
Een eigentijds schouwtoneel met een rijke geschiedenis, dat is Menas. Op campus
Menas is het verleden dan ook tastbaar aanwezig. De vijver en het kasteel
getuigen van de tijd toen landheren nog vorstelijk leefden. Het huidige
gastenverblijf bewaart de mooiste herinneringen aan de noviciaatsjaren van menig
Broeder van Liefde. De kapel en haar unieke glasramen verwijzen naar de bezieling
van zovele mensen die hier geleefd, gewerkt, geploeterd, gelachen, gegierd,
gehuild, getroost hebben. De talrijke, uitheemse bomen en planten die hier fier
bloeien, zijn blijvende getuige van de inzet en dienstbaarheid van het merendeel
van onze buitenlandse broeders.

Een ‘beknopte’ historiek van deze site is dan ook onontbeerlijk om de schat, de
parel die Menas is werkelijk te kunnen waarderen. Dat het hier gaat over een parel
met vele lagen blijkt uit de verschillende namen die Menas doorheen de eeuwen
heeft gedragen; Jezuïetengoed, Blekkervijver, Mastensgoed, Sint-Stanislas en
vandaag: Menas!



Jezuïetengoed

Volgens het landboek van Aalter van 1635 is Blekkervijver, het huidige Menas, op
dat moment eigendom van Jan van Hulle. In 1642 wordt deze eigendom verkocht
aan Geraard van den Bogaerde, die het samen met andere aanpalende gebieden
koopt op de rekening van de Jezuïeten. Zodoende breiden de Jezuïeten van Brugge
hun reeds uitgestrekt domein in Aalter nog verder uit. Vandaar dat Menas en
omliggende gebieden samen ooit de naam Jezuïetengoed hebben gedragen. Dit
Jezuïetengoed strek zich uit tussen het kanaal Gent-Brugge en de huidige
Aalterstraat in Sint-Maria-Aalter. De Jezuïeten beschikken al over enkele hofsteden
en bossen, maar zijn op dit moment vooral geïnteresseerd in de vijver van het
domein. Samen met de vijftien andere vijvers gelegen op het grote Jezuïetengoed
wordt de vijver verpacht om er vis in te kweken. Dat deze vijvers krioelen van de
vis, blijkt uit de overeenkomst dat de pachter van de zestien vijvers jaarlijks aan
het begin van de vasten honderdvijftig karpers aan het Jezuïetenklooster in Brugge
moet leveren. In 1773 heft paus Clemens XIV, onder druk van de Franse, Spaanse
en Portugese koningen met de bul Dominus ac Redemptor de orde van de
Jezuïeten echter op. Al de bezittingen van de Jezuïeten worden door de staat
verkocht. Dit geldt ook voor hun domein in Aalter. Het hele Jezuïetengoed wordt in
1780 in tien verschillende loten verkocht.
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Blekkervijver

Het is Jean Baptist Roelandts die de nieuwe eigenaar wordt van het lot waarop de
vijver, de Blekkervijver, ligt. Blekkervijver wordt dan ook de nieuwe naam van het
domein. Na Jean Baptist Roelandts’ overlijden in 1813 erft zijn zoon Jean Baptist
Roelandts Junior Blekkervijver. Hij vergroot het domein dat zijn vader gekocht
heeft aanzienlijk en bouwt er een monumentaal buitenverblijf waar hij aan
paardenfokkerij doet. In 1839, veertien jaar na het overlijden van zijn echtgenote
Lucie van Cutsem, sterft Jan Baptist Roelandts Junior kinderloos. Jan Baptist
Roelandts Junior laat al zijn goederen na aan zijn nicht Camilla van Cutsem die
gehuwd is met Alexander Jullien. Jarenlang verblijft de familie Jullien-Van Cutsem
hier. Na het overlijden van Alexander Jullien in 1881 en dat van zijn weduwe in
1893 worden al hun goederen te koop gesteld. Het geheel wordt in 1895 aan twee
nieuwe eigenaars overgelaten.
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Jean Baptist Roelandts is 
van 1768 tot 1789 griffier 
van het Land van de 
Woestijne en Woeste. Bij de 
eerste bezetting van ons 
land door de Fransen in 
1792 wordt hij secretaris 
van Aalter. Slechts een jaar 
later, in 1793 bij de 
Oostenrijkse restauratie, 
wijkt hij uit naar Wakken. Al 
gauw komt hij echter terug 
naar Aalter waar hij tot zijn 
overlijden in 1813 als 
notaris werkt. 

Jean Baptist Roelandts
Junior is negociant in 
Antwerpen, waar hij ook het 
meeste tijd verblijft. Hoewel 
Blekkervijver voor hem 
slechts een buitenverblijf is, 
bouwt hij het uit tot een 
hofstede waar hij paarden 
fokt. Zodoende wordt hij 
leverancier van het Franse 
leger. Gedurende zijn leven 
breidt hij zijn domein in 
Aalter uit, tot hij daar bij zijn 
overlijden 372 hectare 
grond bezit.

Camilla van Cutsem is de 
dochter van Beatrix 
Roelandts, de zus van Jean 
Baptist Roelandts Junior, en 
Nicolas van Cutsem, familie 
van Lucie van Cutsem, de 
echtgenote van Jan Baptist 
Roelandts Junior. Camilla
van Cutsem is getrouwd 
met Alexander Jullien die 
advocaat is te Brugge en 
volksvertegenwoordiger.
In 1850 schenkt Alexander 
Jullien de grond, maar ook 
heel wat bomen voor de 
bouw van de kerk van Sint-
Maria-Aalter. Zodoende laat 
de familie Jullien-van 
Cutsem een mooi 
aandenken na in Sint-Maria-
Aalter. 



Mastensgoed

In 1895 koopt Delphine van der Espt, weduwe van Frans Van Besien het
noordelijke deel van uitgestrekte goed Blekkervijver. Dit deel noemen we vandaag
Blekkerbos. Het zuidelijke deel, waar het huidige Menas op gevestigd is, wordt
gekocht door Charles Mast. Vandaar dat er ook gesproken wordt over
Mastensgoed. Charles Mast en zijn vrouw, Elisabeth de Maeght, laten veel
veranderingen uitvoeren aan het landgoed en laten de tuin heraanleggen. Een jaar
na het overlijden van Charles Mast in 1919 neemt zijn zoon Jacques Charles Mast
de Maeght de beslissing het geheel te laten slopen. Jacques Charles Mast De
Maeght blijft echter niet bij de pakken zitten en laat een kasteel in Lodewijk de
XIV-stijl op het domein bouwen. Voor de bouw van dit kasteel doet hij dienst op de
gerenommeerde Gentse architect Oscar Van De Voorde. In 1924 is het kasteel
volledig klaar om in te trekken. Toch is het kasteel niet constant bewoond. Jacques
Charles Mast de Maeght woont in Elsene en gebruikt het kasteel enkel als
buitenverblijf. Bovendien blijft hij ongehuwd. Opmerkelijk is wel dat Jacques
Charles Mast de Maeght een zoon heeft die hij erkent, namelijk Robert Lucien
Mast de Maeght. Negentien jaar na de bouw van zijn kasteel sterft Jacques Charles
Mast de Maeght en wordt zijn zoon Robert Lucien Mast de Maegth de nieuwe
eigenaar. Al gauw moet hij zijn eigendom echter delen met anderen. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog wisselen de troepen elkaar af op Blekkervijver. Eerst zijn het
de officieren van het vliegend personeel van het vliegveld van Aalter die er
gelogeerd zijn. In mei 1940 zijn het de terugtrekkende Belgische troepen die in de
bossen bescherming komen zoeken tegen de Duitse luchtaanvallen. Tijdens de
Duitse bezetting worden het kasteel en de omringende eigendomen opgeëist door
de Duitse en opvolgende legers. Robert Lucien Mast de Maeght wordt verdrongen
in zijn eigen huis en beschikt uiteindelijk nog maar over één kamer. Enkel nog in
het weekend komt Robert Mast naar het kasteel, in de week verblijft hij in Brussel.
Na de bezetting blijft alles in sterk verwaarloosde toestand achter.
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Charles Mast wordt geboren in 1852 en komt uit 
de gegoede Gentse familie Mast. Zijn vader Jaak
Benoit (1824-1877) is zaakwaarnemer en zijn 
moeder Maria Hosten (1826-1905) is de dochter 
van de Gentse aannemer-bouwmeester Jan-
Baptist Hosten. Charles Mast studeert rechten aan 
de Gentse Rijksuniversiteit en laat zich in 1876 als 
advocaat inschrijven. In 1877 huwt hij met de 
negentienjarige Elisabeth de Maeght. Zij wordt in 
1858 te Banjarmasin op Borneo geboren waar haar 
vader als planter werkt. Haar grootvader Jacques 
de Maeght is afkomstig van Gent. Bij koninklijk 
besluit in 1894 laat Charles Mast zijn naam 
veranderen. Door de familienaam van zijn vrouw 
aan de zijne toe te voegen, krijgen hij en zijn 
nakomelingen de dubbelnaam Mast de Maeght, 
wat de indruk wekt dat ze van adellijke afkomst 
zijn.



Jacques Charles Mast de Maeght wordt geboren in 
1887 en is als diplomaat verbonden aan de 
Belgische ambassade in Den Haag.



Oscar Van de Voorde studeert bouwkunde aan de Koninklijke Academie 
voor Schone kunsten te Gent. Daarna onderneemt hij meerdere 
studiereizen in het buitenland om zich te vervolmaken. In 1898 wordt hij 
benoemd tot leraar bouwkunde aan de Koninklijke Academie te Gent. In 
1913 wordt hij aangesteld als hoofdarchitect van de 
Wereldtentoonstelling die dan in Gent plaats heeft. In 1920 wordt hij 
directeur van de Koninklijke Academie en speelt zodoende een 
belangrijk rol in de vernieuwing van het kunstonderwijs. Tot de meest in 
het oog springende realisaties behoren verschillende gebouwen op de 
Wereldtentoonstelling van 1913, de Belgische Bank van de Arbeid, de 
voormalige Bank van Vlaanderen en Parc Residence. Oscar Van de 
Voorde werkt vaak samen met zijn broer Albert en dat is ook het geval 
bij het ontwerpen van het kasteel Blekkervijver. Met de bouw van het 
kasteel wordt al begonnen in 1920. Voor de ruwbouw worden stenen 
gebruikt afkomstig van het kasteel Schuurlo dat op dat moment wordt 
afgebroken. 





Robert Lucien Mast de Maeght wordt geboren in 1909. Hij studeert voor en behaalt het diploma van 
landbouwingenieur.



Sint-Stanislas

In 1949 koopt de congregatie Broeders van Liefde het kasteel Blekkervijver met
aanpalende stukken met de bedoeling daar het nieuw noviciaat in onder te
brengen. Na de Tweede Wereldoorlog is het duidelijk dat de drukte van het
opkomend verkeer in de Rooigemlaan in Gent, waar het noviciaat zich tot dan toe
bevindt, niet meer de ideale plaats is voor het noviciaatsleven. Een andere reden
om te zoeken naar een nieuwe plek voor het noviciaat is het gebrek aan ruimte
voor de vakschool van het in die tijd genaamde ‘Instituut voor dove en
spraakgebrekkige kinderen’ in de Appelstraat in Gent. In 1908 bood dit instituut
ruimte om hier het noviciaat op te richten, ruimte die nu, veertig jaar later, meer
dan nodig is. Na veel zoeken wordt Blekkervijver als de meest geschikte plaats voor
het nieuw noviciaat gekozen. Het aangekochte terrein met kasteel, portierhuis,
ruime garage en serres strekt zich op dat moment uit over een oppervlakte van
ongeveer 14 hectare.

Het interieur van het kasteel wordt grondig aangepakt in functie van de behoeften
van de kloostergemeenschap en aan de westkant van het kasteel wordt een nieuw
gebouw opgetrokken. Het opmaken van de plannen voor dit nieuw gebouw wordt
toevertrouwd aan de Antwerpse architect Verbrugge. Op achtentwintig oktober
1949 worden de plannen goedgekeurd en in december 1949 wordt aangevat met
de werken. De uitvoering hiervan wordt overgelaten aan de gebroeders Van
Sottelbergh uit Erembodegem, maar ook de broeders zelf steken de handen uit de
mouwen en bouwen eigenhandig mee aan het nieuw noviciaat. Midden juni 1951
zijn het nieuw gebouw met alle voorzieningen voor het noviciaat klaar om novices
te verwelkomen.

Op 15 juni 1951 vertrekken drie broeders en drie postulanten naar Sint-Maria-
Aalter om de vrachtwagens, die aan de Rooigemlaan door de overige bewoners
van het noviciaat werden volgeladen te ontladen en op te bergen. Op 20 juni 1951
verwelkomt het noviciaat haar nieuwe bewoners: vier broeders, twaalf novicen en
drie postulanten. Bij hun aankomst blijkt het echter niet mogelijk om diezelfde dag
nog de voorgeschreven ceremonie bij de inbezitneming van een nieuw klooster te
volgen. De dag nadien, op 21 juni 1951, gaat de plechtigheid door en wordt voor
het eerst de Heilige Mis opgedragen. Dit alles vindt echter plaats in de
recreatiezaal, omdat de kapel nog niet helemaal af is. Eind juli 1951 is ook de kapel
helemaal klaar en kan het noviciaatsleven helemaal van start gaan.
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