
   

 

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of  per post, gelieve uw adres door te geven via 

ghkhoutland@gmail.com of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkunde-torhout.be 

 

 

  

Bezoek Stichting de Bethune 

 

Het Kasteel van Marke werd gebouwd in het begin 
van de 19de eeuw. Zo goed als onafgebroken was het 
domein in handen van de familie de Bethune. 
De familie de Bethune heeft een lange traditie in het 
bewaren van erfgoed. Het gevolg is dat er een heel 
rijke collectie werd opgebouwd. De collectie vertoont 
raakpunten met een veelheid aan domeinen, zowel op 
wetenschappelijk (geschiedenis, economie, kunst, 
architectuur, politiek,…) als meer populariserend 
(heemkundig, volkskunde, familiekunde,…) vlak. Ze 
biedt heel wat mogelijkheden inzake onderzoek. 
Tijdens dit bezoek maken we kennis met het archief 
en de bibliotheek gehuisvest in bijgebouwen van het 
kasteel. We bezoeken ook de Engelse landschapstuin 
die het kasteel omringd. (Voor de duidelijkheid: het 
kasteel zelf kan je niet bezoeken.) 

 
Kasteel van Marke (Vandevorst, Kris CC BY 4.0) 

 

 

Misschien verrassend is dat er ook heel 
wat te vinden is over Torhout. De familie 
had verschillende bezittingen op het 
grondgebied. Het beheer ervan zorgde 
voor documenten die we vandaag nog 
kunnen inzien. Een lid van de familie was 
gouverneur van de provincie. Zijn intrede in 
de stad Torhout was een evenement. 
Architect Jean Baptiste Bethune, groot 
voorstander van de neogotische stijl, 
schreef een boek over de Torhoutse kerk. 
En er is nog… maar dat houden we voor 
het bezoek zelf.  
 

 
Wanneer: zaterdag 30 april 2022, 14.00u. We starten stipt. 
Waar:  Kasteel van Marke, Kasteeldreef 10 in Marke. 
Wie:  leden gratis, niet-leden 2 euro 
Inschrijven: Verplicht via ghkhoutland@gmail.com. Wie niet anders kan, kan Gilberte 

telefonisch verwittigen: 050/21 18 89 
   De groep is beperkt, zodat je de inschrijving beter niet uitstelt. 
 
Tot binnenkort! 
 
Komende activiteiten: 
- 21 april: lezing ‘Van stille naar sprekende film’ door Stefaan Cossey in het CC 
- 21 mei: Raakvlak: samen wassen van voorwerpen gevonden onder de markt van Torhout 
- 11 juni: daguitstap St.-Baafs-Vijve van Heemkunde West-Vlaanderen 
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