"ZO(E)T VAN ZOTTEGEM" :
Geleid bezoek aan de Egmontstede (en nog véél méér)
Zondag 13/02/2011 om 14u00

Laatste eerbewijzen van de Brusselse Schuttersgilde
aan Egmont en Horne (L. Gallait)
(schilderij in de Oude Raadszaal van het voormalige Stadhuis van Zottegem,
- bevindt zich in heel groot formaat - in het Musée des Beaux Arts in Doornik).

De Stad Zottegem is geplaagd met een gekend drieletterwoord in zijn naam, maar de naam is afkomstig
van het Germaanse Sutto-inga-haim wat betekent hoeve van de familie van "Sutto"; "Sutto" was een
Germaanse naam en betekent "de zoete" (Wikipedia). Een andere bron spreekt van Swotto, die speels
Sotto werd genoemd.
Dit neemt niet weg dat Graaf Lamoraal van Egmont (1522-1568) wel degelijk 'zot' van Zottegem was :
hij had hier zijn lievelingsresidentie (naast residenties in Gavere en Gaasbeek). Hij liet in Zottegem zo
veel tastbare herinneringen na, dat men terecht men spreekt van Zottegem, de "Egmontstede" : zijn
kasteel (momenteel gemeenteraadszaal en bibliotheek); zijn grafkelder, waarin hij op reeds op amper 46
jarige leeftijd belandde na zijn onthoofding mét een zwaard (voorbehouden voor de adel) op de Grote
Markt te Brussel; zijn (doorkliefde) halswervel bewaard in een reliekschrijn dat zich bevindt in de oude
Raadszaal van het voormalige Stadhuis, twee mooie Egmontschilderijen (waaronder het hierboven
getoond Laatste Eerbewijzen van L. Gallait), Egmontbier, twee identieke (!) standbeelden...
Zottegem is ook een zoete stad : er zijn diverse chocolatiers (mét verbruikszaal) : Kardany (Zavel 6),
huis Vande Sande (Stationsstraat 45), 't Soete (Hoogstraat 14); het Cultureel Centrum is genaamd
Zoetegem. Het heeft verder een rijk architectonisch erfgoed gebouwd door rijke burgerij die zich hier
kwam vestigen na het openen van het station in Zottegem in 1867. Zo is er de gekende villa Cousy in de
Grotenbergestraat nr 35, een echt pareltje. Tenslotte vermelden we nog de brouwerij Crombez, met
hierbij het oude café Brouwershof en hiernaast het bruine café "Planchee" (allen gelegen in de
Hospitaalstraat, dichtbij de Markt).

Een bezoek aan Zottegem is echter niet volledig zonder een bezoek aan het pittoreske Museum van
Folklore, Grotenbergestraat 162 (ondergebracht in een authentieke pastorijwoning) én een korte blik op
het Domein van Breivelde, het stadspark dat een arboretum is met tal van oude bomen. Dit zullen we
evenwel later eens diepgaander bezoeken samen met een bezoek aan het kasteel van Leeuwergem
(deelgemeente van Zottegem).
Onze deskundige gids, Magda Kraeye (afkomstig van Gentbrugge), zal ons op onze boeiende tocht
doorheen Zottegem begeleiden.
Voor meer informatie over Zottegem verwijzen wij reeds naar gedetailleerde documentatie over graaf
Lamoraal van Egmont en zijn kasteel die op de website zal worden geplaatst,
alsmede naar de volgende linken :
Over de graaf van Horne (die samen met Egmont werd onthoofd) :
http://www.teachersparadise.com/ency/nl/wikipedia/g/gr/graaf_horne.html
Over de architectuurparels in Zottegem :
http://www.zottegem.be/page.php?linkID=24
(in de linkerkolom van deze website staat nog véél méér, alles van de deskundige hand van de schepen
D. Lamarcq)
Er is tevens een DVD beschikbaar van Zottegem.

Praktische info :
Start : om 14u00 stipt, aan de ingang van het station van Zottegem, kant Stationsstraat.
Er is om '11 na het uur een trein vanuit Gent naar Zottegem; de reistijd bedraagt normaal 28'; de trein
keert terug op '17 na het uur.
Men kan parkeren op de Markt van Zottegem, waarna men via de Stationsstraat naar het station kan
wandelen; ook is er aan de overkant van het Station, in de Lyceumlaan (grondgebied Bevegem) een
uitgestrekte parking; er is onder de sporen een voetgangerstunnel naar het stationsgebouw.
Totaal aantal km's : hoogstens 5 km, geen laarzen vereist.
De begeleide wandeling zal wel drie uur duren, maar er wordt wel aan zeer traag tempo gewandeld.
Evenwel kan men in het museum van Folklore zitten en is er een toilet; wie het museum niét wenst te
bezoeken kan al naar het café "Het Verval" (!) gaan (Gentsesteenweg 137, Grotenberge), gelegen in de
buurt van het museum van Folklore.
Om praktische redenen is het nodig om zich op voorhand in te schrijven tegen donderdag 03/02/2011
omdat de gids maximaal 25 personen mag begeleiden !!!

Na de wandeling kunnen we een kleinigheid eten (o.a. Hongaarse Stoverij) in het "Tklein hart", gelegen
aan het Stationsplein en uitgebaat door een oud-leerling van Ter Duinen.
Graag een seintje hiervoor tegen 03/02/2011, teneinde onze plaatsen te kunnen reserveren !!!.
Kostprijs : 4,5 € per persoon (lid FG2) en 5,5 € per persoon (niet leden FG2).
Inbegrepen : deelname wandeling, gidsbeurt (3 uur) en toegang Folkloremuseum.
Voor verdere inlichtingen én inschrijvingen : Hans Vanhaesebroeck, tel 0257 / 92853 of 09/232.34.48
GSM 0499/70.51.54 of e-mail : hans.vanhaesebroeck@telenet.be

