Na een hertogelijk huwelijksfeest Pauselijke zoeaven
Allez, allez roulez!
(1772), de ontvangst van Tussen 1860 en 1870 wordt het territorium De blikvanger van de dorpskermis is
de Kerkelijke Staat bedreigd door
natuurlijk de paardencarrousel. Helemaal
keizer Napoleon (1810) en van
interne instabiliteit en het risorgimento, de beschilderd en ruim voorzien van paarden
de gebeurtenissen rond de beweging die Italië wil verenigen. Vanuit
en sleeën verleidt hij jong en oud tot een
memorabel ritje. Durvers nemen plaats
Belgische Revolutie (1830) de hele katholieke wereld trekken jonge
in de authentieke zweefmolen. In enkele
brengen de Kasteelfeesten vrijwilligers naar Rome om er te vechten
voor de paus. Charles d’Ursel, een neef van rondjes brengt hij je in nog hogere sferen!
ons op 16 juni terug naar 1873: de hertog, wordt officier bij deze pauselijke
naar het doopfeest van graaf zoeaven. Na de eervolle nederlaag keren
Een historische kinderwagen
Robert d’Ursel, gecombineerd ze in 1870 terug naar huis. Op uitnodiging Intussen maken de trotse ouders een uitmet een victoriaanse kermis van Charles d’Ursel blazen tientallen oude gebreide wandeling langs alle festiviteiten.
De kleine Robert laat zich rijden in stijl:
kameraden verzamelen in Hingene. Met
en reizend circus. de
in een laat 19de-eeuwse kinderwagen met
tamboers op kop marcheren ze door

De familie d’Ursel

Maak kennis met Joseph en Antonine,
de trotse ouders van de kleine Robert.
Ook zijn grootouders, ooms en tantes zijn
van de partij. In hun mooiste kostuums
– volgens de laatste mode van 1873 – verwelkomen ze familie en vrienden voor een
plechtige ceremonie en een groot feest.

Koetsen en paarden

Om klokslag twee uur maakt de familie
haar intrede. Nadien blijven hun vier koetsen de hele dag rond de kasteelvijver rijden.
Verkies je de reislandauer of de janplezier,
of toch maar de witte victoria?

het park en lossen ze saluutschoten ter ere
van de dopeling.

baldakijn, met vaste hand bestuurd door
zijn toegewijde nanny.

Heilig doopsel

Vélocipèdes

Om halfdrie schrijden de pastoor, de
onderpastoors, de koster, de misdienaars
en de familie van de dopeling in processie
van het kasteel naar de tent. Ze worden
er opgewacht door de paters van de
Sint-Bernardusabdij en enkele zusters
van Gijzegem die in 1869 de Hingense
meisjesschool hebben gesticht. Onder het
goedkeurende oog van meter en peter
wordt het jonge graafje opgenomen in
de katholieke Kerk.

Franse dansen en boerendansen

Na het doopsel gaan de stoelen aan de kant.
Met wapperende vlaggen en vrolijke dansen
vieren de Hingense dorpelingen de doop
van ‘hun’ graafje. Wanneer ze even uitblazen, nemen twee Franse dansmeesters het
over. Ze geven demonstraties en leiden de
adellijke gasten door de passen en figuren
van walsen, quadrilles, polka’s en mazurka’s.
Waag je zelf ook een danspasje?

Op de Wereldtentoonstelling van 1867 in
Parijs verschijnt voor het eerst een fiets
met een heel groot voorwiel en een heel
klein achterwiel. De zogenaamde hoge bi
of vélocipède slaat direct aan bij de upper
class in heel Europa. Enkele sportieve
vrienden van de hertog brengen hun
exemplaar mee naar Hingene en maken de
oprijlaan onveilig …

Historische markt

Bij de juwelier snuister je tussen medaillons,
armbanden en oorbellen. Een marskramer
vertelt je zijn strafste verhalen en de smid
maakt messen, nagels en hangertjes.
Probeer zelf een touw te slaan, kies een
waaier en pas een hoed. Of proef je liever
van patisserie volgens historisch recept?

Chirurgijn

Op de markt vind je ook een militaire
médecin. De dokter vertelt honderduit over
primitieve schedelboringen, operaties en
amputaties en laat je kijken in zijn grimmige
dokterstas. Niet voor gevoelige zielen!
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Een zoeaaf in
Reizend circus

Sinds 1863 toert de Nederlandse familie
Carré met een bonte stoet van circusartiesten door de Lage Landen. De dame met de
baard, de sterkste man, een vuurspuwer,
Pierrot, het junglekind, een hypnotiseur en
acrobaten brengen drie keer per dag een
spectaculaire voorstelling waarover je nog
lang zal napraten, compleet met paarden
act en worstelgevecht. Komt dat zien,
komt dat zien!

Greatest hits

In de spiegelzaal zingt een indrukwekkende bas de pannen van het dak. Samen
met een virtuoze Japanse fortepianiste
brengen zij de grootste hits van Chopin,
Schumann en Brahms. Romantische balladen, heldhaftige liederen en dramatische
tranentrekkers: ze staan allemaal op het
programma.

À la chasse!

De jachthoorn was een populair instrument
in adellijke kringen. Ook de hertog had
zijn eigen équipage de chasse in Durbuy.
Voor de gelegenheid stellen veertien jachthoornblazers zich op aan de rand van de
Hingense bossen

Steamnation:
de kompanen van Jules Verne

Naar het middelpunt van de aarde, Twintigduizend mijlen onder zee of De reis naar de
maan: in 1873 kent iedereen de bestsellers
van de Franse schrijver Jules Verne. Zijn
kompanen van Steamnation brengen de
sciencefiction tot leven. Met hun luchtschip BSS Phoenix verzorgen captain
Glenwell en navigator John A. Wander
al je transporten, legaal en extralegaal.
Absintholoog James en de kok, Mr. Brown,
versterken de innerlijke mens, terwijl
chronicler Nathaniël L. Hetfield hun
avonturen vastlegt voor het nageslacht.
Allemaal zijn ze stiekem verliefd op dokter
Elizabeth Brassbridge, die menig victoriaans
theeduel in goede banen moet leiden.

Beestenboel

In de kasteelboerderij vind je schapen,
geiten, ganzen, eenden, duiven, kippen,
konijnen en een kalfje. De varkens zijn
moeilijk in toom te houden: ze doen niets
liever dan op wandel gaan door het park,
onder het waakzame oog van hun hoeder.

Ezelritjes en vliegend tapijt

De ultieme test voor jonge cavaleristen.
Hijs je in het zadel en paradeer als een
echte huzaar over de grasvelden voor
het kasteel. De dappersten nemen plaats
op een tapijt dat steeds sneller en sneller
wordt voortgetrokken door twee stevige
boerenpaarden …

Word dorpskampioen

Eind 19de eeuw bloeit het verenigingsleven. Naast fanfares en zangmaatschappijen
zijn er tal van schuttersgilden, zowel met
handbogen als kruisbogen. De Koninklijke
Kruisboogvereniging Marnix komt van
Deurne naar Hingene en geeft indrukwekkende demonstraties met traditionele
kruisbogen. Speciaal voor beginners brengen ze ook een instapmodel mee: waag
je kans en schiet de appel van het hoofd!
Of word je liever dorpskampioen in het
bakschieten, blaasbiljarten, stokvangen,
sjoelbakken of andere volkse topsporten?

De ‘fretters’ van Hingene

Poffertjes, Luikse en Brusselse wafels, ijsjes,
hotdogs, hamburgers, frietjes, de lekkerste
koffies en ‘nen druppel’: meer hebben de
Hingenaars niet nodig om hun bijnaam
eer aan te doen.

K ASTEELFEESTEN 2019
Zondag 16 juni 2019 · van 13 tot 18 uur
Toegang 10 euro, 8 euro (voorverkoop)
kinderen tot 12 jaar gratis
Koop nu al je tickets in voorverkoop op
www.kasteeldursel.be
of aan de balie van CC Ter Dilft in Bornem
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Tussen 1860 en 1870 wordt het
territorium van de Pauselijke
Staten bedreigd door interne
instabiliteit en het risorgimento,
de beweging die Italië wil verenigen.
Vanuit de hele katholieke wereld
trekken jonge vrijwilligers naar
Rome om er te vechten voor paus
Pius IX. Ook Charles d’Ursel,
een neef van de hertog, neemt
dienst bij de zogenaamde
pauselijke zoeaven.
Charles d’Ursel wordt geboren op 20 januari
1848 in Brussel. Hij is de oudste van
vier zonen van Ludovic d’Ursel en
Marie-Louise Gueulluy de Rumigny, de
familietak die in het kasteel van Oostkamp woont. Als 19-jarige slaagt hij voor
het toelatingsexamen van de Leuvense
universiteit, maar nog voordat het academiejaar begint, geraakt hij helemaal in
de ban van vrienden die in Italië strijden
als pauselijk zoeaaf. Charles besluit om
zelf ook dienst te nemen. Daags voordat hij op 23 oktober 1867 aankomt in
Rome, wordt de Serristorikazerne van de
zoeaven opgeblazen. De jonge graaf laat
zich onmiddellijk inlijven en hij wordt
met stamnummer 4419 ingedeeld bij
de eerste compagnie Depot. Wegens de
revolutionaire dreiging blijft zijn opleiding beperkt tot enkele basisinstructies
en moet hij direct mee de wacht optrekken. Amper twee dagen later krijgt hij
al zijn vuurdoop, wanneer hij met zijn
kapitein moet uitrukken naar de Orsinibommenfabriek in de Casa Ajani in de
wijk Trastevere. Bij een hevig gevecht
sneuvelen zeventien revolutionairen.
Op 2 november muteert Charles d’Ursel
reeds naar de 5de compagnie 2de batal
jon en een dag later vecht hij mee in
de vermaarde slag bij Mentana. Onder
leiding van Giuseppe Garibaldi proberen duizenden vrijwilligers Rome te
veroveren om het te verenigen met de
Italiaanse staat van Victor-Emmanuel II.

de familie
het voorjaar zoekt hij in de
Apennijnen mee naar ondergedoken revolutionairen en
tijdens de zomer van 1868
neemt hij deel aan het Kamp
van Hannibal bij Rocca di
Papa, waar paus Pius IX hen
op 10 augustus bezoekt. Een
maand later vertrekt Charles
met zijn compagnie naar
het garnizoen van Bagnorea.
Na ongeveer een jaar in
Italië keert hij in de winter
met verlof terug naar België.
In januari 1869 hervat hij
zijn dienst, onder andere in
mei in het garnizoen van het
bergstadje Subiaco.

Spaanse bevelhebber van het pauselijke
garnizoen, luitenant-kolonel Serra, om
de stad over te geven, zonder overleg met
de algemene bevelhebber van de zoeaven.
Op 16 september trekken de Italianen de
stad binnen en ontwapenen ze de verdedigers. De volgende dag worden de zoeaven
naar Ortobello begeleid. Vandaar gaat het
de 19de per trein naar Livorno en de 26ste
naar Bologna en Verona. Onderweg krijgen Charles en zijn kameraden heel wat
te verduren. Op 29 september trekken ze
over de Brennerpas, daarna naar Mainz en
Keulen, om uiteindelijk op 2 oktober 1870
België te bereiken.

In 1872 treedt Charles d’Ursel in dienst bij
Buitenlandse Zaken en wordt hij diplomaat. Hij bekleedt verschillende posten
in Spanje, Brazilië, Roemenië, Oostenrijk,
Bij het uitbreken van de
Frankrijk en Duitsland en vervult missies
Frans-Duitse oorlog in 1870
in China en Congo. Later wordt hij
worden de Franse troepen
teruggeroepen. Op 2 augustus gouverneur van Henegouwen en Westvertrekken de laatste soldaten Vlaanderen. Maar zijn tijd bij de zoeaven
zal Charles nooit vergeten. Hij is lid van
en krijgen de Italianen
Pro Petri Sede (‘Voor de stoel van Petrus’),
vrij spel om de Pauselijke
de op 6 november 1870 opgerichte bond
Staten aan te vallen. Op
van strijders die vochten voor de b
 edreigde
20 augustus wordt Charles
Pauselijke Staten. Wanneer Charles in 1877
d’Ursel onderluitenant bij
wordt benoemd tot Ridder in de Orde
de 2de compagnie Depot in
Charles d’Ursel als onderluitenant bij de pauselijke zoeaven (1870)
van Pius IX, meldt het katholieke blad
de havenstad Civitavecchia.
© Pro Petri Sede
Intussen troept een Italiaanse La Croix dat hij zeker zal kunnen rekenen
De pauselijke zoeaven vechten als leeuwen overmacht samen aan de grenzen van
op ‘de hartelijke felicitaties van zijn oude
in de voorhoede en een Frans hulpkorps
de Pauselijke Staten, die ze ten slotte op
kameraden die allemaal zijn vrienden zijn
dat de achterhoede vormt, komt op het
10 september binnenvallen. Na de inname
gebleven’. In 1891 ontvangt hij ook de Bene
einde de veldslag afronden. De compagnie van Bagnorea en Civita Castellana worden Merenti-medaille die wordt uitgereikt aan
van Charles d’Ursel maakt een omtrekalle zoeaven samengetrokken in Rome, be- alle oud-zoeaven. Charles d’Ursel overkende beweging rond de stad en verhinhalve de Depot-compagnies die in Civitalijdt op 30 juni 1903 in Brugge, op amper
vecchia blijven. Op 14 september verschijnt 55-jarige leeftijd.
dert de vlucht van de garibaldisten. Zo
ook daar een Italiaanse legermacht. Charles
neemt Charles deel aan het vuurgevecht,
waarvoor hij later het Mentanakruis krijgt. verdedigt de strook tussen het 5de en 6de
Lieven Gorissen
bastion langs de landzijde ten noorden van Pro Petri Sede
Op 6 januari 1868 wordt hij korporaal
de havenkom.
bij de 1ste compagnie 2de bataljon en op
16 maart sergeant bij de 6de compagnie
2de bataljon, dat gelegerd is in de Engelen- Op 15 september sluiten de partijen na de
burcht in Rome.
middag een wapenstilstand van 24 uur
en trekken de zoeaven zich terug om te
De kersverse onderofficier komt sterk
eten en te rusten. De Italiaanse generaal
onder de indruk van Pius IX wanneer
Bixio stelt een ultimatum en dreigt ermee
de stad te bombarderen. Onder druk
hij de mis bijwoont in diens privékapel
van de plaatselijke handelaren beslist de
en van de paus de communie krijgt. In
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