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hoofdstuk 10  
DE GROENE TAK 

VAN DURAND CHALMET 
De Groene Tak is de tak  

waarvan een deel terug naar Frankrijk trok 
 

De groene tak is een van de grootste takken. Dat kan ook moeilijk anders; Durand had 
negen kinderen en van die kinderen waren er vier die elk minstens zeven kinderen 
kregen. En dat telt natuurlijk op! Komt daarbij nog dat de generatie daarop ook niet bij de 
pakken is blijven zitten want zo heeft bijvoorbeeld Albert de kroon gespannen met liefst 
vijftien kinderen.  
 
Edmond, vader van Albert, is naar Frankrijk getrokken omdat die wijde velden ten 
Noorden van Reims goede landbouwgrond leken. Hij trok naar Taveaux met zijn gezin 
en dat is de oorsprong van een heel uitgebreide aanwezigheid van Chalmets in die 
streek. Nog steeds wonen nakomelingen van hem op de ouderlijke boerderij terwijl Albert 
z’n eigen stee organiseerde in het nabije Lappion. 
 

Hun kinderen zijn vandaag 
uitgezwermd over het ganse 
gebied rond Reims. 
 
Een ander (kleiner) deel van 
de groene tak is hier 
gebleven: Victor bleef in 
Rieme Ertvelde, Garage 
Chalmet van Wachtebeke is 
een afstamming van broer 
Petrus. 
 
We hebben Albert en zijn 
Maria bezocht op hun erf in 
Lappion. Ons comitélid 
Rachel van deze tak heeft  
over haar jeugdjaren verteld. 
Beide verhalen zijn hierna 
opgenomen in het boek. 
 

Familie van Taveaux op bezoek in Rieme Ertvelde, onder de 
kranen van de Kuhlmann fabrieken:   
Albert, Madeleine, Rachel, Robert, René, Leona, André, Hilaire, 
Bernard en Jeanine, Bernice 
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Rachel Chalmet op bezoek 

Rachel Chalmet is voor ons geen onbekende: zij 
werkt aktief mee bij de voorbereiding van de 
Chalmet reünie. Graag laten wij haar 
herinneringen ophalen over het gezin waarin zij 
opgroeide. 

“Ons vader was Victor Chalmet en ons moeder 
Celina Raes. Wij woonden in de Zandstraat in 
Ertvelde-Rieme. Ons gezin telde negen 
kinderen, vijf meisjes en vier jongens. Het harde 
werk van vader in Kuhlmann gaf echter niet veel 
reden om lachend rond te lopen. Hij was wat aan 
de sombere kant. Moeder hield het café “Den 
Anker” open. Als kind mochten wij niet in het 
café rondlopen, moeder was hierin erg streng 
voor ons.” 

Wij merken op dat zij de dochters zeker wilde 
beschermen voor opdringerige caféklanten, maar 
Rachel komt tussen: 

“Naar gelang wij groeiden namen ook de klanten 
toe” 

De zussen Chalmet bewonderen wij op de oude 
foto en begrijpen ten volle dat “Den Anker” de aantrekkingspool was voor het mansvolk 
in de jaren ’30. Maria, Martha, Suzanne, Leona en Rachel, “schoon volk”, mijmeren wij 
luidop. Rachel lacht wat verlegen en wuift het compliment weg. Zij herinnert zich 
opnieuw de sfeer in het grote gezin; aan 
anekdotes beleeft ze terug deugd: 

“Wij kregen de werkmannen van 
Kuhlmann bij ons in het café om hun 
boterham op te eten, want toen was er 
daar nog geen kantine. In hun vuile overall 
kwamen ze ‘s middags bij ons hun fles 
“bios” drinken. Moeder deed goede za-
kens en aan al dat gezever was ze al 
gewoon geraakt. Als kinderen noemden 
wij die mannen ‘die vieze venten’. Het 
respect voor de arbeiders leerden we pas 
later kennen. Zelden heb ik vader zien 
lachen. Als er in het café maar voldoende 
kaarten waren, dan fleurde hij op. Met ons 
moeder was het leven veel aangenamer, 
zij stak ons stiekem dingen toe die vader 
niet duldde. Ons café lag wel in de rosse 
buurt maar de vele bootsmannen wisten al 
heel vlug dat “Den Anker” voor het deftig volk was. Tijdens de week-end werd er gedanst 
op de muziek van ons orgel - enig voor de streek - en het succes was verzekerd: alle 
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jonge mannen uit Ertvelde, Zelzate en Assenede kwamen er hun hartje ophalen. Wij 
dansten door onze jeugdjaren heen en .. het leven was goed voor ons! Er was toen nog 
gezonde ambiance. De dochters Chalmet vonden allemaal hun “Grote Liefde” in het café; 
alleen de oudste, Maria, vond Gerard Van De Kerckhove niet bij het dansend volk. Zus 
Suzanne trok naar Amerika. Vader hield kontakt met zijn broer Edmond die naar Frankrijk 
was uitgeweken. De neefjes kwamen in Rieme op vakantie en ‘t Vlaams en ‘t Frans werden 
doorheen de vriendschapsbanden verweven. Ook wij trokken op bezoek bij onze Franse 
familie.” 

“De vrienden van mijn broers: Henri, Roger, Albert en Robert waren ook de trouwe klanten 
voor de dansavonden. Toen kwam de mobilisatie en steeg de angst voor de nakende 
oorlog. Zo kwamen de Brusselse soldaten neergestreken op de ‘Purfina’ en leerde ik mijn 
la-tere man Georges Houyet kennen. Regelmatig trok ik erop uit, vrijen in het Frans gaf 
weinig problemen, de dictionnaire werd dikwijls gebruikt. Ik studeerde in Maria Middelares 
te Zelzate en kreeg van zuster Renata extra Franse les.” 

“Moeder stuurde ons Suzanne en Alberken mee als ‘chaperonnes’ (kwestie dat er niets 
verkeerd zou lopen werden controlerende familieleden mee op uitstap gestuurd met het 
vrijende koppel - een veel toegepaste truuk uit die tijd). Maar de hartstocht kende geen 
grenzen. Op 17-jarige leeftijd trouwde ik en trok naar Brussel. Daar leerde ik een andere 
wereld kennen. Ik miste het grote gezin, de sfeer van “Den Anker” en het open zicht dat wij 
hadden over het kanaal. De toeterende boten die ons vertelden dat er nieuwe caféklanten 
weldra zouden aanmeren.. Brussel was anders.” 

“De komst van mijn eerste dochtertje Jeanine was een onvergetelijk moment, en de 
heimwee naar Rieme werd er minder door. Mijn man moest voor Purfina naar Kongo en de 
vrouwen en de kinderen konden nog niet mee.” 

“Zwanger van mijn tweede kind bleef ik alleen achter. Geduldig moesten wij wachten tot wij 
ook de overtocht konden maken. Opnieuw trok ik naar Rieme en vond de deur wijd open bij 
ons Martha, die twee huizen voorbij het ouderlijke huis woonde. Maar niets was nog 
hetzelfde, ik voelde mij onwennig. Ondertussen werd Bernard geboren en pas als hij zes 
maand was mochten de vrouwen eindelijk ook de overtocht maken op de ‘Eerste   
Elisabethville’” 

Rachel wordt even stil en wij storen haar niet terwijl ze diep nadenkt. “Of het leven goed 
was in Kongo?”, vragen we toch ietwat nieuwsgierig. De goede dingen heeft ze al die tijd in 

haar herinneringen 
meegedragen, de rest verdringt 
ze.  

“Pa en Ma Chalmet en alle 
broers en zussen hebben mij in 
mijn jeugdjaren onvergetelijke 
momenten bezorgd”, zegt 
Rachel overtuigd. Samen kijken 
we nog even naar de oude foto’s 
en opnieuw komen we onder de 
indruk van dat schoon gezin uit 
Rieme…  
 

Rachel en Georges Houyet op hun huwelijksdag 
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Op bezoek bij Albert Chalmet, rue des 6 deniers, Lappion, 
Frankrijk 

Albert en Marie, dat noem ik nog eens een koppel. Moet ge ze hier 
zien in hun groot leeg huis nadat die ganse zwerm kinderen (hoeveel 
zijn het er ook al weer - 16 dacht ik) het huis is uitgevlogen. Of toch 
bijna.. alleen Laurent, de jongste, 28 jaar, woont nog in de ouderlijke 
woning. Die woning dat moet ge ervaren. Een boerderij waarvan het 
huis is moeten meegroeien met het aantal kinderen dat als de 
regelmaat van een klok voortschreed. Als je naar de 
gastenslaapkamer gaat moet je 2 trapkes af, dan 16 trapkes op, dan 
4 af, dan weer 3 omhoog.. of zo iets. Hoe was het ook al weer. En het 
toilet vind je door eerst rechts, dan links dan weer rechts en tenslotte 
links af te slaan. Misschien moeten er wel wegwijzers komen.. 

(grapje!) 

Albert is nu 75 en echt moegewerkt. Hij was een landbouwer van het stevige soort; ge 
weet wel, zoals Permeke ze zo mooi kan schilderen. Maar nu is dat voorbij; een 
vervelende suikerziekte doet hem sukkelen bij het stappen en hij is een beetje hardhorig 
geworden, al luistert hij met ontzettend veel genoegen naar cassetjes met franse 
volksmuziek (accordeon, fluit, zang) uit de streek van Auvergne. Hij zit dan mee te 
neuriën in zijn gemakkelijke stoel bij het venster. 

“Ik zal u eens iets laten zien” zegt hij. Hij schuifelt in zijn slaapkamer en komt terug met 
een foto van een oude tractor. “Kijk, 
hier hebbe ‘k ik nog mee gereeên”, 
in zijn oubollig vlaams beschrijft hij 
het vehikel van voor de oorlog, één 
van de eerste tractoren zou ik 
geloven. Hij is geboren in Frankrijk 
en heeft hier altijd gewoond, maar 
zijn ouders waren Vlaams en daar 
komt zijn stotterend Vlaams nog 
vandaan (dat moet dus wel “oud 
Vlaams” zijn, denk ik zo). Hij 
herinnert zich nog zijn bezoek aan 
Ertvelde Rieme, lang geleden (dat 
moet zo in de jaren dertig zijn). 
Bezoek aan nonkel Victor (moeder 
van Rachel), en aan nonkel Petrus 
“aan den anderen kant van den voârt” en zijnen staminee. 

Hij trouwde met Maria Van De Voorde, een rasechte Vlaamse uit Vosselare en samen 
hadden ze zo’n rijke kroost. Nu tellen ze al 6 achterkleinkinderen dus de kinderen en 
kleinkinderen zijn ook niet bij de pakken blijven zitten. Vorig jaar hebben ze hun gouden 
huwelijksverjaardag gevierd en ze waren allemaal daar. Ze konden niet allen op één foto 
dus hebben ze er drie gemaakt: één met de kinderen, één met de mannelijke klein- en 
achterkleinkinderen en één met de vrouwelijke kleinkinderen en achterkleinkinderen. De 
toekomst is verzekerd. 

Maria is een vrouw van kleine gestalte maar zeer energiek en vooral ook zeer belezen. 
Ze vertelt over de kathedraal van Laon, in de buurt, als één van de mooiste vroeg-
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gotische kathedralen in Frankrijk, “veel schuuner dan die van Reims”. En dat in het 
vroege Franse / Gallische rijk de koningen nog in Laon hun vaste stek hadden. Ik vraag 
“Clovis?”, maar dat wist ze zelf ook niet meer. Was Clovis niet gedoopt in Reims? Ik 
moet dringend mijnen geschiedenis nog eens gaan opfrissen. 

Maria toont me foto’s, met al haar nakomelingen en noemt ze één na één op: Suzanne, 
Marcel, Denise, Martine, Marie Agnès, .. Het moet een voortdurende oefening in 
hersengymnastiek zijn om dat allemaal bij te houden. Verjaardagen kent ze niet van 
buiten. Daar heeft ze een bierkaartje voor dat ondertussen helemaal is volbeschreven 
met geboortedata. Daar vind ik nog wat gegevens voor het stamboomarchief. 

Als ik naar oude foto’s vraag beginnen ze beiden over “de grote brand”. Alles is 
verbrand; bijna niets is overgebleven. Die grote brand daar 
wil ik meer over weten. 

“In augustus ‘44, de bevrijding was nabij, woonde Albert bij 
zijn ouders, Edmond en Martha Van Ruymbeke, zijn broers 
en zusters (hij was de oudste van zeven) in Taveaux (zo’n 
50 km ten noorden van Reims), waar zij uitgebreid het land 
verbouwden. De Amerikanen waren in de buurt om Taveaux 
te bevrijden en een overmoedige slimmerik van het dorp 
dacht dat het moment gekomen was om weerwraak te 
nemen op de nog aanwezige Duitsers en nam een jeep met 
SS’ers onder vuur. Een ervan werd gedood.  

Edmond kende echter de Duitsers van de vorige oorlog ‘14-
’18 en vreesde (terecht) voor de reaktie van de Duitsers. Hij 
verzamelde zijn gezin en dwong hen uit het dorp weg te 
vluchten met wat proviand om zogezegd op het veld te gaan 

werken. Edmond had juist geraden: de Duitsers kwamen en 
hun wraak was hartverscheurend. Ze brandden het hele dorp 
Taveaux plat, 22 mensen overleefden de gruwel niet. Tot 
overmaat van ramp werd zoon Marcel doodgeschoten toen hij 

met paard en kar niet in de holle wegen wou rijden om zo verscholen te blijven, maar 
boven op het veld liep omdat het daar sneller ging.” 

Het doet duidelijk nog pijn, na al die jaren. 

Van enkele kennissen hebben ze toch nog wat foto’s kunnen recupereren, maar de trots 
is toch een prachtige ingekaderde foto daterend van omstreeks 1902 van het gezin 
Durand Chalmet, stamvader van de groene tak. Die foto mag je zeker niet missen in het 
boek, zegt Albert fier. 

En Roger Van Hijfte, nu 84, zoon van Emma Chalmet (broer van Edmond) woont hier 
ook nog, maar hij is niet goed meer te been. Emma was getrouwd met Louis Van Hijfte 
uit Ertvelde en ook naar deze streek gekomen in het noorden van Frankrijk omdat er hier 
nog veel plaats was en veel vruchtbare grond om aan landbouw te doen. 

We nemen afscheid. Naar de reünie komen zal moeilijk zijn, reizen is niet meer voor hem 
weggelegd, zegt hij. We vragen nog dat zij er op zouden aandringen dat er toch een 
delegatie van kinderen/kleinkinderen zou komen. We hopen nu maar dat het lukt. 
 

Marcel Chalmet, slachtoffer 
van de Duitsers bij de 
verwoesting van Taveaux 
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Durand CHALMET (1842-1927)
& Julia HELDERWEIRDT (1851-1932)

Leonie-Marie CHALMET (1871-1943)
& Bernard VAN HOOREBEKE (1845-1918)

Jan CHALMET (1876-1946)
& Juliana HERTLEER (1867-1950)

Stephanie CHALMET (1876-1964)
& Petrus SLOCK (1874-1937)

Emma CHALMET (1878-1939)
& Louis VAN HIJFTE (1878-1948)

Petrus CHALMET (1881-1967)
& Honorine DE GUCHTENAERE (1882-1974)

Camiel CHALMET (1883-1904)

Edmond CHALMET (1886-1970)
& Martha VAN RUYMBEKE (1902-1964)

Victor CHALMET (1890-1971)
& Celina RAES (1891-1970)

Louise Marie CHALMET (1893-1975)
& Petrus HAERINCK (1887-1960)

Foto van ca. 1905, vlnr: 
boven: Edmond, Camille, Léonie, 
          Stéphanie, Victor, Jean, Petrus, 
          Emma 
onder: vader Durand, Louise en  
          moeder Julie 
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Edmond CHALMET (1886-1970)
& Martha VAN RUYMBEKE (1902-1964)

Albert CHALMET (1922-)
& Maria VAN DE VOORDE (1924-)

André CHALMET (1924-1983)

Marcel CHALMET (1926-1944)

René CHALMET (1929-)

Hilaire CHALMET (1931-1984)

Madeleine CHALMET (1935-)
& Pierre RAVAUX

Madeleine CHALMET (1935-)
& René DUCHESNE

Hélène CHALMET (1937-)
& Leon CHATELAIN

het gezin van Edmond en Martha: 
boven vlnr: René, Madeleine, André, Maria echtgenote Albert, Albert, Hélène en Hilaire 

onder: vader Edmond en moeder Martha 
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Albert CHALMET (1922-)
& Maria VAN DE VOORDE (1924-)

Suzanne CHALMET (1947-)
& Marc MENARDAIS (1944-1991)

Marcel CHALMET (1948-)
& Françoise VERON (1950-)

Denise CHALMET (1949-)
& Jannick MOUCHET (1946-)

Martine CHALMET (1950-)
& Dominique DOREMUS (1947-)

Marie Angnès CHALMET (1951-)
& Gerard DUPONT (1946-)

Remi CHALMET (1953-)
& Joelle MARTIN (1954-)

Marie-Hélène CHALMET (1954-)
& Joel LELOUP (1950-)

Marie-Hélène CHALMET (1954-)
& Didier MAHU

Etienne CHALMET (1956-)
& Claudine GILBERT (1957-)

Pierre CHALMET (1957-1987)
& Eveline QUENNESON (1958-)

Bernadette CHALMET (1958-)
& Jacky HERBIN (1952-)

André CHALMET (1960-)
& Geraldine GUERIN (1959-)

Véronique CHALMET (1961-)
& Joel BOURDON

Jean CHALMET (1962-)

Dominique CHALMET (1964-)

Laurent CHALMET (1968-)

Voor de deur van de boerderij aan het einde van 
de rue des 6 deniers in Lappion 
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Het gezin van 
Victor en 
Celina en hun 
huwelijksfoto 

Op bezoek in Taveaux bij de familie: 
Edmond, Hilaire, Jeanine, Bernard, Hélène, 
Rachel, Martha, Georges Houyet, René 

Victor CHALMET (1890-1971)
& Celina RAES (1891-1970)

Maria CHALMET (1911-1981)
& Gerard VAN DE KERCKHOVE (1908-1981)

Martha CHALMET (1914-)
& Alfons VAN HECKE (1921-)

Martha CHALMET (1914-)
& Petrus HOLLEVOET (1912-1980)

Henri CHALMET (1916-1986)
& Yvonne WIBO (1920-)

Roger CHALMET (1917-1996)
& Anna PELEMAN (1915-)

Anna (Leona) CHALMET (1920-)
& Georges CAPPOEN (1920-1966)

Anna (Leona) CHALMET (1920-)
& Victor DE VYLDER (1921-1974)

Rachel CHALMET (1924-)
& José LUCAS (1920-)

Rachel CHALMET (1924-)
& Georges HOUYET (1917-1989)

Suzanne CHALMET (1926-)
& Lavern "Jimmy" WHITE

Albert CHALMET (1930-)
& Ediane MIGOM (1928-)

Robert CHALMET (1932-)
& Georgette VAN BOUCHAUTE (1932-)


