HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË
Wij stellen u graag voor Ename te ontdekken op vrijdag 10 november.

Een lang verhaal …
Wie zou, belandend in een rustig dorpje als Ename, denken dat zich hier ooit een belangrijk
politiek, religieus en cultureel centrum bevond…
Laat ons even teruggaan naar het verdrag van Verdun uit 843. Het grondgebied van Karel De
Grote wordt in 3 grote regio’s gesplist; de Schelde vormt hierbij een natuurlijke grens tussen
West-Francië en Midden-Francië. Hierbij ontwikkelen zich drie grenssteden die alsmaar
belangrijker zullen worden: Antwerpen, Ename en Valenciennes. Rond het jaar 1000 bezit
Ename ondermeer een burcht met omwallingen en twee kerken. Daarenboven komt men er
van heinde en ver om er markt te houden. In 1033 steekt Boudewijn IV, bondgenoot der
Franken, de Schelde over. Hij bezet Ename en vernietigt de burcht. In 1047 neemt zijn zoon,
Boudewijn V, definitief bezit van Ename en het economisch zwaartepunt wordt naar
Oudenaarde verplaatst aan de overzijde van de Schelde. Aan zijn vrouw geeft hij opdracht
een benedictijnse abdij te stichten op de site van de voormalige burcht te Ename. De faam
van deze abdij zal afstralen op het dorp en de wijde omgeving tot de Franse Revolutie …
Dan wordt de abdij geplunderd en vernietigd. De overblijvende ruïnes worden na WO I met
de grond gelijk gemaakt. Archeologische onderzoekingen tijdens de jaren 1980 vernieuwen
onze kijk op de geschiedenis van de abdij en haar uitstraling in de regio.
Op 10 november, Huis Beaucarne
Wij hopen u, op deze vooravond van een feestdag, talrijk te mogen verwelkomen om kennis
te maken met de geschiedenis van deze site, gelegen in het milde landschap der Vlaamse
Ardennen. We zullen de dag starten met een geleid bezoek aan aan de tentoonstelling
« Oude Liefde » over erfgoedconservatie. Deze gaat door in het Provinciaal Archeologisch
Museum (bevoegdheid Provincie Oost-Vlaanderen, één van onze belangrijke partners.)
Vervolgens zullen we, in exclusiviteit voor de leden van de Historische Woonsteden, ontvangen
worden bij mevrouw Fredericq-Lilar. Eerst zullen we te midden van de ons omringende
poëtische objecten genieten van een lichte lunch. Daarna zal Julien Fornari, kleinzoon van de
vrouw des huizes, ons rondleiden in het wondermooie Huis Beaucarne. De heer Fornari zal ons
met veel passie vertellen over de geschiedenis van het huis dat sinds de 18de eeuw steeds in
het bezit bleef van de familie. Zeer ontroerend!
Wij zien er naar uit jullie te mogen verwelkomen voor deze uitstap rijk aan verhalen en
geschiedenis !
Met vriendelijke groeten, Louise van de Werve
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9u00

: afspraak aan het station Brussel Zuid, Frankrijkstraat voor de car-reizigers (15 pers.
minimum). Vertrek om 9u15 stipt.
10u20 : afspraak en geleid bezoek (NL of FR) aan het Provinciaal Archeologisch
Museum Ename. Tentoonstelling « Oude Liefde » en ontdekking van het depot
van het museum.
13u00 : lunch in het Huis Beaucarne bij mevrouw Fredericq-Lilar, en vervolgens bezoek
van het huis onder leiding van Julien Fornari, haar kleinzoon, meester in de
kunstwetenschappen, UGent.
15u30 : geleid bezoek (NL of FR) van de Sint-Laurentius kerk en als afsluiter het
Provinciaal museum van Ename.
Het einde van de uitstap is voorzien rond 17u.
De rondleidingen in het Nederlands of het Frans worden vanaf 7 personen/groep
aangeboden.

Kostprijs van de uitstap: 90 €, reis met car inbegrepen, 60€ zonder vervoer, over te schrijven op
rekeningnummer BE 04 3100-0112-9431 van de Historische Woonsteden.
(Rondleidingen in de 3 sites en lichte lunch in het huis Beaucarne).
Gelieve in te schrijven via mail louisevandewerve@demeures-historiques.be
of telefoon 02 644 5005
Gsm tijdens de uitstap: 0475 670 165

Overtuig uw kennissen om lid te worden van de Historische Woonsteden!
Zo steunen zij ons actief en ontvangen ze bovendien ons driemaandelijks tijdschrift
en de uitnodigingen voor de talrijke aangeboden activiteiten.
Uw, alsook hun steun is zeer waardevol.
We danken u bij voorbaat hartelijk.

