


Omslag: Het schildersatelier zoals Antonine de Mun 
 het zelf afbeeldde op een kamerscherm
 (collectie hertog d’Ursel)



Het Atelier van Antonine





In 1872 trouwt Antonine de Mun 
(1849–1931) met haar neef  Joseph 
d’Ursel (1848–1903). Het is een hu
welijk uit liefde – een uitzondering 
in die tijd. 

Door het vroeg tijdig  overlijden van 
zijn halfbroer worden  Joseph en 
An tonine onverwacht de  zesde 
hertog en hertogin d’Ursel. Elke 
zomer verblijven ze met hun 
vier kinderen in het kasteel van 
 Hingene, de  favoriete zomer
residentie van de familie.





Antonine is een getalenteerde 
amateurkunstenares. Tijdens 
haar leven maakt ze een groot 
aantal olieverfschilderijen, 
 tekeningen, schetsen en aquarel
len. Daarbij portretteert ze niet 
alleen haar familie en vrienden, 
maar ook de bedienden en zelfs 
haar voorouders.





In 1878 laat Joseph in een uithoek 
van het park een schildersatelier 
bouwen. De bakstenen constructie 
bestaat uit een souterrain, een 
beletage en een zolder. Tussen de 
getrapte zijgevels komt een zadel
dak met Vlaamse pannen. Op oude 
foto’s kan je de ingang bijna niet 
zien tussen de wilde wingerd die 
overvloedig op de gevel groeit.





Op de beletage bevindt zich het 
ideale atelier: een grote open 
ruimte met een plankenvloer 
en een hoog plafond. De grote 
raampartij in de noordgevel 
zorgt dat er daglicht van constante 
kwaliteit binnenvalt. Gedurende 
bijna  vijftig jaar is het atelier een 
geliefde plek van Antonine, haar 
familie en vrienden.





In 1931 overlijdt Antonine op 
82jarige leeftijd. Na een leeg
stand van een tiental jaar wordt 
haar atelier achtereenvolgens 
gebruikt als scoutslokaal, als 
noodopvang bij de overstroming 
van 1953 en als feestzaaltje van 
de lokale harmonie. Plannen 
om er een theehuis te beginnen, 
mislukken. Nadien verzinkt het 
atelier in een diepe slaap, af en 
toe onder broken door spelende 
kinderen, rondhangende jongeren 
en vandalen. 



In 1994 verwerft de provincie 
Antwerpen het oude hertogelijke 
domein. De eerste aandacht gaat 
naar het herstel van het kasteel 
en het park, maar in 2018 krijgt 
ook het atelier een nieuw leven 
als stijlvolle vakantiewoning. 
Het souterrain en de zolder bieden 
plaats aan drie slaapkamers met 
bijbehorende badkamers. In het 
voormalige atelier op de beletage 
komen een open keuken en een 
salon met uitzicht op het park. 



De afwerking en de inrichting van 
Het Atelier van Antonine zijn 
niet begrepen in het restauratie
budget. Als alternatieve financie
ring laten we bij de ambachtelijke 
brouwerij Den Triest in Kapelle
opdenBos twee unieke bieren 
brouwen met ingrediënten uit het 
kasteeldomein. 

De portretten die Antonine van 
haar jongere zussen Alix en Marie 
maakte, sieren de etiketten.





Cuvée Antonine Blond

Deze frisfruitige blondine heeft een 
erg rond en volmondig karakter 
met mooie aroma’s van perzik, 
abrikoos en bloemen. De honing 
uit het kasteeldomein komt subtiel 
naar voren in de smaak. Het bier 
heeft flink wat body. Zonder te zoet 
te worden, blijft het perfect in 
balans met het fijne bittertje waar 
deze cuvée mee afrondt.





Cuvée Antonine Bruin

De aroma’s van koffie en chocolade 
– afkomstig van de mout – komen 
je meteen tegemoet. Ze zetten zich 
krachtig door in de volle smaak 
van deze cuvée. Daarna duikt ook 
een mooie houttoets op, dankzij 
de eikenschilfers uit het kasteel
domein waarop het bier gerijpt is. 
In evenwicht met het zoetfruitige 
van de gist krijg je een elegante 
brunette in je glas. 



De werken aan het atelier startten 
in het voorjaar van 2017 en ze 
duren minstens een jaar. In de 
herfst van 2018 zullen we de eerste 
gasten ontvangen. En jij kan 
 daarbij zijn! 

Hiernaast vind je een unieke code 
waarmee je tegen verminderde 
prijs kan komen logeren in het 
pas gerestaureerde Atelier van 
Antonine.

Reserveer voor 31 december 2018 
jouw verblijf en geniet van een 

korting van maar liefst 20 procent.

jouw persoonlijke kortingscode is:



Alle informatie over prijzen en 
mogelijkheden vind je vanaf  
1 juli 2018 op onze website  
www.kasteeldursel.be. 

Wil je het nieuwe leven van het  
Atelier van Antonine op de voet 
volgen? Schrijf je dan in voor 
onze elektronische nieuwsbrief 
via info@kasteeldursel.be  
of volg het kasteel op Facebook.

Deze code kan slechts eenmaal gebruikt worden  
en ze is geldig tot 31 december 2018.

jouw persoonlijke kortingscode is:
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Gedurende bijna vier eeuwen was 
het kasteel van Hingene de  favoriete 
zomerresidentie van de adellijke 
familie d’Ursel. Nu is het eigen
dom van de provincie Antwerpen, 
die de oude luister in ere herstelt 
en er nieuw leven brengt. 

Wil je meer weten over het 
 kasteel, het schildersatelier of 
 Cuvée Antonine? Surf dan naar  
www.kasteeldursel.be.

Kasteel d’Ursel




