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WO 0 RD VO 0 RA F 

Iedereen weet dat mensen in negen maanden heel creatief kunnen zijn, maar deze 
tijdsspanne was bijzonder krap om het leven te schenken aan een lezenswaardig bock 
over het kasteel van Lozer. Naar het oordeel van onze zes leesmoeders en leesvaders 
zijn we in ons opzet geslaagd. Gelukkig beschikten we ais uitgangspunt over de 
familiegeschiedenis van Yves Schmitz: Les della Faille — IV Branche des barons 
d'Huysse. Hierin vonden we een overvloed aan droge maar exacte gegevens: 
geboortedata, huwelijkscontracten, huwelijken, belangrijke gebeurtenissen, patenten, 
schenkingen, testamenten en overlijdens. 

Toch was dit lang niet voldoende om een levendig bock te scheppen, gekruid met 
pittige anekdoten. Trouwens de familiegeschiedenis stopt in 1875 met de intrede 
van baron Gaëtan ais kasteelheer. Waar hebben we de rest dan gezocht en gevonden? 
Ten eerste in het merkwaardig geordend fonds della Faille in het Rijksarchief in 
Gent, waar we precies die documenten uitpluisden die ldeur geven aan de periode tot 
voor de Franse Revolutie. 

En na 1789? De periode 1789-1830 had behoefte aan wat peper en zout. Het zoutvat 
en de peperschudder vonden we in het gemeentelijk archief van Zingem. Hier was 
het voor die periode godgeldaagd, want op de betreffende dozen staat Dood Archief, 
bovendien niet geordend en geen inventaris. Het was normaal te verwachten dat dit 
deel van het archief niet geklasseerd zou zijn, want pas na de onafhankelijkheid 
begon men op een nieuwe lei. Toch vonden we daar veel vermeldenswaardige zaken. 
Onze verwijzing is hier beperkt tot Dood archief Doos nummer zoveel. 

Maar vanaf de onafhankelijkheid van België is het archief van Zingem uitstekend 
geordend. Daar deden we merkwaardige vaststellingen over het wedervaren van de 
inwoners van Huise en van de bewoners van het kasteel in de beide wereldoorlogen. 

In het familiearchief in de catacomben van het kasteel hebben mijn vrouw en ikzelf, 
dagen versleten met het nazien van de bestofte inhoud van vele dozen. Jammer 
genoeg is de periode vanaf baron Gaëtan niet geïnventariseerd. Bovendien is het 
archief vanaf baron Gaëtan deels (grotendeels?) vernield. Aanvankelijk dachten we 
zelf een ordening in deze zee van informatie aan te brengen. Het bleek uiteindelijk 
een illusie of beter een desillusie. 

Maar hoe dan verwijzen zoals het in ieder historisch werk van doen is? Toen zagen 
we plots hét licht. We hebben al wat we in de catacomben vonden en ook effectief 
gebruikten, in één doos gestoken: de doos DvP. Een mysterieuze naam? Och kom: 
de Doos van Pandora. Volgens de Griekse mythologie was Pandora de eerste vrouw 
op aarde. Ze bracht een doos mec. Bij het openen ontsnapten aile kwalijke geesten 
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en die verspreidden zich over de aarde. Wat overbleef op de bodem van de doos was 
alleen de hoop. 

Tenslotte hebben we ook nog inspiratie gevonden op het kasteel in de merkwaardige 
fiches van Tante Marthe. Deze fiches bevatten niet alleen een voorbereiding op het 
werk van Yves Schmitz, maar eveneens interessante zaken over de periode na 1875, 
zeg maar over baron Gaëtan en barones Agnes. 

Zo hebben we met heel veel energie en groeiend enthousiasme zeven hoofdstukken 
bijeengeschreven. In het bijzonder korte Hoofdstuk 1 verldaren we de herkomst van 
het fortuin van de familie della Faille. De gegevens komen uit Wilfrid Brulez, De 
firma della Faille en de internationale handel in de 17-de eeuw evenals uit Yves 
Schmitz, Les della Faille — I Des Origines au XVIIième 

In Hoofdstuk 2 schonken we bijzondere aandacht aan de pikante bijzonderheden 
vermeld in de koopakte van de heerlijkheid Huise en in het denombrement, dit is de 
opsomming van de rechten van de heer van Huise. Ter illustratie citeerden we in dat 
hoofdstuk ook een paar processen uit die tijd. In sommige passages zal wie in Lozer 
of in Huise woont zich herkennen. 

Hoofdstuk 3 behandelt de voor de streek rampzalige tijd toen de legers van Lodewijk 
)UV om de haverklap het graafschap Vlaanderen binnenvielen en een grote ravage 
aanrichtten. Hier beschreven we onder andere de veldslag bij Huise in 1708. 

François-Albert (1724-1782) bekwam de titel van baron in 1736. In dit Hoofdstuk 
4 illustreren kaarten voor de eerste maal hoe de kasteelsite er uitzag. Vooral de 
gekleurde kaart van graaf Ferraris is bijzonder leerrijk. 

Hoofdstuk 5 beschrijft vooral het lot van de inwoners van Huise en het kasteel 
tijdens de Franse Revolutie. Toen stond het kasteel zelfs een korte tijd onder 
sekwester. Later bracht baron François-Maximilien het tot Kamerling aan het hof 
van Willem I en tot senator in het kersverse koninkrijk België. We laten een paspoort 
uit 1815 zien van baron François. 

Kern van Hoofdstuk 6 is het fideï-commis d'Huysse. Dit is een overeenkomst 
binnen de familie waarbij erfgenamen beloven een aantal onroerende goederen, 
waaronder de kasteelsite, buiten de verdeling te houden en aan één persoon te 
schenken. De familie heeft zich steeds aan deze belofte gehouden, alhoewel ze 
juridisch nier afdwingbaar is en een schenking onder levenden veronderstelt. 
Promotor hiervan was barones Marie-Julie van Rockolfing (1770-1844). Baron 
Adolphe zorgde na het midden van de negentiende eeuw voor de grote renovatie van 
het uitzicht van het kasteel. 
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Hoofdstuk 7 behandelt de periode van baron en burgemeester Gaëtan en van 
barones en burgemeester Agnes. Beiden werden door de bezetter afgezet: Gaëtan in 
de Eerste en Agnes in de Tweede Wereldoorlog. Baron Gaëtan en barones Elisabeth 
Christyn de Ribaucourt renoveerden het interieur van het kasteel volledig. 

De familie della Faille d'Huysse blonk in het verleden op verschillende vlakken uit: 
commercieel, militair en politiek. Alhoewel steeds katholiek bracht niemand het ver 
in de hiérarchie van de clerus. Al het vorige zat wel in de genen. 

Elk van de hoofdstukken hebben we van passende illustraties voorzien. 

Veel leesgenot! 

Gilbert Rogiers 
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DANK U WEL! 

Een boek schrijft men niet alleen. Hierna sommen we — enigszins at random — de 
personen op die ons op tijd en stond hielpen. 

Oswald Soete was onze eerste leesvader. Hij leerde ons waar we wel en waar we geen 
komma moesten plaatsen. Misschien doen we de lezer er een plezier mee: voor 'en' 
nooit en voor `maar' altijd een komma. Soms hebben we er wel één geschreven waar 
het niet moest en één vergeten waar het wel van doen was. Gelieve dit te beschouwen 
ais behorende tot de uitzonderingen op de regel. Mocht u dit al weten lieve lezer, sla 
dan voorgaande regels over. Zijn vrouw Lieve was mijn tweede kritische leesmoeder. 
Met veel dank aan beiden. 

Dank aan mevrouw Solange De Groote, bibliothecaris in Zingem, en aan haar 
assistente Chris Holluyn. We werden er zeer goed ontvangen. Ondertussen initieer-
den mevrouw Solange en haar eendje Kwekje de kleuters in de wonderbare wereld 
van de bibliotheek. Wil u de groeten doen aan Kwekje? 

Midden een oase van stilte waren mevrouw Rolande Leloup en de heer Jurgen 
Cazaux ons bijzonder behulpzaam in het Rijksarchief in Gent. Ze zeulden met 
pakken documenten tussen de leeszaal en — om het oneerbiedig uit te drukken - de 
berging op de derde verdieping. Veel dank. 

Hij zal er zich wel niet aan verwachten, maar onze dank gaat ook naar de heer Elie 
Verhaeghe, archivaris in Oudenaarde. Het was moeilijk om hem thuis te vinden, 
maar die keren dat het wel lukte heeft hij ons, op de gemoedelijke manier hem eigen, 
goede raad gegeven. 

Dank aan prof. R. Vermeir van de Vakgroep Nieuwe Tijden aan de universiteit van 
Gent, voor het nalezen van de teksten. Soms zal het wel nachtelijk werk geweest zijn, 
maar zijn raad betreffende de historische context van het verhaal was welkom. 

Bijzondere dank aan Baron Bernard en Barones Elisabeth della Faille d'Huysse. 
Baron Bernard was immer druk bezet, maar vond toch altijd de tijd om ons kort en 
efficient te woord te staan. Barones Elisabeth heeft ons steeds vriendelijk ontvangen 
en had een sleutelrol bij onze werkzaamheden in het archief in de kelder. Zonder 
haar bleef de deur van het archief hermetisch gesloten. 

Dank ook aan Baron Michel della Faille d'Huysse. Dat we hem een van de laatsten 
bedanken zal hij wel ais normaal beschouwen. Immers we ontvingen in extremis zijn 
uiterst nuttige en broodnodige raad over patenten, parels en genealogie. 
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Een heel bijzondere dank aan mijn vrouw Lisette. Zij was tezelfdertijd mijn aller-
eerste en allerlaatste leesmoeder, mijn agenda, mijn klankbord en mijn veilige 
chauffeur wanneer ik met mijn gedachten in de achttiende eeuw vertoefde. En ze was 
vooral mijn eerste Idasse hulp bij het opdiepen en doorworstelen van documenten in 
het archief van het kasteel. 

De meeste foto's zijn van de hand van Cari Delacauw. We danken hem uitdrukkelijk 
voor zijn vakkundig werk. 

De auteur 
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Hoofdstuk I 

VAN DE INTERNATIONALE HANDELAA.R 

JAN DE OUDE DELLA FAILLE (1515/1517-1582) 

TOT DE GROOTGRONDBEZITTER 

MAARTEN DELLA FAILLE (1544/1545-1620) 

1.1 	De voorouders' 

Wie lag aan de oorsprong van de welstand en de roem van de familie della Faille? Hoe 
deed hij dat? En heette hij vanaf den beginne wel della — op zijn Italiaans — Faille? 
Het antwoord geven op deze vragen is de bedoeling van dit eerste hoofdstuk. Alleen 
op de laatste vraag verklappen we u nu al boudweg het antwoord: neen! 
Segher van der Faelge (+/-1390-1444) was tot voor kort de eerste met zekerheid 
bekende voorouder. Segher woonde in Moeskroen evenals zijn oudste zoon Oste van 
der Faelge (na 1419-voor 1471). 

Wijzigingen in de schrijfwijze van namen kwamen toen veel voor, zo ging Ostes 
oudste zoon Gilles (na 1446-1522/1523) soms ais een van der Faille door het leven. 
Gilles was de eerste bij wie uit de documenten naast commercide talenten ook 
publieke ambities blijken. Zijn financide activiteiten, geld ontlenen en uitlenen, 
lieten hem toe een aanzienlijk patrimonium te vergaren. Ongetwijfeld was hij zeer 
zelfstandig. Hij ging wonen waar zijn belangen lagen. Geboren in Moeskroen 
vestigde hij zich daar de eerste tien jaren na zijn huwelijk alvorens naar Kortrijk te 
verhuizen. Vervolgens vestigde Gilles zich te Wevelgem, daarna in 1502 opnieuw te 
Kortrijk waar hij benoemd werd tot de enige huissier d'armes. Een huissier d'armes 
was ais ambtenaar verantwoordelijk voor de uitvoering van vonnissen in naam van 
de vorst geveld door hogere gerechtshoven. Dit openbaar ambt belette hem niet zijn 
financièle transacties voort te zetten. 

Pieter van der Faelge, van der Faille, van der Failge of de la Faille (1478-1545/1546) 
was de oudste zoon van Gilles. Naast het beheer van zijn onroerende goederen zette hij 
de financide activiteiten van zijn vader voort. Pieter liet een aanzienlijk fortuin na. 

Segher van der Faille (+/-1390 - +/-1444) 	—› Oste van der Faelge (na 1419 - voor 1471) 
--> Gilles van der Faelge/Faille (na 1446-1522/1523) 

Pieter van der Faelge/Failge/de la Faille (1478 -1545/1546) 
—› Jan de Oude della Faille (1515/1517-1582) 4  Maarten della Faille (1544/1545 - 1620) 

1. 	Y. SCHMITZ, Les della Faille — I Des origines au XVIlième Siècle, Brussel, Familievereniging della Faille 
vzw, 1965, pp. 20-35. 
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De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Gelukkig maar. Baron Michel della Faille 
heeft er ons in extremis op attent gemaakt, dat men nog twee generaties verder kan 
gaan in de tijd2. Hardnekkig zoeken in Wezenboeken van de stad en de kasselrij 
Kortrijk door H. Douxchamps, leverde succes op: onze hoger vermelde Segher van 
der Faille is de zoon van Pieter van der Faille en kleinzoon van Feinsin (Vincent) van 
der Faille. Feinsin moet nog voor 1350 geboren zijn. In die tijd werd telkens als 
iemand stierf die minderjarige kinderen achterliet, een staat van goederen opgemaakt 
die men in Wezenboeken noteerde. Deze goederen werden door voogden beheerd, 
aangesteld door de schepenen. 

1.2 	jan de Oude della Faille (1515/1517-1582)3  

Jan de Oude is één van de zonen van Pieter. De familie della Faille dankt haar roem 
en welstand in de allereerste plaats aan het commerciale genie van Jan de Oude. Hij 
is ook de stamvader van aile huidige della Faille's: de Waerloos, d'Huysse en de 
Leverghem. Toen hij amper vijftien was, trok Jan van der Faelge/Failge/de la Faille 
naar Venetia om er te werken in dienst van Maarten de Hane (1475-1556). De 
Hane, geboren in Brussel, had het waar gemaakt in de internationale textielhandel, 
zover zelfs dat hij een paleis bezat langs het Canale Grande. Jan verbleef daar 
ongeveer tien jaar. Hij leerde er perfect Italiaans. Daar begon hij zijn brieven te 
ondertekenen met della Faille. De Hane zag de commerciale capaciteiten van Jan en 
zond hem naar Antwerpen ais factor. Jan was toen hooguit vierentwintig. 

Geleidelijk bouwde Jan een eigen zaak uit. Naargelang de marktvoorwaarden kocht 
en verkocht, importeerde en exporteerde hij linnen, wolproducten, zijde, huiden, 
kleurstoffen, granen, suiker, diamanten en edele metalen. Jan de Oude had filialen 
in Londen, Venetia, Verona en Hamburg, deze laatste vanaf 1573 toen Antwerpen 
afgesneden was van de zee. Daarnaast had hij een vertegenwoordiging, voor korte of 
lange tijd naargelang de winstmogelijkheden, in Narva (Rusland, aan de Oostzee), 
Sevilla, Lissabon, Florentia, Genua, Napels, Wenen, Emden en Keulen. 

H. DOUXCHAMPS, Aux origines de la famille della Faille — Un bond de 1444 à 1398 et deux généra-
tions nouvelles, pp. 61-77 in: Le Parchemin nr. 259, Office de Généalogie Héraldique de Belgique, Leuven, 
1989. 

W. BRULEZ, De Firma della Faille en de Internationale Handel van Vlaamse Firma's in de 16-de eeuw, 
Brussel, Paleis der Academien, 1959, pp. 1-62 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie 
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, Klasse der Letteren, nr. 35). 
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W. BRULEZ, De Firma della Faille en de Internationale Handel der Vlaamse Firma's in de I6-de eeuw, 
Paleis der Academiën, 1959, p. 22 (Verhandelingen van de Koninldijke Vlaamse Academie voor 

Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, Klasse der Letteren, nr. 35). 

De hoofdroute over land was de lijn Antwerpen (later Hamburg), Neurenberg, 
Augsburg naar Venetië en Verona, en soms verderop naar het zuiden tot in Napels. 
Over zee voeren schepen met zijn waren naar havens langs de Oostzee, in Spanje, in 
Portugal, in Italië, in Noord-Duitsland en in Polen. Zelf bleef hij steeds in 
Antwerpen wonen. Tijdens de onveilige oorlogstijd stopte hij in de jaren 1570 met 
zijn handel op Spanje en de Oostzee. In de hitte van de strijd tussen Engeland en 
Spanje werden eind 1569 zelfs al zijn bezittingen in Engeland aangeslagen. Het 
kostte veel moeite en jarenlang onderhandelen vooraleer hij in 1574 zijn fmanciële 
bezittingen kon repatriëren. 

Voor de stamboom van de familie della Faille d'Huysse vanaf Jan de Oude verwijzen 
we naar bijlage 1 P.  93. 
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1.3 	Maarten della Faille (1544/1545-1620)4  

Maarten della Faille was de commercieel meest begaafde zoon van Jan de Oude bij 
wie hij twintig jaar ervaring opdeed in Antwerpen, in Hamburg en vooral in Londen. 
Na de dood van zijn vader stichtte Maarten della Faille samen met drie vennoten een 
compagnie. Maarten bracht het leeuwendeel van het kapitaal in en was dan ook de 
onbetwiste leider. Antwerpen was de hoofdzetel. 

De compagnie had op zeker ogenblik (onder andere) Antwerpen, Londen, Verona, 
Venetië en Napels ais filialen. Het is wel moeilijk een constante te ontwaren in haar 
transacties. Veel meer nog dan zijn vader werd Maarten geconfronteerd met wissel-
vallige en onzekere tijden, waaraan hij zich diende aan te passen. Maarten had de 
gave om snel de gevolgen in te schatten van de evoluerende commerciële situatie en 
van de wisselende politieke kaarten. Hij was ook een durver die speculatie op 
prijsevoluties niet schuwde. 

Hij zag snel de mogelijkheden in van de Straatvaart via Gibraltar. Deze nieuwe 
handelsroute zou, behalve wanneer de zeepiraterij te erg werd, de weg over land naar 
Noord-Italië vervangen. Ze zorgde ook voor een verbinding overzee met de Levant. 
In 1582 kreeg hij van de Engelsen, toen in oorlog met Spanje, een wollicentie. Kort 
nadien kocht hij een schip, de Sint-Jan, bevrachtte het volledig met wol en verkocht 
die in Venetië. De retourvracht bestond hoofdzakelijk uit rijst. Wanneer rond 1585 
zijn licentie verviel, verving hij de wol door vis en schaapshuiden die hij in Venetië 
en Napels aan de man bracht. De retourvracht voorzag hem van aluin en wijnsteen, 
broodnodig bij het verven van textiel, evenals van olie. 

Maartens hoop op een blijvende vrede tussen de zuidelijke en de noordelijke 
Nederlanden bleef een ijdele hoop. Alleen het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) 
tussen Spanje en de Verenigde Republiek maakte hierop een uitzondering, maar toen 
had Maarten het zaken doen reeds opgegeven. 

De twee aartsvijanden Spanje en Engeland tegelijkertijd te vriend houden was onmo-
gelijk. Op zeker moment was hij zelfs genoodzaakt zijn Sint-Jan onder Venetiaanse vlag 
te laten varen, na een fictieve verkoop van het schip aan een Venetiaan. Venetië was 
immers neutraal in de oorlog tussen Spanje en Engeland. Volstonden zijn diplomatieke 
gaven niet, dan gebruikte Maarten steekpenningen om zich van licenties en paspoorten 
te voorzien en om arresten te doen opheffen. Dergelijke methodes waren noodzakelijk 
en courant voor wie niet ten onder wilde gaan. 

4. 	Zelfde werk ais hierboven, pp. 63-184. 
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Een ander probleem was het handelsverbod tussen de zuidelijke Nederlanden en de 
afgescheurde noordelijke provinciën. Er zat niets anders op dan het handelsverbod te 
omzeilen met behulp van smokkeltrucs. 

Maarten was ongetwijfeld zeer relatiebekwaam tegenover zijn medewerkers. Met 
fluwelen hand dirigeerde hij nauwgezet zijn 'multinational' vanuit Antwerpen. De 
compagnons hielden elkaar voortdurend op de hoogte. Het voor en het tegen van elk 
besluit werd nauwkeurig overwogen. Bestaand cliënteel en bestaande traditie telden 
bij Maarten niet wanneer eiders nieuwe en betere mogelijldieden opdoken. Vooral 
de evolutie van de te verwachten prijzen was een onderwerp van correspondentie. Zo 
had Italië begin van de jaren 1590 te kampen met opeenvolgende misoogsten in de 
graanteelt. Meteen lanceerde Maarten een lucratieve graanvaart naar Italië. 

Hij schuwde het risico niet, maar het was niet al goud wat van op afstand blonk. En 
in sommige zaken hep wel hij eens een blauwtje. Schepen werden aan de ketting 
gelegd, ladingen geconfisqueerd en de prijzen liepen wel eens de verkeerde kant op. 

De jaren tachtig en negentig van de zestiende eeuw waren gekenmerkt door een 
bitsige strijd tussen het katholieke Spanje en de oproerige provinciën in de Neder-
landen. Antwerpen, de zetel van Maartens compagnie, werd na een bloedige strijd in 
1585 door de Spanjaarden heroverd. Daarmee viel het sluitstuk van de herovering 
van de zuidelijke Nederlanden weer in Spaanse handen. 

Na de opheffing in 1594 van zijn compagnie met vreemde vennoten, heeft Maarten 
nog een andere compagnie gesticht met enkele van zijn zonen. In 1607 stopte hij ook 
hiermee. Want ondertussen woedde de tachtigjarige oorlog (1568-1648) tussen 
katholieken en protestanten. Maarten genoot een groot aanzien bij de Spaanse 
koning en werd benoemd tot lid van de Admiraliteitsraad. 

Voor Maarten hadden die onzekere tijden zware nadelen, maar op de duur boden ze 
ook nieuwe mogelijkheden voor mensen met commercieel aanvoelen en lef. Steden 
en dorpen werden geplunderd of in brand gestoken, boerderijen lagen er verlaten bij 
en sommige landbouwgronden waren spotgoedkoop. Nog voor in 1607 zijn laatste 
compagniecontract ten einde liep was Maarten reeds overgeschakeld op het 
aankopen van onroerend goed, vooral rond Gent. Maarten kocht onder andere de 
heerlijkheid Nevele en het Hof van Fiennes langs de Leie in Gent. Een onroerend 
goed kopen bleef een speculatieve en dus riskante belegging, want niemand wist wat 
de toekomst zou brengen. Maarten riskeerde het en hij won. 
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Zijn vader Jan de Oude was steeds koopman gebleven. Het aandeel van de onroerende 
goederen in het totaal van zijn kapitaal bleef steeds bescheiden. Bij zijn dood bedroeg 
het amper 11,3 %. Bij Maarten echter lag de verhouding totaal anders: 27,3 % in 
1594 en bijna 100 % bij zijn overlijden in 1620. Vanaf 1607 leefde Maarten 
uitsluitend van de opbrengsten van zijn onroerend goed. Maarten eindigde zijn 
carrière ais grootgrondbezitter en ais heer van Nevele met een kasteel in Ooidonk. 
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Hoofdstuk II 

JEAN-BAPTISTE DELLA FAILLE (1610-1686), 

KLEINZOON VAN MAARTEN DELLA FAILLE, KOOPT 

DE HEERLIJKHEID HUISE MET KASTEEL IN LOZERT  

2.1 	Jean-Baptiste della Faille wordt grootgrondbezitter, 
de machtigste man van Gent, heer van Ninove en is kort 
nadien heer van Ninove af 

Jean-Baptiste della Faille (1610-1686), ldeinzoon van Maarten, erfde een fortuin van 
een ongehuwde oom Georges (1567-1642), van zijn oudste broer kanunnik 
Maximilien-Hippolyte (1609 -1655) en in mindere mate van zijn vader Etienne 
(1582-1644). 

Aanvankelijk opteerde Jean-Baptiste voor een militaire loopbaan. Op 16 juni 1632 
kreeg hij van de landvoogdes Isabella zelfs de opdracht om in de kasselrij Oudburg een 
compagnie te lichten en te leiden ais kapitein. Zo kwam hij in heel nauw contact met 
zijn oom Georges, want deze was baljuw van de kasselrij Oudburg. De kasselrij 
Oudburg kunnen we omschrijven ais het politiek en justitieel district bestaande uit 
parochies gelegen ten noorden van de toenmalige stad Gent. Een baljuw was een staats-
ambtenaar die tot taak had de belangen van zijn vorst, hier de Spaanse koning Filips 
IV, te verdedigen in een stad of een kasselrij. Hij had vooral een grote justitide macht. 

Georges had dus een grote affiniteit voor zijn neef Jean-Baptiste en zou een grote 
invloed hebben op diens verdere leven. We achten het zelfs mogelijk dat het Georges 
zelf was die aan de basis lag van de opdracht van de landvoogdes. In ieder geval 
duidde hij in 1632 Jean-Baptiste aan ais zijn opvolger voor het lucratieve en 
invloedrijke ambt van baljuw van de kasselrij Oudburg. En dit gebeurde precies acht 
dagen voor het verzoek van de landvoogdes. Jean-Baptiste verliet dan ook het leger 
om zijn ambt ais baljuw waar te nemen. 

In 1632 wees Georges Jean-Baptiste ook aan ais zijn toekomstige erfgenaam van de 
helft van het hotel Hof van Fiennes gelegen in Gent "op de Leye by de hoek van de 

1. 	Voor feiten en data betreffende de geschiedenis in strikte zin van de tak della Faille d'Huysse, verwijzen 
we naar de familiegeschiedenis van Y. SCHMITZ, Les della Faille — IV Branche des barons d'Huysse, 
Brussel, Familieverening della Faille vzw,1969, pp. 27-48. Het inkaderen van personen en gebeurtenis-
sen in hun tijd evenals het opsporingswerk vermeld in de voetnoten is het werk van de huidige auteur. 
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Peynstraete". Bovendien schonk hij hem kort voor zijn dood in 1642 ook de belangrijke 
heerlijkheid en het domein van Ninove, de twee kleine heerlijkheden Audegoede in 
Loo-ten-Hulle en Halewynacker in Tronchiennes. Van al wat Georges voor zijn dood 
aan Jean-Baptiste gaf, en dat was heel veel, behield hij het vruchtgebruik. 

Toentertijd bestond geboorteplanning niet. Zo zou Jean-Baptiste later vader worden 
van 12 kinderen, één meer dan de helft van de grootte van Maarten's kroost . Maar 
de tijden waren onzeker en de kindersterfte hoog. Wat voor de armen, en dat was de 
grote meute, geen probleem was, gaf wel kopzorgen aan de welgestelden, namelijk 
een testament maken. 

Hoe kon men versnippering van het patrimonium voorkomen? Vooral wanneer het 
om onroerende goederen of om goed betaalde en invloedrijke ambten ging, was de 
verdeling niet evident. Wilde men het behoud van dergelijke goederen binnen de 
familie verzekeren, dan was het gebruik van een fideï-commis clausule de aangewezen 
manier. In het geval van oom Georges betrof het onder andere roerende goederen zoals 
aanzienlijke belegde kapitalen en het ambt van baljuw van de kasselrij Oudburg. 

Een fideï-commis clausule [fides,Latijn, betekent geloof of vertrouwen] komt hierop 
neer: de erfgenaam dient te beloven het betrokken goed te behouden en het later aan 
een bepaalde derde, hier een aangeduid familielid, door te geven. Het nakomen van 
deze clausule steunde op de trouw aan het gegeven woord door de betrokken 
erfgenaam. Ais algemene regel is dit thans verboden door art. 896 van het Burgerlijk 
Wetboek2. 

Jean-Baptiste had aan Georges een dergelijke belofte gedaan i.v.m. het ambt van 
baljuw van de kasselrij Oudburg. Ook op zijn aandeel in het van Hof van Fiennes 
drukten bijzondere voorwaarden. Jean-Baptiste mocht het niet verkopen noch 
verhuren, maar enkel zelf betrekken of laten bewonen door een concierge. Georges 
is dus de stichter van het allereerste fideï-commis bij de familie della Faille. Zo erfde 
ook kanunnik Maximilien veel van zijn oom Georges, mits de belofte dit later door 
te geven aan Jean-Baptiste. Na de dood van Georges in 1642 en nog meer na wat hij 
in 1655 erfde van zijn broer kanunnik Maximilien, kon Jean-Baptiste zich één van 
de grootste grondbezitters van Vlaanderen noemen 3. 

Burgerlijk Wetboek, art. 896: "Erfstellingen onder de hand zijn verboden. Iedere beschildzing waarbij de 
begiftigde, de benoemde erfgenaam of de legataris ermee belast wordt het geschonkene te bewaren en 
aan een derde uit te keren, is nietig zowel ten aanzien van de begiftigde, de benoemde erfgenaam of de 
legataris. ...". 

Regelmatig zal u de naam Vlaanderen' ontmoeten. Hiermee bedoelen we het graafschap Vlaanderen. 
Het graafschap Vlaanderen situeerde zich in grote lijnen ten westen van de Schelde met twee correcties 
daarop: het Land van Aalst hoorde er bij, maar niet Sluis, Aardenburg, Axel en Hulst. Dit heeft ais 
gevolg dat bijvoorbeeld de steden Antwerpen, Leuven en Brussel niet in het graafschap Vlaanderen 
lagen maar wel in het hertogdom Brabant. 
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Ondertussen gingen voor hem ook nieuwe deuren open. Hij frequenteerde de hogere 
kringen van Gent. Zijn verzoekschrift aan Filips IV om ridder te worden, werd op 
16 februari 1643 ingewilligd: "avons icelluy Jehan-Baptiste della Faille fait et créé, 
faisons et créons Chevalier" 4. In die hogere Gentse kringen vond hij ook zijn 
echtgenote Barbe Triest met wie hij op 27 april 1643 trouwde. De belofte aan 
Georges indachtig installeerde het echtpaar zich in het Hof van Fiennes. Later kocht 
Jean-Baptiste het andere deel van het hotel. 

Oom Georges had op 2 mei 1642, enkele maanden v66r zijn dood, aan de Spaanse 
koning 200 000 ponden tournois betaald voor de heerlijkheid en het domein van de 
gerenommeerde heerlijkheid Ninove. Daarmee kon de bezitter van de rechten zich 
25 jaar lang heer [Frans: seigneur] van Ninove noemen 5. Kort v66r zijn dood stelde 
Georges zijn neef aan ais opvolger. Zo beschikte Jean-Baptiste ook over een riant 
buitenverblijf. Voorlopig toch. 

In 1645 verloor hertog Karel van Lorreinen, een trouwe medestander van Filips IV, 
zijn hertogdom aan de Fransen. Hij liet zijn oog vallen op de heerlijkheid Ninove en 
gaf zijn wens te kennen aan de Spaanse koning. Juridisch had die geen poot om op 
te staan, maar hij wilde zijn trouwe bondgenoot belonen voor bewezen diensten. 
Jean-Baptiste kon het voorstel van Filips IV weigeren en de heerlijkheid Ninove nog 
meer dan twintig jaar behouden. Te meer omdat de Spaanse koning, in geldnood 
zoals altijd, niet in staat was de betaalde 200 000 ponden tournois terug te betalen. 

Jean-Baptiste was echter handig en vooruitziend. Hij maakte een vuist in zijn 
broekzak en stemde in 1649 toe. Voor wat hoort wat en hij vroeg en bekwam 
onmiddellijk een verlenging van zijn ambt ais baljuw de kasselrij van Oudburg. Ook 
dit ambt was tijdsgebonden. 

Toen in 1653 de ambten van burggra2f van het Oud Kasteel van Gent en van 
hoogbaljuw van de stad Gent vacant kwamen, zag Jean-Baptiste zijn kans. In zijn 
verzoek aan aartshertog Leopold-Willem, algemeen gouverneur der Zuidelijke 
Nederlanden, beschreef hij omstandig zijn verdiensten voor de Spaanse kroon. Hij 
herinnerde ondermeer aan zijn bereidwilligheid om de heerlijkheid Ninove voortijdig 
af te staan. 

RAG, Arch. dF C 16 nr. 8. 

Strikt juridisch was Georges geen eigenaar van de heerlijkheid Ninove. Bij het verstrijken van het con-
tract, dus hier na 25 jaar, kon de koning een verlenging weigeren en de betaalde som teruggeven Wel 
kon Georges binnen de overeengekomen termijn van 25 jaar de rechten op Ninove doorgeven aan een 
derde, hier Jean-Baptiste. Maar de praktijk verliep anders. Na het verstrijken van de termijn van zijn 
contract, engagère genoemd, kon Georges in normale omstandigheden, probleemloos een verlenging 
bekomen. Hij gedroeg zich m.a.w. ais eigenaar. 
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Op 17 augustus 1653 ondertekende Filips IV het patent waardoor Jean-Baptiste 
burggraaf werd van het Oud Kasteel van Gent en meteen ook kapitein van het 
betrokken garnizoen. Maar aan de cumulatie met het ambt van hoogbaljuw van 
Gent waren risico's verbonden. De Spaanse koning was niet happig om ja te zeggen, 
omdat hiermee al te veel justitide én militaire macht in de handen van één man 
zouden komen. Op 12 november 1660 ging Filips IV uiteindelijk toch op het 
verzoek in. Jean-Baptiste werd, dankzij zijn diplomatieke handigheid, hoogbaljuw en 
meteen de machtigste man van Gent en omgeving. 

2.2 	Jean-Baptiste koopt de heerlijkheid Huise met kasteel in Lozer 
— De koopakte 6  

Vooraf geven we een kleine uitweiding. Wat is een heerlijkheid eigenlijk? N. MADDENS 
definieert ze ais volgt: "Een heerlijkheid was een gebied waarover iemand uit ei gen 
naam en dus niet ais ambtenaar of afgevaardigde, bepaalde overheidsrechten (ook 
justitierechten genoemd) uitoefende onder het hoog gezag van de landsheer (bij ons de 
graaf van Vlaanderen) 7. Hoogst waarschijnlijk bent u ais lezer daarmee niet veel 
wijzer. Maar de maatschappij was toen zo verschillend van de onze, dat we ons de 
tijd van toen helemaal niet kunnen voorstellen. leder dorp telde soms meerdere 
heerlijkheden. Dikwijls waren het zelfs geen aaneengesloten gebieden. 

Bestaat er een kaart van de heerlijkheid Huise? Helemaal niet! En van de andere 
heerlijkheden? Zelden werd een kaart hiervan getekend. En welke gemeenten 
behoorden bij de heerlijkheid Huise? Dat is al een betere vraag. Maar om te begin-
nen, toen dacht men in parochies en niet in gemeenten. En welke parochies van toen 
behoorden tot 'onze' heerlijkheid? Dat is de beste vraag! Vermoedelijk minstens een 
deel van het toenmalig Asper, Zingem, Ouwegem, Heurne, Mullem, Houtem, Lede, 
Beveren, Beitegem, Adegem, Wortegem en Anzegem, want de heer van Huise had 
daar rechten. De parochie Huise viel helemaal in 'onze' heerlijkheid. Daarover verder 
meer. Bent u nog mee? 

Tenzij anders vermeld in de voetnoten, komen aile citaten in het nummer 2.2 uit: RAG, Arch. dF C 47 
nr. 273 (originele akte op perkament). 

N. MADDENS, `Floogmosscher in Kortrijk-Buiten — De heerlijkheid, het pachtgoed, het landhuis' in: 
De Lei egouw XL (1998), p. 4. 
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Administratieve bijlage in: Atlas van Belgii, Brussel, Koninklijke Belgische Academie — Nationaal 
Comité voor Geografie — Commissie voor de nationale atlas, 1950 

Dit zijn de gemeentegrenzen voor de fusies doorgevoerd na de tweede wereldoorlog. Hoogst waar- 
schijnlijk zijn er weinig wijzigingen gebeurd sedert de Franse Revolutie. Bovendien vielen de 

gemeentegrenzen toen meestal samen met de eeuwenoude parochiegrenzen. 

Machtig of niet, Jean-Baptiste zat nog altijd zonder buitenverblijf en zelfs zonder 
kasteel. Het bezit van een kasteel gaf aanzien en invloed. In 1654 zag hij de kans om 
de feodale heerlijkheid Huise, weliswaar minder belangrijk dan die van Ninove, te 
kopen. Op 14 januari 1654 kocht ridder Jean-Baptiste della Faille het leen, de 
parochie en de heerlijkheid Huise met kasteel in Lozer, evenals de kleinere heerlijk-
heid Ten Triest, een enclave binnen die heerlijkheid. Verkoper was Jérôme-Philippe 
du Chastel, ridder, heer van Blangerval (gelegen nabij Atrecht), gouverneur en 
hoogbaljuw van de stad en de kasselrij Oudenaarde. Jérôme-Philippe du Chastel had 
op dat moment geen kinderen. 
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Verder citeren we uit een acte dadhéritance m.a.w. een notaride akte waarin iemand 
definitief afziet van de erfenis van een bepaald goed. In ons geval is het verschil met 
de koopakte minimaal. Aan de letterlijke overname van de koopakte wordt enkel 
toegevoegd dat Philippe-Jacques du Chastel, "wesende den eenighen broeder ende 
apparenten [klaarblijkelijke] hoir [erfgenaam] féodal" , instemt met de verkoop. Had 
hij dit niet gedaan, dan kon hij achteraf nog gerechtelijke stappen zetten en de 
verkoop nietig laten verldaren. 

Het verlijden van de akte had plaats op 19 januari 1654 voor het Princelyck Leenhof 
van Dendermonde. Men kan het de officide registratie van de verkoop noemen. 
Augusthin van der Beke uit Gent was de notaris. Dit hof zorgde voor de registratie 
van aile eigendomswijzigingen van lenen die binnen zijn 'district' lagen. Daarnaast 
velde het hof een vonnis in aile betwistingen aangaande deze eigendommen. De klerk 
van dienst heeft de akte vlijtig genoteerd op één stuk perkament met voor ons 
ongewone beschreven afmetingen: 27cm hoog en 55 cm breed. Elk van de 39 regels 
is dus 55 cm lang! 

De familie du Chastel was een heel achtbare adellijke familie. De grootvader van de 
verkoper verbleef jaren in de onmiddellijke omgeving van de Spaanse koning Filips 
II. In 1607 werd hij gouverneur en hoogbaljuw van Oudenaarde. Deze twee ambten 
gingen via zijn zoon Maximilien over op de verkoper Jérôme du Chastel. Maximilien 
kwam in het bezit van het kasteel langs zijn vrouw Suzanne Andréa, dochter van de 
voorgaande eigenaar Jérôme Andréa, een Antwerps koopman8. 

Alhoewel Ninove een grotere reputatie had, toch was Huise een belangrijke heerlijk-
heid. Ook werd Jean-Baptiste na de aankoop van de heerlijkheid Huise werkelijk 
eigenaar ervan, terwij1 hij slechts gedurende een beperkte periode met zekerheid over 
Ninove kon beschikken. V66r de du Chastel's waren andere achtbare families 
eigenaar geweest van deze heerlijkheid. In de 14-de de eeuw behoorde ze toe aan de 
families van Steelant en Brysteel, in de 15-de eeuw aan de Vilain's, in de 16-de eeuw 
aan de Montmorency's vervolgens aan de van den Steen's, onder Filips II aan de 
koopmansfamilie Andrea van Antwerpen en tenslotte aan de familie du Chastel. 

De site in Lozer was ideaal: een ruim bosrijk landgoed met een mooie woning. Een 
dergelijk kasteel mag men echter helemaal niet verwarren met een burcht. Op die 
plaats heeft nooit een militaire versterking gestaan. Wie een kasteel koopt, kijkt ook 
eerst goed uit naar de praktische kanten van de ligging. Een drassige bodem kan niet 
en toch moet water binnen chandbereik' voorradig zijn. In dit opzicht heeft de site 
een ideale ligging. Ze bevindt zich op een flank van de Molenbeek waarvan de vallei 

8. 	F.-V. GOETHALS, 'Du Chastel de Blangerval' in: Annales de l'Académie de Belgique — nr. 16, l'Académie 
d'Archéologie de Belgique, Antwerpen, 1859, pp. 218-220. 
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De registratie van de originele koopakte, RAG, C 47 nr. 273 

Comparerende [verschijnende] voor Bailliu ende mannen van leene van den Princelycken Leenhove 
ende huysse [huizen of woningen, niet de parochie Huysse] van Dendermonde, in persoone de naer 
[hiema] genoemde contractanten . Comparerende voor my Augusthin van der Beke, notaris publicq 
residerende binnen der stede van Ghent ... in persoone Mher Jerosme Philippe du Chastel, heere van 
Blangerval , den welcken bekende ende verclaerde wel ende deuchdelyk vercocht 't hebben aen 
Mher Jean-Baptiste Delafaille, ... den welcken hy by desen bekende gecocht hebben het leen pro-
chie ende heerlyckheid van Huysse, appendentien ende dependentien van diere ... met de conditie expres-
se dat den cooper oock sal volgen het castheel . 
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zich ais een groene nerf door de kasteelsite slingert. Het kasteel zelf ligt op 20 tot 25 
meter boven de zeespiegel en staat op een helling9. 

Jean-Baptiste was blijkbaar vooral gebrand op de koop van het kasteel en aile 
gebouwen die erbij hoorden want de koop ging door: "met conditie expresse 
[uitdrukkelijke voorwaarde] dat den cooper oock sal volgen het castheel ofie woonynghe 
van den selven heere binen de voorseide prochie staende". 

Zoals nu nog gebruikelijk is, mocht de verkoper na de verkoop niets meer wijzigen 
aan het goed en de bijgebouwen: "soo 't selve ... nagelvast gestaen ende gelegen is, oock 
mede de huysynghen, duyvekeete [duivenkot], schuere, stalies [stallingen] en de andere 
edifitien [gebouwen] staende op het nederhof ende andere van de vercochte partyen" 

Al het groen was in de koop begrepen, van struiken tot bomen. Ook de twee molens 
werden uitdrukkelijk vermeld. De uitbating van molens kon men verpachten. Ze 
brachten dan ook veel geld op. Voor het plaatsen van een nieuwe molen diende de 
graaf normaal een octrooi te verlenen, maar niet in de heerlijkheid Huise. De seigneur 
van Huise mocht zo veel molens plaatsen ais hij zelf wilde. 

"Insgelycx [insgelijks] sal den cooper behouden aile de boomen, 't plathout ende 
plantagien jegenwordich [tegenwoordig, aanwezig] op de vercochte landen, bosschen 
ende meersschen staende mitsgaeders [eveneens inbegrepen] oock de twee meulenen den 
heere vercooper binnen de voorseide prochie competerende [waarover hij bevoegd of 
competent ". 

Inbegrepen in de koop was een kleine heerlijkheid genaamd Ten Triest, een enclave 
binnen de heerlijkheid Huise. Hierop gaan we niet verder in. De totale oppervlakte 
van de gekochte heerlijkheden bedroeg: "twee en tachentich bunderen twee hondert 
zevenennegentich roeden nieuwe maete ofie daerontrent"10  Omgerekend is dat 118,62 ha. 
Dit is de totale oppervlakte van de drie soorten gronden: cijnsgronden, leengronden 
en echte eigen gronden. Ook daarover verder meer. 

BUYDENS e.a., Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan Kruishoutem, n.v. Aries & Environment, Brussel, 
2002, kaart op ongenummerde bladzijde v66r p. 70. 

In deze context gebruiken we de roede alleen ais oppervlaktemaat en niet ais lengtemaat. De grootte 
van een roede varieerde van streek tot streek. Hier gebruiken we de waarden die toen golden in de kas-
selrij Oudenaarde. Een roede in de kasselrij Oudenaarde was zelfs niet even groot ais een roede in de 
stad Oudenaarde! 
1 roede = 0,01 vierendeel 0,0025 bonder en dus 1 bonder = 4 vierendelen = 400 roeden. Omgerekend in m 2: 
1 roede = 35,84 m2; 1 vierendeel = 3 584 m2; 1 bunder = 14 336 m2  = 1,43 36 ha. Hierbij 
hebben we lichtjes afgerond. Mocht u het helemaal precies willen weten, dan verwijzen we graag naar: 
H. DESCHRIJVER, De Oude Landmaten in Vlaanderen, Gent, Drukkerij Fr. Dujardin-De Schepper, 
1942, pp.12-13. 
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Jean-Baptiste mocht de koopsom van 120 000 gulden in twee keren betalen, twee 
derden contant en de rest uiterlijk op 1 juli: "midts de somme van hondert ende 
twintich duysent guldens te betaelen, de somme van tachentich duysent guldens comptant 
ende de restherende veertich duysent guldens ... den eersthen july sesthien hondert 
vierenvech"". 

Zoals toen meer gebeurde, was de verkoop nog niet definitief. De verkoper had het 
recht om voor de eerste juli van gedacht te veranderen, de verkoop te annuleren en 
de reeds betaalde tachtig duizend gulden, vermeerderd met de intrest en met de 
onkosten gedaan bij de verkoop, terug te geven: "midts aen den heere cooper 
restituerende de bovenschreven tachentich duysent guldens met den interest,... ende 
d'oncosthen by hem ter causen [ter oorzake] van desen coop gedaen". 

In bijlage 2 P.  97 geven we u een idee van de prijs uitgedrukt in pond Vlaams van 
sommige elementaire zaken zoals brood, boter, een paar schoenen, ... . Het zijn 
weliswaar ramingen van de prijzen die een tachtig jaar vroeger golden, maar 
`recentere' prijzen hebben we niet gevonden. 

De eerste juli 1654 verstreek en de verkoper liet niets meer van zich horen. Jean-
Baptiste mocht zich heer van Huise noemen en bezat een kasteel in Lozer. Zo een-
voudig ais hierboven beschreven was het voorwerp van de transactie echter niet. Zo 
waren al de aan de heerlijkheid verbonden rechten in de verkoop begrepen en dat 
waren er heel wat, maar in de koopakte werden ze niet gespecificeerd. Wel werd 
aangegeven dat de heer van Huise het recht had één van de zeven hoochpointers van de 
kasselrij Oudenaarde aan te wijzen. Een hoogpointer was een belastingsambtenaar. 

11. In de zeventiende eeuw en ook in de eeuwen daarvoor gebruikte men `rekenmunten' om toekomstige 
grote betalingen uit te druldten. Door de inflatie veranderde de reële waarde van de in omloop zijnde 
betalingsmunt voortdurend. Bovendien verschilde de inflatie ook nog per `gewese. Om de onzekerheid 
bij toekomstige betalingen op te heffen gebruikte men voor grote bedragen dus `rekenmunten' die niet 
in omloop waren. We geven een fictief voorbeeld. Wie bijvoorbeeld op 1 januari 1654 voor vijfjaar een 
bedrag X uitleende, overhandigde dit bedrag X in de gangbare mont maar druide het contract uit in 
`rekenmune, bijvoorbeeld 1 000 gulden. Wanneer tegen 1 januari 1659 het in omloop zijnde geld 
ondertussen met de helft gedevalueerd was, dan had de ontlener nog steeds een schuld van 1 000 gul-
den. Op de vervaldag diende hij dan ook 2X te betalen in gangbare of ldinkende mont. Onder Keizer 
Karel werd de Karolusgulden, later gevvoon gulden of ook florijn (fi.) genoemd, ais betaalmiddel of 
klinkende munt ingevoerd. Hij werd geleidelijk de meest gangbare rekenmunt. Opmerldng: 1 fi. = 2 
ponden parisis (2 lb. par.). 1 lb. par. = 20 schellingen (s) = 240 denieren (d.) of 240 penningen (pen.). 
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Jean-Baptiste della Faille (1609-1686) ridder, heer van Huise, hoogbaljuw van Gent en baljuw van de 
kasselrij Oudburg. Gravure door L. Vorsterman junior in: Inauguration de Charles II à Gand 1666 

Genomen uit: Y. SCHMITZ, Les della Faille - 1V Branche des barons d'Huysse, Brussel, 
Familievereniging della Faille vzvv, 1969, P.  37. Copyright Koninklijke Bibliotheek van België. 

2. 3 Het denombrement 

2.3.1 Gronden, pachten, eeachten en cijnzen 

Met de alles behalve lyrische naam denombrement bedoelt men een opsomming van 
al de rechten verbonden aan een leen. Titularis was de leenheer, hier Jean-Baptiste. 
Ais nieuwe leenheer moest hij binnen de veertig dagen na de koop een dergelijk 
denombrement overmaken aan het Prinselijk Leenhof van Dendermonde. Een 
dergelijk document afleveren, heet leenhulde brengen', een uitdrultking die uit de 
vroege middeleeuwen stamt. 

Het denombrement van Jean-Baptiste hebben we gevonden maar het is onleesbaar. 
Leesbaar is wel het denombrement uit 1624 afgeleverd door Charles du Chastel, een 
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broer van de verkoper Jérôme du Chastelu. Er bestaat ook een uittreksel van het 
denombrement afgegeven in 1691 door François-Dominique, een zoon van Jean-
Baptiste. In 1777 werd hiervan een kopie gemaakt en echt verklaard door notaris 
Ignace Lebeque13. Inhoudelijk is er geen verschil, in beide staan dezelfde rechten. 
Hierna citeren we uit het oudste, dus uit dit van 1624. 

Cijnsgronden en eeuwige erfpacht14  
In de elfde en twaalfde eeuw en ook nog in de daaropvolgende eeuwen, werden veel 
gronden zoals bossen en heide ontgonnen en in akkerland of weide gelegd. Dit was 
een zeer zwaar werk. Wilde een heer mensen recruteren voor dit ongezond 
labeurwerk, dan deed hij meestal beroep op lieden uit de onderste laag van de 
maatschappij. Het ging letterlijk om de have-nots van toen. Bij die gelegenheid 
schonken de heren aan hun lijfeigenen, ook laten genoemd, een stukje van de ont-
gonnen grond die ze erfelijk mochten uitbaten. Voor wat hoort wat en de betrokken 
landelijke lieden dienden voor de uitbating ais tegenprestatie een ldeine vergoeding 
te betalen, een cijns. Deze eeuwige, want erfelijke, jaarlijkse vergoeding bestond uit 
een deel van de opbrengst van de uitbating: kippen, eieren, kalkoenen of een deeltje 
van de graanoogst. Daarbij kwam soms een klein bedrag in baar geld. Dit alles was 
de verplichte jaarlijks te betalen cijns. 

In veel gevallen werden de betalingen in natura geleidelijk vervangen door betalingen 
in geld. In de loop der jaren evolueerde het statuut van sommigen tot pachter, 
waarbij de looptijd van de cijnspacht 21 of 27 jaar kon zijn. 

De cijnsgronden van de heerlijkheid Huise lagen verspreid over verschillende 
parochies. Op de duur gedroegen de cijnspachters zich ais eigenaars die de grond 
konden verkopen, wegschenken, bij testament overdragen of zelfs verpachten, maar 
de verplicht te betalen cijns werd mee overgedragen. Het blijft onbegonnen werk 
alles hier te vermelden. We beperken ons tot de belangrijkste zaken van het 
denombrement. 

Zo had de heer van de heerlijkheid Huise cijnsboerderijen in: Huise, Houthem, 
Aspere, Zingem, Heurne, Mullem, Lede, Beveren en "in Syne ende in andere diversche 
plaetsen" ". De jaarlijkse zitdag waarop de cijnzen moesten betaald worden, viel op 
de zondag na het feest van St.-Andreas. De cijnsboeren dienden die dag allen naar 
Huise te komen. Omdat het een vaste dag betrof, was er op de voorafgaande 

RAG, Arch. dF C 46 nr. 252 (denombrement). 

RAG, Arch. dF C 46 nr. 262. 

RAG, Arch. dF C 46 nr. 252. 

Idem. 
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zondagen geen oproep tijdens de plaatselijke zondagsmissen in vermelde parochies. 
Die dag spraken de schepenen van Huise ook recht. 

Het denombrement vermeldt een jaarlijkse verplichte levering van eenentwintig 
mudden [inhoudsmaat voor droge waren zoals granen] evene [zwarte haver] plus 
acht ponden parisis " altoos [altijd] min ofie meer" . Hoe die hoeveelheid verder over 
de cijnspachters verdeeld werd, staat niet vermeld. 

De landarbeiders en de cijnspachters stonden op de laagste trap van de sociale ladder. 
Ze bewerkten de minst vruchtbare gronden. Ais de opbrengst van de grond in een 
bepaald jaar te gering was, dienden ze voor dat jaar geen cijns te betalen. Dergelijke 
slechte percelen bevonden zich (o.a.) in Huise, in Aspere en in Zingem. De jaarlijkse 
zitdag voor de cijnspachters van deze minderwaardige gronden had plaats in Huise 
op S t.-S tevens. 

Andere boeren van zekere erven gelegen in Huise, Ouwegem, Zingem, Wortegem en 
Anzegem dienden op Kerstavond, op St.-Stevens, op Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis 
en op half maart te betalen: "een hondert ponden parisise schellingen ende penningen, 't 
seventigh cappoenen [gecastreerde hanen], vyf hinnen [hennen], seventhien halsters 
ende een menen [een klein bedrag] rogge op losersche maete" 16. 

Het foncier 
Het foncier bestaat uit de gronden die de heer volledig in eigendom had. Het 
denombrement vertelt niets hierover. In tegenstelling met cijnsgronden kon hij de 
gronden van het foncier verkopen. Deze gronden werden verpacht meestal voor 3, 6 
of 9 jaar. De eigenaar beschikte over de wijze van betalen: in geld ofwel in natura. 
Geleidelijk aan en zeker vanaf de zeventiende eeuw, gaven de eigenaars er de voor-
keur aan betaald te worden in geld, omdat dit de meest liquide vorm was. Met geld 
kon men steeds betalen. Dit was uiteraard niet het geval met waren in natura zoals 
bijvoorbeeld kalkoenen, tarwe en eieren. Per hectare bracht het foncier het meest op. 

Eens de heerlijkheid Huise gekocht, spande Jean-Baptiste zich dan ook in om zijn 
foncier uit te breiden door de gronden in Huise op te kopen, vooral die in Lozer in 
de nabijheid van het kasteel. We vonden een (volledig?) overzicht van iemand die 
beweert de registers van de parochie Huise te hebben uitgevlooid en alles te hebben 
genoteerd wat Jean-Baptiste na 14 januari 1654, datum van de aankoop, gekocht 
heeft in Huise17. Het document is niet gedateerd noch ondertekend, maar is 
duidelijk geschreven in de eerste decennia na de dood van Jean-Baptiste. Het betreft 
twaalf kopen meestal ter gelegenheid van een erfenis. 

Idem. 

RAG, Arch. dF C 50 nr. 324. 
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De eerste aankoop deed hij op 8 juli 1658. Pieter Uuyterhaeghen en Joasyne De Curte, 
syn huysvrauwe, verkochten een behuysde hofstede "wesende een haude [oude] herberghe 
groot onttrent [omtrent] hondert vyftigh roeden 	voor de somme van 400 guldens". 
Daarna volgden er nog elf aankopen waarvan de laatste op 29 december 168118. 

Wie in Kruishoutem woont kan proberen de volgende percelen te lokaliseren. Gekocht 
op 24 april 1664 van Marten Debaere: "een pare landt ende bosch groot onttrent een 
vierendeel twedn't neghentigh roeden, gheleghen binnen dese prochie in den wycke van 
Lozere, oost de Fraters van Ghendt, suydt den heere coopere, west den heerrewegh [heirweg 
thans Kasteelstraat] naer Deynse, noordt de weduwe Willem De Curte ende t semenarie 
van Ghendt, voor de somme van eenenveertigh ponden grootten ileums" 19. 

Gekocht op 17 juli 1666: "een huys ende heerberghe te Lozere groot twee vierendeelen, 
oost daer anne ghelandt [grenzend] de kercke van Huysse, suydt west d'hoirs [de 
erfgenamen van] Marten Mestdagh ende noordt den Brugschen heerrewegh" 2° . 

Veruit de grootste aanwinst betrof de koop op 18 augustus 1663 aan Jan Remy, 
deurwaarder " by procuratie over" Jonkvrouw Magdalena Colombier. Het betrof niet 
minder dan zes percelen land en bos en het kostte Jean-Baptiste 31 000 gulden. 

Claude Albert Florent Van Themsche, greffier "der Prochie ende Baronnye van 
Huysse", beschreef uitvoerig de stand van het foncier op 1 oktober 1782 21. Hij vond 
zestig verschillende partijen met een totale oppervlakte van 52 bunders nul 
vierendelen en 3 roeden (87,59 ha). Hiervan nam de kasteelsite 3 bunders 0 vieren-
delen en 68 roeden in beslag (4,54 ha). 

Leengronden 
Het door ons onderzocht denombrement vermeldt geen zogenaamde leengronden 
waarvan de naam en de ligging vermeld worden. Het leenstelsel is één van de zaken 
die wij hedendaagse mensen absurd vinden en waarvan we ons de praktische conse-
quenties moeilijk kunnen inbeelden. Het maatschappelijk bestel zoals dit bestond 
voor de Franse Revolutie was compleet verouderd. Stel u voor dat Jean-Baptiste 
leenheer was van zestig tot zeventig leenmannen die elk een leengrond konden 
uitbaten en hiervoor noch cijns noch pacht moesten betalen. Wel dienden ze een-
malig een tiende penning, tien procent van de waarde van de leengoederen, te betalen 
aan de leenheer en dit ter gelegenheid van de leenverheffing'. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

RAG, Arch. dF C 45 nr. 226. 
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Dit overjarig gebruik was historisch gegroeid. In de middeleeuwse riddertijd 
schonken de heren een deel van hun grond aan personen die daardoor hun 
leenmannen werden. Deze leenmannen zwoeren trouw aan hun leenheer, beloofden 
hem raad en militaire bijstand bij conflicten met naburige heren. Van zijn kant 
beloofde de heer hen te verdedigen. De leenmannen kregen grond om door de 
uitbating ervan in hun levensonderhoud te voorzien. Na het betalen van het 
verheffingsgeld bij het verwerven van de grond dienden ze dan ook op geen enkele 
manier hun heer daarvoor nog te vergoeden. Wel konden ze nadien zelf de grond 
`vercijnzen' d.w.z. in cijnspacht geven. 

De beloften van trouw, militaire bescherming en verdediging lijken ons vreemd. 
Maar we moeten ons de eeuwen vanaf afgerond 850 tot 1300 voorstellen als een 
periode waarin elk centraal gezag verdwenen was. Sommige lokale heren gingen 
driest te keer bij het streven naar macht en uitbreiding van hun grondgebied. We 
kunnen ze vergelijken met de warlords in het huidige Afghanistan. Ze gebruikten 
geen kalasjnikovs, maar wel zwaarden, messen, bogen en pieken. 

In die context was het normaal dat de leenmannen geen pacht dienden te betalen. 
Maar in de zeventiende eeuw en in de eeuw daarna? Heel eenvoudig, dergelijke 
verbintenissen werden later eeuw na eeuw in akten overgeschreven al hadden ze in 
de praktijk niet de minste zin meer. Tot voor de Franse Revolutie bleef die traditie 
van het overschrijven bestaan alhoewel men geleidelijk overgeschakeld was op pacht. 
In de nacht van 4 op 5 augustus 1789 schafte de Assemblée Nationale eenparig het 
leenstelsel af. De Conventie schafte in 1793 aile verplichtingen af die de oude feodale 
rechten met zich brachten. Aile feodale akten diende men zelfs te verbranden. In 
1795 werd het leenstelsel ook in de Zuidelijke Nederlanden, het latere Belgié, 
definitief afgeschaft. 

2.3.2 De rechten van de heer van Huise 

De `gewone' rechten van de heer van Huise 
Met gewone rechten bedoelen we dat deze rechten niet specifiek zijn voor Huise. Ze 
komen nagenoeg altijd voor bij een heerlijkheid met minstens mi ddele justitie 
(hierover verder). We sommen ze op. 

Recht toi te heffen. Tol is de belasting bij verkoop van dieren en waren, wordt 
in de praktijk geheven op de marktplaats en alleen bij grote heerlijkheden. We 
vragen ons af of dit hier van toepassing is. 
Recht op vond. Is het recht op gevonden goederen waarvan men de eigenaar niet 
terugvindt. 
Recht op stragiersgoed [stragier komt van étranger]. Is het recht op goederen 
achtergelaten door personen die niet op de heerlijkheid wonen, m.a.w. door 
`vreemdelingen'. Was iemand, om maar iets te zeggen, van Zeveren of Petegem 
afkomstig, dan was hij een vreemdeling. 
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Recht op bastaardsgoed. Is het recht op goederen door een bastaard nagelaten. 
Recht op vrije molage. Is het recht op het toekennen van een nieuw octrooi om 
een windmolen, een watermolen of een rosmolen uit te baten. Zoals we weten 
bracht de verpachting van molens zeer veel geld op. 
Recht op het beste hoofd of het beste kateel. Dit is het recht op het beste stuk 
roerend goed uit de nalatenschap van de uitbaters van cijnsgrond. 
Wandelkoop. De heer van Huise had recht op een zekere som bij verkoop, 
schenking of ruiling van cijnsgrond of leengrond. 
Doodkoop. De heer van Huise had recht op een zekere som bij het erven van 
cijnsgrond. 
Recht op verheffingsgeld. Is het recht op een zekere som bij het erven van 
leengrond. 
Recht op camerlinckgelt. Is het recht op een kleine som eveneens bij het erven van 
leengrond. Was oorspronkelijk bedoeld ais drinkgeld voor de kamerling. 

We betwijfelen of in 1654 de heer van Huise al deze rechten nog effectief uitoefende. 
Dergelijke rechten werden eeuwen lang overgeschreven van het ene denombrement 
in het andere, maar ondertussen stond de tijd toch niet helemaal stil. 

De rechtsmacht en de bestuursmacht van de heer van Huise 
De baljuw en de schepenbank 
Toen was er nog geen scheiding der machten. Met justitiéle macht bedoelen we hier 
in de eerste plaats rechtsmacht, maar ook uitvoerende of bestuurlijke macht. Bij het 
besturen en spreken van recht liet een heer van een belangrijke heerlijkheid zoals 
Huise zich bijstaan door een baljuw, een schepenhof en een leenhof. Een heer zoals 
Jean-Baptiste mocht zelf zijn baljuw aanstellen. Hij kon hem ook te allen tijde 
ontslaan. 
"De baljuw was het hoogste personage in de heerlijkheid na de heer. Hij was bij uitstek 
de vertegenwoordi ger van de heer, de handhaver van zijn rechten, de maner of 
samenroeper van de schepenbank en het leenhof de motor van het bestuur, de bewaarder 
van orde en recht" 22. 

En de heer zelf? Gewoonlijk liet die zich vervangen door zijn baljuw. Het was 
trouwens wenselijk dat een baljuw enige kaas gegeten had van recht en rechtspraak, 
iets waarin vele heren zelf niet beslagen waren. Maar ook een baljuw liet zich soms 
vervangen door een plaatsvervangende onderbaljuw. 

De aankoop van de heerlijkheid Huise was een belegging waaraan inkomsten en 
bovendien prestige verbonden waren. Zo gebruikten Jean-Baptiste en zijn opvolgers 
Lozer ais buitenverblijf en woonden in feite in Gent, althans in de wintermaanden. 

22. N. MADDENS, Hoogmosscher in Kortrijk-Buiten — De heerlijkheid, het pachtgoed, het landhuis in: 
De Leiegouw XL (1998), p. 8. 
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Naast de baljuw en zeven schepenen mocht de heer van Huise ook nog een 
ontvanger, een procureur, praeters [weideopzichters], kerkmeesters, Heilige Geest 
meesters [verantwoordelijk voor de armenzorg] en andere officiers of ambtenaren 
aanstellen. Hij kon die ten allen tijde aanwerven en afzetten. Aan niemand diende 
hij hiervoor rekenschap te geven. Bij de koop werden al die rechten mee verkocht, 
maar in de koopakte worden ze niet opgesomd. Er staat enkel: " gecocht t' hebben 
met al haer incommen soo ordinaire ais extraordinaire hoogheden [rechten], jurisdictie 
[rechtsmacht] ende prééminentien [voorrechten] in ... conformiteyte [conform met] 
van den denombremente [opsomming van de rechten verbonden aan de gekochte 
heerlijkheid] danoff [ten gevolge daarvan] synde ende aile andere die de heeren van 
Huysse tot noch toe hebbende ghejouysseert [genoten] "23. 

Huise bezat een voile schepenbank bestaande uit zeven schepenen en daarbij nog een 
burgemeester, ook hoofdschepen genoemd. Ook de schepenen werden door Jean-
Baptiste voor onbepaalde duur aangesteld. Kwamen de schepenen samen in 
rechtszitting dan sprak men van een vierschaar. Een rechtszitting had oorspronkelijk 
plaats op vier banken in een vierkant geplaatst. Vandaar de naam vierschaar. 

De belangrijkheid van een heerlijkheid werd o.a. gemeten aan de rechtsmacht van de 
heer. De rechten van de heer van Huise strekten zich uit over de drie toen bestaande 
niveaus van rechtsmacht: de lage of nedere, de middele en de hoge rechtsmacht. Vele 
heerlijkheden bezaten enkel lage rechtsmacht. 

Om te beginnen bezat de heer van Huise dus de lage of nedere rechtsmacht. Elke 
overdracht van cijnsgronden door verkoop, gift of ruiling evenals elke betwisting 
over die materie, behoorde tot de lage rechtspraak en moest gebeuren voor het 
schepenhof van Jean-Baptiste. Terloops: tot voor kort beschikten burgemeesters nog 
steeds over een zekere notaride bevoegdheid. Tot de lage justitierechten behoorden 
betwistingen over de betaling van cijns en ook het opleggen van boeten bij het niet 
onderhouden van wegen en waterlopen, bij het ongeoorloofd kappen van bomen, 

Belangrijker was de middele justitie. Opzettelijke slagen en verwondingen, overspel 
en diefstal werden hier beoordeeld door het schepenhof onder het gezag van de 
baljuw. Bij een gerechtelijk onderzoek spoorde men de waarheid omtrent het 
gebeurde op, vandaar de naam waerheden. 

Blijft nog de hoge justitie (halsheerlijkheid) bedoeld voor de zware criminaliteit. Wie 
hier schuldig bevonden werd riskeerde een zware boete, een zware lijfelijke straf, 
verbanning uit het graafschap Vlaanderen, confiscatie van al zijn goederen of zelfs de 
doodstraf. 

23. RAG, Arch. dF C 47 nr. 273. 
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Enkele processen24  
Om God weet welke reden heeft een klerk in Gent op 15 oktober 1700 een uittreksel 
neergepend van een rechtszaak uit 1665. Nicolas Cotteel "getrauwt man synde" werd 
voor de vierschaar gedaagd en beschuldigd van "vleeschelycke conversatie met Pierryne 
Caboore [verder staat Cabootere], jonghe dochter ten tyde dat sy was syne dienstmaerte" 

Pierryne had een kind ter wereld gebracht en er kwam een proces van. De baljuw 
verhoorde Nicolas nog voor de zitting, maar deze zei de feiten " wel expresselyck 
[nadrukkelijk] te ontkennen". Op de zitting zelf biechtte Nicolas echter alles op. 
Pierryne had het kind bij hem, "air wesende den oprechten vaeder" , thuis afgeleverd. 
Waarschijnlijk bracht het kindje echtelijke spanningen teweeg tussen Nicolas en zijn 
vrouw want deze laatste droeg het kind naar "de huysvrauwe van Pieter De Stoop" . 
Deze was, mirs betaling, akkoord om het kind op te voeden. 

Nicolas Cotteel werd veroordeeld om ter plekke "op beede [beide] syne knien bloodts 
hoofts verghiffenisse te bidden van syn misdaet" . Maar daarmee kwam hij er nog niet 
vanaf. Bovendien moest hij " eene pelgrimaigie [pelgrimstocht]" doen "naar Keeselaere 
ende aldaer offeren ter eere van onse Lieve Vrauwe eene keersse van een half pondt was" 

Blijkbaar hadden ze geen groot vertrouwen in Nicolas Cotteel, want voor aile 
zekerheid moest hij een attest van de koster kunnen voorleggen, dit alles binnen de 
zes weken. Daarbij diende hij nog een boete van vijftig gulden te betalen, evenals de 
kosten van het proces. 

Hierna volgt nog een tweede uittreksel, eveneens genoteerd in Gent door dezelfde 
lderk, uit een vonnis geveld op 13 mei 1665. De misdaad zelf geven we ais titel mee: 
"Ge moet maar durven!" Andries Van Heede geboren in Huise en omtrent twintig 
jaar oud had op vrijdag 24 april van dat jaar in Seeverghem gesolliciteerd ten huize 
van Jooris Vlerick, baljuw van die parochie: "segghende dat hy conste [kon] wercken 
mette spae [spade], picken [het koren pikken] ende een luttel [beetje] weven" . 

's Anderendaags, op een zaterdag, ging hij reeds aan het werk met de mestwagen. 
Daags daarna, op een zondag dus, sloeg hij zijn slag. Baljuw Vlerick was naar de 
hoogmis met zijn familie, behalve een kind van een jaar of vijf. Waarschijnlijk had 
de baljuw hem gevraagd ondertussen op de kleine te passen, maar de snoodaard was 
daarvoor niet gekomen. 

Andries Van Heede trok zijn stoute schoenen aan en ging de kelderkamer binnen. 
Uit een koffer "daerop een sleutel oock stack" stal hij "twee justacors [kledingstuk dat 
nauw aansloot en tot aan de knieën rijkte] ende brouck van ste, vyf bne 
manshemden, twaelf craeghen [kragen], eene carnaeten [scharlaken m.a.w. helrood?] 

24. Aile citaten in 'Enkele processen' zijn terug te vinden in: RAG, Arch. dF C 45 nr. 225. 
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lyftock met silvere cnoppen, twee kerckeboececken..." Hij gooide zijn buit door het 
venster en trok naar de parochie van Drongen alwaar hij die probeerde te slijten. 

Van Heede had blijkbaar commercide talenten, want aan Philip Carrebrouck 
verkocht hij "eenen justacors ende brouck" voor tien gulden. Aan diens huysvrauwe 
verkocht hij "een 	hemde voor ses [zes] schillingen grooten ende acht craeghen voor 
eenentwintich stuivers" . Alles werd contant betaald. Dat een twintigjarige zoveel 
lderen te koop stelt is niet evident. Hij had dan ook een alibi: " dat het van broeders 
cleederen waeren die op de schepen was getrocken naar Oost-Indien" 

De mensenrechten waren toen nog niet uitgevonden en het vonnis was niet mals. De 
beschuldigde diende: "ter plaetse ... op een schavot ghegheesen [gehesen] te worden, met 
schelpe roeden touer loopende bloede [totdat er bloed liep], ende voorts verbannen uut 
de pro vincie ende graefichap van Vlaenderen voor den tyd van thien eerst commende 
jaeren." Verder diende hij: " dese prochie te ruymen [ruimen of verlaten] hedent binnen 
sonneschijn ende uut de provincie binnen derden daeghe [binnen de drie dagen]". 
Tenslotte moest hij ook nog de kosten van het proces betalen. 

We zien niet in hoe de kreupel geslagen jonge man er na de geseling in geslaagd is 
om binnen de drie dagen kreunend en strompelend het graafschap te verlaten. Het 
was een wrede wereld. In die tijd trok het spektakel van de geseling veel volk. 

Het Hof van Uplosere 25  
Ben heerlijkheid waarvan leengronden afhingen bezat ook een specifiek voor 
leengronden bevoegd gerechtshof, leenhof genaamd. In de heerlijkheid Huise was dit 
het Hof van Uplosere. Inderdaad in het denombrement van 1624 lezen we: "Item 
heeft den heere van Huysse een vulle [voile] hof van mannen geheeten 't hofvan Uplosere. 
Daertoe behooren tusschen 't sestich ende 't seventich leenen ende manschepen die 
kennissche ende berecht [rechtsmacht] hebben van aile de leenen resorterende te dien 
hove". Dit wordt letterlijk herhaald in het denombrement van 1691. 

Om de zaken niet te compliceren hebben we hoger zedig gezwegen over dit Hof van 
Uplosere. Het schepenhof van Huise en het Hof van Uplosere hadden dezelfde baljuw 
ais voorzitter. In theorie waren leenhoven enkel bevoegd om conflicten i.v.m. 
leengronden te beslechten. In de praktijk waren bij een zitting van de schepenbank 
te weinig schepenen aanwezig om zinnig te beraadslagen. Daarom werd het 
schepenhof van Huise aangevuld met mannen van den leene, leden van het leenhof 
van Uplosere. filj de twee processen die we hoger behandelden was dit het geval. Dit 
was ook meestal de praktijk in andere heerlijkheden. 

25. 	Alle citaten in 'Flet Hof van Uplosere' zijn terug te vinden in: RAG, Arch. dF C 46 nr. 252. 
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Het hof van Uplosere had o.a. een vaste jaarlijkse zitdag waerheyt genoemd: "voorseyde 

[vermelde] mannen houden eenwel f ins 't sjaers [één keer per jaar] eene waerheyt ende 
daer doen dan vraghen van aile saecken criminelle oft civile... . Ende wat daer bevonden 
wert [werd of wordt] daeraf[daaroved heefi den heere van Huysse kennisse ende berecht 
[recht om te oordelen] met syne mannen ende niemant anders. De voorseyde syne 
mannen staen ter causen [ter oorzake van] van hunne leenen". 

Jean-Baptiste werd ook heer van Waregem! 26  

Jean-Baptiste kwam automatisch in het bezit van "een heerschip in de prochie van 
Waereghem" , met de drie graden van justitie en een voile schepenbank met zeven 
schepenen. Hierop gaan we enkel oppervlakkig in. Ingeval van twijfel moest de 
schepenbank van Waregem om de knoop door te hakken, zich wenden tot een 
hogere rechtbank, namelijk het Hof van Uplosere. Hij had ook cijnsgrond liggen in 

"Vyfie khans Sint- Elooisvijve], Wielsbeke en Roosbeke". 

Tot daar niets ongewoons. In de parochie van Waregem bezat Jean-Baptiste een goed 
genaamd "het Bodtschap goet [boodschap goed]" waarop "sekre persoonen" woonden 
die een hoogst ongewone verplichting hadden t.o.v. hun heer. Ze moesten op 
verzoek van hun heer of zijn baljuw één keer per jaar " elck een bootschap doen van 
Wareghem alsoo verre als sy redellyck [redelijk] moghen [kunnen] van 's morgens als de 
sonne eerst opgaet totdat sy navents ['s avonds] weder ondergaet dan weder te 
Wareghem te syne. Dies [daartoe] heefi- elck een broodt van vier myten [een myte is een 

Idein geldstukje met geringe waarde] en niet meer" 

We hebben het raden naar de zin van deze karwei. We doen enkele suggesties. 
Bestond hun taak erin zakken zaaigraan op te halen, dienden ze een deel van de oogst 
ter plaatse te brengen of moesten ze dieren ter plekke brengen? Wellicht werd dit een 
paar eeuwen voordien voor het eerst genoteerd en telkens plichtsgetrouw overge-
schreven. Klalçkeloos overnemen was helemaal geen uitzondering. Stel u voor dat het 
denombrement van 1624 neergepend werd door een "mede huysgenoodt" van de 

koper die hierop apetrots was en ook vermeldde dat hij het geschreven had. In het 
denombrement van 1691 heeft een andere schrijver dit nauwkeurig overgepend. 

26. Alle citaten in 'Jean-Baptiste werd ook heer van Waregem' zijn eveneens terug te vinden in: RAG, 
Arch. dF C 46 nr. 252. 
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Hoofdstuk III 

DE LEGERS VAN LODEWIJK XIV RICHTEN EEN 

ENORNIE RAVAGE AAN IN DE STREEK ROND 

OUDENAA.RDE — DE VELDSLAG BIJ HUISE 

3.1 	1655: De legers van Lodewijk XIV vallen het graafs'chap 
Vlaanderen binnen. Jean-Baptiste krijgt voor zijn persoon, 
zijn fizmilie en zijn goederen in Vlaanderen een sauvegarde 2  

Voor de onderhandelingen die leidden tot de vrede van Munster (1648) hadden de 
Verenigde Provinciën en Frankrijk elkaar beloofd geen afzonderlijke vrede te sluiten 
met hun `erfvijanden' Spanje en het Heilig Roomse rijk m.a.w. het Duitse rijk. 
Achteraf was Lodewijk XIV gebeten op de Verenigde Provinciën omdat deze, 
snaldœnd naar vrede, hun belofte niet nagekomen waren. Bovendien streefde de 
Franse koning naar natuurlijke grenzen in het oosten, dus tot aan de Rijn. 

Jean-Baptiste had gehoopt tijdens de zomer onbekommerd van zijn landgoed te 
kunnen genieten. Maar hij was amper één jaar eigenaar toen de ellende begon. De 
legers van Lodewijk XIV zouden verschillende keren het graafschap Vlaanderen 
binnenvallen. Zo werd Oudenaarde in de periode 1659-1708 vijf keren belegerd en 
al of niet ingenomen. Het is helemaal niet de bedoeling de geschiedenis van 
Oudenaarde te schrijven, maar deze stad ligt op nauwelijks acht kilometer van Lozer 
en na iedere krijgsverrichting had je toen rondtrekkende legerbenden die het 
platteland onveilig maakten. 

Het begon in 1655, het jaar na de aankoop van het kasteel, toen Turenne Vlaanderen 
binnenviel. Jean-Baptiste zag het doembeeld van de gevolgen van een oorlog voor 
zijn bezittingen. De legers van de grote veldheren wier namen nu in de geschiedenis-
boeken staan, bestonden voor een groot deel uit haveloze huurlingen die zorgden 
voor brandstichtingen, plunderingen, moorden en verkrachtingen. Ook de zoge-
naamde beroepsmilitairen waren van geen kleintje vervaard. Uitspanningen werden 
oogluikend toegelaten onder het mom van wraak op de vijand of gewoon om de 

Voor feiten en data betreffende de geschiedenis in strikte zin van de talc della Faille d'Huysse, verwijzen 
we naar de hoger vermelde familiegeschiedenis van Y. SCHMITZ, pp. 37-113. Het inkaderen van per-
sonen en gebeurtenissen in hun tijd evenals het opsporingswerk vermeld in de voetnoten, is het werk 
van de huidige auteur. 

RA,G, Arch. dF C 11 nr. 277. 
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soldaten de gelegenheid te geven zich te ontladen en zich te ontdoen van hun stress. 
Dit alles was de grauwe werkelijkheid. 

Om zijn familie en zijn vele bezittingen in Vlaanderen, waaronder zijn pas gekocht 
landgoed met `castheer in Lozer, dit lot te besparen, zocht Jean-Baptiste schriftelijk 
contact met le Roy Soleil zelf en vroeg om zijn familie en zijn goederen, waaronder 
het kasteel, te ontzien. Op 9 mei 1656 kreeg hij ruimschoots voldoening: "De par le 
Roy 	Désirans gratifier [begunstigen] et traicter [behandelen] favorablement le 
seigneur Jean-Baptiste della Faille, Bailly du Vieubourg de Gand, en considérans de la 
très humble prière que nous avons en estre [être] faicte par autres de nos spéciaux servi-
teurs, nous luy avons permis et permettons d'aller et séjourner autant qu'il aura besoin 
dans leurs maisons et fermes scituées [situées] dans la Flandre ou nos armes sont re-
congnues [reconnues,erkend], et pour cest effect de passer et repasser dans les terres de nostre 
obéissance, vous [de Franse militairen] déffèndant [défendant, verbiedend] très expres-
sément [zeer nadrukkelijk] de luy faire n'y donner aucun empressement [aansporing of 
aanmaning] ". 

Het was de Franse troepen zelfs verboden hun paarden te voederen op de landerijen 
van Jean-Baptiste. Verder werd ook nog op de voorziene straf ingegaan. Het originele 
bericht uit Parijs "estoit [était] signé Louis et plus bas par le Roy et signé le Tellier et ca-
chetté [gezegeld] avecq le cachet [zegel] royal". Gelijkluidend met het origineel 
verklaard door Alstein de griffier van Nevele. 

Ais burggraaf van het Oud Kasteel in Gent en baljuw van de kasselrij Oudburg had 
Jean-Baptiste zowel militaire ais justitiêle macht. Wellicht wilde de Franse koning 
hem in geen geval onnodig voor het hoofd stoten. Hij kon hem later nog nodig 
hebben. De Franse legers rukten zover niet op en de bezittingen van Jean-Baptiste in 
Vlaanderen werden dan ook gespaard. Voorlopig toch. 

3.2 	1659: De troepen van Lodewijk XIV nemen Oudenaarde in — 
Jean-Baptiste lijdt schade aan zijn  bezittingen maar niet aan 
zijn kasteel 

Maar Lodewijk XIV gaf het niet op. In 1659 namen zijn legers Oudenaarde in. Jean-
Baptiste leed belangrijke schade aan zijn bezittingen. Aan welke bezittingen hebben 
we niet kunnen achterhalen, maar blijkbaar niet aan zijn kasteel. Ondertussen 
hadden de koningen van Frankrijk en Spanje in 1659 de vrede van de Pyreneeén 
gesloten. Het was op slag al koek en ei tussen die twee. Lodewijk XIV zou zelfs 
trouwen met een dochter van Filips IV. Dit huwelijk zou acht jaar later aan de basis 
liggen van een nieuwe oorlog. Voorlopig kwam er echter soelaas, de Fransen ont-
ruimden Oudenaarde. 
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In 1660 werd Jean-Baptiste ook nog hoogbaljuw van Gent. Ambitieus ais hij was, 
had hij acht jaar voordien hieromtrent een schrijven gericht aan de koning van 
Spanje Filips IV. Deze was aanvankelijk niet happig om ja te zeggen, maar op 12 
november 1660 ondertekende hij tenslotte toch het patent. Meteen werd Jean-
Baptiste, de kasteelheer van Lozer, de machtigste man van Vlaanderen. Later zouden 
zijn ambten van baljuw van de kasselrij Oudburg en hoogbaljuw van Gent hem nog 
veel kopzorgen opleveren. 

	

3.3 	1667-1668: Het graafichap Vlaanderen opnieuw geteisterd 
door de legers van Lodewijk XIV 

De koning van Spanje Filips IV sterft in 1665 en Lodewijk XIV eist in naam van zijn 
vrouw het grootste deel van de Nederlanden op (Devolutie-oorlog). Zijn oprukkende 
legers zaaien opnieuw dood en vernieling in het graafschap Vlaanderen. Veurne, 
Kortrijk evenals Oudenaarde worden ingenomen. In de laatste stad doet de koning 
van Frankrijk zowaar op 19 juli 1667 zijn `blijcle' intrede. De oprukkende legers 
veroorzaken voedselschaarste en paniek in Gent, waar in juni 1667 een opstand tegen 
de rijken uitbreekt. Ais hoogbaljuw van Gent had Jean-Baptiste de handen vol. Deze 
episode eindigt met de vrede van Aken (1668). Daar werd beslist dat le Roi Soleil 
twaalf van de veroverde steden, waaronder Oudenaarde, mag behouden. 

Concrete gegevens over het wedervaren van het platteland tussen Schelde en Leie, in 
het bijzonder over Huise en het kasteel te Lozer, tijdens die periode hebben we niet. 
Ongetwijfeld had de streek veel te lijden van opeisingen, plunderingen en 
vernielingen. 

	

3.4 	De fiscus onderzoekt offean-Baptiste wel degelijk in 
Huise woont en er zijn personenbelasting betaalt 

In die tijd waren de belastingsdiensten al even wantrouwig ais nu. Op hun verzoek 
verleenden de baljuw, de burgemeester en de schepenen van Huise op 21 oktober 
1669 een attest3  waaruit blijkt dat Jean-Baptiste aldaar reeds 15 jaren op zijn kasteel 
verblij ft: " Messire Jean-Baptiste Dellafaille, seigneur dudit Huysse, depuis qu'il a achepté 
[acheté] cette terre et seigneurie passe plus de quinze ans, at [a,heeft] eu dans ce village 
sur son chasteau sa demeure et résidence, comme il fait encore présentement". 

Jean-Baptiste was ook in regel met zijn contributies: " ... ses terres et bois, desquels il 
paye touttes tailles [personenbelastingen], contributions et autres charges". Het document 
is onder andere ondertekend door de burgemeester (De Curte?). Om elke vorm van 

3. 	RAG, Arch. dF C 49 nr. 307. 
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fraude uit te sluiten, bevestigden de betrokken hoogpointers [belastingsambtenaren] 
negen dagen later in een aanhangsel de echtheid van de handtekeningen. Bovendien 
voegden ze er met betrekking tot de ondertekenaars nog aan toe dat ze allemaal 
betrouwbaar waren: " ausquels l'on peut donner pleine foy et créance" 4. 

Blijkbaar was de betrokken belastingsontvanger bijzonder wantrouwig en was de 
gevolgde procedure dan nog niet voldoende voor hem. In dit aanhangsel bij het attest 
lezen we nog dat vermelde hoogpointers: "déclarent avoir veu [vu] ledit seigneur et luy 
parlé diverses fois estant [étant] sur ledit lieu et chasteau"5  . Pas dan heeft de 
plichtsbewuste ontvanger Van Broucke op 30 oktober 1669 ondertekend en er het 
zegel van de kasselrij Oudenaarde aan vastgehecht. 

	

3.5 	1672-1678: De Hollandse Oorlog veroorzaakt opnieuw 
enorme ravage tussen Schelde en Leie 

Op de oorzaken en het verloop van het krijgsverloop gaan we niet nader in. 
Oudenaarde werd in de herfst van 1674 gedurende 23 dagen belegerd door een 
geallieerd leger onder de leiding van de Oostenrijkse generaal Souches. Men 
probeerde tevergeefs de Franse troepen te verdrijven. De contreien van Huise lagen 
er op de duur troosteloos bij. J. Plancquaert beschrijft het zo: " Tussen Schelde en Leie 
was het deerlijk gesteld, de streek was zo onveili g en zo verarmd door opeisingen van 
allerlei aard, dat veel boeren in de versterkte steden waren gevlucht. Het krijgsvolk was 
slecht betaald en gekleed en men ontmoette meermalen bedelende soldaten langs de wegen. 
Het land was uitgeput door de langdurige oorlogen. Een derde van het land tussen Schelde 
en Leie bleef onbeploegd ...." 6. 

	

3.6 	1678: Gent ingenomen door de Fransen — Hoogbaljuw Jean-Baptiste 
nadien in nauwe schoentjes — Na nieuwe inval van de Fransen trekt 
Jean-Baptiste zich in 1684 terug ais hoogbaljuw van Gent 

In maart 1678 capituleerde Gent voor de Franse maarschalk d'Humières. En passant 
had Lodewijk XIV de eigendommen van Jean-Baptiste in de kasselrijen Rijsel en 
Kortrijk geconfisqueerd. Op 9 maart werd de capitulatie getekend. In artikel XIX ga-
randeerde Lodewijk XIV de hoogbaljuw een vrijgeleide voor "son estat, privilèges et 
auto ritez et autres droicts ... comme il a jouy ci-devant"7  . De Fransen lieten het 
stadsmagistraat intact, maar eisten wel de eed van trouw van elk van de leden ervan, 

Zelfde document ais hierboven. 

Zelfde document ais hierboven. 

J. PLANCQUAERT, Oudenaarde en het land tussen Schelde en Leie, Kortrijk, J. Vermaut, 1947, p. 111. 

J. E. NEVE, Gand sous l'occupation de Louis XIV, Gent, E. Claeys-Verheughe, 1929, p. 198. 
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evenals van de leden van de Raad van Vlaanderen. De gevolgen voor wie weigerde 
waren duidelijk: confiscatie van aile goederen. In het geval van Jean-Baptiste stond 
onder andere de kasteelsite op het spel. 

De krijgskansen konden rap keren. En wat ais de Spanjaarden terug baas werden in 
Gent? Ook zij konden uit revanche zijn goederen confisqueren. De legitieme 
regering die van Spanje afhankelijk was, zat immers nog altijd in Brussel. De leden 
van het stadsmagistraat, waarbij Jean-Baptiste, legden tenslotte de eed af. Ze werden 
hierin gevolgd door de helft van de leden van de Raad van Vlaanderen. 

Na de vrede van Nijmegen in september 1678 kwamen de problemen voor al wie de 
eed van trouw aan de Franse koning afgelegd had. De koning van Spanje kreeg 
Kortrijk, Oudenaarde en Gent terug. Het decreet van 3 december 1678 stipuleerde 
dat wie indertijd geld voorgeschoten had om een openbaar ambt te mogen bekleden, 
dit geld kwijt was, geconfisqueerd. Uiteraard kwam voor de betrokkene ook het 
onderliggende ambt te vervallen. Jean-Baptiste kon wel in beroep gaan, maar hij gaf 
de voorkeur aan een gemotiveerd verzoek tot kvvijtschelding. Hierin herinnerde hij 
aan zijn roi tijdens het beleg van Gent en aan zijn vele verdiensten voor de Spaanse 
kroon. Tevens stelde hij de vraag naar de gevolgen indien hij die eed niet had 
afgelegd. Dan hadden de Fransen ongetwijfeld een hun gezinde creatuur benoemd. 
En zou de regering in Brussel daarmee gediend geweest zijn? Zijn argumentatie 
overtuigde de Spaanse koning. Toen een jaar nadien de gemoederen een beetje 
bedaard waren, genoot hij op 18 juli 1679 van een algemeen pardon. 

In de winter 1683-1684 vielen de legers van Lodewijk XIV nogmaals het graafschap 
Vlaanderen binnen en richtten een enorme ravage aan op het platteland. Verschil-
lende dorpen werden in vuur en vlam gezet. Op 15 augustus 1684 werd de 
wapenstilstand van Regensburg getekend. De kasteelheer van Lozer heeft echter 
daarop niet meer gewacht. Enkele maanden voordien, op 5 april, gaf hij zijn ambt van 
hoogbaljuw van Gent door aan zijn oudste zoon Maximilien-Nicolas. Jean-Baptiste 
stierf twee jaar later op 19 juni 1686. 

3.7 	Maximilien-Nicolas (1647-1691) volgt Jean-Baptiste 
kortstondi g op ais heer van Huise 

Jean-Baptiste had twaalf kinderen, zeven zonen en vijf dochters. We besparen u de 
namen van al wie niet terzake doet in ons verhaal. Ais oudste zoon volgde 
Maximilien-Nicolas zijn vader op ais heer van Huise. Hoogbaljuw van de stad Gent 
sedert 1684, werd hij na de dood van zijn vader in 1686 ook nog baljuw van de 
kasselrij Oudburg. Over hem is weinig geweten. Hij bleef ongehuwd. Na zijn dood 
in 1691 werd hij ais heer van Huise opgevolgd door de vijfde zoon François-
Dominique (1656-1724), seculier diaken en dus ook ongehuwd. Tussenin waren de 
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tweede, de derde en de vierde zoon reeds (kinderloos) overleden. In die eeuwen 
werden families voortdurend geconfronteerd zowel met de vreugde van een geboorte 
ais rriet de rouw na een sterfgeval. 

3.8 	Seculier diaken François-Dominique (1656-1724) wordt 
heer van Huise — Het geslacht della Faille met kasteel in Lozer 
met uitsterven bedrei gd 

François-Dominique had ais vijfde zoon van Jean-Baptiste lange tijd helemaal geen 
vooruitzichten op de erfenis van het kasteel. Zoals toen in zijn stand gebruikelijk was, 
bleef nog de keus tussen een carrière ais jurist, ais militair of ais clericus. Aanvankelijk 
genoten universitaire studies in de rechten zijn voorkeur, maar na zijn baccalaureaat 
schakelde hij over op een loopbaan in de kerk. Hij ontving de lagere wijdingen en 
werd seculier diaken. 

Toen Maximilien-Nicolas in 1691 plots stierf, ging onverhoopt een nieuwe wereld 
voor François open. Hij erfde ais oudste nog levende zoon van Jean-Baptiste naast de 
heerlijkheid Huise, met inbegrip van het kasteel, ook al de roerende goederen van het 
fideï-commis gesticht door zijn grootoom Georges. Geestelijken mochten wel seigneur 
zijn van een heerlijkheid, maar een openbaar ambt bekleden was niet toegestaan. De 
twee baljuwschappen liet hij dan maar over aan zijn broer Ferdinand-Hippolyte en 
de nieuwe heer van Huise vestigde zich ais landelijk edelman op het kasteel. 

Uit de bronnen valt af te leiden dat hij genoot van zijn status ais kasteelheer en 
seculier diaken. Voor zijn paard kocht hij op tijd en stond een harnas. Hij droeg zorg 
voor de beplantingen langs de dreven, verschafte zich het nodige voor de jacht en 
lette op de goede staat van de kapel en haar versieringen8. De Negenjarige Oorlog 
(1688-1697) speelde zich ver van zijn bed en van het kasteel af. 

Toen op 13 juni 1692 ook de jongste zoon van Jean-Baptiste eveneens kinderloos 
overleed, ontstond letterlijk een levensgroot probleem voor de tak della Faille met 
kasteel in Lozer. Van de zeven zonen bleven er nog twee over: François-Dominique, 
een ongehuwde diaken, en Ferdinand-Hippolyte, een ongehuwde militair. De enige 
die eventueel het geslacht kon voortzetten was vanaf dan de zesde zoon Ferdinand-
Hippolyte (1658-1722). Plichtsbewust huwde hij dan ook op 15 september van het 
volgende jaar. Zijn uitverkorene was Caroline de Lalaing. 

8. 	RAG, Arch. dF C 12 nr. 301. 
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3.9 	De veldslag van 1708 bij Huise 

Indien François-Dominique op 11 juli 1708 thuis was, dan zal hij de veldslag bij 
Huise nooit meer vergeten zijn. Slag bij Huise? Om de plaats gemakkelijker te 
kunnen situeren op een kaart en ze te kunnen onthouden, schrijven de historici de 
slag bij Oudenaarde. In feite speelde zich alles af ten noorden van Oudenaarde tussen 
Lozer, Ooike, Bevere, Eine, Heurne en de weg noordwaarts naar Gent. 

ENVOY, nr. 4, p. 4. Tijdschrift uitgegeven tijdens de tweede wereldoorlog. Niet vermeld zijn de 

uitgever (waarschijnlijk de BBC), auteur van het artikel en jaar van uitgave (wellicht einde 1944). 

Kasteel van Lozer, Doos DvP H. 

Op bijgaande kaart9  is de noordelijke richting ongeveer deze van Oudenaarde naar 
Huise en verder naar Lozer. De wisselende manoevers zijn op de kaart uiteraard niet te 
volgen. De ligging van de belangrijkste `geallieerde' legers zijn aangeduid met de namen 
van hun bevelhebbers. De legende bij een andere kaartm leert ons dat de blokjes onder 

Artikel over de slag bij Oudenaarde met kaart van het slagveld in ENVOY, nr. 4, pp. 4 -7. Verant- 
woordelijke uitgever, auteur en jaar van uitgave zijn nier vermeld. Dit nummer van het tijdschrift werd 
tijdens de tweede wereldoorlog vanuit Londen na september 1944 uitgegeven, wellicht door de BBC. 
Hoogst waarschijnlijk was het bestemd voor het verzet op het vasteland. 

DU MONT DE CARELSKROON, Oorlogskundige Beschrijving van de Veldslagen en Belegeringen der 
drie Prinsen: Prins Eugenius van Savoye, Prins en Hertog van Marlborough en Prins van Orange en Nassau-
Vriesland — Tome I, pp. 80-81. 
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de naam Huysse "de Mars van 't vijantlijk leeger [de Fransen] om haar in Slagordich te 
stellen" aanduiden. Deze tweede kaart publiceren we niet wegens te gedetailleerd en te 
ingewikkeld. Op deze tweede kaart is op vijf punten de vluchtrichting van de Franse 
troepen aangegeven, namelijk noordwaarts over de Plankbeek en verder over de 
Molenbeek. Het is best mogelijk dat de vluchtende troepen, waarbij veldmaarschalk 
Ferdinand della Faille, nabij het kasteel de Molenbeek overstaken. 

Het werd een gevecht tussen twee massale legers, 80 000 man aan de kant van de 
geallieerden onder leiding van Marlborough en 85 000 aan Franse kant". Bij de 
aanvang van de krijgsverrichtingen stond een deel van het Franse leger zoals reeds 
gezegd, opgesteld in Huise. De geallieerde troepen kozen positie in een zuidwaarts 
gerichte halve cirkel vanaf Ooike tot bijna in Mullem. De strijd duurde de hele 
namiddag en avond en eindigde in volslagen duistemis. In het Franse kamp leidden 
de maarschalk Vendôme en de hertog van Bourgondië de krijgsverrichtingen. In het 
kamp van de alliantie opereerden onder andere de legers van Marlborough, Eugène 
van Savoye en de Prins van Oranje. Door een maneuver van de Prins van Oranje 
geraakten de Fransen bijna volledig ingesloten en verloren daardoor het pleit. Dank 
zij de duisternis konden velen van hen toch ontkomen vooral richting Gent, maar 
10 000 namen een andere richting12. 

J. Plancquaert geeft volgende ramingen: "De slag van Oudenaarde van 11 juli 1708 
kostte aan de Fransen 2.500 doden en aan de bondgenoten 1.500. Er waren 5.000 
gekwetsten. 535 Franse o cieren en 7.000 manschappen werden krijgsgevangen 
genomen, 	13. 

De mensen van Huise en Lozer waren, voor zover niet gevlucht, getuige van een 
bijzonder bloedig handgemeen. Vingt jeunes officiers qui, remplacés au fur et à mesure 
qu'ils tombaient, jouaient le rôle des yeux du chef et d'estafettes chargées de transmettre les 
ordres. Les pertes furent extrêmement légères —3 000 hommes 14— si nous nous représen-
tons la scène suivante de la bataille: Les soldats de Marlborough et leurs adversaires braves 
et bien entraînés marchèrent l'un contre l'autre e'paule contre e'paule; lentement et presque 
mécaniquement ils tiraient volée après volée l'un contre l'autre à courte distance, jusquâ 

SAFRA J. E. e. a., `Oudenaarde, Battle of', The New Entyclopaedia Britannica - Volume 9- Micropaedia 
Ready Refèrence, Londen, 1998, p. 10. Andere bronnen geven nog grotere aantallen. 

Vermeld artikel in ENVOY, p.7. 

J. PLANCQUAERT, Oudenaarde en het land tussen Schelde en Leie, Kortrijk, Vermaut, 1947, pp. 115-
117. In een voetnoot p. 114 verwijst J. Plancquaert naar een boek van 2 000 bladzijden geschreven 
door Winston Churchill. Deze laatste is een rechtstreekse afstammeling van hertog Marlborough. Hij 
gebruikte hierbij de archieven van het kasteel van Blenheim als bran. Kennelijk heeft de auteur van het 
artikel in ENVOY zich ook geïnspireerd aan het boek van W. Churchill. In de bibliografie van zijn 
boek schrijft H. PLANCQUAERT: JOHN CHURCHILL, Marlborough. 

ENVOY nr. 4, p. 7. Uit de context die erna volgt blijkt dat het om de gesneuvelden aan geallieerde 
kant gaat. 
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ce que le plus faible fléchit et cédât .... On peut faire observer que les 3.000 morts virent 
prendre leur place immédiatement par des déserteurs et des mercenaires de l'armée fran-
çaise, qui avaient été faits prisonniers" '5. 

De getallen van J. Plancquaert en die van ENVOY verschillen. Het hangt er namelijk 
vanaf of men de gekwetsten die achteraf stierven al dan niet bij de doden op het 
slagveld rekent. Bovendien betreft het uiteraard ramingen. 

Sommige passages in de voorgaande gezwollen, heroïsche beschrijving moet de lezer 
met een korreltje zout nemen. De oorzaak van de nederlaag van de Fransen lag vooral 
in de grote onenigheid tussen hun legeraanvoerders, de maarschalk Vendôme en de 
hertog van Bourgondië. Hoogst waarschijnlijk citeert de auteur van het artikel in 
ENVOY uit het boek van Winston Churchill: Marlborough: His Life and Times. 
Welnu Winston Churchill is een nazaat van de betrokken eerste hertog van 
Marlborough en heeft zich gebaseerd op het archief van de familie, met andere 
woorden op wat de hertog van Marlborough zelf geschreven heeft over de 
heldendaden van zijn leger. 

Een heel pikante bijzonderheid mogen we de lezer zeker niet onthouden. Ferdinand-
Hippolyte, broer van de toenmalige kasteelheer, nam deel aan de veldslag nabij het 
ouderlijk huis en dit aan de zijde van de Spaans-Franse troepen. U leest het goed: 
samen met de Fransen! Dat vergt een beetje uitleg want het verloop van 's mensen 
geschiedenis is soms moeilijk te doorgronden. Verschillende leden van de familie 
della Faille werden militair, zelfs Jean-Baptiste was dit op jongere leeftijd. Steeds 
waren ze trouw aan hun wettige vorst, de Spaanse koning. Ze namen in het verleden 
deel aan menige veldslag tegen Frankrijk, de erfvijand van Spanje. 

En nu een ingewikkelde familiehistorie met dramatische conseqenties, met weeral een 
decennium oorlogen en zelfs de beroemde slag bij Huise ais gevolg. In 1700 stierf de 
koning van Spanje Karel II en in zijn testament duidde hij Filips van Anjou, een 
Fransman en van dan af koning Filips V van Spanje, aan ais erfgenaam van het 
immense Spaanse rijk met al zijn kolonies. Hierin speelde Maria-Theresia van Spanje 
een drievoudige rol. Ze was de zuster van de overleden Spaanse koning Karel II, de 
vrouw van Lodewijk )(ni koning van Frankrijk en grootmoeder van Filips van Anjou. 

De andere Europese mogendheden wilden absoluut het risico vermijden dat Frankrijk 
en Spanje één koninkrijk zouden vormen. Vandaar dat ze een Grote Alliantie vormden 
tegen Frankrijk en Spanje. De slag bij Oudenaarde, eigenlijk bij Huise, staat in de 
annalen vermeld ais een belangrijk treffen tussen de twee kampen in deze Spaanse 
Successieoorlog (1702-1713). Ferdinand-Hippolyte della Faille vocht er, ais officier in 
het Spaans leger, aan de zijde van de Fransen. Kan u nog volgen? 

15. ENVOY nr. 4, p. 7. 
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Verdere gegevens over het wedervaren van de mensen van Lozer en van Huise tijdens 
de veldslag hebben we niet gevonden. Met een beetje verbeelding kunnen we de 
situatie wel indenken. Enkele duizenden Fransen die al of niet gekwetst hongerig, 
dorstig en totaal ontredderd ronddolen en hier en daar op de gammele deur van een 
boerderij beuken. Een boer die niet durft open te doen en de boerin 4ie zich met de 
kinderen schichtig verschanst op de zolder. Voor de rest doen we een beroep op de 
verbeelding van de lezer. Dit alles was de rauwe werkelijkheid die toen schuilging 
achter de drie woorden `een veldslag verliezen'. 



Hoofdstuk 4 I 37 

Hoofdstuk IV 

SEIGNEUR FRANÇOIS-ALBERT (1697-1782) WORDT 

BARON DELLA FAILLE D'HUYSSE I  

4.1 	De erfenis van seculier diaken François-Dominique 
De continuïteit van de tak della Faille met 
kasteel in Lozer verzekerd 

En nu terug naar François-Dominique en zijn jongste broer Ferdinand. Deze laatste 
die verantwoordelijk was voor het nageslacht, heeft hij zich meer dan behoorlijk 
gekweten van zijn plicht t.o.v. de familie della Faille. Het echtpaar Ferdinand della 
Faille-Caroline de Lalaing schonk het leven aan niet minder dan vijftien kinderen. 
François-Dominique had een bijzondere affectie voor de kinderen van Ferdinand en 
voor de douairière (weduwe) Caroline. Op de dag van het overlijden van zijn broer 
Ferdinand trok François-Dominique naar de Gentse notaris Coussens2. We citeren 
uitvoerig, want de citaten geven een goede weergave van de toen geldende gebruiken. 

Vooraf een paar feiten. Caroline de Lalaing is de weduwe van Ferdinand, jongere broer 
van François-Dominique. Op de dag van het overlijden van haar man zijn zes kinderen 
nog in leven, vijf zonen en één dochter. De oudste zoon François-Albert (° 15 november 
1697) is meerderjarie De overige kinderen zijn alle minderjarig, zelfs Philippe die 
geboren is op 28 februari 1701. Hun moeder heeft volmacht om in hun naam op te 
treden. De nummers die de citaten uit de akte scheiden zijn uiteraard van ons. 

10 "Comparerende [verschijnende] voor my Jacques Coussens open baeren notaris tot 
Ghendt residerende, ter presentie van de naerschreven [hierna opgeschreven] 
ghetuyghen, in persoone Jonckheere Franchois-Dominicq della Faille, heere van Huysse, 

, woonende op het casteel tût Huysse . Te kennen ghevende dat hy [François-
Dominique] by desen instrument [door middel van deze akte] voor my notaris ende 
sekere ghetuyghen, ghepasseert den vierentwintighsten novembre seventhien hondert 
tweeintwintigh, by gifi-e intervivos [onder levenden] heefi.  ghedisponneert [beschikt, 
schikkingen genomen] van diversche goederen". 

Voor feiten en data betreffende de geschiedenis in strikte zin van de talc della Faille d'Huysse, verwijzen 
we naar de hoger vermelde familiegeschiedenis van Y. SCHMITZ, pp. 69-91 en 115-134. Het inkaderen 
van personen en gebeurtenissen in hun tijd evenals het opsporingswerk vermeld in de voetnoten, is het 
werk van de huidige auteur. 

RAG, Arch. dF C 9 nr. 177. 

Ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar werden ais minderjarig beschouwd. 
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2° François-Dominique had schrik dat er na zijn dood bij de verdeling van zijn 
fortuin familieruzies zullen ontstaan en hij wilde dit ten aile prijze voorkomen. "Ende 
dat hy [Francois-Dominique] is bedught dat ten regarde ken aanzien] van de selve 
dispositien [beschikkingen], sy op de forme [de vorm]... ofie de materie [de eigenlijke 
inhoud], eenighe disputen sauden moghen commen te iysen [rijzen]. Soo ist dat hy 
[François- Dominique] om het selve te prevenieren [voorkomen]... 

3° Daarna volgt de schenking onder levenden van de heerlijkheid Huise met het 
kasteel aan François-Albert. In deze akte van 1722 is er nergens sprake noch van een 
vijver, noch van een park. "Om de groote liefde ende affectie die hy is draeghende tot den 
voornoemden Jonckheere Franchoys-Albert della Faille, sone van mhere Ferdinand- 
Hypolite, wanoff [waarvan] den heere comparant peter 	[Hij, François-Dominique] 
verclaerde aen den selven te jonnen [gunnen] ende geven... intervivos [onder levenden], 
die men noemt mater warmer bande, ende onwederroepelycke, de prochie ende 
heerelyckhede van Huysse, Leenhoff van Opplosere met het casteel appendentien ende 
dependentien van diere [al de bijhorende gebouwen], boomen, soo opgaende ais aile 
andere,... alsoock de dry meulens ende generaelyck aile de preéminentien [voorrechten], 
revenuen [inkomsten], heerlycke renten, voordeelen, titels... 

4° Zoals gezegd was François-Albert meerderjarig en kon hij bijgevolg optreden in 
eigen naam. "Den voorschreven [voornoemden] Jonckheere Franchoy-Albert della 
Faille heeft verclaert de voorseyde 	met het last [de last of de verplichting] van 
het voorschreven ghereserveerde usufruict [vruchtgebruik] te accepteren, aen te nemen 
ende te aenveerden.... [Hij, François-Albert] verclaert den heere eersten comparant 
[François-Dominique] synen oom ende peter, daerover hooghelyck te bedancken...". 

5° En wat kregen de vijf minderjarige kinderen? " Omme ghelycke liefde ende affectie 
die den heere comparant is draeghende", kreeg elk een vijfde deel van een aantal 
kapitalen, maar de schenker behield ook hier het vruchtgebruik. Bovendien kreeg 
Philippe, de oudste minderjarige zoon, ook nog de heerlijkheid Spitsenburg, 
"inclaverende in [enclave in, gelegen binnen] de prochien van Huysse ende Auweghem". 
Ais voogd van haar minderjarige kinderen verklaarde Caroline de Lalaing deze 
schenking te aanvaarden. De schenker reserveerde telkens het vruchtgebruik. 

6° François-Dominique schonk dit alles "onder belofte van aile het selve te hauden voor 
goet [voor altijd]". Tenslotte verplichtte hij de betrokkenen ook te beloven om bij 
latere overdrachten nauwkeurig aile wettelijke administratieve procedures te volgen. 

Op 12 juni 1724 stierf François-Dominique. De begrafenisdienst had plaats in de 
Sint-Michielskerk in Gent. Hij werd er begraven naast zijn ouders in de kelder in het 
koor van deze kerk. 
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4.2 	François-Albert beleefde een onzekere jeugd ais zoon van 
veldmaarschalk Ferdinand-Hippolyte della Faille (1658-1722) 

François-Albert werd geboren te Gent op 15 november 1697. Eerst kende François 
enkele onbezorgde kinderjaren in het ruime en gerieflijke familiehotel Hof van 
Fiennes. Daarna beleefde hij een zeer onrustige jeugd. Tengevolge van de steeds maar 
wisselende internationale situatie hadden zijn ouders een hele rist redenen om zich 
zorgen te maken. Op die gebeurtenissen gaan we hierna in omdat ze een diepe 
stempel drukten op het karakter van François-Albert, toekomstig heer van Huise. 

Zijn vader Ferdinand-Hippolyte was veldmaarschalk in het Spaanse leger dat in onze 
gewesten herhaaldelijk slag leverde en in die jaren duidelijk op retour was. Hun 
woonplaats Gent was herhaaldelijk de inzet van de strijd en veranderde verschillende 
keren van kamp. Bovendien had Ferdinand in Gent eigen zakelijke belangen, want hij 
betrok er het luxueuze familiehotel het Hof van Fiennes en hij was rijkelijk betaald als 
hoogbaljuw van Gent en ais baljuw van de kasselrij Oudburg. Deze twee ambten 
vormden ook de basis van zijn status en zijn invloed. Ze bezorgden hem ook een grote 
verantwoordelijkheid en meer dan één keer stond hij tussen twee vijandige vuren. 

We schetsen de gebeurtenissen in een notendop. Op 1 juni 1706 dicteerde zijn trouw 
aan de Spaanse koning Filips V standpunt te kiezen tegen de capitulatie van Gent. 
Toen de Spaanse troepen toch de stad ontruimden en plaats maakten voor de Engelsen 
en de `Hollanders', verkoos Ferdinand met zijn gezin `zijn' regering te volgen naar 
Bergen. Op 5 juli 1708 had hij een zeer groot aandeel in de herovering van Gent. Op 
11 juli 1708 verloren de Fransen, aan wier zijde hij met de Spanjaarden streed, de slag 
nabij het ouderlijk huis (slag van Huise of slag nabij Oudenaarde). Na een nieuwe 
ontruiming van Gent op 2 januari 1709 vluchtte het hele gezin naar Namen. Nu de 
Anglo-Bataven Gent opnieuw in handen hadden, vonden ze het hoogst ongepast dat 
Ferdinand, ais veldmaarschalk in het vijandige leger, nog langer hoogbaljuw van Gent 
en baljuw van de kasselrij Oudburg was. Vanaf 4 januari 1710 was hij dan ook twee 
keer baljuw af wat een gevoelige financide aderlating was en hem van veel aanzien 
beroofde. Het bedrag indertijd betaald voor deze ambten, 127 000 gulden, kreeg hij 
gelukkig terug. Het ambt van hoogbaljuw van Gent was 50 jaar in het bezit van de 
familie della Faille (sedert Jean-Baptiste), dit van baljuw van de kasselrij Oudburg zelfs 
105 jaar (sedert Georges, een oom van Jean-Baptiste). 

Bij de vrede van Utrecht van 1713 deed de Spaanse koning Filips V afstand van de 
laatste twee lapjes Zuid-Nederlandse grond die nog in zijn bezit waren: het 
graafschap Namen en het hertogdom Luxemburg. Voortaan behoorden de 
Zuidelijke Nederlanden aan de Oostenrijkse Habsburgers toe en ze werden dan ook 
vanuit Wenen bestuurd. Ferdinand bleef nogmaals trouw aan zijn vorst, trok 
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onmiddellijk naar Spanje ais hoofd van enkele Waalse4  regimenten en werd er 
gouverneur benoemd van de stad Teruel in Aragon. Waarschijnlijk werd hij hierin 
niet gevolgd door de rest van het gezin vermits François-Albert, die in dat jaar zestien 
werd, bij de Jezuïeten in Gent zijn humaniorastudies voltooide en op 17 juni 1714 
in Gent nog een zusje van hem gedoopt werd. 

In 1716 werden door het Oostenrijks bewind aile gevluchte medestanders van de 
Spaanse koning Filips V (van Anjou) verzocht terug te keren en de eed van trouw aan 
keizer Karel VI af te leggen, op straffe van definitieve verbanning en confiscatie van 
hun goederen. Vader Ferdinand mandateerde iemand om hier in zijn plaats de eed 
af te leggen en keerde terug naar Gent waar hij vijf jaar later, op 24 november 1724, 
stierf. Die laatste vijf jaar hield hij zich gedeisd, want hij riskeerde verbanning uit de 
Zuidelijke Nederlanden en dit met zijn ganse gezin. 

Ondertussen behaalde François op 4 september 1720 een diploma van bachelier in 
kerkelijk en burgerlijk recht. Kort nadien stopte hij zijn studies aan de universiteit 
van Leuven. 

4.3 	Kasteelheer François-Albert en de tegenspoed in zijn gezin 

François-Albert ervaarde veel kommer en kwel in zijn familiaal leven. Op 7 december 
1721 huwde hij met zijn nicht Marie-Anne della Faille de Nevele, dochter van de 
tweede baron van Nevele. Samen kregen ze zes kinderen, vier zonen en twee 
dochters. De twee dochters en één van de zonen stierven binnen het jaar. Zes 
geboorten in minder dan acht jaar waren te veel voor zijn vrouw. Ze stierf op 23 
oktober 1730 en werd begraven in de familiekelder in de Sint-Michielskerk. 

François-Albert was pas tweeëndertig en reeds weduwnaar met drie zoontjes. Na 
pauselijke dispensatie hertrouwde hij op 5 februari 1736 met een andere nicht 
Hélène-Jacqueline de Lalaing, dochter van graaf de Lalaing. In de pauselijke dispen-
satie gedateerd op 5 november 1735 werd hij al aangeduid met baron. Bij de redactie 
van het huwelijkscontract op 4 februari 1736 diende hij zich eveneens aan ais baron. 
In feite was hij tweemaal voortvarend, want toen had hij nog geen officieel antwoord 
op zijn verzoek en de titel van baron werd hem pas op 11 februari 1736 verleend. 

Het echtpaar werd gezegend met drie kinderen: één zoon die geen vier jaar werd en 
rwee dochters. In totaal was François-Albert vader geworden van negen kinderen, zes 
uit zijn eerste en drie uit zijn tweede huwelijk. Maar eind 1769, François was dan 
tweeënzeventig, waren nog enkel de twee dochters uit zijn tweede huwelijk en één 
zoon uit zijn eerste huwelijk in leven. Maximilien-Joseph, de enige overblijvende 

4. 	Waalse' regimenten betekent niet dat enkel Walen' er deel van uitmaakten. Ook Vlamingen en 
Brabanders trokken mec. 
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zoon, zal zijn opvolger worden. Op 8 februari 1779 verliest François na veertig jaar 
huwelijk zijn tweede vrouw. Zoals zijn eerste vrouw werd ze begraven in de 
familiekelder in de Sint-Michielskerk. 

	

4.4 	De drie wintmeulens in Huise van François-Albert 

We hebben de rekeningen ingekeken met de inkomsten van François-Albert in 1730 
en de onmiddellijk daaropvolgende jaren. Daarin staan drie wintmeulens vermeld in 
de parochie Huise. De eerste stond bij de kerk van Huise, de tweede in Lozer en de 
derde nabij de capelle tot Royghem 5. 

Adriaen van den Abeele pachtte "den cooren wintmeulen" bij de kerk van Huise "voor 
de somme van seven en twintigh ponden grooten ende eenen sack meelsjaers, voor eenen 
terrnijn van drij, ses, ofte neghen jaeren". 

Adriaen Stoop pachtte de tweede "in de wijck van Lozeren, voor de somme van seven 
en twintigh ponden grooten sjaers, boven eenen sack tarwemeer 

Tenslotte werd de derde windmolen verpacht aan "de weduwe Adriaen Note ende Jan 
Note haren sone, voor de somme van sesentwintigh pond grooten boven eenen sack 
tarwerneel jaerelijckx" 

Bij de tweede en de derde molen was de pachttermijn eveneens drie, zes of negen jaar. 
Windmolens brachten toen veel op voor de eigenaar. Merken we nog op dat 
François-Albert onder andere nog een windmolen bezat binnen de parochie van 
Ooike verpacht voor achtentwintig ponden courant. 

	

4.5 	Seigneur François-Albert wordt in 1736 baron 

lemands karakter willen afleiden uit documenten is een riskante bezigheid. Toch 
wagen we het in het geval van François-Albert, seigneur van Huise, van Ooike, van 
Borre en van Ten Hove. François-Albert was een ambitieus man, soms impulsief en 
voortvarend, met veel lef en voelsprieten die tot in het keizerlijk hof in Wenen 
reikten. Ambitie en lef? Hij werd baron, maar oorspronkelijk richtte hij een verzoek 
om de titel van graaf te mogen dragen. En voelsprieten? Toen hij — onofficieel 
waarschijnlijk — vernam dat dit vermoedelijk te hoog gegrepen was, richtte hij op 5 
december 1735 een tweede verzoek ditmaal met de vraag om met baron te mogen 
aangesproken worden. 

5. 	RAG, Arch. dF C 9 nr. 153. Dit document is een handboek of manuael en geeft de jaarlijkse inkoms- 
ten toekomende aan "François-Albert ... en aen syne geselnede [gezellin of vrouw]".  Men begon ermee op 
1 januari 1730. 
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De motivatie van zijn verzoek was gekruid met een paar onopzettelijke fouten. Zoals 
toen gangbaar was bij diegenen die zich met de genealogie van de familie della Faille 
bezig hielden, was hij trots op de Italiaanse oorsprong van zijn voorouders. In zijn 
referenties had hij geschreven dat Maarten della Faille in zijn tijd lid was van de Raad 
van Vlaanderen. Ook dit strookte niet met de waarheid. François-Albert verwarde de 
Raad van Vlaanderen met de Admiraliteitsraad. Waarvan Maarten eertijds lid was, 
kon men in Wenen gemakkelijk controleren, maar men heeft nagelaten dit te doen. 

Soms impulsief en voortvarend? Dit illustreerden we hoger al in de passage over de 
pauselijke dispensatie bij zijn tweede huwelijk en ook in die over het contract bij zijn 
tweede huwelijk. 

Om de redelijkheid van zijn vraag, voor zover nodig, kracht bij te zetten, voegde hij 
er nog aan toe dat in 1670 Jean-François della Faille en in 1676 diens oom Engelbert 
respectievelijk de titel van baron de Nevele en van baron d'Estienpuis kregen. 
Wellicht school er achter zijn verzoek een tikkeltje gezonde naijver. Mogelijks stak 
het hem ook dat zijn schoonvader graaf was en hij 'maar' seigneur. Maar einde goed, 
alles goed: op 11 februari 1736 verleende keizer Karel VI de titel van baron(es) aan 
François-Albert, aan zijn vrouw, aan al zijn kinderen onafhankelijk van hun geslacht 
en verder aan hun nageslacht maar dan volgens het eerstgeboorterecht6. 

Dat hij hiertoe vooraf de eed moest afleggen in de handen van Maria-Elisabeth, 
landvoogdes van de Oostenrijkse Nederlanden, was een aangename plicht. Hij deed 
dit met plezier op 28 mei 1736. Een andere vereiste was de verplichting de feodale 
gronden — u weet wel die 52 bunder - van de heerlijkheid Huise niet te verdelen. 

Toen François-Albert 'zijn' wapenschild zag kon hij zijn ogen niet geloven. Op het 
toegestane wapenschild stond een kroon met dertien parels, waarvan tien op een rij 
en drie erboven, een restant van zijn eerste aanvraag voor de titel van graaf. Was hij 
ook deze keer te voortvarend geweest met zijn tweede verzoek om `maar' de titel van 
baron te mogen dragen? Was de titel van graaf ondertussen in de maak en had hij die 
verhinderd door zijn rweede verzoek? We weten het niet. 

6. 	RAG, Arch. dF C 9 nr. 159 bis. 
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Huidig wapenschild van de familie della Faille d'Huysse. 
In het centrum staat het wapenschild van de della Faille met daarboven een kroon met dertien 
parels, een rij van tien en erboven nog eens drie. Links en rechts van dit wapenschild staat een 

luipaard met een kroon en op die kroon drie gestileerde bloemen. Elke luipaard houdt een banier 
vast waarop nog eens het wapenschild van de della Faille te zien is. 

Familiearchief baron Jean-Pierre della Faille d'Huysse - Brugge 
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Alhoewel François-Albert wel degelijk baron was, toch twijfelde hij eraan of hij recht 
had op de titel van baron d'Huysse. Op 29 november 1752, dus zestien jaar later, liet 
hij de verheffingsakte opstellen. Van dan af mocht hij op beide oren slapen, hij was 
wel degelijk baron d'Huysse. Bij die gelegenheid werd een denombrement opgesteld. 
De heerlijkheid Huise had onveranderd een oppervlakte van 52 bunders (feodale 
gronden), bezat nedere, mi ddele en hoge justitie, had recht op een baljuw en een 
schepenbank met zeven schepenen en had tenslotte het recht om zoveel molens op 
te richten ais de baron wilde7. 

4.6 	De briljante politieke carrière van baron François-Albert 
in Gent, hoofdstad van het graafschap Vlaanderen, 
kent een bruusk einde 

Ondertussen bouwde François-Albert in Gent een briljante politieke carrière uit, en 
dit vanaf zijn vierentwintigste. In 1721 werd hij schepen van de Gedele, mandaat dat 
vernieuwd werd in 1723 en 1724 8. Drie jaar later, op 16 mei 1727, werd hij schepen 
van de Keure een mandaat dat hij uitoefende tot 1733. In juni 1734 werd hij 
nogmaals schepen van de Gedele en dit voor één jaar. Zoals we weten, werd hij in 
1736 baron. 

Vanaf 1743 tot in 1752 was baron François-Albert eerste schepen van de Keure, zeg 
maar burgemeester van de stad. We mogen niet vergeten dat Gent toen zowat de 
hoofdstad van het graafschap Vlaanderen was, te vergelijken met wat nu Brussel in 
België is. In die hoedanigheid was hij voorzitter van de Bestendige Deputatie van de 
Staten van het graafschap Vlaanderen. Deze instantie was belast met het stemmen 
van de beden aan de soeverein, te vergelijken met onze personenbelasting, en met de 
aanleg van (steen)wegen en bruggen in het graafschap. Ais voorzitter van de 
Bestendige Deputatie was hij belast met de organisatie van de inauguratie van Karel 
van Lorreinen, op 27 april 1744, ais landvoogd van keizerin Maria-Theresia (zij is 
niet de Maria-Theresia die ons hoger veel kopbrekens bezorgde): begroeting aan de 
grenzen van het graafschap, ontvangst aan de stadspoorten, vergezellen van de 
landvoogd naar het theater waar een comédie française werd opgevoerd, bijwonen van 
de eedaflegging door de landvoogd, aanzitten aan het banket,.... 

RAG, Arch. dF C 49 nr. 262. 

In Gent waren er sinds enkele eeuwen twee schepencolleges of schepenbanken: de Keure en de Gedele. 
De Keure was veruit de belangrijkste. Tot haar bevoegdheid behoorden: opstellen en afkondigen van 
stedelijke verordeningen, de relaties met de hogere overheden zoals de vorst (vertegenwoordigd door de 
landvoogd), de Raad van Vlaanderen, de Staten van Vlaanderen, de Staten Generaal, instaan voor de 
openbare orde en in (sommige gevallen) recht spreken zowel in civiele als in criminele zaken. De eerste 
schepen van de Keure was zowat de burgemeester van de stad. Veel minder belangrijk was de schepen-
bank van de Gedele. Haar bevoegdheid situeerde zich in de sociale sector en was hoofdzakelijk beperkt 
tot de voogdij over de wezen en tot `paisieren', d.w.z. bemiddelen in conflicten tussen buren of familie-
leden. De schepenen werden telkens aangeduid voor één jaar. 
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Kortom baron François-Albert had het gemaakt in het leven. Maar in 1745 zag hij 
een waar changement de décor. De legers van Lodewijk XV veroverden de 
Oostenrijkse Nederlanden (Oostenrijkse Successieoorlog: 1744-1748) en baron 
François-Albert had de bedenkelijke eer om op 25 juli 1745 de koning van Frankrijk 
te ontvangen en hem de sleutels van de stad te overhandigen. Dezelfde eer genoot hij 
nog eens op 3 maart het jaar daarop. Toen volgde een nieuwe wisseling van décor. 
Het verdrag van Aken van 1748 schonk het graafschap Vlaanderen terug aan keizerin 
Maria-Theresia en op 17 mei 1749 had baron François, ais eerste schepen van de 
Keure, terug de eer landvoogd Karel van Lorreinen te begroeten. Dit is een andere 
Karel van Lorreinen dan de spelbreker in hoofdstuk 2. 

Vanaf 1752 tot 1754 was hij eerste schepen van de Gedele. We schreven het hoger al, 
baron François kon impulsief en voortvarend reageren. Toen in 1754 graaf Cobenzl9 

in een rondvraag voorstelde het bestuur van het graafschap Vlaanderen te wijzigen 
via een andere vertegenwoordiging in de Staten van Vlaanderen, kreeg baron 
François bezoek van een gezant om hem te polsen naar zijn mening. Maar de baron 
had daar absoluut geen oren naar. Integendeel, hij had de euvele overmoed om 
radicaal neen te antwoorden. Vrij vertaald repliceerde hij ongeveer ais volgt: "Dat doe 
ik nooit! Bovendien zal ik dit Zijne Hoogheid in het gezicht zeggen"! Het betekende 
meteen het einde van zijn loopbaan ais schepen. Het schepenjaar 1754-1755, ais 
gewoon schepen van de Gedele, was zijn laatste. Daarmee was zijn politieke roi in 
Gent en in het graafschap Vlaanderen uitgespeeld. 

4.7 	Baron François-Albert en zijn kasteel 

4.7.1 In 1732 stemt Caroline de Lalaing in met de schenking door 
haar minderjarige kinderen van een stuk grond ter uitbreiding 
van de hof bij het kasteel 

Hoger schreven we reeds dat François-Dominique een boontje had voor de kinderen van 
zijn schoonzus Caroline de Lalaing. Op 28 juni 1732 trad deze laatste op ais getuige en 
ais voogd van haar minderjarige kinderen bij het passeren van een akte waarbij een stuk 
grond gelegen `achter het kasteel', aan kasteelheer François-Albert geschonken werd. Het 
bedoelde stuk grond was nog een erfenis van oom François-Dominique (1724). 

"Mitsghaders begifie testamentaire van wylent Jonckheere François-Dominicq della 
Faille, de welcke verclaerde te consenteren dat haeren sone Jonckheere François-Albert 
della Faille, heere van Huysse, etc., sal vermoghen te ghebruycken ende incoirreren tût 
vermeerdelynghe van synen hof tût [te] Huysse, het stuck landts gheleghen achter den 

9. 	Graaf Cobenzl was Gevolmachtigd Minister van keizerin Maria-Theresia in Brussel. Hij was een intel- 
ligent en vooruitstrevend man die het bestuur van het graafschap Vlaanderen heeft gemoderniseerd. 
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selven hof; in pachte ghebruyckt by Pieter Goeminne, behaudens dat den selven heere van 
Huysse de weerde van dien ten... sterfhuysse sal prestheren ende vergoeden ..."io 

Eigendomsrecht en erfrecht verschilden in de tijd voor de Code Civil van Napoleon 
(1804) grondig van wat nu geldt. In dit geval lijkt het erop dat François-Dominique 
in zijn testament iets van de volgende aard geschreven had: "Ik schenk bij testament 
het stuk land gebruikt door Pieter Goeminne aan de kinderen van Françoise de Lalaing, 
weduwe van Ferdinand-Hippolyte della Faille. Gelieve het achteraf aan François-Albert 
della Faille te geven" .We breken er ons hoofd niet verder over. Essentieel is dat de 
hof van het kasteel vergroot werd. Carel Authove van den Bogaert trad op ais notaris 
publicq en ondertekende de minuut. 

4.7.2 Een rekening voor geleverde wagendiensten 

Zelf hebben we ons geregeld afgevraagd wanneer de heren van Huise wel op hun 
kasteel verbleven en wanneer niet. We blijven de lezer het antwoord schuldig. We 
schreven al een paar keren `zomerverblif , maar hoever strekt de zomerperiode? Het 
is zeer moeilijk zaken aan de weet te komen over het dagelijkse leven in het verleden. 

In dit verband vonden we een rekening van `wagendiensten" waaruit we heel 
voorzichtig enkele conclusies suggereren. "Specificatie van 't gone [hetgene] 
Dhuyvetter hee gelevert, verschot [voorschot] van gelde, waegendiensten voor den heere 
baron van Huysse sedert 7 october 1755 als volgt: ..." 
De periode begint feitelijk op 9 oktober 1755 en eindigt op 6 maart 1756. Het 
betreft 140 dagen en 22 ritten waarvan we er 21 analyseren. 
7 keren mest gehaald waaronder 3 keren naar Kruishoutem plaetse. 
3 keren naar Gent gereden: op 11 oktober met een gespan voorzien van vier paarden, 
op 7 november met proviand en op 10 januari met tonnen. 
8 keren boekweit afgevoerd en geleverd. 
Op eenzelfde dag 3 voeren hout gehaald uit de lapschuere. 
1 keer kalk gehaald uit Heurne. 
1 keer de baron gevoerd tot aan Lammeken (?) en teruggekeerd. 

Het is uiterst voorbarig hieruit conclusies te trekken. Is Dhuyvetter wel de enige 
voerman die in die periode vervoerdiensten leverde voor de baron? Ais conclusies 
suggereren we: 

1. In de periode van 9 oktober 1755 tot en met 6 maart 1756 verbleef de baron in Gent 
want de voerman leverde o. a. 'om de maand' proviand (mogelijks op 11 oktober, 
zeker op 7 november en 10 januari). 

RAG, Arch. dF C 9 nr. 143. 

RAG, Arch. dF C 49 nr. 311. 
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In die periode werden kalk en vooral mest aangevoerd voor het neerhof. 
Er werd relatief veel keren boekweit afgevoerd en eiders geleverd. 

Meer conclusies durven we niet voorstellen. 

4.7.3 Toelating om nagenoeg elke dag mis te lezen op het kasteel in Lozer 

Op 19 april 1755 had baron François reeds de toelating gekregen om mis te laten 
lezen in zijn hotel in Gent. Bovendien kreeg hij op 21 augustus 1755 van de Gentse 
bisschop Maximilien-Antoine van der Noot de toelating om nagenoeg elke dag de mis 
te laten lezen in de private kapel op zijn kasteel in Lozer. Alleen op Pasen, Pinksteren, 
Onze-Lieve-Heer Hemelvaart, Allerheiligen, Kerstdag en op de feestdag van de 
patroonheilige van de kerk in Huise, mocht het niet. Hijzelf en zijn vrouw mochten 
hierbij aanwezig zijn en dit hun ganse leven lang12. Baron François wist in 1755 dat 
het gedaan was met zijn politieke loopbaan in Gent. Was hij van plan meer op zijn 
kasteel te vertoeven en heeft hij daarom die toelating gevraagd? We weten het niet. 

4.7.4 Uitzicht van de kasteelsite: op de kaart van Ferraris en in 
de nalatenschap van baron François-Albert 

Dankzij de kaart van Ferraris beschikken we over een merkwaardig zicht op de 
kasteelsite. Graaf Jozef de Ferraris (1726-1814) volgde een militaire opleiding aan 
het Hof van Oostenrijk, bekwam de graad van Generaal-Majoor, werd in 1767 
Directeur-Generaal van de Artillerie van de Oostenrijkse Nederlanden en werd in 
1773 bevorderd tot Luitenant-Generaal. Ais krijgsman deed hij keizerin Maria-
Theresia het belang inzien te beschikken over een nauwkeurige en gedetailleerde 
militaire kaart van de Oostenrijkse Nederlanden. Hij werd met de opdracht belast en 
liet de kaart opmaken, volledig op het terrein opgenomen, met de hand getekend en 
gekleurd, op schaal van plus/minus 1:11 520. 

Van 1771 tot 1778 werkte een ploeg van 70 militaire landmeters aan dit reuzenwerk. 
Hierbij werden zij geholpen door bestaande kaartboeken en door aanwijzingen van 
gidsen aangeduid door de lokale overheden. Het resultaat mocht gezien worden: een 
boek met 275 bladen van ongeveer 1,35 m op 0,85 m. Op één van die kaarten is de 
kasteelsite duidelijk te zien. We hebben ze uitvergroot. Navraag bij bevoegde 
instanties leerde ons dat er bij deze kaart geen enkele originele legende bestaat. Wel 
werd de kaart in 1965 in kleur heruitgegeven door het Gemeentekrediet van België. 
Dan heeft men geprobeerd zo goed mogelijk een legende te construeren. Ze bestaat 
uit 38 items en is niet altijd met zekerheid juist te interpreteren. Wat u op de kaart 
ziet, is een uitvergroting van de originele oppervlakte: ongeveer 1,5 cm x 1,5 cm. 

12. 	RAG, Arch. dF C 47 nr. 277. 
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Ferrariskaart der Oostenrijkse Nederlanden, Map IV kaart 37.1, Kaartenleeszaal Bibliotheek 
Universiteit Gent — Uitgegeven door Gemeentekrediet van België, 1965. 

Foto Wendy Vandeputte - Galgenberg 54 Gent. 

Kasteel 
	

15. Vijver 
Toegang: stenen brug 
	

16. Bomen maar geen fruitbomen 
Stenen brug 
	

17. Moestuin van het neerhof? 
Moestuin 
	

18. Neerhof met drie stenen gebouwen 
Moestuin 
	

19. Molenbeek 
Rij bomen 
	

20. Boomgaard 
Stenen gebouw: bergplaats gerief tuinier? 21. Heirweg, thans Kasteelstraat 
? 
	

22. Thans Appelhoekstraat 
9.? 

Stenen gebouw: paardenstal? 
Stenen gebouw: koetshuis met links de orangerie? 
Vijver? Moestuin? Thans schuur 
Torentje: staat er nog 
Stenen gebouw, is verdwenen 
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Baron François schreef zijn testament op 8 november 1779 en stierf op 8 februari 
1782. Voor de feodale goederen waartoe het kasteel en de kasteelsite behoorden, was 
er geen probleem. Volgens de wet was Maximilien-Joseph, de enige zoon, erfgenaam 
van aile feodale goederen. Daartoe behoorden: de baronie d'Huysse met het kasteel, 
zijn vijvers, zijn weiden, zijn park, zijn acht molens, alles samen tweeënvijftig 
bunders13. 

Voor het eerst spreekt het testament over vijvers en een park, wat overeenkomt met 
de kaart van Ferraris. Daarvan was nog geen spraak in het testament van de vorige 
kasteelheer François-Dominique. François-Albert was de eerste die de onmiddellijke 
omgeving van het kasteel een voor die tijd modem uitzicht gaf: met een park en 
vijvers. Over het uitzicht van het kasteel zelf weten we niets. Hoogst waarschijnlijk 
was het op dat moment nog een eerder klein kasteel zoals het na 1829 — jaar van de 
uitvinding van de fotografie — gefotografeerd werd (zie Hoofdstuk 6). 

4.8 	De onroerende bezittingen van baron François-Albert in 
Huise en omgeving 

In een document met titel Land Boek met Caerten, maar de kaarten zijn verdwenen, 
worden de onroerende eigendommen van baron François-Albert gelegen in Huise, 
Kruishoutem, Nazareth en Ouwegem opgesomd14. Het document is niet gedateerd 
en verdeeld in zes belopen. De grenzen van de 170 eigendommen worden, naar 
maatstaven van die tijd, nauwkeurig omschreven. Wel zijn ze dikwijls moeilijk te 
begrijpen, niet alleen omdat er niet meer bestaande namen van straten in voor-
komen, maar vooral wegens het regelmatig vermelden van toenmalige eigenaars. De 
volgende opsomming blijft dan ook een beetje mysterieus. Passages met de namen 
van de eigenaars van toen hebben we weggelaten. Niet aile oppervlakten zijn goed 
leesbaar. Na bedragen die we niet met zekerheid konden ontcijferen hebben we een 
vraagteken geplaatst. In ieder geval klopt het totaal over de zes belopen niet. 

RAG, Arch. dF C 9 nr. 161. 

RAG, Arch. dF C 46 nr. 239. Landboek met caerten. De goederen gelegen binnen de commune van Huysse, 
Cruyshautem, Nazareth en Auweghem competerende aen lbehorende aanl Mher François della Faille 
Baron der Baronie van Huysse, heere der prochie van Oijcke, etc., gedomicilieerd binnen de stad Gend. Ver-
deeld in ses Beloopen. We hebben even geaarzeld vooraleer dit document bij François-Albert (+ 1782) 
onder te brengen. Op het document zelf staat baron François. In de catalogus van het RAG is het inge-
deeld bij baron François-Albert. We geloven dat dit correct is. Wel is het merkwaardig dat er zowel van 
prochies ais van communes spraak is. Over communes wordt vooral gesproken vanaf de Franse Revolutie 
en de Ideinzoon van François-Albert heet ook François, maar dan François-Maximilien. 
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Eerste beloop op Huise-Lozer 
38 nummers met een totale oppervlakte van 33 bunders nul vierendelen en 22 
roeden of 47,39 ha. 
De kasteelsite wordt als volgt omschreven: "Nr. 1 Het casteel met zijn hovinge, 
plantagien en vyvers zoo en gelyck zelve gedepareert [?] gelegen heefi, met de beke die 
alsnu gevult is ende niet meer by de caerte aangewezen woord [wordt] met de getippelde 
Unie [gestippelde lijn] ...En west de alsnogexterende beke en de gevulde beke aangewezen 
met de getippelde Unie, zuyd ook nr. 2, west de heirstraete khans (een deel van de) 
Kasteelstraat] en nr. 2. Groot naer [na] aftrek d'helfd van de beke: 4 bunders 2 vieren-
delen en 47 roeden" of 6,62 ha.. 

Het neerhof is hierin niet begrepen, staat ais nr. 2 aangeduid en wordt ais volgt 
omschreven: "Eene behuysde hofitede genaemt het neerhof; noordoost, zuyd en west aen 
nr. I, ook een weynig naest den zuydwest hoek aen de heirstraete. Groot: [blijkbaar 4 
bunders want de twee vertikale streepjes staan juist onder de 4 bunders hierboven 
vermeld] 1 vierendeel en 25 roeden" of 6,18 ha. De precieze ligging van het neerhof 
wordt daarmee problematisch, want aile windstreken worden opgesomd. 

Tweede beloop op Huise-Lozer en op Kruishoutem 
36 nummers met totale oppervlakte 27 (?) bunders 3 vierendelen en 22 roeden of 
39,86 ha. 

Derde beloop op Huise-Lozer 
'behelzende' 23 nummers met totale oppervlakte van 34 bunders 1 vierendeel 95 (?) 
roeden of 49,44 ha. 

Vierde beloop te "Wijckhuysse, commune van Cruyshautem" 
38 nummers met totale oppervlakte 34 bunders 2 vierendelen 57 roeden of 49,67 ha. 

Vijfde beloop in de commune van Huise 
15 nummers met totale oppervlakte 7 bunders 2 vierendelen 8 (?) roeden of 10,78 ha. 

Zesde beloop op "de Wijck van Huysgavers bij de Leebeke binnen de commune 
van Auweghem en Huysse — Commune van Huysse" 
20 nummers met totale oppervlakte 12 bunders 3 vierendelen 72 roeden of 18,54 ha. 

Totaal 
170 al of niet behuisde percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 149 bunders 
3 vierendelen en 57 roeden. Maken we de som van de aantallen hectaren die we 
hoger berekenden, dan vinden we 215,68 ha. 
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Hoofdstuk V 

DE FRANSE REVOLUTIE: WOELIGE JAREN VOOR 

DE ADEL — KASTEEL ONDER SEKWESTER EN 

BEDREIGD MET CONFISCATIE I  

5.1 	Baron Maximilien (1724-1810) op de scheiding der tijden 

5.1.1 Ziekte maakt einde aan militaire loopbaan van baron Maximilien 

Geboren op 3 december 1724 beleefde baron Maximilien-Joseph het allemaal. Na 
gelukkige kinder- en jeugdjaren in het ouderlijk Hof van Fiennes in Gent, behaalde 
hij de graad van bachelor in beide rechten aan de universiteit te Leuven. Daarna 
droomde hij van een militaire loopbaan, nam deel aan verschillende oorlogen, kwam 
in 1759 ernstig ziek terug van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763), vroeg en bekwam 
ontslag uit het leger. Hij hield er een wankele gezondheid aan over, wat hem niet zal 
beletten zesentachtig jaar te worden. 

Na de dood van zijn twee broers bleef hij als enige zoon over om het geslacht della 
Faille d'Huysse voort te zetten. Op 29 april 1770, hij was toen vijfenveertig jaar, 
huwde hij met gravin Théodora de Thiennes. Het jaar daarop werd in Gent op 28 
maart 1771 hun enig kind François-Maximilien geboren. 

5.1.2 Onder Jozef II (1780-1790): de eerste voortekenen van de omwenteling 

Wellicht hebben behoudsgezinde tijdgenoten Jozef II aanvankelijk beschouwd ais 
een gevaarlijke excentrieke windhaan, wiens innovaties na hem geen lang leven 
beschoren waren. Vooral voor de kerk betekenden zijn ideeën een totale ommekeer: 
de contemplatieve orden werden afgeschaft, het huwelijk werd een burgerlijk 
contract onafhankelijk van elke kerkelijke rechtspraak, de bisschoppelijke seminaries 
werden gesloten en vervangen door één Algemeen Seminarie te Leuven. 

In de Oostenrijkse Nederlanden heerste op het platteland geen noemenswaardige 
anti-aristocratische stemming. De adel had vele redenen om zich te ergeren en 

1. 	Voor feiten en data betreffende de geschiedenis in strikte zin van de tak della Faille d'Huysse, verwijzen 
we naar de hoger vermelde familiegeschiedenis van Y. SCHMITZ, pp. 147-184. Het inkaderen van 
personen en gebeurtenissen in hun tijd evenals het opsporingswerk vermeld in de voetnoten, is van de 
huidige auteur. 
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oppositie te voeren. Zo was het vanaf 1784 om hygiënische redenen verboden om in 
een kerk begraven te worden. Meer nog, met zijn nieuwe bestuurlijke en rechterlijke 
hiërarchie kwam de keizer frontaal in aanvaring met de adel. Aile feodale rechtshoven 
werden met één pennetrek afgeschaft en de rechters moesten voortaan rechts-
geleerden zijn. Zo verloor de adel én veel functies én veel inkomsten onder de vorm 
van opgelegde boeten en confiscaties. Wie geloofde dat na de dood van Jozef II (t 20 
februari 1790) het tij zou keren, werd in zijn hoop gesterkt toen zijn opvolger 
Leopold 11 (1790-1792) de gemoederen kalmeerde door de hervormingen groten-
deels terug te draaien. 

Maar het soelaas was van korte duur. Deden de vele hervormingspogingen van 
keizer-koster Jozef II bij velen de wenkbrauwen fronsen, dan betekende de Franse 
Revolutie een ware maatschappelijke aardverschuiving. Tot voor kort was men 
gewend aan oorlogen met de ermee gepaard gaande plunderingen, brandstichtingen 
en verkrachtingen. Bij oorlogen werden conflicten uitgevochten tussen centrale 
staten, het waren internationale conflicten. De Franse Revolutie daarentegen was een 
interne maatschappelijke omwenteling die, ontstaan in Frankrijk, haar ideeën zocht 
te verspreiden bij de buren, onder andere bij ons in de Oostenrijkse Nederlanden. 

Eigendomsrecht, erfrecht en het recht om een adellijke titel te dragen: tijdens de 
Franse Revolutie bleef niets daarvan overeind. Voor de adel waren het benauwelijke 
jaren. Niet alleen haar titels stonden op het spel, maar zelfs hun onroerende bezit-
tingen. Zo was ook het kasteel in Lozer enkele jaren bedreigd. Hierna beschrijven we 
de verschillende fasen zoals ze zich bij ons in de Oostenrijkse Nederlanden voor-
deden. Maximilien was vierenzestig toen de revolutie uitbrak. In die bittere jaren kon 
hij de steun van zijn zoon François-Maximilien best gebruiken. 

5.2 	De Franse Revolutie — De Oostenrijkse Nederlanden een eerste keer 
bezet en later geannexeerd: kasteel in Lozer onder sekwester en 
bedrei gd met confiscatie 

5.2.1 De Franse revolutie in Frankrijk zelf 

De periode van de Franse revolutie bracht ingrijpende veranderingen met zich, eerst 
in Frankrijk zelf. Vanaf 1789 voerde de Wetgevende Vergadering de ene nieuwe wet 
na de andere in. Er kwam een einde aan de afzonderlijke vertegenwoordiging van de 
drie standen waaronder de adel. Bovendien kwam er een verbod voor de adel om in 
de toekomst nog openbare functies uit te oefenen. Deze wet schafte ook aile heerlijke 
rechten af waardoor de adel van een belangrijke zo niet haar belangrijkste bron van 
inkomsten beroofd werd. Het dragen van een adellijke titel werd zelfs verboden. 
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Daarmee was Maximilien voorlopig de laatste die zich baron d'Huysse mocht 
noemen (de titel kwam later wel terug). Dit raakte de edellieden in hun ziel. Maar er 
kwam nog meer. 

Zeer ingrijpend was de ingreep in het erfrecht. Tot dan kwamen aile leengoederen of 
feodale goederen, niet het foncier en niet de cijnsgronden, toe aan de oudste zoon. 
Het decreet van 15-28 maart 1790 schafte het eerstgeboorterecht, dat de 
erfopvolging van deze leengoederen regelde, af. De wet van 8 april 1791 verplichtte 
aile goederen in gelijke delen te verdelen onder de kinderen. Bedoeling was de 
concentratie van onroerend goed geleidelijk te laten uitdoven. 

Veel Franse edellieden ontvluchtten dan ook inderhaast hun land. Ook daarop 
kwam een antwoord. Op 15 september 1792 besliste men aile in Frankrijk verlaten 
goederen onder sekwester te plaatsen. Ondertussen waren aile kerkelijke goederen 
reeds geconfisqueerd. Op 22 september 1792 riep men de republiek uit. 

5.2.2 De Oostenrijkse Nederlanden een eerste maal bezet door de Fransen — 
Terugkeer van de Oostenrijkers 

Bij ons in de Oostenrijkse Nederlanden werden de Franse émigrés gastvrij ontvangen 
door onze adel en onze aristocratie, ook in het familiehotel Hof van Fiennes in Gent. 
In die kringen beschouwde men de troebelen van voorbijgaande aard, het zou wel 
koelen zonder blazen. Maar dat een aantal edellieden zich in de Zuidelijke of 
Oostenrijkse Nederlanden gingen vestigen, irriteerde de Franse opstandelingen 
uitermate. Ze verldaarden dan ook de oorlog aan de Oostenrijkse keizer Frans II, 
opvolger van Leopold II (t1792). Op 6 november 1792 versloeg generaal 
Dumouriez de Oostenrijkers bij Jemappes. Daarmee begon ook bij ons de ellende 
voor de adel. 

Het was dan ook een grote opluchting toen op 19 maart 1793, dus na amper vier 
maanden bezetting, de Oostenrijkers op hun beurt te Neerwinden de Fransen 
versloegen. Daarmee kwam een einde aan de eerste annexatie waartoe de Fransen 
enkele weken eerder hadden besloten. Voortaan terug business as usual moet ook de 
administratie gedacht hebben. In Huise ontving men op 10 juni 1793 de berekening 
voor de belastingen op de oogst van het jaar 1793, de Ommestelling2. 

Een ommestelling was een uitgebreid systeem van berekeningen waarmee men de 
belastingen van elke ingezetene vaststelde. Hierin lezen wij: " Wijk van Lozer ... den 
Heere Baron van Huysse: 19 bunders, 2 vierendelen en 78 roeden", dit was de 
oppervlakte waarop belastingen geheven werden, en verder "246 guldens, 3 stuivers 

2. 	GAZ, Dood Archief Doos 16. 
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en 9 denieren", dit was de belasting die erop moest betaald worden. Alleen Pieter 
Joannes D'Huyvetter doet baron Maximilien concurrentie aan: "19 bunders, 2 
vierendelen en 43 roeden; 245 guldens, 2 stuivers en 4 denieren" 

5.2.3 De tweede Franse bezetting— Annexatie en invoering ideeék van 
de revolutie — Kasteel onder sekwester en bedrei gd met confiscatie 

Een zucht van opluchting duurt niet lang, ook toen niet. Op 26 juni 1794 kwamen 
de Fransen terug na hun overwinning bij Fleurus. Onze adel emigreerde massaal. 
Baron Maximilien heeft niet op de Fransen gewacht. Nog voor hun aankomst was 
hij met de barones en hun zoon François uit Gent vertrokken om zich voorlopig over 
de Rijn, en dus `buiten schot', te vestigen. Na de onthoofding van Robespierre (27 
juli 1794) keerde een deel van de adel terug, maar baron Maximilien vond het nog 
te heet onder de voeten en wachtte voorlopig af. Op 1 oktober 1795 kwam de 
annexatie waarmee aile hoger vermelde Franse wetten ook bij ons werden ingevoerd. 
Dit keer was het dus wel gemeend. 

Ondertussen bevond het kasteel van borger [burger] della Faille, adellijke titels waren 
verboden, zich onder sekwester en werd bewaakt op kosten van de prochie Huise. Bij 
het lezen van het woord prochie moeten we in dit verband helemaal niet denken aan 
kerk en pastoor. Parochie betekent in deze context zoveel ais gemeente en 
gemeentelijk bestuur. Aile correspondentie vanwege de autoriteiten begon dan 
steevast met Liberté, Egalité of met Viyheid, Gelykheid. Soms heeft men bij het lezen 
van een brief de indruk dat de betrokken klerk zich bijna verslikt in zijn pen, want 
iedereen van hoog tot laag moest hij plots met borger aanschrijven. 

We vonden een opdracht tot betaling voor de wacht in het kasteel gedateerd op 15 
december 1794: "De municipaliteyt [gemeentebestuur] der prochie en de commune 
van Huysse ordinneert [beveelt] aen borger Josephus Van Brabandt, griffier der prochie 
van Huysse ende onanger der commune van Huysse, te betaelen aen borger Joseph 
Colbrandt, officier deezer prochie, de somme van tweeënveertig livers [Franse munt 
tijdens de revolutie], over seven daegen en nachten te waeken de meubelen in 't casteel 
van den borger Della Faillie, ... , in de maend july 1794. Actum 15 septembre 1794 
auden styl" 3. Getekend o. a. door C. Devriese. Op 27 december 1794 heeft Joseph 
Colbrandt op hetzelfde document getekend voor ontvangst. 

3. 	GAZ, Dood Archief Doos 16. Met auden soli of oude stijI bedoelt men de Gregoriaanse kalender zoals 
die gebruikt werd v66r de Franse Revolutie en zoals we die nu nog kennen. Tijdens de Franse Revolutie 
gold officieel de republikeinse kalender. Nieuwjaar viel op 22 september. Een jaar bestond uit 12 
maanden van elk 30 dagen waarbij men nog 5 of 6 dagen voegde naargelang het al dan niet een 
schrildœljaar betrof. Elke maand bestond uit 3 weken van elk 10 dagen. Bedoeling was elke herinnering 
aan het christendom uit te wissen. 
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Bij een later opgemaakt systematisch overzicht van de effectief uitgevoerde 
betalingen staat in de rand geschreven: "Is gebeurd ten tyde van het sequestre der 
goederen van borger Dellafaille" 4. 

De Fransen waakten over de condities waarin hun troepen moesten opereren. 
Paarden, wagens, hooi en stro werden opgeëist. Op het kappen van hout was men 
bijzonder streng. 
De borgers van Huise ondergingen dit alles met tegenzin. Vooral 's winters maakte 
men van de nood een ondeugd en kapte men in het geniep het noodzakelijke hout 
voor de verwarming. Op 28 januari 1795 werd hierover zelfs "een expresse vergaeder-
inge van de municipaliteit der prochie van Huise" gehouden in aanwezigheid van 
" borger Phillippus Jacobus De Baets, agent national deezer prochie, benevens hem ende 
twee Fransche soldaten" . 

Bij verschillende inwoners was men op onderzoek geweest naar verdoken 
aanwezigheid van gekapt hout en op die bijeenkomst las men de processen-verbaal 
voor. Zo werden ten huize van Joannes Francies De Schampheleire zowel in de 
kamer ais op de zolder "veertien busschen groen onbehoorelyk [wat niet behoorde of 
mocht gekapt worden] hout met eenige pertsen [dikke stokken] ende andere 
ongebonden tacken" , gevonden. Hij verklaarde het zelf gekapt te hebben in de bossen 
van den baron Dellafaille. Dat was natuurlijk een inbreuk op de geldende regels, een 
contraventie. Hij werd dan ook veroordeeld binnen de drie dagen de voorgeschreven 
boete te betalen. Waaruit die boete bestond, staat niet vermeld. 

Op 10 mei 1795 ontving men te Huise het verzoek van de Commissaris van Oorlog 
Chavaux, om aile brandhout dat zich in de woningen van de émigrés bevond naar het 
militair magazijn te brengen en daarvan onmiddellijk een proces-verbaal te maked. 
Blijkbaar was de municipaliteit daarmee niet bijzonder haastig, want op 2 juni 1795 
zond dezelfde instantie een nieuw verzoek om al het brandhout "uyt het boven gezeyde 
casteef' naar het militair magazijn te transporteren7. 

Ook dat hielp niet want drie dagen later kreeg men te Huise een nieuw schrijven met 
een dringende en dreigende herinnering. Men was grotelijks verwonderd "dat er geen 
meerdere quantiteyt ais de dry kleine voerkens zouden geéxisteerd hebben in 't casteel 
van den baron van Huysse". En verder dreigend: "op pyne van personele verantwoording 
emmers [immers?[ militaire executie". Vooral het laatste begreep men goed, want op 

GAZ, Dood Archief Doos 16. 

GAZ, Dood Archief Doos 16. 

GAZ, Dood Archief Doos 17. 

GAZ, Dood Archief Doos 17. 

GAZ, Dood Archief Doos 17. 
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17 juni 1795 kreeg men te Huise een ontvangstbewijs van "tachentigh blokken uyt het 
casteel van den baron der selve prochie" 9. 

De Franse autoriteiten wilden een nieuw bestuur samenstellen van "de commune van 
Huysse" en vroegen daarom op 5 augustus 1795 de namen van aile inwoners evenals 
van aile notabelen. Vermits de plaats van burgemeester (meyer) vacant was, 
ontvingen ze graag de namen van negen personen die de revolutie gezind waren en 
die de gepaste bekwaamheid bezaten om meyer te worden. Daarnaast wilden ze ook 
nog de namen van achttien inwoners die capabel geacht werden de gemeente te 
besturee. Drie dagen later volgde het antwoord. Op de lijst is uiteraard geen della 
Faille te bespeuren". 

5.2.4 Het kasteel verhuurd na openbare veiling aan Claude van Themsche 
die optrad in naam van baron Maximilien 
Terugkeer baron François en daarna van baron Maximilien 

Ondertussen was, omwille van de afwezigheid van baron Maximilien, het kasteel in 
beslag genomen door de bezetter. Waarschijnlijk was het zijn bedoeling het goed te 
confisqueren en te verkopen. Maar omwille van de vijandige stemming ten aanzien 
van de bezetter en ook door het overaanbod van aangeslagen goed, verwachtten de 
Fransen een te geringe opbrengst. Op 20 juni 1795 besloten ze dan maar het goed 
per opbod te verhuren. Claude van Themsche, ontvanger van de domeinen van de 
baron d' Huysse en griffier van de baronie, slaagde er in na heel wat onderhandelen 
met de Fransen die te veel vroegen, tot een akkoord te komen over de prijs: 8 075 
Franse ponden12. Dit alles gebeurde in overleg met de eigenaars, want op 3 
september daarop betaalde de teruggekeerde François, zoon van Maximilien, de 
gevraagde som. 

Enkele weken nadien keerden ook Maximilien en zijn vrouw terug. Ze konden hun 
ogen niet geloven. In Gent vonden ze het hotel de Fiennes onbewoonbaar, 
geplunderd en herschapen in een confectieatelier. In Lozer hadden hun bossen zwaar 
te lijden van enorme kappingen door de Fransen. Maximilien zat in een uitzichtloze 
situatie. De inkomsten van hoogpointer was hij kwijt evenals die van zijn heerlijke 
rechten. Tot overmaat van ramp werd hij overmatig belast. Op 10 december 1795 
taxeerde een gedwongen lening' hem op 2 900 Franse ponden. Tijdens zijn 
afwezigheid werd hij het jaar voordien op 20 augustus belast tegen 20 000 ponden 
tournois. Op 13 juni 1796 volgde een nieuwe belasting van 1 100 ponden tournois. 

GAZ, Dood Archief Doos 17. 

GAZ, Dood Archief Doos 17. 

GAZ, Dood Archief Doos 17. 

RAG, Arch. dF C 14 nr. 425. 
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Maximilien heeft al deze sommen betaald. Daartoe was hij genoodzaakt te lenen. Of 
gaf hij veiligheidshalve de indruk er krap voor te zitten? 

Baron Maximilien had daarmee nog het laatste niet gezien. Op 8 november 1795 
werd ten gevolge van de annexatie ook bij ons de adel officieel afgeschaft. Op 29 
november 1797 verloren de edellieden zelfs hun burgerrechten. Wettelijk was hij 
geen baron meer, maar in Huise waar hij een groot deel van het jaar woonde, bleef 
hij baron voor zijn boeren. Hij stierf in Gent op 6 december 1810. Hij had de 
gezegende leeftijd van 86 jaar bereikt. Eén van zijn laatste wensen was begraven te 
worden in een nog aan te leggen familiegrafkelder tegen een buitenmuur van de kerk 
van Huise. Zoals reeds gezegd was het sedert het decreet van Jozef II van 26 juni 
1784 verboden zich in een kerk te laten begraven. In 1900 werd bij de restauratie en 
de reconstructie van de kerk van Huise de grafkelder definitief gesloten. 

5.3 	Napoleon: eerst grote verzoener en daarna onbezonnen krijgsheer 

5.3.1 Napoleon geefi-  adel gedeeltelijk eerherstel en richt rijksadel op 

Baron François was dus begin september 1795 teruggekeerd om confiscatie van de 
familiale goederen, waaronder de kasteelsite, te vermijden. Ongetwijfeld hield hij 
zich op de achtergrond. Hoopvol zag hij de staatsgreep van Napoleon gebeuren op 9 
november 1799. Napoleon trad van meet af op ais verzoener. Op 27 december 1799 
schonk hij de adel haar burgerrechten terug en op 26 april 1802 nam hij zelfs een 
algemene amnestiemaatregel. In de Code Civil van 1804 behield hij wel het beginsel 
de erfgoederen onder aile kinderen gelijk te verdelen. In 1806 voerde Napoleon een 
nieuwe rijksadel in13  en stelde voor een heel beperkte groep het majoraat terug in. 
"Alleen wie over een onroerend vermogen met een jaarinkomen van 15 000 F beschikte 
kon de erfelijke binding van zijn adellijke titel aan het familiaal inkomen aanvragen" 14. 
Hiermee wijzigde Napoleon het erfrecht van de revolutie. 

"In frite kwam de vermogenspositie van de Belgische adel versterkt uit de revolutionaire 
periode. De revolutionaire maatregelen brachten de minst vermogende edelen de meeste 
schade toe. Ongeveer één derde van de adel werd het slachtoffer van de revolutionaire 
beroering. Bij de restauratie trad de adel dan ook sterker dan ooit naar voren, daar alleen 
de rijkere families de revolutiejaren hadden overleefd. Wie vooral grond bezat, kwam er 
het beste uit: het vermogen bleef onaangetast, terwij1 de afichaffing van de heerlijke 
rechten en tienden door de stijging van de pacheijzen werd gecompenseerd. Tot de grote 

P. JANSSENS, `Flet lot van de Belgische adel in de revolutiejaren 1789-1799', P.  109 in: De Achttiende 
Eeuw, Amsterdam, Holland Universitaire Pers, 1996 (Documentatieblad van de Werkgroep Acht-
tiende Eeuw — nr. 28). 

Zelfde artikel, p. 116. 
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verliezers behoorden de marginale renteniers en de edelen die veel overheidspapieren in 
portefeuille hadden" 15  . De familie della Faille d'Huysse bezat vooral grond. 

5.3.2 Baron François (1771-1835) wordt burgemeester van Huise en 
houdt zich verder gedeisd 

En nu terug naar François. Geboren te Gent op 28 maart 1771 blijft hij enig kind. 
Op 7 februari 1797 huwt hij in Gent met Marie-Julie van Rockolfing. Wellicht 
gebeurde dit clandestien, want de priester was niet be&ligd. Zonder al te veel op te 
vallen neemt hij enkele lokale publieke functies op zich. Op 2 januari 1804 wordt hij 
aangesteld tot Raadsheer Schatter van de Berg van Barmhartigheid in Gent. Op 19 
april 1804 is hij reeds burgemeester van Huise en blijft dit tot aan zijn dood. 

Op 11 augustus 1800 bezat François een paspoort voor binnenlandse verplaats-
ingen'6. Dit was geldig voor één jaar. Trad Napoleon op als verzoener en ais hersteller 
van de binnenlandse vrede, toch moest François in het begin op zijn tellen letten. 
Napoleon lag namelijk overhoop met de paus Pius VII tot hij in 1801 een Concor-
daat met de kerk sloot. In het katholieke Vlaanderen was het dan ook riskant zich te 
nadrukkelijk aan de zijde van het nieuwe bewind te scharen. Wel was het zo dat onze 
provincies sedert 18 oktober 1797 (verdrag van Campo-Formio) officieel bij 
Frankrijk hoorden, maar baron François had al zoveel spectaculaire veranderingen 
meegemaakt. 

Op zijn paspoort voor het binnenland, uitgereikt in Huise op 29 april 1813, staat ais 
beroep propriétaire'7  Nochtans was hij maire. Dit paspoort heeft hij niet 
ondertekend. Op de plaats waar zijn handtekening had moeten staan, heeft Petrus 
Hoggermont zijn (eigen) naam geschreven. Maar diens naam is met dezelfde pen 
geschrapt. Dat Baron François niet ondertekende heeft mogelijks te maken met de 
internationale politieke situatie. De datum 29 april 1813 yak tussen januari 1813 
wanneer Napoleon na het debacle in Rusland overhaast uit Moskou terugkeert naar 
Parijs en 19 oktober 1813 datum waarop hij de slag van Leipzig verliest. Betrouwde 
Baron François de situatie niet? 

De nauwkeurige persoonsbeschrijving of het signalement vermeld: grootte 1 m 74 cm, 
haar kastanjebruin evenals zijn baard, blauwe ogen, lange neus, bleek en ovaal 
gezicht. Bovendien had hij een litteken op zijn rechter wang. Met dit paspoort kreeg 
hij de toelating om naar Brussel te reizen18. 

Zelfde artikel, p. 117. 

GAZ, Dood Archief Doos 15. 

GAZ, Dood Archief Doos 15. 

GAZ, Dood Archief Doos 15. 
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Na zijn ontsnapping van op het eiland Elba verscheen Napoleon nog gedurende 
honderd dagen op het toneel. Na zijn verlies in Waterloo in 1815 verdween hij 
voorgoed van de scene en in de anonimiteit op het eiland Sint-Helena. 

5.4 	Baron François della Faille d'Huysse wordt belangrijk 
politiek personage, eerst in het Koninkrijk der Nederlanden en 
nadien in het Koninkrijk Belgié 

5.4.1 Baron François wordt lid van de Tweede Kamer in het Koninkrijk 
der Nederlanden en Kamerheer aan het hof van Willem I 

Een Generale Akte van het Congres van Wenen hield het Koninkrijk der 
Nederlanden boven de doopvont. Koning Willem I lier er nier veel gras over groeien. 
En baron François evenmin. Op 25 november 1815 reikte de gemeente Huise aan 
François een nieuw paspoort uit op zijn persoonlijke vraag. De autoriteiten hadden 
de tijd niet gehad om een volledig nieuw ontwerp te maken. Men gebruikte ais 
model de oude Franse invulformulieren, schreef rechts bovenaan De par Sa Majesté 

le Roi des Pays-Bas, behield de linkerkolom met het in te vullen signalement, liet 
l'arrêté du 18 Août 1814 staan, schrapte één op de drie keren De'partement de l'Escaut 
en verving dit in potlood door province de Hollande, vulde voor de gestalte van baron 
François cinq pieds et sept pouces en voor de leeftijd quarante-un ans, in. 

Er staat wel degelijk quarante-un ans alhoewel hij vierenveertig was (geboren op 3 
maart 1771). Als beroep kwam er Membre des Etats-Généraux. De administratie had 
Mons. Le Baron Dellafizille d'Huysse ingevuld. Onnodig te zeggen dat hij onder-
tekende met Le Baron Dellafaille d'Huysse. Ais domicilie staat commune d'Huysse 
ingevuld". Hij was een druk bezet man en kan onmogelijk veel op zijn kasteel 
aanwezig geweest zijn. 

Hij bezat onmiskenbaar politieke talenten en politieke ambities. De Generale Staten 
hadden tot taak een voorstel van Grondwet goed te keuren en 1603 notabelen uit de 
zuidelijke provincies werden door koning Willem I aangeduid. Baron François was één 
van hen. Na de goedkeuring van de Grondwet werden de leden van de Tweede Kamer 
in afwachting van verkiezingen, voor de eerste drie jaren aangeduid door koning 
Willem I zelf. Oost-Vlaanderen mocht tien leden leveren en daartoe behoorde baron 
François. Tot voor de Belgische onafhankelijkheid in 1830 werden de leden nadien 
telkens aangewezen door verkiezingen. De enige die telkens verkozen werd, was baron 
François. Het algemeen kiesrecht bestond toen natuurlijk niet. 

19. GAZ, Dood Archief Doos 15. 
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Paspoort van baron François uitgereikt te Huise op 25 november 1815. 
Het betreft een reconstructie. De linkerrand en de rechterrand hebben we afgesneden. 

De werkelijke afmetingen zijn: 41 cm op 39 cm. 
GAZ, Huise - Dood archief, Doos 15. 
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Baron François was onder andere betrokken bij de redactie van de nota over de 
Belgische staatsschuld. Hij moet Willem I in goede zin opgevallen zijn, want ten 
laatste in 1818 werd hij Kamerheer des Konings benoemd. Hij verwierf ook het 
nodige maatschappelijk gezag. Zo was hij was lid van de Adellijke Ridderorde, lid 
van de Provinciale Staten van Oost-Vlaanderen, lid van de Tweede Kamer, Kamer-
heer van de Koning, burgemeester van Huise, Ooike en Ouwegem en vanaf 1817 tot 
zijn ontslag in 1830 lid van de Gentse gemeenteraad. Via afspraken liet hij zich als 
burgemeester geregeld vervangen. 

De Grondwet kende echter veel gebreken, Willem I eigende zich te veel macht toe 
en was eigengereid en koppig. Toen baron François zich verzette tegen een 
bespreking van het Burgerlijk Wetboek in een geheim comité, had hij het verbrod 
bij de koning. Deze wilde hem niet meer zien aan het hof en in de loop van 1821 
werd hij enkel titulair Kamerheer. 

5.4.2 Baron François wordt senator in het onafhankelijke 

Er ontstond beroering in de zuidelijke provincial rond de vrijheid van pers en van 
onderwijs. Op de strijd voor de onafhankelijkheid van Belgié gaan we hier niet verder 
in. Op 6 november 1832 werd baron François senator gekozen voor het arrondisse-
ment Gent. Hij beperkte zich niet tot in het parlement czitten'. Ellenlang is de lijst 
van zijn activiteiten ais parlementair. Hij kwam tussen over de grondbelastingen, de 
oprichting van handelsgerechtshoven te Brugge en te Kortrijk, over de bedelarij, over 
het wegenprogramma van de verschillende provincies, bij de redactie van de wet over 
de gewassen, over de belastingsheffing, over de naturalisatie van personen geboren in 
de noordelijke provincies en woonachtig in Belgie. Hij was verslaggever bij het 
opstellen van het budget van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij nam deel 
aan de discussies over het budget dat voorzien werd voor de aanleg van de eerste 
spoorweg Mechelen-Brussel, aan de besprekingen van de wet op de onderwijs-
instellingen voor doofstommen, aan de bespreking over herstelling van de kerken, 

En dit alles in minder dan drie jaar. Waarschijnlijk had dit alles te veel van zijn 
krachten gevergd. Hij zetelde tot aan zijn dood op 11 mei 1835 en werd drie dagen 
later in Huise begraven. De baron en de barones hadden goed geboerd! Door 
erfenissen of door aankopen hadden hij en zijn vrouw een bezit aan vastgoed 
verzameld dat veel groter was dan wat de familie della Faille d'Huysse bezat op het 
einde van de achttiende eeuw. 
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5.4.3 Het probleem van de verdeling van de nalatenschap van baron François 

Baron François liet vijf kinderen na: vier zonen en één dochter. In vergelijking met 
de verdeling van erfenissen tijdens het Ancien Régime, dus voor de Franse Revolutie, 
waren er twee grote juridische verschillen. Toen kwamen aile feodale goederen, in 
ons geval onder andere het kasteel, de bijgebouwen, het park en de vijvers, toe aan 
de oudste zoon en nu moest alles gelijk verdeeld worden over aile kinderen. Boven-
dien was in het Ancien Régime het fideï-commis toegelaten en nu niet meer. De 
weduwe of douairière, die wilde beletten dat de kasteelsite of een deel et-van in 
vreemde handen kwam, bijvoorbeeld door een openbare verkoop, stond voor een 
groot probleem. Daarover in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk VI 

BARONES MARIE-JULIE VAN ROCKOLFING 

(1770 - 1844) STICHTERES VAN 

HET FIDEÏ-COMMIS D'HUYSSE 

61 	Het fideï-commis van barones Marie-Julie van Rockolfing 

Barones Marie-Julie van Rockolfing overleefde haar man nog negen jaar. Bij het 
overlijden van baron François in 1835 was ze, zoals reeds gezegd, bewust van het 
gevaar van verbrokkeling dat het patrimonium hep bij de verdeling van de erfenis. In 
het bijzonder wilde ze ten allen prijze het voortbestaan verzekerd zien van het domein 
Huise zoals het in 1736 gevormd was in een baronie door François-Albert. Van hun 
vijf kinderen, vier zonen en een dochter, was in 1835 nog niemand gehuwd. In haar 
visie moest de kasteelsite bij elke generatie toekomen aan de oudste zoon, de chef de 
famille. Die diende bovendien over voldoende inkomsten te beschikken om de site 
naar behoren te onderhouden. Pas dan kon hij met de nodige luister in de gemeente 
Huise een publieke roi spelen en een aanzien verwerven dat de traditie voortzette van 
eertijds de heren van Huise. 

Barones Marie-Julie van Rockolfing wist zeer goed wat ze wilde en beschikte 
bovendien over het nodige gezag bij haar kinderen. Op 17 augustus 1835, drie 
maanden na het overlijden van haar man, ondertekenden haar vijf kinderen evenals 
zijzelf, voor notaris Christiaens uit Ouwegem, een akkoord om voor onbepaalde tijd 
in onverdeeldheid te blijven. Elk van de ondertekenaars kon ten allen tijde hieraan 
een einde stellen, mits een vooropzeg van minstens zes maanden. Men besliste het 
patrimonium voorlopig collectief te beheren. Dit was maar een eerste stap. 

Tijdens het collectief beheer kocht men talrijke onroerende goederen aan, onder 
andere 21 ha 68 a 80 ca te Huise van Prins de Ligne op 18 september 1839. De 
uiteindelijk te verdelen erfenis van de baron en de barones bevatte niet minder dan 
826 onroerende eigendommen: boerderijen, huizen, gronden (1600 ha), weiden en 
bossen (300 ha). 

Op voorstel van barones Marie-Julie van Rockolfing werd op 1 juli 1837 voor de 
Gentse notaris Eggermont het fideï-commis d'Huysse gesticht. Uit de erfenis werden 

1. 	Behalve voor punt 6.8 "En het kasteel van Lozer?"verwijzen we naar hoger vermelde familiegeschiedenis 
van Y. SCHMITZ, pp. 181-241. 
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het kasteel, het park, de vijvers, de bijhorende gebouwen en drie belendende boer-
derijen, waaronder het neerhof, gelicht. De totale oppervlakte hiervan bedroeg 42 ha 
60 a en 50 ca. Bedoeling was dit ais één geheel buiten de verdeling te houden en aan 
de oudste zoon te schenken. Die moest het later op zijn beurt overmaken aan de 
volgende chef de famille. De ondertekenaars, de vijf kinderen en de barones weduwe, 
engageerden zich op hun erewoord de verbintenis na te komen. 

Op 26 juli 1837 volgde het noodzakelijke sluitstuk: de schenking onder levenden 
van het voorwerp van het fideï-commis aan de oudste zoon baron Adolphe door de 
andere ondertekenaars. De uitvoering van het akkoord, het fideï-commis d'Huysse, 
hing volledig af van de trouw aan het gegeven woord. Elk van de zonen heeft zich 
aan het gegeven woord gehouden zelfs ais ze getrouwd waren. Een jaar later, op 18 
juli 1838, stierf de dochter Adèle. 

Voor aile veiligheid werd er veel later, Edouard (+1866) was toen reeds overleden, 
een addendum aan toegevoegd. Het fideï-commis stipuleerde dat het hoofd van de 
familie van de volgende generatie, die de goederen beschreven in het fideï-commis 
zou verkrijgen, telkens de oudste zoon moest zijn. Maar wat ais een generatie geen 
enkele zoon had? Het probleem stelde zich niet onmiddellijk. Weliswaar hadden 
Adolphe en Hippolyte geen kinderen maar Gustave had wel een zoon. 

Adolphe was beducht voor problemen in de toekomst en samen met zijn nog in leven 
zijnde broers Hippolyte en Gustave, ondertekende hij een bijvoegsel bij het vroeger 
gesloten fideï-commis. Het liet afwijkingen toe in geval er geen `oudste zoon' was: 
"Bien que les contractants aient entendu que les clauses de l'Acte qui précède devaient être 
exécutées exactement, ils ont admis néanmoins que si des circonstances imprévues amenaient 
l'impossibilité d'exécuter fidèlement toutes ces clauses sans s'exposer à des difficultés judiciai-
res, elles pourront dans ce cas, être modifiées autant que la nécessité le commendera" 

Eenvoudig uitgedrukt, in geval van nood kon ook een dochter of zelfs verder 
familielid de onroerende goederen opgesomd in het vroegere fideï-commis ver-
krijgen. Beide gevallen deden zich ook werkelijk voor toen barones Agnes en later 
baron Bernard de betrokken goederen verkregen. 

62 	Barones Marie-Julie van Rockolfing en haar vier zonen 
bouwen een kerk in Lozer 

Op een gewone zondag konden de bewoners van het kasteel `thuis' de mis bijwonen. 
Maar Lozer was een ldein gehucht en zijn inwoners dienden zich te verplaatsen naar 
de parochiekerk van Huise op enkele kilometers daar vandaan. Barones Marie-Julie 
van Rockolfing vond het wenselijk ter plaatse in Lozer een kerk te laten bouwen. 
Hun moeder kennende waren haar vier zonen onmiddellijk aldtoord. In 1842 legde 
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de jongste zoon Edouard de eerste steen. De barones stierf op 18 september 1844 en 
heeft de voltooiing van de kerk niet mogen beleven. De tekst in een glasraam in de 
tribune van de familie della Faille d'Huysse herinnert aan haar initiatief: "Marie-Thérèse 
[eigenlijk heette ze Marie-Julie] van Rockolfing en haar vier zonen bouwden deze kerk. 
Het jaar Onzes Heeren 1844". 

Door haar autoriteit heeft ze een onuitwisbare stempel gedrukt op de familie della 
Faille d'Huysse, op het voortbestaan van de kasteelsite in de handen van één persoon, 
de chef de famille, en op de verbondenheid van die chef de famille met Lozer en Huise. 

63 	Baron Adolphe (1798-1873) integreert zich volledi g 
in Huise waar hij 27 jaar burgemeester is 

Heel vroeg toonde baron Adolphe interesse voor de politiek. Toen de Gentse krant 
Le Catholique van 20 tot 30 november 1828 een petitie organiseerde voor pers-
vrijheid en vrijheid van onderwijs was hij, al of niet geïnspireerd door zijn vader, één 
van de eerste ondertekenaars. 

Van 30 mei 1833 tot 9 juni 1835 was hij volksvertegenwoordiger voor het arrondis-
sement Gent. Toen een dispuut over het benoemingsrecht van burgemeesters het 
katholieke kamp verdeelde, werd hij niet meer herkozen. Hij verlegde zijn ambities 
naar de gemeente en de provincie. Op 29 september 1836 werd hij ais kandidaat 
verkozen op de provincieraadslijst. En op 5 juli 1864 werd hij zelfs voorzitter van de 
provincieraad. Hij zal dit blijven tot 1870 wanneer hij besluit zich geen kandidaat 
meer te stellen. 

Ondertussen huwde baron Adolphe op 23 juni 1837 met Adelaïde-Marie de 
Kerchove. Vermits zijn moeder nog leefde en het kasteel betrok, nam het koppel zijn 
intrek in Gent. Dankzij de gift onder levenden (26 juli 1837) als sluitstuk van het 
fideï-commis was hij vanaf dan de naakte eigenaar van het kasteel, het park, de vijvers 
en drie nabijgelegen boerderijen. De douairière behield het vruchtgebruik van de 
kasteelsite tot haar overlijden in 1844. Bij de definitieve verdeling kocht Adolphe de 
meubels van het kasteel en de kapel. Hierna nam hij definitief zijn intrek in zijn 
kasteel. Vanaf dan werd Huise zijn legale verblijfplaats al trok hij winters wel naar 
Gent om de koude maanden te ontlopen. 

Op 30 juli 1846, na de dood van burgemeester De Vriese opvolger van baron 
François, werd baron Adolphe bij koninldijk arrest tot burgemeester van Huise 
benoemd. Hij zou het blijven tot op de dag van zijn afsterven in 1873. Ook dat lag 
ongetwijfeld in de bedoelingen van barones Marie-Julie van Rockolfing. 
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Adolphe en na hem Gaëtan-Adolphe evenals diens dochter Agnes, integreerden zich 
volkomen in de landelijke gemeente Huise waar ze respectievelijk ruim 27 jaar, 52 
jaar en 44 jaar burgemeester waren. Alles samen kon Huise zich ruim 124 jaar 
ononderbroken op een burgemeester della Faille d'Huysse beroemen. De korte 
periodes tussen twee overlijdens en die waarin Gaëtan en Agnes onterecht door de 
bezetter afgezet waren, hebben we niet in rekening gebracht. De familie della Faille 
d'Huysse heeft dan ook een onuitwisbare stempel gedrukt op de geschiedenis van de 
gemeente Huise. 

Tijdens de catastrofale jaren 1845-1851 had Adolphe als burgemeester en provincie-
raadslid de handen vol. Desastreuze oogsten van rogge en aardappelen veroorzaakten 
eerst typhus en daarna cholera. De bevolking werd wanhopig en duizenden emig-
reerden naar Noord-Frankrijk, de Verenigde Staten en Canada. Gustave engageerde 
zich in de christelijke caritas en werd de eerste voorzitter van het Sint-Vincentius 
genootschap in Gent. 

Het leven te lande was doordesemd met uitingen van de katholieke cultus. Hierin 
nam de familie della Faille d'Huysse in Huise en in Lozer op haar niveau het 
voortouw. Na de laatste mislukte oogst in 1851 schonken baron Adolphe en zijn 
vrouw aan de kerkfabriek van Huise uit dankbaarheid een grote klok. De afbeel-
dingen van Sint-Petrus, patroonheilige van de kerk en de wapenschilden van de 
families della Faille d'Huysse en de Kerchove, waren in het brons gegrift. We 
schrijven 'waren', want tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de klok 
naar beneden gehaald, meegenomen en gesmolten. 

De kerk en de pastorie van Lozer waren nog altijd eigendom van Adolphe en zijn vrouw. 
Op 26 juni 1855 schonken ze deze aan de kerkfabriek van Lozer. Ais tegenprestatie 
diende de pastoor daar jaarlijks in de maand april zes gewone missen op te dragen voor 
de in de akte aangeduide personen. En dit tot in der eeuwigheid. Anderhalf jaar later 
volgde een nieuwe gift: een stuk grond groot 28 aren en 76 centiaren, bestemd voor de 
inrichting van een kerkhof en een tuin bij de pastorie van Lozer. 

Op 10 september 1856 werd Adolphe Ridder in de Leopoldsorde, een ereteken dat 
toentertijd met mondjesmaat uitgereikt werd. 

64 	Baron Adolphe duidt baron Gaaan, zoon van baron Gustave, 
aan ais volgende kasteelheer 

Nieuwe heren maken nieuwe wetten en in het jonge België rees twijfel onder de vier 
broers over het behoud van de titel van baron(es) bij hun nageslacht. Daarom vroeg 
Adolphe samen met zijn drie broers het recht om allen, evenals hun nakomelingen, de 
titel van baron(es) te mogen dragen. Jets waarin Leopold I op 4 januari 1843 toestemde. 
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Baron Adolphe bleef kinderloos evenals zijn broer Hippolyte. In het jaar voor zijn 
dood deed baron Adolphe, op 30 maart 1872, voor notaris van de Weyer van 
Oostakker, een gift onder levenden van het fideï-commis geschat op 245 000 
goudfranken, los van de verdere verdeling van zijn erfenis, aan Gaaan-Adolphe, 
ongehuwd en oudste zoon van zijn broer Gustave. Omgerekend is dit ongeveer 
42,980 miljoen BEF anno 2000 of 1,073 miljoen euro. Hierbij wordt geen rekening 
gehouden met de evolutie van de prijzen van onroerend goed sedert 1872. Aan 
Hippolyte, zijn oudste nog in leven zijnde broer, schonk hij het vruchtgebruik. 

Baron Adolphe voelde zijn einde naderen en kocht in 1872 op het kerkhof 10 m2  
grond, om er een grafkelder te laten graven en een kapel te laten bouwen. Merk op, 
Adolphe had de grond die hij nu kocht, zelf geschonken in 1857. Ais tegenprestatie 
moest men ditmaal elk jaar en dat eveneens tot in der eeuwigheid, een gezongen mis 
opdragen voor de zielenrust van de overleden leden van de familie della Faille. Hij 
stierf op 31 augustus op het kasteel van Lozer. De dienst had plaats in de kerk van 
Lozer alwaar hij begraven werd in de familiekelder. 

Na het overlijden van Adolphe op 31 augustus 1873 werd Hippolyte de nieuwe chef 
de famille. De weduwe van Adolphe stierf op 20 mei 1880 in Gent. Na de dienst in 
de Sint-Michielskerk in Gent werd ook zij bijgezet in de familiekelder. 

65 	Baron Hippolyte (1799-1875): gerenommeerd politicus van 
de jonge Belgische staat 

Ais tweede zoon van baron François moest baron Hippolyte zijn ambities buiten 
Huise zoeken. Behalve in zijn kinderjaren en zijn jeugd had Hippolyte nooit een 
vaste verblijfplaats op het kasteel in Lozer. 

Op 1 juli 1837 had hij ingestemd met het fideï-commis voorgesteld door zijn 
moeder, kort nadien gevolgd door de gift onder levenden aan zijn oudere broer 
Adolphe van de goederen vermeld in het fideï-commis, waaronder het kasteel in 
Lozer. Op 25 juni 1840 trouwde hij met Pélagie-Louise de Kerchove d'Ousselghem. 
Na het overlijden in 1873 van zijn oudere broer Adolphe werd hij voor korte tijd chef 
de famille alhoewel hij niet op het kasteel woonde. 

Hij bouwde een politieke carrière uit die ruim veertig jaar duurde: eerst lid van de 
Kamer voor het arrondissement Oudenaarde (1831-1839), daarna senator voor 
respectievelijk de arrondissementen Mechelen (1840-1848) en Aalst (1851-1874) . 
Hij werd ook ondervoorzitter van de senaat. 

Bovendien was hij van 1854 tot zijn dood op 28 februari 1875 burgemeester van 
Lede waar hij eigenaar was van het kasteel Ronkenburg. Ais waardering voor zijn 
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politieke carrière gaf Leopold II hem op 24 juli 1870 het ereteken van Commandeur 
in de Leopoldsorde. 

Hippolyte stierf op 28 februari 1875 in zijn officide verblijfplaats in Gent. Zijn 
stoffelijk overschot werd bijgezet in de familiekelder in Lozer. Hij had zoals reeds 
gezegd geen kinderen. Vanaf die dag werd baron Gaëtan volledig eigenaar van de 
goederen van het fideï-commis, waaronder de kasteel site. 

66 	De opvolging verzekerd langs de kinderen van baron Gustave 
(1806-1893) 

Gustave werd geboren in Gent op 23 januari 1806. Op 8 augustus 1844 huwde hij 
met Léonie-Marie de Lon d'Enschedé. Evenmin ais zijn onmiddellijk oudere broer 
Hippolyte had hij, behalve 's zomers in zijn kinderjaren en in zijn jeugd, nooit een 
vast verblijf op het kasteel van Lozer. Het koppel vestigde zich te Gent en in juni 
1847 kocht hij een kasteel in Deurle. Hij renoveerde het grondig en voortaan 
vertoefde hij alleen maar 's winters in Gent. 

Het koppel had vijf kinderen waarvan het eerste en het derde een voor ons 
belangrijke roi zullen spelen, zij het op een totaal verschillende manier: 
10 Getan-Adolphe: ° 25 juli 1845 
2° Herman-Hippolyte: ° 1 november 1846 
30 Julien-Charles: ° Deurle 7 november 1847 
4° Marie: ° 23 juli 1849 
5° Maurice: 013 augustus 1855 

Gustave was eveneens aanwezig bij de stichting van het fideï-commis d'Huysse in 
1837. Na het overlijden van zijn oudste broer Adolphe in 1873, leeft hij, evenals zijn 
broer Hippolyte, dit stipt na en laat het kasteel van Lozer over aan zijn oudste zoon 
Gaëtan, die burgemeester van Huise wordt. Wanneer in 1875 ook Hippolyte sterft, 
wordt baron Gustave op zijn beurt chef de famille. 

Baron Gustave stierf op 13 juli 1893 op zijn kasteel in Deurle. Na de 
begrafenisdienst in de kerk van Lozer werd hij aldaar bijgezet in de familiegrafkelder. 
Hij liet een fortuin na. 

Zijn derde zoon baron Julien is de overgrootvader van de huidige Baron Bernard 
della Faille d'Huysse. Gustave en zijn vrouw waren vurig katholiek. Bij de strijd voor 
de vereniging van de Italiaanse vorstendommen en steden tot één staat, stond het 
voortbestaan van de Pauselijke Staten op het spel. Toen Julien naar Rome vertrok 
om zich ais zouaaf aan de zijde van de paus te scharen, vergezelden Gustave en zijn 
vrouw hun zoon naar de Heilige Stad. Na een paar ernstige ziektes, malariakoorts en 
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typhus, kwam Julien na de inname van Rome door de vijandelijke troepen, goed en 
wel gezond terug thuis. Hij werd erevoorzitter van de Federatie van de Belgische 
Pauselijke Zouaven. 

Op 26 oktober 1880 huwde Julien met Marie-Pauline de Timàry. Het echtpaar had 
niet minder dan negen kinderen waarvan voor ons enkel baron Emmanuel-Antoine, 
grootvader van de huidige baron Bernard, van belang is. 

67 	Baron Edouard della Faille (1819-1866) 

Edouard werd in Gent geboren op 15 december 1819. Ook hij gaf in 1837 zijn 
goedkeuring aan de stichting van het fideï-commis. Op 21 mei 1851 huwde hij met 
Albine-Colette van der Gracht. Zij kregen twee kinderen Hortense (° Gent 7 juni 1857) 
en Adolphe (° Gent 6 juli 1858). 

Tijdens de zomer verbleven zij op hun kasteel in Zwijnaarde en in de winter in Gent. 
Bij de bouw van de kerk van Lozer legde hij de eerste steen. In 1862 schonk hij het 
kerkuurwerk. De barones stierf op 27 maart 1861 en de baron op 13 februari 1866. 
Baron Edouard werd begraven in Huize. Ze lieten twee minderjarige kinderen na die 
opgevoed werden door baron Gustave en zijn vrouw. 

68 	En het kasteel van Lozer? 

De geschiedenis van het ontstaan en de evolutie van de bouw van het kasteel is deels 
in zilte nevelen gehuld en zal het wellicht blijven. Bovendien bestaat er naar onze 
mening een duidelijke grens aan wat we nog kunnen vinden. De dame die de huidige 
baron Bernard minzaam Tante Marthe noemt, heeft alles uitgepluisd en een 
cartotheek aangelegd. Deze cartotheek is ruimer dan wat in de catalogus van het 
Rijksarchief in Gent staat. We denken dat wie opzoekingen doet over het ontstaan 
van het kasteel, automatisch zal botsen op de grenzen van wat Tante Marthe 
gevonden heeft. Tante Marthe verdient postuum een bedanking voor haar gigantisch 
levenswerk. Op haar eigen kosten deed zij al het onderzoekswerk dat noodzakelijk 
was bij de voorbereiding van een reeks boeken over de verschillende takken della 
Faille. Ook zorgde zij voor het ordenen en inventariseren van het familiearchief dat 
nadien deels naar het Rijksarchief in Gent verhuisde. 
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Het kasteel van Lozer zoals het er uitzag na 1829 en v66r de vermoedelijke 
renovatie (1850-1860) door baron Adolphe. 

Familiearchief baron Jean-Pierre della Faille d'Huysse - Brugge 

Het kasteel van Lozer zoals het er uitzag na de vermoedelijke renovatie door 
baron Adolphe (1850-1860). Kasteel Lozer, familiearchief, Doos DvP K. nr. 2 
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En nu concreet voor wat het uitzicht van het kasteel betreft. Foto 1 is genomen na 
1829 want dit is het jaar van de uitvinding van de fotografie. Het verschil met foto 2 
is groot. De façade op foto 2 is grondig vernieuwd2. Ook de zijgevels werden blijkbaar 
vernieuwd. 

Kortom het kasteel werd verbouwd, al weten we niets over de eventuele ermee 
gepaard gaande renovatie van het interieur. Deze verbouwing is onzes inziens gebeurd 
onder baron Adolphe. Verschillende argumenten pleiten hiervoor. 

1° Geldgebrek om dit te financieren had hij niet want de definitieve verdeling had 
plaats op 1 december 1846 en het te verdelen fortuin was enorm. 

2° Stel u voor, Hippolyte bezit een riant kasteel in Lede, Gustave koopt er in 1847 
een in Deurle dat hij grondig verbouwt en Edouard heeft er een in Zwijnaarde. 
Het is redelijk aan te nemen dat tussen de vier broers onderling een gezonde 
naijver bestond, die Adolphe stimuleerde om ook zijn kasteel te verbouwen en 
een meer eigentijds uitzicht te geven. 

3° En laten we realistisch zijn: de vier broers zijn allemaal getrouwd respectievelijk 
in 1837 (Adolphe), 1840 (Hippolyte), 1844 (Gustave) en 1851 (Edouard). Acht 
u het echt voor mogelijk dat de vrouw van Adolphe, baron della Faille en chef de 
famille tot 1873, zich tussen haar schoonzusters gedroeg ais de Assepoester van de 
familie? En weten dat het kasteel in Lozer de bakermat was van de geschiedenis 
van de tak della Faille d'Huysse. 

Zonder harde bewijzen geloven wij rotsvast dat baron Adolphe het kasteel in de 
hoogte grondig verbouwd heeft tussen 1850 en 1860. Het resultaat ziet u op foto 2. 

We vragen ons af of baron Adolphe zo ver gegaan is in de verbouwing, dat hij het 
grondplan wijzigde. Om die vraag te beantwoorden bekijken we een kadasterplan dat 
dateert uit 1838 of nog vroeger, opgemaakt na de invoering van het kadaster op 
initiatief van Napoleon3. 

Familiearchief kasteel van Lozer, DvP nr. K.2. 

Wat hierna cursief gedrukt is, betreft mondelinge informatie die we kregen op de Dienst van het 
Kadaster. 
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Gewestelijke Directie van het Kadaster, Gent - Patrimoniumdocumentatie - 
Kaart, 2-de Afd. Sectie C nr. 600. 

Uitleg bij de nummers 
Het kasteel: nr. 600. Eén bijgebouw: nr. 603. 
Het torentje: zonder nummer. Neerhof: nrs 605, 606, 607 en 608. 
De vijver achter het kasteel is verbonden met het neerhof door een brug. 
Moestuin: nrs 592 en 593. Verbinding grote vijver met de beek: nr. 595. 
Dreven langs de Kasteelstraat en eigendom van de kasteelheer: nr. 608bis en 609bis. 

De grondplannen van het kasteel en van het gebouw waarin nu het winkeltje is 
ondergebracht, zijn ongewijzigd sedert 1838, en waarschijnlijk sedert de oprichting van 
het Kadaster onder Napoleon (1799-1815), en wellicht sedert het begin van de Franse 
Revolutie. Bekijken we de afmetingen van het grondplan van het kasteel anno 2004 en 
vergelijken we met het kadaste7plan van 1838, dan zien we geen verschil 

Het huidig gebouw dat links staat van het winkeltje, werd in 1901 gebouwd. In 
vergelijking met de Ferrariskaart zijn verschillend bijgebouwen verdwenen. Heeft de 
Franse Revolutie hier huis gehouden? 

Later liet ook baron Gaëtan bij zijn verbouwingen (zie Hoofdstuk 7) het grondplan 
van het kasteel ongewijzigd. 
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Hoofdstuk VII 

BURGEMEESTER BARON GAËTAN EN BARONES 

ELISABETH MODERNISEREN HET KASTEEL - 

BARONES AGNES: HOFDA1VIE, EREHOFDAME, 

SENATOR, POLITIEK GEVANGENE EN 

BURGEMEESTER - DE GENERATIES 

NA BARONES AGNES 

7.1 	Baron Gaaan della Faille d'Huysse (1845-1926) 

7.1.1 Het drama van het gezin baron Getan en barones Elisabeth 

Geboren in Gent op 25 juli 1845, doctoraat in de rechten aan de Leuvense 
universiteit, vanaf 30 maart 1872 naakte eigenaar van het kasteel in Lozer en van al 
wat in het fideï-commis stond, volledig eigenaar na de dood van oom baron 
Hippolyte in 1875 en burgemeester van Huise in 1873: het leven zag er rooskleurig 
uit voor baron Gaëtan-Adolphe. Op 8 juni 1885 huwde hij met Elisabeth Christyn 
gravin van Ribaucourt, toen twintig jaar en bijzonder mooi. 

In het voorjaar van 1895 had de barones reeds twee jongens en twee meisjes ter 
wereld gebracht en ze verwachtte in de vroege herfst haar vijfde kind. Weliswaar was 
tussenin reeds een jongen gestorven. We lopen een beetje vooruit en geven meteen 
een overzicht van de acht kinderen van het echtpaar. Meteen ziet u welk drama het 
echtpaar blijvend getekend heeft. 

Agnes: ° Brussel 8 maart 1888 - + Huise 5 juni 1971. Over barones Agnes hebben 
we het verder. 
Ferdinand: ° Huise 4 november 1889 - + Gent 21 maart 1891. Gestorven na een 
ziekte. 
Joseph: ° Huise 20 juni 1891 - + 21 augustus 1900. Gestorven ten gevolge van 
een val van een trap. 
Marie-Madeleine: ° Huise 25 mei 1893 - + Concentratiekamp van Ravensbrück 
eind februari 1945. Het is niet bekend waarom ze opgepakt werd, officieel i.v.m. 
l'affaire de Namur. Niemand van de familie weet om welke zaak het gaat. Ge-
huwd met Amedé-François comte de Beaufort. Geen kinderen. 
François: ° Huise 20 september 1895. Oorlogsvrijwilliger. Overleden op 16 mei 
1916 in De Panne ten gevolge van kwetsuren opgelopen in de eerste wereldoorlog. 
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Martin: ° Huise 11 mei 1898- + 12 december 1915. Overleden in het college van 
de Benedictijner abdij van Maredsous, ten gevolge van een gesprongen 
appendicitis. 
Berthe: ° Huise 22 mei 1901 - + Huise 26 november 1987. 
Sébastienne: ° Huise 15 augustus 1902 - + Waregem 14 december 1983. 

Dat er na het overlijden van François in 1916 geen enkele zoon meer overbleef om 
het geslacht voort te zetten maakte het des te pijnlijker voor Gaëtan. 

Baron Getan della Faille d'Huysse (1845-1926) portret geschilderd door Boss in 1923. 
Kasteel Lozer, familiebezit. 

Foto C. Delacauw — Kruishoutem 
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Barones Elisabeth Christyn, gravin van Ribaucourt (1865-1931). 
Kasteel Lozer, familiebezit. 

Foto C. Delacauw - Kruishoutem 

71.2 Baron Gaëtan en barones Elisabeth moderniseren het kasteel 

Installatie van een moderne centrale verwarming 
In 1889, 1891 en 1893 was barones Elisabeth telkens bevallen op het kasteel waar 
het 's winters in sommige ruimten ongezellig fris en zelfs ronduit koud kon zijn. 

Daarom beslisten ze na rijp beraad een centrale verwarming te laten plaatsen. Baron 
Gaëtan had her en der advies ingewonnen. Hij kwam tot de conclusie dat le Système 
H. J. Piron — Breveté en Belgique et à l'étranger, met zetel in Brussel maar ook met een 
maison à Paris, het beste was. Hij verzocht Piron om een offerte. Gezeten bij de haard 
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in de rookkamer bekeek hij eerst de prijs: 3574 toenmalige Belgische frank'. Het was 
een bom geld maar hij wilde een vernuftig en modem systeem en zou navenant 
moeten betalen. Hij kon toch proberen iets af te dingen. Men weet nooit. 

Baron Getan bestudeerde aandachtig het plan van architecte Monsieur J. De Waele, 
Boulevard de la Citadelle 67, Gand 2. Drie roosters in de vloer: één in de hall, één 
nabij de grote trap links en één nabij de ldeine diensttrap rechts. Daarbij kwamen 
nog eens drie roosters in de muur: één in de rookkamer, één in de eetkamer en één 
in het salon. Op de eerste en tweede verdieping was niets voorzien. Hij worstelde zich 
door de uitgebreide technische uitleg van de werking van het système calorifère hydro-
gazo-calorigène. Hij kreeg het niet in één keer gezegd. Hij was wel doctor in de 
rechten, maar die technische uitleg was te hoog gegrepen voor hem. 

In het verwarmingselement, un calorifère à air chaud gevoed door kolen, werd 
afgesloten buitenlucht verwarmd die via een buizensysteem de roosters in de 
verschillende lokalen bereikte. Het systeem moest op het gelijkvloers de bestaande 
kachels en open haarden vervangen. De aanleg van al die buizen in vloeren en muren 
zou van het gelijkvloers tijdelijk een puinhoop maken. En hierbij spreken we nog 
niet over de installatie van die ingewikkelde brander in de kelder. 

De haard of calorifère a air chaud. 

Foto C. Delacauw - Kruishoutem. 

Familiearchief kasteel Lozer, Doos DvP nr. A.1. Offerte ondertekend op 27 april 1895 maar uiteraard 
vroeger verzonden. 

Familiearchief kasteel Lozer, Doos DvP nr. A.2. Plan bij de offerte. 
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Piron had alles nauwkeurig berekend: het aantal calorieën per uur geproduceerd door 
de calorifère, evenals de verliezen per lokaal en per uur. Met de prijs was nog baron 
Gaëtan niet onmiddellijk in het reine en evenmin met de voorwaarden van betaling. 
Ook de duur en de aard van de waarborg, de efficiëntie van de ventilatie en de datum 
van de voltooiing vergden nog wat uitleg. Hij vroeg die aan Piron. 

In zijn antwoord gedateerd op 18 april 1895 gaf Piron omstandig uitleg. Op de groot-
te van de prijs viel niets af te dingen: "C'est le prix le plus réduit que j'ai fait depuis long-
temps pour un travail de cette importance, mais tenant énormément à votre clientèle, cela 
me suffit" 3. Daaraan viel dus niet te tornen en evenmin aan de voorwaarden van 
betaling en aan de voorgestelde garantie van 10 jaar. De ventilatie was absoluut 
voldoende rekening houdend met de situatie in het kasteel. En de voltooiing: "l'Achè-
vement complet pour le 10 juin pourvu que vous me remettiez la commande immédiate" 4. 

De barones was in verwachting en baron Gaétan hapte met bekwame spoed toe, 
waarna Piron hem op 30 april schriftelijk bedankte. Gaëtan had ook nog bijkomende 
vragen gesteld waarop Piron hem in dezelfde brief antwoordde. Meneer de baron had 
surtout vragen over zuinigheid en de aard van de brandstof? "Je vous déconseille d'em-
ployer des briquettes ou boulets comprimés, ceci comme économie bien entendu, car vous 
pouvez brûler indifféremment n'importe quel combustible, même les petits cokes, mais 
pour votre économie c'est le charbon demi gras tout venant 35% de gros" 5. 

            

           

           

           

           

      

d 

    

           

           

           

           

           

rrraieffe4 11411lelOC'‘.  
-., 

H 	. P P • • 

    

           

           

           

Grondplan centrale verwarming in 1895 getekend door architect J. De Waele. 
Kasteel Lozer, familiearchief, Doos DvP A. nr. 2. 

Familiearchief kasteel Lozer, Doos DvP nr. A.3. 

Zelfde document. 

Familiearchief kasteel Lozer, Doos DvP nr. A.4. 
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Nauwlettend keek de baron toe tijdens de werken. Was de diameter van een aantal 
mondingen niet te klein in vergelijking met de offerte, 30 cm i.p.v. 50 cm? Hij re-
clameerde en Piron antwoordde verontwaardigd: "C'est le copiste qui avait fait erreur, 
du reste je vous ferais observer que j'ai une bouche et une conduite en plus que celles pré-
vues au devis" 6. 

De laatste betaling liet een beetje op zich wachten want sommige mondingen 
dienden nog wat bijgesteld7. Maar eind november stond alles op punt, tot beider 
tevredenheid8. De centrale verwarming lçwam zeer goed van pas want ondertussen 
was in Huise op 20 september François, het vijfde kind en de derde zoon, ter wereld 
gekomen. Het was een heel degelijke installatie want Baron Bernard heeft ze nog 
gebruikt en ze werd pas in 1993 definitief bedankt voor bewezen diensten. 

De kasteelsite in december 1885. Kasteel Lozer, familiebezit. Geschilderd door Kôlnig. 

Foto C. Delacauw - Kruishoutem 

Familiearchief kasteel Lozer, Doos DvP nr. A.5. Brief van Piron aan baron Gaëtan, gedateerd op 21 mei 
1895. 

Familiearchief kasteel Lozer, Doos DvP nr. A.6. Brief van Piron aan baron Gaëtan gedateerd 16 
november 1895. 

Familiearchief kasteel Lozer, Doos DvP nr A.7. Brief van Piron aan baron Gaëtan gedateerd 30 november 
1895. 
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Grondige renovatie kent bruusk einde door overlijden vierde en laatste zoon 
"Baron Getan liet in 1914 en in het begin van de eerste wereldoorlog transfirmaties 
uitvoeren aan de bovenste verdiepingen en aan het dak. In werkelijkheid verving hij het 
vroeger dak met rechte vlakken en dakramen door mansardevensters versierd met enkele 
ornamenten. Ter herinnering aan deze werken liet hij in de zuidelijke façade twee grote 
medaillons inbouwen met de wapenschilden van de della Faille en de Ribaucourt" 9. Tot 
zover een vrije vertaling van wat staat op de fiche Gaëtan II verso van Tante Marthe. 

Welnu, we beschikken over een niet-gedateerde offerte van aannemer Mortier met 
daarop vooraan en bovenaan de stempel van de architect — u herinnert hem nog 

De Waele, Boulevard de la Citadelle 67, Gand°. In feite bestaat de offerte uit twee 
delen die een geheel vormen. Vooreerst een gedetailleerd overzicht waarop de 
resultaten van aile metingen staan. Dit document beslaat niet minder dan tien 
bladzijden voor het kasteel en u leest goed, evenveel pagina's voor de bijgebouwen". 
Dit eerste deel bevat bovenaan de eerste bladzijde de stempel van de architect. Het 
tweede deel is drie bladzijden lang, bevat aile kostprijzen, laat vooraan opnieuw de 
stempel van de architect zien en werd achteraan van de sierlijke handtekening van 
aannemer Mortier voorzien. Dat de handtekening van Gaëtan ontbreekt is niet 
verwonderlijk, want het exemplaar dat de baron ondertekende heeft hij overgemaakt 
aan de aannemer. 

Kostprijs voor het kasteel 5168,13 BEF en schrik niet, 11 492,97 BEF voor de 
bijgebouwen. Zo verwonderlijk is dat eigenlijk niet want Gaëtan was een fervent 
liefhebber van paarden. Hij was van 1904 tot 1922 Maître d'Equipage van Waregem 
Koerse. Zijn paardenstallen bevonden zich in de bijgebouwen. 

En werden die werken wel uitgevoerd of bleef het bij een vrijblijvende offerte? Ze 
werden wel degelijk grotendeels uitgevoerd want we beschikken ook over een 
document dat in 24 posten de werken in meer en in 11 posten de werken in min 
beschrijft12. Ook dit document begint met de stempel van J. De Waele en het eindigt 
met zijn handtekening. Kostprijs in meer voor het kasteel: 3 026,22 BEF. In meer 
voor de bijgebouwen: 350,00 BEF. Bij de werken in min werd geen onderscheid 
gemaakt tussen het kasteel en de bijgebouwen: min 1 093,96 BEF. 

Vrije vertaling van Gaaan fiche II verso opgemaakt door Tante Marthe. 

Van de correspondentie hieromtrent met J. De Waele en met aannemer Mortier is niets overgebleven 
behalve: 10  een grondige beschrijving van de uit te voeren werken, 2° een samenvatting ervan en Yeen 
opsomming van de werken in plus en in min. Op deze laatste twee documenten staat per item de 
bijhorende kostprijs. Al deze stukken dragen de stempel van architect De Waele. Alleen nummer 2 is 
ondertekend door de aannemer Mortier. Geen enkel document is gedateerd. 

Familiearchief kasteel Lozer, Doos DvP nr. B.1: Château de Mr. Le Baron della Faille à Huysse: Modi-
fications. 

Familiearchief kasteel Lozer, Doos DvP nr. B. 3. 
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De redactie van de werken in meer en van de werken in min is duidelijk van de hand 
van architect J. De Waele, die vooraleer te ondertekenen eindigt me het globale 
eindsaldo: "Soit: dix huit mille neuf cent quarante trois francs et trente six centimes " 
We beschikken bovendien over een tragische bevestiging van het feit dat de werken 
bruusk werden stopgezet. Op 11 mei 1916 stierf in De Panne een zoon van Ga&an, 
François die ais oorlogsvrijwilliger ernstig verwond was. De uitvaartdienst had plaats 
op 27 juni 1916 om 10 u in de kerk van Lozer. In het gezin van baron Getan hadden 
vier zoons het levenslicht gezien. Ze stierven aile vier jong. Welnu, François was zoals 
reeds geschreven op 11 mei 1916 de vierde zoon die stierf en Gaëtan had geen 
mannelijke opvolger meer. Hij was begrijpelijk zo ontdaan dat hij niet de minste zin 
meer had in het verder zetten van de werken. 

De huidige baron vertelde ons: "Baron Gaël-an was zo gedeprimeerd dat hij de werken 
stopzette" 13. 

Een volledige opsomming geven van wat al of niet gedaan werd, blijft onbegonnen 
werk. Sommige passages in de offerte en in het document over de posten in meer en 
in min, zijn de neerslag van een gesprek tussen ingewijden voor wie een half woord 
volstaat. Bovendien staan de posten bol van technische termen. Gelieve wat volgt 
met een kleine reserve te lezen. In volgende overzicht staan de werken die 
oorspronkelijk voorzien waren aangevuld met de werken in meer. De werken die 
uiteindelijk niet uitgevoerd werden zijn van een asterisk (*) voorzien. 

Wat het kasteel betreft 
Ais voorbereiding voor wat komen zou, werden de kaders van aile deuropeningen op 
het gelijkvloers, van de twee dienstkamers op de eerste verdieping en van de ene 
dienstkamer op de tweede verdieping, netjes met mortel afgewerkt. 

Werden zo nodig geplamuurd: de muren van de rookkamer, de hall, de eetkamer, het 
salon, het dienstlokaal in de kelder, aile schouwen, ook die van de eerste en tweede 
verdieping, de muren van beide trappen, de plafonds van de rookkamer en van de 
kamers op de verdiepingen evenals de deuren van de kamers op de verdiepingen. 

De muren van de diensttrap naar de kelder, de muurtjes van de kolenkelders en die 
van de wijnkelders werden afgebroken en vervangen door nieuwe in Scheldesteen of 
in Boomse steen. De kelder werd opnieuw ingericht met ruimten voor kolen en wijn. 
De kelderramen van de voorgevel en de zijgevels werden vervangen door nieuwe in 
gietijzer. Het dienstlokaal in de kelder kreeg een bevloering in blauwe keramiek. De 
ramen in de kelder werden voorzien van een nieuwe beglazing. In de kelder en in het 
dienstlokaal op het gelijkvloers kwamen nieuwe geruite vensters. Tevens zou men in 
de kelder twee metalen balken plaatsen, één in smeedijzer* en één in staal evenals 

13. Mondelinge verldaring van baron Bernard della Faille. 
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nieuwe meubelen in het grote dienstlokaal in de kelder*. De gelijkvloerse dienst-
ingang kreeg een nieuwe deur. 

De eerste en tweede verdieping werden op verschillende plaatsen van valse plafonds 
voorzien. 
Bovendien kregen ze evenals de zolder een planken bevloering. 
Op de tweede verdieping werden granieten schouwen* voorzien. 

Rooldiamer 
vier nieuwe eiken vensters *; 
achteraan in de rookkamer ook een nieuwe eenvoudige deur* (die voor de verbin-
ding met het gelijkvloerse dienstlokaal moest zorgen); 
een Vlaamse schouw*, een eiken parketvloer en nieuwe sierlijsten tegen het 
plafond*; 
vier vensters met dubbele beglazing* evenals vier granieten tabletten (uitgevoerd?). 

Hall 
Een nieuwe dubbele deur met geruite beglazing. De andere dubbele deur werd 
grondig bijgewerkt (één van beide onderging niet het voorziene lot). 

Eetkamer 
Twee eenvoudige deuren. 

Trappen 
Voorzien was een grote eiken trap met een trapleuning eveneens in eik, evenals een 
eiken diensttrap met een leuning in iep. 
Boven de grote trap plande men een lichtpunt. 

Er werden nagenoeg overal nieuwe plinten voorzien. 

Portes placards 
Op eerste en tweede verdieping en op het gelijkvloers. 

Façade - wapenschilden - belvédère 
Over de façade wordt met geen woord gerept en zo mogelijk nog minder over de 
twee wapenschilden die haar nu sieren. Nochtans zorgde baron Gaëtan voor een 
nieuwe voorgevel met bovenaan de wapenschilden van de families della Faille en 
Ribaucourt. Ook verving hij de belvédère door een eenvoudig lichtpunt en liet het 
dak gedeeltelijk vernieuwen. Dit alles merken we als we foto 314  vergelijken met de 
foto's 1 en 2 van hoofdstuk 6. 

14. 	Familiearchief kasteel Lozer, Doos DvP nr. K.3. 
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Het kasteel van Lozer anno 2004 
Foto C. Delacauw - Kruishoutem 

Wat de bijgebouwen betreft 
Afgebroken: staldeur — oude doorgang 
Gemetst: paardenstal — boxen — puntgevels — muur nieuwe doorgang — twee 
w.c.'s onder andere één in de hangar — oude haverkamer hersteld 
Geplaatst: plinten — bevloering in Klinkaert — drie dakvensters 
De drie kamers op de verdieping: geplamuurd — van nieuw gebinte voorzien — 
nieuwe planken vloeren — vervanging van twee `eenvoudige' deuren 
Van een plafond voorzien: de drie kamers op de verdieping — haverkamer — 
hellingen van het dak 
Dakbedekking met grote leien — afvoerbuizen, daldijsten en gootlijsten in zink 
Nieuwe passage gemetst 
In hergebruikt eiken hout: schrijnwerk van de vensters op de verdieping 
Deuren met planchetten voor de twee stallen — Ook ergens twee deuren met 
panelen 
Geboetseerd wapenschild in witsteen 
Nagenoeg overal nieuw glas in de ramen 
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De bijgebouwen anno 2004 
Foto C. Delacauw - Kruishoutem 

Baron Gaaan verrast zijn vrouw met een veranda 
Baron Bernard vertelde ons dat Gaëtan, tijdens een afwezigheid van zijn vrouw 
Elisabeth, in een korte tijdsspanne een nieuwe veranda liet bouwen en die bij haar 
thuiskomst aanbood als een verrassingsgeschenk. Welnu dat klopt! We vonden een 
brief gedateerd op 30 maart 1896 en ondertekend door aannemer Charles Mortier". 
"Je soussigné Charles Mortier... m'engage à exécuter les travaux de construction d'une vé-
randa à mettre à la place du baron du château d'Huysse pour compte de Mr. le Baron 
G. della Faille et suivant les dessins de l'architecte J. De Waele, devis estimatif ci-joint et 
ce moyennant la somme de quatre mille nonante six francs soixante centimes". 

In een zo korte tijdsspanne ? Jawel: "Les travaux seront entièrement terminés pour le 
quinze mai prochain . ''. En wat ingeval Mortier niet ldaar was tegen 15 mei? ... et 
en cas de retard d'une amende de 15 francs par jour" . Gaëtan speelde dus zeker. 

Om de toegang naar de hall mogelijk te maken werden twee vensters vervangen door 
een dubbele deur. De nauwkeurige en volledige opsomming van alle posten is onder-
tekend door Gaëtan. Naar de normen van die tijd was het een heel mooie veranda. 
Barones Elisabeth zal ongetwijfeld aangenaam verrast geweest zijn. 

15. 	Familiearchief kasteel Lozer, Doos DvP nr. C.1. 



84 I Het Kasteel van Lozer 

Baron Gaëtan zorgt voor stromend water op het kasteel 
Hoger schreven we dat het kasteel ideaal gelegen was: op een hoogte en met water 
binnen handbereik. Maar dat was bij de aankoop in 1654 en de noodwendigheden 
waren toen klein. De mens had behoefte aan water om te drinken, om eten te 
bereiden en om het toilet te spoelen. Daarnaast was water onontbeerlijk om te wassen 
en ais drinlcwater voor de dieren. Rond 1900 waren de vereisten heel wat groter, toen 
nam men al het woord sanitair in de mond en wenste men\stromend water op het 
kasteel. 

We vonden een plan getekend door een of andere technische dienst en aangevuld 
met de beschrijving van de aanvoer van het water naar het kastee116. Het plan is niet 
gedateerd. Bronwater werd aangevoerd tot aan het torentje in een gesloten onder-
grondse leiding vanuit de richting Wannegem. In een kleine kelder naast dit torentje 
installeerde men een motor die het water naar boven pompte tot op de tweede 
verdieping, waar het water opgevangen werd in een kuip. Van daar vertrok dan een 
andere leiding naar het kasteel waarmee het zelfs mogelijk was de tweede verdieping 
van stromend water te voorzien. 

71.3 Baron Gaëtan in de eerste wereldoorlog ais burgemeester 
van Huise afgezet — Duitsers bezetten het kasteel 

Toen het Duitse leger in augustus 1914 ons land overrompelde, was baron Gaëtan 
al veertig jaar burgemeester van Huise. De familie della Faille was altijd zeer trouw 
en patriottisch geweest. We maken een sprong naar begin april 1918. Aan het front 
waren de kansen gekeerd. Het Duits leger was in paniek en op terugtocht. Al wat niet 
te heet en te zwaar was kon hen dienen en werd opgeëist: klaver, stro, hooi, melk, 
gras, wol en wollen matrassen, lijnzaad, koolzaad en dore (voor de productie van 
olie), aardappelen, paardebonen, haver, tarwe, rogge, sommige metalen, . 

Men kan zich de gemoedsgesteldheid en de houding van burgemeester Gaëtan ten 
opzichte van de bezetter voorstellen. Elke vraag van de Duitsers stootte op een 
onverbiddelijk negatief antwoord. Maar vooraf dit: op 20 november 1918, dus negen 
dagen na de wapenstilstand, lezen we in een brief van gemeentesecretaris E. De 
Bruyne gericht aan de commissaris van het arrondissement: "Aangezien een deel onzer 
archieven vernietigd zijn door den vijand » " . 

Familiearchief kasteel Lozer, Doos DvP nr. D.1. Het plan heeft ais titel: Plan der Waterleiding van den 
heer Baron Gaiitan della Faille Huysse. 

GAZ, Doos "21" (in krijt, onduidelijk): Huise — Registers van Briefwisseling 1916-1920 — Raft: 
Briefwisseling dec. 1916-april 1919, P.  328. Het is me opgevallen dat de dateringen van de titels van de 
kaften niet aansluiten en elkaar soms overlappen. 
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De schriftelijke sporen van het einde van de bezetting dienen we in het licht daarvan 
te interpreteren. We vonden heel wat korte samenvattingen van antwoorden op 
vragen gesteld door de bezetter. Ze zijn door de gemeentesecretaris De Bruyne 
genoteerd, sommige met potlood, geen enkel begint met een aanspreektitel. Ze 
bevatten geen enkele beleefdheidsformule. Geen enkel is ondertekend door de 
burgemeester, een enkele keer wel door de secretaris. Soms staan er verschillende op 
één pagina. Ze beginnen allemaal met: "Gemeente Huize's" en eindigen steevast op: 
"Huize, den (dag en maand ingevuld) 
De Burgemeester". 

Nog jets hebben ze gemeen: ze zijn allemaal bijzonder bitsig. We kunnen ons 
afvragen wanneer de secretaris deze samenvattingen schreef. Drie mogelijkheden 
liggen voor de hand. Ofwel heeft De Bruyne de uitgaande brieven ter gelegenheid 
van het versturen op zijn manier samengevat. Ofwel heeft de secretaris na de 
vernietiging van een deel van het archief van een aantal brieven de synthese 
geschreven. Ofwel hield de secretaris er een zwarte boekhouding op na. We geloven 
dat in elk van de gevallen de essentie van zijn samenvattingen juist is, maar in deze 
stijl kan hij ze onmogelijk aan de Duitsers overgemaakt hebben. 

En nu de bloemlezing. We beginnen op 3 april 1918. "Gemeente Huize, Alhier 
bestaan geen matrassen van inkwartieringen of klooster meer tenzij diegeen op het Kasteel 
van Edelen Baron G. della Faille welke voor de inkwartiering van Generaals 
voorbehouden zijn" 19. 

Het kasteel was dus door de Duitsers opgeëist en bezet en ook dat lag ongetwijfeld 
zwaar op de maag van Gaëtan. Vandaar het korzelig antwoord. Waar Gaëtan toen 
logeerde, is ons niet bekend. Men heeft me verteld dat het kasteel ais lazaret dienst 
deed. Hiervan heb ik nergens een spoor gevonden maar het is best mogelijk dat er 
hogere officieren verzorgd werden. 

En de secretaris zeven dagen later op 10 april 1918: "Gemeente Huize, 10  Al de wol 
van 't klooster is afgeleverd. 20  Wagens voor vervoer van kranken zij kleine zij 
groote, bestaan er in de gemeente niet. 3 0  Moto rwagens zijn er in de gemeente niet. 40 
Vechterhanen zijn niet ingebracht geworden, wijl dat hier zulkdanige dieren bestaan. 
Onze gemeente maakte in vredestijd ook geen deel der vechterhanen 	[één woord 
onleesbaar]" 20. 

Toen schreef men nog Huize. In de dertiger jaren van vorige eeuw werd de officide schrijfwijze veranderd 
in Huise. 

GAZ, Doos "21"(in krijt, onduidelijk): Huise — Registers van Briefwisseling 1916-1920 — Kaft: 
Briefwisseling januari 1917-oktober 1918, P.  338. 

Zelfde kaft, p. 346. 
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Voorgaande brieven zijn bij de Duitsers in het verkeerde keelgat geschoten. Kort 
nadien volgde dan ook hun reactie. Op 16 april 1918 ontving het gemeentebestuur 
van Huise vanwege de arrondissementscommissaris te Oudenaarde een heel summier 
maar uiterst belangrijk bericht. Hiervan maakte de secretaris een (vermoedelijk) 
aangepaste versie die hij trouwens zelf ais kopiist ondertekende: 

"Wij brengen UE ter kennis dat den 12 dezer [april 1918] Edelen heer Baron G. della 
Faille d'Huysse, Burgemeester, door de Stappen Commendantuur Oudenaarde van zijn 
ambt ais burgemeester is ontslagen geworden. De heer De Paepe, eerste schepen, ziek 
zijnde, heefi de heer Snoeck, tweede schepen, de bediening van Burgemeester tût nader 
bevel aangenomen"21. 

Op 6 september 1918 werd Camiel Snoeck ais nieuwe burgemeester in de 
gemeenteraad aangesteld. Boven de handtekening van de secretaris lezen we " bij 
bevel" 22. 

We vervolgen onze bloemlezing. Nu ldinkt dit allemaal misschien laconiek, maar 
toen leefden onze mensen in dramatische omstandigheden. 

Op 24 juli 1918: "Alhier zijn geene kelders die tût onderstanden kunnen dienen" 23. 
Op 2 september 1918: "Aan openbare en veldwegen worden de wegwijzers behouden" 24. 

Op 20 september 1918: "De plankjes bestemd voor het vliegplein zijn op de vier hoekjes 
geplaatst" 25. 
Op 2 oktober 1918: "Ongebruikte biertonnen zijn er in onze gemeente niet" 26. 

Op 9 oktober 1918: "Zoolang wij de rollen niet ontvangen hebben kunnen wij aan de 
vliegpleinen niet voort werken" 27. 

Eveneens op 9 oktober 1918: "Aangezien verleden jaar omtrent 22 000 kgr stroo door 
de soldaten alhier en in de omliggende gemeenten ingekwartierd, ingenomen werden, 
hebben wij besloten het stroo bij de landbouwers te laten en deze verantwoordelijk te 
stellen voor de af te leveren hoeveelheid" 28. 

Op 18 december kwam voor Huise en burgemeester Gaëtan de officiële bevestiging 
van de opluchting. Trots noteerde de gemeentesecretaris een brief die hij ontvangen 

Zelfde kaft, p. 235. 

Zelfde kaft, p. 312. 

Zelfde kaft, p. 404. 

Zelfde kaft, p. 426. 

Zelfde kaft, p. 434. 

Zelfde kaft, p. ergens tussen 426 en 445. 

Zelfde kaft, p. 445. 

Zelfde kaft, p. 445. 
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had van de commissaris van het arrondissement: "Wij hebben de eer UE te doen kennen, 
ingevolge [twee woorden onleesbaad apostiel van 16 december 1918 nr. 1918/12, dat 
de Edelen Heer Baron Getan della Faille d'Huysse wel, zooals het behoort, sedert de 
vrijmaking der gemeente zijn ambt van Burgemeester hernomen heefi. De Commissaris" 29• 

Baron Gaëtan bleef burgemeester tot aan zijn dood op 25 februari 1926. 

7.1.4 Baron Gaël-an schenkt de goederen van het fideï-commis, 
waaronder het kasteel, aan zijn oudste dochter Agnes 

Vermits baron Gaëtan geen zonen had, stelde het doorgeven van het fideï-commis 
een probleem. De zonen van baron Julien zagen af van het fideï-commis en Gaëtan 
schonk de betrokken goederen aan zijn oudste dochter Agnes. Het bijvoegsel bij de 
tekst van het fideï-commis liet dit toe. Zijn vrouw, barones Elisabeth, stierf op 19 
oktober 1931. 

7.2 	Barones Agnes della Faille d'Huysse (1888-1971)3° 

7.2.1 Barones Agnes della Faille: 
Hofdame en Erehofdame van koningin Elisabeth 

Barones Agnes was een heel markante persoonlijkheid. Ze was intelligent, sprak 
vloeiend Nederlands, Frans en Engels en was bovendien sportief. Reeds in 1910, 
toen werd ze tweeëntwintig, ontving ze een benoeming tot hofdame van koningin 
Elisabeth. Dit hield in dat ze de koningin regelmatig vergezelde. In 1920 diende ze 
haar ontslag in wegens een ontsteking van het beenderweefsel, waardoor ze ook 
moest afzien van het paardrijden. Na haar ontslag werd ze erehofdame. 

Aan die titel hield ze ook een persoonlijke vriendschap met koningin Elisabeth over. 
Toen Agnes de koningin feliciteerde met haar verjaardag kreeg ze op 19 november 1959 
vanuit Stuyvenberg een kaartje ais bedanking: "ChèreAgnes, Je vous remercie de vôs gentils 
voeux de fête et je vous envoie une ancienne photo qui vous rappellera les beaux jours 
d'autrefois !J'espère que vous êtes en bonne santé Je vous embrasse. (Getekend) Elisabeth". 
De foto was door koningin Elisabeth zelf genomen in 1910. 

Als erehofdame werd Agnes nog lang aan het bof uitgenodigd op aile officiële 
plechtigheden van de koninidijke familie, onder andere op 29 juni 1959 op de 

GAZ, Doos "21" (in krijt, onduidelijk): Huise — Registers van Briefwisseling 1916-1920 — Kaft: 
Briefwisseling dec. 1916-april 1919 p. 350. 

Tenzij anders vermeld in de voetnoten komt aile informatie in 7.2 uit de fiches van Tante Marthe: 
Agnes I t.e.m. LV1II verso. 
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receptie op het koninklijk paleis ter gelegenheid van het huwelijk van Prins Albert 
met donna Paola. 

7.2.2 Barones Agnes della Faille: 44 jaar burgemeester van Huise 

Onbekommerde maar druldie jaren voor de oorlog 
Na de dood van haar vader werd Agnes burgemeester benoemd bij K. B. van 28 
december 1926. Burgemeester Agnes della Faille bestuurde een wagen vanaf 1930. 
De inwoners van Huise waren gewoon hun burgemeester van her naar der te zien 
rondhotsen in haar tweepaardje. Voor langere afstanden vond ze het veiliger met een 
grotere wagen. Op het gemeentehuis kende iedereen nr. 27, haar telefoonnummer. 

Burgemeester Agnes della Faille door de bezetter afgezet in 1942 
De bezetter bekeek alles met argwaan en wilde alles van naaldje tot draadje weten. 
Van elke ingezetene was bekend of die een auto bezat. Zo reed de burgemeester in 
het jaar 1940 met een Ford van 12 pk, met 2,5 1 cilinderinhoud en een geschat ver-
bruik van 12 tot 13 liter per 100 km31. Op het kasteel stelde men 5 personen tewerk, 
3 mannen en 2 vrouwen. 

In 1942 beleefde men op het gemeentehuis van Huise een dramatische thriller. 
Tijdens de eerste wereldoorlog speelden verschillende leden van de familie della 
Faille een actieve rol in het verzet en dat was ook zo in de Tweede Wereldoorlog. 
Trouwens barones Agnes heeft de lokale cet van het verzet mee opgericht. En de 
bezetter was nog niet vergeten dat haar vader burgemeester Gaean dwars lag in de 
eerste wereldoorlog. 

Voor Agnes begon het drama op 10 januari 1942. Toen werd ze opgepakt en naar de 
gevangenis van Sint-Gillis gevoerd waar de Duitsers haar grondig ondervroegen. 
Daar kon ze toevallig een glimp opvangen van haar zuster Marie-Madeleine. Het was 
de allerlaatste keer dat ze Marie-Madeleine zag. Marie-Madeleine stierf drie jaar later 
in het concentratiekamp van Ravensbrück. Agnes hield de lippen stijf op elkaar en 
de Duitsers lieten haar op 27 januari 1942 terug vrij. 

Barones Agnes zat als burgemeester verschillende keren verveeld in een dubbele rol. Stel 
u voor dat ze op 24 februari 1942 aan de Kommandantuur met bureel te Ukkel ais 
burgemeester moest melden dat: "Personenwagen plaat nr. 124885 van mevrouw della 
Faille d'Huysse Barones werd op Donderdag 29 januari 1942 te Oudenaarde afgeleverd 
aan "Der Beaufirage fiir den Viajarhesplan". Hoogachtend, de Burgemeesteres" 32. 

GAZ, Doos "22" (in krijt, onduidelijk): Huise — Dubbels van Briefwisseling 1940-1943 - Kaft I nr. 
121, document gedateerd op 19 november 1940. 

Idem, maar Kaft III nr. 1016. 
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Maar het ergste moest nog komen. Op de vergadering van het schepencollege van 15 
april 1942 staat Agnes bij de aanwezigen ais burgemeester en ais voorzitster vermeld, 
maar een derde persoon die niet bij de aanwezigen genoteerd staat, ondertekende wel 
aile beslissingen". Tijdens die zitting moet de spanning te snijden geweest zijn. 

Het is niet de bedoeling hier de geschiedenis van de tweede wereldoorlog in Huise te 
schrijven, maar heel summier toch een paar zaken. Het verslag van het college van 
12 j uni 1942 vangt aan met: " Gezien Burgemeester en Eerste Schepen door de Bezet-
tende Overheid uitgenood werden, op 31 Mei 1942 hun ambt neer te leggen en er in hun 
vervanging niet is voorzien ..." 34. Op 7 juli 1942 werd officieel een derde aangesteld 
ais waarnemend burgemeester". 

Inkwartiering op het kasteel is er bij mijn weten in de laatste oorlog niet geweest. Een 
zeldzame keer werd het kasteel gebruikt, maar dan na schriftelijk bevel, zo 
bijvoorbeeld op zaterdag 4 november 1942. Vooraf ontvingen de gezusters della 
Faille volgend schrijven: 

"12 Oktober 42 
Mejuffers de Baronessen della Faille d'Huysse, Lozer 

Mejuffers, 
Op bevel van den Kreiskommandant moet tegen Zaterdag a.s. volgende in het kasteel 
in gereedheid gebracht zijn: 

I) De plaats waar zal geaen worden moet behoorlijk verwarmd zijn; 
De tafel plaats biedend voor ongeveer 20 man zal met een tafelkleed bedekt zijn; 
Het eten wordt medegegeven van Aalst doch moet kunnen verwarmd worden in 
het kasteel; 
Tellooren, vorken en lepels voor een plat zullen op de tel geplaatst zijn voor deze 
ongeveer 20 personen. Ook glazen (Porto glazen) zullen op de tafel zijn; 

Het spreekt van zee dat alles volledig rein moet zijn. Mocht er eventueel jets van voornoemde 
ontbreken dan verzoek ik U bele er mij onmiddellijk kennis van te geven. 

Hoogachtend. 
De Burgemeester" ". 
(Niet ondertekend) 

In de kantlijn van de brief staat: "Klopjacht op 4 November '42". 

GAZ, Doos 11: Huise — Schepencollege — Notulenboeken 1846-1946 — Bock: 15.03.1937-9.12.1946, 
pp. 37, 37 verso en 38. 

GAZ, Doos 6: Huise — Gemeenteraad — Notulenboeken 1925-1952 — Bock: 29.11.1938-6.09.1943, 
p. 70. Het betreft wel degelijk een zitting van het schepencollege waarvan het verslag genoteerd is in 
Gemeenteraad — Notulenboeken. 

GAZ, Doos "22" (in krijt, onduidelijk): Huise — Dubbels van Briefwisseling 1940-1943 — Kaft IV, 
nr. 1309. 

GAZ, Doos "22" (in krijt, onduidelijk): Huise — Dubbels van Briefwisseling 1940-1943 — Kaft IV, 
nr. 1370. 
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Barones Agnes della Faille in 1944 opnieuw burgemeester 
Op 5 juli 1944 ondertekende de waarnemende burgemeester een laatste keer de 
notulen van het schepencollege37. In het verslag van het volgende college van 
9 augustus 1944 staat Agnes niet vermeld bij de aanwezigen en de waarnemende 
burgemeester wel". Nochtans heeft barones Agnes ondertekend. Mogelijks deed ze 
dit met terugwerkende kracht de volgende keer op de zitting van 4 oktober. Vanaf 
die datum staat ze definitief ais Surgemeesteres-Voorzitter' vermeld onder de 
aanwezigen en ondertekent ze de notulen" 

Barones Agnes della Faille d'Huysse (1888-1971). Kasteel Lozer, familiebezit. 
Portret in 1952 geschilderd door Philippe Piers de Raveschoot. 

Foto C. Delacauw - Kruishoutem 

GAZ, Doos 6: Huise — Gemeenteraad — Notulenboeken 1925-1952 — Boek: 2.10.1943-12.01.1948, 
p. 16 en 16 verso. 

Zelfde boek als hierboven, pp. 17, 17 verso en 18. 

Zelfde boek als hierboven, p. 18. 
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Ter gelegenheid van haar vijfentwintig jaar burgemeesterschap op 20 april 1952, 
hield Huise een groots feest. De jubilaresse werd afgehaald op het kasteel en van daar 
ging het naar de kerk van Lozer. Een feestelijke stoet van tweeëntwintig wagens 
gevolgd door drieëntwintig personenwagens met genodigden zorgde voor een défilé 
voor het bordes van het kasteel. Daarna trok de stoet naar Huise waar het onver-
mijdelijk scenario te beleven viel: spreekbeurten, bloemen, het volkslied, een banket 
voor genodigden en een concert voor de goegemeente. 

Aan burgemeester Agnes della Faille dankt Huise de constructie van één van de eerste 
wijken met sociale woningen, later de Wijk della Faille genoemd. Het terrein waarop 
de woningen opgetrokken werden, was geschonken door de drie gezusters barones-
sen della Faille: Agnes, Berthe en Sébastienne. In de lente van 1954 betrokken de 
eerste vijftien gezinnen de woningen van de Maatschappij de Kleine Landeigendom. 
Op 20 mei 1955 huldigde burgemeester Agnes della Faille de sportterreinen in en 
twee jaar later op 28 juli 1957 het speelplein. Telkens hadden de drie gezusters 
baronessen de grond geschonken. 

Dit was eveneens het geval voor de gronden waarop men het nieuwe gemeentehuis 
en het nieuwe postgebouw zou optrekken. Deze gebouwen werden opgeleverd in 
1968. Ondertussen slaagde burgemeester Agnes della Faille erin in Brussel het 
dossier `aansluiting op het waterleidingsnee rond te krijgen. Eind 1964 was geheel 
Huise van 'stadswater' voorzien. 

Het interieur van het kasteel kon eenfacele best gebruiken. In 1953 werden het salon, 
de eetkamer, de trapzaal evenals de hall op de eerste verdieping opnieuw geschilderd. 
Twee jaar later kwamen de drie kamers op de eerste verdieping aan de beurt. 

Gevraagd om de lijst van de PSC te steunen werd ze op 26 maart 1961, ze was toen 
de 73 voorbij, voor één legislatuur senator gekozen voor het arrondissement 
Oudenaarde. Burgemeester Agnes della Faille was bijzonder moedig. Niettegen-
staande ernstige problemen met haar bloedsomloop, reed ze toen ze bijna negenen-
zeventig was nog alleen met de wagen naar Brussel om er dossiers te bepleiten. Op 
haar tachtigste woonde ze nog een officiële plechtigheid bij op het Paleis van Laken. 
Toen ze de eenentachtig voorbij was zat ze voor de allerlaatste keer de Familie-
vereniging van de della Faille voor. Aan de verkiezingen van oktober 1970 nam ze 
nier meer deel. Huise heeft ruim 44 jaar barones Agnes della Faille d'Huysse ais haar 
burgemeester gekend. 
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In het voorjaar van 1971 ging haar gezondheid zienderogen achteruit. Barones Agnes 
werd bedlegerig en ontving regelmatig de H. Communie op haar kamer. Ze ontsliep 
op zaterdag 5 juni in de vroege namiddag. De solemnele begrafenisdienst had plaats 
in de parochiekerk van Huise op zaterdag 10 juni 1971 om 11 u. Ze werd begraven 
op het kerkhof van Lozer. 

Enkele jaren voordien had de drie gezusters della Faille de goederen van het fideï-
commis aan baron Bernard geschonken. Dit was mogelijk door het bijvoegsel bij de 
oorspronkelijke tekst. 

Baron Bernard, barones Elisabeth en hun zoontje Jean-Baptiste 
Foto Lisette Rogiers-Deblaere 
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Bijlage I - Genealogische ta bel 

De op,eenvolgende generaties vanaf Jan de Oude 

Jan de Oude della Faille (1515/1517-1582)' 

Maarten della Faille, heer van Nevele, (1544/1545-1620) 

Georges della Faille (1567-1642) 
	

Etienne della Faille (1582-1642) 
Baljuw van de kasselrij Oudburg 

Maximilien-Hippolyte dF (1609-1655) 
Kanunnik 

1. Jean-Baptiste della Faille (1610-1686) 
1636 Baljuw van Oudburg 
1643 Ridder 
x Barbe Triest 
1653 Burggraaf van het Oud Kasteel van Gent 
1654 Heer van Huise 
1660 Hoogbaljuw van Gent 

2. Maximilien-Nicolas dF 
	

3. François-Dominique dF 
	

Ferdinand -Hippolyte dF 
(1647- 1691) 
	

(1656- 1724) 
	

(1658-1722) 
1686 Heer van Huise 
	

1691 Heer van Huise 
	

1691 Hoogbaljuw van Gent 
Ongehuwd 
	

Seculier dialcen 
	

1691 Baljuw van de kasselrij Oudburg 
1684 Hoogbaljuw van Gent 

	
Ongehuwd 
	

Veldmaarschalk 
1686 Baljuw van de kasselrij Oudburg 	 x Caroline de Lalaing 

François-Albert baron dF d'Huysse 
(1697- 1782) 
1724 Heer van Huise 
1736 Baron della Faille 
1752 Baron della Faille crliuysse 
Eerste schepen van Gent 
x 1. 1\4.-A. d. Faille de Nevele 
2. H.-J. de Lalaing 

Maximilien-Joseph baron dF d'H 
(1724-1810) 
Schepen van Gent 
x Gravin Théodora de Thiennes 

1 	Vanaf hier dient na alle vetjes gedrukte namen della Faille geschreven, wanneer daartoe de ruimte op 
het schema ontbrak hebben we de afkorting dF gebruikt. 

2 	Vanaf hier dient na elke vetjes gedrukte naam della Faille d'Huysse geschreven. Wanneer de ruimte op 
het schema ontbrak hebben we d'H in plaats van d'Huysse geschreven. 
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6. François-Maximilien baron della Faille d'Huysse (1771-1835) 
1804 Burgemeester van Huise, Ooike en Ouwegem 
Lid Tweede Karner Koninkrijk der Nederlanden 
Kamerheer van Willem I 
Senator in het KoninIcrijk Belgié 
x Marie-Julie van Rockolfing de Nazareth (1770-1844) 

7. Adolphe Bar, dF d'H 
(1798-1873) 
Kasteelheer te Lozer 
Burgem. v. Huise 1846-1873 
Lid Kamer: 1833-1835 
Provincieraadslid 
Voorzitter Provincieraad 
x Adelaïde de Kerchove 
Geen kinderen 

8.Hippolyte Bar. dF d'H 
(1799-1875) 
Lid Kamer 1831-1839 
Lid Senaat 1840-1848 
1851-1874 
Vice-President Senaat: 1870-1874 
Burgemeester v. Lede: 1854-1875 
Commandeur in Leopoldsorde 1870 
x Pélagie-Louise de Kerchove 
Geen kinderen 

Gustave Bar. dF d'H. 	Edouard Baron dF d'H 
(1806-1893) 
	

(1810-1866) 
x Barones L. de Lon 	x A. van der Gracht 
d'Enschedé 

9. Gaaan-Adolphe bar. dF d'H 
(1845-1926) 
Burgemeester van Huise 
1873-1926 

Julien baron dF d'H 
(1847-1925) 

3 	Met 'Icasteelheer in Lozer' bedoelen we dat betrokkene er zijn of haar legale verblijfplaats heeft en er 
daadwerkelijk het grootste deel van het jaar woont, dit in tegenstelling met bijvoorbeeld, Ridder Jean-
Baptiste die het kasteel gebruikte ais zijn buitenverblif. 
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Gustave (1806-1893) 
Baron della Faille d'Huysse 
x Barones L. de Loën d'Enschedé 

9. Gaétan-Adolphe Herman Julien Maurice 

(1845-1926) (1846-1926) (1847-1925) (1855-1927) 
Baron dF d'Huysse Baron dF d'Huysse Baron dF d'Huysse Baron dF d'Huysse 
Dr. in de rechten Advokaat Pauselijk zouaaf Dr. in de rechten 
Provincieraadslid 0.-VI Senator Prov. raadsl. 0.-VL. x M -c. van Caloen 
Burgemeester van Huise x G.-M Stas de Richelle x M.-Th. de Timàry 
1874-1926 
	

Geen kinderen 
x Elisab. Christyn 

gravin de Ribaucourt 
Verkreeg kasteel enz, via fideï-commis 
d'Huysse van baron Adolphe 
Zijn vice zonen stierven jong 
zonder nageslacht 

10. Agnes (1888-1971) 
Barones della Faille d'Huysse 
Hofdame van koningin Elisabeth 
Senator 1946-1950 
Politiek gevangene W. 0. II 
Burgemeester van Huise 1926-1970 
Voorzitster van de Union Familiale 
Verkreeg kasteel enz. via het fideï-commis 
d'Huysse van haar vader baron Gaëtan. 

Emmanuel (1885-1948) 
Baron della Faille d'Huysse 
Ingenieur 
x Barones van Reynegom de Buzet 

Getan-Georges (1932-2003) 
Baron della Faille d'Huysse 
Ingenieur 
x Gaëtanne de Meester 

11. Bernard (1963- ) 
Baron della Faille d'Huysse 
Gegradueerde Marketing 
Schepen van Kruishoutem 
x Elisabeth du Bois de Vroylande 
Verkreeg kasteel enz. via het fideï-commis 
d'Huysse van de barones Agnes. 

Jean-Baptiste (1999- ) 
Baron della Faille d'Huysse 



KOOPKRACHT VAN HET POND VLAAMS 
IN 1 574'1594 

N.B. — Deze cijfers zijn nies steeds geldig voor de ganse periode, en mal= overigens 
geen aanspraak op absolute nauwkeurigheid. 

— jaarwedde President Raad van Financ en 	  zzoo.-.- 
- jaarwedde lid Raad van State 
— jaarwedde gouverneur van Vlaanderen 	  
— jaarloon ongeschoold arbeider 	  17 1/2 à 30 

— jaarloon geschoold arbeider 	  30 à 45 
— prijs van een hectare land 	  6 à go 
— huur van een ldein huis te Antwerpen 	  2 1/2 à 6 /z 
— huur van een groot huis te Antwerpen 	  18 à Io° 
— gemiddelde huur van de huizen te Brugge 	 3 à 55 

prijs van een os   7 
— prijs van een trekpaard 	  10 à 19 

— prijs van een rijpaard 	  4 à 2 5 
— prijs van ioo schapen 	  68 
— huur van een rijpaard per dag 	 - z  6 
— een kuipje boter 	 6  zo.- 
- een ton Rijnwijn 	  30 

— een wit brood 	  
een banket 	  2 1/2 à zo 

— een luxe-doodkist 	 2  13.4 

een clavecimbel 	 8 6  8 
— een gouden ketting 	  20 à 40 

— kosten van een reis Antwerpen-Londen retour 	 9.2.- 
- kosten van cm reis Antwerpen-Venetie 	  14 à 32 
— een paar schoenen 	  
— een paar laarzen 	 z i  8 
— een hoed 	 - 8- 
- een schip van 6o à zoo ton 	  300 à z000 
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Billage 2 - Koopkracht van het Pond Vlaams in 1574-1594 

De periode waarover wij in dit boek handelen komt later, maar we beschikken niet 
over prijzen die toen bij benadering golden. We geloven dat het toch nuttig is de 
prijzen te geven die gemiddeld golden in 1574-1594. 

12. 07. 11 betekent 12 pond 7 schellingen en 11 penningen (denieren). 

W. BRULEZ, De Firma della Faille en de Internationale Handel vannzamse Firma's in de 16-de eeuw, 
Brussel, Paleis der Academiën, 1959, p. XXVI. (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, Klasse der Letteren, nr. 35). 
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BIBLIOGRAFIE 

A. Bronnen (fluet gepubliceerd) 

RAG, Arch. dF 
C 9 nr. 143; C 9 nr. 153; C 9 nr. 159bis; C 9 nr. 161; C 9 nr. 177; C 11 nr. 277; 
C 14 nr. 425; C 16 nr. 8; C 45 nr. 225; C 45 nr. 226; C 46 nr. 239; C 46 nr. 252; 
C 46 nr. 262; C 47 nr. 273; C 47 nr. 277; C 49 nr. 262; C 49 nr. 307; C 49 nr. 311; 
C 50 nr. 324 

GAZ 
Dood Archief: Doos 15, Doos 16, Doos 17 

Er bestaat geen inventaris van wat zich in de dozen van het zogenaamde Dood Archief 
bevindt. 
Vandaar dat we ons beperken van het opgeven van het nummer van de doos. 

Doos "21" (in krijt, onduidelijk): Huise — Registers van Briefwisseling 1916-1920 
Kaft: Briefwisseling dec. 1916-april 1919, p. 328, P.  350. 

Doos "21": Huise— Registers van Briefwisseling 1916-1920 — Kaft: Briefwisseling 
januari 1917 — oktober 1918 ', p. 338, p. 346, p. 235, p. 312, p. 404, p. 426, p. 434, 
p. 445. 

3. Doos "22" (in krijt, onduidelijk): Huise — Dubbels van Briefwisseling 1940-1943 
Kaft I nr. 121 - Kaft III nr. 1016, nr. 1025 en nr. 1194; Kaft IV nr. 1309 en nr. 

1370. 

Doos 6: Huise — Gemeenteraad — Notulenboeken 1925-1952— Bock: 2.10.1943-
12.01.1948, p. 16, 16 verso,17, 17 verso en 18. 

Doos 11: Huise — Schepencollege — Notulenboeken 1846-1946 — Bock: 
15.03.1937-9.12.1946, p. 37, 37 verso en 38. 

DvP 
A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 
B.1, B.3, C.1, D.1, K.1, K.2 en K.3. 

1. 	De perioden volgen niet op elkaar. 
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LIJST VAN VOORINTEKENAARS 

Titel 
	

Voornaam 
	

Familienaam 

Burggraaf 
Barones 
Baron en Barones 
Baron en Barones 
	

Patrick 
Baron en Barones 
	

Stéphane 
De Heer en Mevrouw 
	

Jehan 
Barones 
	

Monique 
Baron 
	

Michel 
Baron 
	

Jean-Pierre 
Baron 
	

François 
Barones 
	

Guy 
De Heer en Mevrouw 
	

Jean 
De Heer en Mevrouw 
	

Ladislas 
De Heer en Mevrouw 
	

Dominique 
De Heer en Mevrouw 
	

Tanguy 
De Heer en Mevrouw 
	

Thierry 
Barones 
Graaf en Gravin 
	

Bernard 
Colonel en Mevrouw 
	

Axel 
Graaf en Gravin 
	

Charles 
Graaf 
	

Daniel 
Gravin 
	

Marguerite 
Baron en Barones 
Burgemeester en Mevrouw Paul 
De Heer en Mevrouw 
	

Gilbert 
De Heer 
	

Joop 
De Heer en Mevrouw 
	

Jozef 
De Heer 
	

Georges 
Gemeentebestuur Kruishoutem 
Gemeentebestuur Zingem 
Minister van Staat 
	

Herman 
De Heer 
	

Adelin 
De Heer 
	

Guy 
De Heer en Mevrouw 
	

Paul 
Mevrouw 
	

Estere 
De Heer en Mevrouw 
	

Antoine 
De Heer en Mevrouw 
	

Laurent 
De Heer en Mevrouw 
	

Eric 
De Heer 
	

Daniel 
De Heer en Mevrouw 
	

Jan 
Pastoor 
	

Raphaël 

della Faille de Waarloos 
della Faille d'Huysse 
della Faille d'Huysse 
della Faille d'Huysse 
della Faille d'Huysse 
Dessain 
della Faille d'Huysse 
della Faille d'Huysse 
della Faille d'Huysse 
della Faille d'Huysse 
della Faille d'Huysse 
della Faille de Leverghem 
della Faille de Leverghem 
della Faille de Leverghem 
della Faille de Leverghem 
della Faille de Leverghem 
de Meester 
d'Udekem d'Acoz 
du Bois de Vroylande 
de Brocqueville 
de Ribaucourt 
de Ribeaucourt 
van der Straeten Waillet 
Tant 
Tyvaert- Ghistelinck 
Verzele 
Verzele 
Nagels 

De Croo 
Dhondt 
Van Houtte 
Devos 
Benoot 
Vlerick- De Rijcke 
Willems 
De Waele 
Nachtergaele 
Desmet 
Latoir 
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Mevrouw 	 Maria 	Traest 
De Heer en Mevrouw 	Filip 	Adam- Verhaegen 
De Heer en Mevrouw 	Peter 	Audoore 
Mevrouw 	 Frieda 	Baeten 
De Heer 	 Paul 	Balcaen 
De Heer en Mevrouw 	André 	Bauters 
De Heer 	 Hubert 	Bauters 
De Heer 	 Koen 	Bauters 
Mevrouw 	 Simonne 	Bauters 
De Heer en Mevrouw 	 Bauters- Beyaert 
Mevrouw 	 Nancy 	Beyaert 
De Heer en Mevrouw 	André 	Billemont- Van Cauwenberghe 
De Heer en Mevrouw 	Joris 	Bodyn- Blauwblomme 
De Heer en Mevrouw 	Eric 	Bosman- De Rycke 
De Heer en Mevrouw 	Dirk 	Bouckaert 
Mevrouw 	 Marcella 	Bradt 
De Heer en Mevrouw 	J•R 	 Braem- Vermeersch 
Mevrouw 	 Bruyne 
Mevrouw 	 Yvonne 	Bruyneel 
De Heer en Mevrouw 	 Bruyneel- De Poortere 
De Heer 	 Gérard 	Busch 
De Heer 	 Orner 	Bytebier 
De Heer en Mevrouw 	 Casier 
De Heer en Mevrouw 	Romain 	Claeys 
De Heer 	 Christian 	Claus 
De Heer 	 Germain 	Clauwaert 
De Heer en Mevrouw 	Willy 	Clauwaert 
De Heer en Mevrouw 	 Clauwaert- Van Damme 
De Heer 	 Marcel 	Clincke 
De Heer en Mevrouw 	Philippe 	Coget 
De Heer 	 Yvan 	Cornelis 
De Heer en Mevrouw 	Albert 	Covemaeker- Rogiers 
De Heer en Mevrouw 	Raoul 	De Bel 
De Heer en Mevrouw 	André 	De Boever- De Vrieze 
De Heer 	 Edwin 	De Borggraeve 
De Heer 	 Gilbert 	De Bruyne 
De Heer en Mevrouw 	Patrick 	De Bruyne- Vindevogel 
De Heer en Mevrouw 	L. 	 De Bruyne- Willems 
De Heer en Mevrouw 	 De Clercq- Merchie 
De Heer 	 Achiel 	De Coninck 
Mevrouw 	 Germaine 	De Coninck 
Baron en Barones 	Conrad 	de Crombrugghe de Looringhe 
Baron en Barones 	Quentin 	de Crombrugghe de Looringhe 
De Heer 	 Frank 	De Geyter 
De Heer 	 Frank 	De Geyter 
Mevrouw 	 Marleen 	De Geyter 
Mevrouw 	 Marguerite 	De Graeve 
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De Heer 	 Gérard 	de Kerchove d'Exaerde 
De Heer 	 Frans 	De Keukelaere 
Mevrouw 	 Marijke 	De Keukeleire 
Mevrouw 	 Sofie 	De Langhe 
Graaf en Gravin 	Philippe 	de Lannoy 
De Heer 	 André 	De Medts 
Mevrouw 	 Myriam 	de Meulenaere 
Mevrouw 	 Léon 	De Paepe 
Mevrouw 	 De Paepe- Bayart 
De Heer en Mevrouw 	Raphael 	De Paepe- Vercruysse 
De Heer 	 Antoine 	De Poortere 
De Heer en Mevrouw 	M. 	 De Poortere- Huys 
De Heer en Mevrouw 	Georges 	De Rekeneire- Polfliet 
De Heer en Mevrouw 	Luc 	De Reycke- Lombaert 
Mevrouw 	 H. 	 De Ridder- Symoens 
De Heer en Mevrouw 	André 	De Ruyck 
De Heer 	 Freddy 	De Ruyck 
De Heer en Mevrouw 	Josef 	De Ruyck- Verzele 
De Heer en Mevrouw 	Dominique 	de Schaetzen 
Mevrouw 	 Gemma 	De Scheerder 
De Heer en Mevrouw 	Jos 	 De Serrano 
Mevrouw 	 Kara 	De Smet 
De Heer 	 Marc 	De Tier 
De Heer en Mevrouw 	Josef 	De Vos- Rogge 
De Heer en Mevrouw 	 De Vos- Roobroeck 
De Heer 	 Orner 	De Vreeze 
De Heer en Mevrouw 	 De Vrieze- Lippens 
De Heer en Mevrouw 	Patrick 	De Vuyst- Van Meirhaeghe 
De Heer 	 Marnix 	De Waele 
De Heer en Mevrouw 	Chris 	De Waele- Claus 
Mevrouw 	 Nicole 	De Weerdt 
De Heer 	 José 	De Wever 
De Heer en Mevrouw 	W. 	 Deboever-Willems 
De Heer 	 Marin 	Decock 
De Heer en Mevrouw 	Aimé 	Deconinck- Van Damme 
De Heer 	 Hendrik 	Degeyter 
De Heer 	 Herman 	Dekoninck en Mevrouw Claudine 

Van Landuyt 
De Heer 	 Henri 	Delmeiren 
De Heer en Mevrouw 	Gérard 	Demeyer- Coryn 
De Heer en Mevrouw 	 Depredomme- Allaert 
De Heer en Mevrouw 	D. 	 Deprince- Wollaert 
De Heer en Mevrouw 	Philippe 	Deroo- Van De Sype 
De Heer en Mevrouw 	Jacques 	Deruyck 
Pastoor 	 Albert 	Devos 
Mevrouw 	 Monique 	Devos 
De Heer 	 Bart 	Devos en Mevrouw Divina De Vreeze 
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De Heer en Mevrouw 	Maurice 
De Heer en Mevrouw 	Stefaan 
De Heer 	 Raphaël 
De Heer en Mevrouw 	Geert 
Mevrouw 	 Antoinette 
Mevrouw 	 Maria 
De Heer 	 Steven 
De Heer en Mevrouw 	N. 
Mevrouw 	 Imelda 
Mevrouw 	 Jeanne 
De Heer en Mevrouw 	M. 
De Heer en Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
De Heer 	 Quentin 
De Heer en Mevrouw 
Drukkerij J. Snoeck 
De Heer en Mevrouw 	Lionel 
De Heer en Mevrouw 	Dirk 
De Heer en Mevrouw 	Eddy 
De Heer en Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
De Heer 	 Walther 
Gesubsidieerd Vrije Kleuterschool Lozer 
De Heer en Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
	

Albert 
De Heer 
	

Ivan 
De Heer en Mevrouw 
	

Gérard 
De Heer en Mevrouw 
	

Rudy 
Mevrouw 
	

Pola 
De Heer 
	

Etienne 
De Heer 
	

Guy 
De Heer 
	

Pierre 
De Heer 
	

Willy 
De Heer 
	

Fernand 
De Heer 
	

Willy 
De Heer en Mevrouw 
	

Jurgen 
Heemkundige Kring Hultheim Kruishoutem 
De Heer 	 Paul 
De Heer en Mevrouw 	André 
De Heer en Mevrouw 	Olivier 
Houthandel N.V. De Poortere 
De Heer 	 M. 
De Heer en Mevrouw 	Didier 
De Heer en Mevrouw 	Michaël 
Mevrouw 	 Jeanne 
De Heer en Mevrouw 	Koen 
Mevrouw 	 Léa 

Devos- Neirinck 
Devos- Plaie 
Dhaenens 
Dhertoge- De Vos 
Dhondt 
Dhondt 
Dhondt 
Dhondt- Parmentier 
Dhuyvetter 
Dhuyvetter 
Dijkstra- Verhoef 
Doom Geiregat 
d'Oreye de Lantremange 
Drion du Chapois 
Drion du Chapois 

Dupont 
Dupont- Bracke 
Dupont- Lamont 
Eelen- Van Hecke 
Everaert- Clauwaert 
Foré 

Geurs- De Vreeze 
Geurs- Dhondt 
Gevaert 
Gevaert- Van De Wiele 
Geysens 
Ghyselyns 
Ghyzelings 
Godefroidt 
Goderis 
Goethals 
Grootaerd 
Hallemeesch 
Haustraete- Van rechem 

Heirwegh 
Hessche- Reynaert 
Heylen- Walraevens 

Huyse 
Isebaert- Claus 
Iweins d'Eeckhoutte 
Kindermans 
Lamont 
Lamont 
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De Heer 	 Gilbert 
Mevrouw 	 Maria 
De Heer en Mevrouw 	H. 
De Heer en Mevrouw 	Bertrand 
De Heer en Mevrouw 	Guy 
De Heer 	 William 
De Heer 	 Johan 
De Heer 	 Maurice 
De Heer en Mevrouw 	Robert 
De Heer en Mevrouw 	Kris 
Mevrouw 	 Daniella 
De Heer 	 Chrétien 
De Heer en Mevrouw 	Daniel 
De Heer en Mevrouw 	Gino 
De Heer en Mevrouw 	Laurent 
De Heer 	 Frans 
Mevrouw 	 Diane 
De Heer 	 Gilbert 
De Heer 	 Marc 
De Heer 	 Dirk 
De Heer en Mevrouw 	Léon 
Mevrouw 	 Simonne 
De Heer en Mevrouw 	Christian 
De Heer en Mevrouw 
De Heer 	 Pieter 
Mevrouw 	 Stéfanie 
De Heer en Mevrouw 	Adrien 
De Heer en Mevrouw 	Jacques 
De Heer en Mevrouw 	Ernest 
De Heer en Mevrouw 	L. 
De Heer en Mevrouw 	Bruno 
De Heer en Mevrouw 	Roger 
De Heer en Mevrouw 
De Heer 	 Roland 
De Heer en Mevrouw 	Bart 
Restaurant D'ouwe Smisse 
De Heer 	 Johan 
De Heer 	 Luk 
De Heer 	 Martin 
Mevrouw 	 Maria 
De Heer en Mevrouw 	Filip 
De Heer 	 André 
De Heer 	 Raoul 
De Heer en Mevrouw 	Eddy 
Mevrouw 	 Martha 
De Heer 	 Frank 
De Heer 	 Lieven  

Lanckriet 
Lauwers 
Lecomte- Van Der Donckt 
Levrau- Claeys 
Massange de Collombs 
Matthys en Mevrouw Marianne Willems 
Matton 
Maurice Bauters 
Meere- Lamont 
Meersman- Bauters 
Meirlaen 
Meirlaen en Mevrouw Marleen Willems 
Meirlaen- Vanderhaeghen 
Mejor 
Merchiers 
Meurysse 
Moens 
Moerman 
Moerman 
Nachtergaele 
Nachtergaele 
Nachtergaele 
Nachtergaele- 011ivier 
Opsomer- Robbens 
Peteryns 
Peteryns 
Piens 
Platteau 
Polfliet 
Polfliet- Van Herzeele 
Polfliet- Vanbelleghem 
Polfliet- Vanbelleghem 
Porrez- Clauwaert 
Raes 
Ravelingien- Gheeraert 

Rogge 
Rogge 
Rogge 
Ruysschaert 
Ruysschaert- De Potter 
Saveyn 
Saveyn 
Saveyn- Capiau 
Schiettecatte 
Simoens 
Snoeck 



1 08 I Het karteel van Lozer 

Ridder en Mevrouw 	 Soenens 
De Heer en Mevrouw 	Marc 	Staels 
De Heer en Mevrouw 	Edwin 	Steurbaut 
Mevrouw 	 Katrien 	Symons 
De Heer en Mevrouw 	 Tack- De Baere 
De Heer en Mevrouw 	 Tavernier- Clauwaert 
De Heer 	 Louis 	Teetaert 
Mevrouw 	 Nicole 	Terrie 
Mevrouw 	 Elisabeth 	Thomaes 
De Heer 	 Orner 	Tillieu 
De Heer en Mevrouw 	Laurent 	Torck- Van Simaey 
De Heer en Mevrouw 	Xavier 	Tytgat- Van Belleghem 
De Heer en Mevrouw 	Adelin 	Van Assche 
Mevrouw 	 Godelieve 	Van Assche 
De Heer 	 Hektoor 	Van Assche 
De Heer en Mevrouw 	Romain 	Van Assche 
Pastoor 	 Hervé 	Van Belleghem 
Mevrouw 	 Marijcke 	Van Calbergh 
Mevrouw 	 Jenny 	Van Cauwenberghe 
De Heer en Mevrouw 	Robert 	Van Cauwenberghe- Naessens 
Mevrouw 	 Christine 	Van Daele 
De Heer en Mevrouw 	Ivan 	Van Daele 
De Heer en Mevrouw 	Stefaan 	Van Daele- T'Jampens 
De Heer 	 Robert 	Van De Velde 
De Heer 	 Alois 	Van De Wege 
De Heer 	 Johannes 	Van Den Heede 
De Heer en Mevrouw 	Urbain 	Van Den Heede 
De Heer en Mevrouw 	Rob 	Van Der Klis- Van Den Broeck 
De Heer 	 Christian 	Van Der Meeren 
De Heer 	 Gérard 	Van Der Meeren 
De Heer en Mevrouw 	Antoine 	Van Dorpe 
De Heer en Mevrouw 	André 	Van Dorpe- Taelman 
De Heer en Mevrouw 	Etienne 	Van Houtte- Rogge 
De Heer 	 Rudy 	Van Hove 
De Heer 	 Joannes 	Van Huffel 
De Heer en Mevrouw 	R. 	 Van Huffel- Van Poucke 
De Heer en Mevrouw 	Karel 	Van Marcke 
Mevrouw 	 Amandine 	Van Praet 
De Heer en Mevrouw 	Luc 	Van Quickelberghe 
De Heer 	 Mathieu 	Van Renterghem 
De Heer 	 Wouter 	Van Thuyne 
De Heer en Mevrouw 	Roger 	Van Wehaege- Lombaert 
Baron en Barones 	Emmanuel 	van Zuylen van Nyevelt 
De Heer en Mevrouw 	Roland 	Vancaeneghem- Van Quickelberghe 
Mevrouw 	 Rita 	Vande Moortele 
De Heer 	 Jozef 	Vandenhaute 
Mevrouw 	 Maria 	Vandenhaute 
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De Heer en Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
De Heer 
Mevrouw 
De Heer 
De Heer 
Mevrouw 
De Heer 
De Heer en Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
De Heer 
De Heer en Mevrouw 
De Heer 
De Heer en Mevrouw 
De Heer 
De Heer en Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
Dr 
De Heer 
De Heer en Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
De Heer 
De Heer en Mevrouw 
De Heer 
De Heer en Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
VK Lindenhoek- Lozer 
Mevrouw 
VZW Home Sint Petrus-
Mevrouw 
De Heer en Mevrouw 
De Heer 

Vandenhaute- Melkebeke 
Vandenheede- Bauters 
Vandeponseele 
Vanderbauwhede 
Vanderrasieren 
Vanderstraeten 
Vanderstraeten 
Vanderstraeten- Malfait 
Vanheuverzwijn 
Vanhoonacker 
Vanhoutte- Nachtergaele 
Vanquickelberghe 
Vanquickelberghe- Revijn 
Vantieghem 
Vercruyssen- De Laporte 
Vergeylen 
Vergotte 
Vergucht- De Bruyne 
Verhaeghe 
Verhaeghe 
Verhauwaert- Devos 
Verhelst 
Verholen 
Verspeelt 
Verstuyft- Vermeiren 
Vervaeke- De Paermentier 
Verzele 
Verzele 
Verzele 
Vindevogel- Bauters 
Vindevogel- Bauters 
Vindevogle Nuyttens 

Volckaert 

Willems 
Willems 
Willems en Mevrouw Y. Van De Kerckhove 

Paul 
Freddy 
Martin 
André 
Mariette 
Anoine 
Wilson 
Armelle 
Abel 
Harry 
Bernard 
Julien 
Christiaan 
Ignace 
E. 
Boudewijn 
Dominiek 
J. 
Elie 
M. 
André 
Lieven 
Léo 
Wilfried 

Koen 
Frans 
Ivaan 
Martijn 
H. 

René 

Marie José 
Kruishoutem 

Clara 
Gabriel 
Daniel 
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SPONSORS 

De Jubileumfeesten die op 4 é• 5 september 2004 plaats gevonden hebben werden mogelijk 
gemaakt dankzij de steun van volgende sponsors: 

Provinciebestuur Oost- Vlaanderen 
Gemeentebestuur Kruishoutem 
Kasteelbier Ingelmunster 
Delhaize De Leeuw 
Loonwerken Geert Vermeiren 
Macogas 
Notaris Van Innis 
Fotografie Cari Delacauw 
Danscafé De Marolle 
Krediet aan de Nijverheid (Kruishoutem) 
Industriële Bevloering Superdal 
Elektron Design (Zingem) 
KBC Huise 
Diepvriesproducten Nanuk 
Dakwerken Vereecke Freddy 
Merkkleding Texandrea 
Deuren en trappen D'Hondt N.V. 
Dakwerken Covadak (Ouwegem) 
Bloemen en Planten Hollaert n.v. 
Sint-Eligius-Gilde 
Ceve n.v.(Waregem) 
Goemaere bouwwerken 
Cnockaert Frans en zoon 
Bakkerij Martin 
Drukkerij De Muyter (Deinze) 
Ail Round Design bvba 
Decoratiewerken Verzelen 
Zakenkantoor Vandenhaute- Capiau (Huise) 
Bouwmaterialen De Snerck 
Electriciteit J. De Ruyck 
TMVW 

Willy Naessens (Wortegem- Petegem) 
Vindevogel n.v. 
Garage Van Cauwenberghe 
Estée Industries 
Ponderosa Nazareth 
Metaalconstructie J. De Pourcq (Deinze) 
Notaris Van Caeneghem 
Marmer Industries Platteau 
Quadrifinish Oudenaarde 



Wat voor de Middeleeuwen meestal een moeilijke zonier onmogelijke klus is, 
lukt bij de geschiedschrijving in de Nieuwe Tijden wel: een boek schrijven 
met personen van vlees en bloed en gebeurtenissen die voortreffelijk in hun 
context te situeren zijn. Een mediëvist ziet zich, op één enkele keer na, 

beperkt door grote hiaten in wat zijn bronnen vertellen. 

De auteur behandelt een onderwerp, het kasteel van Lozer ais bakermat van 
de familie della Faille d'Huysse, dat zich volledig situeert in de Nieuwe Tijden. 
Dit laat hem toc zijn verhaal in te kleuren zowel met grote gebeurtenissen ais 
met pittige anekdoten en dat terwill hij wetenschappelijk toch nauwgezet 

alles kan verantwoorden. 

Dat de adellijke familie 350 jaar onafgebroken in het bezit bleef van het 

kasteel in Lozer, hing tweemaal aan een heel broze draad. Een eerste kritiek 
scharnierpunt was de Franse Omwenteling — we vinden de term Omwenteling 
hier meer op haar plaats dan Revolutie — met haar ideeën die het erfrecht 

grondig wijzigden. Een tweede heikel punt was de toenemende fiscale druk 

na de Tweede Wereldoorlog. 

Voor Gilbert Rogiers was de keus tussen een wetenschappelijke of een &m'aire rich-
ting, een dubbele op zijn kant. Voor zijn dertigste had hij nooit een universiteit 
van binnen gezien. Daarna behaalde hij, terwij1 hij ais regent wiskunde-fisica 
voltijds in het onderwijs werkte, een licentie in de Wiskunde gevolgd door een 
licentie in de Communicatiewetenschappen. 

Veelzijdi g ais hij is, studeerde hij ook twee jaar EcO nomische Wetenschappen, met 
inbegrip van de basisvakken over het recht. Na zijn beroepicarrière in het onder-
wijs, voegde hij daar nog vij f jaar studies ais vrij student in de Geschiedenis aan 
toe. Alles bijeen twaalf jaar universitaire studies netjes verdeela' over zeven jaar 
terwijl hj voltijds werkte en de overige vij f jaar wanneer hij 'op ruse was. Een 
kritische lezer zal bij de lectuur van dit werk, sporen vinden van elk van deze 
vier disciplines. Net  resultaatsetuigt van een vierdimensionale multidisciplinaire 
aanpak, maar dan door de inbeeng van één persoon. 


