OP BEZOEK BIJ OUD-LEERLING BERT MAERTENS
BIOGRAFIE
Bert werd geboren op 21 december 1984
als zoon van Johan Maertens en Rita
Bonny, in een gezin met zes kinderen. Hij
is gehuwd op 21 september 2013 met Elien
Vancaysele uit Werken. Ze verwachten hun
eerste kindje rond Nieuwjaar 2015. Het
koppel woont op het ouderlijk bedrijf in de
Corduaweg in Koekelare. Bert en zijn
ouders baten een gesloten varkensbedrijf
met akkerbouw uit.

In 2001 was hij bij de eerste lichting buitenlandse stagiairs in het Franse département
Nord, meer bepaald op het varkensbedrijf
van J.C. Huret in Dainville.

STUDIECARRIERE
Bert volgde BSO Landbouw in Torhout.
Bedrijfsstages deed hij bij Walter
Depoortere in Werken, Stefaan Logghe in
Zevekote, Luc Crevits in Kortemark en het
Aveve-proefcentrum in Poppel.

De middelbare studies werden feestelijk
afgerond met een luxe-reisje naar ZuidAfrika, gewonnen door enkele klassen tijdens een wedstrijd ingericht door VIB, het
Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dat
Bert niet in TSO zat, daar gaf hij niet om.
Vooral omwille van de vele stages.
Naderhand ging hij met Kurt Bryon, Andy
Tommeleyn, Gino Denys, Björn Demeyere
en anderen naar de hogeschool voor de
opleiding Bachelor Landbouw. Nu liep hij
stages op het varkensbedrijf van Dirk
Cobbaert, bij Ivan Tolpe en bij Martin Obin.
Voorts was Bert er actief in een mini-onderneming. Vooral in het eerste jaar had hij
verscheidene herexamens, maar in het
tweede en derde jaar kon hij zich goed herpakken. Als conclusie over zijn opleiding

Deze hoeve heette in de Vroegmoderne
Tijd Elzenburg, en had een oppervlakte van
ongeveer 28 ha. De hofplaats en een deel
van het land was in verscheidene stukken
in (achter)leen gegeven door de graaf van
Vlaanderen via zijn leenhof de Burg van
Brugge. Bij de aanvang van de 17de eeuw
verkocht Daneel fs Pieter Volbrecht die
lenen aan Jacques Janssuene fs
Passchier. Later erfde zoon Zeger ze. Die
lenen stonden borg voor een rente
(‘lening’) van 1824 £ gr kapitaal, ontleend
aan 6,25% intrest per jaar. Toen Zeger de
intresten niet meer kon betalen, trok de
schuldeiser de hypotheek naar zich toe.
Dat was Marie de Schildere, moeder van
meester Niclaeys Rommel. Niclaeys erfde
de hoeve en net als
zijn moeder verpachtte
hij ze. Hij was heer
van Edewalle, Melle,
enzovoort, en was griffier van de kamer van
het Brugse Vrije.
Deze topambtenaar
staat bekend voor zijn
rol bij de afbakening
Niclaeys Rommel junior
van de grens
Nederland-België,

toen de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden. Eén van de griffiers jongere
zonen, Niclaeys Rommel junior, erfde de
boerderij. Net als zijn voorvaders studeerde
hij rechten, en wilde carrière maken bij de
regionale overheid. Zowel zijn vader als
schoonvader waren als griffiers van het
Vrije goed geplaatst om te lobbyen voor
hun zoon en schoonzoon. Niclaeys’ oudste
broer Jan erfde alle titels van vader.
Adellijke titels waren voor de ambtsadel
toen belangrijk, en kan je best vergelijken
met het rijden met een dikke Mercedes
voor sommige middenstanders nu. Bij
gebrek aan geërfde titels werd ervoor
Niclaeys eentje gefabriceerd. Zo werd hij
‘heer van Corduwaenshove’. Die heerlijkheid Cordua (of Corduaanshove) heeft wellicht nooit bestaan. De naam lijkt overgenomen van de Corduwaense leenrente die
wel bestaan heeft in Koekelare, en in leen
was gegeven aan o.m. Daniel Wallop. Op
een schrijffout uit 1729 na, was het pas in
de jaren 1860 dat een Koekelaarse pastoor
voor het eerst naar de heerlijkheid Cordua
verwees. De heerlijkheden waren toen al
meer dan 60 jaar afgeschaft! Van het één
kwam het ander zodat we nu zover zijn dat
de Osseweg nu Corduaweg heet, en dat
de boerderij Elzenburg nu algemeen

HISTORIEK van het BEDRIJF

zegt Bert dat hij het meest bijleerde tijdens
de stages die hij deed omdat wat je er in
de praktijk leerde, best bleef hangen, en
omdat hij er in contact kwam met de verschillende visies van mensen.
Deze ervaringen neemt hij zeker mee naar
het ouderlijk bedrijf.
BEROEPSCARRIERE
Na zijn studies werkte Bert ongeveer 2 jaar
thuis als zelfstandig helper en hij begon op
ongeveer 24 jaar het ouderlijk bedrijf over
te nemen. Er is een zekere taakverdeling.
Vader Johan doet het landwerk, Bert de
varkens, en moeder Rita helpt bij de zeugen in de dekafdeling. Het is een gesloten
varkensbedrijf. Bert heeft nog heel wat
toekomstplannen. Hij wil zich vooral focussen op het verder verbeteren van de technische resultaten en arbeidsefficiënter werken. Als dat allemaal in orde is mag er
gegroeid worden, eerder hoeft niet.
VERENIGINGSLEVEN & HOBBY’S
Bert is lid van de Groene Kring Diksmuide,
bestuurslid van de Varkenshouders en probeert regelmatig vakvergaderingen bij te
wonen. Bert en Elien gaan soms nog eens
uit met de maten. De jaarlijkse barbecue
met de klasgenoten is intussen wat verwaterd, maar het goede contact met onder
meer de klasgenoten Marniek Sys en Davy
Brabant, beiden uit de buurt, is gebleven.
Ook met de klasgenoten van de hogeschool worden contacten onderhouden.
bekend is als ‘Heerlijkheid van Cordua’. Als
deze ‘heerlijkheid’ een leugentje om bestwil
was, dan heeft het alleszins opgebracht.
Niclaeys Rommel was 61 jaar schepen van
het land van het Vrije, van 1667 tot 1728,
en daarmee was hij de schepen met de
langste anciënniteit ooit. Via Marie
Jacqueline Rommel kwam de hoeve door
erfenissen in de adellijke familie Stochove,
en later van Outryve. Hun bekendste
afstammelinge is de huidige koningin
Mathilde.
Ook het dagdagelijkse leven van de pachters op de boerderij in de 17de-18de eeuw
kan uitgebreid en in detail bestudeerd worden aan de hand van de bewaarde erfenisaangiften en openbare verkopingen. Zo bijvoorbeeld werd pachter Jan Savelan openbaar uitverkocht omwille van niet-betaalde
belastingen. Pieternelle van Walleghem
heeft met haar man Joseph Lannoije, en
na diens overlijden met haar tweede man
Lucas Pepers het bedrijf in de 18de eeuw
vele tientallen jaren gepacht. Toen in 1736
Joseph Lannoije stierf, waren er twee
paarden, twaalf koeien, negen vaarzen en
vier kalveren, twee zeugen met een paar
biggen, wat pluimvee, akkerbouw, een
boomgaard, een groentetuin, heel wat hakhout, én uitgebreide vlashandel.
L. Inghelbrecht en W. Lootens

