
100 JAAR MESEN IN LEDE 

 

Het secretariaatsgebouw  op de hoek Kasteelstraat-Kasteeldreef werd ge-
bouwd in 1900 samen met de oostvleugel . Foto  toont de binnenkoer met 
het markizaatkasteel en de inkom van de oostvleugel. De zuidvleugel met de 
kapel  werd opgericht in 1906. Het markizaatkasteel, voor- en achtergevel 
, werd heropgebouwd door de laatste markies, Emmanuel de Bette in 1749. 
Het Hollands Paviljoen  werd in 1921 opgericht, voornamelijk gefinancierd 
met geld uit Nederland als deel van hun opgelegde tegemoetkoming voor niet-
deelname aan WO I. In de school  werden algemene vakken onderwezen 
samen met huishoudkunde aan meisjes tot 18 jaar. 
De Ledenaar Theophiel Présiaux (1854-1926) was de bouwmeester (architect) 
van het secretariaatsgebouw, de oost- en zuidvleugel, de kapel en het Hollands 
Paviljoen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk (°1717 †1780) richtte in 1776 het Koninklijk 
Gesticht van Mesen op. De stichting zou ‘ten eeuwigen dage’ gevestigd worden in Mesen, 
een dorp in de buurt van Ieper en had tot doel kinderen van gesneuvelde of invalide 
militairen gratis onderwijs en opvoeding te verschaffen. 
Tijdens de ‘Groote Oorlog’ werd de stad Mesen gebombardeerd zodat de kinderen en hun 
leerkrachten moesten vluchten naar een leegstaande school in Saint-Germain-en-Laye, 
dichtbij Versailles. Ze verbleven er tot 1919 en op aanwijzing door Henri Carton de Wiart, 
Belgisch minister van Justitie, namen ze hun intrek in de verlaten schoolgebouwen van de 
Zusters Augustinessen van Jupille in Lede. Op 20 april 1919 kwamen de eerste groepen 
leerlingen aan en werden de lessen gestart op 23 juni. 
Vanaf 1944 werden ook schoolplichtige meisjes uit Lede toegelaten tot het lager en 
technisch-middelbaar. De lessen werden hoofdzakelijk in het Frans gegeven.  
De voortdurende afname van gesneuvelde of invalide militairen met daarbovenop de 
afschaffing van erkende diploma’s aan kinderen die Franstalig onderwijs genoten in het 
Vlaamse landsgedeelte, deed een grondige herstructurering doorvoeren in 1970. 
Het ganse domein, zijnde kasteel en schoolgebouwen en park, werd te koop gesteld. Na 
jarenlang ‘getouwtrek’ en de ontstane verkrotting, werd de gemeente Lede eigenaar op 6 
oktober 1999. Het secretariaatsgebouw, een maand later verkocht, werd na grondige 
restauratie een advocatenkantoor.  
Het park werd voor het publiek opengesteld in 2004, de kapel en de schoolgebouwen 
werden afgebroken in 2010, een nieuw Woon- en Zorgcentrum werd er opgericht in 2014 
en het kasteel kreeg door consolidatiewerken in 2018 een deel van zijn uitstraling terug. 
   

[ meer info : www.hubert.topke.be : ‘Lede kent Mesen 100 jaar’ ] 
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