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Lezing op 18 april 2016 om 19.30 uur 
in De Kluize, Sportstraat, 3 te 9860 Oosterzele. 

 
Lamoraal van Egmont,  

Heer van Zottegem 1522-1568 
Zijn levensloop en zijn relatie tot Zottegem 

  
Olivier Van Rode, licentiaat geschiedenis, zal spreken over Lamoraal van 
Egmont, over de familie Luxemburg, en haar banden met het Noord-Franse 
Armentières, over de familie Egmont, het stamslot van Egmond-aan-den-Hoef en de 
abdij van Egmond, over de jeugdjaren, het slot van La Hamaide, het Egmontpaleis in 
Brussel en de kastelen van Gaasbeek en Zottegem, over de relatie tussen Lamoraal en 
Karel V (1538-1555), een bijdrage over de oorlog tussen Habsburg en Valois, een 
bijdrage over de politieke carrière, als gouverneur-generaal van Vlaanderen en Artesië 
en raadslid in de Raad van State, en een finale bijdrage over Sabina van Beieren en de 
kinderen. 
Inkom: 5 Euro. 

 

 
ERFGOEDDAG  – zondag 23 APRIL 2017 – Thema Zorg 

 
Oosterzele: Tentoonstelling: Geschiedenis in (de)beweging: 

http://www.erfgoeddag.be/search/site/oosterzele  
Merelbeke: verschillende activiteiten 

http://www.erfgoeddag.be/search/site/merelbeke  
 

 
Hebt u moeilijkheden om (oude) teksten te lezen, dan kan u de tekst per mail opsturen en dan op een later 

tijdstip komen naar de gratis workshop in Merelbeke, waar wij uw tekst zullen lezen. 
Beginnelingen: teksten uit de 19de eeuw, de Franse periode en de parochieregisters: op de 2de zaterdag 

van de onpare maanden, behalve in juli, van 14 tot 16 uur. 
Gevorderden: teksten uit de parochieregisters, staten van goed, wezenrekeningen, kerkrekeningen enz...: 

op de 2de zaterdag van de pare maanden, van 14 tot 16 uur. 
 

 Kijk voor de laatste updates naar http://www.landvanrode.be/oudschrift.htm  
 

Gelieve steeds uw komst aan te kondigen per mail: secretaris@landvanrode.be. 
  

Adres: 
Residentie Withof 

Hundelgemsesteenweg, 101 A 302 
9820 Merelbeke 

Tel. 09/362.69.95  
 

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een 

lege e-mail naar secretaris@landvanrode.be met als onderwerp: geen nieuwsbrief meer. 
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