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Voorwoord
Het boek dat voor u ligt vormt een van de resultaten
van het onderzoeksproject ‘De Ieperboog: van herinnering naar visie’ en het vervolgproject ‘De Ieperboog: van wederopbouw naar herinneringslandschap’, geschreven door Harlind Libbrecht en Joris
Verbeken. Filip Boury, gebiedscoördinator voor de
Westhoek van de provincie West-Vlaanderen, opperde het idee tijdens een gesprek over mogelijke projectonderwerpen.
Het project startte als een inventaris aan de
hand van het boek Kastelen en landhuizen in Groot
Ieper, geschreven in 1996 door Valère Priem. Deze
eerste korte oefening werd uitgevoerd door de bachelor-na-bachelorstudenten in de landschapsontwikkeling van de Hogeschool Gent. Na dit project
werd al snel duidelijk dat een periode van zes weken
om het onderwerp van de kasteeldomeinen te bestuderen veel te kort was. Een infosessie over PWOonderzoek door de Dienst Onderzoek van de Hogeschool inspireerde mij en zette me aan het schrijven.
Em. prof. dr. Marc Antrop en mijn vader em. prof.
dr. Ulrich Libbrecht gaven hun advies over het thema, en dankzij hun enthousiasme heeft het project
concreet vorm gekregen.
Het project werd gefinancierd door het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) (nu: praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek), een fonds
van de Vlaamse overheid om de professionele bachelors ook aan wetenschappelijk onderzoek te laten
doen. Dankzij de steun is dit het eerste onderzoeks-

project vanuit de landschaps- en tuinarchitectuur in
Vlaanderen dat werd geschreven door een professionele bachelor.
Het project, zoals dat werd goedgekeurd door
de onderzoeksraad, moest een boek opleveren. Het
werd snel duidelijk dat dat geen sinecure was. Wij
hopen met dit boek te kunnen bijdragen aan het vakgebied van de tuinkunstgeschiedenis in Vlaanderen.
Boeken over tuinkunstgeschiedenis behandelen vaak
de iconische voorbeelden die tot de verbeelding van
velen spreken: Versailles, Vaux-le-Vicomte, Stowe,
Stourhead, parken met een rijk verleden. We willen
de lezer overtuigen dat we ook in de eigen streek de
evolutie in de tuinkunst kunnen lezen.
Bij het onderzoek in de Westhoek werden we als
het ware vanzelf ondergedompeld in het oorlogsverleden van de Eerste Wereldoorlog die in de streek
lelijk heeft huisgehouden. Een verleden dat voor vele
van de bestudeerde kasteeldomeinen desastreuze
gevolgen heeft gehad.
Een onderzoeksproject bedenken kan het werk
zijn van één auteur, de uitvoering daarentegen was
in dit geval het werk van een team. Ik ben alle medewerkers dankbaar, maar wil in het bijzonder Steven
Heyde bedanken. Hij stond in voor het voorafgaande
onderzoek en het schrijven van dit boek. Zijn onophoudelijke inzet heeft tot dit eindresultaat geleid.
Harlind Libbrecht,
Gent, zomer 2014
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Inleiding

De raadselachtige fabrique, de
‘Galge’, is gelegen in de omgeving
van het kasteeldomein Couthof in
Proven. Het element fungeerde als
blikvanger en had mogelijk ook een
symbolische functie.

De kasteeldomeinen die tijdens de negentiende eeuw
tot stand kwamen, laten een vanzelfsprekende indruk na. Ze worden vaak gevormd door uitgestrekte
domeinen met parken, tuinen en beboste gedeelten
waarin luisterrijke kastelen of landhuizen te vinden
zijn. Om het ontwerp van deze domeinen te begrijpen, volstaat het voor velen om ze typeren volgens
de standaardprincipes van de Engelse landschapsstijl: indrukwekkende zichtassen, sierlijke slingerpaden en verspreide bomengroepjes. Als cultuurhistorisch fenomeen kunnen ze op weinig aandacht
rekenen, want ze worden vaak minachtend bekeken
als een vlucht uit de stedelijke leefwereld.
Maar het ontwerp van deze domeinen kende veel
meer nuances en toepassingsmogelijkheden dan
de banale clichés van de ‘Engelse landschapsstijl’.
Bovendien is de bestaansreden van deze domeinen
niet te reduceren tot een vlucht uit het stedelijke:
hun inrichting beantwoordde aan economische
doeleinden, een specifieke tijdgeest, culturele waarden, zelfs ideologische overtuigingen. Een kasteel
domein mag dan wel bewaard gebleven zijn, de visie
waarmee het tot stand kwam is voor de meesten
onder ons onbekend. Dit boek heeft tot doel om dat
veelzijdige en genuanceerde verhaal van de kasteel
domeinen te brengen met als casus de zuidelijke
Westhoek.
Het studiegebied de zuidelijke Westhoek bestrijkt in totaal circa 44 km² met de fusiegemeenten
Ieper, Poperinge, Heuvelland, Zonnebeke evenals
Ploegsteert. Onze focus ligt hoofdzakelijk van eind
achttiende eeuw, de periode rond de Franse omwenteling, tot op het heden (2014). Zowat de helft van de
oude kasteeldomeinen werd definitief vernietigd tijdens de invallen van de Franse republikeinen anno
1793-1794. Het aantal kasteeldomeinen nam echter
stelselmatig toe tijdens de negentiende eeuw en be-

reikte zijn hoogtepunt aan het begin van de twintigste eeuw met 47 domeinen waarvan vele landhuizen
met een domein van een beperkte omvang.
Slechts een beperkt aantal kasteeldomeinen is tot
op vandaag bewaard gebleven, want het merendeel
werd tijdens de Eerste Wereldoorlog van de kaart
geveegd. Vooral de omgeving van Ieper kreeg het
zwaar te verduren. Enkel ten westen van Ieper en in
de omgeving van Poperinge bleef een handvol vooroorlogse domeinen gespaard. Zowat de helft van de
kasteeldomeinen zijn na de oorlog heropgebouwd,
vaak in een meer bescheiden vorm. Deze streekeigen
facetten – de rol van de kasteeldomeinen tijdens de
Eerste Wereldoorlog en de wederopbouw – komen
in dit boek uitvoerig aan bod. Tot slot passeren ook
recente ontwerpvoorstellen van landschaps- en tuin
architecten voor deze historische domeinen in het
laatste hoofdstuk de revue.

H E T K A S T E E L D O M E I N A L S
O N D E R ZO E KS T H E M A

Onderzoek naar het groenpatrimonium van de kasteeldomeinen in Vlaanderen blijft tot op vandaag
grotendeels onontgonnen terrein.1 Een belangrijke
aanzet werd gegeven door de lopende inventaris
van de historische tuinen en parken in Vlaanderen
van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Daarnaast
moeten we een beroep doen op het pionierswerk
van enkele erfgoedspecialisten en architectuur- en
kunsthistorici. Maar verder ontbreekt het aan onderzoek over de geschiedenis van tuinen en parken.
De historiografie van de landschaps- en tuinarchitectuur in Vlaanderen staat hierdoor nog in haar
kinderschoenen tegenover andere disciplines zoals
architectuur- en kunstgeschiedenis.
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Drie Torren
10 ha

Reigerburg
2 ha

Kasteeldomein
du Parc - 2 ha

Seminariehof
1 ha

Domein Veys
1 ha

Buitenzorg
1 ha
Iweins de
Wavrans - 3 ha

Rozelaarskasteeltje
2 ha

Goupy de
Beauvolers - 1 ha
Modéré
2 ha

Frezenberg
3 ha

St.-Pieterskasteeltje - 5 ha

Beau Séjour
10 ha

Frezenberg
Ter Eiken - 6 ha
Crakeelken
3 ha
Kerskenshove
14 ha

Eikenbos
13 ha
Malou in
Dikkebus - 10 ha
Lankhof
5 ha
Elzenwalle
9 ha
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Het aantal kasteeldomeinen bereikte zijn
hoogtepunt aan het begin van de twintigste eeuw. De grootste concentratie van
kastelen en landhuizen lag in de omgeving van Ieper.
Onderlegger:
topografische kaart 1911 (NGI)
1 KM

Cruypendaerde
11 ha

Sint-Jan
4 ha

Hooghe
38 ha

Kasteeldomein
Malou - 4 ha

Veldhoek
12 ha

Beukenhorst
12 ha

Herenthage
32 ha

Voddekasteeltje
2 ha

Ook studies uit andere landen zijn van belang
voor de geschiedenis van de kasteeldomeinen. Stijlstromingen die zich doorheen Europa lieten gelden,
hebben een duidelijke weerslag gehad op ontelbare
domeinen. Niettemin blijft het een delicate evenwichtsoefening om lokale voorbeelden af te toetsen
aan internationale bevindingen. De ingang van nieuwe ‘stijlvarianten’ ging gepaard met een proces van
adaptatie waarbij een ‘model’ werd aangepast aan een
specifieke culturele, socio-economische en geografische context.2 Er was in Vlaanderen een duidelijke
invloed uit andere landen zoals Frankrijk, Engeland
en Duitsland, maar er zijn ook belangrijke nuances.
Toch zijn er ook andere invalshoeken om kasteeldomeinen te bestuderen. De laatste decennia
werd er internationaal een pleidooi gehouden om de
tuinkunstgeschiedenis niet langer te aanzien als een
loutere kwestie van ‘stijlen’, maar als een volwaardig en interdisciplinair onderzoeksveld binnen de
cultuurgeschiedenis. 3 Ten eerste hebben kunst- en
architectuurhistorici evenals literatuurcritici de aandacht gevestigd op de betekenislagen die in vele historische domeinen te vinden zijn.4 Om die te kunnen
duiden, is een diepgaande kennis van de cultuurgeschiedenis nodig. Een voorbeeld uit Vlaanderen is de
aanwezigheid van rituele initiatieroutes in de achttiende-eeuwse Engelse tuinen van kasteelheren die
tot de vrijmetselarijloges behoorden.5
Ten tweede waren economische doeleinden voor
de meeste kasteeldomeinen minstens even belangrijk als esthetische overwegingen.6 Vaak wordt daar
bedroevend weinig aandacht aan besteed: kasteel
domeinen worden geanalyseerd volgens vaststaande
stijlpatronen zonder in te gaan op het cultuurhistorische gebruik. Volgens sommigen bestond er bij
private eigenaren tijdens de negentiende eeuw zelfs
geen beheervisie. Het onderzoek voor deze streek
suggereert echter het tegendeel: de inrichting en
het beheer van deze domeinen beantwoordde aan
tal van doeleinden waaronder houtproductie, landbouw, tuinbouw, visvangst en de jacht op kleinwild.
Ten derde zijn kasteeldomeinen ook van belang
voor de geschiedenis van het ruimere cultuurlandschap. De ruimtelijke spreiding en de tot-

Overzichtskaart van de kasteel
domeinen in de omgeving van
Ieper.

Kasteeldomein
Mahieu - 47 ha

ONDERLEG G ER:

Kasteeldomein van
Hollebeke - 14 ha

TOPOG RA FISCHE KA A RT 19 11
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standkoming van deze domeinen weerspiegelt de
socio-economische geschiedenis van het landschap.
Bovendien hadden de kasteelheren als grootgrondbezitters een impact op de ontwikkeling van het
omliggende landschap. Een treffend voorbeeld hiervan zijn de kasteeldomeinen die in de omgeving van
(voormalige) veldgebieden ontstonden, waarbij de
kasteelheren dikwijls het voortouw namen bij de
ontginning van deze minderwaardige gronden.
Anderzijds kunnen kasteeldomeinen ook bestudeerd
worden aan de hand van hun evolutie doorheen
de tijd. De impact van de Eerste Wereldoorlog op
de kasteeldomeinen in de zuidelijke Westhoek kan
hierbij moeilijk genegeerd worden. Hoewel er al heel
wat versnipperde gegevens hierover bekend zijn,
ontbrak er nog een overzichtswerk over de rol van
de kasteeldomeinen tijdens de oorlog. We hebben
eveneens geprobeerd om het verhaal van de kasteeldomeinen en de oorlog in zijn verscheidenheid
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aan bod te laten komen. Dit varieert enerzijds van
de rol die de kasteeldomeinen hadden aan het begin
tot aan het einde van de oorlog, en anderzijds hun
rol op het front tot deze gelegen achter het front die
dienden als veldhospitaal of hoofdkwartier van een
legereenheid.
Zijn de kasteeldomeinen van belang vanuit een
strategische invalshoek, dan zijn ze dat evenzeer
voor de vele persoonlijke verhalen die eraan vasthangen. Dagboekfragmenten van soldaten bieden
een indringend beeld van hoe zij deze plekken hebben beleefd. Vanuit deze overweging zijn er ook heel
wat citaten vanuit oorlogsdagboeken overgenomen
in deze teksten. Het verhaal van deze kasteeldomeinen hangt samen met de Duitsers, Fransen,
Britten, Nieuw-Zeelanders, Canadezen, Indiërs en
Australiërs en anderen die hebben gestreden op deze
terreinen. Het beklijvende beeld van deze roemrijke
kasteeldomeinen of de vredige parktaferelen, en
de transformatie daarvan tijdens de oorlog hebben

Het kasteeldomein van Boezinge
lag vlakbij het frontgebeuren en
werd volledig vernietigd tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Edward
Handley-Read (1870-1935) maakte
een schilderij van het geruïneerde
gebouw tijdens de Eerste Wereldoorlog op basis van een foto.
C H RI S B E E TLE S GA LLE RY

weinig soldaten onberoerd gelaten. De beleving van
deze plekken tijdens de oorlog komt op treffende
manier tot uiting in dagboekfragmenten en gedichten van soldaten.
De wederopbouw van de kasteeldomeinen vormt
een ander uniek streekfacet, dat voordien nog op
zeer weinig tot geen aandacht kon rekenen. Hoewel
er al veel was geweten over de wederopbouwarchitectuur en het landschapsherstel, bleef de heraanleg
van het groen een onderbelicht thema. Om de wederopbouw van de kasteeldomeinen te begrijpen,
is het nodig om het gehele instrumentarium van de
wederopbouw te begrijpen en hoe de kasteelheren
dat hebben aangewend. Dit omvat onder meer de
schade- en de herbelegvergoedingen. Maar de wederopbouw van de kasteeldomeinen was van verschillende factoren afhankelijk, en vertoont een grote variatie afhankelijk van het domein in kwestie.
Tot slot komen ook hedendaagse ontwerpvoorstellen voor historische kasteeldomeinen in dit boek
uitvoerig aan bod. Het historisch onderzoek leerde
ons de waarde van zaken te documenteren over het
heden. Kennis die nu vanzelfsprekend is, zal mettertijd verdwijnen. Daarom kozen we ervoor om deze
recente ontwerpvoorstellen (mits toestemming van
de eigenaren) zoveel mogelijk te beschrijven. Bovendien vormen ze ook een boeiend thema over hoe
ontwerpers vandaag aan de slag gaan met het verleden. Historische domeinen kunnen zelden in hun
exacte staat bewaard worden, en zoals blijkt uit de
verschillende cases zijn er verschillende gradaties en
manieren waarmee landschaps- en tuinarchitecten
vandaag aan de slag gaan met het verleden.

O N D E R ZO E KS M E T H O DI E K E N
B RO N N E N C O R P U S

Veranderingen doorheen de tijd zijn inherent aan
kasteeldomeinen. De beplanting zal zelden hetzelfde
beeld geven als pakweg honderd jaar geleden, tenzij
daar expliciet naar werd gestreefd. Veelal vergt het
een combinatie van terreinstudie en verschillende
historische bronnen om de geschiedenis van een
kasteeldomein te ontrafelen. Daarbij kunnen historische kaarten of ontwerpplannen een overzicht
geven van de ruimtelijke indeling. Iconografisch
materiaal toont het oorspronkelijke uitzicht van een
domein. Geschreven bronnen verschaffen inzicht in
tal van andere zaken waaronder de ontwerpvisie,

de gebruikte plantensoorten of het beheer van een
domein.
Een algemene omschrijving van alle afzonderlijke kastelen en landhuizen in de zuidelijke Westhoek
en de opeenvolging van de verschillende eigenaren
is te vinden in de publicaties van Valère Priem.7 Deze
basisgegevens werden aangevuld en verfijnd met
gegevens vanuit het kadastraal archief. Het primitief
kadaster en de latere mutatieschetsen laten ons toe
om de ontstaansperiode van de negentiende-eeuwse
kasteeldomeinen verder te specifiëren. Tussen de
aanlegwerkzaamheden en de aangifte op het kadaster kunnen er echter meerdere jaren verstreken zijn.
Bovendien zijn de parkaanleg en de siergebouwtjes
in vele gevallen niet aangegeven op het kadaster.
Historische kaarten gunnen ons een grafisch overzicht van de kasteeldomeinen en hun evolutie doorheen de tijd. Vooral de periode van de tweede helft van
de negentiende eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog is
goed gedocumenteerd door middel van opeenvolgende topografische kaarten. De nodige voorzichtigheid
is echter aangewezen bij de interpretatie van deze
kaarten: een parkaanleg bestond mogelijk al eerder
dan weergegeven op het kaartmateriaal of de intekening van het park vertoont belangrijke onnauwkeurigheden die tot verkeerde interpretaties kunnen leiden. Dat komt eveneens aan bod in de bespreking van
het kasteeldomein De Lovie en het Couthof.
Archiefmateriaal dat op het eerste gezicht onbelangrijk leek, bevatte unieke informatie voor ons onderzoek. Wanneer kasteeldomeinen tijdens oorlogen
schade leden, werden er achteraf vaak schattingen
gemaakt om de schadevergoeding te bepalen. Om
in detail de waarde van deze domeinen te kunnen
bepalen, werden alle onderdelen van deze domeinen
in detail beschreven. De nog bestaande dossiers omtrent de schadevergoedingen van na de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog bleken een
leerrijke bron te zijn over de economische waarde
van de kasteeldomeinen.
Vele private archieven zijn onherroepelijk vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog. De soldaat
Edmund Blunden noteerde dat de plannen van het
domein Sint-Jan zich op de zolder van het landhuis
bevonden.8 Het gebouw ging later in de vlammen op
inclusief alle archieven die er waren achtergebleven.
Een gelijkaardige vaststelling werd ook gemaakt
door baron Gaston de Vinck voor het kasteeldomein
Hooghe. Ook de schadevergoedingsdossiers van na
de Eerste Wereldoorlog benadrukken dikwijls dat er
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meestal weinig tot geen archiefmateriaal gespaard
was gebleven. Men moest het doorgaans stellen met
de restanten op het terrein, herinneringen, getuigenissen en enkele foto’s.
De nog bestaande private archieven zijn meestal
vrij beperkt in omvang. Het is algemeen bekend dat
er maar sporadisch historische ontwerpplannen van
kasteeeldomeinen bewaard zijn gebleven, laat staan
in een streek waarin de Eerste Wereldoorlog zoveel
vernietigd heeft. Bovendien is de beschikbaarheid
van private archieven soms een beperkende factor,
want enkelen hebben jammer genoeg niet ingestemd
om hun archieven te laten inkijken of hun domein
te laten bezoeken. Onvermijdelijk zal dit boek dus
enkele hiaten bevatten over kasteeldomeinen die in
dit boek zeer weinig aan bod komen. Ook nabestaanden van vroegere eigenaren beschikken soms over
archiefmateriaal. Toch is het praktisch niet altijd
mogelijk om de nabestaanden op te sporen.
Waar een kasteeldomein bewaard is gebleven,
kunnen bevindingen worden afgetoetst aan de hand
van een plaatsbezoek. Het leren ‘lezen’ van de bestaande toestand is onontbeerlijk om het ontwerp
van het historische domein volledig te kunnen begrijpen. De topografie, de bodemgesteldheid, de hydrologie, de uitzichten enz. vormen dikwijls belangrijke randvoorwaarden bij het ontwerp van een tuin
of park. Bovendien kan een plaatsbezoek nieuwe zaken aan het licht brengen, die niet vanuit historische
bronnen te achterhalen zijn, bijvoorbeeld de aanwezigheid van oude sierbomen of ornamenten. Het kan
ook aantonen in welke mate historische bronnen in
overeenstemming zijn met de realiteit.
Aan de hand van al deze gegevens hebben we een
selectie gemaakt van domeinen die als voorbeelden voor bepaalde deelaspecten of stijlstromingen
gelden. Deze voorbeelden worden in afzonderlijke
hoofdstukken volledig in detail besproken. Hoewel
het uiteraard de bedoeling is om de typerende kenmerkende van deze domeinen te beschrijven, hebben
we ook gepoogd duiding te geven van de tijdsgeest
waarin een domein ontstond. Het ontwerp van kasteeldomeinen is allesbehalve een vrijblijvend gegeven
dat los van zijn historische context ontstond. Historische domeinen gaven daarentegen een uitdrukking
aan de socioculturele waarden van hun tijd.
De studie van de kasteeldomeinen tijdens de Eerste Wereldoorlog vormt een tijdrovend puzzelwerk.
De informatie zit versnipperd over een eindeloze
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hoeveelheid regimentsboeken en oorlogsdagboeken.
Vooreerst moeten we het kluwen van opeenvolgende
regimenten die een domein betrokken, ontrafelen.
Met deze basisgegevens kunnen we vervolgens de
relevante literatuur en archiefdocumenten achterhalen. Voor de kasteeldomeinen achter het front is het
evenwel onmogelijk om een reconstructie voor de
gehele oorlog te maken van de legereenheden (korpsen, regimenten, bataljons enz.) die deze domeinen
gebruikten als hoofdkwartier. 9
Het geconsulteerde bronnenmateriaal omvat
ruim 300 regimentsboeken, oorlogsdagboeken en
recente literatuur, aangevuld met archiefstudie.
Hiertoe behoort literatuur van zowel geallieerde als
Duitse zijde. Het Duitse bronnencorpus is enigszins
beperkt omdat vele archieven door de bombardementen op Potsdam tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn vernietigd. Toch wordt de Eerste Wereldoorlog
nog te vaak eenzijdig vanuit een Brits perspectief
behandeld. Een combinatie met Duitse bronnen laat
belangrijke nuances aan het licht komen die niet vanuit de Angelsaksische literatuur te achterhalen zijn.
Luchtfoto’s illustreren de vernietiging van deze
domeinen evenals de totstandkoming van de loopgraven en de bunkers tijdens de oorlog.10 De periode
van 1915 tot 1918 is gedocumenteerd aan de hand
van luchtfotografie. De domeinen die zich nabij het
front bevonden zijn rijkelijk gefotografeerd terwijl
het aantal luchtfoto’s van kasteeldomeinen achter
het front heel sterk kan variëren. We bestudeerden
in totaal bijna 300 luchtfoto’s vanuit Britse en Duitse
archieven.11 Ze werden vervolgens gegeorefereerd in
een geografisch informatiesysteem (GIS). Hierdoor
kunnen de opeenvolgende tijdslagen nauwkeurig
worden vergeleken.
De informatie vanuit luchtfoto’s hebben we afgetoetst en aangevuld met andere bronnen. Militaire
stafkaarten geven een aanduiding van militaire constructies die verscholen zaten in de domeinen om
doelbewust verborgen te blijven op luchtfoto’s van
de tegenstanders. Bovendien geven deze stafkaarten
een overzicht van microtoponiemen zoals namen
van loopgraven. Ook geschreven bronnen verschaffen essentiële informatie die niet vanuit luchtfoto’s
of kaartmateriaal te achterhalen is. Ze documenteren bijvoorbeeld het gebruik van de kasteeltorens als
observatieposten aan het begin van de oorlog. Een
combinatie van al deze bronnen biedt dus een uniek
overzicht van de rol die de kasteeldomeinen hebben
gehad tijdens de Eerste Wereldoorlog.
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Het voorliggende boek is opgebouwd volgens een
thematische indeling om het thema van de kasteel
domeinen in al zijn verschillende facetten aan bod
te laten komen. Dat maakt het mogelijk om dieper
in te gaan op specifieke deelthema’s (economisch
nut, bepaalde stijlevoluties, Eerste Wereldoorlog,
wederopbouw enz.) die anders versnipperd zijn over
verschillende teksten. Om een logische verhaallijn
te bekomen, volgen de verschillende hoofdstukken,
in de mate van het mogelijke, zo chronologisch mogelijk op elkaar. Vanwege de lacune aan historische
bronnen over bepaalde kasteeldomeinen (of de beschikbaarheid daarvan), komen deze voorbeelden
slechts anekdotisch aan bod. Toch menen we dat
deze studie een welkom kader schept om ook al deze
voorbeelden beter te kunnen begrijpen.
Doorheen dit boek hanteren we de term ‘kasteeldomeinen’ omdat de focus ligt op de bijbehorende domeinen en niet op de kastelen of de landhuizen
op zich. Waar er kastelen en landhuizen werden gebouwd, kwamen er doorgaans ook kasteelaanhorigheden (portierswoningen, koetshuizen, paardenstallen, kasteelboerderij enz.) en uitgestrekte domeinen
tot stand. Tot deze domeinen behoorden niet alleen
kasteelparken met tal van sierbomen, maar ook een
of meerdere ommuurde nutstuinen. Grotere kasteeldomeinen hadden daarbij nog beboste gedeelten.
De term ‘kasteeldomein’ dekt dus een ruimere lading
dan de term ‘kasteelpark’. Omwille van deze focus
op de bijbehorende domeinen, krijgen landhuizen
zonder noemenswaardige domeinen weinig tot geen
aandacht in dit boek.
Voor de typologie en de terminologie omtrent
historische tuinen en parken hebben we ons in de
mate van het mogelijke gericht naar de aanbevelingen van het Agentschap Onroerend Erfgoed.12 De

benamingen van de kasteeldomeinen zijn doorheen
het boek zo consequent mogelijk gebruikt. In enkele
gevallen zijn de domeinen echter op een geheel andere manier heraangelegd na de Eerste Wereldoorlog, zodat er twee afzonderlijke benamingen worden
gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het vooroorlogse
kasteeldomein Mahieu dat het naoorlogse domein
De Palingbeek is geworden.
Wat betreft de Eerste Wereldoorlog zijn de benamingen vanuit de hoofdstukken over de vooroorlogse domeinen zoveel mogelijk overgenomen. Een
benaming van tijdens de Eerste Wereldoorlog zoals
‘white chateau’ werd voor verschillende domeinen
gebruikt en kan dus voor verwarring zorgen. De
specifieke namen van tijdens de oorlog worden in
de tekst kort aangehaald en verklaard. Voor de leesbaarheid van deze hoofdstukken zijn de eindeloze
details over de wisselingen van regimenten, bataljons enz. grotendeels weggelaten. Uit het Engels, het
Frans en het Duits werden de citaten naar het Nederlands vertaald om ze begrijpelijk te maken voor
een breder publiek.
Aan het einde van dit boek is er een dankwoord
opgenomen voor al diegenen die, op uiteenlopende
manieren, aan dit onderzoek hebben bijgedragen.
In de eindnoten van deze teksten zijn talrijke literatuursuggesties te vinden voor wie zich in een bepaald thema verder wil verdiepen. We hopen dat dit
boek een aanzet kan zijn tot verder onderzoek naar
historische domeinen en de zorg voor het groenpatrimonium. Historische tuinen en parken worden
nog te vaak als iets vanzelfsprekend beschouwd,
waardoor historische bronnen (plannen of plantenlijsten) onbelangrijk lijken en verloren gaan. Ook de
hedendaagse landschaps- en tuinarchitect kan heel
wat bijleren over de geschiedenis van de domeinen,
en dat kan een verrijking zijn voor toekomstige ontwerpvoorstellen.
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Adel en
Burgerij
Op het
platteland
Historische geografie van de
vooroorlogse kasteeldomeinen

Met behulp van het feodaal en het
heerlijk stelsel oefende de kasteelheer een belangrijke machtspositie uit tijdens het ancien régime.
De macht van de feodale kasteelheren was verreikend: een rechtsheerlijkheid met de ‘hoge jurisdictie’ bood zelfs de mogelijkheid
om in zeldzame gevallen de
doodstraf op te leggen. Het Franse
revolutionaire bewind (eind achttiende eeuw) maakte echter komaf met het oude maatschappelijke
model: de lokale machthebbers en
de geestelijke instellingen verloren hun voorrechten en de juridische gelijkheid van de burgers
werd uitgeroepen. Het beginsel
van vrijheid en gelijkheid werd
later uitgeschreven in de Belgische grondwet (1831).13

Toch behielden de kasteelheren
onmiskenbaar nog een vooraanstaande positie in de maatschappij tot aan de Eerste Wereldoorlog.14 Bovendien kon de stedelijke
burgerij haar maatschappelijke
positie stelselmatig verbeteren
dankzij de totstandkoming van
een liberaal economisch systeem.
Het bezit van een uitgestrekt
kasteeldomein was steeds minder het privilege van de adel
en kwam in toenemende mate
binnen het bereik van de hogere
burgerij. Zowel voor de adel als
voor de burgerij was het bezit
van een kasteeldomein een van
de belangrijkste statussymbolen
tijdens de negentiende eeuw.

Het kasteeldomein van Kemmel kent een lange ontstaansgeschiedenis. Tijdens het ancien régime vormde het
een machtscentrum van een heerlijkheid. Tijdens de 19de eeuw kwam rond het kasteel een landschappelijk
park tot stand, waarbij de walgrachten rond het kasteel werden behouden.
IN FLA NDERS FIELDS M U SEUM , COPYRIG HT A NTONY
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Enkele van de oudste kasteeldomeinen zijn vermoedelijk ontstaan als castrale mottes. De aanleg daarvan gebeurde tijdens de elfde en de twaalfde eeuw,
een periode waarin lokale heren de plaatselijke
macht wisten te verwerven en het centrale koninklijke gezag steeds meer in verval was gekomen.15 Het
feodale systeem kwam al tot stand tijdens de Karolingische periode (achtste tot tiende eeuw) waarbij
de leenman steun verschuldigd was tegenover iemand hoger in de feodale hiërarchie. De castrale
motte vormde het machtscentrum van een lokale
heerlijkheid en mogelijk nog andere heerlijkheden
waarover de plaatselijke heer allerlei overheidsrechten uitoefende.
De castrale motte was gekenmerkt door een tweeledige structuur: een opperhof met daarnaast een
neerhof die van elkaar en het omliggende land waren afgescheiden door een achtvormige walgracht.
Het opperhof bestond uit een kunstmatig opgeworpen heuvel met een torenvormig gebouw als residentie van de lokale heer. Een nabijgelegen neerhof
zorgde voor de bevoorrading. De walgracht vormde
een eenvoudige en doeltreffende manier om indringers buiten te houden, waarbij de aanwezigheid van
een beek of een waterrijk gebied doorslaggevend was
voor de terreinkeuze. Hierdoor was men verzekerd
van een optimale waterbevoorrading van de walgrachten. Veel castrale mottes kwamen tot stand op
strategische kruispunten van beken en belangrijke
wegen.
Om uiteenlopende redenen zijn vele castrale
mottes mettertijd in verval geraakt terwijl andere
zijn geëvolueerd tot imposante kasteeldomeinen. De
achtvormige grachtstructuren zijn dikwijls nog de
belangrijkste getuigen van de veelheid aan castrale
mottes die in het graafschap Vlaanderen te vinden
waren. Ook in het zuidelijke gedeelte van het negentiende-eeuwse kasteeldomein Herenthage in Zillebeke was er tot aan de Eerste Wereldoorlog nog een
dergelijke structuur te vinden. De morfologie strookt
volledig met het opper- en neerhof van een castrale
motte.16 Castrale mottes onderscheiden zich daarnaast door de hoogte van het opperhof die tussen
3 en 20 meter bedraagt.17 Terreinen met walgracht
werden opgehoogd met de grond uit de walgracht.
Een opperhof werd echter nog extra verhoogd. Ook
het vermoedelijke perceel van het opperhof in het
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Herenthage is nog steeds meer dan 3 meter hoog,
ondanks de vele beschietingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Het primitief kadaster (voor Zillebeke opgemaakt
in 1828) bevestigt dat deze tweeledige structuur al
bestond voor het negentiende-eeuwse kasteeldomein
tot stand kwam. Op de kadasterkaart is een verhoogde heuvel ingetekend met een donjon en palissades
eromheen. Bovendien omschrijft de kadastrale legger het gebied reeds als ’s Herenthage kasteel. Derge-

De kadasterkaart met links
het vermoedelijke neerhof en rechts
het verhoogde opperhof van Herent
hage. De twee gedeelten werden
begrensd door de Bassevillebeek. Ze
bleven behouden bij de aanleg van
het 19de-eeuwse kasteeldomein.
B OV E N

F OD F I NA NC I Ë N, A A P D, OP ME TI NGE N &
WA A RD E RI NGE N, DI E NST K A DASTRA A L
A RC H I E F, W E ST-V LA A ND E RE N
OND E R De dorpskern van Hollebeke
stond onder het gezag van de kasteelheer. Deze figuratieve kaart van
de heerlijkheid werd opgemaakt
in 1730.
P RI VATE C OLLEC TI E D E RA NC H IC OURT

lijke houten torens op het opperhof zijn in sommige
gevallen geëvolueerd tot stenen donjons of mottekastelen. Hoogstwaarschijnlijk duidt het toponiem
Herenthage op de heren van Erenthage die belangrijke ambten in Ieper vervulden. De verwijzingen
naar deze familie dateren uit de ontstaansperiode
van dergelijke castrale mottes.18 In de omgeving van
dit domein bevond zich de heerlijkheid Herenthage.
Wanneer deze castrale motte in verval is geraakt, is
tot nog toe onduidelijk.
De aanwezigheid van een castrale motte leidde in sommige gevallen tot het ontstaan van een
dorpskern. De kasteelkapel in de omgeving van een
castrale motte groeide uit tot een parochiekerk. Ook
de handel die werd gedreven bij de castrale mottes
bemoedigde de totstandkoming van woonkernen in
de omgeving van deze domeinen. Mogelijk was dit
het geval voor een of meerdere kasteeldomeinen die
binnen een dorpskern waren gelegen. In dit hoofdstuk halen we slechts enkele voorbeelden aan ter
illustratie omdat dit boek zich vooral toespitst op de
negentiende en de twintigste eeuw. Voor verschillende voorbeelden, waaronder het kasteeldomein van
Kemmel, is de voorgeschiedenis nog onvoldoende
gestaafd vanuit historische onderzoek om hierover
conclusies te trekken.
Over de ontstaansgeschiedenis van het kasteel
domein in Zonnebeke en Voormezele zijn we beter
ingelicht.19 Ze kwamen met zekerheid tot stand als
een castrale motte. Het kasteeldomein van Zonnebeke had mogelijk al een voorloper tijdens de Karolingische periode. Dikwijls stonden de lokale heren in
voor de oprichting van een ‘eigenkerk’, wat ook werd
gesuggereerd voor het kasteeldomein van Zonnebeke door Franky Bostyn. Het begrip ‘eigenkerk’ duidt
op de rol die de lokale heer had bij de benoeming
van de bedienaars van de kerk. Het kasteeldomein
van Zonnebeke is opgekocht in het jaar 1698 door de
Zonnebeekse augustijnenabdij. Deze abdij was uitgegroeid tot een machtige instelling die verschillende
heerlijkheden in haar bezit had. Het kasteel was aan
het einde van de zeventiende eeuw wellicht in verval
geraakt en werd vervolgens afgebroken.
Hoewel andere kasteeldomeinen zich buiten de
dorpskernen bevonden, konden ook zij een belangrijke machtspositie innemen binnen deze lokale
gemeenschappen. Het kasteeldomein van Hollebeke
was zowat 600 meter van de dorpskern gelegen.
Toch beschikte de kasteelheer over de lage, midden
en hoge jurisdictie. Dat betekent dat hij het maxi-

mum aan rechten had over de gezagsuitoefening,
waaronder het banrecht en het recht om te bevelen en te straffen. Een figuratieve kaart van deze
heerlijkheid toont het kasteel en de dorpskern van
Hollebeke die tot de heerlijkheid behoorden. Op de
dorpskern zien we de vierschaar: vier gespannen
touwen waartussen het recht werd gesproken. Traditiegetrouw werd de rechtsspraak uitgevoerd onder
een linde en ook voor de dorpskern van Hollebeke
zijn er vijf linden op het dorpsplein afgebeeld.
Dat de meeste kasteeldomeinen een of meerdere
keren zijn vernietigd, hoeft niet te verwonderen. De
zuidelijke Westhoek stond bekend als een strategisch
grensgebied waarbij Ieper dienstdeed als een van de
barrièresteden. De Ieperse kanunnik Antonius Sanderus aanschouwde tijdens de zeventiende eeuw hoe
het kasteel van Hollebeke in puin lag door de ‘woede
des oorlogs’.20 De illustratie van het kasteeldomein
in Sanderus toont het kasteeldomein in zijn luisterrijke toestand van voor de vernietiging met een indrukwekkende tuinaanleg. Later, met de aanleg van
de verdedigingslinie tussen Ieper en Komen (16781713), werd het kasteel ingericht als een versterkt
domein op de voorste verdedigingslinie.21 Het kasteel
bleef zijn functie behouden en werd pas tijdens de
Eerste Wereldoorlog definitief van de kaart geveegd.
Ook het kasteeldomein van Boezinge werd meerdere keren vernietigd. Een eerste vernieling gebeurde tijdens de godsdienstoorlogen in 1579 waarbij
het kasteel verschillende maanden werd belegerd
en vervolgens volledig werd verwoest.22 Pas in 1631
bouwde Jan-Gaspar des Trompes het kasteel opnieuw op. Toch werd het gebouw opnieuw vernietigd
door een brand in 1700. In 1780 kwam het vervolgens weer tot stand dankzij de familie De Thibault.
Tot slot werd het kasteeldomein vernietigd tijdens
de Eerste Wereldoorlog, maar later weer heropgebouwd, waardoor het domein tot op vandaag nog
blijft voortbestaan.
Gedurende de zeventiende en de achttiende eeuw
bleven confrontaties tussen Franse, Spaanse en
nadien Oostenrijkse troepen nooit ver op de achtergrond. Zo deed het kasteel Wintershove in Vlamertinge vanaf 14 juni 1744 dienst als verblijfplaats
van de Franse koning Lodewijk XV bij de belegering
van Ieper. Het kasteel van Beselare is verbonden
met een gelijkaardig verhaal. Het gotische kasteel
dateerde uit de 13de eeuw als een castrale motte met
opper- en neerhof. Tijdens de zestiende eeuw werd
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