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hoofdstuk 6 
DE RODE TAKDE RODE TAKDE RODE TAKDE RODE TAK    

 VAN LOUIS CHALMET VAN LOUIS CHALMET VAN LOUIS CHALMET VAN LOUIS CHALMET    

De rode tak is een eerder kleine tak maar zoals zo 
dikwijls: klein maar dapper.  
 
De tak heeft zich uitgewaaierd vanuit Sint-Kruis 
Winkel naar Terdonk, Doornzele, Wachtebeke, 
Zaffelare. 
 
Een tak met nogal wat handerlaarsbloed in de aderen. De kinderen van Petrus  
bijvoorbeeld waren allen heel aktief in het verhandelen van groenten en fruit dat ze 
gingen opkopen of gaan plukken. Het verhaal dat Leopold, zoon van Petrus, ons vertelt 
illustreert die natuur uitvoerig. 
 
Maar er is ook de fietsenmaker Dirk, achterkleinzoon van Leopold uit Wachtebeke die 
ons zijn uitvinding uitlegt: de “roadbooklezer” - nuttig wanneer je met een zware motor op 
uitstap wil. Dirk is tevens “takbaas” van de rode tak en hij en Marleen hebben daarbij de 
grote eer de jongste Chalmet op de reünie te willen tonen; het gaat om Robin die eind 
vorig jaar werd geboren.  
 
Naast handelaren vinden we ook Marie-Louise, kleindochter van Petrus, die sinds kort  is 
benoemd tot gemeentesecretaris van Sint-Niklaas, een niet te onderschatten functie in 
zo’n grote stad. 

Louis CHALMET (1841-1916)
& Delphina VAN DE VOORDE (1847-1925)

Juliaan CHALMET (1875-1949)

Clementina CHALMET (1876-1964)
& August BAUWENS (1872-1931)

Leopold CHALMET (1878-1958)
& Elisa VAN DER VELPEN (1879-1955)

Petrus CHALMET (1880-1951)
& Marie VAN ACKER (1881-1942)

Isidoor CHALMET (1883-1963)
& Marguerite GOUWY (1895-1968)

Isidoor CHALMET (1883-1963)
& Martha VAN DER VELPEN (1891-1930)

Isidoor en Marguerite in Terdonk 
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Op bezoek bij Leopold Chalmet, Doornzeledries, 41A, Doornzele. 
 
Wij zijn welkom, de koffie geurt al als wij die zondagmorgen worden opgewacht door 
Leopold en Elisabeth. Wij stellen hem gerust want we zien het meteen: Chalmets kunnen 
ook zenuwachtig zijn. 
 
Als er moet verteld worden over vroeger stralen zijn ogen direct rust uit. We kijken naar 
de foto van het gezin en hij wijst zijn vader aan. 
 
“Mijn vader was Petrus Chalmet en wij woonden in de Jaak Janssensstraat in Terdonk. 
Voor die tijd hadden wij een grote boerderij: drie hectaren weideland en acht koeien, dat 
was al iets! Ons vader kocht ons stee voor 120.000 frank en hij was de baas thuis, -ons 

moeder was heel wat milder. Hij verdeelde het werk en 
controleerde of het gedaan werd: commanderen en 
controleren, zo was ons vader… Ooit werkte hij op een 
baggerboot, daarna kon hij een goed beklant café in 
Terdonk overnemen; ons groot gezin lokte veel volk naar ‘t 
café. Ja, ze kwamen niet alleen voor ons Irma en Elisa, er 
werd gelachen en gedronken en na de zondagsmis was ‘t 
bakske vol.  
Daarnaast hadden we nog een melkronde, die deed ik 
samen met Elisa. Wij trokken met paard en kar rond om de 
melk te bedelen.” 
 
“Nooit water bij de melk gedaan?” vragen wij. 
 
Hij lacht ondeugend maar geeft geen antwoord. Dat het 
paard zo’n schrik had voor auto’s staat hem nog levendig 
voor de geest. 

 
“Meermaals sloeg de melkkar bijna om wanneer het paard angstig steigerde…” 
 
“Paarden zijn soms gelijk de vrouwen: ge moet ze weten in den toom te houden.” 
merken we zelf op. 
 
“Mijn vader en zijn broer waren vooral fruithandelaars, wij kochten boomgaarden halfrijp 
fruit op en als de koop rond was hoopten we maar dat er geen stormweer kwam, want 
dat kon heel wat verschil maken in het oogsten. Heel de familie moest mee helpen 
trekken, kwestie van zo rap mogelijk het fruit in rieten mandjes naar Hull te verschepen. 
Na de oorlog in ’45 stond de prijs van het fruit zo hoog dat we eens voor ons 9 ton fruit 
108.000 frank ontvingen!” 
 
“Er werd een pint gedronken zeker, wanneer zulke zaken gedaan werden?” 
 
“Die dronken wij anders óók!” merkt hij droog op en zijn vrouw knikt instemmend met het 
hoofd. “De tweede maal dat het fruittransport naar Hull moest doorgaan stortte de prijs 
van het fruit in elkaar en we zijn zelfs niet uit de kosten geraakt… Vader Petrus heeft 
daar nadien lang van wakker gelegen en het verhaal van deze mislukking werd steeds 
opnieuw verteld.” 
 
Tegenslagen kenden de Chalmets ook in de J. Janssensstraat, maar hun optimisme 
haalde het steeds.  
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Leopold liep school bij de Broeders van Liefde tot zijn 17 jaar en stopte als de oorlog 
uitbrak. 
 
“ De oorlog heb ik zeer intens beleefd. Alle jonge gasten werden toen gedeporteerd naar 
Duitsland om er tewerkgesteld te worden hetzij in de fabrieken, hetzij bij de boeren. In 
Winkel vertelden ze dat ge de sergeant kon uitkopen met toebak en zo kondt ge bij de 
boeren terechtkomen want daar was er eten, hé?” 
 
Wij schrikken even: werd er toen ook al uitgekocht? 
 
“ Firmin Eeckman,  Verschraegen en Remi Van Assel hebben 26 maand in Duitsland ge-
werkt!” Hij zucht diep als hij verder gaat met het verhaal en herinnert zich plots: 
 
“ Ik was aan ’t ploegen en ineens kwamen Engelse jagers laagscherend over de velden ons 
beschieten. Ik plofte mij op de grond en ik dacht: ‘t Is gedaan met Leopold! Hoe dat ik zoiets 
overleefd heb!”  
 
Het tij keerde: in het café leerde Leopold Elisabeth De Keyzer kennen en in 1951 huwden 
ze. Katrien is hun dochter, gehuwd met Walter Lardenoit, met twee schattige kinderen 
Yannick en Dominique. 
 
Net als de koffie een tweede maal wordt bijgevuld komen de kleinkinderen binnen. 
Grootvader Leopold straalt opnieuw als hij ze aan ons voorstelt en Meme steekt al snoepjes 
toe zonder dat erom gevraagd wordt. 
 
We gaan verder met Leopold’s verhaal: 
“ ‘k Heb veel stielen gedaan: was er geen geld meer mee te verdienen, dan begon ik wat 
anders. Ik nam de bierronde over van mijn doopmeter Margriet Van Acker en Adolf 
Itterbeke en ik breidde de zaak nog uit. Die van Terdonk en Winkel dronken graag en ik 
verkocht goed. Bij Verdegem heb ik nog 11 jaar meel verkocht, propere stiel en ge kwam 
onder de mensen, hé! En dat is belangrijk voor de Chalmets… 
Daarna ben ik patattenkoopman geworden samen met mijn broer Louis: we zijn altijd za-
kenmensen geweest, we keken van waaruit de wind waaide.” 
 
Hij lacht tevreden en zijn vrouw beaamt met de nodige aanvulling: “ ‘t Zijn geen handige 
mannen: liefst zelf niet te veel werken maar zien dat er gewerkt wordt.” Het lijkt ons een 
goed recept om door te geven. 
 
“ Dan werd de fruitwinkel in Ertvelde geopend, dicht bij apotheker Schelfhout en daar deden 
we goede zaken. Er werd fruit gekocht bij de boeren, eerst zelf geplukt en dan verkocht in 
de winkel. Ik was gekend voor mijn spotprijzen van de kleine druifjes.” 
 
 Leopold bleef in Ertvelde tot hij enkel nog aan ontspanning wilde denken en de 
pensioenleeftijd zelf vervroegde tot 57 jaar.  
 
“ Ik kocht hier de oude jongensschool en brak ze steen voor steen af, kuiste ze allemaal en 
ze werden herbruikt voor ons huis. Zelf bouwen zag ik niet zitten.” 
 
“ Veel te veel werk met krulbollen!” komt zijn vrouw tussen. Meteen schieten we raak als we 
om uitleg vragen over wat ‘krulbollen’ eigenlijk is? 
 
We krijgen een gloednieuw exemplaar in de handen geduwd en aan de uitleg te horen lijkt 
ons dat we nu echt met een kenner te maken hebben.  
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“ Moet je er soms een kopen? “ vraagt de zakenman. “ Dat is nu mijn grote hobby, zelf 
krulbollen laten draaien en ze verkopen. “ Gevaarlijk terrein. Elisabeth komt opnieuw 
tussen: 
 
“ Thuis moet ge hem alleen in de voornoene iets vragen. Alle 
achtermiddagen is hij gaan bollen! Nooit thuis, mens! “ 
 
“Ieder Chalmet heeft zijn eigenaardigheidje…” merken we op uit 
eigen ervaring. Wij voelen mee met Elisabeth want we hebben 
ook jaren met een Chalmet geleefd! Voor zoveel begrip krijgen 
we een extra koekje toegestopt. 
 
Of hij nog tijdig zal zijn voor de zoveelste bolling? Hij kijkt op de 
klok en we zien net in het naar buitengaan op de schouw een 
prachtige reeks bekers staan die hij behaalde met de 
bolwedstrijden. We lezen: Kampioen van het Waasland, van 
Oost-Vlaanderen, van België, Europees Kampioen en 
Wereldkampioen!!! 
 
“ Wereldkampioen ! “ 
 
“ Ja, want in dat jaar werden er alleen maar in België kampioenschappen georganiseerd, 
dan is het natuurlijk wat gemakkelijker om wereldkampioen te worden! “ 
 
We worden even stil en beseffen nu pas dat we een groot man geïnterviewd hebben: 
Leopold Chalmet!!! 
 
 
 
  
 

huwelijksfoto Leopold en Liesbeth 
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Op bezoek bij Dirk Chalmet, Kalve 62, Wachtebeke 
 
Dirk, we hebben gehoord dat gij “uitvinder” zijt.. Leg eens uit. 
“Uitvinder, uitvinder..? Ge bedoelt mijnen Roadbooklezer zeker?” 
(slik), roadbooklezer, wat is dat voor iets? 
 
“Wel, dat zit zo: Motorrijders rijden voor hun plezier grote tochten die uitgestippeld zijn en 
beschreven in roadboeken. Dat zijn korte wegbeschrijvingen op papier die gratis worden 
ter beschikking gesteld van leden van motorbike clubs. Dat is allemaal mooi maar 
wanneer je op zo’n motor zit, dan moet ge elke keer stoppen om te kijken waar ge nu 
moet afslaan en wat er straks nog allemaal komt, om maar niet te spreken van het 
nemen van een ander blad. Dat stoppen is maar niets; zeker niet voor een motorrijder. 
Dus daar heb ik iets op gevonden: de roadboeklezer” 
 
Klinkt een beetje uit een andere dan mijn wereld dus vraag ik, nog niet helemaal  
overtuigd, hoe dat “spul” werkt. 
 
“Kijk, hier heb ik er één (zie foto van een roadboeklezer bij ‘sponsoring’,achteraan dit 
boek). Ge schuift de weginstructies onder het plastic rolletje, en die kunnen allemaal 
opgerold worden in mijn lezer. Het zit onder plastic zodat het niet nat kan worden. De 
zuignapjes onderaan laten toe om het te monteren op de benzinetank van de motor 
zodat de rijder met één oogopslag de instrukties kan lezen en met een simpele 
handomdraai de bladzijden kan doordraaien naar een volgend deel van de 
weginstrukties.” 
 
Ik begin onder de indruk te raken. Dit zit vernuftig in mekaar. Maar ‘k blijf nog even 
doorvragen, zo van.. zijn daar wel kopers 
voor? 
 
“Ik heb er nu al meer dan honderd verkocht 
(ze kosten zo’n 2500 F ‘t stuk) en er is zeer 
grote interesse van alle motorclubs, zelfs tot 
in ‘t buitenland. Het BMW clubjournaal blad 
heeft mijn toestel aan een langduurtest 
onderworpen en zeer goed bevonden. Kijk 
maar” 
 
In het clubblad lees ik: “Het is handig, 
waterdicht, roestvrij, snel de- en 
monteerbaar en vooral een slimme, 
eenvoudige en degelijke construktie. 
Bovendien is het nog best te betalen. Mijn 
eindbeoordeling is dan ook zeer positief. Na 
meerdere duizenden kilometers intensief 
gebruik onder diverse 
weersomstandigheden kan ik enkel 
vaststellen dat de roadbooklezer zijn prijs 
zeker waard is.”  Dit volgens Marc 
Roofthooft, tester van dienst... 
 
Nu helemaal overdonderd denk ik toch dat hij dit toestel beter zou patenteren. 
“Patenteren, ja jong, dat kost zowat 100.000 frank en dat is toch wat veel. Kijk, ik heb er 
nu ook een gemaakt voor A4 formaten - iets groter dus - voor autorallyrijders. Ik maak ze 

Een mannelijk viergeslacht uit de rode tak: 
Dirk, Cédric, Prudent en Carlos 
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Leopold CHALMET (1878-1958)
& Elisa VAN DER VELPEN (1879-1955)

Louis CHALMET (1899-1970)
& Anna SLOCK (1903-1974)

René CHALMET (1923-1951)
& Julia NIMMEGEERS (1930-1986)

Freddy CHALMET (1949-)
& Denise SCHEPENS (1952-)

Roger CHALMET (1927-)
& Marie-Louise BOGAERT (1926-)

Dany CHALMET (1949-)
& Marianne DEMAREST (1954-)

Dany CHALMET (1949-)
& Marleen WILLEMS

Annie CHALMET (1955-)
& Patrick LANDUIT

Jean-Claude CHALMET (1960-)

Prudent CHALMET (1901-1989)
& Alice SLOCK (1901-1991)

Carlos CHALMET (1926-)
& Gaby CLAEYSSENS (1931-)

Eric CHALMET (1952-)
& Linda DE VRIENDT (1957-)

Dirk CHALMET (1960-)
& Marleen DE SMET (1962-)

André CHALMET (1930-)
& Simonne DE WILDE (1933-)

Leopold Chalmet en zijn “gevolg” 

Louis en Prudent als 
brave jonge heren 
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Petrus CHALMET (1880-1951)
& Marie VAN ACKER (1881-1942)

Louis CHALMET (1907-1990)
& Camilla VAN VERDEGHEM (1904-1978)

Frans CHALMET (1909-)
& Cyrilla WELDERWEIRDT (1913-)

Jules CHALMET (1910-1993)

Irma CHALMET (1913-)
& Richard VAN HOVE (1909-1996)

Elisa CHALMET (1915-1990)

Florimond CHALMET (1919-1989)
& Zoë DE SMET (1920-)

Leopold CHALMET (1922-)
& Elisabeth DE KEYZER (1927-)

Isidoor CHALMET (1924-)
& Gabrielle VAN DE CAPELLE (1933-)

Petrus Chalmet 
met de prachtige snor 

huwelijk Florimond en Zoë 


