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LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE 2012
Hartelijk dank aan de leden en de steunende leden die reeds hun jaarlijkse bijdrage
voor 2012 betaalden. Voor wie een rood bolletje op het adresetiket aantreft, vragen we
u dit zo vlug mogelijk in orde te brengen.
Voor 2012 bedraagt het lidgeld 20,00 euro.
Voor 2 personen op eenzelfde adres is de bijdrage 25,00 euro.
Wij vragen u beleefd het lidgeld te willen overschrijven op rekeningnummer
BE33 0001 5798 8546
van het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek
buitenland + 10,00 euro verzendkosten
étranger 10,00 euro en plus pour frais d’envoi
IBAN BE33 0001 5798 8546 BIC BPOTBEB1

Voordelen van het lidmaatschap:
kosteloze en onbeperkte raadpleging van microfiches, tijdschriften en boeken
(niet leden betalen 5,00 euro per bezoek)
gratis abonnement op ons 'Mededelingenblad'.
We danken u voor uw trouwe steun en medewerking!
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IN MEMORIAM MICHEL LOWIE (1925-2012)
Michel Lowie werd op 9 januari 1925 in Handzame geboren als zoon van Eugeen en Louise Desimpel.
Van 1932 tot 1937 volgde hij lager onderwijs aan de gemeenteschool van Handzame. Hij volgde daarna lager
middelbaar onderwijs aan het SintFranciscus-Xaveriusinstituut in Brugge (19371940) en hoger technisch onderwijs aan het
Vrij Technisch Instituut te Brugge (1940 –
1943), waar hij zijn diploma A2
houtbewerking verwierf. Daarop nam hij de
schrijnwerkerij van zijn vader over en werd zo
zelfstandig meubelmaker.
Op 31 augustus 1957 trouwde Michel met
Agnes Carron, afkomstig van Staden. Ze
vestigden zich in de Handzamestraat 180. Op
2 juni 1958 werd Michel vader van Ignace.
Reeds op jonge leeftijd was Michel actief in
het Handzaamse verenigingsleven. In 1945
werd hij lid van de amateurtoneelgroep ‘De
Jonge Klauwaerts’ in Handzame. Deze bracht elk jaar gemiddeld een drietal toneelstukken. De groep werd in
1962 opgedoekt.
Van 1954 tot 1979 was Michel lid en bestuurslid van de muziekmaatschappij Sint-Cecilia Handzame.
Zijn Vlaamse overtuiging, zijn belangstelling voor cultuur en heemkunde dreven hem naar het Davidsfonds,
in de eerste jaren na de oorlog de belangrijkste Vlaamse strijd- en cultuurvereniging van de gemeente. We
schrijven 1955 wanneer Michel er bestuurslid werd. In 1969 richtte hij de “Kreketrekkers “ op, een
toeristische afdeling binnen het Handzaamse Davidsfonds. In het ledenblad “Noenegalm”, dat voor de eerste
keer werd uitgegeven in 1981, verzorgde hij een zeer gewaardeerde heemkundige kroniek. Zijn bijdragen
resulteerden in een lees- en kijkboek “Handzame, dit was onze gemeente“ .

Op 9 september 1988 werd hij medestichter en wat later ondervoorzitter van de Heemkring Crekel Beke. In
de Heemkring was Michel een actief co-auteur van verschillende jaarboeken en inrichter van verschillende
tentoonstellingen, o.a. “Een vleugje muziek over Handzame” in 1988 en 2 jaar later de driedaagse expositie
“Handzame 1801-1918”. De laatste jaren vonden de bestuursvergaderingen van de Heemkring trouwens
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plaats bij Michel thuis. Hij bewaarde er niet alleen de tedere herinnering aan zijn vrouw Agnes, maar in
geuren en kleuren kon hij er vertellen over de vroegere bewoners, de burgemeestersfamilie De Grendele.
Zijn zolder richtte hij in als een merkwaardig heemkundig museum. Tot op de laatste bestuursvergadering
bleef Michel nog zeer geïnteresseerd en was hij verheugd dat zijn zoon Ignace het 23ste jaarboek voor zijn
rekening zou nemen over zijn geliefde dorp Handzame. Michel kon jammergenoeg de publicatie ervan niet
meer meemaken.
Sinds 2004 was Michel lid van de Algemene Vergadering van de vzw Vlaams Centrum voor Genealogie en

Heraldiek. Zijn liefde voor het verleden van zijn dorp en zijn volk bracht hem bijna dagelijks in het Centrum.
Het werd als het ware zijn tweede thuis. Michel stond er steeds ten dienste van medewerkers, vrienden en
bezoekers door hen met raad en daad bij te staan in hun opzoekingen.
Voor zijn jarenlange inzet werd hij in 2010 door de Cultuurraad van Kortemark bedacht met de tweejaarlijkse
cultuurprijs als één van de erfgoedbewakers van onze gemeente. Vorige zomer nog stelde Michel een
selectie uit zijn rijke verzameling heemkundige documenten tentoon in De Beuk en gaf hiermee getuigenis
van zijn rijk gevuld leven als cultuurambassadeur van Handzame. Het spreekwoord “wie schrijft die blijft” is
voor Michel meer dan voor wie ook van toepassing. Nog lang zullen wij - en velen na ons - kunnen genieten
van zijn milde en hartelijke bijdragen over zijn dorp.
Op zaterdag 14 januari namen wij afscheid van Michel in een stemmige en druk bijgewoonde uitvaartviering
in de Sint-Hadrianuskerk in Handzame, voorgegaan door E.H. Georges Missiaen.
Met dank aan Eva Vanhuyse en de Cultuurdienst, Wilfried Willaert en Marcel Werbrouck
PETER BENTEIN
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BIBLIOGRAFIE van MICHEL LOWIE
Lowie, Michel : Handzame 1801-1976, dit was onze gemeente, Aartrijke, 1994, 200 blz.
Lowie, Michel : Een vleugje muziek over Handzame : Het dorpsleven vanaf 1919 tot na de tweede
wereldoorlog, Heemkundige Kring Crekel Beke, 1988.
Lowie, Michel : Verantwoording van de naam “Crekel Beke”. In : Heemkundige Kring Crekel Beke,
Tijdingen 1988, 1989, blz. 7-8.
Lowie, Michel : Geschiedenis van de Handzamevaart te Handzame. In : Heemkundige Kring Crekel Beke,
jaarboek 1989 : De Handzamevallei, 1990, blz. 94-104.
Lowie, Michel : Waar de molenwieken hebben gedraaid in Handzame. In : Heemkundige Kring Crekel
Beke, jaarboek 1990 : De molens van Groot Kortemark, 1991, blz. 23-54.
Lowie, Michel : Van ganzeveer tot balpen. Het onderwijs in Handzame. In : Heemkundige Kring Crekel
Beke, jaarboek 1991 : Het onderwijs in Groot-Kortemark, 1992, blz. 9-34.
Lowie, Michel : Het onderwijs in Edewalle. In : Heemkundige Kring Crekel Beke, jaarboek 1991 : Het
onderwijs in Groot-Kortemark, 1992, blz. 35-39.
Lowie, Michel : De parochiekerk van Handzame : De versteende aanwezigheid van wat eens een kerkelijk
kunstgebouw was. In : Heemkundige Kring Crekel Beke, jaarboek 1992 : De vijf parochies van GrootKortemark, 1993, blz. 26-67.
Lowie, Michel : Edewalle oase van rust- of verbanningsoord. In : Heemkundige Kring Crekel Beke,
jaarboek 1992 : De vijf parochies van Groot-Kortemark, 1993, blz. 68-78.
Lowie, Michel : Waar grootvader zijn pintjes dronk (Handzame, deel I). In : Heemkundige Kring Crekel
Beke, jaarboek 1996 : Van Brouwers en Herbergiers in het Krekedal, deel 1, 1997, blz. 69-129.
Lowie, Michel : Waar grootvader zijn pintjes dronk (deel II). In: Heemkundige Kring Crekel Beke, jaarboek
1997 : Van Brouwers en Herbergiers in het Krekedal, deel 2, 1998, blz. 207-261.
Lowie, Michel en Werbrouck, Marcel, Herbergen in het oude en het nieuwe Edewalle: van Bescheewege
tot de Ruidenberg. In: Heemkundige Kring Crekel Beke, jaarboek 1998 : Van Brouwers en Herbergiers in
het Krekedal, deel 3, 1999, blz. 187-249.
Lowie, Michel : Handzame, ons dorp tijdens de grote oorlog. In: Heemkundige Kring Crekel Beke, jaarboek
1999 : De grote oorlog in het Krekedal, deel 1 : 1914-1916, 2000, blz. 93-121.
Lowie, Michel : Handzame, een West-Vlaams wielernest. In: Heemkundige Kring Crekel Beke, jaarboek
2004 : Een eeuw rijk wielerleven in het Krekedal, 2005, blz. 5-73.
Lowie, Michel : 175 jaar bestuurlijke gemeente Handzame, een kleurrijk politiek landschap in:
Heemkundige Kring Crekel Beke, jaarboek 2005 : Burgemeesters en gemeenteraden in het Krekedal :
Handzame, Kortemark, Werken, Zarren, 2006, blz. 17-92.
Diverse bijdragen in “Noenegalm”, het tijdschrift van de Davidsfondsafdeling van Handzame, vanaf 1981:
1 januari 1981: eerste bijdrage in de 1e aflevering van Noenegalm: Geschiedenis van de Sint-Hadrianuskerk
Oktober 1981: reeks “Geschiedenis van de Handzamevaart”
Oktober 1982: reeks “Een vleugje muziek over Handzame”
Januari 1988: reeks “Waar grootvader zijn pintjes dronk”
Januari 1996: reeks “Uit het rijke Handzaamse verleden”
Februari 2001: “Grafschriften in de Handzaamse Hadrianuskerk”
September 2001: reeks “Priesterwijdingen te Handzame”
Januari 2003: reeks “Wielrennen in Handzame”

PETER BENTEIN
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BIJ EEN OPSTEL
Onlangs werd op de Cultuurdienst van de gemeente Kortemark een opstelletje bezorgd van ene Oscar
Lowie, daterend van 3 april 1896. Het vertelt in prachtige bewoordingen het verloop van “SintJozefsdag” en een uitstap naar Wijnendale door de ogen van een 12-jarige Handzamenaar.
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Oscar werd geboren in de Groenestraat in Handzame en was de oom van Michel Lowie. In 1906
week Oscar uit naar de Verenigde Staten om er een nieuwe toekomst voor zich te bereiden. Hij
stichtte er een gezin met 4 kinderen, maar kwam op een dramatische manier om het leven in 1926.
Het levensverhaal van ons literair talent staat beschreven in “Het dorp van mijn jeugd” blz. 90-91,
het recentste jaarboek van Heemkring Crekel Beke, geschreven door Ignace Lowie.
Hierbij een drietal foto’s die een gezicht aan het bewuste opstel kunnen geven.
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Een eerste foto dateert van 1913 en betreft de familie Lowie voor de ouderlijke woning in de
Handzaamse Groenestraat. Het ouderpaar Karel Lowie en Juliana Vangheluwe wordt geflankeerd
door de kinderen Marie (later kloosterzuster), Eugène (vader van Michel) en Celina. Een andere
zoon, Cyrille, was naar Brussel uitgeweken en nog 2 andere zonen, Celest en Oscar (de man van het
opstel) waren reeds naar Amerika uitgeweken.
De andere twee foto’s zijn van Celest (links) en Oscar (rechts) Lowie in de Verenigde Staten.
Met dank aan Marnix Lowie, Ignace Lowie en Eva Vanhuyse (Cultuurdienst Kortemark).
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Eugenia
BORGO

° Handzame 12/07/1777
† Handzame 27/03/1848

Josephus Ignatius
LOWIE

Anna Theresia
D'HULSTER

° Hooglede 02/09/1778
† Zarren 10/12/1839

Petrus Antonius
ANCKAERT

Colette Françoise
ANCKAERT

x Zarren 28/04/1806

4

Amelia Catharina
VERMEERSCH

Eugenius Josephus
VAN GELUWE

° Eernegem 08/02/1772
† Handzame 26/02/1810

Carolus Josephus
PARMENTIER

Barbara Susana
PARMENTIER

x Handzame 06/06/1802

Rosa Josepha
LOMBAERE

° Handzame 27/09/1847
† Handzame 03/08/1920

Eugène Jozef LOWIE

25

12

26

Ignatius Bernardus
RYCKX

Colleta Sophia
RYCKX

x Handzame 27/04/1811

Maria Anna
VANAELST

° Handzame 30/09/1887
† Torhout 18/02/1981

° Handzame 01/10/1848
† Esen 26/06/1936

Eduardus
DESIMPEL

27

6

13

28

Angela Sophia
VERBEKE

29

14

30

Jacobus Leopoldus
DE VOS

Cecile Colleta
DEVOS

x Hooglede 30/12/1813

Rosalia
CARPENTIER

° Kortemark 11/02/1852
† Handzame 10/10/1900

Melania
CAEN

° Kortemark 10/10/1814
° Hooglede 21/04/1817
† Kortemark 30/04/1893
† Kortemark 01/05/1874
x Hooglede 24/08/1847

Charles Jean
CAEN

x Torhout 19/10/1812

Joannes Jacobus
CAEN

° Staden 04/08/1934
† Brugge 18/04/1996

x Staden 31/08/1957
Agnes CARRON

Louise DESIMPEL

x Kortemark 02/05/1879

° Lichtervelde 02/01/1816 ° Handzame 03/11/1815
† na 1878
† Handzame 08/11/1867
x Handzame 30/06/1843

Carolus Ludovicus
DESIMPEL

x Kortemark 24/02/1813

Petrus Josephus
DE SIMPEL

x Handzame 28/12/1921
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24

Anna
COLPAERT

Michel Eduard Karel LOWIE

Juliana
VANGHELUWE

° Handzame 29/05/1810
° Handzame 22/03/1807
† Handzame 08/12/1870
† Handzame 01/04/1883
x Handzame 03/08/1838

Charles Louis
VAN GHILLEWE

10

° Vlamertinge 09/09/1784
† Handzame 11/11/1835

x Handzame 08/02/1810

° St.-Elooiswinkel 04/10/1761
† Handzame 02/02/1841

x Handzame 30/04/1880

Samensteller:Wilfried Maertens en Jozef Cornette

° Handzame 09/01/1925
† Brugge 07/01/2012

° Handzame 13/08/1885
† Handzame 29/03/1954

° Handzame 14/10/1848
† Handzame 27/03/1926

Carolus
LOWIE
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° Zarren 30/05/1788
† Handzame 30/05/1852

° Zarren 14/04/1807
† Handzame 13/04/1852
x Zarren 02/10/1840
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° Zarren 16/07/1773
† Handzame 03/08/1834

° Handzame 15/09/1808
† Handzame 28/01/1883

Joseph Ignace
LOWIE

x Zarren² 1798

° Handzame 08/02/1773
† Staden 02/04/1835

23

° Kortemark 07/08/1780
† Lichtervelde 16/11/1853

22

° Lichtervelde 13/05/1784
† Lichtervelde 02/01/1855

21

° Handzame 15/02/1770
† Handzame 01/02/1840

20

° Oostende 18/02/1792
† Handzame 15/03/1868

19

° Kortemark 28/06/1782
† Kortemark 07/12/1862

18

° Torhout 26/01/1783
† Torhout 21/04/1829

17

° Hooglede 15/11/1770
† Hooglede 29/01/1840

16

31

1

3

7

15

° Hooglede 30/08/1789
† Hooglede 30/11/1868

NIEUW !!!

MAART 2012

HET DORP VAN MIJN JEUGD
Een eigenzinnige terugblik op HANDZAME, door IGNACE LOWIE
23ste jaarboek van de Kortemarkse Heemkundige Kring Crekel Beke
220 bladzijden, volledig herziene en nieuwe teksten, rijk geïllustreerd met
vele niet eerder gepubliceerde afbeeldingen!
Deze nieuwe uitgave is een mengeling van historische informatie, grasduinen in het
vroegere en soms ook huidige dorpsleven, en het ophalen van jeugdherinneringen
met schalkse humor en sappige anekdotes. Het werk is een langgerekte ode aan
Handzame en het gemeenschapsleven.
Als resultaat is een lees-én kijkboek over het dorp ontstaan, ooit gemeente, badend
in glimlach en ernst, en overgoten met een stevige geut melancholie en weemoed.
Vroegere teksten zijn grondig opgekuist en opgefrist. Niet alleen zijn nieuwe
verhaallijnen opgedoken en vonden zij hun neerslag, maar ook verrijken talrijke
illustraties het geheel. Als naschrift werd een ‘In memoriam Michel Lowie’
opgenomen.
Volgende hoofdstukken maken deel uit van het boek:
Dwars door 2000 jaar Handzaamse geschiedenis
De tijd van toen
Families vinden hun thuis in Handzame...en elders (familie Lowie)
De ouderlijke thuis
Herinneringen aan mijn onderwijsleven in Handzame
Langs Handzaamse wegen, anekdotishe sprokkelingen uit het dorp
Het jaarboek is te verkrijgen bij de auteur (0495/10.11.90) of bij het Vlaams Centrum
voor Genealogie en Heraldiek, Elflijnenlaan 3, 8610 Kortemark-Handzame. De
openingsuren zijn van maandag t/m vrijdag: van 09 tot 12u, en van 13 tot 17u.
Leden van de heemkundige kring Crekel Beke krijgen het boek voor het lidgeld, nietleden betalen 30,00 euro. Het boek kan ook opgestuurd worden door overschrijving
van € 30,00 + € 8,00 portkosten op rekening 880-5492331-44 van de Heemkundige
kring Crekel Beke, p.a. Elflijnenlaan 3, 8610 Kortemark-Handzame.
Veel leesgenot bij een verhelderende blik op wat ooit was, vertedering bij vertellingen
met een grappige inhoud en ook al eens met een traan...

Ignace Lowie
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Erfgoeddag zondag 22 april 2012
Erfgoedwandeling te Kortemark:

‘Wij herinneren onze HELDEN’

Het thema erfgoeddag 2012 is in heel Vlaanderen ‘Helden’, en dit in een zeer brede betekenis.
Naast de oorlogshelden en deze die de geschiedenisboeken bevolken heeft ieder dorp ook
personen en gemeenschappen die in het verleden iets hebben betekend voor de plaatselijke
bevolking en die niet mogen vergeten worden. Meestal worden ze herinnerd door een
straatnaam of een herinneringsplaat.
De heemkundige kring Crekel Beke i.s.m. het Vlaams Centrum voor Genealogie en
Heraldiek en met de steun van de Cultuurdienst Kortemark, heeft het initiatief genomen om
aan de hand van een wandeling ‘onze helden’ in herinnering te brengen en onderweg de
betekenis van deze naamgeving toe te lichten.
Deze wandeling start aan het gemeentehuis in de Stationsstraat. Daar herinneren we ons de
bevrijders van Kortemark na vier jaar bezetting op 14 oktober 1918.
In de Koutermolenwijk brengen we hulde aan de seizoenarbeiders, ‘de Fransmans’ die in
tijden van grote werkloosheid in Vlaanderen hun arbeidskracht lieten renderen op de Franse
velden. We vergeten er ook niet de ‘oudstrijders’ die na vier jaar oorlog terug keerden naar
de ouderlijke hoeve. Daarna komen we in een jonge wijk waar drie belangrijke
Kortemarknaren in een straatnaam worden herinnerd: de oorlogsheld Firmin Deprez wiens
gebeente in de IJzercrypte te Diksmuide rust, Pieter-Maximiliaan Devloo die zijn hofstede
schonk aan het armenbestuur voor een tehuis voor ouderlingen en wezen, en kunstschilder
Désiré Mergaert.
In de kapel van Blijgaerde worden we herinnerd aan de stichting Devloo en aan pastoor
Lampe die te Rome aanwezig was bij de dogmaverklaring van O.-L.-Vrouw Onbevlekt
Ontvangen. In de inkom van het CC ‘De Beuk’ bewonderen we de portretschilderkunst van
Mergaert.
In de omgeving van de Sint-Bartholomeuskerk worden we herinnerd aan de priesters Floor,
Blancke, D’haese, Jacob en Moenaert. Alsook aan de geschiedenis van het oorlogsmonument
en het recente vredesmonument.
We komen voorbij de pastorij met een herdenkingsplaat aan pastoor Blancke, ‘lid van de
swigende Eede’ en zijn gedicht ‘De Vloed’.
Tot slot worden we in de 10de Linie-Regimentstraat herinnerd aan de nauwe banden die de
verbroedering van dit bevrijdingsregiment onderhoudt met Kortemark.
Deze wandeling van 6,5 km heeft u heel wat te bieden, u krijgt ook gratis een brochure, echt
iets om met de kinderen de geschiedenis van het dorp Kortemark en zijn helden beter te leren
kennen.
De wandeling start om 15 u aan het gemeentehuis in de Stationsstraat. Gratis parkeren op
de gemeenteparking naast het station.
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