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Voorstelling Het Houtland, 
jaarboek 2012 

met aansluitend receptie 

 

 
Graag nodigen wij U uit op de jaarlijkse ledenvergadering van de Geschied- en 
Heemkundige Kring het Houtland-Torhout op dinsdag 22 januari om 20u. in 

Club de B (vroeger Zaal de Brouckère). 
 

Op deze avond stellen wij U Het Houtland, ons jaarboek, 2012 voor. Een kleine 
inkijk: 

 

- In de 19de eeuw werd al geopperd dat de mogelijkheid bestond dat tijdens 
de middeleeuwen in Torhout munten werden geslagen. Marc Gheerardijn 

schetst de historische achtergrond die, bij afwezigheid van directe bewijzen, 
een muntslag in Torhout tijdens de periode 1150-1225 aannemelijk maakt. 

- Marc Billiet beschrijft het leven van zijn grootvader René Billiet. René Billiet 
was een centrale figuur in het katholiek verenigingsleven in het Torhout van 
het interbellum tot de vroege jaren 1960. 

- Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen in onze stad grote groepen 
soldaten. Jan Verdonck verdiepte zich in de belevenissen van één van hen.   

- Rita Lingier stootte op een duidelijke vervalsing van de geschiedenis. Bij 
haar onderzoek naar de fabriek ‘Textile des Flandres’ merkte ze op dat men 
de fabrieksgebouwen niet accuraat had weergegeven.   

- De oprichting van de Sint-Aloysiusschool en haar geschiedenis tot 1923 
staat centraal in het artikel dat Frans Vanclooster schreef. 

- Het archeologisch onderzoek in onze gemeente wordt door Griet Lambrecht 
en Dieter Verwerft van Raakvlak besproken.   
- Maurits Pyck plaatst een eerdere studie uit 2001 in een ruimer kader. Hij 

onderzoekt of de conclusies betreffende de interactie tussen de Gallo-
Romeinse Zeeweg en de Torhoutse percellering, ook gelden voor 25 andere 

gemeenten rond onze gemeente.  
 

 
We besluiten de avond met het uitbrengen van een toost op het nieuwe jaar! 
 

Tot dan! 
 

 
Komende activiteiten 
19 februari: lezing: Vlaamse studentenbewegingen voor de Eerste Wereldoorlog, prof. 

Louis Vos 
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