
NASCHRIFT 
1kasteel van de familie Vander Linden te Goeferdinge' 

Een late en onverwachte reactie 
is er gekomen op mijn artikel Van 
landgoed tot vakan tiepatronaat. Ge
schiedenis van het 'kasteel ' van de 
familie Vander Linden te Goeferdinge 
(Gerardimontium, nr. 237, mei-juni 
2011) uit Limal (Waals-Brabant) 
van Gérard Vander Linden (0 
1930), zoon van Joseph en gewezen 
burgemeester van Goeferdinge 
(1959-1970) en van Geraardsbergen 
(1971-1973) . Als eersterangsge
tuige corrigeert hij in zijn e-mai l  
een paar gegevens u i t  d i t  artikel 
en noteert een aantal interessante 
aanvul lingen. 
Zo geeft hij de reden op waarom 
de famil ie Vander Linden in de 
19de eeuw een tweede buitengoed 
liet optrekken. Na het overlijden in 
1852 van Sophie Lepoivre, wedu
we van Jean Baptiste Vander Lin
den, is het hun dochter Thérèse die 
het familiaal domein erft. Vandaar 
de latere benaming Villa Thérèse. 
Haar broer Joseph misloopt dus dit 
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erfdeel en ziet zich genoodzaakt 
wat verderop in het dorp een ei
gen woonst te bouwen, wat dan 
vanaf 1870 bekend staat als het 
Benedenkasteel. In 1853 realiseert hij 
in Goeferdinge het hospitaal voor 
oude en zieke mensen dankzij de 
financiële schenking van zijn tante 
Cathérine Lepoivre. 

Op de familiefoto in de tuin van 
het Bovenkasteel is  er geen sprake 
van vier, maar van zes kinderen 
van het echtpaar Vander Linden
du Bus de Warnaffe: Jean Baptiste 
met echtgenote Monique Jane 
d'Othée, Monique met echtgenoot 
Armand Artan de Saint Mar-
tin, Michel met echtgenote Luce 
Tassin, Gérard met echtgenote 
Christiane de Strycker, Godelieve 
met echtgenoot Ignace de Wilde 
d'Estmael en Arthur met echtge
note Nelly Daneels. 

Tenslotte wil Gérard Vander Lin-

den ook in een vroegere bijdrage 
Zo was Goeferdinge in De Heem
schu tter nr. 118 (oktober 1993) 
van Omer Van De Maele een paar 
zaken rechtzetten. Zo zou volgens 
hem het Bovenkasteel (ook bekend 
als Hof ter Elzen of Villa Thérèse) 
vermoedelijk in oorsprong dateren 
uit  de 15de eeuw en niet gebouwd 
zijn door Thérèse Vander Linden. 
Het Benedenkasteel is tijdens W.O. 
II slechts gedurende enkele weken 
betrokken door de Duitse Bevel
hebber voor de streek van Ger
aardsbergen. Verder heeft Arthur 
Vander Linden nooi t  de titel van 
baron gedragen en zoals uit mijn 
artikel blijkt is het latere Vakan tie
patronaat geen schenking maar een 
aankoop geweest. 
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