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hoofdstuk 11 
DE ORANJE TAKDE ORANJE TAKDE ORANJE TAKDE ORANJE TAK    

VAN KAREL CHALMETVAN KAREL CHALMETVAN KAREL CHALMETVAN KAREL CHALMET    

SOCIAAL BEWOGEN TAK 
 
Momenteel nog een grote tak, maar dat vermindert omdat ook in deze tak het aantal 
vrouwelijke Chalmets de bovenhand heeft. Dat is zo in nogal veel takken (behalve de 
groene dan misschien).  
 
Wat ook opvalt in deze tak is de armoede van de vroege generaties en het diep 
katholieke geloof waarin de gezinnen werden opgevoed. Het interview met Margriet 
Misseghers verduidelijkt hoe het er aan toeging in die moeilijke jaren in het begin van 
deze eeuw. 
 
Die grondvesten hebben duidelijk geresulteerd in geëngageerde familieleden. Zo 
vermelden we toch heel bijzonder Rik Celie, zoon van Mariette Chalmet, zelf zelf zeer 
gewaardeerd  lid van het Chalmet comité 1997 en aktief lid van Ziekenzorg Wachtebeke. 
Rik is doctor in de geneeskunde en besloot een aantal jaren geleden om met het gezin 
naar Bolivia (Zuid-Amerika) te trekken om er geneeskundige zorgen te verstrekken aan 
de bevolking van een heel verspreid gebied in de bergen waar anders nooit een dokter 
komt. Geneeskunde op zijn best en humane hulpverlening waar onze kleine bijdragen tot 
het niets bij wegzinken. De Nederlandse televisie heeft er onlangs een vrij uitgebreide 
reportage over vertoond en daarin zagen we hoe hij in uiterst moei-lijke omstandigheden 
dit werk verricht. We zijn fier zo’n familieleden in onze rangen te tellen. 
 
 

Julie (Juliana), Eulalie en Louise 
Chalmet met Margriet Missighers 
rechts als kind. Het naam van het 
kindje links in het midden is ons 
onbekend. 
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Op bezoek bij Margriet Misseghers, Kerkstraat, 22, Wachtebeke 
 
Margriet is de dochter van Jozef Misseghers en Juliana Chalmet, kleindochter van Karel 
en Melanie De Mulder. 
 
Bij het binnenkomen liggen de souvenirs al op ons te wachten : de groepsfoto van het 
gezin van Karel Chalmet, de doos met kleine herinneringen… 
 
“En of ik blij ben dat je me iets komt vragen over mijn Peetjen Chalmet!” Dat is haar 

eerste welkomstgroet en praten doet ze graag en vlot. 
“Peetjen Karel en Melanie De Mulder kregen acht kinderen, 
van elks vier… Een groot gezin betekende in die tijd vooral 
hard werken om te kunnen overleven. De boerderij van 
Peetjen Karel was op Walderdonk waar nu burgemeester De 
Vliegher woont. De zonen Frans, Jan, Petrus en Honoré 
gingen samen met vader Karel werken in Terdonk op het 
schip Den Barkenman. De dochters bleven op de boerderij 
werken bij moeder Melanie. Ik hoorde mijn moeder Julia 
dikwijls vertellen hoe zwaar het werk daar was tijdens de 
koude winters : ze trokken te voet naar Terdonk en bleven 
daar een ganse week; het kon zó koud zijn dat hun blote 
handen bijna vastvroren aan de koude stalen ladders van het 
schip. Ik heb dat verhaal zo dikwijls gehoord alsof ons 
moeder ons deze trieste herinneringen wilde meegeven om 
ons erop te wijzen hoe goed we het later hadden…  
 
Hoe dikwijls heeft ze niet het verhaal gedaan van haar broer 
Jan die als 13-jarige koeter werkte op Rostijne en die op een 
winteravond -

toen er weinig werk was op de boerderij 
waar hij werkte - nog vlak vóór het 
avondeten werd ontslagen, waardoor hij dan 
ook niet meer moest meeëten! Dat verhaal 
maakte ons moeder altijd triestig en 
opstandig. Jan kwam al wenende en 
verkleumd van de kou thuis, bang omdat hij 
zijn werk kwijt was en om wat ze er thuis 
zouden van zeggen - hij deed toch goed zijn 
best. Moeder Melanie zat juist verse 
hoofdvlakke uit te delen aan het verenigde 
gezin want er was die dag juist een varken 
ge-slacht en nonkel Jan werd door de 
anderen getroost. Maar iedereen zal met 
wrok en opstandigheid in het hart omdat de 
arme mensen zo machteloos waren… 
 
Karel Chalmet ging iedere week naar de 
hoogmis met het ganse gezin: het geloof gaf 
hen sterkte om vol te houden en ze konden 
er bidden om betere tijden. En vader Karel 
ging na de mis nog naar de meetings die 
een steeds groter succes kenden. De 
‘heethoofden’ van toen beloofden de 

Margriet als kind 

het verjaardagslijstje van Juliana dat steeds in 
haar kerkboek zat. 
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werkmensen betere tijden en Karel deed niet mee met de katholieken die de meetings 
probeerden te storen door met hun “kloefen” tegen elkaar te slaan. Ons moeder Julia 
vertelde altijd dat Peetjen Karel toen al zei: “Die mannen zullen het nog maken, de kleine 
man moet zich groeperen anders zal het nooit beter worden.” “ 
 
Margriet hield zó veel van Meetjen en Peetjen Chalmet, en de 
herinneringen aan het boerenleven van die tijd hebben haar 
vroegste kinderjaren gekleurd… 
 
“Ik weet nog zo goed hoe ik als klein meisje met mijn kroeske 
meetrok met Peetjen als hij ging melken : dan liet hij op speelse 
wijze de eerste melk van ver in mijn kroeske stroelen, en die melk 
was zo warm en voedzaam. Ja, dan waren de koeien nog 
gezond!”  
 
“ En de Nieuwjaarsgiften, vielen die wat mee? “ vragen wij 
terloops. 
 
“ Iedereen kreeg nen lekkerkoek met wit gesmolten suiker 
gegarnierd en met een chocolade postuur daar bovenop. Alle 
lekkerkoeken stonden in de voorplaats opgesteld en wat waren wij 
toch content!” Ze mijmert luidop: “ Geef dat nu ne keer aan de 
kinders?” Wij merken op dat ze veel herinneringen heeft aan de 
familie van moeder Julia Chalmet. “ Ik heb mij altijd nen Chalmet 
gevoeld, ons moeder heeft mij dat sterk gevoel meegegeven. Ik 
hield van mijn Meetjen en mijn Peetjen: als kind voelde ik er mij 
geborgen en samen met mijn zus was ik er steeds welkom. Mijn 
vader Misseghers wilde niet boeren en werd douanier. Zo was 
moeder ook de boerenstiel ontgroeid maar wij bleven de kinderen van het hof Chalmet. 
 
Schrijf toch maar op dat ik fier ben dat ik Chalmetbloed heb want kent gij enen Chalmet die 
nen luiaard is, of nen dief, of nen bedrieger? ‘t Is allemaal fel volk geweest!” Ze 
onderstreept in kracht van woorden dat het de waarheid is… “ Spijtig dat mijn moeder dit 
niet meer kan lezen.” Margriet wordt emotioneel en wij beloven haar dit alles op te schrijven 
voor de generaties die komen zullen… 
 

Jozef MISSEGHERS (1882-1956)
& Juliana CHALMET (1889-1976)

Margriet MISSEGHERS (1913-)

Rachel MISSEGHERS
& Emiel PIESSENS (-1997)

moeder Juliana 

het gezin van Jozef en Juliana bestond 
uit twee kinderen: Margriet en Rachel. 
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Karel CHALMET (1849-1933)
& Melanie DE MULDER (1853-1928)

Marie Ludovica (Louise) CHALMET (1873-1944)
& Jozef CREVE (1873-1948)

Frans CHALMET (1875-1965)
& Clementina VAN RENTERGHEM (1876-1954)

Clementina CHALMET (1877-1877)

Jan CHALMET (1879-1957)
& Marie-Louise DE CALUWE (1876-1907)

Jan CHALMET (1879-1957)
& Marie DE WEVER (1882-1951)

Petrus CHALMET (1880-1957)
& Marie HEYE (1885-1974)

Eulalie CHALMET (1883-1950)
& Benonie VERBIEST (1876-1953)

Theofiel CHALMET (1886-1890)

Marie Louise CHALMET (1887-1936)
& Henri DE WULF (1881-1957)

Juliana CHALMET (1889-1976)
& Jozef MISSEGHERS (1882-1956)

Philemon CHALMET (1893-1905)

Honoré CHALMET (1895-1971)
& Margaretha DE CALUWE (1901-1978)

 

Marie Louise Chalmet 
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Frans CHALMET (1875-1965)
& Clementina VAN RENTERGHEM (1876-1954)

Martha CHALMET (1901-1973)
& Edgard BUYSSE (1895-1966)

Bertha CHALMET (1902-1987)
& René VAN DER EEDT (1901-1954)

Marie Louise (Mietje) CHALMET (1904-1994)
& Eduard VANDERPER (1904-)

Alfons CHALMET (1905-1953)
& Irma SCHAUT (1912-)

Emma CHALMET (1907-1908)

Julianna CHALMET (1911-1912)

Irene CHALMET (1913-1989)
& Theofiel DE GRONCKEL (1911-1979)

Cyrille CHALMET (1918-1920)
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Alfons CHALMET (1905-1953)
& Irma SCHAUT (1912-)

Mariette CHALMET (1935-)
& Hubert CELIE (1932-1983)

Lucien CHALMET (1939-)
& Odette CLAEYSSENS (1942-1980)

Lucien CHALMET (1939-)
& Christianne NOET (1953-)

Laurette CHALMET (1944-)
& Dirk VERBEKEN (1943-)

Etienne CHALMET (1948-)

Eric CHALMET (1950-)
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Petrus CHALMET (1880-1957)
& Marie HEYE (1885-1974)

Madeleine CHALMET (1905-1985)
& Arthur MISSEGHERS (1896-1985)

Martha CHALMET (1907-1976)
& Alfons VAN DER GRACHT (1902-)

Martha CHALMET (1907-1976)
& Raymond VERLEY (1903-1966)

René CHALMET (1908-1908)

Marie CHALMET (1909-1909)

“Petrus is op geen 
enkele foto te zien”, 
of toch bijna geen 
enkele... maar hier 
staat hij toch, 
helemaal rechts ter 
gelegenheid van een 
jubilee van Martha (?)  

Een vrouwelijk viergeslacht in de oranje 
tak:  
overgrootmoeder Marie, 
grootmoeder Madeleine, 
moeder Marcella 
en kleine Hilde 
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Gezin Benoni en Eulalie Verbiest, met Elvire, 
Albert en Marie-José 

Gezin Honoré en Margriet, met kinderen Leon en 
Suzanne 

Eulalie Chalmet 


