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Vanaf de 17de eeuw was de familie Beaucarne een vooraanstaande burgerfamilie die zich 

vestigde in Ename. Dit inspireerde hen tot de aankoop van hun familiewoonst in 1748 aan 

het dorpsplein en de straat die later naar hen werden vernoemd. 

 

Het Huis Beaucarne is altijd in handen gebleven van dezelfde familie, waarvan vele leden 

belangrijke functies hebben bekleed binnen de Belgische geschiedenis. 

 

Tijdens de Franse Overheersing was een lid van de familie Beaucarne plaatsvervangend 

prefekt van Napoleon. Ook hebben de Beaucarne’s deelgenomen aan de eenmaking van 

België in 1831. De burgemeesters die de familie Beaucarne voortbracht hebben steeds hun 

stempel op Ename gedrukt en stonden dicht bij de gemeenschap. De familie Beaucarne 

maakte in de 18de en 19de eeuw deel uit van de hoogste intellectuele en literaire kringen 

van hun tijd, waaronder de families Buysse, MacLeod, Loveling, Fredericq, … . 

 

In 1945 stierf burgemeester Louis Beaucarne kinderloos waarop het domein overging naar 

zijn neef, Louis Fredericq, toenmalig kabinetschef van Leopold III, wiens nazaten nu nog 
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steeds in de familiale woning leven. In 1955 werden Jacques Fredericq en zijn echtgenote 

Marie-Claire Lilar eigenaars van het Huis Beaucarne. Marie-Claire Lilar is de dochter van 

schrijfster Suzanne Lilar en Minister van Staat Albert Lilar, en tevens de zus van schrijfster 

Françoise Mallet-Joris. 

 

Sinds 2015 is de kleinzoon van Jacques Fredericq en Marie-Claire Lilar, Julien Fornari, 

samen met zijn verloofde Lena Vastesaeger in de woning gaan inwonen en begonnen zij aan 

hun verhaal in Huis Beaucarne. Op die manier wordt het Huis Beaucarne al meer dan 250 

jaar door dezelfde familie bewoond en wordt de familietraditie voortgezet. 

 

Deze beschermde historische familiewoning is op afspraak te bezichtigen. Er kan een unieke 

rondleiding gegeven worden door de huidige generatie bewoners en men kan zich 

onderdompelen in een wereld van verzamelingen, gaande van poppenhuizen en exotische 

planten tot een grote collectie voorwerpen en archieven komende van de abdij van Ename 

en nog veel meer. .  

 

Vanaf 5 mei 2018 zal ook het Theehuis Beaucarne haar deuren openen en op woensdag, 

vrijdag, zaterdag en zondag zal men vanaf 13u kunnen genieten van heerlijk gebak en 

plaatselijke specialiteiten in het oude koetshuis of op de sfeervolle binnenkoer met uitzicht op 

de tuin.   

 

Meer info www.huisbeaucarne.be 
 

 

 

 

 

Dat er meer echtscheidingen zijn is niet nieuw. Wel zeer opvallend is de vaststelling dat de 

groep zestigplussers die beslist om uit elkaar te gaan, elk jaar groter wordt. Dat er op de 

leeftijd om uit mekaar te gaan echt geen limiet meer staat, bewijzen de cijfers van Statbel. 

Voor 2017 zijn de cijfers gebaseerd op de gegevens in het Rijksregister nog niet 

gepubliceerd maar de gegevens voor 2016 leren ons dat er in dat jaar 505 koppels,waarvan 

beide partners  65-plussers waren, hun trouwboekje meegegeven hebben met het oud 

papier voor het containerpark. Onder hen zelfs 44 koppels, waarvan beide partners ouder 

waren dan 75 jaar. Het totale aantal 65-plussers  betrokken bij een scheiding bedroeg dat 

jaar 1.919. 

Scheiden 

bij 65-plussers 

in de lift 

 

http://www.huisbeaucarne.be/
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Zestigers scheiden veel meer dan vroeger, maar dus ook zeventigers en zelfs tachtigers 

houden hun huwelijk steeds vaker voor bekeken. 

De trend dat er op latere leeftijd meer gescheiden wordt, is al een tijdje aan de gang. Die 

stijging is er niet van vandaag op morgen gekomen. De oorzaak is multifactorieel, maar veel 

schijnt te maken te hebben met het feit dat er momenteel zoveel babyboomers met pensioen 

gaan en dat het met pensioen gaan toch nogal eens de relatie onder druk zet. 

Koppels hebben tijdens hun actieve levensloop weinig tijd voor elkaar: door hun job, de 

kinderen, hun sociaal leven. Tot ze op pensioen gaan en plots heel veel tijd voor elkaar 

hebben. Ze moeten elkaar opnieuw leren kennen. Ze zitten 24 uur op 24 op elkaars lip. En 

het schijnt dat nogal wat mannen die op pensioen gaan, de neiging hebben om plots in te 

grijpen in het leven van hun vrouw. Daar waar vrouwen gewoon waren om zelfstandig het 

huishouden op hun manier te beredderen, zit daar nu plots een man, die zich met alles 

begint te bemoeien. Dat zorgt voor conflicten, stress, slapeloosheid en depressies.   

Vaak heeft een koppel ook al langer het gevoel dat ze naast elkaar leven, maar stellen ze 

een scheiding uit omdat de kinderen nog thuis wonen. Ze gaan dan met pensioen en hebben 

het idee: met deze man of vrouw alleen doorgaan zie ik niet zitten. 

Een hele belangrijke reden van de stijging, is ook het wegvallen van sociale druk. Vroeger 

was het een schande als je ging scheiden. Een zonde, voor gelovigen. Mensen waren soms 

ongelukkig in hun relatie, maar bleven toch samen. Die sociale wenselijkheid is weggevallen, 

waardoor er veel meer gescheiden wordt. Scheiden is normaal geworden. 

Vroeger kregen mensen die uit elkaar gingen een stempel. Nu is scheiden meer aanvaard. 

Het sluit aan bij de maatschappij van vandaag.  

Dat mensen op latere leeftijd uit elkaar gaan, maakt de breuk er niet gemakkelijker op. 

Integendeel. Het blijft moeilijk. Soms zelfs moeilijker. Scheiden blijft een faalervaring, een 

verlies. Zeker als één van de twee na zoveel jaren de beslissing neemt, zonder dat de ander 

het heeft zien aankomen. Dan is het extra pijnlijk.  

Meer scheidingen bij 65-plussers betekent ook meer oudere singles die op zoek zijn naar 

een nieuwe relatie. Want er wordt zelden gescheiden om alleen oud te worden. Mensen 

gaan er vanuit dat ze tachtig en meer worden. Als je 65 bent, heb je nog een lange weg te 

gaan. Ze willen nog toffe dingen doen, hebben de tijd en financiële ruimte. Ook op latere 

leeftijd komen nog heel wat nieuwe relaties tot stand. Ze hebben nog behoefte aan intimiteit. 

Al gaat het vaak om een LAT-relatie.  

 

ALLEEN VROUWELIJKE MUGGEN STEKEN ? 
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OP 21 APRIL 2018 GAAN DE DEUREN VAN 

HET SOCIAAL HUIS OP DE SITE 

Meerspoort 30 OPEN VOOR HET GROTE 

PUBLIEK.  

Het vroegere woonzorgcentrum werd 

volledig gerenoveerd en biedt nu niet 

alleen plaats aan het OCMW maar ook 

aan heel wat partners uit de 

welzijnssector. 

 

ERFGOEDDAG IN HET 

ERFGOEDCENTRUM ENAME  

met het thema kiezen 

Kies de reus van 

oudenaarde 

Interactieve expo  

oude liefde kiest voor jonge redder 


