging een 
fi etstsneukeltocht  door in het kader van 
de open monumentendag dat Heem-
kunde Houtem organiseerde in samen-
werking met Pasar en de gemeentelijke 
cultuurdienst van Sint-Lievens-Houtem.
De tocht van ongeveer 25 km voerde de 

deelnemers langs oude, hedendaagse 
en zeer moderne woningen, kleine 
visuele ‘genotsmonumentjes’ waar even 
halt werd gehouden terwijl we mochten 
genieten van een hapje en een drankje 
(‘sneukel’) en een beknopte architectu-
rale uitleg konden aanhoren.

VERSLAG ACTIVITEITEN
    ERFGOEDDAG 2014                            

    MONUMENTENDAG 2014                    

||| ‘STEEN ZONDER GRENZEN’

||| ‘ERFGOED, VROEGER, NU EN IN DE TOEKOMST’
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     MONUMENTENDAG 2014                     

||| TENTOONSTELLING HEINS 2014

17| http://nl.wikipedia.org
/wiki/Armand_Heins

18| https://archive.org
/stream/gri_enpaysfl aman

00hein#page/n3/mode/2up

 | Watermolen, (tekening Heins)

 | Dixit Armand 
Heins , Gent 1892
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Ter gelegenheid van de open monumentendag van 14 sep-
tember organiseerde Heemkunde Houtem samen met de 
gemeentelijke cultuurdienst en met medewerking van het 
Land van Rode een tentoonstelling met werken van grafi cus  
Armand  Jean Heins (1.8.1856 – 1938)   in de raadszaal 
van het gemeentehuis van Sint-Lievens-Houtem.
Heins was een befaamd Gents kunstenaar die het platte-
land afreisde en de mooie hoekjes en  pittoreske huisjes en 

landschappen van Vlaanderen op papier vereeuwigde. 
Deze oude tekeningen bleken dan ook een mooie aan-
vulling te zijn voor de monumentendag, die doorging op 
dezelfde dag, en juist in het teken  stond van zowel oud, 
hedendaags als nieuw erfgoed. De bezoekers werden 
als  het ware in een teletijdmachine teruggefl itst in de 19e 
eeuw en konden genieten van het land van Rode zoals het 
vroeger was. 

 | Watermolen 
( Google Street 
view)
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Tentoonstelling over de familie Pede van 
De Gouden Leeuw , de veeartsenfami-
lie Lafort en de witloofboeren Van De 
Slijcke.

Heemkunde Houtem gaat in 2015 het 
dagboek over de Eerste Wereldoorlog  
van onderwijzeres Rachel Van Gijse-
gem  uit Sint-Lievens-Houtem  integraal 
uitgeven,  verlucht met foto’s en voorzien 
van duiding. 

Rachel Van Gijsegem, die 29 jaar was in 
1914, tekende dag na dag haar oorlog-
servaringen op. Het is ‘een historisch 
document van grote waarde’, zegt archi-
varis Jan Mertens.

Heemkunde Houtem gaat een tweede 
werkingsjaar in met opnieuw een aantal 
boeiende activiteiten! Leden kunnen gra-
tis of aan verminderd tarief deelnemen 
aan de activiteiten, maar iedereen is 

welkom! Op onze website vind je telkens 
meer informatie over de activiteiten. Le-
den worden ook persoonlijk uitgenodigd 
voor iedere activiteit. 

AANKONDIGINGEN
        2015                     

||| ERFGOEDDAG 26 APRIL 2015 ‘ERF!’

||| DAGBOEK WO I – RACHEL VAN GIJSEGEM

||| PROGRAMMA HEEMKUNDE HOUTEM  2015

ONS AANBOD IN 2015 
• Voorstelling jaarprogramma in CC De Fabriek: vermoedelijk maart. 
• Erfgoeddag ‘Erf!’: zondag 26 april.
• Orgeldemonstratie en presentatie op het Van Peteghemorgel in de Sint-

Michaëlkerk in Sint-Lievens-Houtem: zondag 31 mei om 15.00 uur. 
• Wandeling kasteel van Beerlegem: zondag 21 juni. 
• Daguitstap naar Zierikzee (NL) met de bus: zaterdag 22 augustus. 
• Open Monumentendag: zondag 13 september. 
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IEDEREEN KAN DEELNEMEN. KAN JE OVERWEG MET 
EEN GRAFISCH PROGRAMMA OF TEKEN JE GRAAG EN HEB 
JE WEL EEN IDEE HOE EEN LOGO ER MOET UITZIEN? WAAG 

JE KANS EN STUUR ONS JOUW IDEE DOOR! 

Schrijf je in voor de WEDSTRIJD via onze 
website heemkundehoutem.blog.com en stuur ons JOUW ONTWERP 

door vóór 31 december 2014 
via heemkunde.houtem@gmail.com. 

We voorzien een mooie prijs voor het uitverkoren logo! 

HEEMHUNDE HOUTEM ZKT
    WEDSTRIJD                        

||| LOGO EN ... ONTWERPER!

Heemkunde Houtem zoekt logo en ontwer-
per! Als nieuwe vereniging heeft Heem-
kunde Houtem nog geen logo. We willen 
daar verandering in brengen en schrijven 
daarom een wedstrijd uit om een logo voor 
onze vereniging te ontwerpen. We zoeken 

een hedendaags logo met een link naar de 
gemeente en misschien een link naar heden 
en verleden. De naam “Heemkunde Houtem” 
moet er duidelijk leesbaar instaan, al dan niet 
met een abstract, fi guratief of symbolisch 
element erbij. 

Meer info over de wedstrijd en het volledige wedstrijdreglement
vind je terug op onze website heemkundehoutem.blog.com
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Het historische Livinuskruis op het 
marktplein van Sint-Lievens-Houtem  dat 
tijdens de opbouw van de jaarmarkttent 
in 2013 vernield werd toen een veilig-
heidsnet vast raakte aan het kruis en de 
tentenbouwers het net aanspanden,  is 
gerestaureerd.  Het restauratie bedrijf 
Raymakers – Rossen  werd hiervoor 
aangezocht. De drie min of meer grote 
armen van het kruis werden door Luc 
Rossen geconsolideerd en verlijmd zodat 
de  hermontage ter plaatse kon door-
gaan. Het geheel  van zuil en kruis werd 
nadien gereinigd zodat de juiste kleur 
kon bepaald worden voor de herstelmor-
tels die nodig waren om de leemten aan 
te vullen.   

||| LIVINUSKRUIS
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In de Sint-Michaëlkerk van Sint-Lievens-
Houtem werden recent door Heemkunde 
Houtem steenhouwersmerken    aange-
troffen op de basissen van praktisch alle 
kolommen. Op sommige staat zelf het 
vrijmetselaarssymbool:  passer en win-

kelhaak.    Door deze te vergelijken met 
gekende steenhouwersmerken in allerlei 
catalogen,  kunnen we de oorsprong van 
de steengroeve achterhalen of te weten 
komen aan welke kerk  deze steenhou-
wer nog gewerkt heeft.

Bij toeval werd door  Heemkunde 
Houtem  vastgesteld  dat één van  twee 
engelkopjes,  die links en rechts het  
hoofd van Livinus fl ankeren op de Livi-
nustombe in de kerk van Sint-Lievens-
Houtem, door een andere beeldhouwer 

is gemaakt. Hierbij werd dit engelkopje 
niet meer uitgevoerd in Doornikse steen,  
maar  werd  het in witsteen op het ori-
ginele lichaampje gekleefd,  waarbij de 
kleefnaad duidelijk zichtbaar is.   

||| STEENHOUWERSMERKEN

||| ENGELKOPJES

                                               

19|   Een 
steenhouwersmerk 

is een merkteken 
dat de steenhouwer 

aanbracht op 
zijn werkstuk na 

voltooiing. Het 
werd gebruikt om 

de productie bij 
te houden (veel 

werk gebeurde op 
stukloon) en voor de 

kwaliteitscontrole.
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• De moord op Cies Boave: deel 1
• Zusters van de Verrezen Zaligmaker 

opgetekend door Zuster Denise.
• Drie broers De Kerpel en neef Le-

once De Kerpel in de grote wereld-
oorlog 1914-1918

• Verplichte tewerkstelling in Duitsland
• Koster De Riemaecker
• Benjamin Pede

TE VERSCHIJNEN
        IN VOLGEND TIJDSCHRIFT                
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Landuyt Martine, Sint-Lievens-Houtem
Steenhout Elke, Sint-Lievens-Houtem
Van Den Berghe Octave, Sint-Lievens-Houtem
Van Den Driessche Eric, Vlierzele
Vzw Hanem, Vlierzele

Boeykens Sofi e, Sint-Lievens-Houtem
Buys Nele, Gent
Buyse Eddy, Sint-Lievens-Houtem 
Coessens Eddy, Aalst
Coppens Robert, Sint-Lievens-Houtem
Couckuyt Hanne, Letterhoutem
De Corte Marc, Sint-Lievens-Houtem
De Kerpel Henriette, Sint-Lievens-Houtem
De Landsheer Julien, Sint-Lievens-Houtem
De Landsheer Christiane, Sint-Lievens-Houtem
De Moor Lucien, Sint-Lievens-Houtem
De Mulder Martha, Sint-Lievens-Houtem
De Graeve Emiliene, Sint-Lievens-Houtem
De Troyer Nadia, Sint-Lievens-Houtem
Dedeurwaarder Jo, Sint-Lievens-Houtem
D’Hauwe Jo, Sint-Lievens-Houtem
Eeckhout Sigrid, Sint-Lievens-Houtem
Erauw Kris, Gent
Faes Willy, Sint-Lievens-Houtem
Fonck Antoine, Herzele
Hendrickx Paul, Vlierzele 
Lamiroy Ghislaine, Sint-Lievens-Houtem  
Latoir Lieven, Letterhoutem
Leus Marleen, Vlierzele
Librecht Rob, Vlierzele

Mabilde Lies, Balegem
Meganck Kris, Sint-Lievens-Houtem  
Mertens Jan, Ressegem
Mons Albert, Sint-Lievens-Houtem  
Pede Marie-Jeanne, Bavegem
Ponnet Eliane, Sint-Lievens-Houtem  
Prové Jeroen, Vlierzele
Quipor Gwen, Sint-Lievens-Houtem  
Sienaert Patrick, Vlierzele
Stevens Nils, Vlierzele
Stillaert Guy, Bierbeek
Van Bever Evelien, Sint-Lievens-Houtem  
Van de Velde Paul, Vlierzele
Van den Abeele Benny, Vlierzele
Van Den Bossche Jan, Sint-Lievens-Houtem  
Van den Bremt Willem, Sint-Lievens-Houtem  
Van Der Cruyssen Katrien, Sint-Lievens-Houtem  
Van der Kelen Ignace, Sint-Lievens-Houtem  
Van Lancker Nicole, Sint-Lievens-Houtem  
Van Snick Erwin, Sint-Lievens-Houtem  
Verbrugghen Tamara, Sint-Lievens-Houtem  
Verleysen Paul, Vlierzele
Vermeulen Jo, Sint-Lievens-Houtem  
Viersprong Land Van Rode, Oosterzele
Wuytens Laurent, Sint-Lievens-Houtem

ERELEDEN EN 
STEUNENDE LEDEN

 ERELEDEN                              

 STEUNENDE LEDEN                        
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