
  

Krombeke
Andreas Verbigghestraat

Bankelindeweg

Barlebuzestraat

Blasiusstraat

Bromstraat

Doornhoek

Eikenkappersdreef

Graaf van Hoorenweg

Handstraat

Hapjesstraat 

Keizelaarsstraat

Legerstraat

Molenstraat

Nieuwstraat

Reningestraat

Roggestraat

Stavelestraat

Waaienburgseweg

Witsoonestraat 



  

Krombeke
Andreas Verbrigghestraat

Bankelindeweg

Roggestraat

Andreas Verbrigghestraat

Graaf van Hoorenweg

Nieuwstraat

Keizelaarsstraat

Stavelestraat

Waaienburgseweg

Molenstraat

Blasiusstraat

Bromstraat

Hapjesstraat 

Witsoonestraat

Doornhoek

Legerstraat

Eikenkappersdreef

Barlebuzestraat

Handstraat

Molenstraat

Reningestraat



  

Krombeke

Deze presentatie is U 
aangeboden door Onzen 
Heertje 
erfgoedvereniging vzw, 
Poperinge.

De chauffeur die ons 
begeleidde had zijn 
eigen voertuigkapelletje 
zoals je hier kunt 
merken.

Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende bijstand.



  

Andreas Verbrigghestraat 1

Andreas Verbrigghe werd 
geboren in 1905. Hij werd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
opgehaald door de Witte 
Brigade. Hij stierf in het 
concentratiekamp van 
Buchenwald op 7 juni 1944.
(overname Internet) 

Het kapelletje hier aan 
de deur is een 
klassieke Onze Lieve 
Vrouwbeeldje onder 
een nis. We vinden het 
vaker in het dorp. Hier 
is het dak wat 
beschadigd.



  

Kerk I

Doorgaans was er een kerkhof 
rond het kerkgebouw. Later 
werden de doden begraven op 
een begraafplaats.

Toen het kerkhof nog bij de kerk 
hoorde was er doorgaans een 
calvarieberg met een kruis en 
vaak de Stabat Mater: Joannes 
en Maria onder het kruis.



  

Kerk II
Graaf van Hoorn was een toenmalige heer in Krombeke 
(17de eeuw).
Het geslacht voerde als wapen 3 hoorns, gewone 
koehoorns. Het wapen was sprekend, aangezien de naam 
van de plaats Horn duidt op een verhoogde ligging. 
Latere veranderingen in het wapen tot post- of 
jachthoorns hadden geen historische achtergrond. Banden 
met het postwezen heeft de familie nooit gehad. 
De jachthoorns werden verklaard door een titel 
opperjachtmeester van het Duitse Rijk, maar de familie 
heeft deze titel zelf nooit gevoerd. 
In de loop der tijden is het wapen her en der afgebeeld 
met allerlei soorten hoorns, maar historisch gezien zijn de 
jachthoorns het meest gebruikt.  
De familie van Horn is al sinds 1102 bekend. Het 
stamgebied van den familie was Horn en de omliggende 
plaatsen, zoals Haelen. Verder bezaten leden van het 
geslacht grote gebieden in het huidige Limburg en Noord 
Brabant, Belgisch Limburg en Noord Frankrijk (zie oa de 
wapens van Haelen, Loon op Zand, Eindhoven, Wessem, 
Neer, Beegden, Hunsel, Weert, Budel, Leende, Heeze, 
Waalre en Zesgehuchten in Nederland, Aumerval, 
Achiet-le-Grand, Lestrem, Auchy-au-Bois, Floringhem 
en Sains-lès-Pernes in Frankrijk en Beveren en Krombeke 
in Belgie). 



  

Kerk III
De Sint-Blasiuskerk van Krombeke is sinds 1939 beschermd. Het is een 
driehoekige laat-gotische hallenkerk, waarvan de oostpartij met koor en kapellen 
vroeg-15de eeuws zijn en de vieringtoren 16de eeuws. De onderbouw van noord-, 
zuid- en westgevel bestaat geheel of gedeeltelijk uit bergstenen metselwerk. De 
kerk werd in 1731 voor een groot deel en in 1971-1973 volledig gerestaureerd.
Het meubilair is overwegend 18de eeuws : hoofdaltaar en communiebank van 
1730-1750, preekstoel van 1600-1650, twee biechtstoelen van eind 18de eeuw, een 
tochtportaal en doksaal met orgel van 1789, vernieuwd door P. Loncke uit Esen. 
De neoclassicistische muurbeschotten en het koorgestoelte dateren van 1800-1850.
Het vroeg-16de eeuwse en laat-gotische beeld van Sint-Anna-ten-Drieën is 
afkomstig uit de verwoeste abdij van Eversam van Stavele. Het schilderij van de 
Evangelisten is van ca. 1600.
Negen schilderijen van 1750-1800, door Desremaux uit Rijsel, stellen heiligen en 
bijbelse taferelen voor. Het liturgisch zilverwerk, van dezelfde tijd, stamt 
voornamelijk uit Ieper. 
(cf. Internet: http://www.poperinge.be/NL/woon_leef/kerk_sint-blasius.htm)



  

Graaf van Hoornweg 16

Waar het nunnebier wordt gebrouwd is 
heel wat beeldwerk aan de orde. De 
plaatselijke kunstenaar schiep ‘weer en 
wind’ trotserende kunst.

Het moderne gebrek aan ontzag 
deinsde er niet voor terug om ook hier 
‘afbraak’ te creëren.



  

Graaf van Hoornweg

In de buurt smeken een paar beelden 
opdat de eerbied en het vredig 

omgaan met mensen, dieren en 
dingen zou terugkeren.



  

Bankelindeweg

Genoemd naar het café 'De Bankelinde‘ (gelegen voor De Lovie). Vroeger stonden hier nogal wat 
lindebomen (met een bankje erbij?)  (Internet) – De “bank” was eertijds ook de plaats waar rechtspraak 
werd gehouden: de schepenbank. Iemand onder den bank drinken betekende iemand onder tafel drinken. 
Met andere woorden een tafel waar men gezellig een pintje kon drinken. Het zou dan ook kunnen onder 
een linde zijn. 

Het kapelletje is 
gaandeweg ook vaak 
ingenomen door 
andere 
cultuursymbolen. 
Hier vinden we er 
twee niet zover van 
elkaar (Legerstraat)



  

Bankelindeweg 27

Hier is duidelijk bouwactiviteit .. 

Hopelijk vernieuwbouw met aandacht voor 
de erfgoedaandacht.

De badkuip is aan de kant gezet. Een hoop 
bouwstenen wacht op aanpak.

Het pilaarkapelletje wacht op een nieuwe 
kaars. Het beeldje is misschien zolang 
opgeborgen!



  

Bankelindeweg 29d

Weerom hetzelfde hier blauw geschilderde kapelletje 
met sierlijk gebogen dakje en de gekroonde Onze 
Lieve Vrouw. 

De titel Koningin van de Hemel is Maria toebedeeld 
vanuit het boek der Wijsheid 7: 26-30. 

29 In schoonheid overtreft ze de zon, haar plaats is boven de 
sterren. Ze is schitterender dan het daglicht,  In haar 
schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht 
feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. 30 want 
dat wordt gevolgd door de nacht, maar de wijsheid wordt 
nooit verduisterd door het kwaad. 



  

Bankelindeweg 38

Onze Lieve 
Vrouw van Sint 
Jan te Poperinge.



  

Bankelindeweg 56

Onder een 
tempel gevel 

bescheiden naast 
het bordje van 

het boshoeveke 
staat getooid met 

vurig rode 
bloemen een 

even bescheiden 
beeldje in een 
onopvallende 

nis. 



  

Bankelindeweg 62 

Barstende 
muren, 

verweerde gevel 
en toch Onze 
Lieve Vrouw 

hield stand. Het 
frisse groen 

buigt voor 
zoveel 

standvastigheid.



  

Legerstraat

Maria draagt de scepter. Tussen twee engelen torst 
ze het wapen van Krombeke. Zo te zien kan ze de 
eeuwigheid aan. De klimop rankt en roept het uit. 
Groen groeit doorlevend gewas rond de nog net 
niet ontgonnen bomen. Voor die de geschiedenis 
kent vertelt het kapelletje van de bescherming 
tegen de bedreiging van de oorlogtuigen.



  

Legerstraat



  

Legerstraat 55

Verscholen achter de jonge groene bladeren met de hemels blauwe mantel, tenger 
en discreet, waakt de Moeder van de Heer in de uitnodigende voortuin.



  

De school

Op school werden de kinderen 
de diep vrome Vlaamse 

gewoonte eigen gemaakt. Op 
de speelplaats, naast de 

strenge opvoeders, keek Maria 
minzaam neer op de spelende 

kinderen.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, de blauwe stool, de 
gevouwen handen en het bidsnoer kenmerken de blanke 
verschijning. “Ik ben de Onbevlekte”: een zin die tot 
dogma werd.(Plechtig gedefinieerd door Pius XI 
(13.05.1792 – 07.02. 1878  Ineffabilis Deus op 
08.12.1854)



  

Standbeeld 
voor de gesneuvelden



  

Krombekeplein 9
Fatimakapel



  

Krombekeplein 9
Fatimakapel I



  

Krombekeplein 9
Fatimakapel II

Tussen een 
overvloed en het 
moderne kale 
plaatje biedt de 
kapel een sobere 
veelheid aan 
Mariale 
presentatie:.

De gekroonde Lieve Vrouw, 
de maan aan haar voeten en 
de genade stroomt uit de 
open armen, Onze Lieve 
Vrouw van Fatima, O.-L.-
Vrouw van Altijddurende 
bijstand….



  

Krombekeplein 9
Fatimakapel III

Aan weerszijden hangen 
ex-votos. Dat gebruik lijkt 

in onbruik te geraken. Vaak 
werden vroeger ook wassen 

herinneringen gehangen. 
Een been of een varken 
naargelang de bekomen 

gunst.

Sint Jozef 
kreeg een 
plaatstje hoog 
links op zij.

Het Heilig Hart mag de teller van de 
energie bewaken. Parallel met het 
tabernakel prijkt een tweede 
exemplaar.



  

Krombekeplein 9
Fatimakapel IV

De wolken zijn altijd het symbool van 
de hemel, daar offert zich het Lam 

Christus op het kruis dat is theologisch 
het onderpand van onze verlossing. 

Doorgaans is de afbeelding iets anders 
nl. verwijzend naar het boek 

Openbaring en de 7 zegels. Hier is dat 
niet zo. Dit is zinvol als altaarversiering 

aangebracht. 



  

Krombekeplein 9
Fatimakapel V



  

Blasiusstraat

De Heilige Blasius (overleden 
vermoedelijk circa 316) is een 

heilige waar niet veel van bekend 
is. Hij zou bisschop geweest zijn 

van de Armeense stad Sebaste. Hij 
zou een marteldood gestorven zijn. 
Op weg daar naartoe kwam hem 
een moeder tegemoet met haar 

zoontje dat dreigde te stikken in een 
ingeslikte visgraat. De heilige legde 

het een ogenblik de handen op en 
sprak een gebed uit, waarop het 

kind van zijn kwaal werd verlost.  
Krombeke koos als patroon die 

Heilige Blasius.

Alle wilde dieren beweenden de dood van de Heilige Blasius. 
Aan dieren sympathie ontbreekt het in de Blasiusstraat niet.

Kapelletjes zijn allang niet meer het uithangbord, naast barbecue 
en tuinkabouter vinden we paarden en paardekoppen en de 
trouwe hond…..



  

Blasiusstraat 1De bewoner van dit herenhuis 
bracht het veel verspreidde 

kapelletje aan boven zijn garage.

Het dakkapelletje is eveneens een 
vleugel kwijt.



  

Blasiusstraat 13 
(I)

Kapelletjes werden inderdaad 
gebouwd hetzij om te danken bij 
verhoring, hetzij als bede om in de 
nood te voorzien.



  

Blasiusstraat 13 
(Ii)

Eenmaal de deur geopend herkennen we links de 
Heilige Godelieve met de palm van de martelares 
en rechts de Heilige Appolonia, eveneens met de 
palm (ze werd de tanden uitgerukt). Op het altaar 
ligt een tang. Maria is afgebeeld met de slang en 
de appel cf. Genesis 3.



  

Blasiusstraat
15-24

De Heilige Blasius (overleden 
vermoedelijk circa 316) is een 

heilige waar niet veel van bekend 
is. Hij zou bisschop geweest zijn 

van de Armeense stad Sebaste. Hij 
zou een marteldood gestorven zijn. 
Op weg daar naartoe kwam hem 
een moeder tegemoet met haar 

zoontje dat dreigde te stikken in een 
ingeslikte visgraat. De heilige legde 

het een ogenblik de handen op en 
sprak een gebed uit, waarop het 

kind van zijn kwaal werd verlost.  
Krombeke koos als patroon die 

Heilige Blasius.

Alle wilde dieren beweenden de dood van de Heilige Blasius. Aan dieren sympathie ontbreekt het in de 
Blasiusstraat niet.
Kapelletjes zijn allang niet meer het uithangbord, naast barbecu en tuinbkabouter vinden we paarden en 
paardekoppen en de trouwe hond…..



  

Blasiusstraat 16

Kapelletjes zitten vaak verscholen in 
het lover van de bomen, maar ook in 

de gevel van oudere huizen.

Zingt men het ook niet in die oude 
Vlaamse liedjes.

We konden het beeldje moeilijk 
definiëren. Is het misschien een Onze 

Lieve vrouw van Vlaanderen?



  

Blasiusstraat 17
Zo zag er de verplaatste 
kapel vroeger uit.



  

Blasiusstraat 43 

De eventuele bezoeker kan het nog even uitzoeken ‘spinnewebben’ of een een 
‘geestelijke verschijning”…



  

Blasiusstraat 51

De hemel is menselijk onbereikbaar. Soms is het een hele klus om een gevelkapelletje te 
vinden. Gelukkig zijn er behulpzame mensen, die ook weten wie en waar bouwmeesters 
hun devotioneel handteken plaatsten. Kronkelend bereik je het gevelpunt waar deze 
stijlvolle beeltenis gehuisvest is.



  

Blasiusstraat 60

De toestand op het rechtse beeld ontdekten we nu we zijn teruggekeerd naar een grotje 
dat eertijds uitnodigend in zijn groene omgeving stond. Geen beelden meer te bespeuren 
een overgroeid geheel..



  

Blasiusstraat 69-71

Deze aanleunende woningen hebben beiden hun eigen kapelletje hangen. Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes scheert de hoogste scores. In Nr. 69 hebben ze blijkbaar gekozen voor het Lieve Vrouwtje 

met Lourdeswater….



  

Blasiusstraat 69



  

Blasiusstraat 75

Ook hier koos de 
bewoner voor Onze 
Lieve Vrouw van 
Lourdes.



  

Blasiusstraat 77

Het tweede kapelletje werd uit 
de vorige woning Canadaweg 

meegenomen. De nieuwe 
bewoners herbouwden de 

woning en plaatsten er hun 
eigen beeld. De devotie van 

deze vrome ziel kon haar 
vertrouwde beeldje niet aan de 

kant zetten en ze plaatste dan 
maar twee kapelletjes.



  

Blasiusstraat 79



  

Blasiusstraat 85 
De breed gespreide mantel van de Lieve Vrouwe inspireerde tot een kasvolle 

bloemenhulde.



  

Blasiusstraat 87

Middelares aller genaden 
b.v.o.

Een bediskudieerde titel. Eén 
middelaar hebben we Jezus 
Christus..  Geregeld duiken 
weer voorstanders op van de 
Maria, medeverlosseres…  
Blijkbaar een hardnekkige 
visie.



  

Molenstraat 1

Tussen twee vaasjes 
troont Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes in 
een pîjler van de 
ingangspoort. Ze 
ondersteunt het hek dat 
toegang verleent als wil 
ze zeggen: Je bent 
WELKOM hier.



  

Krombeke
buiten



  

Handstraat

Titel van Maria, die niet 
onmiddellijk door de 

gehele christen 
gemeenschap wordt 
gedeeld. Jezus is dé 

Middelaar.



  

Handstraat

Een gekroonde Lieve Vrouw met de druiventros. 
Maria, als Middelares van alle genaden. Druiven en 
wijn verwijzen naar het heil dat in het bloed van 
Jezus, haar Zoon, de mensheid verlost. Ze zetelt als 
‘Notre Dame à la chaise’. Specifiek aan dit beeld is 
ook de rechtstaande Jezus.

De betekenis van het SMS smeedwerk is ons niet zo duidelijk.

Sancta Maria Salvatrix? <-> Short Message Service 



  

Handstraat I
Bij café “In den draai”

Geen boomkapelletje, maar een kapelletje onder een 
linde boom.

Onder bomen ging men schuilen. In het portaaltje van 
een kapelletje kon dat ook. De afstanden waren 

langer want men verplaatste zich te voet. Beschutting 
tegen de zon, onderdak voor de regen…evenzovele 

alibi’s om een tempeltje te bouwen.

Vaker bouwde men kapelletjes bij een lindeboom. 
Vaker noemden zo’n kapelletjes koortskapelletjes. 

Hier staat eveneens een lindeboom.. Zowel het 
verhaal van de boom als de verhalen die de boom 

beluisterde zijn ons niet bekend. 

Winter 2007



  

Handstraat II
Bij café “In den draai”

Het Heilig Hart in een stralenaureool met de doornenkroon en het kruis verwijst naar de 
verheven en vergevende Liefde van de Verlosser.

De doornenkroon toont de solidariteit van Jezus met de lijdende mens, de gedupeerde, de 
bespotte en verdrukte medemens.

De glimp van het altaar die we tussen de tralies kunnen zien zegt ons dat hier oorspronkelijk 
zeker het Heilig Hart centraal stond. Nu staat er een beeld van Onze Lieve Vrouw.



  

Handstraat 3
Te lande

Wat op zij bekommerd en 
met smekende gevouwen 

handen staat de Lieve 
Vrouwe toe te zien. Rank 

en teder, blauw als de 
hemel, moederlijk 

bezorgd dat is wat de 
devote mens erin ziet.



  

Hapjesstraat 1



  

Hapjesstraat 6
1

De Hapjestraat vertgenwoordigd een relatief ruime HAP in de hoeveelheid kappelletjes. De GAP is 
echter intrigerend.. Kapelletjes die aan het aftakelen en verzorgde devotioneel erfgoed.



  

Hapjesstraat 6
2

Dat erfgoed is jaren al bewaard. Spontaan dachten we dat je er stond in afwachting van likwidatie. Het 
blijkt zo niet te zijn. We geven de situatie 2007 en die van 2009.

2007

2009



  

Hapjesstraat 6
(overkant) I

Klimop: de hoop op doorleven. Blijkt hier dit erfgoed in te kapselen. 



  

Hapjesstraat 6 (overkant) II

Wie de hall binnentreedt ziet beelden en spinnewebben achter een deur die niet meer open kan.



  

Hapjesstraat 12

Een sierlijk beeldje 
met aureool. De 

blauwe kleur 
verwijst naar de 

hemel. Twee 
engeltjes knielen 
voor de hemelse 

figuur.



  

Hapjesstraat 16
Deze nieuwbouw verraste 

op een eenvoudige 
constructie.

Puur stenen bouwsel met 
een eenvoudig slank wit 
beeld met gevouwen 
handen.

De kaarsen verwijzen naar 
offerend volgzame devotie.



  

Roggestraat 3
I

Een vorige foto – enkele 
jaren terug – toont ons 

dat de kapel was 
toegewijd aan Onze 

Lieve vrouw van 
Lourdes

De lente 
brengt meer 
kleur…



  

Roggestraat 3
II

Doorheen de spijlen van deur gluren we naar – inderdaad 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes – geflankeerd door de 
kleine Heilige Theresia van Lisieux (rozen en kruis) en 

Antonius van Padua (lelie en Jezus op boek).



  

Roggestraat 1

De Heilige Antonius van Padua – die met 
zijn kindje – die vermaard is om zijn 

interventie voor de verloren voorwerpen 
troont hier boven  in de nis van de geveltop. 

Als hij zo hoog zit dan kan hij wellicht 
makkelijker de omgeving in ogenschouw 

nemen..



  

Reningestraat 8

Bloemen vurig 
rood, Onze Lieve 
Vrouw wit en 
rein tegen het 
blauw van de 
lucht, de poorten 
en deuren….  
een zee van 
veelkleurigheid



  

Reningestraat 12

Deze moderne 
beeltenis komt zo uit 
de oude tijden 
oproepen om met de 
Vlaamse degelijkheid 
en doordachte 
constructieve opbouw 
van maatschappij en 
leef- en wooncultuur 
verder te gaan. 



  

Reningestraat 23

Opvallend veel beeldjes situeren zich in 
de entourage van de recente Maria-

verschijningen.. 

Fatima, Lourdes.

Deze combinatie is ‘eclectisch’.. Een 
pvc paal, een Lourdes beeldengroep: 

Maria en Bernadette.. Alles in een 
hemels witte enscenering zonder grot of 

struiken en.. een tuiltje kunstbloemen.



  

Stavelestraat 3

Hier om de hoek staat een grot. Het kleine 
beeldje is nauwelijks te zien. De vereerders 
hebben het in gedachten en het ontroert en 

beroert hen om het paradijs op aarde te dromen 
en in er in vertrouwen aan te werken.



  

Tour du Monde

Een heuse grot van Lourdes met de geknielde Bernadette incluis.

In feite grondgebied 
Vleteren.



  

Waaienburgseweg 52

Tussen woning, dieren en mensen….. 
Onder de dakgoot de Lieve vrouwe.



  

Waaienburgseweg 55
I

De brede mantel op met een bescheiden tuiltje bloemen 
beschermt Maria de bewoners en de bezoekers.



  

Waaienburgseweg 55
II

Hoog in de top van de 
gevel,

Voorbijganger,

Loop niet gebogen,

Kijk hoe groen het gras is,

Besef dat je een dak boven 
je hoofd hebt,

En zie de zilverenranden 
van het blauwe manteldek 

boven je hoofd. 

Hoog in de hemel

Waakt iemand, de Goede 
God gunt je de blauwe 

hemel en het groene gras.



  

Waaienburgseweg 57

Onze Lieve Vrouw van de oogst



  

Waaienburgseweg 60

Een voorziene nis

Kan nog altijd ingevuld worden

Wie weet?

We pleiten niet voor nostalgie, 
beter is authentieke devotie, 

levensechte betrokkenheid/devotie/
toewijding met het plan van de 

nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
waar de overheersende waarde 

van een God Vader van ALLE 
mensen terug ons in- en uitgaan 

bepaalt.



  

Waaienburgseweg 64

Deze voorstelling van Onze Lieve Vrouw is de meest verantwoorde. Maria heeft haar positie te danken 
aan Jezus. Ze toont Hem ook. Hij lijkt – met open armen - de kernwoorden van Zijn Boodschap te 

herhalen: “Komt allen tot Mij die belast en beladen bent en ik zal U vertroosten”. 



  

Waaienburgseweg 57 II

Oogst

Bij de minzame vrouwe

De blauwe kapmantel voorspelt rijke oogst

Los en Ongekunsteld

Met de tronende Jezus

Beiden extrovert, Ontvankelijk

Blij met de kunstbloemen

Meer dan dat er kunnen staan

Zo gaat dat op Vlaamse wegen

en ook op de Waaienburgseweg,

Troost en oogst.. 



  

Waaienburgseweg 69
Vroeger stond er een Heilige 
Familie. Het is nu vervangen 
door een eenvoudig tedere 
borstbeeldbeeld van Maria en 
Jezus. De innige verhouding 
van Moeder en Kind tonen de 
familiaire omgang in de Maria 
devotie.



  

Waaienburgseweg 78
Wit, de zuiver kleur, 
reinheid in 
superlatieven….



  

Waaienburgseweg 82

De kleurenpracht is 
bij deze grot een 

natuurlijke uiting 
van hoe de redeloze 

natuur de hemel 
looft.



  

Keizelaarstraat 3

Even over de grens in 
Poperinge.



  

Witsoone



  

Witsoonestraat



  

Barlebuse 4
In weer en wind zorgt Onze Lieve Vrouw voor haar 

bewonderaars. Hier en daar is ze zelf wel gekanteld in de storm, 
maar ze blijft waken.



  

Barlebuse 5

Zijdelings, als met een knipoog naar het verleden, hangt het kapelletje er nog. Door 
het glas is het lampje te zien dat nog zo heel lang geleden niet de hemel eerde…. De 
muurkapel lijkt verder onbewoond.
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