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Beste lezer,

Iets meer dan een maand geleden heeft het kasteel d’Ursel

zich kandidaat gesteld voor Monumentenstrijd, een 

cross-mediaal project van de VRT over het onroerend 

erfgoed in Vlaanderen. Met een documentairereeks op

Canvas, verschillende radioprogramma’s en een website

worden waardevolle monumenten op de verschillende 

netten uitgebreid belicht. Het uiteindelijke doel van deze

Monumentenstrijd is de verkiezing van een restauratie- of

herstelproject dat nadien op een belangrijke financiering

mag rekenen. 

De ingediende projecten moesten opvallen door hun 

vernieuwende karakter, hun interessante (her)bestemming

of hun meerwaarde voor het publiek. Vereiste was ook dat

er in 2008 al concrete resultaten zichtbaar moeten zijn. 

Tot slot waren de kwaliteit van het erfgoed, de inzet van de

initiatiefnemers en het maatschappelijk draagvlak belang-

rijke selectiecriteria. 

Na een eerste selectie door een comité van deskundigen,

stelt de VRT in augustus per provincie vijf monumenten of

landschappen voor aan het publiek. De geselecteerde 

projecten krijgen tijdens de Open Monumentendag op 10

september extra aandacht. In de weken nadien kiest 

kijkend, luisterend en lezend Vlaanderen tien finalisten.

Nadien worden deze erfgoedprojecten uitgebreid voor-

gesteld, opnieuw gevolgd door stemrondes. De winnaar

van Monumentenstrijd wordt tijdens de finale in februari

2007 bekendgemaakt.
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Maar zover zijn we nog lang niet! Binnen onze provincie

zijn er immers heel wat andere monumenten die in 

aanmerking komen. Niettemin hopen we van harte dat 

de jury het kasteel d’Ursel zal laten deelnemen. Een pro-

gramma als Monumentenstrijd is immers de ideale weg

om het kasteel bekend te maken bij een groot publiek.

Bovendien zou een selectie een mooie erkenning 

betekenen voor het vele werk dat we als provinciebestuur

de afgelopen jaren hebben verzet. Onze inschrijving werd

trouwens gesteund door een dik pak aanbevelingsbrieven

van de vele partners waar we mee samen werken om het

kasteel nieuw leven in te blazen.

Als het kasteel geselecteerd wordt voor deelname aan de

Monumentenstrijd, dan zullen we alle abonnees van dit

magazine eind augustus per brief op de hoogte brengen.

Precies op tijd om tijdens de komende Open

Monumentendag de werf van de eerste verdieping  – in

absolute avant-première – te komen bezoeken. Een 

uitgelezen kans voor iedereen die zelf de restauratie van

een waardevol monument wil beleven!

Wordt hopelijk vervolgd…

Ludo Helsen

Gedeputeerde voor cultuur

lhelsen@provant.be

Koen De Vlieger-De Wilde

Beheerder Kasteel d’Ursel

koen.devlieger@admin.provant.be

Op vrijdag 8 september organiseert de Hingense middenstand al voor de 

twaalfde keer de jaarlijkse avondmarkt. Naast alle middenstanders nemen ook

de lokale verenigingen deel. Verder zijn er nog een rommelmarkt, een kermis,

een ballonnenclown en gratis kindergrime.

Net zoals vorig jaar deelt ook het domein d’Ursel in de festiviteiten. Tientallen

kaarsen zullen de tuin voor het kasteel verlichten. En om 21 uur brengt 

Ron Jaluai in dit sprookjesachtige decor een heus muziek- en vuurspektakel: 

doedelzak, didgeridoo, djembés en conga’s, aangevuld met de meest 

uiteenlopende staaltjes van vuuracrobatie!

Avondmarkt Hingene  |  Vrijdag 8 september vanaf 17 uur

Doe het  grat is  magazine cadeau!
Zou je ons gratis magazine graag thuis ontvangen? Of ken je iemand die

geïnteresseerd is in het kasteel d’Ursel? Bezorg ons de juiste adresgegevens

en het volgende nummer valt ook bij hen in de brievenbus. Je vindt alle

nummers van het magazine ook terug op  www.kasteeldursel.be. 

Kasteel  d’Ursel  trakteert
Maandelijks trakteren we de abonnees van dit magazine op gratis kaarten

voor evenementen in het kasteel én daarbuiten. Wie met onze groeten van

gratis cultuur en ontspanning wil genieten kan zijn of haar e-mailadres 

opgeven op 03 820 60 11 of kasteeldursel@ admin.provant.be. 

Kasteel  d’Ursel  engageert
Wil je als vrijwilliger helpen in het kasteel? Dat kan! Onthaal en toezicht,

opbouw van tentoonstellingen, verdeling van promotiemateriaal, kinder-

opvang, klaarmaken van verzendingen of acteerprestaties bij evenementen:

het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Bezorg ons je naam, adres, 

telefoonnummer en eventueel e-mailadres en vergeet ook je voorkeuren of

bijzondere talenten niet te vermelden. Onze vrijwilligers krijgen een 

forfaitaire kostenvergoeding.
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In 2006 bestaat de ‘nieuwe’ Sint-Stefanuskerk van Hingene precies
honderd jaar. Om dat te vieren doken enkele lokale historici – 
aangevuld met provinciale hulptroepen – in het archief. Het resultaat:
een tentoonstelling én een boek.

Op maat van de hertog
Na Hingene en den duc en Tussen

salon en strijdtoneel verschijnt in 

september de derde historische 

publicatie van het kasteel d’Ursel: Op

maat van de hertog. De bouw van een

nieuwe kerk voor Hingene (1872-

1906). Net zoals de vorige nummers

past ook dit boek mooi in een reeks

van het kasteel. De kerk grenst

immers aan het domein d’Ursel en

maakt zo deel uit van de historische

site in het midden van het dorp.

Bovendien waren de toenmalige her-

tog en hertogin nauw betrokken bij

het hele bouwproject. 

Katholiek ondanks alles
In het eerste hoofdstuk verwelkomt

lokaal historicus Benny Croket je in

het Hingene van voor 1900. Het

einde van de 19de eeuw was een tijd

van grote maatschappelijke verande-

ringen, die ook in een klein dorpje

niet onopgemerkt voorbij gingen. De

Evenement

industriële revolutie bracht treinen,

elektriciteit en telefoons naar Klein-

Brabant. Maar daarnaast zorgden het

verenigingsleven, de dorpspolitiek en

de Schoolstrijd voor minstens even-

veel animo. Tot slot komt ook het

standvastige, katholieke geloof aan

bod, met de verschillende parochies,

pastoors en processies. 

De oude kerk
De kerk die op het einde van de 19de

eeuw werd gebouwd, was natuurlijk

niet de eerste kerk in Hingene. Op

basis van het gebruikte bouwmateri-

aal en de stijl dateert bouwhistorica

Linda Van Langendonck de onder-

bouw van de toren in de 14de eeuw.

Aan de hand van de archieven 

reconstrueert ze de opeenvolgende

verbouwingen, dikwijls op initiatief –

en op de kosten – van de hertogen

d’Ursel. Doorheen de eeuwen werd

het gebouw aangepast aan de heer-

sende mode: eerst de (late) gotiek,

dan de barok. De kerk behield dat

barokke uitzicht tot op het einde van

de 19de eeuw, wanneer de roep om

een nieuwe kerk steeds luider klonk.

De toren als splijtzwam
In 1872 waren alle Hingenaars het

erover eens: de oude kerk was te

klein geworden. Maar over het 

nieuwe ontwerp, de keuze van de

architect en wie dat alles zou betalen

waren ze hopeloos verdeeld. In deze

bijdrage schetst Benny Croket het

eindeloos rondje touwtrekken tussen

de kerkfabriek, de gemeenteraad, het

H e t  h o o g k o o r  v a n  d e  o u d e  k e r k ,  z o a l s  h e t  e r  v a n d a a g  u i t z i e t .
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BBeesstteelllleenn

De nieuwe historische 

publicatie wordt verkocht in

het kasteel, in de kerk (tijdens

de tentoonstelling), in de 

krantenwinkel in Hingene en

in de Standaard Boekhandel

in Bornem. 

Bestellen kan ook door 

overschrijving van € 10,00

(plus € 2,20 verzendkosten) 

op rekeningnummer 

776-5955213-92 van het

Departement Cultuur met 

vermelding van de titel. 

n u m m e r  6    a u g u s t u s  s e p t e m b e r  o k t o -
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provinciebestuur, de Koninklijke

Commissie voor Monumenten én de

hertog. Twintig jaar lang zat het 

dossier muurvast. Pas eind 1893 zou

men terug luidop beginnen dromen

van een nieuwe kerk, wanneer Jan

Joseph Caluwaers, een jonge 

architect uit Eikevliet, aanbood om de

geplande kerk te ontwerpen. Een

nieuw hoofdstuk kon beginnen.

De bouw van de 
nieuwe kerk

In het ontwerp van Caluwaers 

werden het koor, de kruisbeuk en de

kruisingtoren van de oude kerk 

uitgebreid met een nieuw schip in

neogotische stijl. Opnieuw werd er

stevig gepalaverd, maar in 1898 

gingen de voorbereidingen voor de

effectieve uitvoering eindelijk van

start. Linda Van Langendonck

bespreekt de bouwmaterialen, de 

vordering van de werken en het 

uiteindelijke uitzicht van de kerk.

De langverwachte wijding
Met de voltooiing van de bouw-

werken was het verhaal echter nog

niet ten einde. In juni 1900 werd de

kerk weliswaar feestelijk in gebruik

genomen, maar de officiële wijding

door de aartsbisschop zou nog zes

jaar op zich laten wachten. De bouw

van een grafkelder van de familie

d’Ursel en een rechtszaak tegen de

aannemer zorgden voor de eerste

vertraging. Bovendien wilde de 

familie ook in de nieuwe kerk ‘voor

eeuwig’ over een eigen tribune

beschikken. De overdracht van dit

stukje kerk – en vooral de 

administratieve afhandeling ervan –

sleepte lang aan. Pas op 7 augustus

1906 volgde de blijde intrede van 

kardinaal Mercier. ‘Vierendertig jaar

na de lancering van de idee had de

Sint-Stefanusparochie zijn nieuwe en

gewijde kerk…’, besluit Benny

Croket.

H e t  b e e l d  v a n  d e  z i t t e n d e

O n z e - L i e v e - Vr o u w  m e t  K i n d

d a t e e r t  u i t  d e  1 4 d e  e e u w  e n

i s  h e t  m e e s t  b i j z o n d e r e  

d e v o t i e -  e n  k u n s t o b j e c t  d a t

d e  k e r k  n u  n o g  b e z i t .

A n t o n i n e  d e  M u n

J o s e p h  d ’ U r s e l

D e  a r b e i d e r s  e n  d e  a r c h i t e c t e n ,  
v e r z a m e l d  v o o r  d e  d e u r  v a n  d e  k e r k .

Het interieur van de kerk
In de loop van de eeuwen werden 

er een heleboel devotie- en 

kunstvoorwerpen verzameld in de

Sint-Stefanuskerk. Het grootste

gedeelte van het patrimonium dateert

uit de periode van het begin van de

17de eeuw tot het begin van de 20ste

eeuw. In deze bijdrage geeft Marc

Mees, bij de dienst erfgoed verant-

woordelijk voor het roerend erfgoed,

een overzicht van het interieur. Zowel

het meubilair (lambriseringen, glasra-

men, altaren, communiebanken,

preekstoel, beelden en schilderijen,…)

als de cultusobjecten (monstransen, 

chrismatorium, altaarkruis, kelken,

reliekhouders, …) komen aan bod.

Een portret van de hertog
en hertogin d’Ursel

Hoewel hertog Joseph d’Ursel pas na

de dood van zijn vader Leon in 1878

betrokken raakte bij het dossier van

de kerk, nam hij het zeer ter harte.

Maar ook zijn echtgenote Antonine

de Mun liet zich niet onbetuigd. Na

het plotse overlijden van de hertog

Joseph in 1903 vervolgde ze zijn 

werk met toewijding. Vooral het 

aanbrengen van de neogotische 

schilderingen ging haar ter harte: niet

alleen financierde ze de schilder-

werken, ze volgde ze ook heel nauw-

gezet en persoonlijk op. Wie zich wil

verdiepen in het verleden van de

familie d’Ursel komt vroeg of laat bij

graaf Baudouin d’Ursel terecht. Als

familiehistoricus was hij dan ook de

geknipte auteur van een hoofdstuk

over het hertogelijk paar dat zo heeft

ingezet voor de bouw van de nieuwe

kerk.

Epiloog
In een laatste bijdrage schetst Patrick

Maervoet, de huidige federatiepas-

toor van Bornem, de 20ste-eeuwse

geschiedenis van de nieuwe kerk. Hij

heeft aandacht voor de liturgische

veranderingen, de zucht naar meer

comfort en de blijvende band met de

familie d’Ursel. Helemaal op het

einde richt hij zijn blik ook naar de

toekomst.

Tentoonstelling
Van 9 tot 24 september loopt in de

kerk van Hingene bovendien de 

tentoonstelling Kerk op mensenmaat.

Deze tentoonstelling behandelt

dezelfde onderwerpen als het boek,

maar weidt verder uit over het 

parochieleven van de laatste honderd

jaar. Ook de vele kunstschatten 

worden getoond, net zoals delen van

de oude kerk. 

Kerk op mensenmaat is gratis te

bezoeken op zaterdag en zondag, van

14 tot 18 uur.



Muziek in het kasteel  

De concerten van het

Ensemble Walter Boeykens,

Cécile Kempenaers & Jurgen

De bruyn en Constantinople

worden georganiseerd in

samenwerking met cultuur-

centrum Ter Dilft.

In het kader van het Elfde

Bornemfestival treedt het

Ensemble Walter Boeykens

ook op in de kerk van

Mariekerke (17 augustus), het

jachtpaviljoen De Notelaer 

(18 augustus) en de abdij van

Bornem (20 augustus). Onder

andere Zefiro Torna,

Ammaroma & Traces, het

combo Marc Matthys en Toots

Thielemans maken er hun

opwachting! Wie een 

abonnement neemt op drie of

meer voorstellingen uit het

programma krijgt tot twintig

procent korting.

IInnffoo  eenn  rreesseerrvvaattiiee::  

Cultuurcentrum Ter Dilft

T 03 890 69 30 

info@terdilft.be 

www.terdilft.be

Ensemble Walter Boeykens
Elfde Bornemfestival
Zondag 13 augustus en 
maandag 14 augustus 2006
20 uur 

Met niet aflatende gedrevenheid bezorgde Walter

Boeykens de klarinet een ereplaats in het kamermuziek-

repertoire. Ook voor dit concert - dat kadert in het Elfde

Bornemfestival - koos hij enkele pareltjes van Wolfgang

Amadeus Mozart, Aram Katchaturian en Amilcare

Ponchielli. Het Ensemble Walter Boeykens is een ensemble

à géométrie variable, dat naargelang het programma 

de beste Belgische en buitenlandse klassieke musici

samenbrengt. De meeste leden zijn laureaten van grote

internationale muziekwedstrijden en maken deel uit van

belangrijke orkesten. Ze hebben contracten met 

interessante cd-labels en treden op in het internationale

muziekcircuit. Voor dit concert omringt Walter Boeykens

zich met Marjeta Korosec (viool), Eric Baeten (viool),

Thérèse Marie Gilissen (altviool) en Luc Derwez (cello). 

Het ensemble wordt bijgestaan door Anne Boeykens 

(klarinet), Marc Roosendans (contrabas) en solist Joachim

De Borger (piano). 

Programma

Cécile Kempenaers (sopraan) en
Jurgen De bruyn (gitaar)
Het Spaanse lied
Zondag 1 oktober 2006
11 uur 

Cécile Kempenaers studeerde zang aan het Koninklijk

Muziekconservatorium in Gent. Nadien volgde ze ‘Vocale

Ensemblezang oude muziek’ bij Rebecca Stewart aan het

Brabants Conservatorium in Tilburg. Later kreeg ze les van

Margreet Honig (Amsterdam) en Ingrid Voermans (Den

Haag). Momenteel vervolmaakt ze zich bij Jutta Schlegel

(Berlijn).

Cécile Kempenaers zingt bij verschillende ensembles, zoals

Zefiro Torna, het Huelgas Ensemble (onder leiding van

Paul Van Nevel), Collegium Vocale Gent (onder leiding van

Philippe Herrewege).

Jurgen De bruyn behaalde de regeringsmedaille voor

gitaar aan de muziekacademie van Bornem bij Dirk De

Hertogh. Aan het Lemmensinstituut studeerde hij gitaar 

bij Raphaëlla Smits en luit bij Philippe Malfeyt. Jurgen is

artistiek leider van het oude-muziekensemble Zefiro Torna.

Tijdens dit concert brengen ze een hommage aan het

Spaanse lied, met werk van Manuel de Falla, Frederico

Garcia Lorca, Fernando Sor en Enrique Granados.

Met gratis inleiding in het kader van Concertgeno(o)t door

Mathias Pieters en met aperitief in de spiegelzaal!

NNoorrmmaaaall  ttaarriieeff  € 1122,,0000

RReedduuccttiiee  € 1100,,0000

Het aantal plaatsen is beperkt: reserveer tijdig je tickets!

Divertimento K.V. 563 van Mozart

Kegelstadt K.V. 498 van Mozart

Trio voor viool, klarinet en piano van Katchaturian

Il Convegno – Divertimento van Ponchielli

NNoorrmmaaaall  ttaarriieeff  € 1122,,0000

RReedduuccttiiee  € 1100,,0000



Het concert van Dimitri

Ivanov en Luc Devos wordt

georganiseerd in samenwer-

king met deFilharmonie.

IInnffoo  eenn  rreesseerrvvaattiiee::  

Kasteel d’Ursel

T 03 820 60 11

kasteeldursel@admin.provant.be

Sinds de oprichting in 1998 creëert het ensemble

Constantinople muziek die geïnspireerd is door zuiderse

muziektradities, Perzische kunstmuziek en muziek uit 

de middeleeuwen en de renaissance. De studie van 

handschriften en de levende mondelinge traditie van de

oosterse muziek ondersteunt de zoektocht naar dit 

muzikaal erfgoed.

Samen met sopraan Françoise Atlan presenteert

Constantinople de mooiste bladzijden van de joodse,

Arabische en christelijke muziek uit het Middellandse

Zeegebied en het Midden-Oosten. Naast instrumentale

muziekstukken uit het Ottomaanse Rijk en het oude Perzië

staan er Sefardische romances en Moorse zangen uit de

Spaanse middeleeuwen op het programma. Zo wordt

Terres Turquoises een ode aan de culturele en sociale 

toenadering tussen volkeren van verschillende kleur 

en origine. 

Het ensemble musiceert met oude Europese instrumenten

zoals de luit, de viola gamba en de schalmei, maar gebruikt

ook typische instrumenten uit het Midden-Oosten, zoals de

sétar, de tombak, de daf, de dayereh en de ud.

Onder artistieke leiding van Kiya Tabassian gaf

Constantinople talrijke concerten in Canada, Mexico en

Europa. Ook de pers was enthousiast: Constantinople is

een vijfsterren muziekensemble dat het publiek meeneemt

in een wondere wereld van zuivere emotie en uiterste 

verfijning!

NNoorrmmaaaall  ttaarriieeff  € 1166,,0000

RReedduuccttiiee  € 1144,,0000

Constantinople & Françoise Atlan
Terres Turquoises
Donderdag 12 oktober 
20.30 uur 

Iedereen slaapt graag uit op een zondagochtend, maar wie

zijn bed verlaat voor het prachtige kasteel d’Ursel beleeft

minstens evenveel genot. Enkele muzikanten van

deFilharmonie ontsnappen voor eventjes aan het 

orkestgewoel en treffen elkaar voor een intieme reeks

kamermuziekconcerten. Het programma meandert stijlvol

tussen charmante barok en aangenaam modern. Een 

inspirerende babbel en smaakvol aperitief na het concert

vormen het begin van een geslaagde zondag!

Voor dit eerste kamermuziekconcert van het seizoen selec-

teerden Dimitri Ivanov, al jaren de trouwe concertmeester

van deFilharmonie, en pianist Luc Devos drie vioolparel-

tjes. Begin uw zondag met de lentefrisse zangerigheid van

Wolfgang Amadeus Mozart, gevolgd door de koesterende

weemoed van Edward Elgar en de bitterzoete klanken van

Edvard Grieg.

Programma

Vioolsonate in G, KV 301 van Mozart

Vioolsonate in e, opus 82 van Elgar

Vioolsonate in c, opus 45 van Grieg

Het aantal plaatsen is beperkt: reserveer tijdig je tickets!

Dimitri Ivanov (viool) & Luc
Devos (piano)
deFilharmonie chambreert!
Zondag 15 oktober 2006
11 uur 
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Vreemde eend in de bijt?

Na een carrière van twintig jaar liet architect Johan Geerts de werven
en plannen voor wat ze waren. Hij volgde zijn hart en sinds 1 februari
werkt hij als coördinator klassieke muziek voor het provinciebestuur. 

Hoe komt een architect in
de muziekwereld terecht?

JJoohhaann::  ““TTooeenn  iikk  iinn  11998877  aaffssttuuddeeeerrddee

aallss  aarrcchhiitteecctt  iinn  hheett  HH..AA..II..RR..  ttee

AAnnttwweerrppeenn,,  wwaass  iikk  aall  jjaarreenn  aaccttiieeff  mmeett

mmuuzziieekk  bbeezziigg..  IIkk  wwaass  ttooeenn  aall  bbeettrrookk--

kkeenn  bbiijj  eeeenn  kkoooorr  aallss  zzaannggeerr  eenn

bbeessttuuuurrsslliidd..  IIkk  hhaadd  ooookk  eeeenn  kklleeiinnee

ggrrooeepp  ooppggeerriicchhtt  wwaaaarrmmeeee  wwee  vvooccaallee

eenn  iinnssttrruummeennttaallee  rreennaaiissssaanncceemmuuzziieekk

uuiittvvooeerrddeenn..  IIkk  lleeiiddddee  ddiitt  eennsseemmbbllee  eenn

oorrggaanniisseeeerrddee  rreeggeellmmaattiigg  ccoonncceerrtteenn..

IInn  11999966  vvooeellddee  iikk  ddee  nnooooddzzaaaakk  oomm  hheett

aacchhttkkooppppiiggee  eennsseemmbbllee  uuiitt  ttee  bbrreeiiddeenn

oomm  hheett  ‘‘ggrrootteerree’’  rreeppeerrttooiirree  aaaann  ttee

ppaakkkkeenn..  DDoooorr  oommssttaannddiigghheeddeenn  wweerrdd

eeeenn  nniieeuuwwee  ggrrooeepp  ooppggeerriicchhtt  mmeett  eeeenn

ddeerrttiiggttaall  zzaannggeerrss..  TTiijjddeennss  ddee  eeeerrssttee

jjaarreenn  kkrreeeegg  ddee  mmiissssiiee  vvaann  ddeezzee  ggrrooeepp

ssttiillaaaann  vvoorrmm::  ggrroooottssee  aa--ccaappeellllaapprroojjeecc--

tteenn  ooppzzeetttteenn  wwaaaarriinn  ppoollyyffoonniiee  

cceennttrraaaall  ssttaaaatt  eenn  eexxppeerriimmeenntteerreenn  mmeett

ccrroossss--oovveerrss,,  mmuuzziieekk  ccoommbbiinneerreenn  mmeett

aannddeerree  kkuunnssttvvoorrmmeenn..””

““OOnnddeerrttuusssseenn  wwaass  hheett  aarrcchhiitteecctteenn--

bbuurreeaauu  wwaaaarriinn  iikk  vveennnnoooott  wwaass,,  

uuiittggeeggrrooeeiidd  ttoott  eeeenn  mmiiddddeellggrroooott  

kkaannttoooorr  ddaatt  ggeessppeecciiaalliisseeeerrdd  wwaass  iinn

wwoonniinnggbboouuww,,  zzoowweell  ssoocciiaallee  

wwoonniinnggbboouuww  aallss  pprriivvéé--wwoonniinnggeenn,,  

eenn  ggeebboouuwweenn  iinn  ddee  zzoorrggsseeccttoorr..  DDee

ttooeenneemmeennddee  aaddmmiinniissttrraattiieevvee  ddrruukk,,  hheett

ggeebbrreekk  aaaann  pprrooffeessssiioonnaalliitteeiitt  vvaann  

ssoommmmiiggee  uuiittvvooeerrddeerrss  eenn  ddee  sstteeeeddss

ggrrooeeiieennddee  iinntteerreessssee  vvoooorr  mmiijjnn  mmuuzzii--

kkaallee  bbeezziigghheeddeenn  hheebbbbeenn  mmee  mmiiddddeenn

vvoorriigg  jjaaaarr  aaaann  hheett  ttwwiijjffeelleenn  ggeezzeett..  NNaa

eeeenn  ppeerriiooddee  vvaann  ‘‘ddiieeppee  bbeezziinnnniinngg’’  hheebb

iikk  ddaann  bbeeggiinn  ddiitt  jjaaaarr  ddee  kknnoooopp  ddoooorr--

ggeehhaakktt..  IIkk  hheebb  ggeerreeaaggeeeerrdd  oopp  eeeenn

vvaaccaattuurree  vvoooorr  ‘‘ccooöörrddiinnaattoorr  kkllaassssiieekk

mmuuzziieekk’’  bbiijj  hheett  pprroovviinncciieebbeessttuuuurr..  DDee

eeeerrssttee  ggrroottee  ttaaaakk  wwaass  hheett  oorrggaanniisseerreenn

vvaann  hheett  FFeessttiivvaall  vvaann

VVllaaaannddeerreenn//MMeecchheelleenn  ––  KKeemmppeenn..””

Het Festival van
Vlaanderen/Mechelen –
Kempen: dat is een hele
mond vol

JJoohhaann::  ““IInnddeerrddaaaadd..  HHeett  FFeessttiivvaall  wwoorrddtt

ssiinnddss  11998866  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  ddoooorr  ddee

IInntteerrccoommmmuunnaallee  OOnnttwwiikkkkeelliinnggss--

mmaaaattsscchhaappppiijj  vvaann  ddee  KKeemmppeenn  ((IIOOKK))

eenn  iiss  oonnddeerrttuusssseenn  uuiittggeeggrrooeeiidd  ttoott  eeeenn

ssttrruuccttuurreeeell  eelleemmeenntt  iinn  hheett  KKeemmppeennssee

ccuullttuuuurraaaannbboodd..  DDee  bbeessttaaaannssrreeddeenn  vvaann

ddiitt  hhooooggssttaaaannddee  ffeessttiivvaall  iiss  iimmmmeerrss

kkwwaalliittaattiieevvee  ccoonncceerrtteenn  mmeett  eeeenn  

iinntteerreessssaannttee  pprrooggrraammmmeerriinngg  

aaaannbbiieeddeenn  aaaann  ddee  KKeemmppiisscchhee  

bbeevvoollkkiinngg..  EEnneerrzziijjddss  mmooeett  ddee  

ppllaaaattsseelliijjkkee  mmuuzziieekklliieeffhheebbbbeerr  eenn//ooff

mmeelloommaaaann  ggeeeenn  vveerrrree  vveerrppllaaaattssiinnggeenn

mmaakkeenn  nnaaaarr  ddee  ggrroooottsstteeddeenn,,  aannddeerr--

zziijjddss  iiss  eerr  eeeenn  dduuiiddeelliijjkkee  iinntteerreessssee  vvaann

mmeennsseenn  uuiitt  ddee  rruuiimmee  rreeggiioo  oomm  ddeezzee

ccoonncceerrtteenn  bbiijj  ttee  wwoonneenn..  DDiikkwwiijjllss

wwaarreenn  eerr  iimmmmeerrss  kklliinnkkeennddee  nnaammeenn  ttee

ggaasstt  iinn  hhiissttoorriisscchh  wwaaaarrddeevvoollllee  

llooccaattiieess,,  zzooaallss  kkeerrkkeenn,,  bbeeggiijjnnhhoovveenn  eenn

aabbddiijjeenn..  DDee  ddeemmooccrraattiisscchhee  ttooeeggaannggss--

pprriijjzzeenn  eenn  ddee  iinnvvooeerriinngg  vvaann  eeeenn  

aabboonnnneemmeennttssyysstteeeemm  ddrrooeeggeenn  bbiijj  ttoott

ddee  vvoorrmmiinngg  vvaann  eeeenn  vvaasstt  ppuubblliieekk..””

Wat is de rol van het
Festival van Vlaanderen?

HHeett  ffeessttiivvaall  vvaann  VVllaaaannddeerreenn  tteelltt  aacchhtt

aaffddeelliinnggeenn,,  wwaaaarrvvaann  eerr  ttwweeee  aaccttiieeff

zziijjnn  iinn  ddee  pprroovviinncciiee  AAnnttwweerrppeenn..

HHiissttoorriisscchh  iiss  hheett  zzoo  ggeeggrrooeeiidd  ddaatt  aallllee

iinniittiiaattiieevveenn  oopp  hheett  ggrroonnddggeebbiieedd  vvaann

ddee  ssttaadd  AAnnttwweerrppeenn  oonnddeerr  ddee  ddiirreeccttiiee

FFeessttiivvaall  vvaann  VVllaaaannddeerreenn//AAnnttwweerrppeenn

rreessssoorrtteerreenn..  AAllllee  aannddeerree  iinnttiiaattiieevveenn

vvaalllleenn  oonnddeerr  ddee  bbeevvooeeggddhheeiidd  FFeessttiivvaall

vvaann  VVllaaaannddeerreenn//MMeecchheelleenn..  OOmmddaatt  ddee

ccoonncceerrtteenn  iinn  ddee  KKeemmppeenn  eeeenn  aappaarrttee,,

wwaaaarrddeevvoollllee  eennttiitteeiitt  vvoorrmmeenn  bbiinnnneenn

ddee  wweerrkkiinngg  vvaann  FFeessttiivvaall  vvaann

VVllaaaannddeerreenn//MMeecchheelleenn  eenn  oommddaatt  hheett

ttoottaallee  ffeessttiivvaall  ooppggeennoommeenn  iiss  iinn  ddee

ppllaannnniinngg  vvaann  MMeecchheelleenn,,  kkrreeggeenn  zziijj  hheett

ddee  wweelllluuiiddeennddee  nnaaaamm  FFeessttiivvaall  vvaann

VVllaaaannddeerreenn  MMeecchheelleenn//KKeemmppeenn  mmeeee..””

In de kijker
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Waar komt de provincie
dan om de hoek kijken?

JJoohhaann::““  IIOOKK  nneeeemmtt  ooookk  ddiitt  jjaaaarr  wweeeerr

hheett  iinniittiiaattiieeff  vvoooorr  ddeezzee  ccoonncceerrttrreeeekkss..

DDee  lluussttrruummjjaaaarrggaanngg  ––  hheett  FFeessttiivvaall

bbeessttaaaatt  pprreecciieess  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr  ––  iiss  eecchhtteerr

eeeenn  oovveerrggaannggsseeddiittiiee..  NNaa  oovveerrlleegg  

ttuusssseenn  ddee  ddiirreeccttiiee  vvaann  ddee  IInntteerr--

ccoommmmuunnaallee,,  hheett  ddeeppaarrtteemmeenntt  ccuullttuuuurr

eenn  ggeeddeeppuutteeeerrddee  LLuuddoo  HHeellsseenn  bblleeeekk

ddaatt  hheett  pprroovviinncciiee--bbeessttuuuurr  ddee  vvoolllleeddiiggee

oorrggaanniissaattiiee  eenn  pprrooggrraamm--mmeerriinngg  vvaann

ddiitt  iinniittiiaattiieeff  wweennsstt  oovveerr  ttee  nneemmeenn..  IIOOKK

zzaall  eecchhtteerr  ttiijjddeennss  ddiitt  oovveerrggaannggssjjaaaarr

nnoogg  iinntteennssiieeff  bbeettrrookkkkeenn  wwoorrddeenn  bbiijj

ddee  pprraakkttiisscchhee  oorrggaanniissaattiiee  oomm  ddee  

aaaannwweezziiggee  kknnoowwhhooww,,  eexxppeerrttiissee  eenn

ooppggeebboouuwwddee  ccoonnttaacctteenn  aaaann  mmiijj  ddoooorr

ttee  ggeevveenn..  BBoovveennddiieenn  wwiill  hheett  ddiirreeccttiiee--

ccoommiittéé  vvaann  IIOOKK  iinn  ddee  ttooeekkoommsstt  eeeenn

bblliijjvveennddee  ffiinnaanncciiëëllee  iinnssppaannnniinngg  

lleevveerreenn  eenn  zzaall  hheett  bblliijjvveenn  iinnssttaaaann  vvoooorr

hheett  ccoonnttaacctt  mmeett  bbeessttaaaannddee  ssppoonnssoorrss..

AAnnddeerrzziijjddss  ppaasstt  ddee  oorrggaanniissaattiiee  vvaann

eeeenn  ddeerrggeelliijjkk  FFeessttiivvaall  ppeerrffeecctt  iinn  hheett

ccuullttuuuurrsspprreeiiddiinnggssbbeelleeiidd  vvaann  ddee  

pprroovviinncciiee,,  nneett  zzooaallss  hheett  kkaasstteeeell

dd’’UUrrsseell  ttrroouuwweennss..””

Is er naast de organisatie
van dit Festival nog ruimte
voor andere dingen?

JJoohhaann::  ““JJaa  hhoooorr..  HHeett  pprroovviinncciieebbeessttuuuurr

iiss  aallss  ssuubbssiiddiiëërreennddee  oovveerrhheeiidd  bbeettrrookk--

kkeenn  bbiijj  vveerrsscchhiilllleennddee  iinniittiiaattiieevveenn  ddiiee

kkllaassssiieekkee  mmuuzziieekk  pprrooggrraammmmeerreenn..  IIkk

bbeesscchhoouuww  hheett  aallss  mmiijjnn  ttaaaakk  ddeezzee  

iinniittiiaattiieevveenn  ssaammeenn  mmeett  mmiijjnn  ccoolllleeggaa

CChhrriisstteell  BBaaeetteenn  oopp  ttee  vvoollggeenn  eenn  eevveenn--

ttuueeeell  mmeeee  ttee  nnaa  ttee  ddeennkkeenn  oovveerr  eeeenn

zziinnvvoollllee  sspprreeiiddiinngg  vvaann  ddee  aaaannggeebbooddeenn

ccoonncceerrtteenn..  DDiikkwwiijjllss  zziiee  jjee  ddaatt  hheettzzeellffddee

eennsseemmbbllee  oopp  eennkkeellee  ddaaggeenn  ttiijjdd  mmeeeerr--

ddeerree  kkeerreenn  ooppttrreeeeddtt  iinn  eeeenn  hheeeell  kklleeiinn

ggeebbiieedd..  MMiisssscchhiieenn  iiss  hheett  nniieett  sslleecchhtt

oomm  ddaaaarr  wwaatt  mmeeeerr  ddiivveerrssiitteeiitt  nnaa  ttee

ssttrreevveenn..””

Ook in kasteel d’Ursel 
worden concerten 
georganiseerd. Zie je hierin
ook een taak voor jou 
weggelegd?

JJoohhaann::  ““NNaaaarr  eeiiggeenn  zzeeggggeenn  iiss  mmuuzziieekk

nniieett  ddee  sstteerrkkssttee  kkaanntt  vvaann  ddee  bbeehheeeerr--

ddeerr..  VVaann  zzooddrraa  iikk  iinn  ddiieennsstt  wwaass  

ggeennoommeenn  hheeeefftt  hhiijj  mmiijj  ddaann  ooookk  

uuiittggeennooddiiggdd  oomm  kkeennnniiss  ttee  mmaakkeenn  eenn

ttee  kkiijjkkeenn  hhooee  wwee  kkuunnnneenn  ssaammeenn--

wweerrkkeenn..  IIkk  wwaass  oonnmmiiddddeelllliijjkk  eenntthhoouu--

ssiiaasstt  oomm  ttee  hheellppeenn  mmeett  ddee  uuiittbboouuww

vvaann  ccoonncceerrtteenn  iinn  hheett  ttoocchh  wweell  uunniieekkee

kkaaddeerr  vvaann  hheett  kkaasstteeeell..  ZZoo’’nn  llooccaattiiee

ssmmeeeekktt  oomm  ttee  wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt  aallss

ccoonncceerrttrruuiimmttee!!  EEeenn  ggeeppaassttee  pprrooggrraamm--

mmeerriinngg  kkaann  ddaaaarr  aalllleeeenn  mmaaaarr  ttooee  

bbiijjddrraaggeenn  eenn  ddaaaarraaaann  wwiill  iikk  zzeekkeerr

mmeeeewweerrkkeenn..””

““DDaatt  bbeetteekkeenntt  eecchhtteerr  nniieett  ddaatt  aalllleess

hheelleemmaaaall  wwoorrddtt  oommggeeggooooiidd..

MMoommeenntteeeell  bbeessttaaaatt  hheett  aaaannbboodd  iinn  hheett

kkaasstteeeell  uuiitt  eennkkeellee  ggrroottee  bbllookkkkeenn::  ddrriiee

kkaammeerrmmuuzziieekkccoonncceerrtteenn  vvaann

ddeeFFiillhhaarrmmoonniiee,,  ddrriiee  ppiiaannoorreecciittaallss

rroonndd  ddee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  PPrriijjss

EEmmmmaannuueell  DDuurrlleett,,  eeeenn  aacchhttttaall  

ccoonncceerrtteenn  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  hheett

ccuullttuuuurrcceennttrruumm  TTeerr  DDiillfftt  eenn  nnoogg  

eennkkeellee  ccoonncceerrtteenn  ddoooorr  vveerreenniiggiinnggeenn

ddiiee  hheett  kkaasstteeeell  hhuurreenn..  DDiiee  kkrraacchhttlliijjnneenn

zzuulllleenn  zzeekkeerr  bblliijjvveenn  bbeessttaaaann..  EErr  iiss

ggeeeenn  rreeddeenn  oomm  mmeetteeeenn  eeeenn  hheelleebbooeell

ccoonncceerrtteenn  iinn  eeiiggeenn  bbeehheeeerr  

oorrggaanniisseerreenn..  WWaatt  nniieett  wweeggnneeeemmtt  ddaatt

wwee  ––ssaammeenn  mmeett  oonnzzee  ppaarrttnneerrss  ––  ttoocchh

mmeeeerr  lliijjnn  iinn  ddee  pprrooggrraammmmeerriinngg  

kkuunnnneenn  bbrreennggeenn..””

Welke muzikale mogelijk-
heden zie je dan in het 
kasteel?

JJoohhaann::  ““HHeett  kkaasstteeeell  wwaass  eeeenn  aaddeelllliijjkkee

zzoommeerrrreessiiddeennttiiee,,  wwaaaarr  ddee  hheerrttoogg  zziijjnn

ggaasstteenn  oonnggeettwwiijjffeelldd  vveerrwweennddee  mmeett

mmuuzziieekk..  DDaatt  iiss  eeeenn  ccoonnssttaannttee  iinn  ddee

mmuuzziieekkggeesscchhiieeddeenniiss..  AAll  vvaann  iinn  ddee

vvrrooeeggee  rreennaaiissssaanncceeppeerriiooddee  wwaass

mmuuzziieekk  eeeenn  mmiiddddeell  oomm  hheett  aaaannzziieenn  eenn

ddee  iinnvvllooeedd  vvaann  eeeenn  kkaasstteeeellhheeeerr  kkrraacchhtt

bbiijj  ttee  zzeetttteenn..  AAaannvvaannkkeelliijjkk  ccoommppoo--

nneeeerrddee  ddee  hhooffccoommppoonniisstt  ddaaaarrvvoooorr

aalllleeeenn  rreelliiggiieeuuzzee  mmuuzziieekk,,  mmaaaarr  llaatteerr

kkrreeeegg  ooookk  ddee  ggeeccoommppoonneeeerrddee  pprrooffaannee

mmuuzziieekk  eeeenn  ppllaaaattssjjee  aaaann  hheett  hhooff..  IInn  ddee

1144ddee  eenn  ddee  1155ddee  eeeeuuww  wwaass  ddaatt  vvoooorraall

aallss  ‘‘ffuunnccttiioonneellee  bbeeggeelleeiiddiinngg’’  ttiijjddeennss

bbaannkkeetttteenn  eenn  bbeellaannggrriijjkkee  bbiijjeeeennkkoomm--

sstteenn..  GGeelleeiiddeelliijjkk  ggiinngg  ddee  mmuuzziieekk  eeeenn

eeiiggeenn  lleevveenn  lleeiiddeenn  oopp  kkaammeerrccoonncceerrtteenn

mmeett  eeeenn  hhooooggtteeppuunntt  iinn  ddee  bbaarrookk  eenn

ddee  kkllaassssiieekkee  ppeerriiooddee..””

““HHeett  lliijjkktt  mmiijj  ddaaaarroomm  eeeenn  lleeuukk  iiddeeee

oomm  aabbssttrraaccttiiee  ttee  mmaakkeenn  vvaann  ddee  ppeerriioo--

ddee  wwaaaarriinn  hheett  kkaasstteeeell  ggeebboouuwwdd  wweerrdd

vvoooorr  ddee  ttiijjddssbbeeppaalliinngg  vvaann  ddee  uuiitt  ttee

vvooeerreenn  mmuuzziieekk..  RRaaddiiccaaaall  kkiieezzeenn  vvoooorr

ddee  1188ddee  eeeeuuww  zzoouu  oonnss  aaffsslluuiitteenn  vvaann

eeeenn  iimmmmeennss  rreeppeerrttooiirree  ddaatt  ssppeecciiaaaall

ggeesscchhrreevveenn  wweerrdd  vvoooorr  kkaasstteelleenn  eenn

ppaalleeiizzeenn..  EErr  iiss  eeeenn  uuiittggeebbrreeiiddee  kkeeuuzzee

aaaann  ccoommppoossiittiieess  eenn  eennsseemmbblleess  oomm  ttee

ppllaannnneenn  oomm  llaannggee  tteerrmmiijjnn  eenn  zzoo  eeeenn

vvaarriiaattiiee  ttee  bbiieeddeenn  vvaann  ssttiijjllppeerriiooddeess,,

iinnssttrruummeenntteenn,,  bbeezzeettttiinngg  eennzzoovvoooorrtt..  IIkk

zzoouu  ddee  nnaaddrruukk  lleeggggeenn  oopp  iinnssttrruummeenn--

ttaallee  mmuuzziieekk,,  mmaaaarr  nnaattuuuurrlliijjkk  zzoonnddeerr

lliieeddrreecciittaallss  ooff  vvooccaallee  kkaammeerrmmuuzziieekk  uuiitt

hheett  oooogg  ttee  vveerrlliieezzeenn..  DDaaaarrnnaaaasstt  zzoouu  jjee

ooookk  kkuunnnneenn  wweerrkkeenn  rroonndd  eeeenn  bbeeppaaaalldd

jjaaaarrtthheemmaa..  DDaatt  kkaann  ddaann  aaaannsslluuiitteenn  bbiijj

hheett  tthheemmaa  vvaann  aannddeerree  iinniittiiaattiieevveenn,,

zzooaallss  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddee  OOppeenn

MMoonnuummeenntteennddaagg..  HHeeeell  wwaatt  ssttooff  oomm

oovveerr  nnaa  ttee  ddeennkkeenn  eenn  wwaaaarr  iikk  ggrraaaagg

mmiijjnn  sstteeeennttjjee  zzoouu  ttooee  bbiijjddrraaggeenn!!””..

MMeeeerr  wweetteenn  oovveerr  mmuuzziieekk  iinn  ddee  

pprroovviinncciiee  AAnnttwweerrppeenn??  

JJoohhaann  GGeeeerrttss    ||    TT  0033  224400  6633  0088

jjoohhaann..ggeeeerrttss@@aaddmmiinn..pprroovvaanntt..bbee

CChhrriisstteell  BBaaeetteenn    ||    TT  0033  224400  6644  3311

cchhrriisstteell..bbaaeetteenn@@aaddmmiinn..pprroovvaanntt..bbee
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Leven op een kasteel

In 1976 publiceerde gravin Hedwige d’Ursel (1902–1987) haar 
memoires. Ze was de dochter van hertog Robert en Sabine de
Franqueville. Samen met haar broer Henri en haar zus May bracht
‘Babsie’, zoals ze werd genoemd, al haar zomers door in Hingene. 
Een sfeerbeeld uit het begin van de twintigste eeuw…

“Hingene! Ik geef het je maar meteen mee dat deze vreem-

de naam in Vlaanderen een beetje op z’n Chinees wordt

uitgesproken: Hing-e-ne. Maar om een of andere vreemde

reden heeft onze familie altijd “Aingue” gezegd! Het is 

minder mooi, maar zo is het. In elk geval was Hingene ons

leven, of op zijn minst míjn leven. Van zodra ik het kasteel

in de verte kon zien, op het einde van de lange lindedreef,

voelde ik mijn hart bonzen in mijn keel. Het was altijd in

juni. Elke keer hoopten we dat het wat vroeger zou zijn,

maar mijn vader hield van de stad en alle excuses waren

goed voor hem om er langer te blijven. Maar uiteindelijk

vertrokken we. Ik herinner me niet dat we de reis per trein

maakten, met overstap in Mechelen, zoals de bedienden

dat deden. Of dat we met de paarden en de koetsen stap-

voets de 35 kilometer aflegden, beladen met reiskoffers,

linnenmanden, cassettes met zilverwerk en zelfs de piano.

Nee, wij kwamen met de auto: een kleine Renault, hoog op

zijn poten, blauw met rode wielen, blinkend koperwerk, het

stuur als een bord geplaatst op een verticale steel. Het was

een van de eerste auto’s in België. Ze hadden Isidoor, de

kleine koetsier verplaatst van zijn bok naar de chauffeurs-

stoel van de auto waar hij barstte van trots. Maar ik dwaal

af. Laat ons terugkeren naar het kleine meisje in de auto

die haar naar Hingene bracht en waarvan het geluk 

groeide, naarmate het kasteel – bij elke draai van de wielen

– dichterbij kwam.”

“We kwamen altijd ‘s avonds zodat de bedienden genoeg

tijd hadden om alles klaar te maken. Dan reden we door de

poort en verder over tweehonderd meter grind tussen

veelkleurige bloemperken, afgeboord met appelsienbomen

in grote bakken. We stopten voor de brug, overdekt met

blauwe regen, zoemend van de bijen. Daar wachtte de

oude conciërge Alphonse ons op, samen met zijn dochter

Marie en Guillaume de tuinman, in blauwe schort en met

grote laarzen. Ook de andere bedienden uit het dorp waren

er, met eeltige handen en een gelukzalige glimlach, blij om

ons eindelijk terug te zien. Ik rende over de brug. In de

reusachtige betegelde vestibule hing nog een beetje koelte

van de winter. Tussen hun pilaren en boven de bankjes met

kussens in groen velours hingen de zes grote portretten

van onze voorouders. Bovenop de pilaren stonden de

borstbeelden van de Romeinse keizers. Louis, onze 

bewonderenswaardige maître d’hôtel, was ‘s ochtends 

aangekomen en ontving ons al in vol ornaat, even gelukkig

als ikzelf. We gingen de trap op en stopten op elke trede

om de Engelse gravures te bekijken die tegen de muur 

hingen. En dan – eindelijk – onze kamers! Door de 

gordijnen van witte neteldoek zag je de vijver en verderop

de tuin, die zo ver weg leek. Daarachter draaiden de

molenwieken langzaam in het open veld. Met een geluk-

zalig gevoel lieten we ons tussen de verse lakens glijden,

wetend dat er voor ons een zomer lag die nooit zou 

eindigen…”

“Oh, die eerste ochtenden! De zonnestralen weerkaatsten

op het wateroppervlak, door de spleten van de luiken, en

tekenden op het plafond prachtige lichte en bewegende

strepen. Wanneer ik jaren later in Venetië dezelfde lichttril-

lingen zag op het plafond van mijn hotelkamer, ben ik hele-

maal tot mezelf gekomen. Na de spelingen van het water

kwamen een na een de geuren van de zomer: de oude lin-

debomen, de blauweregen, de rozen, het vers gemaaide

hooi. Het ontbijt met verse melk en boterhammen op een

blauw en wit tafelkleed. Langs de smalle trap met de ruwe

treden in de oostelijke toren kwamen we rechtstreeks in de

Uit het archief

H e d w i g e  o p  t i e n j a r i g e  l e e f t i j d
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kamer van maman, die nog in de alkoof lag. We sprongen

op haar bed. Vader kwam binnen, ontspannen, lachend, al

een eerste sigaar rokend die zijn kus op mijn hoofd ver-

pestte.”

“Het kasteel was erg groot maar toch menselijk, gastvrij,

vrolijk. We gleden door de geboende gangen, rond de tafel

in de antichambre en tussen de grote, gelakte kasten en

stormden op en af de trappen. Op de grote marmeren

tegels in de vestibule speelden we een spelletje: de zwarte

tegels waren de vaste grond en de witte het water, terwijl

je de hal moest doorkruisen zonder nat te worden, of

omgekeerd, door enkel de witte tegels te gebruiken. 

‘s Avonds speelden we met de ballen op de biljarttafel, 

waaronder acht mooie bronzen kanonnetjes stonden die

we niet mochten aanraken. En als de biljart werd 

ingenomen door de groten, mochten we de prenten in 

de bibliotheek bekijken.”

“Toen kwam ook Grannie [haar grootmoeder, Antonine de

Mun] aan in Hingene en veranderde ons levensritme 

subtiel. Iedereen schikte zich min of meer naar haar 

grillen. Net zoals in Brussel moesten we altijd langs haar

gaan vooraleer we buiten gingen. Ze zat dan nog in bed in

een alkoof, een witte muts op haar hoofd, en ze dronk

bouillon waarin ze kleine stukjes geroosterd brood brak,

wat haar kus nog onaangenamer maakte. Tegen de middag

installeerde ze zich in haar zetel in het grote salon en las 

ze luidop haar post, doorspekt met opmerkingen en 

commentaar. Zorgen, ongelukken, miskramen van de ene

of de andere, alles passeerde er en zij leek ervan te 

genieten. Op mooie dagen namen we het vieruurtje buiten,

onder de immense purperen beukenboom. De gedekte

tafel – wit tafellaken en zilveren theepot – zag er feestelijk

uit. Maar als Grannie er was moesten we binnenkomen om

te eten, zelfs wanneer ze zelf voor en na het eten buiten zat.

Eten in open lucht was voor haar ongepast. Daarna wan-

delden we langzaam rond de vijver. Die grote vijver waarin

het kasteel baadde werd bewoond door heel oude karpers.

Elke dag, nadat we van tafel kwamen, lagen ze al op de

loer en gooiden we de broodresten door het raam, die ze

met een grote zuigende kus ophapten. Het park was

bovendien omringd met een lang kanaal dat het domein

overal doorsneed. We hadden een mahoniehouten bootje,

waarin we urenlang tussen de waterlelies en het eende-

kroos roeiden.” 

“De herfst kwam en ondanks de terugkeer van de slob-

kousen hield ik ervan. Oh, de geur van die nevelen waarin

het kasteel leek te drijven! Ik hield ervan om door de dorre

bladeren te lopen, grote kastanjes te vinden, hun bolsters

te breken en die mooie glanzende vruchten te proeven. 

Ik hield ook van de kleine houtkacheltjes die werden 

aangestoken in alle kamers en die warm en goed voelden.

En er waren de chrysanten! Aan de voet van de acht 

pilaren in de vestibule werden er grote hoeveelheden gezet

op houten treden, in halve cirkels en in rijen boven elkaar.

Dat rook lekker. Er stond ook een enorme gietijzeren

kachel, een vrolijk figuur met een rode buik volgestopt met

kolen, die erin slaagde om de vestibule te verwarmen.”

“Ook de appelsienbomen werden binnengehaald. Er waren

er een honderdtal – heel mooi, heel oud – in enorme 

houten bakken, op regelmatige afstand opgesteld langs de

bloemperken. We lieten ze buiten staan tot 18 oktober en

daarna begon de verhuis. Een tiental mannen kwam uit het

dorp met vreemdsoortige kar die werd getrokken door een

werkpaard. Met hefbomen tilden de mannen de bakken op,

ze draaiden aan een slinger en zetten de bomen zo op de

kar. Langzaam bereikte het transport de orangerie, waar de

bomen werden opgesteld in vier of vijf rijen en gedurende

de hele winter verwarmd. Op regenachtige dagen gingen

we er verstoppertje spelen en werden we bedwelmd door

hun geur.”

“We konden niet lang genoeg in Hingene blijven. Maar

mijn vader had altijd wel iets te doen in de stad, vooral

sinds hij senator was. Samen met mijn geliefde nevelen

kwam dus onvermijdelijk de terugkeer. De datum van het

vertrek werd gekozen en de opschudding begon. De

kamers en de overlopen vulden zich opnieuw met 

reiskoffers. En op een mooie morgen zetten we ons in

beweging, met een trieste blik op het verlaten landschap

en met het vooruitzicht op een nieuwe winter die –

ondanks alles – onverwacht en plezierig zou zijn…” 
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In deze reeks houdt architecte Rozemarijn Bormans je op de hoogte
van restauratiewerken op de eerste verdieping. 

Laag-bij-de-gronds

Op de werf

Tijdens de afgelopen maanden werd de volledige 

vloerconstructie van de eerste verdieping grondig onder

handen genomen. De schrijnwerkers onderzochten iedere

houten balk in detail op houtrot, ze controleerden de 

verbindingen en ze verankerden op verschillende plaatsen

nieuwe balken in de bestaande constructie. Op de balken

werd er een houten multiplex-plaat geplaatst. Op deze

werkvloer werden vervolgens alle technische leidingen

voor de verluchting, de verwarming en de elektriciteit 

aangebracht. 

Omdat het kasteel in de loop van de eeuwen zoveel 

verbouwd is geweest zijn de vloeren opgehoogd: dikwijls

werd de nieuwe vloer gewoon bovenop de oude geplaatst.

Door enkel de bovenste vloer te behouden, beschikken we

over voldoende ruimte om de technische leidingen te

plaatsen, de vloeren naast de leidingen verder uit te vullen

en akoestische isolatie te voorzien. Uiteindelijk komt de

parketvloer precies op dezelfde hoogte te liggen als voor

de restauratie, maar dan wel voorzien van alle moderne

technieken. 

Een eerste belangrijke ingreep was het plaatsen van grote,

metalen kanalen om verse met stoom bevochtigde lucht in

de lokalen te blazen. Dat is nodig voor de conditionering

van het klimaat in het kasteel: als we de luchtvochtigheid

in de lokalen op peil houden zal het houtwerk niet barsten

en krijgen schimmels of houtetende insecten geen kans.

Ook voor een goede bewaring van de originele textiel-

bespanningen is het noodzakelijk dat de lucht en de 

vochtigheid aangepast worden. De klimatiseringsinstallatie

staat opgesteld in een technisch lokaal in de kelder en op

de zolder. Om voldoende stroom te voorzien voor de 

werking van de installatie werd er onlangs een nieuwe

hoogspanningscabine gebouwd. Deze cabine werd 

geïntegreerd in het nieuwe gebouw naast het Laathof.

Na het plaatsen van de verluchtingskanalen werden er 

soepele buizen voorzien die de radiatoren zullen voeden.

Die radiatoren zullen voor de houten lambriseringen wor-

den geplaatst, mooi uitgelijnd in het patroon van de lam-

brisering. Voor de aansluiting zullen er in de plint twee

gaatjes geboord worden waar de radiator aangekoppeld

wordt. Tot slot werden ook de elektriciteitsleidingen in de

vloer geplaatst. Voor de goede werking van het kasteel

worden er in ieder lokaal stopcontacten en aansluitingen

voor 

telefoon en internet weggewerkt achter de plinten, die met

een simpele klik kunnen worden losgemaakt.

Bovenop en naast al deze technische leidingen zal de

schrijnwerker een uitvulling met latjes plaatsen. Op de 

latjes wordt vervolgens de ondervloer voor de parketten en

de plankenvloeren genageld. Als afwerking zal de 

aannemer in de mate van het mogelijke de oude, 

gedemonteerde vloeren terugplaatsen. Omdat sommige

planken echter te veel waren beschadigd of aangetast door

houtrot zullen er in sommige lokalen ook nieuwe 

plankenvloeren geplaatst worden. Vanzelfsprekend kiezen

we de nieuwe planken op basis van dezelfde houtsoort en

houtpatronen als de originele vloeren.

Ondertussen startte de aannemer ook met het voorzichtig

demonteren van de plankenvloeren op de tweede 

verdieping. De restauratie van die verdieping maakt geen

deel uit van deze fase, maar de demontage is nodig om de

plafonds van de eerste verdieping te kunnen afwerken. Net

zoals elders in het kasteel wordt er ook hier bepaald welke

plankenvloeren uiteindelijk kunnen worden teruggeplaatst.

En nu is het afwachten of een van de vele kasteelbewoners

ooit iets heeft verstopt onder een of andere vermolmde
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Departement Cultuur met ver-
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Van oudsher bevinden de mooiste woonvertrekken van het

kasteel d’Ursel zich in de oostelijke vleugel. Bovendien

biedt alleen deze zijde, ongehinderd door dorp of bos, vol-

doende vrije ruimte om vanuit het kasteel een verlengde

zichtas op het landschap te creëren. Deze idee zat in zekere

zin reeds begrepen in het parkplan van Eduard Keilig in

1883, maar werd pas gerealiseerd bij de aanleg en uitbrei-

ding van het zogenaamde Parkbos-Oost op het einde van

de 19de eeuw. 

Om dit nieuwe uitbreidingsgebied ook toegankelijk te

maken moest evenwel de gracht overbrugd worden. Op

zoek naar een functionele, maar ook visueel geïntegreerde

oplossing werd de ongeveer twintig meter brede water-

gracht plaatselijk gedempt, door over een lengte van vijf-

endertig meter een gronddam aan te leggen. Om niettemin

de waterhuishouding in de gracht te beheren, stonden

beide grachtdelen – als communicerende vaten – met

elkaar in verbinden via een bakstenen tunnel. 

Vanaf augustus worden er ook buiten het kasteel grote landschaps-
werken uitgevoerd. In een bestaande walgracht ten oosten van het
kasteel zal een brede brugverbinding gereconstrueerd worden.
Katrien Hebbelinck, lector landschaps- en tuinarchitectuur aan de
Erasmushogeschool en auteur van De tuinen van Hingene, geeft 
meer uitleg.

Een blik op het oosten
Een vroeg 20ste-eeuws plan voor de aanleg van een tennis-

veld in de nabijheid van de brug laat zien hoe het boven-

vlak van deze dam met gras was ingezaaid. Gekaderd door

de essendreef (noordkant) en de beukendreef (zuidkant) in

het Parkbos-Oost begeleidde dit grasveld als een brede

groene loper het zicht op het achterliggende landschap.

Maar toen in 1973 het Parkbos-Oost in privé-handen

kwam, werden alle verbindingen met het kasteelpark en

dus ook deze dam verwijderd. Alleen de onderliggende

constructie bleef tot vandaag als een eiland in de kasteel-

gracht bewaard. Ook aan beide oevers zijn er nog gemet-

selde overblijfselen van de brug.

Met respect voor de historische elementen zullen de dam

en de bijhorende zichtas nu hersteld worden. Met behulp

van erosiewerende matten en een betonleiding, groeit

straks weer gras over de kasteelgracht en kunnen we 

weldra opnieuw het Parkbos-Oost in. (K.H.)
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Toen de eerste reeks van de tv-serie

Windkracht 10 werd ingeblikt, was

het de bedoeling ooit een speelfilm

rond de helikopterhelden van het

40ste Smaldeel te draaien. Tien jaar

later zette regisseur Hans Herbots

(van het succesvolle Verlengd 

weekend) zijn tanden in Windkracht

10, de speelfilm. Enkele acteurs keren

terug in de langspeler, zoals Ludo

Busschots, Vic De Wachter, Koen De

Bouw en Warre Borgmans. 

De hoofdrollen gaan echter naar

nieuwkomers Kevin Janssens, die

vooral in het theater heeft gewerkt,

en naar Veerle Baetens die in diverse

films en in Flikken meespeelde.

Verder maken ook Jelle Cleymans,

Stan van Samang, Axel Daeseleire en

Tine Reymer hun opwachting.

Windkracht 10 – Koksijde Rescue

vertelt het verhaal van duiker Rick

Windkracht 10, 
the making of 

(Kevin Janssens) die tegen zijn zin

naar het 40ste smaldeel wordt 

gemuteerd en daar een team vormt

met medic Alex (Veerle Baetens).

Daarna volgt een stevige avonturen-

film met veel scrambles, Sea Kings en

vuurwerk tussen de personages.

Het kasteel d’Ursel werd gekozen als

locatie voor de acht minuten durende

openingssequentie (goed voor vier

draaidagen – of beter: draainachten).

Hogere officieren en hun partner

waren uitgenodigd op een militair

feest ter gelegenheid van

Koningsdag. Via de oprijlaan reden ze

naar het prachtig verlichte kasteel. De

vestibule en de spiegelzaal, maar ook

de bossen en zelfs de bevroren vijver

vormden het decor voor het feest, dat

werd ontsierd door incidenten... 

De film komt in het najaar in de 

bioscoop.
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Hoogtepunten 
augustus - september - oktober 2006

foto: Jacques Sonck
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13-14 augustus Ensemble Walter Boeykens

3-24 september Tentoonstelling kerk Hingene

8 september Avondmarkt Hingene, met muziek- en vuurspektakel

10 september Open Monumentendag (onder voorbehoud van selectie voor Monumentenstrijd)

1 oktober Concert Cécile Kempenaers (sopraan) & Jurgen De bruyn (gitaar)

12 oktober Concert Constantinople

15 oktober deFilharmonie chambreert: Dimitri Ivanov (viool) en Luc Devos (piano)


