Het ~saudewynkasteel'
Een verdwenen rentenierwoning op de Oudenberg te Geraardsbergen
Jacques DE RO

Het zo naamde 'Oudenbergkasteel' met bospark op de top van de Oudenberg te Geraardsbergen is
d r de me t 11 onder ons welbekend. De oorsprong van dit buitengoed gaat zeker terug tot de late
1 '"'t' euw. Maar op diezelfde Oudenberg, langs de oostelijke flank, heeft op de hoek gevormd door de
ierwindenstraat en de Kloefstraat, een eeuw lang een ander landhuis gestaan, bekend onder de naam
'Baude1. ynkasteel'.
Het 'Meuleken'
Een paar oude dia's die ons
medelid, architect Herman François
uit de Abdijstraat, in 1967 heeft
genomen van het verdwenen
Baudewynka teel is de aanzet van dit
beknopt bouwhistorisch on derzoek.
Op precies dezelide locatie
merken we vandaag het eenlaagse
gebouwtje van het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CL B.),
Hoewel dit verdwenen 'kasteel'
pas in de tweede helit van de 19de
eeuw is opgetrokken, blijkt deze
plek zeker al bewoond tijdens de
Hollandse periode. Het gaat hier
om het zogenaamde Meuleken,
een groot rechthoekig gebouw,
dat we ook terugvinden op het
primitief kadasterplan uit 1828.
Gaat het hier in oorsprong om een
grote pachthoeve, om een herberg
met deze naam of gewoon om
een molenhuis? Heeft de naam
van het gebouw iets te maken
met de houten korenwindmolen,
die op een honderdtal meter
daar vandaan, langs de andere
kant van de veldweg (de Jatere
Vierwindenstraat) he ft gestaan?
Het betreft hier een molen op de
Molenkouter te Onkerzele die sinds
1
( )

de 13de eeuw in het bezi t is van de
Sint-Adriaan sabdij. In september
1794 w ord en d e monniken verplicht
hun wind- en waterm olens in de
stad en omgeving te verkopen om
d e oorlogssch a tting van 300.000
guld en, opgelegd d oor de Franse
bezetter, te kunnen inlossen,
Jean-François Spitaels (1743-1816),
linnenhandelaar en bankier, koop t
twee m aand later alle m olens voor
een bedrag van 34.500 gulden.
Hierbij is ook "eenen ge timmerden
windmolen gestaen om tren t den
ou denbergh jurisdictie der prochie
van onkerzele m et een elf bunder
land (den molenbergh ciaeronder
begrepen) paelende noordwest
de straete noord d ' oost het goet
in 't gebruyck bij den weird in
het Kloefken en de su ijd oos t het
res tende deel dezer abdije waeruijt
da t elf bunder afgelyd geworden
is" C)- Bij deze verkoop is du s
geen sprake van een molenl1 uis.
We vinden wel de windmolen
maar niet het Meu Leken terug op
de Kabinetskaart van graaf de
Ferraris ui t 1771-1778 (2). Het gaa t
hier dus vermoedelijk om een latere
landbouwexploita tie, waarbij de
ig naar of huurd r de taak op zich
ne m t d korenwindmol n van
Spitaels draai nd t houd n ( ).

Detailweergave van de Oudenberg op
de Kabinetskaart van graaf de Ferraris
uit 777 7- 7778 met (7) de kap el, (2) het
'Hemelrijk; (3) het Jatere 'Ouden berg kasteel'
en (4) de Oudenbergm olen,
Waar de twee veldwegen elkaar kruisen,
is op dat ogenblik nog geen bebouwing te
zien.

J. DERo, Analyse van een belangrijke financiële en politieke familiec/an: de Spitnels vnn Gernnrrisbergen, Mn chtsvenverving en

-verlies, nuitgeg v n lic ntiaatsv rhand ling, U.G., 1976-1977, p. 288.
(2} Cheeraerdsberghe 50 (R 6) (1), Kabin ts kaart van d Oos t nrijks N d rland n, opg n m nop initia ti f van graaf d
Pro Civita , Brus 1,1965.
') D. URDIA o RT, Als de kleppe val/. De windmolens te Nederboelare en Onkerzele in de 19'"' eeuw, G nt, 198 , p. 7-9: bij
p nbar v rkoop op 7 f bruari 1 4, blijkt bij d n M J n ven d n ud nb rg t v n
n w nhui m -t huur,
varkcn~hokk •n t b ho r ry.
m l n w rdt in 1905 n rg h ald . Vand ag taan p d z plaat
n aanta l arag
h l •gm van d H all w g.
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Het voormalige 'Baudewynkastee/' aan de Vierwindenstraat in 7967. (Verz. H. Fronçois)

Het voormalige 'Baudewynkastee/' met paardenstallen, gezien vanuit de tuin in 7967. (Verz. H. Fronçois)
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ud nb rgm l n n
w il nd k m n
in h nd n van zijn ud t zoon,
lb rt. D z t wijzing mo t
z k r ni t in g d aard g vall n
zijn bij Adri n Spita ls, di na d
B lgi eh R voluti in oktober 1830
burg m
t r van Geraardsbergen
w rdt. De man koestert grootse
plann n m t zijn landgoed op de
tadsh uv I, want stelselmatig
koopt hij er alle vrijgekomen
p rcelen en woningen op om
zo tot é ' n groot buitengoed te
komen. In deze optiek moet ook
zijn aankoop gezien worden voor
notaris Pieter Kina te Viane op
21 januari 1834 van het hoger
vermelde Meuleken, "een hu ijs
c

2

b staend in twee woonsten en een
bunder achtenvijftig roeden daer
m d ga nd gestaen en gelegen
bi nn n de stad Geerardsbergen,
boven het Rot" (5) . Hier wonen Bernarclus Van den Bossche en zijn
echtgenote Carolina Maudens, beiden winkeliers en Emmanuel Mangelinckx en zijn echtgenote Francisca Ma udens, beiden wevers.
Voor Spi taels is dit een winstpunt
in zijn bezitsuitbreiding, want dit
aangekochte goed ligt net ten weste n van de voetweg, waar zijn
e igendom aan paalt. De verkoper
is d e hoger ge noemde Adrianus
Maudens, landbouwer te Geraardsbergen en vader van Carolina en
Francisca . Hij moet inmiddels het
Meuteken hebben aangekocht.

Het bebouwde perceel van het 'Meuleken '
op het primitief plan uit 1828, hier onderaan
aangeduid links van de veldweg.

Deze veronderstelling wordt bevestigd door de volksstelling uit 1814.
Dit document leert ons dat er op het
einde van het Franse Keizerrijk al
een woonhuis staat, vermoedelijk
een tweewoonst. Hier woont Adrianus Maudens, arbeider met zijn
echtgenote Maria Branckaert en
hun drie minderjarige kinderen.
aast het jonge gezin woont Josephus Menschaert, molenaar met zijn
ech tgenote Maria Vanaudenrode
en hun vijf minderjarige kinderen.
Beide gezinnen huren de woning.
We kunnen haast met zekerheid
zeggen dat Menschaert de Oudenb rgmolen bedient e).
a d dood van Jean-François Spitaels in 1816, worden twe jaar lat r
voor notari s Charl
vrard zijn tal rijke onro r nd b zitting n ond r
zijn vijf ov rl v nd kind r n v rd Jd. Zijn j ng t zoon, Adri n rft
het m ste familieb zit op d
ud nberg, waar nd r h t lat r Oudenberg-

4
( )

(

Prentkaart met zicht op de houten korenwind molen, die op het
grondgebied van Onkerzele staat. Rechts op de achtergrond ziet
men het 'Baudewynkasteet: De postdatum is 7904. (Verz. J. Den ie)

RAf~ (Rij archi •( Rons , M A (Mod m
m nt lijk Ar hi '0 ·r, nr. 11 8 .
RAR, Archiefvan de familfe Spitaels, p. 246, nr. .3; AK (A r hi ( Kada t r
nl), d
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De koopsom van de tweewoonst
(380m2) met een partij land (6.820
m 2) bedraagt 2.666,67 frank.
Nog geen vier maanden na de
ondertekening van de verkoopakte
overlijdt Adrien Spitaels ...
Idalie Spitaels
Zijn weduwe Thérèse Byl (17971872), dochter van Jacques, advocaat bij de Raad van Vlaanderen,
stadspensionaris en schepen van
Geraardsbergen in 1790-1791 en
1817-1819, en van Cathérine van
den Herreweghe van het politieke
geslacht van brouwerij De Catte,
blijft achter met zeven minderjarige
kinderen. Zij weet het familiegoed
op de Oudenberg goed te beheren
en slaagt erin het zelfs uit te breiden
door aankoop van nieuwe percelen. Ida/ie Spitoefs (7828-7863). (Verz.J. De Ro)
Wa1meer in 1854 haar oudste zoon
Cyrille en haar jongste dochter
Sidonie trouwen, beslist zij al haar
Het Meuleken heeft intussen al een
roerende en onroerende goederen
nieuwe eigenaar ...
te verdelen onder haar overlevende
kinderen. Dit wordt vastgelegd
Louis-Jacques-Guis la in By l
in een notariële akte, verleden
voor Pierre-Fra nçois De Clercq,
Nog vóór haar overlijden wordt de
notaris te Geraardsbergen, op 26
woning door haar echtgenoot op 29
oktober 1854. Hierbij komt het
oktober 1863 verkocht aan haar oom
"van ouds genoemd het Meuleken" Louis-Jacques-Guislain Byl (1801toe aan haar oudste dochter Idalie
1883). Deze advocaat-rentenier
Spitaels (1828-1863). Het gaat om
trouwt in 1842 met Alexandrineeen huis met 68 a 20 ca "grond en
Désirée Spitaels, jongste dochter
lochting" en wordt op 8.000 frank
van de hoger genoemde
geschat. Dit erfdeel is beslist niet
Albert, die eigenaar is van de
onaardig, want het gebouw dat
Oudenbergmolen. Aanvankelijk
later tot het Oudenbergkasteel wordt
bouwt hij na een actieve deelname
getransformeerd, wordt op dat
aan de Belgische Revolutie een
ogenblik op 10.000 frank geraamd,
politieke loopbaan op in de lokale
terwijl het Hemelrijk een waarde van magistratuur als schepen in 18301831 en 1834-1836 en als raadslid
6.000 frank vertegenwoordigt.
Op 8 april1856 huwt Idalie met
in 1837-1839. In 1846 wordt hij
stichter-voorzitter van de lokale
Alexandre-François Cruyt (1823Liberale Associatie, maar vertrekt
1885), advocaat bij het Hof van
Beroep te Gent en later katholiek
twee jaar later naar Schaarbeek na
kamerlid voor het district Gent.
zijn mislukte kandidatuur voor de
provinciale
verkiezingen van 1847.
Het verdere leven van Idalie speelt
Het voorzitterschap laat hij over
zich af in de provinciehoofdplaats,
waar haar vier kinderen worden
aan René Spitaels, terwijl hijzelf
het erevoorzitterschap toegewezen
geboren.
krijgt. Zijn huwelijk blijft kinderloos
Amper 35 jaar oud, overlijdt zij
en nadat zijn echtgenote op 26
te Gent op 11 december 1863 (6).

6
( )

18

J. DERo, Analyse van ... , p. 172, 319.
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juni 1863 te Schaarbeek overlijdt,
beslist hij terug te keren naar zijn
geboortestad. De verkoop van het
Meuleken op de Oudenberg is een
buitenkans. Zo lijkt het hem een
geschikte locatie om er zijn oude dag
door te brengen naast het landgoed
van het Oudenbergkasteel, het
buitenverblijf van zijn oudere zuster
Thérèse Byl. Vermoedelijk is Byl pas
in het Meuleken gaan wonen, nadat de
laatste huurders zijn vertrokken.
In 1866 engageert hij zich opnieuw
in het lokale politieke leven door
eens te meer het voorzitterschap
te aanvaarden van de Liberale
Associatie na het ontslag van Hemi
Liefmans. Hoewel tegen de zeventig,
stelt hij zich tevergeefs liberaal
kandidaat voor de kamerverkiezingen
van 2 augustus 1870. Misschien
biedt hem de oude tweewoonst aan
de Vierwindenstraat in deze dagen
onvoldoende comfort of verkeert het
gebouw in een zodanig slechte staat
dat de herstellingskosten te hoog
oplopen ... We weten het niet. In ieder
geval beslist By 1 het Meuleken af te
breken en een nieuwe woning op te
trekken.

Louis-Jacques-Guislain Byl (78077883), de eigenlijke bouwheer van het
'Baudewynkasteel: (Verz.J. De Ro)
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Wijzigingen ven het bebouwde perceel in 7872, 789 7 en 7970.

Bouwjaar 1872
In 1872 wordt de rentenierwoning
opgeleverd en kan Byl er zijn intrek
nemen (1). De nieuwbouw heeft,
net als voorheen het Meuleke11, een
rechthoekig grondplan, ligt iets
verder van de voetweg, maar is
met 240 m 2 grondoppervlakte heel
wat kleiner. Op de oude dia's van
Herman François (p. 16) zien we
hoe het verdwenen gebouw er heeft
uitgezien. Het is een dubbelhuis
van zeven traveeën en twee en
een halve verdieping onder een
schilddak, dat met pannen is
bedekt. Aan de straatzijde is de
bepleisterde lijstgevel voorzien
van rechthoekige vensters. De
bakstenen zijgevels bestaan uit vier
traveeën, terwijl de achtergevel
eveneens bepleisterd is en zeven
traveeën telt. Een deur naast een
smalle poort op de begane grond
biedt eveneens toegang tot het
gebouw.

Uiteindelijk is de nieuwe woning
voor de alleenstaande 71-jarige Byl
nogal ruim opgevat.
De jaren 1872-1873 verlopen voor
Byl niet echt gelukkig. Op 20 april
1872 overlijdt zijn zuster Thérèse
en wordt de bank van zijn liberale
confrater Prosper Spitaels op 19 juni
officieus failliet verklaard.
Op 1 juli stelt de rentenierende
advocaat zich opnieuw kandidaat, ditmaal voor de gemeenteverkiezingen. Het wordt voor
hem opnieuw een ontgoocheling:
hij wordt niet verkozen (8). Ook
met zijn partijgenoten raakt hij in
onmin. Het is vooral Byl die er voor
zorgt dat door zijn verwantschap
met de familieSpitaels het
voormalige bankhuis op de Markt,
openbaar te koop gesteld op 11
januari, al een maand later het
nieuwe partijgebouw wordt. Het
krijgt de naam Liberale Kring ()).
Wanneer hij tijdens de volgende

winter in Brussel verblijft, wordt
binnen het bestuur van de Liberale
Associatie zonder zijn medeweten
en instemming een reglement voor
het partijgebouw uitgewerkt. Uit
dergelijke werkwijze meent Byl te
moeten besluiten dat hij niet langer
als voorzitter is gewenst. Hij biedt
zijn ontslag aan op 1 juni 1873 (1°).
Hierna trekt hij zich voorgoed
terug uit het politieke leven. Op
27 juli 1875 laat hij zich uitschrijven
op de bevolkingsdienst van
Geraardsbergen. Is het zijn mislukte
politieke comeback, de onderlinge
geschillen binnen de Liberale
Associatie, het verlies van zijn zuster
of de vervreemding van een stad,
waar de volgende twintig jaar de
katholieken de scepter zwaaien,
of misschien alles samen die hem
ertoe aanzetten te vertrekken? Die
dag verhuist hij voorgoed naar SintJoost-ten-Node, waar hij de laatste
jaren van zijn leven doorbrengt in de
rue Saint Lazare 31.

(1) AKG, doe. 219, Ger, 1872, schets 32. Het jaar 1872 verwijst naar de nieuwe mutatie van het bouwperceel, opgetekend in
het kadasterarchief. Deze registratie gebeurt meestal een jaar of nog later nadat de bouwconstructie is voltooid.
t) H. LJEMUT, De evolutie van de politieke partijen in het arro11dissement Aalst, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, U.G.,
G(.'SChiedenis, 1962-1963, p. 117, 123. Byl is zeker nog populair onder de liberale kiezers: hij bl'11aalt slechts 24 stemmen
minder dan Victor Antheunis, die de meeste stemmen haalt, maar nog onvoldoende om de katholieke kandidaten te
verslaan.
('') In de schaduw van de Kring 1872-1997, GeraardsbcrRen, 1998, uitgegeven door v.z.w. Liberaal Gebouw, p. 14-16.
("') Ver;.-.ameling familie Fontaine, Gol'ferding<.•.
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Een holografisch testament
Louis-Jacques-Guislain Byl is in
1883 net 82 jaar oud, wanneer hij
zijn einde voelt naderen. Op 14
februari, 20 en 29 maart schrijft
hij eigenhandig zijn testament (11 ).
Amper twee weken later, op 13
april, overlijdt hij in zijn woning
in de Brusselse randgemeente.
Gezien hij kinderen noch naaste
verwanten in leven heeft, wil hij
aan zijn uitgebreide nalatenschap
van roerende en onroerende
goederen een sociale dimensie
geven. Hij schenkt brood en geld
aan het weldadigheidsbureau van
Moerbeke, zijn geliefde gemeente
waar voor hem meerdere generaties
Byl hebben gewoond en belangrijke
functies hebben vervuld. Ook
het weldadigheidsbureau van
Geraardsbergen ontvangt een som
van 100.000 frank. Met de jaarlijkse
interest van dit bedrag worden
brood en steenkool telkens op
24 en op 31 december onder de
armen verdeeld C2). Maar het zijn
de Burgerlijke Godshuizen van
de stad die het meest begunstigd
worden: "Je lègue à l'Hospice civil
de la ville de Grammant tous mes
biens meubles et immeubles dont
je n' aurais pas disposé: l'Hospice
civil de la ville de Grammant
est mon légataire universel que
j'institue par ce testament». Zijn
onroerend bezit wordt uiteindelijk
op 10 en 17 mei 1883 door meester
Du Boccage, notaris te Brussel, en
een geldsom van 200.000 frank
door het KB van 26 mei 1884
overgemaakt aan het bestuur van
de Burgerlijke Godshuizen. Maar
het holografisch testament vermeldt
echter niet wat deze instelling met
deze schenking moet aanvangen ...
13
( ). Enkele familieleden menen als
erfgenamen recht te hebben op de

( 11 )

(1 2)
(

13

)

(1 4)
(1 5)

20

nalatenschap van Byl en sturen op 1
juli naar de gouverneur van OostVlaanderen een brief, waarin ze de
Burgerlijke Godshuizen aanvechten
als wettelijk begunstigde partij. Zij
vinden dat zij recht hebben op een
erfdeel. De zaak wordt uitvoerig
besproken op de zittingen van
het College van Burgemeester
en Schepenen op 20 juli en op 8
augustus 1883. De bewindslfeden
betwijfelen echter hun aantijgingen
en veroordelen alle argumenten die
de testamentaire uitvoering in hun
voordeel moeten pleiten. Zij vinden
dat de aanverwante familie niet echt
gewilde familie is van de overledene
en dat zij goed bemiddeld is.
Met zijn testament wil Byl vooral
de armen in zijn geboortestad
ondersteunen. Uitzondering wordt
nu gemaakt voor de kinderen van
het echtpaar Spitaels-Stalpaert. Zij
zijn al vroeg wezen na de dood in
1860 van hun vader, Victor Spitaels,
eigenaar-uitbater van brouwerij Le
Cornet in de Molenstraat Zij kunnen
rekenen op een erfdeel van hun
grootoom C4).
Het duurt nog tot 1889 alvorens
het bestuur een beslissing neemt
over de bestemming van het
onverwachte legaat C5 ). Volgens
een notariële akte, verleden
voor Camille Coppens, notaris
te Geraardsbergen, zijn op 13
maart alle onroerende goederen
openbaar verkocht aan de meest
biedende. De rentenierwoning
van Byl wordt omschreven als
"een schoon buitengoed aan den
Oudenberg, op en met 75 are 62
ca lochting ( ... )". Aanvankelijk
wordt het goed, samen met 6
huisjes op 2 ha 23 are 57 ca land en
bos in de Pachterstraat verworven
door Jules Smeets, fabrikant te
Geraardsbergen, voor de som van

--

--

-------

20.500 frank. Nadien blijkt dat hij
als stroman het buitengoed en 1
ha 41 are 43 ca grond ter waarde
van 16.621 frank voor rekening van
Edmond Baudewyn, rentenier te
Geraardsbergen, heeft aangekocht.

Edmond Baudewyn
De nieuwe eigenaars komen
van buiten de stad. Edmond
Baudewyn, zoon van Louis en
van Theresia Triest, is geboren te
Lede op 7 april1833. Zijn ouders
vestigen zich later met hun gezin
te Geraardsbergen, waar zijn
vader een winkel openhoudt.
Terwijl zijn oudere broer JeanBaptiste (0 Lede 1830) kiest voor het
bakkersberoep, behaalt Edmond
een apothekersdiploma. Na zijn
studies blijft hij niet langer thuis
wonen en op 4 mei 1858 verlaat
hij op 25-jarige leeftijd de stad om
een apothekerspraktijk te starten
in het West-Vlaamse Poperinge. In
augustus 1863 verblijft hij kort te
Geraardsbergen om een eigendom
in de Nieuwstraat te verkopen. Is
het door zijn huwelijk met MarieVirginie Coekelberghs, dochter van
Jacques en van Petronille-Joséphine
Magnus, dat hij Poperinge verlaat
en naar de rand van Brussel
verhuist? Zijn bruid is geboren
te Mechelen op 20 juni 1844. Het
echtpaar woont een aantal jaren te
Elsene. Hier worden in 1871 Marie
en in 1874 Alice geboren. Zeven
jaar later, op 17 oktober, wordt
nog een zoon geboren. Hij krijgt
de naam van zijn vader. Het feit
dat het kind in Sint-Michiels nabij
Brugge het levenslicht ziet, doet
vermoeden dat de Baudewyns
opnieuw verhuisd zijn. Tijdens
de jaren 1880 vinden we de hele
familie terug in een herenhuis in de
Wijngaardstraat te Geraardsbergen.

De testamentair uitvoerders zijn: Eugène Coppens, oud notaris te Ninove, diens zoon Camille, notaris te Geraardsbergen
en advocaat Ruelens-Bivort, te Sint-Joost-ten-Node.
Louis-Jacques-Guislain Byl is bestuurslid in 1833-1836 en voorzitter in 1836-1837 van het weldadigheidsbureau te
Geraadsbergen.
J. DE Ro, Analyse van ... , bijlage, p. 18-21.
SAGer (Stadsarchief Geraardsbergen), Besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen 1861- 1886, zittingen van
20 juli en 8 augustus 1883.
Dit zijn in 1889 Pieter De Meulemeester, voorzitter; Prosper De Clippeleen Alphonse Pieraert, bestuursleden.
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Baude\ n doet er alle aan om
zijn nieuwe verblijfplaa ts te
verfraaien. In 1 91 vormt hij de
tuin om tot "l usttui n" en richt
lang de kant van de Kl oefs taa t
naa t zijn woning een " broe ikas"
op CJ. De paardensta ll en in he t
verlengde van zijn wo ning la ngs
de ierV\ indenstraa t (in 1896
nog aangeduid al
ieuwes tmat)
zijn vermoedelijk zij n we rk . H e t
a rchief van het kadas ter is hi erover
onduidelijk. In de supp lementaire
aamvijzende legger noc h op
de mutatieschetsen vinden we
hierover enige aanwijzi ng. De
ee rste opmeting van het gebo uw
vindt vreemd genoeg pas p laa ts
in 1970 bij de afbraak va n het
Baudec.uynknsteel CR). In iede r geva l
i de registratie van dit rechth oe ki g
ba kstenen gebouwtje onder een
childdak, ook bij de vo lge nde
eigenaars, nooit gebe urd. Bew ijs
dat niet By l maa r hij dit bijge bo uw
laat optrekken wordt geleverd
door de aankoop van het percee l
land waarop later de sta ll en
komen te staan. Op 3 me i 1889,
a nderhalve maand na de aa n koop
van het rentenierhui s, koopt hi j
voor notari s Désiré De I rcq deze
grond langs de Vi rwind nstraa t

n
ar Hipp rt-d Pa p ,
ntr I ur r dir t b lastingen
r rd b rg n (1 9) . D volg nd e
jar n m t d talvl ug 1er dan
g k m n zijn. H t bouwwerk is
afg zoomd met n kl ine quasi
vi rkant toren (circa 2,9 m x 3,8
m), v neens onder een schilddak
me t dakka pel. H eeft Edmond
Baud w yn iets m e t torentjes? Op
een perceel land, d a t deel uitmaa kt
van zijn aankoop va n d e Burgerlijke
Godshui zen in 1889 en gelege n
is langs de Pachterstraa t, bo uwt
hij in 1891 aan d e s traa tkant een
nie uwe wonin g, naas t d e toegang
tot zijn domein . H e t ba ks tene n
gebo uw tj e m et voo rtuin en hekke n
wordt gefla nkeerd d oor een
vierka nten torentj e. Gaa t het om
een woo nJ1ui s voo r zijn tuinm a n?
In de vo lksmond krij g t het gebo uw
a lga uw d e naam l1et Kasteeltje (2°).

In 1896 vormt hij twee aanpalende
p erc len grond om tot een grote
boomgaard van 5.410 m 2 (21). Door
een gerichte aankooppolitiek weet
hij zijn domein nog met meer dan
1 hec tare land uit te breiden. Het
terrein wordt afgewisseld door
hagen, hoogstammige fruit- en
loofbomen en partijen bos op de
steile Oudenbergflank. Het loopt
van de Vierwinden- tot aan de
Pachterstraat
Op 5 se ptember 1893 vindt voor
he t echtpaar een belan grijke
fa mili egebe urtenis plaats. Die dag
tro uw t hun minderjarige dochter
A li ce- Victorine (22). De bruidegom
is Pa ul Van Trimpont (1872-1934),
zoon van Kare i-Lodewijk, rentenier
e n va n Josép hine Jouret (23). Van
Tr impont vo lgt in 1897 zijn vader
op a ls kantonnaal agent voor

Het zogenaamde 'Ka steeltje' in de Pochters traa t met rech ts het hekken dot toegong geeft
to t het voo rm alige dom ein va n het 'Boudewynkos teel: (Fo to J. De Ro)

A er, nr. 1188.
AK , do . 212, er, diS, art. 1753: J 'Ze errc ( •ctic B 823' ) heeft ee n gro ndoppe rvlak te va n 50 m2.
('~) AK , do . 212, er, de voorma lig s ta lI n worden pas in 1971 vcrmeld onder het kada s te rnumm er e ti e B 822d (89 m 2)
·n aa ng duid als "s portg bouw" .
r, 1889; do . 219, er, 1889: h t p re cl ' ti B 822 he 'ft ee n g rondopp 'rv lak te va n 48 a 40 ca n blijft
(''') AK , do · 223,
volg •ns do um'nt212onb bo u wd lot1970 .
A~ , d · 212, •r, dl. 5, a rt. 175 : h t gaat om p ' r el • ti B 828" (17 a 80 a) e n het huis B 828<~ (4 a 0 a).
(..) l!'!.d~m : h •l gaat om d • p •r >I n · ti' B 822 (48 a 40 a) en 2Jbb1• (5 a 70 a) .
() Z•J•s g'bor•nte ' ls •n • op1 apri l 1874 •ni opdatog nbli kd us 19jaar.

(l") R/\ 1( M
7
(' )

<:?
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gelegen te Geeraardsbergen, op den
Oudenberg (... )" (26). De koopsom
bedraagt 63.300 frank, die hij slechts
kan betalen nadat hij bij zijn eigen
leerkrachten een bedrag van 50.000
frank heeft geleend. D'Hollander
kan immers niet rekenen op de
steun van de bisschoppelijke
overheid, die weinig enthousiasme
toont voor zijn project.

Een deel van de vroegere boomgaard van Edmond Baudewyn langs de Pachterstraat is tot
op vandaag bewaard gebleven. (Foto J. De Ro)

de A.G. -verzekeringen en is in
1903 -1921/22 eigenaar-uitbater
van brouwerij De Zwaan in de
Karmelietens traa t f 4). Op 28 april
1908 overlijd t zijn schomunoeder
Marie-Virginie Coekelberghs in de
rentenierwoning op de Oudenberg.
Zes jaar later, op 19 maart 1914,
volgt Edmond Baudewyn, op
dat ogenblik 81 jaar oud, zijn
echtgeno te in het graf.
Het duurt nog eens zes jaar
alvorens de kinderen van het
echtpaar Baudewyn-Coekelberghs
het Baudewynkasteel met het hele
omringende domein openbaar te
koop stellen.
De 'campagne'

Het Sint-Catharinacollege is door

zijn ligging in de sterk bebouwde
benedenstad van Geraardsbergen
beperkt in zijn groeimogelijkheden.
Naast de bouw van nieuwe
klaslokalen stelt zich kort na W.O.
I tevens een nijpend gebrek aan
ontsparmingsmogelijkheden voor
de internen, die tot dan toe enkel
buiten de collegemuren vertoeven
tijdens geleide wandelingen. In
1920 grijpt de toenmalige principaal
Frédéric-François D'Hollander
(1881-1945) zijn kans om eindelijk
komaf te maken met dit euvel. Hij
koopt op 24 juni van dat jaar voor
notaris François Rens en Léonce
De Turck (25 ) het Baudewynkasteel,
in de akte omschreven als "een
schoon buitengoed bestaande in
woonhuis, tuin, broeikas, welbeplanten boomgaard gestaan en

Met de aankoop van dit 2 ha 63 a
30 ca groot domein, dat al snel
de geschiedenis ingaat onder de
naam de campagne, is voldoende
ontspanningsruimte geschapen
voor generaties internen. In 1923
doet D'Hollander afstand van het
buitengoed en komt het beheer van
de campagne in handen van de v.z.w.
Bisschoppelijke Colleges en Gestichten

Principaal D'Hollander koopt in 7920 het
'Baudewynkasteet
(Archief Sint-Catharinacollege)

M. VAN TRIMPONT, Voorouderreeks, beknopt curriculum offamilieschets van 100 noemenswaardige personen uit de Geraardsbergse
burgermaatschappij (ca. 1800-ca.1920), afl. 6: Benoît Van Trimpont (1867-1943) en August Van Trimpont (1827-1920), Jules Van
Trimpont (1869-1903) , Leopold Van Trimpont (1872-1934) en Karei-Ladewijk Van Trimpont (1830-1916) (deel3 en slot), in De
Heemschutter, 2001/177, p. 27-39. Een van de getuigen op het huwelijk is Auguste Van Trimpont (1827-191920), die vanaf
circa 1870-1872 in Geraardsbergen de Banque de Grammant beheert.
(24 ) J. DERo, De dorst van Geraard. De dranknijverheid in Geraardsbergen en deelgemeenten in historisch perspectief, Geraardsbergen,
2005, p. 170-172.
(25) Vreemd genoeg wordt hier voor de verkoop beroep gedaan op deze twee Geraardsbergse notarissen, die tot een
verschillende politieke strekking behoren.
(26) G. VAN BocKSTAELE, A.-M. VANDEN HERREWEGEN, L. DE CocK e.a., Van Scholaster tot Principaal. Het Sint-Catharinacollege van
Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis (1437-1989), Geraardsbergen, 1990, p. 193: het gaat om de percelen Sectie B 822•, 823b,
823 c, 824 b, 825, 828 c, 830b en 890 •.

( 23 )
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Een getuigenis

Geeraardsbergen - S te Cathari na' s College.Burtengoed · Zicht op het Huls . -

Internen van het Sint-Catharinaco llege poseren voor de achtergevel van het voo rm alige
'Baudewynkasteel' tijden s het begin van de jaren 7920. (Archie f Sint-Ca th arinacollege)

het rechterlijk arrondisselllellf
Audcnaarde te Sottege111.
L'l111

I va n bij he t begin w o rd e n
de interne n o p het buite ngoed
ve rgas t op a ll e rha nd e
openlu chtac ti viteite n . ln
een boekje me t afsche u rba re
pren tkaa rte n, uitgegeven tu sse n
1920-1923, vind en we ee n v ijfta l
zich te n va n he t " Buitengoed o p
den Ouden berg". We z ie n jo nge ns
met klakke n tijd en he t voe tba ll e n,
het boogschieten e n he t bo ls pe le n .
In een bosje op he t d o me in wo rdt
aan openlu chtto nee l ged aa n (2 7).
Op 24 juni 1945 is he t buite ngoed
het deco r van een g roo ts o pgeze t
openluchtspektakel a ls da nk aa n
de bevolking van Ge raa rd sbe rge n
die door haa r gastv rij he id tijd e ns
W.O . IJ het
!l ege weette r dd c n.
Onder d 1.500 toe<Jc ho u w ·rs z ijn
ook B r it~e officie ren aa n w z ig. Op
initiati ~f van princ ipaa l
ra rd
Vanov ·rm •ir · (1900-1980), ko m l
tijd ·n~ d' ' rst ja r n na cJ • oo rlog
op d' b n ·d ·nvc rdiep in g va n h •l
woonhuis • ·n sp !zaa l lo l s ta nd
·n wo rdt d ·gro t g ro ·ntc luin lo t

(n )

Nfd J nk a n

voe tba lveld gem aak t.
In 1950 wo rd e n te r ge lege nhe id va n
100 jaar bissch oppe lijk co llege in de
cnl/lpagne tu in fees te n geo rga n isee rd .
Tijde ns d e ja re n 1960 wo rd e n e r
rege lm a tig ac ti es ge ho ud en voor

Broederlijk Delen.

ti nn De Lil (0 1939), die al heel
z ijn le ven in d onmiddellijke
na bijh id van de campagne woont,
he ft he t dom ein goed gekend.
Vo lgens h e m is d e voormalige
re ntenie rwo nin g op d e ben ed enverd ie pin g opgedeeld in een groot
sa lo n, een breed tra p penhuis
e n e n koe tshuis. Koets- en
trappe nhui s zi jn zowe llangs de
s traa t- a ls la ngs d e achterzijde
toega n ke li jk respec tievelijk d oor
ee n poo rt e n door een deu r. In
het sal o n, gelegen langs d e hoek
van d e Vi e rwindens traat met de
Kloe fs traa t, s taat een monumentale
sc ho u w in w itte m a rmer. Op de
ee rs te ve rdi e pin g be vinde n zich
d e s laa pka m e rs va n d e internen
e n d aa rbove n is d e zo ld er. Vóór
he t ge bo u w herinne rt hij zich een
g ro te s teenput, zo' n 30 à 40 m e ter
di e p, th a ns ged e m p t e n gelegen
o p d e o penba re weg m e t onlangs
nog ee n ve rzakk ing to t gevolg . De
e ige nli jke toega ng to t he t dom ein
be vindt z ic h in d e Pac hters traa t en
v ia ee n kle in e weg la n gs de h outwal,
di e he t d o mei n afsc h eid t va n de

De Vierwindenstraat nog als onverharde w eg m et in de verte links het 'Baudewyn kas teel :
(Verz. E. De Lil)

. Van Bo ks la •I ', L. r e 'o k ·n J\ .M . Va nu •n 11 ·rr •w 'g •n voor hun b •reidwi ll igc rn d w rki ng n h t

V(·rl ·m·n van foto'., en in form ati ·.

rardimo11ti11m 2007 / - 14

2

Het Baudewynkasteel

Kloefstraat, komt men bij de woning.
In de voormalige paardenstallen zijn
nog koeien en varkens gehouden. De
gewelfde verdieping van het toren~e
is gebruikt als hooizolder. Gentil
Erauw is er jarenlang conciërge (28).
Ten noorden van de stallen heeft hij
zijn moestuin (29). In het beukenbos
op de Oudenberghelling wordt van
een aangelegd amfitheater gesproken
om er zogenaamde Mariaspelen op
te voeren, maar volgens de huidige
eigenaar wijst het stenen muur~e
eerder op een poging om de erosie
tegen te gaan.
Het PMS-centrum

Principaal Jozef Sterck (1913-1991)
koestert jarenlang de droom om het in
verval geraakte Baudewynkasteel op de
Oudenberg te vervangen door
een nieuw en modern internaatsgebouw. Maar zijn droom wordt
nooit werkelijkheid. Tijdens de
jaren 1950 verhaalt hij " (... ) Ten
minste driemaal per week gaan de
jongens een namiddag doorbrengen
op het heerlijke buitengoed van het
College, bovenop de Oudenberg: daar
kunnen ze door ontspannend spel en
athletische krachtproeven hun jonge
lichamen sterken.( ... )". Maar het
volgende decennium begint het aantal
internen geleidelijk af te nemen om
na 1969 in steile val te gaan. Wa1meer
in september 1979 het internaat
nog slechts 37leerlingen telt, trekt
principaal F. Adriaens (1967-1 984)
hieruit zijn conclusies en sluit het
internaat het volgende schooljaar.
Het is ook principaal Florent Adriaens
(1924-2005), die al tien jaar eerder,
in 1969 beslist tot de afbraak va11
(28) De zoon van Era uw zou jarenlan g conciërge zijn op het kasteel van Putzeys.
9
(2 ) Interview met Etie1me De Lil, 27juni
2007.

Park en boomgaard van 'de campagne' worden de
uitgelezen plaats voor de internen van het SintCatherinaco/Jege om te bolspelen, te boogschieten,
te voetballen en toneel te spelen (begin jaren 1920).
(Archief Sint-Catherinaco/Jege)
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S lnle-Catharln a' s College- Geeraardsbergen

Bullengoed op den ou denberg • Levens lente mldden lenttweelde • 17ergezlcht op de Dendervallel

door de leerlingene ' plosie en d e
taakuitbreiding an de PMS-centra,
wordt deze locatie te klein. Men
meent he t buitengoed te va lor iseren
door het oude rentenierhuis te
vervangen door nieuwbouw.
Op 11 april1970 wordt met de
werken ges tart door aannemer F.
ande rs tock t. Het wordt een voor
die tijd mod ern eenlaa gs gebouw
met veel g laswe rk o nd er ee n plat
dak. Alleen de stallinge n a nnex
torentje blijven ove reind s taan ('0 ).

Deze foto, genomen vanuit het voormalige Baudewynkasteel, geeft ons een idee over de
uitgestrektheid va n het domein (begin jaren 7920). (Archief Sint-Catherinacolleg e)

Een voetbalclub en een
hondenschool
Hoewel steed s vrijges te ld van
gron dbelastingen, wege n door
de sl uiting van het inte rn aa t in
1980 de onde rhoudskos ten va n
het domein voor het Co ll ege te
zwaar. oodged wonge n verhuurt
principaal Adriaens va naf 1983
het voetbalveld Jan de vo tbalclub
D'jango 's . In de o ud e s tall en
wo rden kleedkamers en ee n
kantine De Reisduif onde rge bra cht.
Tegelijke rtijd krijgt het he le dom e in
n nieuwe, s tev ige om he inin g.
Hierdoor ve rd wijnen de oude
meido rn- n hagebeukhagen en
v rli t e n d el van h t dom in
zijn ge lot n ka rakt r. p d c is
va n Leefmilieu Ceraard bergen m
de7...e oud natuurwaard n in e r
h rst 11 n door heraanplanting n i

C"') AK "'do . 219,

·r, s h •ls 36;

Zicht op de achtergevel van het voormalige 'Baudewynkasteel' in 7967. (Archief SintCatharinacollege)

nooit in gegaa n

C
1

).

In augustus 1988 zoe ktRay mond
Van Cra nenbroe k, onderwijzer
van he t Sint-jozefsin tituut, een
ni e uwe locatie voor z ijn v.z. w.

f-lonclenschool Herleving Onkerzele.
Hij ne mt hi e rvoor co ntact op met
Lu c De Mol, s tudi m ee ter van he t
oll g , di r voor zorgt dat hij een
d e l van h t buiten goed kan huren .

. V AN Be

K'>"IA I•.I.I:,

A.-M. YA ND I:N

II ERR I:WECEN,

De v. z. w . Hondcn scl!ool Herleving
Ccmtndsbcrgcn wordt opgericht
e n ka n voortaa n -behalve op elke
za te rd ag, woensdagnamiddag
e n zo nd agvoo rmiddag, die
voorbehouden blijven aan de
voetbalploeg- ge bruik maken van
het te rre in voo r he t aanleren van
ge hoorzaa mheid en beh ndigheid
aan honden. Er worden enk l
Ie te rre in en aange l gd voord

L. DE o ·" •.a., Vmt clwlnster tot

l'rincipaal..., p. 195, 225, 2.30, 2.37, 241, 286, 309.
('') lnl•rvi •w m •t Eti •nn • f)' Lil, 7 juli 2007.
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Leerlingenbegeleiding (CLB)), uit de
hand te koop wordt gesteld, grijpt
Van Craenenbroeck zijn kans. Op 24
juni ondertekent hij de verkoopakte,
verleden voor J. De Man, notaris te
Geraardsbergen (3 2).
De nieuwe eigenaar treft het
domein aan in een grotendeels
vervallen toestand. De boomgaard
is helemaal overwoekerd en de
voormalige paardenstallen van het
Baudewynkasteel zijn bouwvallig
en vol ongedierte. Hij opteert
voor restauratie, laat de toiletten
en de kleedkamers verdwijnen
en bouwt het hele gebouw om tot
kantine, die de naam de campagne
krijgt. De bakstenen buitengevels
De stalvleugel in 1996, net voor de restauratie. (Verz. R. Van Craenenbroeck)
ondergaan een opknapbeurt en
het hele terrein wordt in zijn
vroegere glorie hersteld. De
opening van de vernieuwde
stalvleugel vindt plaats in oktober
1996. Herleving Geraardsbergen
is inmiddels uitgegroeid tot een
vereniging met een 400-tal actieve
leden. De houten cafetaria wordt
voortaan een opslagplaats (33) . Van
Craenenbroeck heeft bijzonder
oog voor de oude bomen en zelfs
vervaagde bodemstructuren, zoals
de vroegere voetweg langs de kant
van de Kloefstraat, komen weer
bloot te liggen. De oude toegang tot
het domein langs de Pachterstraat
krijgt een metalen hekken met de
vergulde letters 0 (e) C (ampagne).
Hij laat elke vorm van recreatie in
de breedste zin op zijn domein toe,
Het gebouwtje van het 'Centrum voor Leerlingenbegeleiding" in juni 2007. (Foto J. De Ro)
maar hoedt zich voor vandalisme
en zwerfvuil. Dit zijn gegronde
kostenpost, temeer daar de school er redenen om de toegang langs de
ruim 300 honden die wekelijks met
hun baasje komen trainen . Er wordt quasi geen gebruik meer van maakt. Pachterstraat, die aansluit met het
stadspark, niet open te stellen voor
Ondertussen groeit het ledenaantal
een houten cafe taria voor d e leden
het
publiek. Evenementen zonder
van
de
v.z.w.
Hondenschool
gestaag
opge trokken. Voetbalclub D'Jango's
enige vergoeding zoals het Belgisch
aan en wanneer in 1994 het hele
verlaat het buitengoed vanaf het
Kampioenschap voor Veldrijden dat
ogenblik d at zij kan beschikken over domein, met uitzondering van het
er in 1999 heeft plaatsgehad kunnen
het stadion van Sportkring. Voor het P.M.S.-centrum (dat door de wet
wel. Ook de Geraardsbergse
van 1 september 2000 met het MTS
College blijft het onderhoud van
gefusioneerd is tot het Centrum voor Padstappers krijgen toegang tot het
het domein toch een belangrijke

(32) Gouden Blad Geraardsbergen, 8 juni 1994, p. 7.
(33) M . V ERBEKEN, Herleving verbouwt stallen tot cafetaria, in De Beiaard, 24 oktober 1996; Gouden Blad Geraardsbergen,
27 november 1996.

26

Gerardimontium 2007/ 214

Het Baudewynkasteel

Raymond Van Craenenbroeck wil
het domein van het voormalige
'Baudewynkasteel' in de beste staat
houden. (Foto J. Oe Ro)

terrein c·l).
Besluit
Hoe wel het voorm a lige Bnudccuynka::;tccl m et het domein ni e t opge no men is in het besc hermings-

b luit van h t KB van ma rt
1 40, ma kt h t l nd happ lijk
z i n t h d l uit van d h I
ud nb rg it . H tv rgt nige
m it van d bezo ker van de
ud nb rg, di m tee n wordt
afgel id door d Oudenbergkape l,
de vijv r, het bo en het
Oudenbergkns teel, om bet verder
ge leg n dome in te ontdekken.
Toch d a teert d e uitbouw van he t
kasteelgoed van Felix Spitae ls
(1867-1896) e n d eze van Ed mond
Baudewy n uit d eze lfd e periode.
Beide dom e ine n z ijn ee n uitin g
va n de wooncultuur van de laat19d<·-eeuwse Geraa rd sbergse
bourgeoisie.
De afbraak van he t Bnudc:wynknstecl
in 1970 is ee n sp ijti ge zaak e n
be tekent ze ker een verschraling
van he t hi s tori sc he karakter van
de Oudenbergtop. De nieuwbouw
en het verdwijnen van een aan ta l
natuurwaarden (';)zijn niet
m e teen uitnodigend voo r de
wande laa r, die ru s t e n sc hoon heid
zoekt langs dat deel van de

Oud nberg. Bij een herwaardering
van d Oudenbergsite, waar men
al lang van spreekt, zou uitbreiding
van h t klasseringbesluit van
1940 met de opname van het
voormalige domein van het
Baudewynkas teel een goede zaak
zijn. De goede intenties van de
huidige eigenaar, die het belang van
dit natuurlandschap naar waarde
sc ha t, moe ten ook voor de toekomst
worden vastgelegd.
Noot
Wie bezit nog foto's van het
voorma li ge Baudewynkasteel?
Op ni euw doen we een oproep
naar onze leden in verband met
mogelijk oude prentkaarten, foto's,
getu igenissen en verhalen over
de ze verdwenen s ite. Wellicht zijn
interessante d e tail s hier in dit artikel
niet aan bod gekom e n.
U kunt s teed s co ntac t o pnemen met
Ja cques De Ro o p het GSM-nummer
0-1-75/31.67.98 of m a il en naar
jacq u es.d e.ro@te lenet. be.

eigenaar

beroep I functie

peri ode

verwerving

Adrianus Maudens
Adrien Spitaels
Thérèse Byl
ldalie Spitaels
Louis-Jacques-Guislain Byl
Burgerlijke Godshuizen Geraardsbergen
Edmond Baudewyn
Baudewyn-Coekelberghs, de kinderen
Frédéric D'Hollander
v.z.w. Bisschoppelijke Colleges en Gestichten ...
Raymond Van Craenenbroeck

landbouwer
rentenier
rentenierster
rentenierster
advocaat-rentenier

?-1834
1834
1834-1854
1854-1863
1863-1883
1883-1889
1889-1914
1914-1920
1920-1923
1923-1994
1994-heden

?
aankoop
vruchtgebruik
erfenis
aankoop
schenking
aankoop
erfenis
aankoop
schenking
aankoop

rentenier
principaal Sint-Catharinacollege
gepensionneerd onderwijzer

Tab el: Chronologische volgorde van de eigenaars van het bouwperceel (Meuleken -Baudewynkasteel-de campagne) met aanduiding van hun
beroep I functie en de aard van verwerving

( ';) D. VA·. Kt IJ( ff<Jv t, Len Collexe, een buill!nxoed e11 een PM -cenlm111, in Kmkc/inxcu , XU , 3--J. sep tember 1994, p . '162-165.
(' ) Int •r vi ·w m e t Ray mond V <:m ra •n ·nbroec k, 27 juni 2007. en klein de •I vt1n h ' l vroegere bos park, dat bij h t
Haudc'UILf ll ka .,teel Iw ·ft b •hoord, b •s ta a l vandaag nog: c •n uitgedunde houtwal , voora l bes taande uit a a ia en tamm
k<l'> ta nj l' bom ·n (waaronder voorja a rs flora), di • h ·t dom •in a fs luit van de Klo •fs traa l •n 'C n klein natuurlijk bo m t
'l·u w ·no ud • b •uk ·n te n wcc., le n va n I c t dom •in op de s t'i l • ud •n bcrg he llin g . V •rdcr nog c n m~ r dan 200 jaar ud
tr ·urbt•uk en • •n :r, •ldza m • outl • lulp ·nboom . 0 ·oud' p la taan bij de vroegere ingang vc n d' r'nt ni rw nin ta t r bij
a (., l ' ·n '> lil! ' g •tuige va n V(•rga n • glori •. Op hel dom •in s la, n nog tw c an l 'n n m , s l •n, waa rond r di van M .f. ..
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