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VOORWOORD 
  

Voor u ligt een boekje over het leven van de Heilige Lieven. 

Het is een speciale jaarmarkt uitgave over het leven van deze Heilige, die 
u aangeboden wordt door de vereniging Heemkunde Houtem ter 
gelegenheid van Houtem Jaarmarkt 2018. Dit bijzonder werkje, dat 
verscheen in 1958 als een Vlaams Filmke, uitgegeven door drukkerij 
Averbode, werd geschreven in 1958 door zuster Dionysia, alias zuster 
Denise, gewezen lerares in het Sint-Lievens-Instituut. Vele Houtemnaars 
hebben nog les Nederlands en Geschiedenis gekregen van deze, op 10 
januari 2018, overleden zuster. 

Het verhaal leest vlot en komt ons bijna voor als het script van een 
toneelstukje, waarbij dialogen in de mond worden gelegd van de 
protagonisten. 

Alhoewel het verhaal gebaseerd is op een fictieve heilige Livinus, moeten 
we er wel aan toevoegen dat het echter steunt op het heiligenverhaal van 
de heilige Lebuïnus van Deventer.  

Vele namen die voorkomen in de vitae van deze twee heiligen komen op 
veel plaatsen sterk overeen met elkaar, zij het dat bepaalde Saksische 
woorden of namen werden omgezet in het Latijn. Deze vervalsing, alias 
ontdubbeling, van de figuur van Lebuïnus naar Livinus is te wijten aan de 
harde concurrentie tussen de Sint-Baafsabdij en de Sint-Pietersabdij van 
Gent. Deze strijd werd immers hevig gevoerd toen de Sint-Baafsabdij op de 
proppen kwam met de relieken van een zekere heilige Livinus die in Sint-
Lievens-Esse zou zijn vermoord en in Houtem werd begraven. 

De kassa rinkelde en de toeloop vanuit Gent naar Houtem om deze ‘nieuwe’ 
heilige te bezoeken lag aan de basis van de huidige jaarmarkt. 

Intussen heeft de kerk reeds lang een standpunt ingenomen in deze 
abdijtwist en sinds het verschijnen van een wetenschappelijke studie die de 
vervalsing bevestigde, is hun oordeel, dat de figuur van Livinus, toch de 
patroonheiige van Gent, blijvend mag vereerd worden als Lebuïnus. 

What’s in a name. 

 

 



	

	

DE AUTEUR 
 
Zuster Denise, de auteur van dit boekje, werd geboren in Den Haag op 1 
maart 1915 als Martha Fonteyn en is gestorven in Waasmunster op 10 
januari 2018. 
Als 18-jarige trad ze binnen in het klooster van de Liefdesdochters van de 
Verrezen Zaligmaker te Sint-Niklaas. 
 
De Congregatie 
Deze kloostergemeenschap, gesticht in 1790 door Maria-Catharina Tyvaert, 
wiens ouders bezweken waren aan een besmettelijke ziekte, droeg als naam 
”Ziekendochters van de Verrezen Zaligmaker". 
 
Op 10 februari 1810 kreeg deze nieuwe Congregatie de goedkeuring van 
Mgr. De Broglie, hetgeen op 25 maart werd bevestigd door een keizerlijk 
besluit als de ”Liefdedochters van de Verrezen Zaligmaker" 

Vanaf 1858 kreeg deze stichting, in navolging van de Heilige Vincentius de 
Paul, wiens spiritualiteit de zusters trachten na te leven, ook de zorg 
toebedeeld over de jeugd en met name, de weesjes, welke in die tijd zeer 
talrijk waren.  

Stilaan vond deze jonge congregatie haar weg. Ze groeide en bloeide, kende 
hoogten en laagten, voor- en tegenspoed. Vrome vrouwen traden toe tot  
“De congregatie van de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker".  

 
 
 

Technisch Instituut Sint Lieven 
Reeds kort na het intreden in 1933 als 
kloosterzuster werd zuster Denise vanuit het 
klooster in Sint-Niklaas naar Sint-Lievens-Houtem 
gestuurd om er les Nederlands en Geschiedenis te 
geven in het toenmalige “Technisch Instituut Sint 
Lieven”. 
 
   
 
 
 
Zuster Denise in de school te Sint-Lievens-Houtem 

 



	

	

 
Sint Lieven 
Op 43-jarige leeftijd vond zuster Denise het 
nodig een boekje te schrijven, over het leven van 
de heilige Livinus, de patroon van de school 
waarin ze les gaf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaft Vlaams Filmke 1958 
 

 
 
Pensionering 
Nadat het middelbaar onderwijs in 
deze school niet meer werd 
aangeboden, werden deze studies 
overgenomen door het Onze Lieve-
Vrouw van Lourdesinstituut in 
Grotenberge dat nu behoort tot de 
campus Grotenberge van het 
Zottegemse Onze-Lieve-
Vrouwcollege. 
Na haar op pensioenstelling 
ontfermde ze zich nog over de 
mindervaliden in het rusthuis Sint 
Michaël te Essen.               Zuster Denise in rusthuis St. Michaël te Essen 
 
 
In 2007 kwam ze nog eens naar haar geliefd Sint-Lievens-Houtem om hier 
de Livinusfeesten mee te maken. 
 
Moderne non 
Het was zeker een ‘moderne non’. Als 76-jarige getuigde ze hierover het 
volgende nog in 2010: “Toen ik net ingetreden was, antwoordde ik een 
oudere non dat ik een moderne zuster was. Gewis. Voor de Grote Raad 
moest ik verschijnen en op mijn knieën vergiffenis vragen”.  
 



	

	

 

 

Zuster Denise, eerste rij, derde van links 

 

 
Zuster Denise en zuster Myriam (2015) 



	

	

 

SINT-LIEVEN 
Apostel van het Land van Aalst 

 

door ZUSTER DIONYSA 

 

INLEIDING 
 

Zijn leven vanaf zijn geboorte tot aan zijn komst 
naar Vlaanderen 

 
Over het groene, vochtige Ierland regeerde in het jaar 580, koning 
Coloman. Hoelang hij daar reeds heerste en wanneer hij juist stierf, dat 
vertelt de kroniekschrijver niet maar wel dat in het jaar 580 aan het hof van 
koning Coloman een jongetje werd geboren.  

Het was geen koningszoontje, maar zijn ouders, Theagnus en Agalmia, 
waren naaste bloedverwanten van de koning en daarom verbleven ze aan 
zijn hof.  

Rond de geboorte en de jeugd van dit kindje hebben brave mensen vele 
legenden geweven. We delen ze is mee zoals wij uit hun oude kronieken 
vernamen.  

Theagnus en Agalmia waren zeer vrome mensen, eenvoudig en goed voor 
de armen. De nacht vóór de geboorte van hun eerste kindje daalde een 
witte duif uit de hemel neer en ze liet uit haar bek drie druppels melk vallen 
op de lippen van de toekomstige moeder.  

Daarna verdween ze in een lichte straal.  

— Dat was, zegde men, het zinnebeeld van de deugden die het kind zouden 
sieren. Het boorlingske werd gedoopt door zijn oom, de aartsbisschop van 
Edinburg, de latere Heilige Menalgus, en genoemd naar de Heilige Lieven, 
bisschop van Dublin en martelaar.  



	

	

De kleine jongen groeide op, leerde praten, lopen en bidden lijk alle andere 
kinderen. Bidden deed hij liefst van al, want zijn brave moeder leerde hem, 
dat dit het voornaamste was. Vader zocht voor hem een bekwaam 
leermeester. Deze kwam natuurlijk uit een klooster, want in die tijd waren 
het alleen de monniken die met hun neus in de boeken zaten. Koningen 
voerden oorlog of bestuurden het land en arme lieden moesten werken voor 
een beetje eten.  

Benignus, de leermeester, kwam dan waarschijnlijk uit een van de grote 
kloosters van Bangor of Clonard waar duizenden monniken leefden en 
studeerden en werkten. Lieven zal dus wel een goede opvoeding gekregen 
hebben.  

Er staat ook geschreven dat de kleine Lieven, toen hij negen jaar oud was, 
twee mannen genas die van de duivel bezeten waren: de ene had drie 
mannen gedood ; de andere zijn eigen vrouw en zijn kinderen.  

De voedster van de jonge prins werd dodelijk ziek. Het is een hopeloos 
geval.  

— Roep Lieven, smeekt ze. Eer Lieven daar is, is Salvia een lijk. Lieven bidt 
tot God en Salvia staat levend op. Overal wordt er over hem gesproken 
maar Lieven onttrekt zich aan alle eerbewijzen, want hij is bang voor de 
hovaardij, de venijnige zonde, die de heiligste daden en de verhevenste 
werken van naaste-liefde vergiftigt.  

Zijn ouders sterven vroeg. Als ze dood zijn, trekt de jonge Lieven met 
enkele makkers : Folliaan, Kiliaan en Helius zich terug in een woeste streek 
om er te leven als de oude kluizenaars. Zij voeden zich met fruit en kruiden.  

Koning Coloman echter had graag een wijze raadsman bij zich gehad. Hij 
dacht aan Lieven en liet hem overal opzoeken. Zo kwam Lieven uit de stilte 
terug in het drukke gedoe van het hof, want hij wilde de koning niet 
teleurstellen. Nauwelijks is hij echter in zijn kamer, op het kasteel, of een 
engel verschijnt en zegt hem dat hij naar Engeland moet vertrekken, waar 
Augustinus, de Benedictijn, door Paus Gregorius de Grote werd aangesteld, 
om de Angelsaksen te bekeren. Vergezeld van zijn drie vrienden, vertrekt 
hij op staande voet. Als ze aan de Ierse zee komen, vinden ze geen enkel 
vaartuig, dat hen kan overzetten. Dezelfde engel verschijnt en brengt de 
vier reizigers over de golven naar Engeland. Vijf jaar brengen ze door bij de 
apostel van Albion, die hen onderricht in de wetenschappen, de heiligheid 
en het apostolaat. 't Is hier ook dat Lieven, door Augustinus, priester gewijd 
wordt.  



	

	

Nauwelijks weergekeerd in zijn vaderland, sterft oom Menalgus, de 
aartsbisschop, en Lieven wordt aangesteld om hem op te volgen. Hij geeft 
wat hij bezit aan de armen, bezoekt hen, verpleegt de zieken en is overal 
te vinden waar er nood is.  

In die tijd was Ierland als een bijenkorf, van waaruit de ijverige bijtjes 
vertrekken om honig uit de bloemen te puren. De bijtjes waren de 
geloofspredikers, die er op uit trokken, om overal het geloof te verkondigen.  

Aartsbisschop Lieven voelde ook die missionaris-roeping. Hij vertrouwde 
zijn bisdom toe aan de aartsdiaken Sylvanus en trok de zee over. Hij 
ontscheept in het land der Morinen maar trekt meer naar het noorden toe. 
In Gent verblijft hij enkele tijd eer hij zijn eigenlijke missionarisloopbaan 
begint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

HOOFDSTUK I 

Naar het missieveld 

 
Het was een moeilijke en zware tocht van Gent naar het Land van Aalst. 
Dat vond Lieven ook, toen hij in 655 op zich nam die streek te gaan 
veroveren voor Christus.  

De dikke, oude bomen stonden als zelfvoldane, rustige eigenaars, de voeten 
diep in de grond en de kruinen hoog en breed in de lucht. Die kruinen waren 
dooreengestrengeld zodat noch de maan, noch zelfs de zon konden zien wat 
er zich afspeelde onder het bladerendak. Venijnige netels, scherpe bramen 
en koppige hoge varens ontnamen alle vreemde indringers de lust om 
verder te gaan. Maar Lieven was niet de eerste de beste. Hij was een Ier. 
Hij wist wat hij wilde, en hij zou er geraken. Na zijn ontscheping in 
Vlaanderen begaf hij zich naar Gent en verbleef een maand in de abdij, 
waar Bavo kort te voren in geur van heiligheid was gestorven.  

De vrome Ierse bisschop droeg 30 dagen lang de H. Mis op, op het graf van 
de H. Bavo en dan trok hij er op uit. Hij baande zich moedig een weg door 
het dichte woud. Eindelijk, na uren vermoeiende mars, vond hij een open 
plek. Er stonden enkele hutten. De takkenbossen, in een kring in de grond 
geplant, waren langs de buiten- en de binnenkant bedekt met leem ; er 
stond een kegelvormig dak op van stro. Rondom die hutten lag vruchtbaar 
akker- en weideland.  

De bewoners kwamen nieuwsgierig buiten: ruwe kerels met achterdochtige 
loerende ogen, sluike, tot op de schouder afhangende, haren en vieze korte 
kleren van jute of dierevellen; de blonde vrouwen met lange gevlochten 
haren en blauwe ogen, verstopten hun blote pagadderkens achter hun 
lange, uitgerafelde, ruwe kleren. Ze waren vuil als de donkere aarde, 
waarop ze sliepen.  

De monniken van St.-Baafs hadden Lieven gewaarschuwd tegen die dieven, 
die eden aflegden en ze even gemakkelijk verbraken en die er zelfs niet 
voor terugschrokken hun tegenstrevers te vermoorden. Maar Lieven bezat 
niets dan de kleren die hij aanhad, een knuppel die hij van een boom had 
afgebroken om gemakkelijker te gaan en de blijde boodschap van God, die 
hij de mensen hier kwam brengen. Hij was dus niet bang voor die dieven. 



	

	

Hij vroeg geen eed en als men hem van het leven beroofde, dan leefde hij 
eeuwig bij God.  

Lieven knikte de mensen vriendelijk toe, plantte zijn reisstok in de grond, 
maakte een kruis en begon te preken. Zijn woorden waren als zaad, dat 
neerviel op vers omgewoelde grond.  

De vrouwen waren het vlugst om te geloven, de mannen volgden, traag, 
aarzelend nog. Lieven bracht hen bij de heilige boom waarvoor ze gisteren 
nog in aanbidding neerknielden. Hij hing er een groot kruisbeeld in op, uit 
twee zware takken. Hij beloofde weel te keren en trok verder.  

Tegen de avond vond hij een grote open plek. Rondom was het bos woester 
en onherbergzamer dan elders. In de weiden was het gras malser en op de 
akkers rijpte een veelbelovende oogst. «Houtem» heetten de bewoners hun 
vlek, naar het grote en rijke woud, dat hun hout gaf voor de bouw van hun 
hutten, stooksel voor de koude winter en wild dat de mannen met pijl en 
boog schoten.  

Aan de ingang van het dorp hield Lieven stil. Hij was vermoeid van het verre 
gaan en zette zich neer op een omgehakte boomstam. Hij zag het bedrijf 
van de mensen. Huismoeders braadden, aan de opening van hun hut, het 
vlees aan de spit. De hongerige kinderen drentelden errond en van alle 
kanten kwamen de zware kerels, met hun bijl in de gordelkoord of hun boog 
over de schouder naar huis afgezakt. 't Was een schoon volk, sterk 
gebouwd, lenig en vlug met een open maar uitdagende blik.  

Lieven zat al dat gedoe van ver af te kijken. Als de bewoners zich in hun 
hutten hebben teruggetrokken, wandelt hij het dorp door. Hij heeft honger 
en de geur van het gebraden vlees doet hem watertanden. Aan het einde 
van de plaats, uit een van de grootste en schoonste hutten, haast een huis, 
komt een vrouw buiten. Zij wil juist de bussels takkenbossen, bestreken 
met leem, voor de ingang van haar woning zetten om deze af te sluiten 
voor de nacht, als ze de vreemdeling bemerkt.  

— Vrede zij met u, zegt Lieven, zou ik niet een stukje eten kunnen krijgen 
en wat verdorde blaren om op te slapen?  

— Treed binnen en wees welkom, antwoordt de vrouw.  

Ze heet Caphraïldis en woont hier met haar man Bruno en hun kinderen. 
Haar zuster Berna woont ook bij haar in. Zij geeft te eten aan een jongen 
van een jaar of acht, die tast naar haar hand, als hij een vreemde stem 



	

	

hoort. De andere inwoners kijken benieuwd en wantrouwig de bezoeker 
aan.  

— Weest niet bang, zegt Caphraïldis tot de kinderen, deze man zal u geen 
kwaad doen. Lieven lacht hen vriendelijk toe en groet Bruno en Berna. Hij 
kijkt langer naar de oudste jongen.  

— Hij is blind, verduidelijkt zijn moeder, sinds drie jaar. Mijn zuster houdt 
zich met hem bezig, ik heb mijn handen vol.  

Lieven gaat tot bij de blinde jongen. Hij slaat zijn ogen ten hemel en bidt. 
In traag gebaar heft hij zijn handen en zegent de knaap. Allen volgen de 
bewegingen van de vreemde man. Maar als Lieven zijn handen laat zakken, 
na de zegening, gaan de ogen van de blinde langzaam open, knipperen 
even in het licht van het vetlampje op de tafel en kijken dan rond:  

— O, moeder, moeder, ik zie!  

Allen staan verbaasd ! Maar Lieven begint te spreken, zacht en vurig, over 
God die mens werd en voor ons op het kruis stierf en in wiens naam hij de 
ogen van Engelbertus opende. Het eten blijft onaangeroerd, maar ze 
verzadigen zich aan de woorden van hun weldoener, die hun zielen gereed 
maakt om de heiligmakende genade te ontvangen. Die nacht slapen er 
gelukkige mensen, op hun bedden van stro en gedroogde bladeren, in het 
huisje van Bruno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

HOOFDSTUK II 

Het zaad wordt gestrooid 

 
's Anderendaags loopt het als een strovuurtje rond «Engelbertus, de blinde 
jongen van Caphraïldis ziet.»  

Vrouwen troepen samen rond het huisje, mannen gaan schouderophalend 
naar hun werk, toch gluren ze, als ze voorbij het huisje van Bruno komen, 
eens binnen. Als een losgebroken vogeltje, huppelt Engelbertus buiten, kijkt 
naar de lucht, de bomen, de mensen.. Hij volgt de vogeltjes in hun vlucht 
en springt dan weer naar binnen om zijn weldoener te gaan vertellen wat 
hij zag. Er is geen ontkennen mogelijk. Iedereen kende de blinde jongen en 
iedereen ziet hem nu met klare kijkers alle beelden in zich opnemen. Nu 
wensen ze de wonderdoener te zien.  

Lieven komt buiten en begint te prediken over Jezus en zijn 
verlossingswerk. Hij zal als ze willen, zegt hij, de blindheid van hun ziel 
genezen. Velen geloven de woorden van de heilige man en vragen om 
gedoopt te worden. Lieven belooft hen te dopen, als ze de nieuwe leer zullen 
kennen. Enkele stappen van het huis van zijn gastheer plant hij een groot 
kruis.  

Daar zal hij alle avonden preken en met hen bidden. De mensen zijn 
tevreden en gaan blij weer naar huis. Wodan, Thor of Freia hadden nooit 
zulke wonderen bewerkt, als de God van de vreemdeling.  

Een groepje mannen hebben van ver het gedoe gadegeslagen. Gerulph, de 
verloofde van Berna, is er bij. Hij voert het woord. Hij haat de vreemde 
indringer, die de gastvrijheid van Caphraïldis geniet. Hij heeft gezien hoe 
Berna aan de lippen van Lieven hing, toen deze vertelde van Christus, die 
op een kruis was gestorven. De worm van de jaloersheid knaagt aan zijn 
hart. De andere mannen hebben het ook niet op met Lieven, die beweert 
dat hun goden machteloos zijn.  

— Waarom bleef hij niet in zijn land, zegt Gerulph, wij hebben hem niet 
geroepen.  

— Maar de genezing van Engelbertus, protesteert Koenraad.  

— Dat kan Thor ook, maar wij hebben het hem nooit gevraagd, antwoordt 
Folbrecht.  



	

	

— Die Lieven verleidt onze vrouwen met zijn nieuwe godsdienst, raast 
Gerulph.  

— Wij zullen het hem beletten, roept Folbrecht, wacht maar !  

Ondertussen heeft Lieven zijn eerste onderricht geëindigd. De mensen zijn 
met een licht hart naar hun bezigheden weergekeerd en de missionaris trekt 
zich terug in de bossen. Wilde konijnen schieten schuw voor zijn voeten 
weg, fazanten vliegen op van hun nest. In de verte baant een ree zich een 
weg door 't kreupelhout en een everzwijn vlucht op zijn korte pootjes. Hier 
is het goed om te bidden. Lieven bidt tot God om de regen en de zon van 
Zijn genade opdat het zaad dat hij uitstrooide, kieme en groeie.  

Als hij daar zo een hele tijd zit, hoort hij plots een geweldig gekraak van 
hout. Een reus van een kerel verschijnt voor hem. Hij ziet er ruwer en barser 
uit dan de andere mannen uit de streek. Zijn ogen zijn niet bloed doorlopen 
en schuim komt uit zijn mond  

— Lieven, dienaar Gods, roept hij, wat is er gemeens tussen u en ons ?  

— Wat is dat ? mompelt Lieven. Wat betekenen die vreemde woorden ?  

— Gij hebt u van ons rijk meester gemaakt, gaat de ander verder, en gij 
berooft ons van onze soldaten. Waarom houdt gij niet op ons te vervolgen? 
Indien gij ons hier verdrijft, zal het u berouwen.  

Nu weet Lieven het. Het is de duivel die door deze man spreekt.  

— Zwijg, satan, beveelt hij, verlaat dit schepsel van God en wacht u wel 
hem nog te schaden.  

Nauwelijks zijn deze woorden uitgesproken of de bezetene valt als een blok 
op de grond. Een uur lang blijft hij, als dood, liggen. Dan staat hij op, valt 
op de knieën voor de heilige man en dankt hem om zijn genezing. Lieven 
keert met hem naar het dorp terug en onderweg vertelt hij de man over de 
grote God, die macht heeft over de boze geesten. De man geloofde en 
overal vertelde hij blijde over zijn wonderbare genezing. Zij die hun hart 
openzetten voor Gods woord, jubelden. De anderen knarsetandden van 
haat. Voortaan waren er twee partijen in het dorp.  

 

 

 

 



	

	

HOOFDSTUK III 

De oogst rijpt 

 
Bruno had aan zijn hut een kluis bijgebouwd. Dit was de verblijfplaats van 
de heilige zendeling. Van Houtem uit ondernam hij zijn missietochten. 
Vermoeid en hongerig kwam hij telkens weer bij de gastvrije Bruno en 
Caphraïldis. Hij kreeg er het beste uit de schapraai en men verbond zijn 
gekwetste voeten. Als Lieven niet uittrok om te preken, werkte hij samen 
met Bruno en enkele geloofsleerlingen aan een huisje, schoner en groter 
dan de andere hutten van het dorp. Dat zou de woonplaats worden van de 
God van Lieven. Hier zou de missionaris de H. Mis opdragen, dopen, 
huwelijken inzegenen en het volk onderrichten. Van nu af kwamen ze hier 
's avonds onder de leiding van Lieven, als hij thuis was of onder de leiding 
van Bruno, bidden. Vele mensen waren reeds gedoopt. Zij werden minder 
wraakzuchtig, zachter in de omgang en ze deelden de armen mee van wat 
ze bezaten. Dit verbitterde de verstokte heidenen nog meer. Berna bad en 
smeekte Gerulph zich te bekeren, 't was vergeefse moeite.  

— Ik hou heel veel van u, zegde ze, maar toch zal ik nooit met u trouwen, 
indien gij de God van Lieven niet aanbidt.  

Dit maakte Gerulph razend kwaad. Hij zwoer bij zijn vrienden:  

— Wij moeten hem hebben.  

Zij staken de koppen bijeen en beraadslaagden. Als de gelovigen samen 
met hun priester gebeden hadden, bleef deze nog bidden. Dat had Gerulph 
dikwijls gezien als hij bij Berna kwam. Dan zouden ze hem eens leren: 
verdeeldheid te zaaien in de streek, hun goden te trotseren en vreemde 
praktijken in zwang te brengen. Die avond ging Gerulph naar het huis van 
Bruno. Hij werd er goed ontvangen. Hij zat aan met heel de familie. Lieven 
was er ook en hij zat op de ereplaats. Voor en na het eten werd er gebeden 
en Gerulph zag dat Lieven niet zoveel at, als men van een volwassen man 
zou verwachten. Hij nam altijd de kleinste portie en hij dronk water, lijk de 
kinderen, terwijl de grote mensen appelwijn dronken. Na de maaltijd trok 
hij zich terug in zijn kluis tot het tijd zou zijn voor de avondonderrichting. 
Gerulph moest met Berna mee naar het onderricht, dat hoorde bij het plan 
en als dan alles veilig was moest hij de bende, aangevoerd door Folbrecht, 
verwittigen. Berna was gelukkig omdat ze haar verloofde eindelijk had 
kunnen overhalen de preek bij te wonen.  



	

	

Ze zat naast hem op een ruwe bank en bad vurig voor zijn bekering. Lieven 
haalde deze woorden van Christus aan:  

— Indien uw vijand u op de rechterwang slaat, bied hem ook de linker. 
Indien hij uw mantel vraagt, geef hem ook uw kleed.  

En hij sprak van Christus, die op het kruis bad voor zijn beulen. Gerulph 
hoorde dat allemaal aan, dacht aan het verraad en hoe straks zijn mannen 
Lieven zouden neerslaan. Hij voelde zich niets op zijn gemak midden al die 
biddende mensen en naast Berna, die al hoopte op zijn bekering. Hij wilde 
er onder uit trekken, maar de mensen zaten zo dicht opeengepakt en ze 
waren zo stil en ingetogen, dat hij ook bleef zitten en luisteren en zelfs 
onder de gebeden na de toespraak dierf hij zich niet verwijderen. Lieven 
bad die dag speciaal voor de vijanden van het geloof. Als het kruisteken 
gemaakt was en allen opstonden, stootte Berna hem aan en beduidde dat 
ze hem iets te zeggen had. Hij vond niet onmiddellijk een uitvlucht en dierf 
zo maar niet zonder meer zijn verloofde verlaten.  

— Drink nog een kroes wijn, bij ons, zegde Berna, toen ze buiten kwamen. 
Ik wilde u spreken.  

— Ik zal het kort maken, dacht Gerulph, Lieven bidt toch lang.  

— Hij ging dus mee binnen en Berna schonk hem wijn in. Opeens weerklonk 
luid geschreeuw en getier. Folbrecht en zijn mannen hadden het teken van 
Gerulph niet kunnen afwachten. Als bezetenen stormden ze het primitieve 
kerkje binnen. Lijk de bende die Jezus gevangen nam, waren ze gewapend 
met stokken, bijlen en koorden. Folbrecht liep vooraan, hij leek wel een 
razende. Hij had een tang, daarmee zou hij de tong die Thor gelasterd had, 
uitrukken en ze voor de honden werpen. Die waren met het gespuis mee 
binnengelopen en sprongen wild tegen de huilende bende op. Lieven in zijn 
gebed verrast, stond op, keerde zich om en wilde de bende toespreken, 
maar als een roofdier greep Folbrecht hem bij de keel en sleurde hem 
buiten. Daar, in het licht van de volle maan, die nieuwsgierig over de hoge 
bomen loerde, rukte hij met de tang, de tong van de heilige uit de mond en 
wierp ze voor de honden. Maar deze liepen verschrikt weg, alsof ze een pak 
slaag hadden gekregen. De maan dook weg achter de bossen om zulk 
schouwspel niet te moeten zien. Een vurige zigzagflits bliksemde uit de 
hemel neer en trof de heiligschenners.  

Dit alles was zeer vlug in het werk gegaan. Bruno, Caphraïldis, Gerulph en 
Berna waren buiten gesprongen. In het licht van de bliksem zagen ze de 



	

	

mannen neerstorten. Gerulph beefde als een riet. Had Berna hem niet 
weerhouden dan was hij ook bij de bende geweest.  

Hij ziet Folbrecht, zijn vriend, met verwrongen trekken op de grond liggen, 
in zijn hand nog de tang met de tong van de heilige. De gelovigen 
opgeschrikt door het rumoer en de kreten verdringen zich rond Lieven, 
maar hoor, Lieven spreekt. Aan zijn mond is niets te zien:  

— Broeders, vrienden, zegt hij, laat ons God loven.  

Die zijn dienaar heden op wonderbare wijze de tong heeft teruggeschonken. 

Gerulph, de woeste, ontembare Gerulph weent. Hij valt op de knieën voor 
de zendeling en belijdt openbaar zijn schuld. Lieven doet hem opstaan en 
zegt dat hij God om vergiffenis moet bidden. Hij belooft hem de volgende 
dag naar zijn hut te komen.  

Die avond wordt er in de hutten nog lang naverteld over het dubbel mirakel. 
In de hutten van Folbrecht en zijn zestien trawanten heersen rouw en 
verslagenheid.  

Wat gaat er nog allemaal gebeuren met die buitengewone man Lieven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

HOOFDSTUK IV 

Oogsttijd 
Dagen kwamen en dagen gingen. Lieven was nu al een hele tijd in Houtem. 
Vele bewoners van het vlek en van de andere vlekken in de uitgestrekte 
bossen hadden zich bekeerd. Daarmee vermeerderde het werk voor Lieven. 
Overal moesten de mensen onderricht worden, doopsels toegediend en 
huwelijken ingezegend worden. En Lieven trok maar rond. Zijn rug kromde 
zich langzaam en zijn voetzolen waren hard van de vele dagmarsen. Maar 
hij dankte God, die zijn werk zegende.  

Gerulph ook had zich bekeerd. Lieven had lang met hem gesproken. Daarna 
kwam hij regelmatig naar de onderrichtingen. Een week na zijn doopsel 
sloot hij met Berna een christelijk huwelijk. Lieven zegende het natuurlijk 
in en zat daarna mee aan de feestdis aan. Bijna gans het dorp vierde mee. 
Bruno had Gerulph geholpen een mooie, nieuwe hut te maken. Engelbertus 
had takkenbossen aangesleept. Berna was fier over haar huisje. 't Werd tijd 
dat ze in een eigen nestje ging want er zou weer een kindje komen bij haar 
zuster Caphraïldis en de ruimte was toch al beperkt. Nu ging ze nog 
dagelijks helpen tot het kleintje er was.  

Maar Lieven had nog vijanden. Ze schreven al de mirakelen toe aan bedrog 
en toverij. Waar ze konden, vielen ze hem lastig. Ook de nieuwe christenen 
waren het voorwerp van hun plagerijen en hun spotlust.  

Lieven ging altijd maar verder het land in. Tot in Esse, dicht tegen het grote 
vlek Ninove, dat lag rond een burcht, was hij reeds geraakt. Overal vond 
hij volgelingen, doch ook vijanden, want de duivel spande al zijn krachten 
in om baas te blijven in de streek. Hij was woedend als hij terrein verloor.  

Toen Lieven op zekere dag naar huis weerkeerde en hij dacht aan het vele 
werk dat hem nog wachtte en de nood aan helpers, sprong er een man voor 
hem. Het was Geeraard. Een maand geleden had Lieven zijn vrouw, 
Waldrada, gedoopt, tegen de wil in van de man, die een verstokte 
afgodendienaar was. Met zijn vrouw had Geeraard reeds afgerekend. Zij lag 
op haar rustbed vol builen en blauwe vlekken, van de vele slagen en in het 
hoofd had ze een diepe bijlwonde. Nu was het de beurt aan Lieven, zegde 
Geeraard. Met opgeheven arm stond hij voor Lieven. Hij wilde toeslaan en 
't zou geen kinderspel zijn, een slag van zo'n arm, als een smidshamer. 
Maar zie... de arm bleef opgeheven en Geeraard keek verschrikt naar 
boven. Zijn arm stak als een vaandelstok recht de lucht in en hoe hij ook 
moeite deed om hem te buigen of in te trekken, het was tevergeefs.  



	

	

De grijnslach op zijn aangezicht verstarde en met een luide kreet, als van 
een gewond dier plofte hij neer voor de voeten van Lieven. Deze was heel 
de tijd kalm gebleven. Zijn mond prevelde aanhoudend gebeden. Reeds 
lang was hij bereid om te sterven.  

— 't Is nog niet voor vandaag, murmelde hij, wanneer de arm van Geeraard 
versteef.  

De ongelukkige beleed ondertussen zijn zonden en beloofde beterschap en 
boete. Lieven zag dat het oprecht was, zegende hem en zegde:  

— Geeraard, aanbid de Voorzienigheid van God, die u zo tot inkeer heeft 
gebracht. Uw vrouw heeft het lijden dat ze van u moest verduren, 
opgedragen voor uw bekering. God heeft haar offer aanvaard. Dank haar 
en wees goed voor haar want haar dagen zijn geteld.  

Het was een heel andere man, die in zijn hut weerkeerde. Hij vroeg zijn 
vrouw vergiffenis en vertelde zijn wedervaren. Samen dankten ze God. 
Geeraard was goed en vriendelijk voor zijn vrouw. Hij voorkwam al haar 
wensen en zijn vrije tijd bracht hij door aan haar bed. Maar al zijn zorgen 
konden niet beletten dat de vrouw dag na dag verzwakte. De wonde aan 
haar hoofd was diep en wilde niet toegaan.  

Op zekere dag vroeg ze haar man Lieven te halen. Hij kwam en bracht Ons 
Heer mee. Eerst echter wilde Geeraard zelf biechten en gedoopt worden, 
zodat zijn vrouw gerust kon sterven. Samen ontvingen ze heel ernstig en 
diep godvruchtig de H. Communie. Waldrada kon nu gerust sterven. Ze 
schonk haar man nogmaals vergiffenis en haar ziel vertrok naar de hemel. 
Nadat Geeraard het lichaam van Waldrada aan de aarde had toevertrouwd, 
trok hij zich terug, dieper de bossen in, en leefde er boetvaardig tot aan 
zijn dood.  

Een donkere nacht op het einde van oktober werd het kindje van Caphraïldis 
geboren. Het was een jongetje, schoon en gezond. Bruno had de kinderen 
's avonds naar de hut van tante Berna gebracht. Deze keerde met haar 
schoonbroer weer om haar zuster Caphraïldis bij te staan in de moeilijke 
ogenblikken. De kinderen bleven bij oom Gerulph. Ze vonden het fijn, want 
ze hielden veel van hun oom. Hij vertelde hun vele oude verhalen van de 
druïden, die met gouden sikkels de marentakken gingen snijden en van 
mensenoffers die gebracht werden ter ere van Thor, Wodan en Freia.  

— Vroeger, zo sprak hij, stonden er in de bossen overal beelden van de 
goden.  



	

	

De mensen gingen er voor knielen en er offers aan brengen. Niemand zou 
het gewaagd hebben ook maar een vinger naar die beelden uit te steken, 
want de goden, zo dachten de mensen, zouden hen straffen. Toen kwam 
Lieven. Hij vreesde de stenen goden niet en stootte ze van hun voetstuk. 
En ze bleven liggen, ze protesteerden niet en Lieven ondervond hun wraak 
niet, want ze leefden niet, ze konden geen wraak nemen.  

— En nu naar bed, zegde nonkel Gerulph. De kinderen kropen op hun 
bladerbed en sliepen weldra in.  

's Morgens kwam tante Berna hen uit hun dromen halen.  

— Komt gij niet kijken naar het nieuw broertje, lachte ze.  

Wat waren ze vlug op. De opschik duurde niet lang. Met fris water wreven 
ze hun ogen uit, trokken hun vingers door de lange haren en ze waren weg. 
Van op enkele meters afstand hoorden ze het boorlingske wenen.  

— 't Heeft goede longen, zegde oom Gerulph, die meegekomen was. 
Caphraïldis zat met de nieuwgeborene in de armen.  

— Wat 'n mooi kindje ! riepen de kinderen in koor.  

— En hoe gaat het heten ? vroeg oom Gerulph.  

— Vader en ik hebben gedacht van hem de naam Brixius te geven, 
antwoordde moeder.  

— Ja, dat is goed, zegde Engelbertus.  

Maar is ons broertje al gedoopt, moeder?  

— Neen, Engelbertus, want Lieven is naar Esse en zal maar vanavond terug 
zijn.  

— Mag ik hem tegemoetgaan, moeder, en hem vertellen dat wij een broertje 
hebben, smeekte Engelbertus.  

— Zeg maar ja, moeder, hielp oom Gerulph, dan wordt hij een flinke man.  

Zo trok Engelbertus op. Hij had vader al mogen vergezellen op de jacht. Hij 
had zelf ook al een boog en pijlen en vooraan in het bos mocht hij jagen op 
hazen of konijnen maar heel alleen was hij nog nooit ver in 't bos geweest. 
Hij stapte lustig door en keek zoveel hij kijken kon met zijn ogen, die zolang 
gesloten en dood waren, vóór de komst van Lieven, de grote, heilige man, 
waarvan hij Engelbertus zoveel hield. Hij had voor hen allen de hemel 
geopend en zou dit nu weer doen voor het nieuwe broertje.  



	

	

Engelbertus moest voorbij twee hutten, die diep in het woud, op een 
afgelegen plek stonden. Hier woonden de broers Walbrecht en Mein-zo met 
hun vrouw en kinderen. Ze zaten voor hun hutten en ze keken niet bepaald 
vriendelijk toen Engelbertus voorbij kwam. Toch groette de knaap hen, 
maar zette dan vlug zijn tocht verder. Na enkele tijd zag hij in de verte, 
tussen de bomen beweging. Hoe dichter hij kwam, hoe zekerder hij was dat 
het zijn weldoener, Lieven, was. Hij zag het eerbiedigwaardig grijs hoofd en 
de witte baard en 't was of hij voor de eerste maal zag dat Lieven een oud 
man was.  

Engelbertus liep hem blij tegen en vertelde hem van het broertje en dat hij, 
als oudste, hem de boodschap mocht brengen. Lieven ook was verheugd. 
Caphraïldis en de haren waren steeds zo goed voor hem geweest dat hij 
hun al het beste toewenste. Zoveel zijn oude benen het hem toelieten, 
haastte hij zich het dorp te bereiken en de boreling te dopen. Als ze voorbij 
de hutten van Walbrecht en Meinzo kwamen, bemerkte Engelbertus dat de 
blikken waarmee de broers hen beloerden, geleken op die van een roofdier, 
dat zijn prooi gaat bespringen.  

Heel de familie was blij dat de twee wandelaars behouden in Houtem terug 
waren. Er waren zo'n vreemde geruchten de laatste tijd. Lieven doopte nog 
dezelfde avond de kleine Brixius. Hij nam ook het peterschap waar en bad 
vurig over de dopeling. De maan stond hoog aan de hemel en de sterrekens 
flikkerden zo helder daarboven toen iedereen in het kleine huisje tegenover 
de kerk te ruste ging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

HOOFDSTUK V 

Koren op de dorsvloer 

 
't Was in november. De lucht was grijs en koud en in de dichte bossen had 
de mist alle openingen gevuld.  

Toch was Lieven nog eens naar Esse gegaan. Een grote groep 
geloofsleerlingen bereidde zich voor op het doopsel. Lieven was tevreden 
over het volk ginder in de es-bossen. Zij waren leerzaam en minder woest 
dan in Houtem. Wel viel de weg hem elke keer zwaarder. Aan elke helling 
moest hij rusten. Zijn voeten gleden soms onzeker over de glibberige 
herfstbladeren, maar hij wilde zijn werk goed doen. Hij had ook opgemerkt 
dat de woede van de hel verdubbelde naarmate het christendom veld won. 
Satan voelde zich verbannen uit de streken waar hij vroeger heer en 
meester was. Hij zou zich wreken, dat was zeker. Zijn slaven, de 
afgodendienaars, werden maar steeds driester. De christenen stoorden zich 
echter niet aan hen. Ze baden voor hun bekering, dat wisten die verstokte 
heidenen en het maakte hen dul van woede. Lieven dacht daaraan als hij 
de lange weg ging, maar hij dacht ook aan al de ijver die de bekeerlingen 
aan de dag legden om de tien geboden te onderhouden. En dan het geluk 
van die mensen nu ze niet meer verlamd waren door de vrees voor de 
afgoden. Er stond nu ook reeds een kerkje in Esse en elke avond liep het 
vol volk. 't Werd al te klein en men sprak er reeds van een ruimer huis te 
maken voor God. Ja, Lieven mocht tevreden zijn over zijn werk. Kon hij 
maar een helper krijgen ! De oogst was groot, maar er kwamen geen 
werklieden om hem te helpen oogsten. De mist was opgetrokken en de 
najaarszon scheen hoog en warm. De trekvogels waren al wel een heel 
poosje weg maar het bos was nog vol kleine geruchten: late bladeren 
fladderden naar beneden, druppels ploften zacht neer, takjes kraakten, 
mussen tsjielpten luid, konijntjes wipten voorbij en schoten in hun pijpen. 
Alles leefde. Lieven vond het er goed. Hij had er nog lang willen rondlopen 
maar het werk wachtte. Nog een laatste heuvel over. Van ver hadden kleine 
jongens hem gezien en een hele bende kwam hem tegemoet. Ze groetten 
hem blij en huppelden naast hem de weg terug. Het was te vroeg. De 
mensen waren nog aan hun werk en Lieven praatte wat met de kinderen. 
Die leefden de ganse dag in Gods vrije natuur en ze kenden elk vogeltje en 
elk bloempje. Ze vertelden al hun kleine vreugden en hun kinderverdriet 
aan de goede, oude man.  



	

	

Hij luisterde geduldig en als zij zwegen, sprak hij, over het Kindje Jezus en 
moeder Maria en de bengels luisterden zo graag naar hem. Er waren geen 
scholen waar ze alles konden leren maar Lieven leerde hun de waarheden 
van de godsdienst in open lucht onder een hoge blauwe hemel.  

Dan kwamen de één na de ander, de geloofsleerlingen. Er waren grote, 
bonkige kerels bij en lange, pezige blonde vrouwen maar ook oude, 
gekromde ventjes en afgeleefde moedertjes, die heel hun leven dieren-
beenderen aan een koordje om de hals gedragen hadden om bevrijd te zijn 
van ziekten en ongelukken en beschermd te worden tegen de wraak van de 
goden. Nu knielden ze allen neer en aanhoorden eerbiedig het woord van 
God uit de mond van zijn dienaar, Lieven. Die dag sprak de ijverige 
missionaris met nog meer vuur en langer dan anders. 

 — Wanneer zullen we nu het doopsel ontvangen, vader ? vroeg een van de 
oude vrouwtjes, we hebben niet lang meer te leven en wij zouden gaarne 
sterven als kinderen van God.  

— Gij hebt gelijk, Geertrui, antwoordt Lieven, ik ook word oud en elke dag 
kan de laatste zijn. Komaan, 't is wel laat maar ik zal u allen dopen. Gij zijt 
voldoende onderwezen.  

Zo worden de doopleerlingen in de grote familie van de H. Kerk opgenomen. 
Gedoopten brengen water aan en nemen het peterschap waar. Er straalt 
een grote vreugde uit de ogen van de nieuwgedoopten en bij moeder 
Geertrui bollen de tranen van blijdschap over de gerimpelde kaken. Ze 
zweren allemaal met overtuiging de duivel af, en na de plechtigheid danken 
ze samen de Goede God, die ze «Vader» mogen noemen.  

Ze zouden nog lang willen blijven bidden maar morgen komt er weer een 
dag van hard labeur, daarom trekken ze na een laatste groet aan Lieven, 
stil naar hun huttekens terug. In de plaats van amuletten dragen ze nu fier 
een kruis op hun borst, zo weet iedereen dat ze gebroken hebben met het 
donkere verleden en het zoete juk van de enige ware God op zich hebben 
genomen.  

Als de mensen weg zijn wordt het zeer stil en Lieven is nu met zijn God 
alleen. Straks zou hij naar de kleine kluis gaan, die brave mensen dicht bij 
het kerkje voor hem gezet hadden, nu wil hij nog wat bidden. Hij is weldra 
zo in zijn gebed verslonden dat hij niets hoort noch ziet.  

Een hele poos reeds had iemand die in de buurt was, gekraak van takken 
kunnen horen, alsof mensen door het nachtelijk woud slopen, op zoek naar 
een prooi. En dat was zo ook.  



	

	

Walbrecht en Meinzo hadden deze nacht uitgekozen om hun wraakplannen 
ten uitvoer te brengen. Ze hadden een hele bende op de been gebracht, 
allemaal mannen die Lieven haatten, omdat hij hen had berispt over hun 
zondig leven of eenvoudig omdat hij een levenswijze leidde en preekte, die 
hun losbandigheid beschaamde. Ze waren gewapend met stokken en bijlen 
en pieken. Enkelen slopen de kerk binnen. Walbrecht en Meinzo waren de 
aanvoerders. Ze naderden de godvruchtige grijsaard.  

Op dit ogenblik hoorde Lieven enig gerucht en hij keerde zich om:  

— Wat verlangt gij, mijn vrienden ?  

— Uw leven! huilden ze als bezetenen en ze sloegen toe, waar ze raken 
konden.  

Het regende slagen op zijn hoofd, zijn rug en zijn armen. Pieken doorstaken 
zijn lichaam lijk spelden een kussentje. Het lichaam van de heilige rolde 
over de grond, bloed sijpelde uit alle wonden, maar het hitste de woede van 
die onmensen nog op. Bijlen gingen de hoogte in en Walbrecht en Meinzo 
hakten als razenden om het hoofd van de romp te scheiden. Eindelijk was 
hun gruwelwerk voltrokken. Het lelijk verminkte lijk van Lieven lag daar in 
zijn eigen kerkje, onder de ogen van de Onzichtbare God, die hij nu 
zichtbaar in de hemel aanschouwde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

HOOFDSTUK VI 

Walbrecht slaat opnieuw toe 

 
Na hun wandaad trokken de moordenaars terug de bossen in. Niemand had 
hen gezien en hadden ze hen gezien, wel ze mochten het lot van die 
volksleider delen.  

De nacht was inktzwart. Ze zagen geen hand voor hun ogen, maar dat was 
niet nodig. Ze vonden de weg wel blindelings. Van jongsaf hadden ze in de 
bossen geleefd, hun voeten voelden de weg. Na die woede-uitbarsting 
waren ze moe en verlangden naar hun hut en naar hun legerstede. Ze 
stapten vlug door, een half uur... een uur... twee uur... drie uur en nog 
vonden ze hun hut niet. Het liep naar de morgen. Als ze niet vlug thuis 
kwamen, moesten ze niet meer gaan slapen, want dan begon een nieuwe 
dag en het vee en het veld wachtte op hen. Vier uur... en nog steeds stapten 
ze door! Zouden ze nu verloren gelopen zijn? 't Zou belachelijk zijn...  

In het oosten piepte het morgenlicht met een oog boven de horizon, 't was 
alsof het lachte met die dwaze mannen, die almaar gingen en nog op 
dezelfde plaats stonden waar ze vier uur vroeger vertrokken waren. Ja, nu 
zagen Walbrecht, Meinzo en hun mannen het ook. Ze stonden nog voor het 
kerkje van Esse. Een hele litanie verwensingen verscheurde de morgenrust. 
Ze noemden het tovenarij van Lieven en ze zouden hun verdubbelde woede 
nog eens koelen op zijn lijk. Ze stormden het ontwijde bedehuis binnen, 
met hun knuppels in de opgeheven handen maar... Lieven was weg. Er 
waren nog alleen de bloedsporen. Ze vloekten nog luider.  

— De christenen hebben hem weggenomen.  
— We gaan hem zoeken.  
— Wee hem, die de Ierse schoonprater hier vandaan gehaald heeft.  
 
Ze zochten de omtrek af. Alles was nog stil. Nergens verse sporen van 
omgewoelde aarde. Ze moesten verder zoeken.  

— Dan zijn 't die van Houtem, die hem hebben gehaald.  
— Hoe kan dat, opperde er een, voorzichtig, ze weten niets en wij hebben 
toch niemand gezien.  
— Vooruit naar Houtem! riep Walbrecht, schuimbekkend van gramschap. 
De groep trok op. Nu zou die toverij niet meer helpen, ze zagen wat ze 
deden.  



	

	

Waren er op dat ogenblik reizigers door het woud gekomen dan waren ze 
niet weinig verwonderd geweest door een ongewoon schouwspel. Een man 
wandelde recht en licht met zijn hoofd in zijn handen. Het aangezicht 
straalde en het sneeuwwitte hoofdhaar en de lange baard glansden in de 
opgaande zon. Het was als een schip, dat, het roer in veilige handen, schoon 
en fier de golven doorklieft.  

Maar niemand mocht dat wonder aanschouwen, tenzij…   

Een vrouw, een hardnekkige, wellustige heidin, de slaap nog in de half toeë 
ogen ging op haar stukje land wat groenten halen om klaar te maken voor 
het middagmaal. Opeens ziet ze die zonderlinge verschijning. Haar ogen 
gaan ver open en haar mond vertrekt zich tot een akelige grijnslach. Ze 
heeft Lieven herkend, de man die haar haar lichtzinnigheid verweten heeft. 
Wat rare streek haalt hij nu weer uit.  

— Wat een zot, zegt ze, die met zijn hoofd in zijn handen loopt.  

Het hoofd antwoordt:  

— Gij zijt nog veel dwazer, want gij haalt groenten waar gij nooit zult van 
eten.  

De vrouw trekt de schouders op en kijkt de dwaas na. Terwijl ze haar 
wedervaren aan haar huisgenoten vertelt, ploft ze neer als een steen, dood.  

Aan de kerk van Houtem knielt het lichaam van de heilige man Lieven neer. 
Hij legt zijn hoofd op de grond en de martelaar ligt daar nu in dezelfde 
houding lijk hij in Esse vermoord werd. Het dorp wordt wakker. Mensen 
lopen op en af. Mannen trekken met de bijl op de schouder de bossen in. 
Twee kerels komen in de richting van de kerk. Ze praten niet veel, want 't 
is nog vroeg en tamelijk koud en vochtig. Opeens ziet een van hen het 
lichaam van Lieven op de grond uitgestrekt. Hij stoot de andere aan en 
beiden snellen ze toe. Ze buigen neer en richten zich vol afschuw weer op. 
't Is vreselijk. Het hoofd ligt naast het lijk. 't Schijnt eerder afgerukt dan 
gekapt. Ganse klonters bloed hangen in baard en hoofdhaar en zijn kleren 
zijn gans bevuild. De mannen — 't zijn nog heidenen — vluchten weg.  

Ze roepen:  

— Lieven is vermoord!  

Op één, twee, drie staat gans het dorp in rep en roer. Iedereen wil de 
vermoorde zien. Men is altijd belust geweest op sensatie.  



	

	

Vrouwen wenen, mannen luchten hun ontevredenheid en ergernis met 
grote gebaren, kinderen kruipen schuw weg en huilen mee met hun moeder. 
Daar is Caphraïldis. Ze is bleek en draagt haar jongste kindje Brixius in haar 
armen.  

— Vader, vader Lieven, snikt ze, heeft men u zo toegetakeld? Ach, wat hebt 
gij misdaan, geen enkel schepsel hebt gij kwaad gedaan.  

—  Ach, vader toch, wat gaat er van ons geworden zonder u.  

Ze valt op de knieën en weent hartverscheurend. Enkele van die ruwe 
mannen moeten de plaats verlaten, want ze willen niet dat vrouwen tranen 
in hun ogen zien. Al de inwoners van Houtem zijn verslagen. Ze vragen zich 
af wie het gedaan heeft. Iedereen denkt aan Walbrecht en Meinzo maar 
niemand durft hen vernoemen. Doch daar zijn ze zelf. Ze voeren een wilde 
troep aan. Op hun gezichten bemerkt men nog de sporen van moeheid en 
slapeloosheid.  

Ze zijn vreselijk kwaad en schreeuwen tot de verschrikte mensen:  

— Ach ! wij dachten het wel dat gij die verwenste tovenaar waart komen 
stelen.  

— Wij hebben hem niet gehaald, antwoordt Caphraïldis in naam van allen, 
we hebben hem hier gevonden, onmenselijk gewond en onkennelijk 
verminkt door een bende laffe beesten.  

't Was alsof Walbrecht bij het horen van «laffe beesten» een zweepslag in 
volle gelaat kreeg. Hij werd bijna groen, klemde de tanden op mekaar en 
sprong voor Caphraïldis terwijl hij siste:  

— Dat laat ik niet ongestraft zeggen !  

— Ik vrees u niet, zegt Caphraïldis.  

Gij hebt onze weldoener gedood en dat is een afschuwelijke daad.  

't Was olie op het vuur. Walbrecht trilde van woede. Hij greep Caphraïldis 
bij de haren en eer iemand kon toespringen, kloof hij haar hoofd met zijn 
scherpe bijl. 't Kindje rolde uit de armen van zijn moeder en lag erbarmelijk 
wenend in het warme bloed van Caphraïldis dat wegvloeiend het leven 
meenam. 

Het kindergeween werkte prikkelend in op de overspannen zenuwen van de 
moordenaar. Hij nam het boorlingske bij een beentje en hakte het met zijn 
bijl in drie stukken die hij met verachting op het lijk van Lieven wierp.      



	

	

Dan trok hij op gevolgd door zijn bende. Bij het vooruitspringen van 
Walbrecht waren al de christenen enkele stappen achteruitgedeinsd. Ze 
hadden schrik voor die woestaard en dierven niet tussenbeide springen om 
Caphraïldis en Brixius te redden. Nu stonden ze daar, verslagen... 
ontredderd... wezenloos... 't Duurde een geruime tijd eer een vrouw kon 
zeggen:  

— We moeten Bruno verwittigen.  

Bruno was met Engelbertus de kudde naar de weide gaan brengen, de 
andere kinderen waren bij Berna en Gerulph. Ze woonden tamelijk 
afgelegen maar hadden toch iets gehoord van het ongewone rumoer. Berna 
zegde tot haar man:  

— Wilt gij eens gaan kijken wat er gaande is ? Gij kunt misschien helpen. 

 En ja, hij kon helpen. 't Was Gerulph die de droeve boodschap moest 
brengen aan Bruno, Berna en de kinderen. Ze waren diep getroffen en 
grenzeloos droef. Als verdoofd staarden ze elkaar wezenloos aan. Bruno 
scheen gebroken. Berna, zelf in zware rouw gedompeld, trachtte Bruno te 
troosten:  

— Ze zijn gestorven als martelaars, Bruno, we moeten fier zijn.  

Maar Bruno vindt geen woorden en geen tranen om zijn lieve vrouw, zijn 
zoontje en zijn goede vader te bewenen. Het is een treurige stoet van 
zwijgende mensen die de weg naar de kerk inslaat. De lieden die hen 
tegenkomen, bekijken hen meewarig en schudden medelijdend het hoofd. 
Rond de lijken van de drie martelaars verdringen zich de christenen, 
sommigen bidden geknield, anderen staan recht vol eerbied als waren ze in 
de kerk. Als de familieleden naderen, gaan de mensen zwijgend uiteen. 
Bruno valt op de knieën bij het lichaam van zijn vrouw en vindt eindelijk de 
bevrijdende tranen. De kinderen roepen op hun moeder. Berna valt in zwijm 
in de armen van haar man. Hij brengt haar binnen bij Bruno maar als ze 
weer bijkomt, wilt ze teruggaan. Ze is niet te houden. Ze wil en zal de 
martelaren verzorgen. Medelijdende vrouwen brengen de kinderen weg, 
anderen helpen Berna. 't Is een vreselijk werk. Bloed kleeft er overal. Nu 
eerst ziet men hoe diep de wonde van Caphraïldis is en hoe Lieven 
toegetakeld werd. De resten van het onschuldig kindje Brixius worden 
gereinigd en in een zuivere doek geknoopt. Voor Lieven en Caphraïldis 
maakt men van takken draagbaren en stelt ze dan tentoon in de kerk. 
Talrijke mensen komen er de hele dag door bij bidden. Intussen wordt er 
raad gehouden in het huis van Bruno.  



	

	

De vooraanstaande christenen zijn daar vergaderd en overleggen wat ze 
zullen doen. Hun priester is dood. Wie zal de doden een christelijke 
begrafenis geven?  

— Vader laat mij naar Gent gaan, smeekt Engelbertus, en in de St.-
Baafsabdij een monnik gaan vragen om onze overledenen te begraven en 
de plaats van Lieven in te nemen. Maar Engelbertus is nog te jong om de 
lange weg alleen af te leggen. Oom Gerulph zal hem vergezellen. Bruno en 
Berna zullen waken over de martelaren. Enkele ogenblikken later zijn ze 
reisvaardig. Vader zegent Engelbertus en beide reizigers trekken op. Ze 
hebben een nieuw dierevel over de schouders want het wordt koud.  

Ze stappen vlug door want ze moeten zohaast mogelijk terug zijn. Waar ze 
mensen ontmoeten, doen ze het relaas van de schrikwekkende 
gebeurtenissen, want Lieven is in heel de streek gekend en ook Caphraildis 
is geen vreemde. Overal heerst verslagenheid. Men heeft medelijden met 
hen, met Engelbertus vooral, de zoon van Caphraildis. Iedereen biedt eten 
en onderdak maar ze willen verder, naar Gent want de doden moeten 
begraven worden. Ze stappen de hele nacht door. Van vlek tot vlek 
vergezelt hen een man die de weg kent of ze zouden verdwalen. Bij 
morgenschemering zien ze de zware muren van de St.-Baafsabdij uit de 
herfstnevel opdagen. De klopper bonst zwaar op de massieve houten poort 
en galmt binnen dof na. De monniken zijn in de kapel voor de getijden. 
Broeder-portier laat de reizigers binnen.  

Hij luistert naar hun verhaal en zegt:  

—  Tja, tja, ik zal vader Abt verwittigen.  

Abt Floribertus was een goede vriend geweest van Lieven. Broeder-portier 
had reeds verteld wat er gebeurd was en hij kwam vlug naar Gerulph en 
Engelbertus toe.  

— God zegene u, groette hij. Zo, zo, dan hebben ze die goede, heilige man 
toch vermoord ! Ik heb hem genoeg verwittigd. Hij wilde naar geen raad 
luisteren. God hebbe zijn ziel. Wat verlangt gij nu van ons?  

Gerulph verhaalde eerst al het goede dat Lieven in hun streek had gedaan 
en hoe alles veranderd was. Hij beschreef de wonderen die Lieven gedaan 
had en tenslotte zijn marteldood samen met die van Caphraildis en Brixius.  

—  Vader Abt, besloot hij, geef ons alstublieft een monnik om onze geliefde 
doden christelijk te begraven en om Lieven te vervangen. Zoveel mensen 
door de heilige martelaar bekeerd verwachten een priester.  



	

	

Abt Floribertus riep zijn monniken bijeen en vroeg wie er de moed zou 
hebben Lieven te vervangen. Tien, twintig boden zich aan. De abt koos er 
twee uit die er samen zouden op uittrekken om het missiewerk voort te 
zetten. Ze dankten Vader Abt, knielden voor hem neer, om zijn zegen te 
ontvangen en namen dan afscheid van de medebroeders. Hun reisgoed was 
vlug gepakt en woog niet veel. De zware poort viel toe achter de vier 
reizigers. Gerulph en Engelbertus hadden wat gerust en een weinig voedsel 
genomen. Ze waren blij dat ze niet tevergeefs waren gekomen. 't Was een 
vermoeiende tocht, vooral voor de knaap maar hij dacht aan zijn moeder, 
kleine Brixius en aan de heilige man Lieven, die hem van zijn blindheid had 
genezen, en hij stapte moedig naast de drie mannen voort. Nu het 
klaarlichte dag was, hadden ze geen gids meer nodig om hun de weg te 
tonen, maar in ieder vlek rustten ze wat uit en de nieuwe missionarissen 
praatten even met hun christenen. De mensen waren blij dat ze opnieuw 
priesters hadden en ze beloofden van beter over hen te waken dan ze 't 
over Lieven hadden gedaan.  

In Houtem troepte het volk opnieuw te samen toen ze hoorden dat de 
reizigers naderden en iedereen verheugde zich omdat ze met vier waren. 
De twee monniken gingen eerst bidden bij de lijkbaren. 's Anderendaags 
werden in aanwezigheid van al de christenen van Houtem en ook van velen 
uit de omtrek en uit Esse de drie doden begraven. Er waren echter maar 
twee lijkkisten. Men had de resten van Brixius in de kist van Lieven, zijn 
peter, gelegd. Zij kregen hun graf in de kerk. Caphraildis werd ter aarde 
besteld op een plaats gelegen tussen haar huis en de kerk omdat ze bij haar 
leven de zorgen en van haar huis en van de kerk op zich had genomen. Er 
werd veel geweend die dag. Bij het open graf beloofde Engelbertus:  

— Als God mij laat leven, ga ik als ik groot ben naar de St.-Baafskerk om 
monnik te worden en het werk van Lieven voort te zetten.  

Naast de kerk hielpen Bruno en Gerulph een ruim huis bouwen voor de twee 
monniken, die er alle mensen ontvingen om hen te onderwijzen, goede raad 
te geven en zelfs hun worden te verbinden en hun ziekten te genezen. Er 
gebeurden vele mirakelen op het graf van St.-Lieven. De 29e juni 842 werd 
dan ook door Diederik, bisschop van Kamerijk, overgegaan tot de verheffing 
van de relikwieën. Heden ten dage wordt St.-Lieven nog vereerd in Houtem 
dat nu St.-Lievens-Houtem heet, in St.-Lievens-Esse en in heel de streek 
van Aalst. 

  

 



	
De Marteling van Livinus  

door Antoon Van Den Heuvel in de kerk te St-Lievens-Houtem 
(Tafereel beschreven op pagina 22) 

 
Met enige twijfel werd het schilderij vroeger toegeschreven aan de 17e eeuwse 
religieschilder Abraham Janssens, maar de Houtemse gemeentearchivaris Jan 

Mertens ontdekte in 2013 de oorspronkelijk schilderdatum op het kunstwerk: 1663. 
Aangezien Abraham Janssens al in 1632 overleed, kan hij de schilder niet zijn. Alles 

wijst nu in de richting van schilder Antoon Van Den Heuvel (1600-1677). 
 

Het centrale gedeelte is van de hand van Antoon, de randfiguren werden allicht door 
zijn leerlingen geschilderd. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LID WORDEN  
 
||| Lid 13 euro 
||| Steunend lid 25 euro 
||| Erelid 50 euro 
||| Te storten op rekeningnummer 
BE24 1430 9529 6238 op naam 
van Heemkunde Sint-Lieven-Houtem 

 

 
 
 
 

VERENIGING 
 

              Wij zijn een vereniging voor 
Iedereen met enige interesse 
in erfgoed en geschiedenis 
van onze gemeente 
Wij organiseren activiteiten 
op Erfgoeddag, Open 
Monumentendag, lezingen, 
tentoonstellingen, enz. 
We brengen viermaandelijks een 
tijdschrift uit. 

 
 
 

                              CONTACT 

 
 
||| Contacteer ons via 
heemkunde.houtem@gmail.com 

 
Christiane De Landsheer 
(053/63.12.75) of Marie-Jeanne Pede 
(09/360.28.48) 

   

 

||| Lees alles over onze vereniging op        

heemkundehoutem.wordpress.com 

 

||| Vind ons leuk op Facebook: 

Heemkunde Houtem 
 
 

HEEMKUNDE HOUTEM 
Deze publicatie is een initiatief van Heemkunde Houtem, erfgoed- en heemkundige vereniging 

voor Sint-Lievens-Houtem. Met dank aan het gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem  
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