DE FAMILIE “VAN MONTMORENCY-NEVELE”
Het einde van het geslacht van Montmorency-Nevele
Floris van Montmorency
Vermits de graaf van Horn en zijn echtgenote geen afstammelingen
hadden, zou na zijn dood de heerlijkheid Nevele in handen komen van zijn
jongere broer Floris van Montmorency, baron van Mon>gny.
Floris werd echter na de gevangenneming van zijn broer in Spanje
opgepakt en gevangen gezet in het kasteel van Segovia. Alva en zijn
Bloedraad voerden ondertussen in de Nederlanden zijn proces. Vooral de
periode dat hij stadhouder van Doornik was geweest en zijn
verdraagzaamheid tegenover de protestanten werd hem zwaar
aangerekend. De Raad van Beroerten eiste de doodstraf met verlies van
alle ambten, >tels en beziGngen. Op 4 maart 1570 werd door Alva de
doodstraf uitgesproken door onthoofding wegens majesteitsschennis en
rebellie.
Floris was overgebracht naar het slot van Simancas op basis van een
vervalst document dat ontsnappingsplannen onthulde. Zo kon men hem
aan een strengere bewaking onderwerpen. Op 14 oktober 1570 werd hem
zijn doodvonnis meegedeeld. Floris kreeg te horen dat de koning zijn
“genade” toonde door hem niet publiekelijk terecht te stellen en zijn
hoofd op een staak te kijk te stellen. In het bijzijn van de griﬃer en de
koninklijke rechter werd hij door een beul gewurgd.

Het Land van Nevele, een bloederige parel aan de Spaanse troon
Na de terechtstelling van Filips en Floris van Montmorency en de
conﬁsca>e van hun goederen ten voordele van Filips II, koning van
Spanje werden ze in pacht gegeven voor een periode van zes jaar. In de
jaren 1567-1568 zal een “raedt sconincx” de rekening van de
heerlijkheid Nevele opstellen.
Ooidonk werd vanaf 1571 bewoond door Boudewijn Oudegherste,
baljuw van het Land van Nevele en aangesteld door de koning. Alva
proﬁteerde mee van de nieuwe situa>e, hij liet bomen kappen en
verkopen om een schuld te vereﬀenen bij de familie Taxis, de
koninklijke postmeester.
Ooidonk en het Land van Nevele zouden in koninklijke handen blijven
tot aan de Paciﬁca>e van Gent in 1576.
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Het Land van Nevele opnieuw in handen van de Montmorency's
Door de Paciﬁca,e van Gent in 1576 kreeg de familie Montmorency
haar goederen terug. Eleonora van Montmorency werd de nieuwe
dame van Nevele. Ze verbleef in Brussel en stelde een zekere
Laurens De Backer aan als ontvanger van de heerlijkheid. Het Land
van Nevele was zo goed als geruïneerd en op het kasteeldomein van
Ooidonk stonden talrijke gebouwen op instorten.

Eleonora van Montmorency was een bedreven bemiddelaarster. Zo zal ze in 1579 met haar zoon in Frankrijk in een kasteel verblijven van
de familie Montmorency en ze had contact met de Spaanse ambassadeur van Filips II aan het hof van het Franse koningshuis. In
november 1579 had ze ook enkele contacten met Farnese. Ze bemiddelde eveneens voor haar schoonbroer Joris van Lalaing, de graaf
van Rennenberg bij de gezanten van Alexander Farnese en bij de Spaanse ambassadeur in Parijs.
In Hoogstraten had Eleonora ook te kampen met tegenslagen. In 1581 werd haar kasteel door een brand verwoest. In 1582 waren er
opnieuw troepen gelogeerd in Ooidonk en op 'de turre ghenaemt tcasteel' in Nevele. Ze plunderden de kerken van Vosselare en Sint-JansLeerne en bui[en de bevolking uit.

Eleonora van Montmorency overleed in Luik op 17 maart 1585. Haar zoon Filip Herman was er
kanunnik van de Sint-Lambrechtskathedraal. In haar testament stelde ze hem aan als baron van de
heerlijkheid Nevele.
Ze werd begraven in het koor van de kerk van Kortessem en niet in het familiegraf van de graven
van Hoogstraten zoals ze had gevraagd in haar testament dat vier dagen voor haar dood was
opgesteld.
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De familie van Lalaing
Filip-Herman van Lalaing (°1567) was de tweede zoon uit het huwelijk van Eleonora van Montmorency met Antoon II van Lalaing. Hij studeerde in Parijs en werd in
juni 1583 aangesteld als edele kanunnik van de Sint-Lambrechtskathedraal van Luik. Hij overleed op 5 oktober 1611 en werd aldaar in de kathedraal begraven in de
Sint-Lucaskapel.
Na het overlijden van Eleonora van Montmorency zal het niet Filip-Herman van Lalaing maar vooral zijn oudere broer Willem (°1560) zijn die zich zal bekommeren
om de situaPe in het Land van Nevele. Zo kondigde hij in augustus 1586 aan dat er in Nevele opnieuw een wekelijkse markt zou plaatsvinden. Om de kooplieden
en de marktkramers te beschermen werden 50 soldaten ingezet.
Opvallend in deze periode is de briefwisseling tussen de ontvanger van het Land van Nevele Gillis Hebbrecht en de Antwerpse zakenman Maarten della Faille.
Hebbrecht spoorde della Faille aan om de heerlijkheid Nevele op te kopen. Zo schreef hij “... dat hier int ghendsche quar1er te coopen waren vele schoone par1en
van goedinghen als heerlicheden, pachthoven, huusen, renten ende andersins die grootelicx onder de waerde te becommen ware. Ende namelick het landt van
Nevele ..”
De familie van Lalaing kon de renten niet meer aVetalen en de schuldeisers waren tevreden dat men hen voorstelde deze af te kopen, zodat ze die ver onder hun
waarde verkochten.
De Grote Raad van Mechelen besliste dat de heerlijkheid Nevele moest verkocht worden maar Maarten della Faille vond de instelprijs te hoog. Via giZen,
smeergeld en geschenken aan de voorzi[er en raadsheren van de Grote Raad kon hij de prijs laten zakken en werd hij de nieuwe heer van Nevele.

Het was Maarten della Faille die het kasteel van Ooidonk liet bouwen zoals we het op vandaag kennen.
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COLOFON
Deze tentoonstelling werd samengesteld door de heemkundige kring
HET LAND VAN NEVELE
www.landvannevele.com
www.facebook.com/landvannevele

Als embleem van “Het Land van Nevele” werd in 1970 het wapen van de baronie Nevele uit het begin
van de XVIIIe eeuw gekozen. Het was tevens het wapenschild van de familie della Faille-Nevele
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