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UNE FAMILLE NOTABLE
DE FAMILIE COSYNS
Haar netwerken en dynastievormingen in ZuidoostVlaanderen en Zuidwest-Brabant
Deel 31

Mareel COCK
"Roger COSYNS

DEEL 3. De familie Cosyns vanuit Meerbeke uitgegroeid in
aanzienlijke economische netwerken en politieke dynastieën
tijdens de 19dc en de 20ste eeuw
Een eerste aanzet binnen de familie Cosyns door Celestin Berlende
Cosyns uit de elfde generatie om vanuit Meerbeke een netwerkenof dynastievorming op een hoger niveau uit te bouwen, is door zijn
vroegtijdig overlijden in 1776, amper vier jaar na zijn huwelijk en
vestiging in Ninove, eerder beperkt gebleven.' Eerst na 1800 verbinden
zonen en dochters uit de familie Cosyns zich vanuit Meerbeke door
huwelijken met aanzienlijke economische en politieke dynastieën in
Zuidoost-Vlaanderen
en Zuidwest-Brabant. Anderzijds slaagt een,
weliswaar beperkt, aantal descendanten erin om vanaf de eerste helft
van de 19de eeuw door de succesvolle uitbouw van eigen kunnen zich
te manifesteren in dienstverlenende en economische functies en zo op
sociaal-economisch vlak een hogere positie in te nemen. Die uitbouw is
vanaf de twaalfde tot de vijftiende generatie zo succesvol en uitgebreid
dat het niet ongepast is om voor die generaties over een 'gouden eeuw'
(ca. 1810-1930) in de familie Cosyns - une famille notabie - te spreken.'

2
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Deel 1, alwaar ook de Praktische opmerkingen vooraf, en Deel 2 van deze studie
verschenen in het eerste en tweede nummer van deze jaargang.
Over de netwerkenvorming in deze familietak ook al Elfde generatie, littera A in
Deel 2 van dit opstel.
Voor dit epitheton ook al de verklarende noot bij de titel van Deel 1 in dit opstel.

Het Land van Aalst, jaargang LXII, 2010, nr. 4
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Twaalfde generatie: De kinderen van Jan Francis Constant Cosyns
en Komelia Karolien de Cooman: Marie Katrien, Thérèse Française,
Jeanne Pieternelle. Jan Antoon, Pieter Komeet, Marie Katrien e.n
Ferdinand Francis Cosyns
Zoals hierna duidelijk wordt, zetten in deze twaalfde generatie slechts
Jan Antoon en Pieter Korneel als naamdragers de familie verder. Jan
Antoon blijft het oude stamhuis van de familie in Meerbeke bewonen,
waar zijn nazaten nog tot het einde van de 20ste eeuw doende zijn."
Zijn broer Pieter Korneel daarentegen leidt zijn familietak in zijn
nageslacht langs Ninove en Herzele tenslotte naar Pollare, waar leden
van die familietak nog steeds verblijven.
A. Marie Katrien Cosyns en Claude D 'Hauwer

Marie Katrien is op 19 nivöse XIII / 9 januari 1805 in Meerbeke gehuwd
met Claude D'Hauwer, die er geboren is op 30 september 1776 als zoon
van Maximiliaan en Marie Jeanne Livine Mertens.'
Vermoedelijk leert Marie Katrien haar toekomstige echtgenoot
Claude kennen langs het brouwerij- en stokerij bedrijf van haar vader.
Claude bezit immers een landbouwbedrijf met brouwerij op het
Hemelrijk in Meerbeke en hij is ook eigenaar van de Fonteintjesmolen,
een watermolen in het dorp.f
Claude D' Hauwer is op 28 december 1840 in Meerbeke gestorven.
Marie Katrien wordt 73 jaar oud en sterft thuis op 22 mei 1853 in
Meerbeke. Haar zoon Peter, die mulder is, geeft haar overlijden aan.
Het gezin krijgt zes kinderen. Pieternelle Adriana D'Hauwer
(0 Meerbeke, 30 oktober 1815 - t Meerbeke, 21 april 1901), de op
één na jongste dochter, trouwt in Meerbeke met Pieter Jan Haegeman
(0 Denderwindeke, 6 juni 1816) op 30 november 1843, maar Pieter
overlijdt na bijna elf jaar huwelijk (t 9 augustus 1854). Weduwe
Pieternelle leert daama nog Pieter Vandenbroucke (0 Denderwindeke,
31 juli 1821) kennen. Pieter behoort tot een lokale politieke dynastie
in Waarbeke. Zijn vader Jacques is er in het nieuwe koninkrijk België
twee temlijnen lang schepen (1830-1836 en 1842-1848) en Pieter zelf
4
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Genealogische gegevens over de familietak van Jan Antoon Cosyns en zijn nakomelingen zijn behalve voor de farnilietak van Pieter Korneel Cosyns grotendeels
ontleena aan E. COSYNS, Familiekroniek van Cosyns, p. 214 e.v.
Jeanne Livine uit het landbouwersgeslacht
Merrens in Poll are is de kleindochter
van buraemeester Jan Mertens (1/18 en 1729) en Elisabeth Laurent; over deze
familie ït COSYNS, Hellandbouwersgeslacht
Mertens te Pollare, in: Het Land
van Aalst, 46, 1994, p. 46.
Over deze bezittinzen J. DE MAESE EER, Over grootgrondbezit en grote hoeven
te Meerbeke. I7de_~9'" eeuw, in: Meerbeke verEEUWiga, Meerbeke, 1001, p. 61.
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treedt er in zijn voetspoor (1851-1854).7 Als Pieternelle en Pieter zich
verloven, is Pieter al sinds ] 854 burgemeester in Waarbeke. KOlt na
het huwelijk in Meerbeke op 29 april 1857 eindigt het mandaat van
Pieter (1854-1857).8 Pieter blijft na zijn huwelijk een ambtloos burger
en sterft uiteindelijk in Meerbeke op 27 mei 1886.
B. Thérèse Françoise Cosyns en Jan Baptist Wambacq in relatie met
een lokale dynastie en een brouwersfamilie in Essene
Op 4 juni 1806 trouwt Thérèse Françoise in Meerbeke met Jan Baptist
Wambacq (0 Essene, 12 februari 1780) uit Essene. Het is het eerste van
een aantal huwelijken tussen leden van de familie Cosyns en de familie
Wambacq.?
De Wambacqs, sedert 1378 aanwezig in de streek van Asse, zijn er
in de 18de eeuw uitgegroeid tot een familie van meiers, vooral actief
in de schepenbank van Affligem. Mamten Ernest Jozef Wambacq, de
vader van Jan Baptist, is er ook meier. Hij wordt wegens acties tegen
de Franse bezetter opgesloten en sterft acht dagen na zijn vrijlating
(t 13 februari 1798). Maarten nu is gehuwd met Pieternelle van
Opdenbosch, een dochter van Nicolaas en Katrien van Vreckem." Zo
heeft Pietemelle zelf nog Jan VII Cosyns en zijn vrouw Katrien van
Vreckem als grootoom en groottante.
Wanneer men bij al deze familiebanden verder bedenkt dat de familie
Wambacq in Essene op hetAnkerhof, een hofstede met brouwerij, woont,
wordt ook hier duidelijk hoe brouwersdochter Thérèse Françoise en Jan
Baptist elkaar hebben ontmoet. Het echtpaar heeft wel tien kinderen. 1 1
Met hun huwelijk bestendigen Thérèse en Jan Baptist eens te meer de
7
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Jacques is gehuwd (17 november 1820) met Maria Pietemelle Van Cauwelaert, de
dochter van Adriaan en Karolien Roosens.
Over de Vandenbroucke's in de politiek F. DE CI-IOU, Biografisch repertorium
van de dienstverleners van Waarbeke (1800-2000), in: Gerardimoniiurn, 219,
2008, p. 20-21.
Genealogische informatie over de familie Wambacq bij J. LINDEMANS, Oude

West-Bràbantsche Geslachten. Wambacq. (Oude Brabantsche Geslachten. 3),

lO
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Merchtem, 193\, p. 5, 8-9 en aanvullende handschriftelijke notities over de familie.
Voor andere familierelaties tussen beide families ook nog in deze generatie, littera F. Marie Katrien Cosyns en Henri Aw:;ust De Wolf en Dertiende generatie.
Nlnove/Herzele/Pollare,
lil/era E. Marie 'Françoise (Minette) Cosyns en Jean
François Wambacq.
Maarten en Pieterrielle zijn met toestemming van pastoor F. J. Walckiers van Meerbeke op 1 juli 1758 getrouwd in Ledeberg-Parnel voor Jan van Opdenbosch, die
als miriderbroeder-recollect in Ledeberg verblijft en oom is van de bruidegom. De
samenstellin~ van het gezin van Maarten en Pietemelle met dertien kinderen bij A.
VA DEN BKOECK, Essene gezinsboek. 1607-1832 (-1866), Antwerpen, \996,
nr. 1429.
De samenstelling van het gezin van Thérèse Françoise en Jan Baptist ook bij A.
VA DEN BROECK, Essene gezinsboek, nr. 1424.

..
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huwelijken in brouwerskringen.
Jan Baptist zelf is ook brouwer. Hij is tweeënzestig, wanneer hij
van 1842 tot 1848 voor één ambtstermijn burgemeester van Essene
wordt. Met zijn burgemeestersambt sticht hij, zoals hierna blijkt,
een familiedynastie van minstens vier burgemeestergeneraties in het
Brabantse dorp tot de eerste helft van vorige eeuw. Bovendien is hij
ook nog plaatsvervangend vrederechter voor het kanton Asse. Zijn
benoemingsdossier is niet Bewaard gebleven, maar na zijn overlijden in
1858 en na het ontslag van zijn collega Prosper Crick op 23 april 1859
stelt koning Leopold I Pierre Verhaeren uit Asse in die functie aan."
Thérèse Française en Jan Baptist overlijden beiden op korte tijd na
elkaar in Essene; zij sterft op 5 juli 1858 en hij op 1 september, nog
geen twee maand later.
Binnen de families Cosyns en Wambacqnu groeitervanafJanBaptist
en Thérèse Française verder in de dertiende en veertiende generaties
een dicht en intens familienetwerk. Zo is er Jan Frans Wambacq
(0 Essene, 2 augustus 1807 - t Ninove, 16 februari 1885), de oudste
zoon van Jan Baptist en Thérèse Française. Hij zal in 1860 trouwen met
zijn nicht Marie Française Cosyns.!'
In die dertiende generatie wordt Jan August Wambacq (0 Essene, 30
oktober 1812 - t Brussel, 29 oktober 1869), een tweede zoon, notaris.
Hij vestigt zich in Humbeek en huwt op 3 oktober 1849 in Meerbeke met
Jeanne Melanie Herremans COMeerbeke, 19 maart 1828 - t Humbeek,
9 juli 1898). Jeanne Melanie is wel een echte nicht van Jan August. Ze
is immers de dochter van de Meerbeekse burgemeester Jan Theofiel en
van Katrien Wambacq, die zelf een zus is van Jan Augusts vader Jan
Baptist. Een ander element dat heeft meegespeeld in die relatievorming,
blijkt uit deze vaststelling: Jan August en Jeanne Melanie kunnen met
elkaar kennis hebben gemaakt binnen nog een andere familieband
tussen de families Cosyns en Wambacq, en wel aldus. Meianie's broer,
Charles Louis Herremans (OMeerbeke, 23 maart 1816 - t Meerbeke,
19 augustus 1838) is een decennium voorheen op 14 februari 1838
zes maanden lang met Katrien Kornelia Cosyns getrouwd geweest en
Katrien is als dochter van Jan Antoon Cosyns en Marie Katrien Coppens
een nicht van Jan August Wambacq."
12 Daarvoor het benoemingsdossier ARA., Ministerie van justitie. Algemeen secretariaat, 167.
Over het echtpaar Jan Frans en Marie Françoise verder Dertiende generatie.
Ninove/ Herzele/Pollare, littera E. Marie Françoise (Minette) Cosyns en Jean
François Wambacq.
14 Over het echtpaar Katrien Komelia Cosyns en Charles Louis Eliaert Dertiende
generatie. Meerbeke, littera A.
13
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Verder is ook de jongste zoon Jan Baptist Deodat (0 Essene, 23
mei 1815) wel tweeëndertig jaar lang burgemeester in Essene tot bij
zijn dood (t Essene, 13 maart 1889). Bovendien stijgt hij even uit
boven het lokale politieke gebeuren door een mandaat in de Brabantse
provincieraad. Pau1 Frans (0 Èssene, 27 november 1873 - t Essene, 12
juli 1939), ook provincieraadslid in Brabant, en Jules Jean (0 Essene, J 8
februari 1875 - t Essene, 12 november 1933), meer bepaald de zonen
van Deodat en dus de kleinzonen van Jan Baptist en Thérèse Fançoise,
zijn eveneens burgemeesters in Essene. De dynastie kent als laatste
vertegenwoordiger achterkleinzoon Robert August (0 Laken, 23 juli
1910), die van 1933 tot 1970 zevenendertig jaar lang burgemeester is."
Zelfs in de volgende veeltiende generatie groeit het familienetwerk
nog aan door het huwelijk van twee kinderen van Jan August en Jeanne
MeJanie. Dochter Helène Wambacq COHumbeek, 1854 - t Maransart,
1933) treedt in het huwelijk met Henri Godts (0 Hoegaarden, 1838
- t Humbeek, 29 januari 1905). Bruidegom Henri stamt uit een
brouwersgeslacht in Hoegaarden en is dan weer oom- en tantezegger
van Louis Hubert Cosyns, die gehuwd is met tante Elise Godts; bruid
Helène zelf is op haar beurt een achternichtje van Louis Hubert."
Zoon Theofiel Wambacq COHumbeek, 1866 - t Wetteren, 1928) is
een advocaat, die trouwt met zijn achternicht Rosa Eulalie De Wolf.
Rosa (0 Aalst, 19 maart - 1868 - t 1942) is immers op haar beurt een
kleindochter Henri August De Wolf en Marie Katrien Cosyns, die zelf
de zus en schoonzus is van Jan Baptist en Thérèse Françoise WambacqCosyns.",
C Jeanne Pieternelle Cosyns en Jan Baptist Diericx, een doktersgezin
met uitbouw van een brouwersfamilie en een politieke dynastie in
Geraardsbergen
Jeanne Pietemelle huwt op 13 mei 1810 in Meerbeke met Jan Baptist
Diericx. De bruidegom is op 2 november 1776 geboren in Sint-PietersKapelle. Zijn ouders Jan en Klara Katrien Luchtens zijn echter bij het
einde van de 18de eeuw naar Geraardsbergen komen wonen. Jan Baptist
behaalt in 1803 het dip oma van geneesheer (licentiaat in de medicijnen)
Deodat is gehuwd met Virginie Sabine Cantinjean (0 Zemst, 30 april 1835 t Essene, 22 maart 1904). Robert Wambacq is de zoon van Paul en Marie Elise
Ectors (0 Laken, 21 juli 1884 - t Essene, 1968). Robert is op 22 juni 1937 in Temse
gehuwd met Gilberte Van de Perre COTemse, 10 maart 1909).
16 Over Louis Hubert Cosyns, zoon van Jan Antoon Cosyns en Marie Katrien Cop1)~ns, die huwt met Elise Godts, ook verder Dertiende generatie. Meerbeke, littera
15

17

Over het echtpaar Henri August de Wolf en Marie Katrien Cosyns verder in deze
generatie littera F.
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aan de universiteit in Leiden. 18
a hun huwelijk wonen Jeanne Pietemelle en Jan Baptist eerst in
Ninove, waar hun drie kinderen geboren worden. 19 In 1821 is het gezin a}
naar Geraardsbergen verhuisd, waar de familie o.m. met een dienstmeid
in de Gasthuisstraat woont. aast zijn geneeskundige praktijk is Jan
Baptist ook politiek geëngageerd en ageert hij in 1829 en 1830 vanuit
katholieke hoek tegen de politiekvoering van koning Willem 1. Bij zijn
kandidatuur in 1831 voor de gemeenteraad in de stad wordt hij evenwel
niet verkozen.ê? Jan Baptist Diericx sterft in Geraardsbergen op 4 mei
1845. Hij is maar zestig jaar geworden. Jeanne Pietemelle overlijdt er
eerst op 27 maart 1867; ze is dan negenenzeventig jaar.
Ook Jan Baptist en Jeanne Pietemelle staan aan het begin van
een familiedynastie in de dertiende en veertiende generaties van de
'Cosyns'familie te Geraardsbergen. Hun zoon Louis Hubert (0 Ninove,
18 oktober 1816 - t Geraardsbergen, 8 mei 1871) komt door zijn
huwelijk met Marie Jozefien Ceuterick (0 Geraardsbergen, 12 april
1823 - Geraardsbergen, 22 januari 1883) terecht in een familie, die
in de Geraardsbergse bovenstad op de hoek van de ieuwstraat en de
Vredestraat een brouwerij, - dus nog een 'brouwershuwelijk', - heeft.
Ook Louis Hubert wordt brouwer en wijnhandelaar in de stad en behoort
samen met zijn schoonvader Marinus Ceuterick o.m. tot de cliënten
van tante Marie Katrien Cosyns, die in Aalst haar bloeiend hopbedrijf
uitbouwt."
Louis Hubert is in de stad tot bij zijn dood gemeenteraadslid (18491851 en 1866-1871) en schepen (1852-1864 en 1866-1871) voor de
katholieke partij. Marie Jozefien van baar kant heeft met haar neef
Frans Theodoor Ceuterick, die in Outer wel twintig jaar (1868-1888)
.!.
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Op te merken valt dat ook August Frans Van Santen, de jongere Geraardsbergse
collega-dokter van Jan-Baptist, al een nazaat is van Elisabeth Cosyns en Frans van
Santen; daarvoor Negende generatie, littera A. Elisabeth Cosyns en Frans van
Santen.
De kinderen zijn Jan Frans (0 inove, 23 maart 1811), Melanie Kornelia (0 Ninove,
20 juni 1814) en Louis Hubert CO Ninove, 18 oktober 1816).
Over Jan Baptist Diericx ook F. DE CHOU, Medische zorgverleners in Geraardsbergen in de negentiende eeuw, in: Gerardimontium, 205, 2006, p.14- 15.
Over de brouwerij Ceuterick in Geraardsbergen 1. DE RO, Brouwerijen te
Geraardsbergen in de XIXe en XXe eeuw, in: Gerardimontium, 184, 2002, p.
21-22. Louis Hubert Diericx is wellicht slechts ter zijde bij het brouwbedrijf betrokken. De brouwerij wordt tot 1891 door Charles en Yictor Ceuterick, de schoonbroers van Louis Hubert, gerund en van 1891 tot ca. 1910 door Vincent, de zoon
van Louis Hubert.
De cliëntenlijst van 1855 bij H. STRlJPE S, Veuve De Wolf-Cosyns & Fits. Deel
J. 1747-1860, [Lede], 1990, p. 209. Louis Hubert wordt er verkeerdelijk broer
van Jan Baptist enJeanne Pieternelle genoemd. Nog op te merken is dat Marinus
Ceuterick a1 in 183 1 overleden is.
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burgemeester is, enige hand in de uitbouw van het politieke netwerk."
Nog het meest opmerkelijk is hier de carrière van kleinzoon
Vincent Marie Hubert Diericx (0 Geraardsbergen, 11 oktober 1862 t Geraardsbergen, 5 augustus 1947). Vincent Marie, toen bierbrouwer,
huwt in Aalst op 3 oktober 1888 Sidonie Romanie Van Branteghem
(0 Aalst, 27 juni 1862 - t Geraardsbergen, 22 januari 1911). liet
echtpaar bouwt vanaf 1891 de familiebrouwerij, die dan 'De Roos' heet,
verder uit. Het bedrijf wordt ca. 1910, nadat de eigenaars voldoende
gefortuneerd zijn, overgelaten aan de broers Paul en Raymond Dieriek
uit Sleidinge.
De politieke loopbaan van Vincent Marie kent binnen een
samenhang met andere generatiegenoten uit de familie een hoge vlucht.
Aanvankelijk is hij in Geraardsbergen katholiek gemeenteraadslid
(1891-1895). Er is echter meer. Bij de parlementsverkiezingen op 14
oktober 1894 is Vincent Marie kandidaat-volksvertegenwoordiger
binnen de conservatieve fractie van de katholieke partij van Charles
Woeste in het arrondissement Aalst. Ongetwijfeld zal zijn beslissing
om zich hier kandidaat te stellen mee beïnvloed zijn door de politieke
aspiraties van achterneef Louis Marie de Sadeleer uit Haaltert, de zoon
van Marie Thérèse Cosyns, een nicht van vader Louis Hubert Diericx.
AchtemeefLouis Marie is immers al sinds 1878 provinciaal raadslid en
is in 1882 volksvertegenwoordiger voor het Aalsterse arrondissernent.P
Vincent Marie maakt dus de woelige campagne in het arrondissement
mee met de Christelijke Volkspartij van de Daensisten. Hij wordt
verkozen.en zetelt in het parlement tot 1898.
Zijn sociale bewogenheid, die hem eerder doet aanleunen bij
de Daensisten, weerhoudt hem er wellicht van om zich na dit eerste
mandaat nogmaals kandidaat voor de nationale verkiezingen te stellen
binnen de conservatieve katholieke partij. Hij blijft voortaan alleen
lokaal politiek en sociaal betrokken in zijn geboortestad. Hij zetelt na
zijn parlementair mandaat in de gemeenteraad vanaf 1899 tot 1911
en is van 1914 tot 1930, voorzitter van de Commissie van Openbare
Onderstand. Om zijn sociale en culturele bewogenheid, - hij is in de
stad o.m. nog betrokken bij de sociale huisvesting, de wezenzorg, het
kerkbestuur, de werking van het Davidsfonds, de muziekvereniging
Sint-Cecilia, het Rode Kruis, de Katholieke Kring en de Koloniale
22
23

De familiedynastie Ceuterick bij H. LIEBAUT, De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de J 9" eeuw. Oostvlaams Verbond van de Kringen voor
Geschiedenis. Voorlichlingsreeks. Nieuwe reeks, nr. 7, Gent, 1969, p. l l .
Over baron Louis Marie de Sadeleer verder nog in de Dertiende generatie. Meerbeke, littera B. Marie Thérèse Ferdinande Cosyns en Jacques De Sadeleer.
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Kring, - blijvend te gedenken, wordt er een borstbeeld van hem op 12
augustus 1951 onthuld in de voortuin van het hospitaalgebouw in de
Grote Straat te Geraardsbergen."
D. Jan Antoon Cosyns en Marie Katrien Coppens, de economische
voortgang van de familie in het stamhuis te Meerbeke
Jan Antoon is zevenentwintig jaar, wanneer hij op 22 november 1817
met Marie Katrien Coppeneï" Galmaarden, 6januari 1794 - t Meerbeke,
18 april 1855) in Galmaarden huwt. Zijn moeder is vijf dagen vroeger
overleden.
Nu is juist dat jaar 1817 een belangrijk jaar in de uitbouw van
enkele familieverhoudingen. Vier maand vóór het huwelijk van Jan
Antoon is zus Marie Katrien Cosyns met de Aalsterse hophandelaar
Henri De Wolf getrouwd en dit jonge paar heeft nog vóór het huwelijk
bij notariscontract een en ander over hun nalatenschap vastgelegd."
Binnen deze bezorgdheid voor eigendommen kadert ook de volgende
overeenkomst van 1 september 1817. Mogelijk voelt moeder Kornelia
De Cooman haar dood naderen. Daarom komt ze met tien van haar
kinderen, - zussen, broers en schoonbroers, - samen om de uitbating
van de aloude familiebrouwerij in de Engel, dan al vier generaties
familiebezit van de 'Cosynsen', aan broer Jan Antoon over te dragen.
Hij zal twee maand later huwen en moeder Kornelia twee maand later
op 17 november sterven."
Jan Antoon en Marie Katrien krijgen in Meerbeke zeven kinderen,
vier meisjes en drie jongens: Katrien Kornelia (0 3 januari 1819),
Marie Thérèse Ferdinande (0 11 juli 1820), Jan Jozef (0 8 februari
1822), Virginie Françoise (0 12 maart 1824) en Louis Hubert Marie
(°27 maart 1828). Melanie Huberte (°6 februari 1826) wordt maar vier
jaar oud (t 21 april 1830) en Theofiel Hubert (0 6 oktober 1830) leeft
nauwelijks één maand (t 8 november 1830).
Vijf jaar na hun huwelijk kopen Jan Antoon en Marie Katrien bij de
verdeling van de erfgoederen in Meerbeke de Engel in. Jan Antoon is er
dan in de familietraditie echt brouwer-stoker en bezit ook de windmolen
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Over Vincent Diericx ook J. VAN KERCKHOVEN, Noemenswaardige mannen en
vrouwen uit het rijke verleden van Geraardsbergen. Xllle eeuw - XXe eeuw, [Geraardsbergen], 1977, p. 81-82.Verder ook G. IMBO, Vincent Diericx. 1862-]947.
Onvolprezen filantroop en katholiek politiek prominent, in: De heemschutter, 124,
125 en 126, ] 994, p. )-8, 5-8 en 5-8.
25 Hierover ook in deze generatie liuera F. Marie Katrien Cosyns en Henri August De
26
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naast de brouwerij bij het begin van de Sint-Pietersstraat."
Zoals zijn vader Jan Francis is Jan Antoon ook politiek bedrijvig. Hij
is lid van de gemeenteraad, zeker vanaf 15 februari 1819, en schepen
vanaf 3 mei 1824. Op 10 december 1829 vergadert de raad in zijn
aanwezigheid over zijn ontslag. Vermoedelijk om gezondheidsredenen
zal schepen Jan Antoon aftreden op 1 januari 1830. Hij wordt maar
veeltig jaar en overlijdt een jaar later op 31 maalt 1831 en laat een
vrouwen vij f minderj arig kinderen achter. 28
E. Pieter Korneel Cosyns en Jeanne Francisca De Cooman, de
vrederechter van Herzele
Intellectuele vaardigheden en enig doorzettingsvermogen maken van
Pieter Korneel de opvallendste persoonlijkheid onder zijn zussen
en broers binnen deze twaalfde generatie. Hij moet een degelijke
opvoeding hebben gekregen, waarover niet onmiddellijk details bekend
zijn. In elk geval kent hij Latijn, Frans en Nederlands. Na zijn studies
werkt hij eerst nog als hulp bij zijn vader Jan Francis op de boerderij en
in de brouwerij van de Engel. Vermoedelijk in 1813 moet hij toetreden
tot de 'garde d'honneur' bij het Napoleontische leger, waaruit hij in het
voorjaar van 1814 na de inval van de geallieerde legers tegen Napoleon
terug naar huis keert."
Nog in datzelfde voorjaar begeven Pieter Korneel en zij n dorpsgenoot
Frans Muylaert zich als gevolmachtigden vanuit Meerbeke naar Ath
om er te onderhandelen over het aantal stuks hoornvee, dat door de
geallieerde legers in het dorp is opgeëist. In Ath vernemen de twee
afgevaardigden evenwel vanwege de ravitailleringscommissaris aldaar
dat Wijnand Goelens, de bonapartistische burgemeester van Meerbeke,
per brief om een onmiddellijke en gewapende opeising van het vee in zijn
dorp zou hebben verzocht. Om de militaire interventie te voorkomen,
kopen Frans Muylaert en Pieter Korneel in Ath dadelijk het opgeëiste
quotum vee aan. Terug in Meerbeke ontkent de burgemeester echter
het bewuste schrijven. Een daarop door de burgemeester aangespannen
rechtszaak tegen de twee afgevaardigden wegens laster eindigt met de
veroordeling van Pieter Korneel en Frans Muyaert door de correctionele
27
28
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De aankoop o.m. volgens een akte van 25 maart 1822 in familiebezit. Over dit
onroerend goed ook J. DE MAESENEER, Over grootgrondbezit en grote hoeven,
p. 59-61.
De politieke loopbaan van Jan Antoon o.m. uit de resoluties van de gemeenteraad
in Meerbeke (SAN., Modern Gemeentearchief Meerbeke. Resolutieboeken, 1 en
3).
De' garde d' honneur' door Napoleon op 3 apri I 1813 opgericht na de desastreuze
veldtocht in Rusland om jonge mannen uit betere families, die zich tot dan toe
konden vrijkopen van legerdienst, onder de wapens te brengen.
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rechtbank van Oudenaarde op 27 augustus 1814. Ze worden beiden
veroordeeld tot één maand gevangenisstraf, vijftig frank boete en het
betalen van de gerechtskosten. In cassatie wordt het vonnis bevestigd.
Voor een gratieverzoek echter. voelen de veroordeelden zich te fier. 30
Op 6 januari 1819 huwt Pieter Komeel in Ninove zijn zes jaar
jongere echte nicht Jeanne Francisca De Cooman. De bruid, geboren
in Ninove op 25 juli 1799, is immers de dochter van Pieter Komeel
de Cooman en Anne Mari Herremans. Komelia Karolien de Cooman,
de moeder van Pieter Komeel Cosyns, is dan weer een zus van Pieter
Komeel de Cooman." Bovendien is Pieter Komeel de Cooman ook de
dooppeter geweest van Pieter Komeel Cosyns.
Pieter Komeel en Jeanne Francisca gaan in Ninove op de Graanmarkt
nummer 9 wonen, toen de Varkensmarkt, en ze krijgen er niet minder
dan dertien kinderen." Dit betekent dat Jeanne over een periode van
tweeëntwintig jaar ongeveer om de twee jaar zwanger is. Er zijn zes
jongens en zeven meisjes in het gezin.
De vier eerste kinderen zijn jongens. Charles Jozef Marie wordt
geboren op 26 oktober 1819. Zijn dooppeter is William Jozef van
Santen, de tweede echtgenoot van grootmoeder Anne Marie Herremans
en tante Marie Katrien Cosyns is doopmeter." Achttien maanden later
wordt op 3 juni 1821 Jan Baptist gedoopt; nu is oom Jan Antoon Cosyns
dooppeter en wordt grootmoeder Anne Marie Herremans doop meter.
Opnieuw nog geen twee jaar later krijgtF erdinand Frans bij zijn doopsel
op 12 april 1823 (0 11 april) zijn voornamen van oom Ferdinand Frans
Cosyns en is zijn doopmeter Marie Thérèse Van Santen, de stiefzus van
moeder Jeanne Francisca. Het kindje wordt maar twee jaar (ol. inove,
6 oktober 1825). Voor het doopsel van Isidoor Frans tenslotte, geboren
en gedoopt op 7 februari 1825, komt tante Thérèse Française Cosyns
uit Essene over om doopmeter te zijn en wordt Frans Jan de Cooman
dooppeter.
Vervolgens krijgen Pieter Komeel en Joanna zeven meisjes op rij.
30

Het verhaal van de feiten in een brief van Pieter Komeel Cosyns aan minister van
justitie Jules d' Anethan op 2 februari 1847, met ook een afschrift van het vonnis
op 27 augustus 1814 in ARA., Ministerie van justitie Algemeen secretariaat, 269.
31 Anne Marie Herremans huwde in Ninove op 3 fructidor XIII /21 augustus 1805 na
de dood van Pieter Komeel de Cooman Ct Ninove, 5 vendemiaire XlI /28 september 1803) nog met William Jozef Van Santen CO Borchtlombeek, 17 juni 1782 - t
inove, 10 april 1838),pachter, bierhandelaar en stoker op het hof ter Duyst in
inove (H. VAN PAR1JS, Oude geslachten in hel Land van Aalst. Van Santen, in:
Het Land van Aalst, 4, 1952, p. 278-279).
32 SAN., Modern GemeentearchiefNinove,
285, Bevolkingsregister 11,1846-1862, f.
87.
33 De doopmeter is dus een familielid van vader Pieter Komeel; omdat Pieter Komeel
twee zussen heeft met de naam Marie Katrien is het niet meteen duidelijk over
welke zus het gaat.
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Een eerste dochter is Jeannette Karolien Huberte. Ze wordt geboren op
3 maart 1827 en 's anderendaags ten doop gedragen door haar stiefoom
Karel Frans Van Santen en tante Jeanne Pietemelle Cosyns, die in
Geraadsbergen woont. Op de laatste dag van het jaar 1828 bevalt Jeanne
Francisca van Marie Madeleine; misschien is haar stieftante Marie
Madeleine van Santen wel haar doopmeter." Marie Madeleine sterft-in
Ninove, nauwelijks één jaar oud (t 25 februari 1830). Op nog geen zes
jaar en een halfvolgen daarna nog Marie Françoise, doorgaans Minette
genoemd, (0 6 februari 1831), Katrien Kornelia, die slechts twee
maand wordt (0 25 juli 1832 - t 29 september 1832), Octavie Jeanne
(0 Allerheiligen 1833), Karolien Marie, (0 24 december 1835) en Katrien
Jeanne (19 juli 1837). Tenslotte worden er nog twee jongens geboren:
Henri Jean Louis op 25 februari 1839 en Gustaaf Isidoor Hubert op 16
december 1841. Moeder Jeanne heeft als hulp in het huishouden Marie
Octavie Stichelrneyer (21 jaar), een dienstmeid, die ook in het huis in
Ninove is gedomicilieerd."
Volgens de keuze van de dooppeters en -rneters houden Pieter
Komeel en Jeanne Francisca hun beide families te vriend. Zelfs met
de stiefbroers en stief zussen uit het tweede huwelijk van moeder Anne
Marie Herremans met William van Santen zijn er hierbij blijvende
contacten.
Na zijn huwelijk stapt Pieter Korneel uit het brouwersbedrijf van
zijn ouders en van de vorige generaties uit zijn familie in Meerbeke.
Aanvankelijk is hij in Ninove doende in de productie van en de handel
in zout. Vermoedelijk kent hij het beroep langs de familie van zijn
moeder, die in deze bedrijfstak al actief is.
Daarbij is Pieter Korneel vanaf zijn verhuis naar Ninove, en dus
nog in de Hollandse Tijd en in de beginjaren van België, politiek en
sociaal actief in de stad. Al vanaf 1820 zetelt hij in de gemeenteraad
en in de toenmalige Commissie van het Burgerlijk Hospitaal. Zo is
Pieter Kameel een van de briefschrijvers, die op 15 januari 1831 aan
de Gentse bisschop een herschikking vragen van de instellingen voor
gezondheidszorg in de stad met voortaan aalmoezenierszorg van de
Ninoofse onderpastoor Lodewijk Vergauwen in het hospitaal." Van
34

De namen van de dooppeters en -rneters vanaf het doopsel van Marie Madeleine
tot en met Karolien Marie bleven niet bewaarct.Tomdat liet doopregister van de 0.L.- Vrouwparochie te Ninove zoek is (R. STE rAERT - 1. VAN DER SPEETEN,
Inventaris van het archiefvan de dekenij Ninove, in: Het Land van Aalst, 37, 1985,

p.190).
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Marie Stichelmeyer vertrekt volgens het bevolkingsregister op 14 juli 1847 naar
Brussel.
Daarvoor M. COCK, Het "Susterhuys ". 150 jaar Kongregatie van de zusters der
Heilige Harten te Ninove. 1836-1986, Ninove, 1987, p. 60-61.
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1824 tot 1846 bekleedt hij ook een schepenambt met bevoegdheden
in de burgerlijke stand en de stadspolitie. Bovendien is hij kapiteinadjudant-majoor van de burgerwacht van 1831 tot 1846 en lid van de
kantona1e raad van die organisatie voor bet kanton Ninove. Tenslotte
zetelt hij nog als burgerlijk lid in de militieraad van bet arrondissement
Aalst (1834-1846).31
Op 1 mei 1833 komt er in inove op het vredegerecht een plaats
van vrederechter vrij. Tot de veertien kandidaten voor het ambt behoort
o.m. Pieter Korneel Cosyns." Een jaar later is er opnieuw een open
betrekking, ditmaal voor plaatsvervangende vrederechter, en opnieuw
is Pieter Komeel kandidaat. Jan Theofiel Herremans, de burgemeester
van Meerbeke, krijgt de benoeming." Vier jaar later uiteindelijk, op 13
mei 1837, stelt het parket te Gent vier kandidaten voor om in Ninove
De Buysscher, de overleden plaatsvervangende vrederechter, op te
volgen. Naast de notarissen Joost Roman en Pieter Jozef De Deyn, en
burgemeester Pieter Van YperseJe is Pieter Komeel nogmaals kandidaat.
Hij wordt wel als minder bekwaam dan de andere kandidaten aanzien,
o.m. omdat hij geen juristenstudies beeft gedaan. Tocb lijkt hij een
geschikte opvolger omwille van zijn verdienstelijke sociale positie,
zijn onbesproken levenswandel en zijn ongelooflijke nauwgezetbeid.
Zo wordt hij inderdaad tot plaatsvervangend vrederechter benoemd op
19 mei 1837.40 Hij velt in de plaats van vrederechter Charles Van Den
Bussche vonnissen in het voorjaar van 1843 en ook in het najaar van

37

Deze functies naar een 'cuniculum vitae' van Pieter Korneel opgemaakt naar aanleiding van zijn aanvraag tot pensioen op 16 augustus 1867 (ARA., Ministerie van
justitie. Algemeen secretariaat, 269).
38 Daarvoor het dossier in A RA., Ministerie van justitie. AlfJemeen secretariaat, 271.
Over de kandidatuur noteert het parket in Gent la requëte de ce candidat est entrée après le rapport. Tot de kandidaten behoort ook de 65-jarioe (nu orangist)
Wijnand Goelens, de oud-burgemeester van Meerbeke; over de tbonapartist) W.
GoeJens hiervoor al. Verder adviseert bet parket voorlopig niet over te gaan tot een
nieuwe benoeming, die niet strikt noodzakelijk is. Naderhand wordt Charles Van
Den Bussche, de oud-vrederechter van Kortrijk, aangesteld. Het dossier bevat geen
verdere documenten van deze benoeming.
39 Jan Theofiel Herremans, benoemd op 17 april 1834, kreeg tres bon als beoordeling
van de gouverneur. Andere kandidaten, met de beoordeling bon zijn de Ninoofse
notarissen Pieter Jozef De Deyn en Alexander Bert; ook Pieter Korneel kreeg bon
als beoordeling. Op te merken is hier ook nog dat Charles Louis en Melanie, een
zoon en een docbter van vrederechter-burgemeester
Herrernans, in J838 en in 1849
met een lid van de familie Cosyns huwen; hiervoor al het familienetwerk uitgebouwd in deze generatie, liuera B. Thérèse Française Cosyns en Jan Baptist Wambacq.
40 Het benoemin~sdossier in ARA., Ministerie van justitie. Algemeen secretariaat,
271. Eerst seoert het Koninklijk Besluit van 14 november 1935 (E. S. 29 juli)
wordt een diploma van jurist vereist voor het ambt van plaatsvervangend vrederechter; daarvoor K. VELLE, Het vredegerecht en de politierechtbank (17951995). OrJS.anisatie, bevoegdheden en archievering (Miscellanea archivistica studia 76), Brussel, 1995, p. 78-79, naai 59.
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1844.41
Nog in Ninove zijn de belangstelling en de ijver van Pieter Korneel
duidelijk gericht op de economische ontwikkeling van stad en regio. z..o
is hij actief betrokken bij de oprichting van de Kamer van Koophandel
in Aalst. Op 23 december 1841 verschijnt hij er samen met negen andere
ondernemers uit Aalst, Geraardsbergen, Ninove en Zottegem voor het
college van burgemeester en schepenen om de oprichtingsakte van de
Kamer te ondertekenen. Rieter Korneel zetelt één ambtstermijn in de
stuurgroep tot 31 december 1843. Daarna stelt hij zich geen kandidaat
meer voor een nieuwe ambtstermijn, mogelijk wegens zijn andere
drukke bezigheden.v Kortom, in elk geval is hij in Aalst, waar ook zijn
zus Marie Katrien in die jaren haar hophandel internationaal uitbouwt,
buiten de bekenden uit Ninoofse industriële middens, in contact
gekomen met nog andere leidinggevende industriëlen uit het Aalsterse
en het Geraardsbergse. Onder hen hebben o.a. Komeel Eliaert (Aalst)
en neef Pieter Jozef Diericx (Geraardsbergen) ook familiebanden met
de familie Cosyns."
Na tien jaar vredegerecht in Ninove gaat Pieter Korneel in
het voorjaar van 1846 een nieuwe uitdaging aan. In Herzele is in
opvolging van Edward Loppens de plaats van vrederechter vacant
geworden en hij stelt er zich op 11 februari 1846 kandidaat." Vanuit
zijn Ninoofse kennissenkring schrijven vrederechter Charles Van
Den Bussche, advokaat Louis Delwarde en notaris Pieter Jozef De
41

42

43
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De vosnissen zijn vanaf 1843 e.v. bewaard, In 1843 spreekt Pieter Komeel vier
vonnissen uit, in 1844 zijn er acht vonnissen; in de volgende jaren zijn er geen
vonnissen van hem. Griffier in Ninove is Charles Van Varenbergh (RAB., Vredegerecht Ninove. Oud bestand 1795-1940,8-9).
De Aalsterse Kamer van Koophandel is opgericht bij Koninklijk Besluit van 29 november 1841 en is opgeheven in 1875. Bij de voorstelling van de oprichtingsakte
op 23 december 184 r zijn aanwezig naast Pieter Komeel Cosyns (Ninove), de
ondememers Charles Cumont (Aalst), Alphonse Verbrugghen (Aalst), Komeel Eliaert-Cools (Aalst), latere schoonbroer van Katrien Komelia Cosyns, die de dochter
is van Pieter Komeels broer Jan Antoon, Jozef Van Santen- Vande Wiel (Aalst), Jan
Baptist Possemiers (Aalst), François De Schaepdrijver (Aalst), Prosper De SmetCooman (Ninove), Jan Baptist De Poortere (Zottegem) en bankier Benoit Spitaels
(Geraardsbergen). Bij latere verkiezingen voor de stuurgroep zijn o.m. ook Charles
Van Steenberghe (Ninove), de kleinzoon van Marie-Thérèse van den Bossche, die
in een eerste huwelijk getrouwd is geweest met Celestin Belende Cosyns en derhalve een tante van Pieier-Korneel, en neefPieter Jozef Diericx (Geraardsbergen),
zoon van Pieter Komeels zus, Jeanne Pietemelle, kandidaten.
Bij het uittreden van Pieter Korneel op 31 december l843 zijn de Ninoofse kandidaten voor zijn vervanging Charles De Mets, Charles Van Steenberghe en achterneef Charles De Cooman- Van Santen (RAB., Kamer van Koophandel Aalst, 1, ms.
1 en 24).
Over de familie Cosyns van katholieke signatuur in Aalsterse middens ook nog H.
STRIJPENS, De mouterij De Wolf-Cosyns in Aalst. 1850-1892. Hop, granen en
mout als grondstoffen voor de Belgische brouwerijen, Aalst, s.d., p. 11.
Edward Frans Leppens is in Herzele benoemd op 6 januari 1841 en wordt daarna
nog vrederechter tn Lochristi op 4 februari 1846.
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Deyn aanbevelingsbrieven voor hem. Alhoewel hij nog steeds geen
diploma rechten heeft behaald, geven zijn aanzien, zijn gematigde
politieke houding, zijn onbesproken levenshouding en zijn ervaring
als plaatsvervangend vrederechter hem de voorkeur op de zes andere
kandidaten." Pieter KomeeL wordt op 3 augustus 1846 vrederechter
voor het kanton Herzele benoemd."
De benoeming krijgt echter nog een nasleep. Blijkbaar hebben een
afgewezen kandidaat en zijn omgeving nog enige reminiscentie aan de
veroordeling, die Pieter Komeel meer dan dertig jaar geleden in 1814
voor de Oudenaardse rechtbank heeft opgelopen. Er volgt in februari
1847 een schrijven naar de minister om zijn benoeming tot vrederechter
alsnog op te heffen. De nieuwe rechter heeft het op zijn beurt in de
apologetische brief van 2 februari 1847 ook aan de minister over een
système de dénigrement suivi par quelques membres de la gauche.
Pieter Komeels benoeming blijft gehandhaafd."
In zijn nieuwe functie heeft hij zijn eerste zitting op 11 november
1846.48 Eerst op 17 november 1846, nadat hij dus al actief is op het
gerecht, laat de nieuwe vrederechter zich in het bevolkingsregister
in Ninove uitschrijven en neemt hij zijn woonplaats te Herzele in de
Kerkstraat nummer 58. Samen met hun vader staan daar ook Jeanne
Karolien, Octavie Jeanne en Katrien Jeanne ingeschreven. De familie
heeft er ook nog Marie Katrien De Vuyst uit Herzele als huishoudster."
45
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De overige kandidaten zijn: Charles De Boey (Gent), Frans De Raedt (Antwerpen), Benoit De Rijck (Aalst), Victor Schatteman (Wetteren), Jean Charles Troch
(Dendermonde) en Jean Jacques Vandriessche (Gent). Pieter Korneel Cosyns is
met zijn drieënvijftigjarige leeftijd de oudste kandidaat.
Alle gegevens over de kandidatuurstelling
en de benoeming uit het benoemingsoossier (ARA., Ministerie van justitie. Algemeen secretariaat, 269).
In Ninove wordt Pieter Cosyns als plaatsvervangend vrederechter opgevolgd door
bankier Dominique Dekens op 7 juni 1847.
De hervorming van de vredegerechten in bet land is in de jaren van 1840 tot 1846
onder minister van justitie Jules d ' Anethan volop aan de gang. In 1846, een topjaar
in de benoemingen van de mini ter, worden er negentien vrederechters benoemd;
negen ervan zijn wel nog geen jurist; daalvoor 1.- P. NANDRIN, La justice de paix
à i' au be de I' independance de la Belgique, (J 832-1848). La professionnaiisation
d' une fonction judiciare, Brusseel 1998; daar ook de samenstelling van het vredegerecht in Herzele met Pieter osyns (p. 218), met geboortedatum 1792 i.p.v.
1793 en benoemingsdatum 3 oktober i.p.v. 3 augustus 1846.
Eerst de wet van 15 juli 1849 (B. S. 19 Juli 1849) op het hoger onderwijs, in wijziging van de wet van 27 september 1835, bepaalt: 'Niemand mag vrederegter, griffier of commis-griffier byhet hof van cassatie benoemd worden, indien hy, buiten
en behalve de andere vereischte voorwaerden, 'den graed van doctor ID de regten
niet heeft bekomen' (Verzameling der Wetten en Koninklijke Besluiten. 1849. Nr.
33. TitelIlJ. HoofdstukIlJ).
Over de apologie al bij het begin van deze littera.
De data van de aangehaalde vonissen in RAB., Vredegerecht Herzele. Oud bestand. 1801-1975, 15-16 en Vredegerecht Herzele. Overdracht 2000. 1849-1970,
43. De plaatsvervangende vrederechter van Pieter Komeel is Sebastiaan Devuyst;
zijn griffier is Ferdinand Van Buggenhout. Pieter Komeel wordt als vrederechter
opgevolgd door Julius Ronsse.
GAH., Bevolkingsregister 1847-1857, ongeklasseerd archief, p. 56.

259

Moeder Jeanne Francisca en de rest van de familie blijven in Ninove op
de Graanmarkt wonen." Zo raakt door de loopbaan van Pieter Komeel
het gezin verstrooid over Herzele en Ninove. Wanneer dan ook nog ee?
goed jaar na de verhuis naar .Herzele moeder Jeanne Francisca op 20
november 1848 in het huis op de Graanmarkt in Ninove overlijdt, moet
de jongste zoon, Gustaaf Isidoor, nog negen jaar worden. Een echte
hereniging van het gezin komt er niet meer. Behalve Charles Jozef, de
oudste zoon, die al als landmeter in Sint-Niklaas is gaan wonen in 1846,
blijven alle jongens zeker nog tot 1864 in Ninove gedomicilieerd."
Pieter Komeel is gedurende twintig jaar vrederechter in Herzele.
Zijn laatste vonnis dateert van 23 augustus 1867 op vierenzeventigjarige
leeftijd. Hij heeft dan wel al op 16 augustus 1867 zijn ontslag ingediend.
Het ontslag wordt al op 21 augustus door koning Leopold II aanvaard
met de toelating om de titel van ere-vrederechter te dragen.
Ook na zijn loopbaan blijft Pieter Komeel in Herzele wonen. Volgens
het bevolkingsregister zijn aldaar in 1881 in de Kerkstraat 58 (de huidige
Groenplaats) gedomicilieerd: Pieter Komeel Cosyns, oud-vrederechter,
zijn zoon Charles Jozef, zijn dochters Jeannette Karolien en Katrien
Jeanne, zijn twee kleindochters Hubertine Jeanne en Leocadie Covens
en dienstbode Edmond Mertens (0 Ressegem, 21 februari 1865).52
Op 25 oktober 1883 overlijdtPieter Komeel er in de gezegende leeftij d
van negentig jaar. Meester Jules De Paepe, notaris in Herzele, maakt
op 21 november in het sterfhuis de aangifte van nalatenschap op. Als
belanghebbende partijen verschijnen daar ook in tegenwoordigheid van
gemeentesecretaris August Van Buggenhout en gemeentelijk ontvanger
Charles Standaert: de zonen Charles Jozef en Gustaaf Isidoor Cosyns,
Philomène Waelbroeck, de weduwe van Isidoor Cosyns, en haar drie
minderjarige kinderen Laurine, Jozef en Marie Cosyns, - oom Charles
Jozef is hun voogd, - de dochters Jeannette Karolien, Marie Françoise
en haar echtgenoot Jean François Wambacq, Octavie Jeanne met haar
echtgenoot Louis Couez en tenslotte Karolien Marie, de weduwe van
Jan Ghisleen Covens. Kandidaat-notaris Prosper Van Den Noortgate
uit Hillegem is door de familie aangesteld als hun gevolmachtigde. Als
onroerend goed is de overledene in het bezit geweest van zijn huis (l0
a. 60 ca.), een aanpalend huis, waar de dienstmeid woont (6 a.), een
50

51
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Op 25 februari 1847 komt er in Ninove zelfs nog een nieuwe dienstmeid Jeanne
Gettemans uit Meerbeke en op 7 oktober van hetzelfde jaar woont er ook Marie
Katrien Hendrickx uit Lovendegem; nog op 24 januari 1859 komt er als nieuwe
dienstmeid de twintigjarige Jeanne Katnen Van Der Kelen uit Pame!.
Zo volgens het bevolkingsregister SAN., Modern Gemeentearchief Ninove, 292, f.
131 en 153.
Edmond Mertens verhuist op 20 november 1887 naar Scheldewindeke.
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boomgaard (23 a.) en het 'water', een aangrenzend perceel met vijver
(6 a.).53
F Marie Katrien Cosyns en Henri August De Wolf, een internationale
hophandelsfirma met uitbouw van politieke netwerken in Aalst
Van evenveel doorzettingsvermogen en evenveel vaardigheden, die de
rechterlijke carrière van haar broer Pieter Korneel hebben gemaakt,
getuigt ook Marie Katrien binnen de uitbouw van haar hophandelsfirma
in Aalst.
Op 23 juni 1817 sluiten de Aalstenaar Henri August De Wolf
(0 Aalst, 1 augustus 1790) en Marie Katrien voor notaris De Winter
in Denderhoutem een huwelijkscontract, waarbij hun roerend goed
aan de langstlevende zal komen. Die echtgeno( 0 )te zal ook het
vruchtgebruik van het onroerend goed hebben. Het paar huwt op 9 juli
1817 in Meerbeke. Zo komt Marie Katrien in de familie De Wolf, die
in Aalst sedert het begin van de 18de eeuw actief is in de hop- en de
lijnwaadhandel Na een dieptepunt in de Franse Tijd wil Henri August
met zijn broer Jan Baptist hard samenwerken om de hophandel in de
stad een nieuw elan te geven."
Marie Katrien en Henri August kopen in 1818 op het Keizerlijk
Plein te Aalst een woonhuis van hun oom en hophandelaar Jean Louis
De Wolf. Bij de openbare verkoping van de goederen van hun oom
in april 1823 kopen ze ook het hopmagazijn naast hun huis. In het
gezin worden er drie kinderen geboren: Romain Adolf (0 Aalst, 1816 +Aalst, Ig66), Thérèse Marie (0 Aalst, 12 juli 1820 - t Schaarbeek, 26
december 1890) en Philemon Jozef(° Aalst, 4 augustus 1821 - tAaist,
9 december 1904).
Nu overlijdt Henri August echter al op 21 augustus 1823, op
nauwelijks 33-jarige leeftijd en na zes jaar huwelijk. Marie Katrien
blijft achter met haar drie jonge kinderen en met de pas opgestarte
handelszaak. Tien jaar later sterft bovendien ook Jan Baptist De Wolf,
de broer en handelspartner van Henri August. De hophandel komt aldus
in handen van Marie Katrien alleen, die er ca. 1840 haar twee zonen
Romain en Philemon in associeert. Vanaf oktober 1847 woont ook haar
intussen gehuwde dochter Thérèse Marie met haar echtgenoot Jean
François Van Hoorde op het Keizerlijk Plein om te helpen in de zaak.
Men kan niet ontkennen dat Marie Katrien een ondernemende
53
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De akte in RAB., Registratie en Domeinen. Herzele, 417. Reeks 187/76.
Voor de familie De Wolf-Cosyns en hun bophandel vooral H. STRlJPENS, Veuve
De Wolf-Cosyns & Fits. Deel 1. 1747-1860. Behalve anders vermeld, komen de
gegevens over de familie uit dit werk.
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zakenvrouw moet zijn geweest. Het zal immers duidelijk worden dat
vooral zij aan het begin staat van de Aalsterse handelsdynastie met
international allures, die bovendien tot het einde van de vorige eeuw
blijft bestaan. Daarvoor zorgt ze in 1851 eerst voor een renovatie van de
infrastructuur van het bedrij f: ze begint de bou w van een nieuw magazij n
en een nieuwe revolutionaire hopast, die haar een concurrentiële
voorsprong zal bieden. Vervolgens organiseert ze ook de structuur van
haar onderneming. Op I maart 1852 wordt voor een termijn van vijf
jaar de firma 'Veuve De Wolf-Cosyns' opgericht met Marie-Katrien
en haar twee zonen Romain en Philemon Jozef. Het startkapitaal van
125.00 frank komt van Marie Katrien. Zijzelf zou de helft van de
winsten krijgen en haar twee zonen elk een vierde. Op 3 maart 1857
volgt trouwens een nieuwe verlenging van het firmacontract. Na de
dood van Romain, die ongehuwd bleef, in 1866 zet Marie Cosyns het
bedrijf verder met Philemon.
Op 3 januari 1874, of twee maand vóór haar dood op 16 maart, is
Marie Katrien met haar dochter Thérèse Marie en haar zoon Philemon
voor notaris Jozef Verbrugghen in Aalst verschenen voor de regeling
van haar nalatenschap. Daar blijkt dat ze nog aandelen bezit in de
zoutraffinaderij van haar broer-vrederechter Pieter Korneel in Ninove
en in de aloude familiebrouwerij van haar neef Louis Hubert, de zoon
van haar broer Jan Antoon, in Meerbeke."
Nog vóór haar dood maakt Marie Katrien mee hoe vanaf 1871 de
hophandel omgevormd wordt naar een mouterij en graanhandel. De
naamloze vennootschappen 'De Wolf-Cosyns' van 1926 en naderhand
'De Wolf-Cosyns Maltings' blijven tot 1987 in familiebezit en worden
daarna tot 30 juni 2002 gerund door Interbrew."
Het economische succes van de familiezaak De Wolf-Cosyns vertaalt
zich ook in sociaal aanzien met politieke consequenties. Zoon Romain
wordt in 1858 gemeenteraadslid en organisator van de katholieke partij
in Aalst. Zijn broer Philemon huwt op 5 mei 1857 in Aalst met Henriette
Ghislaine Emilie van der Noot de Vrechem, een dochter van Frederik
en oud-burgemeester van de stad (1864-1848). Philemon wordt in 1860 .
provincieraadslid en 1871 voorzitter van de Kamer van Koophandel.
Datzelfde aanzien is ook terug te vinden in het huwelijk van dochter
Thérèse Marie met de Geraardsbergenaar Jean François Van Hoorde
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De akte in RAB., Hypotheekkantoor Dendermonde, 72/0000, 1563, nr. 26.
De aanvankelijk Belgische brouwerijengroep lnterbrew heet na recente fusieoperaties in Brazilië en U.S.A. momenteel Anheuser-Busch lnBev. Momenteel is
een opslagruimte van het voormalige gebouwenpark van het bedrijf De Wolf-Cosyns aan de Aalsterse Denderkaai omgebouwd tot woongelegenheid.
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(Aalst, 18 oktober 1842). De getuigen bij het huwelijk zijn niemand
minder dan moeder Marie Katrien, oom en toen plaatsvervangend
vrederechter Pieter Komeel uit Ninove, neef Jean August Wambacq,
toen kandidaat-notaris en later notaris in Humbeek, en 'waterdokter'
Modest De Cock uit Geraardsbergen, schoonbroer van de bruidegom."
Van de dertien kinderen uit het gezin van Philemon De Wolf en
Henriette van der Noot de Vrechem, dus kleinzonen en kleindochters
van Henri August De Wolf en Marie Katrien Cosyns, zetten er in de
veertiende generatie minstens zes de economische en sociaal-politieke
netwerken van hun familie verder.
Desiré De Wolf(1869-1929) is als schepen van Openbare Werken in
Aalst betrokken bij de infrastructuurwerken aan de Dender en de aanleg
van het stadspark kort vóór en tijdens de 1ste wereldoorlog. Florence
De Wolf(1858-l92l)
treedt door haar huwelijk met Rochus De Gheest
toe tot de Aalsterse brouwersfamilie 'De Gheest', waar haar broer
Charles De Wolf (1878-1940) in de brouwerij 'De Gheest' investeert
en voorzitter wordt van de beheerraad. Frederic (1874-1946) en Alfred
De Wolf (1880-1971) zijn dan weer beheerders in de mouterij 'De
Wolf-Cosyns' en hun zus Rosa (1868-1942) sluit een 'familie'huwelijk
met Theofiel Wambacq (0 Humbeek, 1866 - t Wetteren, 1928), die
vrederechter wordt in Wetteren. Theofiel zelf is dan weer de kleinzoon
van Jan Baptiste Wambacq en Thérèse Françoise Cosyns en dus de
achtemeefvan Rosa.
In de vijftiende generatie is de binding van hoog niveau van de
nazaten vän Henri De Wolf en Marie Katrien met de politieke Aalsterse
familie Moyersoen nog een feit door het huwelijk (0 Aalst, 21 oktober
1922) van achterkleindochter Berthe De Wolf (0 Aalst 1902 - [ Aalst,
1980), de dochter van Desiré, met Jozef Moyersoen (0 Aalst, 1897 tAaist
1964). Berthe krijgt zo de Aalsterse oud-burgemeester en
minister van staat Romain Moyersoen (0 Aalst) als schoonvader en
diens zoon, de latere minister Ludovic Moyersoen, als schoonbroer .
. G. F erdinand Francis Cosyns
Ferdinand Francis blijft ongehuwd. Hij wordt maar vijfentwintig jaar
oud en sterft op 21 augsustus 1823 te Meerbeke in zijn huis aan de Stier
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'Waterdokter' Modest De Cock (0 Lokeren 25 november 1808 - i' Geraardsbergen,
4 augustus 1881), gehuwd met Jeanne Katrien Van Hoorde in Geraardsbergen op
19 mei 1834, sedert 1841 in Geraardsber~en gevestigd, gemeenteraadslid (18481854) en burgemeester van de stad (1854-1881), provincieraadslid (1864-1874),
bouwde in de voormalige Sint-Adriaansabdij van de stad een inrichting voor waterkuren; daarover o.m. F. DE CHOU, Medische zorgverleners in Geraardsbergen
in de negentiende eeuw, in: Gerardimontium, 205, 2006, p. 20-22.
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in het noordwesten van het dorp. Zijn eigen broer-schepen Jan Antoon,
die daartoe door burgemeester Wijnand Goelens is gedelegeerd, heeft
zijn overlijdensakte opgemaakt.

Dertiende generatie
De dertiende generatie is bij uitstek de generatie van brouwershuwelijken,
die vanuit die economisch-e basis vaak ook politieke macht verwerven
en/of verder uitbouwen. De generatie splitst zich in haar netwerken en
dynastievorming over de honkvaste familiegroep in het oude stamdorp
Meerbeke en over de familietak in Ninove/Herzele/Pollare.

Dertiende generatie. Meerbeke: De kinderen van Jan Antoon
Cosyns en Marie Katrien Coppens: Katrien Kornelia, Marie
Thérèse Ferdinande, Jan Jozef, Virginie Françoise en Louis
Hubert Marie Cosyns
A. Katrien Kornelia Cosyns en [1] Charles Louis Herremans [2]
Charles Filip Edward Eliaert, twee dynastieke huwelijken
Katrien Kornelia huwt op 14 februari 1838 met Charles Louis
Herremans (0 Meerbeke, 23 maart 1816), de zoon van de Meerbeekse
burgemeester Jan Theofiel. Haar twee neven, Jan Frans Wambacq uit
Essene en Louis Hubert Diericx uit Geraardsbergen zijn getuigen bij
het huwelijk. Ongelukkig genoeg sterft Charles Louis al na zes maand
huwelijk in Meerbeke op 19 augustus 1838. Katrien Komelia hertrouwt
daarna nog op 13 juni 1849 met Charles Filip Edward Eliaert (0 Ninove,
18 juli 1810 - t Ninove, 26 december 1855), met wie ze twee kinderen
heeft.
De huwelijken van Katrien Kornelia met Charles Louis én met
Charles Filip hebben ongetwijfeld hun belang gehad in de vorming
van het familienetwerk. Zoals hiervoor al is aangehaald, trouwt nog
geen vier maand na het huwelijk van Katrien Kornelia en Charles Filip,
ook notaris Jan August Wambacq, de neef van Katrien Kornelia, op 3
oktober 1849 in Meerbeke met zijn nicht Jeanne Melanie Herremans,
de zus van Katriens eerste echtgenoot. 58
Katrien Kornelia maakt in haar tweede huwelijk een link met niet
minder dan vijf politiek katholieke families in Ninove en Aalst, en meer
bepaald met de families Eliaert (Ninove- Aalst), Cools (Ninove - Aalst),
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Het huwelijk al hiervoor in de Twaalfde generatie, littera B.
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Germanes (Ninove - Denderwindeke - Grimminge), De Cooman en
Fransman (Ninove)."
Vooreerst is ze de schoonzus van Komeel Eliaert uit de politieke.
Ninoofse familie. Komeel zelf is dan al gehuwd met Katrien Cools
(0 Ninove, 1794 - Aalst, 1855) en is in 1821 vanuit Ninove naar Aalst
getrokken om er een garenfabriek op te starten. Theodoor Korneel
(0 Ninove, 27 december 1813 - t inove, 8 september, 1858), een andere
schoonbroer van Katrien Kornelia, is door zijn huwelijk met Jeanne
Constance Germanes dan weer verbonden met de Germanesdynastie
van katholieke signatuur. Theodoor is geneesheer en gemeenteraadslid
in Ninove (1849-1857), en ook provinciaal raadslid (I 856- J 858) in de
katholieke partij.
Katrien Kornelia, die al bijna vijfendertig jaar weduwe is, sterft in
haar huis op de grote Markt in Ninove op 30 april 1890.
Te vermelden zijn hier verder in dit verband zeker ook nog twee
dynastieke huwelijken. Marie Françoise Eliaert CO Ninove, 8 juni 1846),
de dochter van Theodoor Komeel en Jeanne Germanes (0 Ninove, 14
maart 1824), - ze heeft dus ook Charles Filip Eliaert en Katrien Kornelia
Cosyns als oom en tante, - huwt in inove op 22 augustus 1864 met
dokter August De Cooman (0 Ninove, 24 april 1838 - t 10 maart 1927),
die in Ninove burgemeester is van 1873 tot 1895. Anderzijds is August
ook al verwant met de familie Cosyns. Zijn vader Jan Korneel De
Co oman (0 inove, 28 januari 1808 - t [inove, 1865) heeft immers Jan
Francis Cosyns en Kornelia Karolien De Co oman als oom en tante. En
er is een lrechte band tussen de beide families: Pieter Korneel Cosyns
is telkens getuige, wanneer zijn neef Jan Komeel trouwt, een eerste
maal met Marie Madeleine Van Santen (Ninove, 5 oktober 1831) en dan
nogmaals met Marie Elodie Germanes (Ninove, 30 augustus 1848).60
Er is ook nog het huwelijk van Adelaïde Eliaert, de nicht van Marie
Françoise, - ze zegt als dochter van Komeel CO Ninove, 31 rnaart 1800
- +Aalst, 1854) en Katrien Cools (0 Ninove, 20 oktober 1794 - [ Aalst,
1855) ook oom en tante op Katrien Komelia Cosyns en Charles Filip
Eliaert. Adelaïde trouwt in Aalst op 24 april 1856 met de Kortrijkzaan
Paul Valery de Bethune en linkt zo haar familie aan die Aalsterse familie
.!.
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Over die katholieke families in Ninove ook nog H. LIEBAUT, De gezagscaneentratie, p. 10.
Nog ter verduidel~king: de vader van Jan Korneel is Lieven de Cooman (0 inove,
30 januari 1769 - . Ninove, 4 december 1844); hij is een broer van Komelia Karolien de Cooman, de moeder van Pieter Komeel Cosyns. Hiervoor ook E. DE
COOMAN, Stamboom van de familie De Cooman, Oóstakker 1985, p. 39 en H.
LIEBAUT, De gezagsconcentratie in her arrondissement Aalst, p. 7 en 17001 5.
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van katholieke politici."
B. Marie Thérèse Ferdinande Cosyns en Jacques De Sadeleer, de
opgang van een brouwersfamilie in Haaltert met dynastievorming tot
op nationaal vlak
Van de andere kinderen van Jan Antoon en Marie Katrien heeft MaJ;Îe
Thérèse ( t Haaltert, 27 augustus 1876) op haar beurt door haar
huwelijk in Meerbeke (23 oktober 1850) met Jacques De Sadeleer (0
Haaltert, 9 februari 1808 - t Haaltert, 7 september 1881) haar familie
verbonden met de familiedynastie van de De Sadeleers in Haaltert.
Bij het huwelijk van Marie Thérèse en Jacques zijn o.m. haar broer
Louis Hubert en haar schoonbroer Charles Filip Eliaert getuigen. Haar
schoonvader Dominiek (0 Haaltert, 30 januari 1769 - t Haaltert, 23 juli
1847) is er brouwer en schepen geweest en haar schoonbroer Louis (0
Haaltert, 27 juni 1798 - t Geraardsbergen, 20 december 1858) is er
van 1830 tot zijn dood burgemeester. Jacques en Marie Thérèse hebben
vijf kinderen, allen in Haaltert geboren.? De kinderen erven van
tante Virginie Françoise Cosyns, de kloosterlinge in het Couvent des
servantes de Marie in Erps-Kwerps, o.m. 1 ha. weide op het Kruisveld
in Meerbeke, een stuk familie-erfgoed, waar ooit in 1745 het Engelse
leger nog heeft gekampeerd."
Louis Marie Jozef de Sadeleer (0 Haaltert, 6 oktober 1852 t Brussel, 6 mei 1924), de oudste zoon van Jacques en Marie Thérèse
en dus de kleinzoon van Jan Antoon en Marie Katrien Cosyns, wordt
een opmerkelijke vertegenwoordiger in de katholieke partij, zelfs op
nationaal vlak is. Zijn politieke loopbaan in Haaltert vangt al aan nog
vóór zijn huwelijk op 11 augustus 1883 met de Brusselse Madeleine
Marie Henriette van Hoorde (0 Brussel, 22 maart 1861 - t Brussel, 30
maart 1913). In zijn schoonvader Emile van Hoorde, een Brusselse
advocaat, die ook vijfendertig jaar volksvertegenwoordiger is en in
61
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De 'kolonisatie' van Ninoofse industriëlen in Aalst vanaf ca. 1820 ook bij H.
STRIJPENS, Oost- Vlaanderen: bouwheer van de "staat" België, Boortmeerbeek,
1981, p. 26-27.
De politiek dynastievorming tussen de families Cools, Eliaert, Fransman, Gerrnanes en De Cooman te Ninove met latere uitbreiding ook in Aalst in de familie
de Bethune volgens H. LIEBAUT, De gezagsconcentratie in het arrondissement
Aalst, p. 6-10 en 27.
De kinderen zijn Louis Marie Jozef (0 6 oktober 1852), Angeline Marie Jozefa
14 augustus 1854), M.athilde Marie Jozefien C023juli 1856), Emile JozefMarie
° 12 maart 1858) en Jozef Karel Marie (0 22 mei 1861).
ver het perceel op het Kruisveld, voorheen eigendom van het hospitaal in Ninove
en als huurland in 1700 al in gebruik door Jan VII Cosyns, de betoudovergrootvader van de kinderen, ook al noot 85 in Deel 2. Bij de erfenis van tante Virginie
is ook nog een eigendom van 71 a. 30 ca. in Lieferinge. Over de tante ook onmiddellijk hierna, littera D.
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1898 senator wordt, krijgt Louis Marie een politiek medestander.
a
een mandaat van gemeenteraadslid in Haaltert is hij van 1878 tot 1882
eerst nog provincieraadslid voor het kanton Herzele, vervolgens ook;
van 1882 tot 1912 dertig jaar lang katholiek volksvertegenwoordiger en
van 1912 tot bij zijn dood in 1924 nog senator.
Trouwens bij de algemene verkiezingen van 2 juni 1912 is de inbreng
~an kandidaten in het Aalsterse opvallend. Op een verkiezingsfolder
van toen staan rond boegbeeld Charles Woeste de 'Cosyns'familianten
Louis Marie de Sadeleer, Leon Jean Cosyns en Louis de Bethune
afgebeeld." Louis Marie is in 1900-1901 zelfs voorzitter van de
kamer van volksvertegenwoordigers. Hij woont op 2 en 3 augustus
1914 de kroonraad bij om een antwoord te formuleren op het Duitse
oorlogsultimatum en is in september 1914 met enkele ministers
betrokken bij overleg met Groot-Brittanië en de Verenigde Staten van
Amerika over de oorlogstoestand in het land. Op 21 juli 1922 wordt hij
in de adelstand verheven met de titel van baron.
Ook de ongehuwde Emile Jozef Maria De Saedeleer, de tweede zoon
van Jacques en Marie Thérèse (0 Haaltert, 12 maart 1858 - t Haaltert,
9 september 1920), die tot de oorlog in 1914 de familiebrouwerij
verderzet, wordt nog burgemeester in Haaltert van 1884 tot bij zijn
dood op 9 september 1920.65
Ook baron Paul Louis Jacques Emile Marie de Sadeleer, de oudste
zoon van baron Louis Marie en Madeleine Van Hoorde - zijn voornamen
zijn veelbetekenend voor het familiebesef, - zet de dynastie nog verder
en is schepen en burgemeester van Haaltert van 1938 tot 1961.
C. Jan Jozef Cosyns
Jan JozefCosyns blijft ongehuwd. Samen met zijn broer Louis Hubert
is hij tot zijn dood op 22 mei 1865 brouwer-stoker in de Engel.
D. Virginie Française Cosyns
Virginie Françoise treedt onder de naam Marie Alphonse binnen in het
Couvent des servantes de Marie in Erps-Kwerps. Ze overlijdt er op 3
september 1878.
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Ook A. Van Der Linden en R. Moyersoen staan op die katholieke lijst. Op te merken is dat Louis de Bethune langs zijn moeder Adelaïde Eliaert een band heeft met
de familie Cosyns. Katrien Komelia Cosyns is als echtgenote van Charles Eliaert
(Dertiende generatie. Meerbeke, littera A) een tante van Adelaïde Eliaert.
Over deze verkiezing ook nog infra, noot 91.
Genealogische gegevens over de familie De Sadeleer bij J. DE BROUWER, De
stam De Sadeleer te Haaltert, in: Hel Land van Aalst, 38, 1986, p. 112-143.
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E. Louis Hubert Marie Cosyns en Elise Eulalie Godts, de vijfde
'Cosyns 'generatie brouwers/stokers in de Engel te Meerbeke
Louis Hubert Cosyns, de tweede zoon van Jan Antoon en Marie Katrien,
huwt op 10 september 1867. in Hoegaarden met Elise Eulalie Godts
(0 Hoegaarden, 21 oktober 1842 - Î Meerbeke, 19 maart 1907). Opnieuw
spelen hier relaties onder brouwersfamilies een rol. Elise Eulalie .is
immers langs moederszijde een kleindochter van brouwer Hendrik
Falla uit Hoegaarden."
•
Louis Hubert Cosyns en Elise Eulalie zijn de vijfde 'Cosyns' generatie
van brouwers/stokers in de Engel. Zoals al aangegeven, runt Louis
Hubert het bedrijf aanvankelijk samen met zijn ongehuwde broer Jan
Jozef. Na diens dood verkopen zijn zussen Katrien Konelia en Marie
Thérèse hun deel in de erfenis van de Engel aan broer Louis Hubert. Hij
wordt zo alleen eigenaar van het oude stamhuis.
De politieke aspiraties van Louis Hubert zijn eerder beperkt. In
de zitting van 26 december 1895 legt hij voor burgemeester Charles
Van Vreckem de eed af als gemeenteraadslid. Dezelfde burgemeester
aanvaardt op 20 september 1903 zijn ontslag en verzekert 'dat hij de
beste herinneringen zal bewaren van de betrekkingen die hij met Mr.
Cosyns als raadslid heeft gehad' .67
Louis Hubert en Elise Eulalie hebben vier dochters en twee zonen,
die allen in Meerbeke worden geboren. Naast de twee zonen Paul
Marie Jacques Louis (0 6 juni 1871) en Leon Jean Louis Marie (0 28
september 1875) zijn daar ook nog de dochters Marie Katrien Jeanne
(0 1 februari 1870) en Bertha Marie Thérèse Henriette (0 22 juni 1873).
Twee later geboren dochters sterven nog vóór ze één jaar oud worden:
Judith Marie Odile Ernestine (0 4 juni 1877 - Î 4 februari 1878) en
nog een Judith Marie Jozefien Louise (0 9 april 1879 - t Meerbeke, 14
oktober 1879).
Louis sterft in zijn vijfenzeventigste levensjaar in Meerbeke op 11
november 1903 en wordt bijgezet in de familiegrafkelder op het kerkhof
samen met zijn stiefschoonmoeder Eulalie Falla, die in Meerbeke
komen wonen is en er op 16 februari 1903 is gestorven.
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Odile Godts, een zus van Elise Eulalie, huwt in 1868 met de Ninovieter Louis Jean
van Steenberghe, o.m. gemeenteraadslid en provincieraadslid; het gezin woont
tot 1878 in Ninove (hiervoor R. van STEENBERGHE de DOURMONT, Oude
geslachten uit het Land van Aalst. Van Steenberghe, in: Het Land van Aalst, 5,
1953,
253; H. LIEBAUT, De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst,
Tabel.
SAN., Modern
Gemeentearchief
Meerbeke.
Beraadslagingen
gemeenteraad. 1891-1903, p. 159 en 320.
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'Grafkelder der familie COSYNS' te Meerbeke
Op het kerkhof bij de gevel van linkerzijbeuk van de Sint-Pietetskerk in Meerbeke laat
de familie Cosyns ca. 1904 een monumentaal neogotisch grafmonument oprichten in
grijze kalksteen. De als monument beschermde grafkelder is aan herstelling toe.
De grafkelder is vooral de laatste rustplaats van de familieleden, die, met uitzondering
van de kleine Elisabeth Cosyns en haar tante Bertha Cosyns, in dertiende tot de vijftiende
generatie in Meerbeke de familiebrouwerij hebben uitgebaat. Behalve Ludovic Cosyns
(t Brussel), zijn allen in Meerbeke gestorven.
Eulalie Falla t 16 februari 1903, stiefmoeder en tante van Elisabeth Godts en
stiefschoonmoeder van Louis Cosyns
Louis Hubert Cosyns t 11 november 1903
Elisabeth (Elise) Godts t 19 maart 1907, echtgenote van Louis Cosyris
Paul Cosyns t 16 april 1948, echtgenoot van Irrna Sonck
Elisabeth Maria Margaretha Cosyris t 14 rnaart 1905,
dochtertje van Paul en Irma Sonck
Ludovic Cosyns t 10 maart 1952, echtgenoot van Adrienne Van Den Bossche
Bertha Cosyns s: 24 februari 1953, dochter van Louis en Elise Godts
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Dertiende generatie. NinovelHerzelelPoliare:
De kinderen
van Pieter Korneel Cosyns en Jeanne Francisca De Cooman:
Charles Jozef Marie, Jan Baptist, Isidoor Frans, Jeannette
Karolien Huberte, Marie Françoise, Octavie Jeanne, Karolien
Marie, Katrien Jeanne, Henri Jean Louis en Gustaaf Isidoor
H ubert Cosyns
Zoals hiervoor al aangehaald brengt het carrièreverloop van vader Pieter
Korneel in 1846 een splitsing van het gezin over Ninove en Herzele mee.
Daar komt ook nog bij dat de vroege dood van moeder Jeanne Francisca
in 1848 de verdere verstrooiing van de tien opgroeiende kinderen in
de hand werkt. Beide factoren zijn ongetwijfeld van invloed in het
ontbreken van verdere netwerken binnen deze familietak in de dertiende
generatie. Een en ander staat zo in contrast met de succesvolle twaalfde
generatie van vader Pieter Komeel en met de evolutie hieromtrent in de
andere geledingen van deze dertiende generatie.
A. Charles Jozef Marie Cosyns
Charles Jozef Marie is de oudste zoon van Pieter Korneel en Jeanne
Francisca. In 1846, wanneer zijn vader vrederechter wordt in Herzele,
is Charles al naar Sint-Niklaas gaan wonen, waar hij eerst landmeter is
bij het kadaster en later ontvanger van belastingen. Hij blijft er wonen
tot 1871 om in dat jaar op 28 april bij zijn vader in de Kerkstraat in
Herzele in te trekken.
Charles Jozef onderhoudt de beste betrekkingen met zijn vader,
broers en zussen. Meestal treedt hij op als getuige bij bun respectieve
huwelijken en is hij aanwezig bij het opstellen van andere administratieve
stukken. Hij overlijdt ongehuwd in Herzele op 3 juli 1885 nog vóór zijn
vader.
B. Jan Baptist Cosyns en Jeanne Katrien Covens
Jan Baptist blijft na de verhuis van zijn vader naar Herzele in 1846
in het ouderlijk huis op de Graanmarkt in Ninove. Hij is achtendertig,
wanneer hij op 7 september 1859 in Strijtem huwt met Jeanne Katrien
Covens, een landbouwersdochter, die er geboren is op 1 januari 1824.
Nog vóór zijn huwelijk rond het midden van de jaren vijftig,
begint hij in de Peperstraat nummer 5 in Ninove een dranken winkel.
Na hun huwelijk hebben Jan Baptist en Jeanne hun winkel ook nog
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in de Langemuntstraat 5 bij de Graanmarkt." Het is de laatst gekende
woonplaats van het echtpaar. Hun sterfdata zijn niet bekend. Wellicht zijn
ze in 1883, wanneer de akte van nalatenschap van vader-vrederechter
Pieter Komeel wordt opgemaakt en waar ze niet meer aanwezig zijn, al
zonder kinderen overleden.
C. Isidoor Frans Cosyns en Philomène Marie Melanie Waelbrouck
Isidoor Frans huwt op 14 november 1864 in Oudenaarde met Philomène
Marie Waelbrouck. Onder meer vader Pieter Komeel en broer Charles
Jozef zijn bij het huwelijk aanwezig. Philomène zelf is zevenentwintig
(0 Oudenaarde, 1 mei 1837), maar haar echtgenoot is er al negenendertig
geworden.
Isidoor Frans is na de verhuis van zijn vader in 1846 naar Herzele
in het ouderlijk huis op de Graanmarkt in Ninove blijven wonen. Na
zijn huwelijk verblijft hij er ook met zijn echtgenote en naderhand
woont het gezin ook nog in de Perperstraat nummer 1 in de stad.
Het paar krijgt zeker vier kinderen. In Ninove worden Laure Marie
Felicitas Kornelia (0 31 oktober 1865), Jozef Marie Karel Isidoor (0 28
november 1869) en Cyriel Karel Isidoor Marie (Olmei 1871) geboren.
In de januarimaand van 1873 vertrekt het gezin echter naar Antwerpen,
waar er nog een vierde kindje komt, Marie Alice Henrica Philomène
(0 1 december 1874).69
In Ninove is Isidoor Frans bekend als kandidaat-notaris en ook als
handelaar in specerijen." Ook is hij er betrokken bij katholieke sociale
organisaties. Zo is hij secretaris van het katholieke 'Leesgenootschap'
en van de 'Katholieke Constitutionele Associatie' .7\
Wanneer bet gezin in Antwerpen in de Provinciestraat 120 woont, is
Isidoor Frans ook nog handelsvertegenwoordiger. Hij sterft (toevallig?)
op 19 november 1878 in Herzele in het huis van zijn vader Pieter
Komeel in de Kerkstraat. Weduwe Philomène is op 21 november 1883
68
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SAN., Modern GemeenlearchiefNinove.
Bevolkingsregisters, 285, f. 87; 288, f. 11
en 292, f. 131.
Voor de verblijfirlaatsen SAN., Modern Gemeenlec:rchief Ninove, Bevolkingsregisters, 292, f. 53 en 1881-1900 V, f. 1180. Philomène Waelbroeck wordt vanuit
Oudenaarde in Ninove al gedomicilieerd op 27 augustus 1863 of dus 14 maand
vóór haar huwelijk met Isidoor.
In het huis in de Peperstraat komen en gaan er tussen 1867 en 1871 liefst vijf
dienstmeiden.
Kandidaat-notaris volgens de gezinsreconstructie bij G. BORIGHEM, Gezinsreconstructie van Ninove (J 796-1905). Deell. (Abeels-De Troyer). Het Liedekerks
heemkundig genootschap, Liedekerke, 2007, nr. 1276; winkelier in specerijen volgens de bevolkingsregisters uit noot 69.
Hiervoor H. STRIJPENS, De mouterij De Wolf-Cosyns in Aalst. 1850-/892, p. 11.
Enig archief over deze organisaties vonden wij niet terug in het Ninoofse stadsarchief.
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nog aanwezig bij het opstellen van de akte van nalatenschap bij de dood
van haar schoonvader-vrederechter en ook haar kinderen Laure, Jozef
en Marie zijn er. Het adres van Philomène is dan 'rue du chemin de fer
à Sint-Josse ten Noode'.
.
D. Jeannette Kara/fen Huberte Cosyns
Jeannette Karolien is negentien jaar oud, wanneer haar vader Pieter
Komeel in 1846 vrederechter wordt en van Ninove naar Herze1e
verhuist. Ook zij maakt de verhuis mee. Ze blijft er ongehuwd wonen
tot in 1890 en verhuist dan op 5 september naar Anderlecht. Daar
overlijdt ze al zeven maand later. Haar vroomheid moet blijken uit haar
lidmaatschap van minstens vijf godvruchtige genootschappen, zoals op
haar bidprentje staat vermeld.
E. Marie Françoise (Minette) Cosyns en Jean François Warnbacq, een
band met de familie De Cooman in Ninove
Nogmaals is er een huwelijksband tussen de familie Cosyns en de familie
Wambacq uit Essene. Zoals in de vorige generatie Thérèse Françoise
gehuwd is met Jan Baptiste Wambacq, trouwen ditmaal Marie Françoise
en Jean François met elkaar op 8 februari 1860 in Ninove. Marie
Française als dochter van Pieter Komeel Cosyns en Jean François, de
zoon van Thérèse Françoise Cosyns en de zus van Pieter Kameel, zijn
dus nicht en kozijn. Nu is de bruidegom wel al tweeënvijftig geworden
(0 Essene, 2 augustus 1807) en is de bruid pas negenentwintig. Wellicht
spelen dus naast de liefde enige familiebelangen mee bij het aangaan
van het huwelijk. Vader Pieter Komeel, broers Charles Jozef, Jan
Baptist en Isidoor en broer-notaris Jean August Wambacq uit Humbeek
zijn bij het jawoord aanwezig.
Na het huwelijk neemt het gezin eveneens zijn intrek in het ouderlijk
huis in Ninove op de Graanmarkt (29 maart 1860) en later ook nog op
de Burchtdam (1881) op de rechteroever van de Dender." Ondanks de
hoge leeftijd van Jean François, die dan al meer dan zestig is, hijgt het
echtpaar toch nog een dochter. Victoire Marie Kornelia Huberte wordt
geboren op 27 februari 1869.
Jean François heeft een bierhandel (1862) en renteniert achteraf
(1864-1880). Bij het opstellen van de aangifte van nalatenschap in
november 1883 na de dood van vader-vrederechter Pieter Komeel blijkt
72
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dat Jean François de akte niet meer kan ondertekenen, omdat hij aan
een verlamming in zijn am1 lijdt. Toch zijn hij en zijn echtgenote nog
naar Herzele gereisd om er aanwezig te zijn bij dit familiegebeuren.
Hoe dan ook, Jean François overlijdt veertien maand later in inove
op 16 februari 1885 in zijn huis in de Stationsstraat in inove. Marie
Françoise overlijdt vermoedelijk na 1910.13
Dochter Victoire Malie op haar beurt komt door haar huwelijk
met Edmond Posper Clement Marie De Cooman (0 inove, - 12 april
] 862 Brussel, 1903) in een Ninoofse brouwers- en burgerfamilie
terecht. Haar schoonvader Charles Désiré (1833-1889) laat in Ninove
het herenhuis op het voormalige abdijbeluik rechtover de kerk bouwen,
is er commandant van de lokale brandweer, maar ruïneert zich met
renpaarden. Haar schoonmoeder Mathilde Van Santen (1836-1897)
is dan weer de dochter van de naar Diest uitgeweken Ninovieter Jan
Frans Van Santen (1808-1872), die ginder de brouwerij het 'Anker'
heeft gerund. Door haar huwelijk krijgt Victoire bovendien ook nog
August De Cooman (1838-1927) als oom, de Ninoofse geneesheer en
burgemeester en diens echtgenote Marie Françoise Eliaert als tante."
.1.

F Octavie Jeanne Cosyns en Louis Couez
Octavie Jeanne huwt met de verder onbekende Louis Couez. Tot in
1876 woont ze in Herzele bij haar vader en ze verhuist op 25 maart
1876 naar Brussel (bij haar huwelijk?). In november 1883 is het
echtpaar in Herzele bij het vaststellen van de nalatenschap van vadervrederechter Pieter Korneel. Octavie Jeanne en Louis wonen dan in de
Marie-Christinestraat in Laken, waar Louis banketbakker is.
G. Karolien Marie Cosyns en Jan Ghisleen Covens
Op 8 februari 1860 huwt Karolien Marie in Ninove met Jan Covens, die
tien jaar ouder is. Jan komt uit Strijtem en is er geboren op 16 oktober
1825.75 Karolien huwt op dezelfde dag als haar zus Marie Françoise, die
ook op die donderdag in februari trouwt met Jean François Wambacq.
Nu is er al een huwelijk tussen de families Cosyns en Covens
geweest. Jan Baptist Cosyns immers, de broer van Karolien Marie, is
vijf maand vroeger al gehuwd met Jeanne Katrien Covens, de zus van
Jan Ghisleen. Hier huwen dus broer en zus met zus en broer.
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De registers van overlijden in Ninove maken tot en met 1910 geen melding van
haar dood.
Over August De Cooman en Marie Françoise Eliaert ook al Dertiende generatie.
Meerbeke, littera A.
De huwelijksakte vermeldt verkeerdelijk grootmoeder langs vaderskant Maria Van
Cutsem als moeder van Jan Ghisleen i.p.v. Bemardine Van Der Maelen.
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Jan Ghisleen is bij zijn huwelijk nog landbouwer. Na hun huwelijk
wonen Jan en Karolien Marie eerst nog enkele weken in Ninove, maar
al in maart 1860 verhuizen ze naar Sint-Joost-Node, waar in 1883 00)<:
schoonzus Philomène Waelbrouck en haar kinderen wonen.
In het Brusselse hijgt het echtpaar minstens twee kinderen:
Hubertine Jeanne wordt op 19 oktober 1863 geboren in Sint-Gillis.
Haar zus Leocadie is in een niet nader achterhaalde lokaliteit geboren in
1868. Wanneer ze weduwe is geworden, komt Karolien Marie Cosyns
op 5 november 1878 met haar twee dochters naar Herzele bij haar vader
wonen, maar op 12 oktober 1881 trekt ze naar Anderlecht. Daar neemt
ze haar intrek in een huis in de Kuregemwijk, 'rue de la c1inique 4';
haar dochter Hubertine verhuist dan mee.
H. Katrien Jeanne Cosyns
Katrien Jeanne is maar negen jaar, wanneer ze in 1846 samen met haar
vader-vrederechter en haar twee oudere zussen Jeannette en Octavie
in het bevolkingsregister te Herzele wordt ingeschreven. Ze blijft er
ongehuwd en zonder beroep in de Kerkstraat wonen tot bij haar dood op
24 augustus 1882 en overlijdt dus nog één jaar vroeger dan haar vader.
1. Henri Jean Louis Cosyns
Henri Jean woont in 1862 nog in het ouderlijk huis op de Graanmarkt
in Ninove. Vandaar vertrekt hij op 12 februari 1864, - hij is vijfentwintig, naar Brussel." Hij trouwt niet en verblijft er ongeveer vijftien jaar. Om
middernacht in de nacht van 7 op 8 oktober 1879 is hij in Herzele in de
Kerkstraat bij zijn vader overleden. Hij is amper veertig jaar oud.
J. Gustaaf Isidoor Hubert Cosyns en Jeanne Thérèse Coppens, de
ramspoedige griffier van Herzele
Gustaaf Isidoor, de jongste zoon van vrederechter Pieter Korneel en
Jeanne Françoise, leert Jeanne Thérèse Coppens kennen en trouwt met
haar in Pollare op 12 april 1880. Hij is al op leeftijd, want hij is al bijna
negenendertig en wel dertien jaar ouder dan zijn bruid.
Jeanne Thérèse is in Pollare geboren op 10 maart 1855. Het hof
Mertens op de Roe in Pollare, waar zij het levenslicht ziet, is dan
reeds vijf generaties eigendom van de familie. Haar moeder Marie
Angeline Mertens (0 Appelterre-Eichem,
13 september 1825 t Pollare, 27 september 1906) is wel nog geboren op het oude pachthof
van het Gentse Sint-Janshuis in Appelterre-Eicbern, dat haar vader
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David er toen in bedrijf had. Wanneer Marie Angeline op 28 september
1854 in Pollare met Pieter Joost Coppens uit Denderhoutem trouwt
(ODenderhoutem, 12 november 1819 - t Pollare, 15 april 1861) vestigt.
het echtpaar zich op het 'Mertens'hof in Pollare en krijgt er naast
Jeanne Thérèse nog een dochter Pauline. In 1859 erven Marie Angeline
en Pieter Joost bovendien al het roerend goed op de boerderij en bijna
al de landerijen en weiden van hun ongehuwde oom Jan Mertens, die
nog bij hen woont. Ze velmeerderen hun eigendom in onroerend goed
zo met meer dan 3 Y2 ha. land en bijna 2 Y2 ha. weide." Pieter Joost
Coppens sterft spijtig genoeg al op 15 april 1861, amper éénenveertig
jaar oud en Marie Angeline hertrouwt (23 februari 1865) met Pieter
Jan Geeroms uit Outer (0 Outer, 24 juli 1831 - t Pollare, 31 december
1901). Met hem zet ze de boerderij verder. Marie Angeline is de laatste
naamdrager 'Mertens' op het hof geweest."
Door zijn huwelijk met Jeanne Thérèse Coppens treedt Gustaaf
Isidoor toe tot de familie Mertens, die te Pollare vooral in de 19de eeuw
politiek actief is." Oom Pieter Jozef Mertens is er schepen (1830-1842)
en Pieter Jan Mertens, uit nog een andere familietak in het dorp, is
er achtenveertig jaar lang burgemeester (1863-1911), nadat hij vooraf
twee jaar schepen is geweest. Zelfs Jan Mertens en diens zoon Pierre
Xavier, respectievelijk de oom en kozijn van burgemeester Pieter Jan,
zijn in dezelfde tijd burgemeesters in Sint-Lievens-Esse en hebben er
een brouwerij.
Gustaaf Isidoor heeft enig onderwijs genoten en is goed de
Nederlandse en Franse taal machtig. Hij verhuist op 6 juli 1866 van het
ouderlijk huis op de Graanmarkt in Ninove naar Herzele." Hij is dan
vijfentwintig en begint eerst een loopbaan in de administratie. Misschien
wet naar het voorbeeld van zijn oudste broer Charles wordt hij klerk bij
een niet nader genoemd ontvangstkantoor van belastingen.
Op 15 januari 1875 is GustaafIsidoor een van de zeven kandidaten
voor het openstaande ambt van griffier bij het vredegerecht in Herzele.
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Dit alles volgens het testament van Jan Mertens, zoon van Gerardus, op 6 juni
1859, in familiebezit.
Voor de familie 'Mertens' R. COSYNS, Het landbouwersgeslacht Mertens te Pollare (1711-1954), in: Het Land van Aalst, 46, 1994, p. 42-61. Pauline, de zus van
Jeanne Tbérèse Coppens, huwt in Pollare OR 28 september 1887 met Frans Haelterman uit Geraardsbergen. Dit huwelijk bleef kinderloos.
Jeanne Francisca Therèse Coppens C Denderhoutem, 9 december 1858 - t Denderhoutem, 10 december 1937) een nicht van Jeanne Thérèse, huwt nog, wanneer ze
bijna 42 jaar oud is, in Oenderhoutem op 26 oktober 1900 met Eugeen Schouppe
(0 Denderhoutem. 24 september 1857 - t Denderhoutem,
J 1 november 1927);
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Links: Griffier Gustaaf Isidoor Cosyns
GustaafIsidoor Cosyns wordt op 25 november 1875 griffier bij het vredegerecht
in Herzele. Hij sterft er op 13 maart 1890 en laat er zijn weduwe Jeanne Thérèse
Coppens èn drie minderjarige kinderen na.
(Familiearchief R. Cosyns, Pollare)
Rechts: Bidprentje van Jeanne Thérèse Coppens, 1 juli 1935
Jeanne Thérèse Coppens is op 12 april 1880 in Pollare gehuwd met Gustaaf
Isidoor Cosyns. Na de dood van haar echtgenoot (Î Herzele, 13 maart 1890)
keert ze met haar drie kinderen naar de 'Mertens'hoeve van haar ouders in
Pollare terug. Zo brengt ze de familietak Cosyns van Herzele naar Pollare,
waar nog steeds kleinkinderen en achterkleinkinderen van haar wonen.
Jeanne overlijdt in Geraardsbergen. Ze is daar in de Vredestraat bij haar dochter
Marie Jeanne en haar schoonzoon Robert Olemans gaan wonen. Zo wordt haar
bidprentje in Geraardsbergen gedrukt bij drukker L. Pauwels in de straat, waar
ze woont.
(Familiearchief R. Cosyns, Pollare)
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Nu is de arrondissementscommissaris wel van oordeel dat de kandidaat
uit een eerbare familie stamt en een onbesproken levenswandel heeft,
maar toch meent hij dat Gustaaf Isidoor door zijn activiteiten, - hij
heeft o.m. ook een kolenhandel samen met zijn broer, - wellicht niet
de vereiste kennis voor het ambt zal kunnen verwerven. Eventueel zou
hij wel kunnen terugvallen op de mogelijke hulp van zijn vader, de ere.
vrederechter. Uiteindelijk wordt kandidaat Henri Elooi Deveneyns door
koning Leopold 11 op 28 jánuari 1875 tot nieuwe griffier in Herzele
benoemd. Griffier Deveneyns wordt echter al op het einde van het jaar
op 25 november op het vredegerecht in Geraardsbergen aangesteld.
Vermoedelijk, - zijn benoemingsdossier bleef niet bewaard, - wordt
Gustaaf Isidoor dan in diens plaats griffier in Herzele; hij blijft in het
ambt tot bij zijn dood op 13 maart 1890.81
Na zijn huwelijk brengt GustaafIsidoor ook zijn echtgenote Jeanne
Thérèse van de hoeve Mertens in Pollare mee naar de Kerkstraat in
Herzele. Ze krijgen er vier kinderen. Jozef Pierre Marie wordt geboren
op 7 maart 1881. Anderhalf jaar later komt Marie Jeanne Hubertine
ter wereld (0 15 december 1882). Een tweede zoontje in het gezin,
Prosper Louis PauL Jozef, is geboren op 16 april 1886, maar het kind
sterft thuis, nog vóór het vier maand oud is (t 12 juli 1886). Nog geen
jaar later komt er, - vader Gustaafis dan al zevenenveertig, - een laatste
zoontje, ook Prosper François Marie (0 25 maart 1888) genoemd naar
zijn gestorven broer.
Gustaaf Isidoor kent een ramspoedig levenseinde. Op 7 maart 1890
stelt hij zijn twee laatste vonnissen op in Herzele.F Zes dagen later om
zeven uur 's morgens vindt men hem dood terug bij de 'Vijvermeersch'
in Herzele. In haar verdriet keelt zijn weduwe Jeanne Thérèse vijf maand
later op 19 augustus 1890 van Herzele terug naar de 'Mertens'hoeve bij
haar moeder Marie Angeline en haar stiefvader Pieter Jan Geeroms in
Pollare met haar drie kinderen: Jozef is negen, Marie Jeanne is zeven
81

Het ambt van griffier in Herzele komt open na de dood van griffier Ferdinand Van
Buggenhout op 28 november 1874. De kandidaten voor het ambt zijn naast Gustaaf Cosyns ook August Van Buggenhout (Herzele), klerk-griffier en neef van de
overleden griffier Ferdinand, Vita! De Zutter (Ninove), Henri Deveneyns (Oudenaarde), Emile Van De Woude (Diksmuide), Jules Rasschaert (Meulebeke) en Ferdinand Simons (Ledeberg). Gustaaf Cosyns is de oudste kandidaat (42 Y2jaar). H.
Deveneyns
(29 Y2 jaar) IS een boventallige adjunct-griffier bij de rechtbank van
eerste aanleg te Oudenaarde. Gustaaf Cosyns wordt opgevolgd door Honoré T'
Kint (0 Burst, 13 september 1860) op 27 juni 1890. Al deze personalia uit de benoerningsdossiers ARA., Ministerie van justitie. Algemeen Secretariaat, 581.
De komst van H. Deveneyns naar Geraardsbergen bij M. VAN TRIMPONT, 150
jaar gerecht in het kanton Geraardsbergen (1795-1945), Geraardsbergen, 2002, p.
17.
82 De vonnissen, ondertekend door griffier Gustaaf en vrederechter Prosper Arents, in
RAB., Vredegerecht Herzele. Overdracht 2000.1849-1970, 62.
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en Prosper is dan twee jaar. Vanuit Herzele brengen zij in elk geval een
aantal leer- en handboeken mee uit de persoonlijke bibliotheek van de
familie aldaar. Huidige familieleden herinneren zich nu nog dat een kist
vol boeken op de zolder van het hof in Pollare heeft gestaan, waar ze
spijtig genoeg in de vlammenopging bij een brand in 1953.83
Na de dood van haar stiefvader Pieter Jan Geeroms (1901) en
haar moeder Marie Angeline (1906) baat Jeanne Thérèse Coppens de
'Mertens'hoeve verder ui met de hulp van haar kinderen. Wanneer
het hof naderhand in het bezit komt van haar zoon Jozef, wordt de
'Mertens'hoeve definitief een 'Cosyns'hoeve, een status die ze tot op
heden heeft behouden. Moeder Jeanne Thérèse verlaat uiteindelijk
Pollare om in Geraardsbergen in de Vredestraat bij haar dochter Marie
Jeanne te gaan wonen.". Jeanne overlijdt tenslotte in Geraardsbergen
op tachtigjarige leeftijd, vijfenveertig jaar na haar echtgenoot, op 1 juli
1935.
Veertiende generatie. Meerbeke: De kinderen van Louis Hubert
Cosyns en Elise Eulalie Godts: Marie Katrien Jeanne, Paul
Marie Jacques Louis, Bertha Marie Thérèse Henriette en Leon
Jean Louis Marie Cosyns
A. Marie Katrien Jeanne Cosyns
Marie Katrien treedt ca. 1890 in bij de Zusters van het Heilig Halt in
Jette en sterft er na zevenentwintig jaar kloosterleven op 24 juli 1918.
B. Paul Marie Jacques Louis Cosyns en Irma Maria Francisca Jozefien
Sonck, de zesde generatie 'Cosyns '<brouwers in de Engel te Meerbeke
Paul Marie verbindt door zijn huwelijk met Irma Sonck (0 Denderleeuw,
8 januari 1877) de familie Cosyns met de burgemeestersdynastie van
de familie Sonck in Denderleeuw." Paul Marie en Irma krijgen in
Meerbeke zes kinderen. Naast Marie Louise Jozefien Antoinette (0 1
mei 1899) zijn er Jeanne Marie Elisabeth Louise (0 30 maart 1900),
83
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Tot die 'schat' op zolder behoorde ook een kist met paardengetuig voor een rit bij
uitzonderlijke feesten in de familie.
Over Marie Jeanne onmiddellijk ook Veertiende generatie. Ninove/Herzele/Pol[are, littera B. Marie Jeanne Hubertine Cosyns en Emile Olemans.
Kameel Sonck, de grootvader van Irrna, is burgemeester van Denderleeuw (18351871); hij wordt opgevolgd door zijn zonen Frans Leopold, burgemeester van
1871 tot 1874 en Hendrik, burgemeester van 1875 tot 1895 en vader van Irma.
Ook Jean Rollier, een neef en diens zoon Leon Rollier, een achterneef van Frans
Leopold en Hendrik, zijn burgemeesters in Denderleeuw van 1912-1919 en van
1927-1943; daarvoor (F. COUCK, Familie SONCK te Denderleeuw, in: Het Land
van Aalst, 12, 1960, p. 190-195).
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JozejMarie Leo Paul (°1 maart 1901), Margriet Marie Berthe Berlinde
(0 8 februari 1903), Elisabeth Marie Margaretha (0 20 augustus 1904
- t 11 maart 1905) en Ludovic Marie Jean Xavier Ghislain (0 10 april
1906).86.
.
Paul overlijdt in Meerbeke op 16 april 1948. Irrna overleeft haar
echtgenoot nog bijna twintig jaar en sterft ook in Meerbeke op ct
december 1967 in de gezegende leeftijd van negentig jaar.
Ondanks een politieke' Cosyns 'traditie en een politieke schoonfamilie
in Denderleeuw bekleedt Paul Marie zelf geen mandaten. Wel is hij een
volgende schakel in het economische brouwersnetwerk van de familie.
Hij neemt te Meerbeke op zijn beurt de familiebrouwerij over van zijn
vader, dan al in een zesde brouwersgeneratie. Van 1901 tot 1948, bijna
een halve eeuw lang is hij doende in het bedrijf, dat o.m. onder de namen
'Brasserie Paul Cosyns', 'Paul Cosyns-Sonck, Brasserie L' Ange' en
'Brasserie-Malteric L' Ange S.A. / Brouwerij-Mouterij de Engel N. V.'
tot voor de oorlog wel 700.000 liter bier per jaar brouwt.
C. Bertha Marie Thérèse Henriette Cosyns
Bertha Marie blijft ongehuwd. Ze treedt toe tot de lekenorde van
de Derde orde van Sint-Franciscus en is o.m. ook prefecte van de
Mariacongregatie in Meerbeke. Ze wordt in het familiegraf bijgezet in
Meerbeke (t 24 februari 1953).
D. Leon Jean Louis Marie Cosyns en Maria Jozefien Jeanne Antonia
Coleta Van Londersele
Leon Jean, de tweede zoon van Louis Hubert en Elise Eulalie, wordt
de eerste universitaire hoogstudent in de 'Cosyns'familie. Hij studeert
rechten, wordt advocaat bij het Hof van Beroep in Brussel en is vanaf
1913 een halve eeuw lang notaris in Meerbeke. In tegenstelling tot
zijn broer Paul Marie zet hij wel de politieke dienstverlening van de
'Cosynsen' in Meerbeke verder.
Zowel in zijn privéleven als in zijn politieke carrière speelt het
familienetwerk. Leon Jean zoekt en vindt zijn bruid in Haaltert, waar
tante Marie Thérèse Cosyns meer dan een halve eeuw voordien in
de familie de Sadeleer is gehuwd en waar kozijn Emile De Sadeleer
burgemeester en brouwer is. Hij trouwt er op 10 november 1906 met
Maria Jozefien Jeanne Van Londersele (0 Haaltert, 23 maart 1884). De
trouwers laten een huwelijkscontract opmaken voor kozijn Jozef De
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Sade1eer, die notaris is in Erembodegem. De bruid is de dochter van
Louis, de geneesheer in het dorp, die gemeenteraadslid en ook voorzitter
van de kerkfabriek is. Moeder Clemence Van de Perre, die uit het
Waasland stamt, komt bovendien uit een brouwers- en notarisgeslacht."
Er worden vier jongens en vier meisjes geboren in het gezin. Louis
Maria Leon wordt op 21 september 1907 nog geboren in Haaltert,"
Vanaf Maria Elisabeth Jmmaculata (0 28 november 1909) worden alle
kinderen in Meerbeke geboren: Marthe Maria Irma (0 10 juli 1911),
Antoine Maria Jan (0 12 november 1912), Madeleine Maria Vincentia
(°5 oktober 1914), Albert Maria Jan CO 16 mei 1916), - hij wordt geen
vier jaar (t 19 februari 1920) -, Mariette Odile Paule (0 13 februari
1919) en Etienne Maria Jozef i" 30 december 1920).
Twee maanden na de dood van zijn vader en gemeenteraadslid Louis
wordt Leon Jean ook lid van de raad in Meerbeke op 18 januari 1904.
Zijn opgang in de politiek gaat snel. Op 4 januari 1908 legt hij de eed
af als schepen en, wanneer burgemeester Charles Van Vreckem op 4
mei van datzelfde jaar ontslag neemt, volgt Leon Jean hem Op.89Leon
Jean is er de voorman van de katholieke 'Cosynsen', die in het dorp de
verkiezingen van 1921 en 1926 echter verliezen van de partij 'Vrank en
Vrij', een samengaan van katholieken en liberalen. Zo wordt hij op 16
juli 1921 opnieuw raadslid (1922-1932), maar achtereenvolgens toch
ook weer schepen (1939-1941 en 1945-1946).90
Zo het familienetwerk al niet heeft gespeeld in de plaatselijke politieke
carrière van Leon Jean, dan is het onmiskenbaar toch van invloed in
zijn nationale politieke aspiraties. Bij de parlementsverkiezingen van
2 juni 1912 is hij als burgemeester kandidaat op de kamerlijst van
Charles Woeste, het oude katholieke boegbeeld. Kozijn Louis Marie De
Sadeleer is immers van die kamerlijst naar de senaatslijst overgegaan,
waar oud-burgemeester
en senator Charles Van Vreckem geen
kandidaat meer blijft. Leon Marie krijgt 3.178 voorkeurstemmen en
wordt plaatsvervangend volksvertegenwoordiger. Ook bij de volgende
verkiezingen van 24 mei 1914 is hij nogmaals kandidaat en behaalt hij
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Louis Van Londersele CO Haaltert, 12 september 1839 - t Haaltert, 15 maart 1921),
in tweede huwelijk met Clemence Van de PeITe (0 Eksaarde, 9 augustus 1840 t Haaltert, 18 september 1930), was eerst gehuwd met Marie Katrien De Mets
(0 Welle, 8 juni 1852 - .•.Welle, 23 februari 1876).
Alleen de eerste drie voornamen van de kinderen, die doorgaans wel vijfvoomamen hebben, worden hier aangegeven.
Karel Van Vreckem is burgemeester in Meerbeke van 1889 tot 1908 en o.m. ook
senator voor de katholieke partij van 1880 tot 1912.
SAN., Modern Gemeentearchief Meerbeke. Beraadslagingen
gemeenteraad.
1907-1917, p. 1,145,153-154 en 1918-1923, p. 67-68.
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Het gezin van Leon Jean Cosyns en Maria Jozefien Van Londersele,
circa 1930
Familiefoto van het notarisgezin, dat in Meerbeke vooral in de 20ste eeuw
politiek geëngageerd is.
1'[C rij (v.! n.r.): Mariette, moeder Maria Jozefien, Etienne en Madeleine
2dc rij (v l.n.r .): Elisabeth, Antoine, vader Leon Jean, Louis en Marthe.
Vader Leon Jean is o.m. burgemeester in Meerbeke van 1908 tot 1921. Zijn
zonen Etienne en Antoine vormen een broederpaar van burgemeesters.
(Familiearchief E. Cosyns, Melle)
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1.795 voorkeurstemmen." In 1939 is hij een laatste maal zonder gevolg
kandidaat voor de senaatslijst in het arrondissement."
Vermeldenswaard is echter ook de korte maar betekenisvolle
betrokkenheid van Leon Jeanin de lucifersindustrie te Ninove. Tijdens
een periode van grote rationalisatie binnen deze nijverheidstak in
de Denderstreek bij het begin van de 20ste eeuw met overnames van
lokale lucifersfabrieken in o.m. Geraardsbergen en Ninove door een
Zweedse trust, is Leon Jêan op 23 april 1923 een van de stichters
van een nog nieuw en onafhankelijk lucifersbedrijf onder de naam L'
Universel1e Allumettière S. A.'. De naam van het bedrijf wordt het
jaar daarop gewijzigd in 'Usines Merckx & Co' naar de naam van
de familie-participanten Merckx. Leon Jean wordt er- met 1/3 van de
aandelen de grootste aandeelhouder. Onenigheid tussen Leon Jean en
de aandeelhouders uit de familie Merckx leidt evenwel toch tot een
fusie van het bedrijf met de L' Union Allumettière van de Zweedse
ondernemers op 11 december 1931.93 Alhoewel de takken van de
'Cosyns'familie in Meerbeke en Pollare in deze generatie dan al uiteen
gegroeid zijn, is het toch interessant de investering van Leon Cosyns in
deze industrie te verbinden met gelijklopende initiatieven, vijf jaar later,
van JozefPierre Cosyns en zijn zus Marie Jeanne met haar echtgenoot
Emiel Olemans ook in deze bedrijfstak te Geraardsbergen."
Leon Jean is negenentachtig jaar, wanneer hij in Meerbeke op
12 december 1964 overlijdt. Zijn echtgenote Marie Jozefien is acht
maanden eerder in Schaarbeek gestorven op 2 april 1964; zij was juist
tachtig jaar geworden.
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Over de 'Cosynsen' op de katholieke lijst bij de verkiezingen in 1912 ook supra,
Dertiende generatie. Meerbeke, fit/era B en noot 64. In de uitslag van die verkiezingen zijn de voorkeurstemmen: L. de Bethune 8.309, R. Moyersoen 859, Ch.
Woeste 700, A. Van der linden 419, L. Cosyns 3.178; in 1914 zijn de voorkeurstemmen: L. de Bethune 4.780, R. Moyersoen 617, Ch. Woeste 515, A. Van der Linden
165 en L. Cosyns 1.795.
Voor een overzicht van de gemeentepolitiek in Meerbeke tijdens de 20ste eeuw I.
COSIJNS, Het politieke reilen en zeilen, in: Meerbeke verEEUWigd, Meerbeke,
2001, p. 159-181.
De inbreng van Leon Cosyns in de lucifersindustrie te Ninove bij A. JANSEN - D.
ROBBEN, De Stekskesmannen. 90 jaar lucifersindustrie in Ninove, Ninove, 1998,
p.129-133.
Voor de betrokkenheid van deze laatsten in de lucifersnijverheid ook Veertiende
generatie. Ninove/Herzele/Pollare.
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Veertiende generatie. Ninove/Herzele/Pollare: De kinderen van
Gustaaf Isidoor Cosyns en Jeanne Thérèse Coppens: Jozef
Pierre Marie, Marie Jeanne Hubertine en Prosper François .
Marie Cosyns
De familietak, die vanuit Herzele naar Pollare komt, nu in deze
veertiende generatie, kent in tegenstelling tot de vorige generatie en
dan vooral in Jozef Pierre en Marie Jeanne Hubertine opnieuw enige
aanzet tot netwerkvorming.
A. Jozef Pierre Marie Cosyns en Bertha Maria Antonia Gabriel/e
Steppe, de voortgang van de familietak vanuit Herzele in Pol/are met
industriële bindingen in defamilie
Jozef Pierre is dus, zoals al aangegeven, in 1890 als negenjarige
knaap met zijn moeder, zijn jongere zus en broer op de hoeve van zijn
grootmoeder Marie Angeline Mertens in Pollare komen wonen. Over
zijn studies en opleiding zijn er geen verdere gegevens voorhanden.
Op 28 mei 1913 trouwt hij in Appelterre-Eichern met Bertha Maria
Steppe. Het huwelijk is zeker niet alledaags verlopen. De buren hebben
de toegang tot het hof van de bruid in Appelterre versierd met een boog,
waarop het jaarschrift 'eLk zlugt In appef.terre / In poLLaer Leeft
Lang geaChte DaMe bUrgerVaer'. Het kerkelijk huwelijk, - broer
Prosper is er getuige, - wordt ingezegend door kanunnik Kamiel Van
Crombrugghe, een neef van de bruid en die o.m. aan het seminarie te
Gent en aan de Leuvense universiteit doceert." Bertha is de dochter
van Jan Jozef (0 Appelterre, 14 april 1828 - tAppelterre, 6 februari
1890) en van de twintig jaar jongere Sidonie Karolien Vander Schueren
(0 Appelterre, 4 september 1848 - tAppeltene, 14 juli 1936). Bertha's
vader is burgemeester in Appelterre . Ook Pieter-Jan Vander Schueren,
haar grootvader, en diens vader, nog een Pieter-Jan, zijn eveneens
burgemeesters in het dorp geweest. Ze zijn er daarenboven ook de
kwekers van de geprezen trekpaarden op 'Pieters hof' bij de kerk.
Bertha wordt geboren op het 'hof van Steppe's' in de Hellestraat' , het
oude vroonhof van Nijvel, dat de familie al drie generaties sinds 1783
uitbaat." Ook langs vaderskant stamt Bertha trouwens uit aangetrouwde
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Over Kamiel Van Crombrugghe (0 Smeerebbe-Vloerzegem,
2 mei 1875 - t Gent,
14 januari 1940) R. BOUDENS, De diocesane clerus en de religieuzen. 1. De
parochiepriesters en de zielzorg, in: Hel bisdom Cent (1559-1991). Vier eeuwen
geschiedenis, Gent, 1991, p. 391.
Sidonie huwde nog een tweede maal met Cyriel De Ceuleneer. De gegevens over
de familie Vander Schueren uit een onuitgegeven genealogie van de familie door
R. BUTAYE en M. COCK.
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burgemeestersgeslachten van Pollare."
In het gezin van Jozef Pierre Cosyns en Bertha Steppe worden er,
allen in Pollare, tien kinderen geboren, vier meisjes en zes jongens,
Het eerste kindje, meteen een meisje en geboren op 19 februari 1914,
krijgt de naam Palmyre Marie Thérèse. Haar zussen zijn verder Maria
Zoë Jozejien (0 13 maart 1920), Marie Madeleine (0 1 mei 1923) en
Agnes Irma Mathilde (0 12 maart 1926). Tussen de meisjes in krijgt het
echtpaar in volle oorlogsperiode ook vier jongens: Henri Albert Sidonie
(°27 april 1915), Gustaaf Antoine Maria (0 23 april 1916), Hector
Paul Jozef (0 8 april 1917) en André Rector Maria (0 28 maart 1918),
Nog twee jongere zoontjes André Paul Emile Jozef en Robert Palmyre
Ghislain, meteen het jongste kind in het gezin, komen respectievelijk
ter wereld op 1 juli 1921 en 29 maart 1927. De meisjes worden allen
volwassen en huwen. Van de 'oorlogskindjes' blijft Hector maar twee
weken in leven (t 25 april 1917) en André Hector is nog geen tien
maand, wanneer hij sterft op 25 januari 1919.
Jozef Pierre en Bertha blijven op de oude 'Mertens'hoeve, nu een
'Cosyns'hoeve geworden, aan de Roe in Pollare wonen en baten het
hof verder uit. De opbrengsten van de boerderij moeten voorzien in het
onderhoud van het gezin.
Daarnaast heeft Jozef Pierre vanaf 1928 financiële belangen in de
industriële productie van lucifers in Geraardsbergen. Op 15 juni van dat
jaar behoort hij tot de stichters van de S. A. La Nationale Indépendante,
een nieuwe lucifersfabriek, die wordt ingeplant in de Volderstraat in
Onkerzele (Geraardsbergen). Initiatiefnemer van de oprichting is
vooral de Geraardsbergse apotheker Karel Steppé, die de S. A. La
Néo-Allumettière, een ander lucifersbedrijf van hem, in 1927 in een
fusie met de Fabriques Belges d' Allumettes, heeft zien opgaan. Met
hun eigen onafhankelijke fabriek willen de stichters, eigenlijk tegen
beter weten in, nog ingaan tegen de fusies en schaalvergroting van deze
industrietak in de Denderstreek, vooral onder invloed van de Zweedse
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Pieter Steppe (OIdderlSem, 29 november 1714) huwde op 4 juli 1740 met Elisabeth
De Maeseneer in Pollare, de dochter van burgemeester Jan; de familiedynastie De
Maeseneer kende daaropvolgend nog drie generaties burgemeesters tussen 1740
en l767 (1. DE BROUWER, Geschiedenis en toponymie van Pol/are, p. 6 en R.
COSYNS, De stenen der Gety-molen zongen te Pollare, in: Mededelingen van de
Heemkundige Kring Pollare, 6, 1985); ook Jan Baptist Lemmens, de echtgenoot
van Felicitas Steppe en een nicht van Bertha's grootvader Jozef Steppe, is burgemeester in Pollare van 1830 tot 1858.
De familie Steppe, in oorsprong van Denderleeuw en Iddergem, kan haar genealogie terugbrengen tot ene Pieter Steppe en zijn zoon Kameel, gehuwd in Denderhoutem 111 1602 en o.m. baljuw van Okegem in 1637; daarvoor H. VAN ISTERDAEL, Families en personen te Jddergem en Bakergem-Ene (l6de eeuw-1900).
Deel 2 (M-Z), Liedekerke, 2006.
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Burgemeester Jozef Cosyns van Pollare
(foto 19 mei 1942)
Jozef Pierre Cosyns trouwt op 28 mei 1913 met Bertha Maria Steppe in
Appelterre. Hij is dan al een jaar burgemeester van Pollare. Hij blijft vijfendertig
jaar lang tot 1947 dit ambt behouden. Bij het huwelijk van dochter Palmyre
met GustaafEdgard Borremans op 19 mei in het oorlogsjaar 1942 staan op de
familiefoto o.m. vader-burgemeester Jozef en moeder Bertha, die al ziek is en
negen jaar later overlijdt.
(Familiearchief R. Cosyns, Pollare)

trust. Het is trouwens veelbetekenend voor de geest van de stichters,
dat het gedeponeerde lucifersmerk van de Indépendante een klauwende
leeuw met Belgische vlag voorstelt en dat nog een ander merk het
devies draagt' Zij wilden wat recht was en wonnen wat zij wilden'.
Jozef Cosyns is voorzeker binnen het familiale netwerk in contact
gekomen met de oprichters van de S. A. La Nationale Indépendante. Van
de beheerraad van de oude S.A. La Néo-Allumettière van Karel Steppé
was immers ook al Emile Lieven Olemans, de echtgenoot van Marie
Jeanne Hubertine Cosyns en dus Jozefs schoonbroer, lid geweest. Ook
Pro sper, Jozefs broer, heeft met Madeleine Hoebeke een echtgenote
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uit een andere Geraardsbergse familie van lucifers fabrikanten. Jozef
Cosyns blijft aandeelhouder in de maatschappij tot wanneer ze op 6 mei
1963 in vereffening gaat. Bij dit alles is er hier zelfs de vraag in hoever
het voorbeeld van Leon Jean Cosyns, de achterneef uit de Meerbeekse
familietak, die al in 1923 te Ninove een lucifersfabriek hielp stichten,
niet van invloed is geweest in Jozefs industriële onderneming." Hoe
dan ook het bedrijf in Onkerzele is steeds zelfstandig gebleven en niet
overgegaan tot de Union l\llumettière, een maatschappij gecontroleerd
door de Zweedse groep, die de meeste lucifersfabrieken in de
Denderstreek heeft laten fusioneren.
Sociaal belangrijkernogdanzijn betrokkenheid in de lucifersindustrie
is de politieke dienstverlening van Jozef Pierre Cosyns. Al in 1908
wordt hij in Pollare tot schepen aangesteld en in 1912, nog vóór zijn
huwelijk, wordt hij burgemeester van het dorp. Het is maar de vraag in
hoever hij hierbij inspiratie vindt in de voorbeelden van verwant Leon
Jean Cosyns, die in 1908 burgemeester is geworden in het naburige
Meerbeke, en van burgemeester Eugeen Schouppe van Denderhoutem,
die met de nicht van moeder Jeanne Thérèse is gehuwd." Over de
mogelijke politieke contacten tussen Jozef Pierre, Leon Jean en zelfs
de Aalsterse politicus-minister Ludovic Moyersoen en ook over hun
bijeenkomsten omtrent beursspeculaties bij een makelaar op de
Brusselse Steenweg in Meerbeke hebben nu nog familieleden vage
herinneringen. Hoe dan ook, het politieke dienstbetoon van JozefPierre
kent nooit de latere nationale politieke aspiraties, die zijn verwanten
Leon Jeap Cosyns, Louis Marie de Sadeleer of Vincent Diericx wel
hebben nagestreefd.
Tijdens
de oorlogsperiode
onderbreekt
de burgemeester
noodgedwongen zijn mandaat, en treedt Arthur De Vos in zijn plaats.
De voornaamste realisaties tijdens zijn verschillende ambtstermijnen
blijven de bouw van de voetgangersbrug over de Dender vanuit Pollare
in verbinding met Appelterre in 1912-1913, diverse wegeniswerken
vóór de oorlog en aansluitingen van de gemeente op het elektriciteitsnet
(1923) en het waterleidingsnet (1945-1948). In 1948 wordt burgemeester
Cosyns, die dan zevenenzestig jaar is, opgevolgd wordt door Kamiel
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De lucifersbedrijven van Karel Steppé en vennoten bij S. GODFROlD - D.
SURDIACOURt, Lucifersbedrijven te Geraardsbergen, Geraardsbergen, 1983, p.
113 115 en 121·123; ook D. ROBBE
- M. STROOBANT, Tot de laatste luci[er. Geschiedenis van de lucifersnijverheid in de Denderstreek, Geraardsbergen,
[20031, p. 45-49. De familie Hoebeke was bij de productie van lucifers betrokken
van ISn tot 1922 (S. GODFROID . D. SURDIACOURT, Lucifersbedrijven te
Geraardsbergen, p. 97-103). Over deze industriële activiteit van Leon Jean supra,
Veertiende generatie. M eerbeke, liuera D.
99 Over dit huwelijk ook al noot 79.
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Lauwaert, voorheen schepen. Hij heeft dan een ambtstermijn van
zesendertig jaar gehad. 100
Moeder Bertha Steppe krijgt al op vrij jonge leeftijd
gezondheidsproblemen. Ze krijgt in het gezin met haar tien kinderen'
nog regelmatig hulp van haar schoonzus Marie Jeanne, die vanuit
Geraardsbergen bijna wekelijks naar Pollare komt. Op 15 juli 1951.
bezwijkt Bertha toch aan de zenuwziekte, die haar grotendeels verlamd
heeft; ze is eenenzestig jaar. Haar echtgenoot Jozef blijft met zijn
zonen Robert en André de boerderij verder zetten. Op 25 november
1968 overlijdt Jozef Pierre. Van zijn begrafenis, - de begroeting gebeurt
op het aloude 'Mertens-Cosyns'hof
ook door de Aalsterse politieke
vriend Ludovic Moyersoen, - op zaterdag 30 november om 11.00 uur
in de kerk van Pollare, een regenachtige herfstdag, heeft de familie een
aandoenlijke fotoreeks bewaard.
B. Marie Jeanne Hubertine Cosyns en Emile Olemans
Op 23 april 1908 huwen Marie Jeanne Cosyns en Emile Olemans in
Pollare. De bruidegom is geboren in Galmaarden op 30 januari 1880
en heeft zich na zijn studies geneeskunde in Geraardsbergen gevestigd.
Het jonge gezin vestigt zich in de Vredestraat.
Grootvader Philippe Olemans heeft sinds 1833 het voormalige
landgoed van de Brabantse hertog in Galmaarden gekocht en is er
brouwerij 'De Ster - L' Etoile' begonnen. De oom en neef van Emile
hebben er de brouwersactiviteiten tot ca. 1930 verdergezet.'?'
Naast zi,jn medische praktijk is ook geneesheer Emile betrokken bij
industriële initiatieven. Op 5 april 1923 is hij in Geraardsbergen een van
de stichters geweest van de SociétéAnonyme La Néo-Allumettière. Ook
zijn oom OctaafOlemans, die al in 1912 bij een andere lucifersfabriek,
La Grammontoise van Antoine Hoebeke, betrokken is, maakt deel uit
van deze nieuwe stichtersgroep. In 1931 gaat La Néo-Allumettière wel
over in de Fabriques Belges d' Allumettes en verdwijnt Emile Olemans
uit de organisatie ervan, maar een en ander moet toch, zoals hiervoor
al aangegeven, tot de initiatie van schoonbroer Jozef Cosyns in deze
Geraardsbergse bedrijfstak hebben geleid.
Marie Jeanne en Emile Olemans hebben twee zonen: RobertAugust
100 Er dient opgemerkt dat Pollare vanaf 1863 (bur,gemeester Pieter Jan Mertens) tot
1948 (burgemeester JozefCosyns) slechts twee burgemeesters heeft gekend. Over
de burgemeesters en de realisaties tijdens hun ambtsperiode ook J. DE BROUWER, Geschiedenis en toponymie van Pollarel p. 18-11.
10lOver deze brouwerij, ook nog bekend als 'Baljuwhuis' , o.m. M. MATTHIJS, Van
grafelijk landgoed tol provinciaal trefcentrum, in: Het Oude Land van Edingen en
Omliggende, 27, 1999, p. 41-59.
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(0 Geraardsbergen, 14 december 1910 - t Koksijde, 27 juni 1982),
die in Lessen tandarts is, en Emile Jozef Ghislain (0 Geraardsbergen,
22 november 1913 - tAaist, 23 augustus 1979), tandarts in Ninove
en Geraardsbergen. Ook die beide zonen zijn nog in 1952 en 1957
beheerders van La Nationale Indépendante, de lucifersfabriek, die oom
Jozef Cosyns mee heeft gesticht. 102
,
Dokter Olemans is op 31 maart 1953 in Geraardsbergen overleden.
Zijn echtgenote Marie Jeanne sterft elf jaar later in Ninove op 20 januari
1964.
C. Prosper François Marie Cosyns en Madeleine Hoebeke
Pro sper François Cosyns trouwt op 7 oktober 1920 in, Geraardsbergen
met Madeleine Hoebeke. Madeleine is in Geraardsbergen geboren op
13 juni 1893.
Nu is het erg aannemelijk dat Prosper François zijn bruid langs de
connecties van zijn schoonbroer Emile Olemans - Emile is sedert 1908
al getrouwd in de familie Cosyns - in middens van de Geraardsbergse
luciferfabrikanten heeft leren kennen. Madeleine is immers een dochter
van Charles Louis en Clara Byl. Charles zelf is een zoon van Antoine,
die in Geraardsbergen al sedert 1871 lucifers maakt. Theofiel Byl,
Clara's vader, is vennoot van Antoine Hoebeke en komt eveneens uit
een geslacht met een lucifersbedrijf uit 1870. Madeleine heeft dus in
haar jeugd zowel langs vaders- als langs moederskant met lucifers te
maken gehad.'?' Daarbij is Theofiel Byl ook nog gehuwd met Livine
Olemans, de tante van dokter Emile, en heeft het familie netwerk dus
ook langs die kant enige industriële vertakking.
Ondanks al deze bindingen blijven Prosper François en Madeleine
slechts zijdelings bij de lucifersfabricatie betrokken en zullen ze
wellicht alleen op familiebijeenkomsten over de gang van zaken in die
ondernemingen nieuws vernemen. Na hun huwelijk vestigt het echtpaar
zich immers in Vorst. Daar wordt ook hun enige dochter Simonne
geboren (0 6 januari 1922). Pro sper François is in Brussel diensthoofd
bij het voormalige ministerie van Koloniën.
Hij is in Ukkel overleden op 6 mei 1977, op de hoge leeftijd van
negenentachtig jaar. Zijn echtgenote Madeleine sterft twee jaar later
eveneens in Ukkel op 31 juli 1981.
Voor deze bedrijven nogmaals S. GODFROID - D. SURDIACOURT, Lucifersbedrijven te Geraardsbergen, p. 97 e.v., 113-115.
103 Antoine Hoebeke, zijn zoon Charles Louis en Theofiel Byl zijn o.m. samen aandeelhouders in de lucifersfabriek S. A. La Grammontoise (1990-1912), overgenomen door S. A. Uniou Allumettière (1912-1922); daarvoor ook S. GODFROID - D. SURDlACOURT, Lucifersbedrijven te Geraardsbergen, p. 100 e.v.
102
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Vijftiende generatie. Meerbeke 1: De kinderen van Paul Marie
Cosyns en Irma Maria Sonck: Marie Louise Jozefien, Jeanne
Marie Elisabeth, Jozef Marie Leo, Margriet Marie Berthe en
Ludovic Marie Jean Cosyns
A. Marie Louise Jozefien Cosyns
Marie Louise blijft ongehuwd. Ze is in
1974.

inove overleden op 30 maart

B. Jeanne Marie Elisabeth Cosyns en Nathal Julien De Cleene
Jeanne Marie huwt op 2 oktober 1928 in de kerk te Meerbeke met
Nathal De Cleene (0 Sint-Niklaas, 27 februari 1899 - t NieuwerkerkenWaas, 3 januari 1979). Nathal heeft zijn voornaam van dooppeter
bisschop-scheutist Nathal De Cleene in Usula (Congo) en is de jongere
broer van Jozef Emile, die al twee jaar tevoren met Margriet Marie,
de zus van Jeanne Marie is gehuwd. Vader Emeri de Cleene (.!. 1939)
is in Nieuwerkerken burgemeester, zetelt in de provincieraad en is
voorzitter van de handelsrechtbank in Antwerpen. Trouwens ook voor
dit huwelijk, juist zoals voor het huwelijk van haar zus, komt er een
bisschop naar Meerbeke. Monseigneur August de Clercq, scheutist en
apostolisch vicaris voor Opper-Kasaï in Congo, zegent het huwelijk in.
In het gezin worden er drie kinderen geboren. Nathal doceert aan
de voormalige Koloniale Hogeschool, het latere (in 1949) Universitair
Instituut voor Overzeese Gebieden, in Antwerpen.
Jeanne Marie is op 12 januari 1975 in Nieuwerkerken gestorven.
C. Jozef Marie Leo Cosyns en Maria Cobos
Jozef Marie doet ingenieursstudies en trekt naar Midden-Amerika
(Guatemala), waar hij huwt (?) met Maria Cobos en overlijdt ca.
1975/1976.
D. Margriet Marie Berthe Cosyns en Jozef Emile Maria De Cleene
Margriet Marie is al op 2 oktober 1926 in de kerk in Meerbeke met
de Antwerpse notaris Jozef Emile Maria De Cleene (0 Sint-Niklaas,
19 maart 1896 - t Antwerpen, 31 maart 1978) getrouwd. Jozef Emile
is de oudere broer van athal. Monseigneur Kamiel Van Ronslé, de
missiebisschop en apostolisch vicaris in Leopoldstad, is voor de
inzegening in Meerbeke. Het gezin krijgt vijf kinderen. Margriet Marie
sterft op 4 juli 1976 in Antwerpen.
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E. Ludovic Marie Jean Cosyns en Judith Adrienne Octavie VanDen
Bossche, de zevende en laatste generatie 'Cosyns '-brouwers in de
Engel te Meerbeke
Vanaf 1933 neemt Paul Márie zijn tweede zoon, Ludovic Marie
Cosyns, , in het beheer van de brouwerij op. Nu stagneert na de oorlog
tijdens de jaren vijftig de brouwersactiviteit in de Engel, ondanks eèn
kapitaalsverhoging tot twee miljoen Belgische frank. Komt daarbij nog
het vroegtijdige overlijden van Ludovic Marie, nog geen zesenveertig
jaar, in 1952 Ct Brussel, 10 maar11952), slechts zes jaar na de dood van
zijn vader. Weduwe Judith Adrienne Van Den Bossche (0 Vollezele, 6
december 1905) houdt de brouwerij nog open tot in 1962. Dan neemt
het brouwersbedrijf in de Engel te Meerbeke, dat zeven generaties
ononderbroken in handen van de familie Cosyns is geweest, uiteindelijk
een einde. Omdat het huwelijk van Ludovic Marie en Judith ook nog
kinderloos blijft, verdwijnt het gebouw van de brouwerij de Engel bij
de dood van Judith Adrienne C t Meerbeke, 21 juli 1983) na meer dan
250 jaar uit het familiepatrimonium.'?"

Vijftiende generatie. Meerbeke 2: De kinderen van Leon Jean
Louis Marie Cosyns en Maria Jozefa Jeanne Antonia Coleta Van
Londersele: Louis Marie Leon, Marie Elisabeth Immaculata,
Marthe Maria Irma, Antoine Maria Jan, Madeleine Maria
Vineen tia, Mariette Odile PauZe en Etienne Maria Jozef Cosyns
A. Louis Marie Leon Cosyns en Marie-José Berthe Jacqueline Taymans
Louis Marie, de oudste zoon van Leon Jean en Marie Jozefien, studeert
rechten en geschiedenis. Hij is nog in Haaltert geboren, waar zijn
ouders aanvankelijk na hun huwelijk zijn blijven wonen, vooraleer
ze naar Meerbeke verhuizen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen
van
1932 neemt Louis Marie in Meerbeke de plaats in van zijn vader. De
partij van de 'Cosynsen' wint die verkiezingen. Zo wordt Louis Marie
voor één legislatuur schepen in de raad tot 1938, het jaar waarin hij in
Schaarbeek notaris wordt. Intussen trouwt hij op 24 september 1936,
- zijn broer Antoine Maria is vijf maand eerder in Lauwe getrouwd,
- in Overijse met Marie-José Taymans CO Overijse, 1 januari 1915 [ Overijse, 22 januari 1969). Louis Marie is op 19 mei 1971 in Gent
overleden.
104 Tot 1975 werden er in de Engel nog bieren uit de Gentse brouwerij Meiresonne
aangekocht en voort verkocht.

..
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Jean-Jacques Louis Marie, Michel Ludovic Maria Philippe, Francis
Maria Antoon Hugo en Godelieve, de kinderen van Louis
Marie en Marie-José, zijn actief (geweest) in de wijnbouw in Frankrijk
(Bordeaux).

Ladewijle

B. Maria Elisabeth Immaculata Cosyns en Jean Limpens
Maria Elisabeth is op 1 mei 1945 in Meerbeke met Jean Limpens
(0 Gent, 16 november 1912
Brussel, 20 december 2001) gehuwd.
Jean volgde zijn schoonbroer Louis Cosyns op als notaris in Schaarbeek.
Het gezin krijgt vier kinderen.
.!.

C. Marthe Maria Irma Cosyns
Marthe Maria treedt in 1936 binnen in de kloostergemeenschap van
'Notre-Dame du Cénacle in Terhulpen. Ze overlijdt in Brussel op 27
maart 2007.
D. Antoine Maria Jan Cosyns en Agnes Coleta Adèle Clara Demets,
politiek dienstbetoon en de link met een brouwersfamilie in Lauwe
Antoine buwt op 21 april 1936 in Lauwe met Agnes Demets (0 Lauwe,
30 mei 1905 - t inove, 16 juni 1979). Ook Agnes stamt uit een
brouwersfamilie van wel drie generaties sinds het begin van de 19de
eeuw. Haar vader Omer René (0 Lauwe, 22 mei 1870 - t Lauwe, 20
april 1945) heeft er samen met zijn twee broers de 'brasserie, distillerie
et vinaigrerie La Cygne '. Er worden drie kinderen geboren in bet gezin:
Jacqueline Marie Luc, Marthe, Leon Antoine Raymond, Bernard Omer
Leopold en Etienne Josephine Leopold.
Antoine Cosyns, die een brouwersopleiding
beeft gevolgd,
wordt er na zijn huwelijk zaakvoerder samen met zijn echtgenote.
In Lauwe komt Antoine al in 1939 met een afzonderlijke lijst op bij
de gemeenteraadsverkiezingen;
hij wordt eerste scbepen. Na de
oorJogsperiode, waarin hij de veldtocht meemaakt en toetreedt tot bet
verzet, wint hij in 1946 de verkiezingen met een eigen lijst en is hij van
1947 tot 1952 burgemeester van Lauwe.
Antoine is nog geen tweeënvijftig, wanneer hij op 8 november
1964 in Kortrijk overlijdt. Zijn zoon Etienne Josephine Leopold
Cosyns (0 Lauwe, 14 november 1941) wordt eerst gemeenteraadslid
in Lauwe (1970-1975), vestigt zich naderhand in Melle en wordt daar
gemeenteraadslid (1989-1994), O.C.M.W.-voorzitter (1995-2000) en
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schepen (2001-2006).105
E. Madeleine Maria Vincentia Cosyns en Louis Julius Maria Eugenia
Rombaut Nobels
Madeleine Maria is op 23 november1939 in Meerbeke met Louis Julius
Nobels (OMechelen, 24 maart 1905 - t Duffel, 18 januari 1972) gehuwd.
Madeleine en Louis krijgen zeven kinderen.
.
Louis heeft in Meche en een advocatenkantoor en is er o.m.
gemeenteraadslid en ook nog lid van de Antwerpse provincieraad.
Madeleine sterft in Mechelen in haar vijfentachtigste levensjaar
(t 7 juni 2000).

.

F Mariette Odile Paule Cosyns en [1]Auguste Jozephine Leon Clovis
Wouters en [2] Jean Wilmès
Mariette Odile huwt eerst op 1 mei 1943 in Meerbeke met geneesheer
Auguste Josephine Wouters (0 Eindhoven, 4 juli 1907 - t Brussel,
10 november 1974). Het gezin telt acht kinderen. In 1980 hertrouwt
Mariette Odi1e met Jean Wilmès (0 Virton, 26 november 1921 t Aarlen, 5 september 2008), die apotheker is geweest in Neufchäteau.

G. Etienne Maria Jozef Cosyns en [1] lrène Raes en [2] Maria Cornelis,
de bekroning en het eindpunt van drie eeuwen politieke betrokkenheid
van defamilie Cosyns in Meerbeke/Ninove
Etienne Maria, de jongste zoon van Leon Jean en Maria Jozefien, is met
Irène Raes (0 Gits, 5 januari 1922) gehuwd op 11 augustus 1951 in de
kerk in Meerbeke. In het gezin worden er drie jongens en een meisje
geboren: Yvan, Philippe Jacques Albert (0 Brussel, 16 september 1956
-t Meerbeke, 13 mei 1957), Marie-Christine en Philppe.
Pas veertig jaar oud, sterft Irène al in Meerbeke op 20 januari 1962,
twee weken na haar verjaardag. Daarop hertrouwt Etienne Maria met
Maria Comelis.
Etienne is in 1946, in hetzelfde jaar als zijn broer Antoine in Lauwe
dus, kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen
in Meerbeke. In de
nieuw opgerichte Christelijke Volkspartij, die in Meerbeke in 1946
wordt opgericht, krijgen vader Leon en zoon Etienne echter geen
plaats. Daarop komen de 'Cosynsen' op met een afzonderlijke lijst. Het
politieke leven in het dorp wordt vanaf dat jaar in hoofdzaak beheerst
door die twee rivaliserende partijen van C.V.P.-signatuur.
105 Etienne is de auteur van de Familiekroniek van Cosyns [. ..}, s.i., 2009, zoals vermeId in de Inleiding. 2. Historisch onderzoek naar defamilie Cosyns.
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Antoine en Etienne Cosyns
Broer-burgemeesters
Links: Antoine Maria Cosyns huwt op 21 april 1936 in Lauwe met Agnes
Demets. Vanaf 1939 is hij er actief in de gemeentepolitiek. Hij wint met een
eigen lijst de verkiezingen in 1946 en is burgemeester in Lauwe van 1947 tot
1952.
Rechts: Etienne Maria, de jongere broer van Antoine, komt eveneens in 1946
in de gemeenteraad van Meerbeke, waar hij zijn vader Leon Jean opvolgt.
In 1964 behaalt zijn partij de overwinning en wordt hij burgemeester van
Meerbeke. Na de fusie der gemeenten in 1976 wordt hij van 1977 tot 1994
de eerste burgemeester van de fusiestad Ninove. Met hem eindigt daarop het
politieke engagement van de familie Cosyns in Meerbeke, dat driehonderd jaar
eerder met Jan VII Cosyns begonnen was.
(Familiearchief E, Cosyns, Melle)
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De verkiezingen van 1946, 1952 en 1958 brengen telkens weer
een overwinning voor de nieuwe C.v.P.-lijst van onderwijzer
Po1ydoor Roosens en verwijzen Etienne Cosyns steeds weer naar de
oppositiebanken. Eerst in 1964, wanneer Etienne zelf lijsttrekker is,
behaalt zijn partij Gemeentebelangen de overwinning en wordt hij
burgemeester van Meerbeke. Hij blijft aan de macht tot 1976. Na de
fusie der gemeenten wordt hij de eerste burgemeester van Groot-Ninove
van 1977 tot 1994. Met zijn dood zijn in Meerbeke op 23 juli 2003
komt een einde aan de politieke dienstbaarheid van de familie Cosyns
in Meerbeke en Ninove, die drie eeuwen tevoren bij het huwelijk van
Jan VII Cosyns met Katrien van Vreckem begonnen was.

Vijftiende generatie. Ninove/Herzele/Pollare: De kinderen van
Jozef Pierre Cosyns en Bertha Maria Steppe: Palmyre Marie
Thérèse, Henri Albert Sidonie, Gustaaf Antoine Maria, Maria
Zoë Jozefien, André Paul Emile Jozef, Marie Madeleine, Agnes
Irma Mathilde, Robert Palmyre Ghislain Cosyns
De vijftiende generatie van deze familietak kent ternauwernood enige
netwerkenvorming. De familie houdt de status van vader Jozef Pierre
en moeder Bertha Maria alleen op door huwelijksbanden met partners
uit grotere bedrijven uit de primaire agrarische sector. Eerst in de
volgende zestiende generatie komt er opnieuw een aanzet tot de creatie
van familie-overschrijdende invloedsferen.
A. Palmyre Marie Thérèse Cosyns en Gustaaf Edgard Borremans
Palmyre Marie is tijdens de oorlog op 19 mei 1942 in Pollare getrouwd
met GustaafEdgard Borremans, die in Denderwindeke geboren is op 5
juli 1907.
Palmyre Marie heeft muzikale interesses en is vóór de oorlog een
tijdlang wellicht de eerste vrouwelijke organiste in de Pollaarse SintChristoffel kerk. Al in 1928 is Gustaaf Edgard naar Belgisch Congo
vertrokken, waar hij in een medische functie van dorp tot dorp reist om
er de plaatselijke bevolking te behandelen tegen tropische ziektes.
Na de geboorte van twee dochters Christiane en Magda, vertrekt het
ganse gezin in 1949 naar de kolonie. Vader Edgard herneemt er zijn
activiteiten in de sanitaire diensten. In 1954 keert de familie terug naar
België en vestigt zich in Sint-Agatha-Berchem.
Op 8 september 1984 overlijdt Edgard in het ziekenhuis in Asse.

..
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Palmyre Marie leeft nog twintig jaar langer, wordt eenennegentig jaar
oud en sterft op 10 november 2005 in Sint-Agatha-Berchem.
B. Henri A/bert Sidonie Cosyns en Thulie Plaisant
Henri Albert en Thulie Plaisant huwen ook nog tijdens het derde
oorlogsjaar op 15 mei 1943 in Herne. Thulie is er geboren op 8 juli
1918 als jongste van drie zussen. Henri Albert en Thulie nemen de
ouderlijke boerderij Plaisanj in HernelKokejane over. Er komen drie
kinderen in het gezin: Herman, Chantal en Urbain. Meer dan vijftig
jaar lang is Henri Albert lid en ook wel voorzitter van de kerkraad in het
dorp. Thulie sterft al in Halle op 18 februari 1978. Ze is nog geen zestig
jaar. Haar echtgenoot is op 10 januari 2009 overleden.
C. Gustaaf Antoine Maria Cosyns en Julia Maria Vidts
Gustaaf Antoine huwt na de oorlog met Julia Vidts (0 Schendelbeke,
10 januari 1921) op 6 september 1945 in de Sint-Amanduskerk
Schendelbeke voor pastoor J. Van Sterthem. Hij heeft zijn broer Henri
Albert en zij haar broer Roger als getuige gevraagd.
Gustaaf Antoine en Julia vestigen zich op de 'Coppens'boerderij
in de Eigenstraat in Denderhoutem. De boerderij komt met name uit
het familiepatrimonium van Pieter Jozef Coppens (0 1819), Gustaafs
grootvader langs moederszijde. Wanneer de boerderij in Denderhoutem
via erfenis in de familie Cosyns komt, is het Gustaafs eigen keuze om
op die hoeve in te trekken. In dit gezin Cosyns-Vidts worden er twee
zonen geburen: Michel en Walter.
Gustaaf Antoine overlijdt in Wetteren op 28 november 1998. Ook
Julia sterft in Wetteren op 7 maart 200l.
D. Maria Zoë Jozefien Cosyns en Frans Jozef Maria Van Cauwelaert
Op 17 mei 1941 trouwen Maria Zoë Cosyns en Jozef Frans Van
Cauwelaert in Pollare. Jozefis geboren in Nieuwenhove (0 30 juli 1914)
studeert voor landmeter en wordt uiteindelijk gemeentesecretaris in
Pollare, waar hij ook verzekeringsagent is voor de 'Boerenbond'.
Jozef stamt uit een familie, die naast lokale schepenen en
burgemeesters in Denderwindeke en Onze- Lieve- Vrouw- Lombeek ook
het bekende broederpaar August ( 1885-1945, advokaat-letterkundige) en
Frans van Cauwelaert (1880-1961, advokaat, Antwerpse burgemeester,
minister en kamervoorzitter) heeft voortgebracht.
Het echtpaar beeft vier kinderen gekregen. Jozef Van Cauwelaert
is op 15 april 1995 te Ninove overleden. Zijn echtgenote Maria Zoë
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overlijdt op 9 december 2008.
E. André Paul Emile Jozef Cosyns en Maria Alice Paula Van Wilderode
André Paul Cosyns is de eerste van zijn broers en zussen, die zijn bruid
in zijn geboortedorp vindt. Hij trouwt met Paula Van Wilderode in
Pollare op 29 mei 1947.
Paula is in het dorp geboren op 22 mei 1923 en is dus juist de week
vóór haar huwelijk vieren intigjaar geworden. Haar grootvader Frans
(0 Denderwindeke, 18 juli 1844 - t Pollare, 20 oktober 1931), die op
13 januari 1881 huwt met Valentine Mertens (0 Pollare, 20 maart 1860
- t 8 juni 1937», is van 1885 tot 1920, dus ook nog in de beginjaren
van het burgermeesterschap van Jozef Cosyns, Panla's schoonvader,
gemeenteontvanger geweest. 106 Het jonge paar woont eerst op de molen
in Pollare, die grootvader Frans Van Wilderode (t Pollare, 20 oktober
1931) ooit van zijn vader Domien heeft gekocht. In 1956 kopen André
Paul en Paula op de Roe in Pollare de boerderij van Paula's grootoom en
groottantes uit de familie Mertens, rechtover de oude 'Mertens'hoeve
van grootvader en burgemeester Jozef Cosyns en waar Anch-é Paul is
opgegroeid.'?' Het echtpaar blijft er het hof uitbaten. Samen met hen
komen daar ook nog vader en moeder Jules Van Wilderode en Malvine
Cieters, de ouders van Paula, wonen.
André Paul en Paula hebben acht kinderen: Jozef, Gerard, JeanPaul, Nicole, (Luc) Roger, Marc, Agnes en Dirk.
Vader André Paul overlijdt in Ninove op 20 juli 1998. Paula is in
Geraardsbergen overleden op 21 april 2007.
F. Marie Madeleine Cosyns en Jean Jozef Edgard van Cauwelaert
Ook Marie Madeleine Cosyns heeft zoals haar zus Maria Zoë een
echtgenoot uit de familie Van Cauwelaert. Ze trouwt op 23 mei 1946 in
Pollare met Jean Jozef Van Cauwelaert, die in Denderwindeke geboren
is op 28 januari 1920.
Jean is het aloude landbouwbedrijfvan de Van Cauwelaertfamilie in
de Krepeistraat in Denderwindeke blijven voortzetten. Zoals zijn vader
Charles en zijn grootvader Hippoliet is hij schepen van Denderwindeke.
Marie Madeleine en Jean Jozef hebben zeven kinderen. Marie
Madeleine overlijdt in Denderwindeke op 13 mei 1972. Jean sterft er
op 22 november 1983.
106 Frans Van Wilderode is ontvanger van Pollare van 1885 tot 1919 (J. DE BROUWER, Geschiedenis en toponymie van Pollare, p. 19-20).
107 Over dit alles ook R. COSYNS, Hellandbouwersgeslacht
Merfens te Pol/are
(1711-1954), in: Hel Land van Aalst, 46, 1994, p. SS en 59-60.
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G. Agnes Irma Mathilde Cosyns en Jozef Alfons Van Der Donck
Agnes Irma is de laatste van haar generatie die op 17 juni 1952, één
maand na haar broer Robert, in Pollare huwt met Jozef Alfons Van Der '
Donck (0 Sint-Lievens-Esse, 30"maart 1926).
Het jonge gezin vestigt zich op de hoeve 'Peteghems hof', genoemd
naar de familie Van Peteghem van Jozefs grootmoeder Maria van
Peteghem (' Voorde, 5 mei 1880) langs vaderszijde. De familie Van
Der Donek, afkomstig uit Voorde, is in de jaren twintig van vorige
eeuw naar Sint-Lievens-Esse getrokken op de hoeve van 42 ha. Jozef
en Agnes Irma hebben drie kinderen gekregen.
In navolging van zijn vader Leon, die schepen is van het dorp tussen
1929 en 1937, neemt ook Jozef achttien jaar lang een schepenambt op
(1957-1975). Agnes Irma is in Leuven op 1 december 1992 overleden.
H. Robert Palmyre Ghislain Cosyns en Agnes Maria Louise Leonia
Juliana De Jonge
Zoals zijn broer André Paul heeft Robert Palmyre een bruid uit Pollare.
Hij huwt op 20 mei 1952 met Agnes Maria De Jonge, een dochter
van Alfons en Maria Celine Cieters, die zesentwintig is (0 Pollare, 14
februari 1926).
Robert Palmyre en Agnes gaan in de Roestraat in Pollare op de
oude 'Mertens'hoeve rechtover de hoeve Cosyns wonen en zetten er
het landbouwbedrijf verder. In het gezin zijn er drie kinderen geboren:
Etienne, Herman en Eddy.

* *
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UNE FAMILLE NOTABLE. DE FAMILIE COSYNS
De krachtlijnen van haar netwerken- en dynastieënvorming
_20ste eeuw)

us-

De voorliggende
studie heeft een aantal krachtlijnen
van
netwerkenvorming en daarbij horende dynastieën binnen de familie
Cosyns duidelijk gemaak .
1. De economische familiebas is
Vanaf het einde van de ISde eeuw tot en met de 17de eeuw is de
netwerken- en dynastievorming binnen de familie quasi onbestaande.
De economische basis, waarop de 'Cosynsen' deze vorming hebben
kunnen uitbouwen, blijft in die eeuwen vrijwel beperkt tot enige
activiteit in de primaire sector op landbouwbedrijven in het stamdorp
Appelterre-Eichem.
Die doeningen hebben, voor zover nog te
achterhalen valt, een kleine tot middelgrote bedrijfsoppervlakte en
verbouwen de traditionele toenmalige gewassen, met inbegrip van een
bescheiden veestapel en van enige industriële hopteelt.
Eerst vanaf het begin van de 18de eeuw, wanneer Jan VII Cosyns
door zijn huwelijk met Katrien van Vreckem (IX B)\08 de Engel, de
bierbrouwerij/stokerij van zijn schoonvader, in Meerbeke overneemt,
wordt de inbreng van deze industriële component in de uitbouw van
de economische basis minstens even belangrijk als het agrarische
element- De brouwerij activiteit heeft zelfs in de 19de eeuwen tot
haar teloorgang in de tweede helft van de 20ste eeuw grotendeels de
agrarische productiviteit binnen de familie onbestaande gemaakt,
behalve dan voor de familietak in Ninove/Herzele/Pollare in de 20ste
eeuw.
Naast het brouwen is de veel recentere participatie van JozefCosyns
en Emile Olemans en Madeleine Hoebeke, de partners van zijn zus
Marie Jeanne en zijn broer Prosper, met zijn achterneefLeon Jean vanaf
1923 in de locale lucifersnijverheid te vermelden. Het economische
belang voor de familie van deze industrietak, die in die periode van
familiebedrijven naar (multi)nationale trusts toch al een doorgedreven
schaalvergroting kent, is in tijd en omvang tot die familieleden beperkt
gebleven (XIV Meerbeke DenXIV Ninove/Herzele/Pollare ABC).

108 Getal en cijfer geven de generatie en de letter in de generatie aan, waar betrokkene
besproken wordt.
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2. Karakter, kennis en kunde
Dat bij de uitbouw van de netwerken en de dynastieën ook de persoonlijke
en intellectuele vaardigheden van de betrokken familieleden een rol.
hebben gespeeld, is niet te miskennen. Zo slaagt Peter I Cosyns (VII
C) zelfs zonder het draagvlak van brouwerij opbrengsten al in het
midden van de 17de eeuw erin om vanuit een modaal landbouwers gezin
in Appelterre-Eichem procureur bij de Raad van Brabant te worden
en een uitgelezen kennissenkring te maken in Brussel. Een zelfde
opvallende opgang is bijvoorbeeld vast te stellen bij Jan VII Cosyns,
de 'veldwachters'zoon uit Eichem, die na zijn huwelijk in Meerbeke
'mede-erfgenaam' wordt in de 'van Vreckem'dynastie en zo zonder
twijfel de opgang van de familie totfamille notable begint (IX B).
Kennis en kunde moet men toch ook onderkennen in de 18de-eeuwse
religieuze opgang van de Hunnegemse benedictinessenpriorin Jeanne
Kristien Cosyns en van haar broer-benedictijn subregent Sebastiaan in
het college van de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen en verder ook
nog van de cisterciënzerprior Louis Cosyns in Nizelles (X D, Een H).
Dezelfde vaststelling geldt bovendien voor de succesvolle uitbouw van
het hopbedrijf van De Wolf-Coyns in Aalst, waar weduwe Marie Katrien
vanaf het midden van de 19de met haar zonen de zaak internationaal
kan uitbouwen. Ook baar broer Pieter Korneel maakt een steile opgang,
wanneer hij van ambteloos burger eerst plaatsvervangend vrederechter
in Ninove en in 1846 uiteindelijk vrederechter in Herzele wordt (XII E).
Tot slot spelen de vaardigheden vanzelfsprekend ook in de
universitaire studies van Louis Marie de Sadeleer en zijn neef LeOD
Jean Cosyns, die zich met wisselend succes kandidaat stellen voor de
nationale verkiezingen in het Aalsterse arrondissement bij het einde
van de 19dc en het begin van de 20 eeuw (XlII Meerbeke B en XlV
Meerbeke D).
Sle

3. Familienetwerken
Het ontstaan van familienetwerken vooral in de laatste twee eeuwen
houdt onmiddellijk verband met de uitbouw van de Meerbeekse
familiebrouwerij. Als gevolg van onderlinge beroepscontacten en ook
wel interfamiliale ontmoetingen onder brouwers zoeken/vinden maar
liefst vier kinderen uit het gezin van brouwer Jan Francis en Komelia
Karolien De Cooman (Xl B) een partner in de sector van de bierproductie
en/of de grondstoffen ervan. Jan Antoon krijgt de Engel in bezit en drie
van zijn zussen Marie Katrien, Thérèse Françoise en nog Marie Katrien
huwen met de brouwers Claude D'Hauwer (Meerbeke), Jan Baptist
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Wambacq (Essene ) en met hophandelaar Henri August De Wolf (Aalst)
(XII AB D F). In de volgende generatie zet die trend zich verder. Louis
Hubert Diericx (XII C) huwt brouwersdochter Marie Jozefien Ceuterick
in Geraardsbergen en zijn nicht Marie Thérèse Cosyns trouwt in
Haalteli met brouwer Jacques De Sadeleer (XIII B). Ook Louis Hubert
Cosyns (XIII Meerbeke E) verbindt nog vanuit de Engel zijn familie
met het voormalige brouwersgeslacht van zijn echtgenote Elise Godts
in Hoegaarden. In de vijftiende generatie is er zelfs nog het huwelijk
van Antoine Maria Cosyns met Agnes Demets uit de West-Vlaamse
brouwerij/stokerij in Lauwe.
Het huwelijk van Jan VII Cosyns met Katrien van Vreckem heeft
de sociale positie van de familie onmiddellijk al op- een hoger peil
gebracht. Wanneer daar dan generatie na generatie de inkomsten uit
de brouwersactiviteiten worden bijgevoegd, is een en ander van aard
geweest om de familie te laten opklimmen naar een nog hoger sociaal
aanzien. Juist dit aanzien heeft dan ook weer huwelijken mogelijk
gemaakt binnen die sociale klasse. Niet alleen al in de ISde eeuw zijn
dat de huwelijken van Frans Cosyns met Anne Marie van de Borre en
van Jan Francis met Komelia de Cooman, maar ook vooral in de 19de
eeuw van de kinderen en kleinkinderen van Jan Francis (X; Xl, XII en
XII!), waar dergelijke verbintenissen vanuit de 'Cosyns'familie met
partners uit politieke dynastieën of partners met een vrij beroep quasi
exponentieel toenemen. 109
Daarbij zijn er bovendien
en wellicht in reflexen van
patrimoniumbehoud
enkele opvallende neef-nicht-huwelijken
van
Pieter Korneel Cosyns en Jeanne Francisca De Co oman (XII E), van
hun dochter Marie Françoise met Jan Frans Wambacq (XIII Ninove/
HerzelelPollare E) en van Jan August Wambacq met Jeanne Melanie
Herremans (XII B).
4. Politieke dynastieën
De sociale positie, o.m. verworven door de brouwersactiviteit en de
persoonlijkheid van de betrokkenen, heeft zich dan in hoofdzaak sinds
het begin van de IS" eeuw met Jan VII Cosyns (IX B) in vrijwel alle
generaties vertaald in lokaal politiek dienstbetoon met mandaten van
meier, raadslid, schepen en burgemeester.
De dynastievorming in de ISde eeuw is een verticale vader-zoondynastie van Jan VII over zoon Frans (X C) naar kleinzoon Jan Francis
109 Voor die huwelijken vooral het hierbij gaande Schematisch overzicht van de
netwerken- en dynastievorming in de 'gouden eeuw'.

Schematisch overzicht van de netwerken- en dynastievorming in de 'gouden eeuw' van de 'Cosyns'familie (ca. 1805-1930)
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(Xl B) beperkt tot de aangetrouwde families en wordt gekenmerkt door
een lokaal gericht dienstbetoon in Meerbeke. Eerst na de politieke
wijzigingen in het land bij het begin van de 19de eeuw vanaf de kinderen
van Jan Francis krijgt de dynastievorming naast haar velticale structuur
ook uitgesproken horizontale geledingen, uitgedragen door broers en
zussen, neven en nichten met de respectieve aangehuwde families.
Daarbij wordt de locale dynastievorm van Meerbeke ook meermaals
intercommunaal,
arrondissementeel,
(inter)provinciaal
en zelfs
nationaal uitgedragen.
Zo kent de dertiende generatie (ca. 1850) onder de kleinkinderen van
Jan Francis wel al zeven politieke mandatarissen en/of verbintenissen
met politieke families in de steden Aalst, Geraardsbergen en de
plattelandsgemeenten
Essene, Haaltert, Herzele, Humbeek
en
Waarbeke."? In de volgende generatie van achterkleinkinderen van
Jan Francis (ca. 1880) loopt dit aantal over dezelfde lokaliteiten zelfs
nog verder uit tot negen lokale politici en/of huwelijksbanden met
politici, onder wie Vincent Diericx, Louis Marie de Sadeleer en Leon
Jean Cosyns dan zelfs op nationaal vlak verschijnen (XII B, C; XIII
Meerbeke B; XIV Meerbeke D). Zo vormen deze generaties juist ook de
'gouden eeuw' van de familie.
Vanaf de 20ste eeuw bij de vijftiende generatie (ca. 1930) van de
achterachterkleinkinderen
heeft de dynastievorming opnieuw haar
oorspronkelijke verticale vader-zoon-structuur aangenomen. Slechts
Robert August Wambacq, Antoine en Etienne Cosyns hebben het
politiek dienstbetoon verder gezet (XlI B; XV Meerbeke 2 D en G).
Een en ander heeft in die afgenomen politieke participatie van de
'Cosyns'familie, zeker in Meerbeke, vandoen gehad met de nationale
politieke partij werking , het groter democratisch besef onder de
bevolking en de wijziging in de aloude economische basis van de
familiebrouwerij .
Zo is de politieke traditie, die in de familie gedurende vier eeuwen in
Meerbeke en door aanverwanten in Zuidoost-Vlaanderen en ZuidwestBrabant is gespeeld, in de huidige zestiende generatie tenslotte alleen
nog tot 2006 buiten Meerbeke voortgezet in een schepenambt te Melle
door Etienne Cosyns, de zoon van Antoine (XV Meerbeke 2. D).
Marcel Co ck
Pijlekaart 103
9506 Schendelbeke
110 Daarvoor nogmaals het Schematisch overzicht.

Roger Cosyns
Kerkweg 1
9406 Outer
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Bijlage. Voorouderreeks
Ninove/HerzelelPollare

van de familietak

Cosyns in Meerbeke

en in

Appelterre-Eichem
P" generatie: Adriaan I Cosyns, ca. 1470/1480
2dc generatie: Adriaan Ha, Adriaan IIb, Jan I Cosyns, ca. 1500/1510
3de generatie: Adriaan III, Korneel I, Geraard, Jan Ha, Willem, Jan IIb Cosyns,
ca. 1520/1 530
4de generatie: Adriaan IVa, zoon van Willem, Adriaan IVb, zoon van Komeel
I, Jan UIa, zoon van Jan Ila, Jan IIIb, zoon van Adriaan UI, Adriaan alias
Goossins, Adriaan alias Rullens Cosyns, ca. 1540/1550
]de generatie: Jan IV Cosyns, ca. 1560/1570
6de generatie: Nicolaas Cosyns en Adriana Vyverman, ca. 1580/1590
Eichem
7de generatie: Michiel Cosyns ( ? -1653) en Elisabeth de Beer ( ? -1647)
s- generatie: Jan VI (1638-1715) en [1] PieterneUe Vierendeel (1644-1679)
[2] Elisabeth de Naeyer ( ? -1716)
Gerard Cosyns (1684-1727) en Anna Viseur (1698-1724), voortgang van de
familietak in Appelterre-Eichem
Meerbeke
9de generatie: Jan VII Cosyns (1667-1735» en Katrien van Vreekern (16711726)
i 0". generatie: Frans Cosyns (1705-1757) en Anne-Marie van den Borre
(1710-1769)
l I" generatie: Celestin Berlende Cosyns (1744- 1776) en Marie- Thérèse
van den Bossche (1744-1807), afsplitsing van een familietak in Ninove
Jan Francis Cosyns (1748-1814) en Kernelia Karolien de Cooman (17521817)
i2de generatie: Jan Antoon Cosyns (1790-1831) en Marie Katrien Coppens
(1794-1855)
13de generatie: Louis Hubert Cosyns (1828-1903) en Elise Eulalie Godts
(1842-1907)
14dc generatie: 1. Paul Cosyns (1871-1948) en Irma Sonck (1877-1967);
2. Leon Cosyns (1875-1964) en Maria Jozefien Van Londersele (1884-1964)
NinovelHerzele/Pollare
J 2de generatie: Pieter Korneel Cosyns (1793-1883) en Jeanne Francisca
de Cooman (1799-1848), overgang van de familietak van Meerbeke naar
Ninove, Herzele en PoUare
is- generatie: Gustaaf Isidoor Cosyns (1841-1890) en Jeanne Thérèse
Coppens (1855-1935)
14de generatie: Jozef Pierre (1881-1968) en Bertha Maria Steppe (1890-
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PROSTITUTIE EN ZELFMOORD IN DE
DENDERSTEDEN DENDERMONDE, AALST,
NINOVE EN GERAARDSBERGEN TIJDENS DE
BOURGONDISCHE PERIODE (1385-1515)
Deel 41

•

Koen VAN DER BRACHT

7. Ruimtelijke spreiding van de prostitutie
De baljuwsrekeningen bevatten weinig of geen informatie over de plaats
van de bordelen. Deze informatie was voor de rekenkamer te Rijsel
van geen enkel belang. Slechts in bepaalde gevallen werd de locatie
vermeld. In Aalst werd een bordeelhouder veroordeeld die een bordeel
had buiten de Molenstraatpoort.' In Dendermonde een vrouw bij de
'Nieuweburg' en een op de Mechelsestraat.' De baljuwsrekeningen zijn
onvoldoende als bron om een ruimtelijke spreiding van de prostitutie
te schetsen. We zoeken daarom onze toevlucht tot een andere soort
bron, de renteboeken. Renteboeken zijn zoals gezegd overzichten van
de eigendommen waarop een erfrente rust. Erfrenten waren tijdens de
middeleeuwen bijzonder populair als een vorm van lening. Aan een
instelling die over voldoende liquide middelen beschikte werd een
lening aangevraagd. Als onderpand werden vaak onroerende goederen
gegeven." Een vast bedrag werd vervolgens op bepaalde termijnen
betaald. Bij een lijfrente liepen de betalingen door tot het overlijden
van één of meerdere personen, bij een erfrente bleef de rente eeuwig
lopen. De verplichting tot betaling ging dan telkens over op de nieuwe
eigenaar als een soort eeuwigdurende grondbelasting. Erfrenten
werden daarnaast ook vaak uitgegeven om jaargetijden te bekostigen,
een niet onbelangrijke factor gezien het feit dat we met renteboeken
van religieuze en caritatieve instellingen werken. Iemand schonk de
instelling voor eeuwig vaste inkomsten en als tegenprestatie beloofde
die instelling voor die persoon elk jaar een mis op te dragen.

2

3

Voor de eerste drie delen, zie Het Land van Aalst, LXI, 2009, p. 241-271; LXII,
2010, p. 55-88 en p. 133-176.
ARA, RK, Nr. 13554, f. 379 v": "hors la porte des molins lez Alost".
ARA, RK, Nr. 14359, f. 57 v": "De Elizabet Stelins en le niweborch" en ARA, RK,
Nr. 14363, f. 55 v": "De Neel up de Mechghelsche strate".

Het Land van Aalst, jaargang LXII, 2010, nr. 4
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De renteboeken die bewaard zijn voor onze gebieden zijn zoals
gezegd afkomstig van religieuze en caritatieve instellingen. Vooral
Aalst is goed gedocumenteerd met de renteboeken van de Heilige
Geest-tafel, het Begijnhof en de Lazarij." Vooral de renteboeken van
de Heilige Geest-tafel zijn interessant omdat ze ons in staat stellen
de eigenaars van de bordelen over de hele periode te volgen. VOO{
Dendermonde hebben we het renteboek van het Sint-Blasiusgasthuis
uit 1529 doorgenomen.' Hoewel dit laatste renteboek strikt gezien niet
binnen de door ons bestudeerde periode te situeren valt, kunnen we
dit toch gebruiken voor een ruimtelijke analyse, er van uit gaande dat
er enige continuïteit is geweest in het gebruik van de gebouwen. Voor
Dendermonde beschikken we verder nog over het werk van De Vlaminck
waarin fragmenten uit renteboeken zijn uitgegeven.î Deze werken zijn
voor de geschiedenis van de stad Dendermonde van cruciaal belang
gezien het feit dat het stadsarchief grotendeels vernield werd tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Deze renteboeken zijn uitstekende bronnen voor
het bepalen van de ruimtelijke spreiding aangezien de eigendommen
precies werden gesitueerd, door middel van een straatnaam en de
aanpalende huizen te benoemen.
In de renteboeken werden zoals gezegd eigendommen genoteerd.
Dat kan gaan om gewone huizen maar indien bepaalde eigendommen
een specifieke functie hadden dan werden die ook met hun functie
genoemd. Voorbeelden zijn herbergen, huizen van schuttersgilden of
ambachten, enz. De bordelen die we in de baljuwsrekeningen hebben
aangetroffen werden als dusdanig niet genoemd in de renteboeken
aangezien deze officieel gezien gewone huizen waren. Anders lag
dat met badstoven. Deze verkapte bordelen waren algemeen gekend
als badstoven en werden dus met deze functie aangegeven in de
renteboeken, net zoals dat met andere gebouwen, zoals tavernes en
herbergen, het geval was. Enkele van deze badstoven kunnen we dus
precies situeren in de genoemde steden.
Het is de vraag hoe representatief deze bronnen zijn. Niet alle
4

5

6

SAA, Fonds oud archief van de stad Aalst, Nrs. 1976-1978 en 1980-1982 (Heilige
Geest-tafel), Nr. J 979 en 2076 (Lazarij) en Fonds archief van het begijnhof SintKatarina en het wezenhuis op de zavel, Nrs. 69-70 en 73. Nr. 1979 van het oud
archiefvan de stad Aalst is fout aangegeven in het inventaris van Houtman. Zie de
noot in de bibliografie.
Bovyn (J.), Het renteboek -1529 van Sint-Blasiusgasthuis te Dendermonde. Dendennonde, Oudheidkundige kring van het Land van Dendermonde, 1973-1974,
127 p. (Oudheidkundige kring van her land van Dendermonde. Gedenkschriften
R3 (21).)
De Vlaminck (A.L.), De straten van Dendermonde. Dendermonde, Ducaju, 18661867, 2 dln, (De stad en de heerlijkheid van Dendermonde: geschiedkundige opzoekingen: deel 3: Tusschen Schelde en Dender, deel 4: Over-Dender.)
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gebouwen van de stad kwamen immers in deze rekeningen voor. Ook
hier moeten we dus rekening houden met het feit dat het hier om een
minimum gaat: de gebouwen die als badstoven werden aangeduid
waren zonder twijfel aanwezig in de stad maar bet is niet mogelijk te
besluiten dat dit de enige stoven waren. Over de overige gebouwen
kunnen we niet met zekerheid uitspraken doen. Indien we een trend
kunnen vaststellen dan is dat dus met enig voorbehoud. Het is echter
wel zo dat een groot deel van de eigendommen in de stad belast waren
met een dergelijke erfrente. Zonder tegenvoorbeelden die deze trend
kulmen tegenspreken, kunnen we besluiten dat deze behoorlijk solide
IS.

Een eerste aanwijzing vinden in we in de toponymie van de steden.
Tn Aalst bestaat er tot op heden een Stoofstraat.? Reeds in het eerste
bewaarde schepenboek, daterende uit 1400, werd deze straat zo
genoemd en werd er in de deze straat een stove vermeld, een badstoof. 8
Tnde andere steden bestaat er heden geen stoofstraat meer. In Aalst was
de Stoofstraat gelegen in de buurt van de Werf, de scheepswerf." In
Dendermonde werd een deel van de Werf volgens De Vlaminck vroeger
aangeduid met de benaming 'Oude Stoofstraat' .10 Kunnen we uit de
plaatsing van de badstoven een associatie met het havenkwartier en
de scheepswerf besluiten? Wanneer we de individuele badstoven van
dichtbij bekijken dan lijkt het er in elk geval op te wijzen.
In Aalst hebben we uitgebreide informatie over twee badstoven.
De ene is gelegen in het lagergelegen deel van de Stoofstraat en wordt
daarom ook vaak aangeduid met de naam'
ederstove' .11 Hoger in de
Stoofstraat zou bovendien nog een badstoof gelegen zijn die analoog
de benaming 'Upperste stove' kreeg." De'
ederstove' was gelegen
aan het uiteinde van de huidige Stoofstraat, aan de 'nieuwe' brug die
in de 14de eeuw over de oude Dender werd geplaatst en grenzend aan
7

Zijstraat van de Pontstraat die uitkomt op de Oude Vismarkt, waar nu het Stadsarchief is gevestigd.
SAA, Fonds oud archief van de stad Aalst, Nr. 1123, f. 23 r": "Alle die hem r(echts)
vermeten an 1 stede gheleghe in de Stoefstrate tusschen Jan Dries Senere an deen
sijde ende de stoeve an dand(re) zijde up als(o) recht als(o) hem elc an v(er)mach
q Willem van Vremde toter sommen van 1 scilde.". De straat wordt in andere bronnen soms ook aangeduid als Stovestraetkin zie: SAA, Fonds oud archief van de
stad Aalst, Nr. 1136, f. 40 r": "ghestaen ende gheleghen es t' Aelst int Stovestraetkin".
9
Vandaag een gedeelte van de Molenstraat
10 De Vlaminck (A.L.), De straten van Dendermonde, Dendermonde, Ducaju, 18661867, deel 3,p.231.
II SAA, Fonds oud archief van de stad Aalst, Nr. 1180, f. 125 v": "up zine stede huus
ende erve ghest(aen) ende gheleghen t' Aelst inde Stoofstraete gheheeten de Nederstove".
12 SAA, Fonds oud archief van de stad Aalst, Nr. 1192, f. 21 r": "metter eenre zijde
ande upp(er)ste stove nu toebehorende Michiele den Dievele".
8
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de eigendommen van de burggraaf van Aalst. 13 Alle twee zijn ze met
andere woorden aan de Dender gelegen en in de buurt van de Werf.
Bij archeologisch onderzoek naar een gebouw tussen het huidige.
stadsarchief en het Oud Hospitaal werd een woonblok blootgelegd
waarin twee ovens werden aangetroffen. Verder werd geen enkele
verwijzing naar een artisanale activiteit aangetroffen. De identificatie
met de 'Nederstove' ligt voor de hand gezien de plaatsbeschrijvingen
waar we over beschikken. Markant detail: in een hoek van bet vertrek
werden twee babygraven ontdekt. Bij het eerste graf ging het om een
pasgeboren kind, het tweede graf was grotendeels verstoord door een
latere vergraving. Wellicht zijn deze graven een neveneffect van de
prostitutie die floreerde in deze badstoof."
Ook in Dendermonde lagen de stoven rond de Werf en het
havenkwartier. Eén badstoof was gelegen aan de Vlas markt, één aan
de noordkant van de Dijkstraat, één aan de zuidkant van de Dijkstraat
en één aan de Werf. 16 De Vlaminck baseerde zich voor deze straten op
een renteboek uit 1375. In 1529 bevatte het renteboek van het SintBlasiusgasthuis twee badstoven: één in de Dijkstraat en één in de
Bogaerdstraat.l? In de licentiaatsverhandeling van Marleen Francq over
de toponymie van Geraardsbergen vonden we slechts één verwijzing
naar een badstoof, gelegen op de hoek van de Lavardijstraat met de
Penitentenstraat." De Lavardijstraat is een korte straat die loodrecht op
de Dender staat. Hoewel de informatie in Geraardsbergen schaars is, is
de enige badstoofwaar we informatie over hebben toch gelegen aan de
Dender.
In Aalst en Dendermonde liggen de badstoven in een halve cirkel
die aansluit op de Dender en het havenkwartier van de Dender. Ook in
Geraardsbergen is een badstoof vlak aan de Dender gelegen. Schuilt
hier een bewuste politiek achter van de overheid om de badstoven te
beperken tot een bepaald gebied binnen de stad, of is deze ruimtelijke
14

13

14

15

16
17

18

SAA, Fonds oud archief van de stad Aalst, Nr. 1977, f. 40 rO-f. 40 v": "Hughe
Lunchosge Willem de Potghieter op de stove vore de nieuwe brugghe''. Zie SAA,
Fonds oud archief van de stad Aalst, nr. 1980, f. 36 r" voor een betere situering en
de aanduiding van de Molenstraat.
Een zij-arm van de Dender liep vroeger door de hedendaagse Burchtstraat. aan het
uiteinde van de Stoofstraat.
De Groote (K.), "Van prestedelijke nederzetting tot omwalde stad. Archeologie
van de Aalsterse stadsontwikkeling", in: Het land van Aalst, 52,2000,3, pp. 244246. Zie ook: De Groote (K.) en Moens (J.), "Archeologisch onderzoek op de
Oude Vismarkt te Aalst", in: Archaeologia Mediaevalis. 22, pp. 53-56.
De Vlaminck (A.L.), De straten van Dendermonde, p. 178, p. 198, p. 216, p. 233.
Bovyn (J.), Het renteboek -1529 van Sint-Blasiusgasthuis te Dendermonde, p. 45
en p. 53.
Francq (M). Toponymie van Geraardsbergen tot 1600. Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 1979, p. 181.
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spreiding historisch gegroeid als het gevolg van de 'markt'? Het
juiste antwoord is wellicht een combinatie van beiden. Hoewel we
geen expliciete aanwijzingen hebben gevonden in de stedelijke
verordeningen dat er een actief beleid bestond wat betreft de ruimtelijke
spreiding van de prostitutie kan een dergelijk beleid toch op impliciete
wijze plaatsgevonden hebben. De stad had immers de middelen dm
een bordeelhouder op de vrije waarheid te laten veroordelen tot een
verbanning. Op die mani:r kon ze actief ingrijpen op de prostitutie.
Los daarvan zal het havenkwartier en de bijhorende scheepswerven een
aantrekkelijke plaats geweest zijn voor de vestiging van de badstoven.
In een eerste fase waren deze delen van de stad wellicht het meest
aangewezen wegens de vraag naar prostitutie. Het is ook opmerkelijk
dat in Aalst de badstoven gevestigd waren in het oudste gedeelte van de
stad. Het was juist in die halve cirkel waar de badstoven waren gevestigd
dat de stad tijdens de 8stc eeuw is ontstaan uit een handelsnederzetting
aan de Dender. 19 Ook in Dendermonde lagen de badstoven gegroepeerd
rond de plaats waar de stad was ontstaan, de Vlasmarkt. In een latere
fase, wanneer die delen van de stad algemeen bekend stonden als de
prostitutiebuurt, zal de stedelijke overheid vooral in die buurten een
gedoogbeleid gevoerd hebben gezien ze de machtsmiddelen hadden om
andere, ongewenste bordelen of badstoven te sluiten.
Figuur 1 en 2 geven een overzicht van de ruimtelijke spreiding
van de badstoven in respectievelijk Aalst en Dendermonde. Ze zijn
samengesteld op basis van de hogervermelde bronnen. Voor Aalst zijn
vooral de"renteboeken van de Heilige Geest-tafel van belang voor de
precieze plaatsbepaling. In combinatie met de schepenboeken en het
archeologische onderzoek op de Vismarkt kunnen we twee stoven
precies situeren. Het gaat hem om de zogenaamde 'Upperste Stove'
en 'Nederste Stove' in de Stoofstraat. Voor Dendermonde baseren we
ons op de fragmenten van een renteboek die zijn uitgegeven door De
Vlaminck. We beschikken niet over de namen van deze stoven en ook
plaatsbepaling is slechts bij benadering te geven.

19

De Groote (K.), "Van prestedelijke nederzetting tot omwalde stad", pp. 234-252.
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8. Marginale status?
Zoals gezegd gaan we in een laatste hoofdstuk in op de problematiek
in verband met de marginale status van prostitutie en zelfmoord.
Aangezien er geen consensus bestaat onder historici omtrent een
antwoord op deze problematiek lijkt het ons nodig om aan de hand van
ons bronnenmateriaal een licht te werpen op dit vraagstuk. Om een
antwoord te kunnen biede lijkt het ons aangewezen om een tweedeling
te maken tussen de marginaliteit enerzijds van de personen die actief
waren in de prostitutie of die zelfmoord pleegden en anderzijds van
beide fenomenen op zich. Uiteraard bestond er een wisselwerking
tussen beide niveau's.
8.1. Prostitutie
Anders dan bij zelfmoord was er bij prostitutie nooit een sterke
veroordeling door de Kerk geweest. Een strenge veroordeling was de
status van prostitutie als stedelijk fenomeen niet ten goede gekomen,
al zullen we zien dat wat zelfmoord betreft de invloed van de strenge
moraal en veroordeling van de Kerk aan het tanen was naar het einde van
de middeleeuwen toe. Het toelaten van prostitutie door de Kerk kan best
begrepen worden in het beleid van het promoten van het huwelijk als
een sacrament. Om het huwelijk stevig te vestigen als instituut en legale
verbintenis tussen twee personen van een verschillend geslacht moest
men andere vormen van vaste relaties tegengaan. Vooral concubinage,
het samenhokken van twee personen zonder huwelijk of de intentie tot
het sluiten ervan, was de uit te roeien praktijk bij uitstek. Prostitutie werd
gedoogd als tijdelijke zonde, om de permanente zonde uit te roeien."
Bovendien was het ook een instrument in de strijd tegen sodomie, de
volgens de middeleeuwse moraal meest verwerpelijke relatie. Anders
lag dat voor de prostituee op zich. Prostitutie werd dan wel gedoogd als
stedelijk fenomeen, de prostituee werd wel verafschuwd als persoon.
De seksuele promiscuïteit van een prostituee werd vergeleken met het
seksuele leven van een hond. De prostituee werd dus wel als persoon
uitgespuwd door de Kerk.
Nochtans deed die zelfde Kerk wel inspanningen om de prostituees
terug te integreren in de maatschappij. Zoals gezegd waren er twee
manieren waarop dat kon gebeuren. Dat was ofwel door een huwelijk
ofwel de intrede in een klooster. Beide wegen werden door de Kerk
20
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gepromoot. Het huwen met een prostituee werd aangemoedigd door het
feit dat het in aanmerking kwam om ook de eigen zonden af te werpen.
Door de intrede in een klooster konden de prostituees op termijn.
ook volwaardige vrouwelijke religieuzen worden en aldus opnieuw
geïntegreerd worden in de maatschappij.
Indien we spreken over een herintegratie van de prostituees
dan impliceert dit dat de prostituees niet geïntegreerd waren in de
laatmiddeleeuwse maatschappij, dat de prostituees met andere woorden
een marginale plaats kenden in de samenleving. Over de marginaliteit van
prostitutie woedt reeds lang een discussie. Deze kadert zoals gezegd in de
zogenaamde Randgruppenforscbung, die ontstond als een pleidooi voor
meer aandacbt voor de marginalen in de middeleeuwse samenleving."
De vraag naar de marginaliteit kan een aantal aspecten onderzoeken. De
meest gevolgde piste is bet onderzoek naar de integratie van prostitutie
in de stad en bet stedelijke weefsel. Onder historici bestaat er geen
consensus over een antwoord op deze vraag. Sommigen wijzen op de
marginaliteit aan de hand van de discriminerende maatregelen die er
bestonden voor prostituees zoals specifieke klederdracht of het dragen
van merktekens of een beperking van de bewegingsvrijheid. Anderen
wijzen dan weer op de organisatievormen van prostituees, die veel
gelijkenissen vertoonde met die van andere stedelijke verenigingen."
In elk geval zorgde de oprichting van stadsbordelen in sommige streken
van Europa voor een sterke institutionalisering in de stad." In onze vier
steden hebben we geen discriminerende maatregelen aangetroffen maar
evenmin hebben we aanwijzingen van organisaties van prostituees.
Wellicht gaan beiden band in hand. Hoe meer de prostituees beperkt
werden in hun doen en laten, hoe meer nood er op dat moment was
aan een sterke organisatie van de prostituees. We kunnen moeilijk deze
piste bekijken voor de Dendersteden. Indien we de institutionalisering
van de bordelen bekijken dan moeten we een onderscheid maken
tussen de 'illegale' bordelen die voorkomen in de baljuwsrekeningen
en de 'officiële' badstoven. Deze bad stoven waren het voorwerp van
stedelijke regelgeving en stonden in de stad bekend als bordelen. Het
zijn met andere woorden geïnstitutionaliseerde bordelen. Anders lag
dat voor de 'illegale' bordelen. In hoeverre dit zijn weerslag had op de
prostituees die er werkzaam waren, is moeilijk te onderzoeken. Wellicht
was de zekerheid voor de badstoven en het personeel van die badstoven
Graus CF), "Randgruppen", p. 385-388.
Geremek (R), Les marginaux parisiens, p. 258-26 L
23 Dupont (G.), '''Des filles de legiere vie''', p. 94-95.
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groter dan voor de 'illegale' bordelen, bordeelhouders en prostituees.
Een andere manier van kijken kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn
naar de juridische status van de prostituee zijn. Het is ook de piste die
Guy Dupont gevolgd heeft in zijn onderzoek naar de marginaliteit
van de prostituees in Brugge. Gezien het feit dat de prostitutie een
fundamenteel ander karakter had in Brugge dan in andere delen van
Europa, waar de prostitutie wel sterk geïnstitutionaliseerd was, moet
men bij het onderzoek naar marginal itei t ook andere pistes bewandelen. 24
Aangezien het beeld van Brugge grotendeels overeenkomt met dat van
de Dendersteden, moeten ook wij onze toevlucht zoeken tot deze piste.
Volgens Filips Wielant kon een prostituee niet verkracht worden
aangezien ze zich voor iedereen beschikbaar rnoëst stellen. Het
onderscheid met de 'goede' vrouwen van de stad is bijzonder groot
gezien de zware straf die er stond op verkrachting: de galg. Op het
vlak van seksuele misdrijven kreeg de prostituee dus geen juridische
bescherming. De prostituee mocht als het ware geen vrije wil hebben.
Zij was er om als seksuele uitlaatklep te dienen voor de mannen die hier
nood aan hadden en zij moest dan ook ten allen tijde beschikbaar zijn
om aan deze wensen tegemoet te komen, zonder dat zij onderscheid
mocht maken. Beperkte de juridische onzekerheid voor de prostituee
zich tot het seksuele domein of waren er nog andere vlakken waarop zij
juridisch minderwaardig was?
Bekijken we even de zaak voor de schepenen van Aalst tussen
Maeyen Staeyen als klager en Pieter Boeshout en Stoffelse Jans als
verweerders. Maeyen Staeyen, een prostituee, was volgens haar
raadsman het slachtoffer van een vechtpartij. De twee genoemde heren
waren het huis binnengedrongen waarna ze Maeyen begonnen te slaan
en haar zelfs op de grond wierpen. Haar raadsman eiste voor een zaak
die zo groot ende zo onredelic es een verbanning van vijftig jaar uit
Vlaanderen voor beide verweerders, mede omdat het voorval 's nachts
plaatsvond. De baljuw schaarde zich achter deze eis. Stoffelse Jans
probeerde zijn aandeel in de vechtpartij af te zwakken en vervolgens
ook de hele zaak door te verwijzen naar het beroep van het slachtoffer:
van ghesellen met vrouwen daer te legene omme tsolaes vande vleesshe
te hantierene. De raadsman van Maeyen vond dat laatste argument niet
ter zake: al es zij een vrouken zulc als men weten mach dat en es niet
gheoirloojt huer daer omme bi nachte ende ontide te verforsteerne bin
hueïretn hUUS.25
24
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Dupont (G.), '''Des filles de legiere vie"', p. 96.
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Een hele resem getuigen passeren de revue en zij zijn niet in staat het
verhaal van Maeyen te bevestigen. Ze voeren allemaal een gelijkaardig
betoog: na de avondklok ontstond er rumoer rond het huis van
Maeyen maar aangezien dit zo dikwijls gebeurde sloegen ze er geen
acht op en merkte geen van allen op wat er juist gebeurde en wie er
verantwoordelijk was voor deze onrust. De schepenen konden Maeyen
geen gelijk geven bij gebrek aan getuigen." Juridisch gezien kunnen
g
we niet meteen spreken van een marginale status voor de prostituee. De
baljuw schaarde zich achter haar eis en ze krijgt van de schepenen de
kans om getuigen op te roepen. Volgens het middeleeuwse recht moesten
dergelijke beschuldigingen bevestigd worden door twee getuigen, zoals
dat bijvoorbeeld ook was bij de 'vrije waarheden'. Bij gebrek aan twee
getuigen werd de eis bijgevolg afgewezen.
Uit dit dispuut kunnen we wel twee dingen opmaken. Door de
raadsman van de tegenpartij werd een discours gevoerd waarbij de
betrouwbaarheid van Maeyen in twijfel werd getrokken gezien bet feit
dat zij een prostituee was. Ook Guy Dupont beeft dit reeds vastgesteld.
De raadsman van Maeyen probeerde dit argument te ontkrachten:
zelfs voor prostituees zou een dergelijk misdrijf niet ongestraft mogen
blijven. Dit zou betekenen dat prostituees juridische bescherming kregen
tegen geweldpleging. Een onderzoek naar de reactie van de overheid
ten opzichte van geweldpleging tegen prostituees kan op dit vlak ook
antwoorden geven op de vraag naar de status van de prostituee. Tegelijk
moet de prostituee een dergelijke lage, onbetrouwbare en marginale
status gehàd hebben dat haar beroep een argument was om te twijfelen
aan de klacht die zij voor de schepenen had gebracht.
Naast de juridische informatie uit de zaak van Maeyen Staeyen leren
we echter ook iets over de sociale integratie van de prostituee. Indien
zij al juridische bescherming kreeg dan kon ze helaas niet rekenen op
sociale bescherming. De omwonenden, blijkbaar moegetergd door de
vele overlast die de aanwezigheid van een bordeel in een 'goede buurt'
teweeg bracht, hoorden allen dat er een vechtpartij plaatsvond en dat de
verweerders trachtten het huis van Maeyen binnen te dringen, ondanks
dat zij zich daar tegen verzette. Tekenend is dat de buurtbewoners
vervolgens Maeyen aan haar lot overlieten. De afloop was wellicht
anders geweest indien de agressie was gericht tegen de 'goede lieden'
van de stad. Ze kon dus op weinig begrip rekenen van de rest van
26
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de maatschappij en we kunnen dus besluiten dat de prostituee een
marginale positie had in de stedelijke samenleving. Deze situatie was
blijkbaar te wijten aan het feit dat er als neveneffect van het beroep heel
wat overlast was voor de omwonenden. Deze situatie zal niet eigen zijn
aan alle prostituees maar het geeft toch een beeld van de weerstand die
er moet bestaan hebben, niet ten opzichte van het beroep op zich maar
ten opzichte van de overlast die het creëerde. Indien ze in de problemen
kwam dan stond de prostitûee er alleen voor, zonder dat ze op hulp van
de samenleving kon rekenen. Door de overlast die zij als prostituee
creëerde stond zij dus aan de rand van de maatschappij waarbij ze op
zichzelf was aangewezen.
Wat betreft de boetes voor geweldpleging tegen prostituees die de
baljuw heeft geïnd zien we geen tolerante houding ten opzichte van deze
geweldpleging. Hoewel de baljuw vaak composeerde voor een bedrag
dat lager lag dan de boete voor dergelijke misdrijven werd het feit dat
het slachtoffer een prostituee was nooit als reden aangehaald maar wel
de arnloede van de dader." Zelfs wanneer de stovevrouwen de daders
waren, werd de boete gecomposeerd omwille van de annoede van de
vrouwen." Ook op dit vlak was er dus geen minderwaardige juridische
status voor wat betreft de prostituees. Hetzelfde discours dat werd
aangewend voor de verlichting van de straffen voor bordeelhouders en
prostituees was immers van toepassing op de geweldplegers.
Uit de benaming lijkt het wel zo dat ze een lagere status hadden
dan de 'goede' vrouwen van de stad. Zoals gezegd werden een aantal
prostituees enkel met de voornaam aangeduid. Bovendien werden
slechts enkele van de vrouwen die het slachtoffer waren van geweld
met hun naam aangeduid. In het merendeel van de gevallen werden
deze gewoon aangeduid als une femme de vie. Hoewel deze lagere
status zoals gezegd niet meteen zijn weerslag had op de juridische
behandeling van de prostituees toont het wel hoe de baljuw tegen deze
vrouwen aankeek.
Een onrechtstreekse benadering is ook mogelijk via de baljuwsrekeningen. Naast argumenten als de armoede van de veroordeelden
om tot compositie over te gaan is de voorspraak van derden een van de
meest vastgestelde argumenten. Na de SS vermeldingen van armoede als
verzachtende omstandigheid volgt de voorspraak van anderen met 34
27
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keer. Net zoals we de vermeldingen van armoede hebben gerelativeerd
moeten we dit ook doen met de voorspraak. In de meeste gevallen gaat
het om de neutrale vermelding a le priere de bonnes gens." Dezelfde
opmerking moet gemaakt worden als bij de vermeldingen van armoede:
het ging slechts om een administratieve waarheid die niet altijd zal
overeengekomen zijn met de realiteit. Bovendien liet de neutrale
vermelding a le priere de bonnes gens een heleboel mogelijkheden
open. Het was moeilijker
n dergelijke vermelding te verifiëren dan
het geval was wanneer een bepaalde persoon of instelling genoemd
werd.
Wanneer we naar precieze aanduidingen kijken, waarbij de personen
ook effectief genoemd werden dan zien we toch wel wat personen
naar voor treden die een niet onbelangrijke functie hadden binnen de
stad. De provoost van de Sint-Corneliusabdij van Ninove bepleitte
bij de baljuw de echtgenote van een functionaris van de abdij." Ook
functionarissen van de stedelijke of grafelijke overheid traden naar voor
als pleiters. In Aalst vroeg de onderbaljuw om een lichtere straf." In
Ninove kwamen de schepenen zelf vier keer voor om het lot van een
veroordeelde bordeelhouder of -houdster te verlichten." Hoewel hun
aantal beperkt is, lijkt op zijn minst een deel van de bordeelhouders over
een uitgebreid sociaal netwerk te beschikken waar ook de top laag van
de stedelijke gemeenschap deel van uitmaakte. Rossiaud constateert in
zijn onderzoek eveneens een aantal bordeelhouders die konden rekenen
op enkele machtige beschermheren.P
De uitwegen uit de prostitutie zijn moeilijk te detecteren voor onze
gebieden gezien het schaarse bronnenmateriaal. Een bevordering van
huwelijken voor prostituees vanuit het stadsbestuur, zoals dat in Dijon
het geval was, hebben we niet gevonden, Dit is echter te wijten aan het
bronnemnateriaal aangezien dezelfde bronnen waarover Rossiaud kon
29

30

31

32

33
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beschikken niet (meer) bestaan voor de Dendersteden. De tweede uitweg
was de intrede in een klooster. Gezien de kleine omvang van de steden
die we onderzocht hebben, hebben we geen dergelijke instellingen
gevonden die speciaal bestemd waren voor prostituees. In grotere
steden, zoals in Gent, bestonden er wel dergelijke speciale religieuze
instellingen." Net zoals elders kreeg deze instelling Maria Magdalena
als beschermheilige." In de Sint-Martinuskerk te Aalst bevond er zich
wel een kapel die gewijd as aan Maria Magdalena." Wat dit voor de
prostituees juist inhield, is echter niet duidelijk. Het bestaan van deze
uitwegen kan verschillende zaken aan het licht brengen. Indien er nood
was aan een herintegratie van de 'zondige vrouwen' door bevordering
van huwelijk of intrede in een penitentenklooster dan zegt dat ook iets
over de status die de prostituees hadden voor deze herintegratie. Helaas
kunnen we hier geen uitspraak over doen. Wellicht was er plaats voor
penitenten in de reeds bestaande instellingen en waren de kleine en
middelgrote steden langs de Dender te klein wat betreft populatie van
prostituees om er een specifieke instelling voor op te richten. Prostituees
die wilden intreden in een klooster konden dit wellicht in de andere
reeds bestaande instellingen. Waar de inkomsten van de kapel gewijd
aan Maria Magdalena te Aalst werden voor aangewend is niet duidelijk.
Was dit een hulpfonds om te voorzien in financiële middelen om een
huwelijk mogelijk te maken? In de nieuwe tijd werd deze kapel gewijd
aan Sint-Jozef en het ambacht van de timmerlieden zodat we over geen
enkele informatie in verband met het doel van deze kapel beschikken."
Hoe kunnen we de status van de prostituees nu samenvatten? In de
praktijk kende de prostituee bescherming tegen misdrijven. Indien zij
het slachtoffer werd van geweldpleging dan kon zij daarvoor net als alle
andere vrouwen terecht bij de schepenen en zelfs de baljuw schaarde
zich aan haar zijde indien dat nodig was. Toch was haar status in geen
geval te vergelijken met die van de andere vrouwen. Het misprijzen
van de baljuw spreekt reeds uit het feit dat zij niet met haar naam werd
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aangeduid maar louter met het feit dat zij een prostituee was. Afgezien
van dit misprijzen vanwege de baljuw stond de prostituee er ook
alleen voor. Zij was vaak de oorzaak van heel wat overlast waardoor
zij werd uitgespuwd door de stedelijke samenleving. De prostituee
die het slachtoffer werd van geweldpleging kon op geen hulp van de
omwonenden rekenen. Ook hier ligt de waarheid wellicht ergens in
het midden. De prostituee kende juridische bescherming maar kon ook
op de voorspraak rekenen an heel wat prominenten, waaronder de
schepenen en zelfs religieuzen. Het zal met andere woorden verschild
hebben van prostituee tot prostituee wie op welke bescherming kon
rekenen. Los daarvan lijkt het duidelijk dat ze een eerder marginale
status had binnen de stedelijke samenleving. Of ze daarbij zichzelf
verenigden en zelf informele associaties oprichtten is niet duidelijk. Op
dat vlak valt er in de toekomst nog behoorlijk wat te onderzoeken.
8.2. Zelfmoord
Een onderzoek naar de marginaliteit kan zoals gezegd een antwoord
bieden op twee vragen. Ten eerste op de vraag of de zelfmoordenaar
zelf als marginaal individu werd beschouwd. Het is met andere woorden
een onderzoek naar de achtergrond en sociale status van de individuen.
Op deze vraag hebben we reeds getracht een antwoord te geven in het
deel over de sociale status van de zelfmoordenaars. Deze vraag is meer
een onderzoek naar de sociologische oorzaken die schuilgaan achter
het fenomeen zelfmoord. Het maakt deel uit van een onderzoek naar
de marginaliteit van het fenomeen zelf. Indien zelfmoord vooral werd
gepleegd door wie als marginale individuen werden beschouwd, dan
spreekt het voor zich dat zelfmoord op zich ook een marginale bijklank
zal krijgen en dat individuen die niet tot die groep behoorden maar toch
zelfmoord pleegden deze status zullen toegeschreven gekregen hebben.
Ten tweede is er de daad zelf. Het is niet de persoon die ons in dit
opzicht interesseert maar de zelfmoord als marginaliserende actie. In
welke mate zorgde dit voor een marginalisering van de nabestaanden?
Had de zelfmoord van een familielid ofvriend een invloed op de sociale
status van de nabestaanden?
Heel weinig directe informatie valt er af te leiden uit de bronnen

317

die we voor deze studie gebruikt hebben. De grootste schande voor
de nabestaanden was ongetwijfeld de publiekelijke executie waarbij
de familie aan als het ware de hele gemeenschap werd blootgesteld.
Een tweede aspect was het feit dat de nabestaanden het lichaam niet in
gewijde grond mochten begraven, wat in de middeleeuwen als een zeer
onwaardig einde werd beschouwd. Deze twee zaken waren dan 00k
belangrijk bij de compositie die vaak werd afgesloten tussen de baljuw
en de nabestaanden. De baljuw haalde zelf aan dat het afzien van de
terechtstelling van het lijk gebeurde om de eer van de nabestaanden te
beschermen." Na de zelfmoord van Adriaen van Asterbeke, lange tijd
een dienaar van de stad Geraardsbergen, verschenen de schepenen van
de stad voor de baljuw. Ze pleitten voor de zelfmoordenaar aangezien
hij lange tijd dienaar van de stad was geweest. Afgezien van een zekere
collegialiteit en dankbaarheid ten opzichte van hun dienaar was er het
ware motief van de schepenen dat de baljuw onthulde: het afzien van de
terechtstelling was vooral pour l'onneur de la ville" De belangen van
de schepenen waren natuurlijk des te groter wanneer een ex-schepen
zelfmoord pleegde. De baljuw van Ninove stond de compositie voor
de executie van Roeland van Compostella dan ook toe na tres instante
pryere desdiz eschevins. Door de terechtstelling zou la toy d'icelle ville
en eust en blamé et vituperéï"
Dat de zelfmoord en de terechtstelling niet voor rekening van de dader
zelf kwam maar voor de nabestaanden is niet verwonderlijk wanneer
we het corporatieve denken van de middeleeuwen in het achterhoofd
houden. Men dacht in de middeleeuwen niet in termen van individuen
maar steeds in groepen en associaties. Zelfmoord betekende een
schande aangezien de dader zichzelf verwijderde uit de groep waartoe
hij behoorde en waarin hij, volgens de middeleeuwse mentaliteit, een
essentiële functie bekleedde. Hij verwijderde een essentieel orgaan in
het lichaam (corpus) waar hij deel van uitmaakte. Het corporatieve
denken kan in deze zin immers omgedraaid worden. De schande viel
niet op het individu maar juist op het 'lichaam' waar de zelfmoordenaar
deel van uitmaakte. Deze schande werd volgens het gewoonterecht aan
de hele gemeenschap bekend gemaakt aangezien het om een zeer zware
misdaad ging. Het spreekt voor zich dat een dergelijke executie voor de
nabestaanden een te vermijden gegeven was. Vooral voor de gegoede
38
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klasse was het een kwestie van een dergelijke marginalisering van de
familie te voorkomen. Zij was vaak bereid om hoge sommen neer te
tellen om dat te voorkomen. Dergelijk corporatief denken beperkte
zich niet tot de dichtste verwanten of onmiddellijke omgeving. Een exschepen die op een dergelijke manier werd terechtgesteld betekende
een te grote schande voor de schepenbank van Ninove.
Het is moeilijk om na te gaan of de zelfmoord ook echt sociaaleconomische gevolgen Had voor de nabestaanden. Een eerste,
economische, aspect is uiteraard het verlies aan vermogen. In geval
van huwelijk zag de weduwe of weduwnaar de helft van de bezittingen
van het echtpaar geconfisqueerd. Indien hij of zij genoeg geld kon
bijeenbrengen dan kon hij of zij die helft zelf terugkopen zodat men
op zijn minst de eigen woonplaats kon behouden. Afhankelijk van het
vermogen van de nabestaanden en de manier om na het overlijden van
een kostwinner financieel te overleven, konden de nabestaanden na een
zelfmoord in de marginaliteit belanden. Ten tweede was er de vraag
of er ook werkelijk sociale schade werd geleden door de familie of de
groep waartoe hij of zij behoorde. Hier kan bij gebrek aan bronnen
bijzonder moeilijk antwoord worden op gegeven. We beschikken wel
over de namen van de schepenen van Ninove waardoor we kunnen
nagaan in hoeverre de zelfmoord van een telg van het de Compostellageslacht gevolgen had voor andere leden van de familie die na de
zelfmoord van Roeland ook een zitje in de schepenbank beoogden.
Hoewel de executie in dit geval werd vermeden, zal de geruchtenmolen
zeker zijrr werk gedaan hebben. Niet in het minst aangezien Roeland
zelfmoord pleegde in de Dender, waardoor hij zich blootstelde aan de
hele stedelijke gemeenschap. Om een smetteloos imago te behouden
zou de gegoede klasse van de stad eventueel kunnen getracht hebben
de politieke ambities van de familie te fnuiken. Roeland die in 1416
schepen was geweest en in 1418 zelfmoord had gepleegd kende echter
een opvolger in 1446 onder de naam Jan. In de eerste helft van de
16de eeuw zou een zekere Gheeraert van Compostella zelfs twee keer
schepen worden van Ninove, in 1516 en in 1530.41 Wellicht ondervond
de volgende generatie dus geen problemen om actief aan het politieke
leven deel te nemen.
Het feit dat in de late middeleeuwen vrij los werd omgegaan
met zelfmoord in burgerlijke milieus blijkt ook uit studies in de
literatuurgeschiedenis. Albrecht Classen toont met zijn onderzoek naar
41
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'dauwliederen' aan dat zelfmoord wegens liefde als literair thema zeer
veel voorkwam op het einde van de middeleeuwen. Deze interesse was
een gevolg van een verhoogde aandacht voor emoties, gevoelens en
catastrofen. Men verwierp de theologische stelling van zelfmoord als
een van de zwaarste zonden. Zelfmoord uit liefde sijpelde geleidelijk aan
binnen in de burgerlijke denkbeelden. Het was niet langer het topplint
van zonde maar wel het to punt van liefde. De aandacht van de Kerk
verslapte op zich ook meer en meer. Op het Concilie van Trente (15451563) werden geen maatregelen tegen zelfmoord meer uitgevaardigd.
Het promoten van deze nieuwe trend in de 'dauw liederen' zorgde volgens
Albrecht Classen voor een verspreiding van een meer lakse moraal die
later ook tot het gedachtegoed van de humanisten zou gaan behoren.
In sommige opzichten verdiende zelfmoord volgens de humanisten
zelfs respect. Erasmus, Abbé de Saint Cyran en Montaigne uitten hun
appreciatie voor zelfmoord, zij het onder specifieke omstandigheden."
Kunnen we conclusies trekken uit de vennelding van personen die
de zaak van de zelfmoordenaars kwamen bepleiten? De verklaring
kan in principe twee kanten uit. De schepenen van Ninove die de
zaak van ex-schepen Roeland van Compostella kwamen bepleiten
of de schepenen van Geraardsbergen die hetzelfde deden voor een
voormalige dienaar van de stad kunnen dit doen om de stad of de
schepenbank te vrijwaren van opspraak, maar het kan ook iets zeggen
over de betrokkenheid van de schepenen met de zelfmoordenaars. De
waarheid ligt wellicht ergens in het midden. Uit het voorgaande blijkt
dat men bereid was om hoge sommen neer te tellen om de schande
af te wenden. Wellicht spreekt daaruit ook een zekere genegenheid
ten opzichte van de zelfmoordenaar. Los van het feit dat de schande
ook de familie of de clan werd aangerekend zullen de nabestaanden
ook de schande die de zelfmoordenaar postuum te beurt viel, ·willen
vermijden. De genoemde schepenen handelden wellicht dan ook vanuit
beide beweegredenen. Het kon een laatste eerbetoon zijn aan een excollega en diens nabestaanden. De zelfmoord van Johan Stratinc was
in dat opzicht misschien wel het meest tekenend. Aangezien hij navoit
nulz enfans ne prochains amis de linage gaat de baljuw op zoek naar de
verre vrienden. Die zijn bereid om 84 Lb. par. neer te tellen. Daarvoor
konden ze rekenen op de erfenis van de zelfmoordenaar aangezien hij
als inwoner van Aalst was vrijgesteld van confiscatie. Aangezien ze
slechts vrienden waren hadden ze er kunnen voor kiezen om enkel met
42
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de erfenis aan de haal te gaan en het lijk te laten terechtstellen. Ze lieten
echter een deel van de erfenis scbieten in ruil voor een begrafenis van
de zelfmoordenaar. Het lijkt een laatste eerbetoon aan een vriend van
wie ze toch een erfenis hebben kunnen opstrijken."
De macht van de Kerk was in de late middeleeuwen danig achteruit
gegaan maar toch werd het discours van de wereldlijke macht nog
volledig bepaald door het theologische discours. Zij had de strenge
veroordeling van de Kerk, die gestoeld was op theologische gronden,
in de praktijk omgezet door middel van een zware bestraffing. Dit
was niet enkel een economische straf, men werd ook publiekelijk
opgehangen en tentoongesteld zodat de hele gemeenschap de dader
van de verschrikkelijke desperatio-zonde kon waarnemen. Vooral de
gegoede klassen hadden de middelen om deze schande voor hun familie
en clan te voorkomen. Pour I 'onneur waren ze dan ook vaak bereid
om hoge sommen neer te tellen om de publiekelijke veroordeling te
voorkomen, ook al waren ze op dat moment financieel al zwaar getroffen
door bet bezitsverlies van de confiscatie. Deze schande was niet enkel
van toepassing op de nabestaanden maar bij uitbreiding op de brede
groep waartoe de zelfmoordenaar behoorde. De nabestaanden viel dus
ongetwijfeld een grote schande te beurt. Voor de 'gegoede' lieden viel
deze schande van een zelfmoord op elk moment te vermijden. Of de
familie ook effectief aan aanzien verloor, valt moeilijk aan te tonen.
We kunnen wel afleiden dat een zelfmoord van een persoon die politiek
actief was niet het einde betekende voor de politieke ambities van de
familie. De volgende generatie kon blijkbaar opnieuw actief deelnemen
aan de stedelijke macht. Voor de' gegoede' lieden leverde een zelfmoord
ongetwijfeld een zekere sociale schade op. Voor personen aan de
onderkant van het sociale spectrum was dit wellicht niet anders maar
zij waren vaak minder bereid, of minder in staat, om diep in de buidel
te tasten om dit te vermijden.

Algemeen besluit
Dit onderzoek toont aan dat historisch onderzoek naar marginaal gedrag
ook in de kleine en middelgrote steden van het graafschap Vlaanderen
een interessante dynamiek kan blootleggen die Peter Stabel reeds
vroeger had geconstateerd voor wat betreft de economie en demografie.
Het onderzoek naar twee vrij verschillende vormen van wat in de
historiografie als marginaal gedrag wordt omschreven, prostitutie en
43
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zelfmoord, stelt ons in staat om na te gaan hoe de overheid inspeelde op
deze vonnen, wie de personen waren achter dit gedrag en of we deze
gedragingen nu als marginaal mogen beschouwen of niet.
De prostitutie kende hee! wat facetten. Ten eerste waren er de
prostituees. Voor hen waren de stedelijke en grafelijke ambtenaren
mild: zij werden niet beboet of verbannen. Ten tweede waren er de
bordeel uitbaters. Het onderzoek heeft aangetoond dat er een dubbel
patroon bestond bij de bordelen. Aan de ene zijde waren er de
geïnstitutionaliseerde badstoven. Deze grote bordelen waren vaak in
handen van welstellenden. Als de meest geïnstitutionaliseerde vormen
van prostitutie tijdens de late middeleeuwen in de Dendersteden
waren ze het onderwerp van stedelijke regelgeving. De stad probeerde
een greep te krijgen op deze controleerbare vorm van prostitutie. Ze
beperkten zich ruimtelijk ook tot bepaalde stadsdelen. Het havenen scheepswerfgebied waren de plaatsen bij uitstek waarrond deze
badstoven zich concentreerden. Dit was wellicht deels historisch
gegroeid waarna de overheid deze badstoven tot die wijken trachtte te
beperken, om op die manier de controle te verhogen. Het feit dat deze
badstoven zich ook bevonden in de oudste stadsdelen onderstreept dat
deze concentratie oorspronkelijk historisch gegroeid is.
Aan de andere zijde stonden de 'illegale' bordelen. Dit waren
de eerder kleinschalige en niet-geïnstitutionaliseerde
vormen van
prostitutie. De prostitutie vond vaak plaats als aanvullend inkomen
achter gewone huisdeuren. Weinig kapitaal was nodig voor dit extra
inkomen-Het was daarbij zowel aantrekkelijk voor alleenstaanden met
financiële problemen als gehuwden in dezelfde situatie. Gezien het
occasionele en weinig geïnstitutionaliseerde karakter van deze vorm
van prostitutie was de baljuw aangewezen op de 'vrije waarheden'
waarbij de omwonenden werden aangezet tot het verklikken van
dergelijke 'illegale' bordelen. Het opsporen van deze bordelen was
het belangrijkste doel voor de baljuw. Eens deze aan het licht kwamen
dan beperkte de baljuw zich tot een fiscalisering van deze bordelen.
Hoewel een verbanning werd uitgesproken, werd deze keer op keer
gecomposeerd waarbij zelfs recidivisten opnieuw op strafvermindering
konden rekenen, indien ze instemden met bet betalen van een
compositiesom die daardoor meer de functie van een taxatie had. Ten
tijde van politieke en militaire onrust viel deze procedure helemaal stil
en was de aandacht voor deze bordelen nihil gezien het feit dat de 'vrije
waarheden' niet werden gehouden tijdens deze periodes.
Het medelijden ten opzichte van zelfmoordenaars was heel wat
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minder. Gesteund door een strenge veroordeling door de Kerk had de
baljuw het recht om streng op te treden tegen zelfmoordenaars. In de
regel werden deze openbaar terechtgesteld door ze door de stad te slepen
en vervolgens publiekelijk op te hangen zodat iedereen de schande kon
zien. Een begraving in gewijde grond werd de zelfdoder ontzegd. In de
praktijk werd deze postume bestraffing echter zelden uitgevoerd. Wie
daarin een pennissief beleid ziet komt bedrogen uit. Slechts door het
betalen van hoge sommen as de baljuw bereid tot het kwijtschelden
van de sleping en ophanging en het toestaan van een begraving in
gewijde grond. Naast de bestraffing was er ook de confiscatie. Ook daar
was de geldhonger van de baljuw bijna niet te stillen. Een eventuele
weduwe of weduwnaar die de bestraffing wou afkopen zag de helft
van de eigendom van het echtpaar verdwijnen naast de hoge kosten
die ze had voor de compositie. Gesteund door de rekenkamer trachtte
de baljuw er steeds het maximum aan financiële middelen uit te halen.
In de kleine en middelgrote steden is zelfmoord veel minder
zichtbaar dan in de grote stad zoals bijvoorbeeld Brugge. Enkel
de meest zichtbare zelfmoorden, die openbaar gebeurden, zoals de
verdrinkingsdood en de ophanging in het openbaar, kwamen dan ook
voor in de baljuwsrekeningen. Dit was wellicht ook de oorzaak van
een groot overwicht van het aantal mannen in het zelfinoordcijfer.
Verschillen voor wat betreft het zelfmoordcijfer zijn te wijten aan een
verschil in de sociale interactie. Hoe hoger deze interactie, hoe sneller
het nieuws zich verspreidde en hoe sneller de baljuw op de hoogte was
van een zelfmoord. Personen die minder deelnamen aan deze sociale
interactie, zoals alleenstaanden, waren echter wel meer vatbaar voor
het plegen van zelfinoord. De zelfmoordenaars waren echter geen
outsiders, zij hadden vaak een behoorlijk vermogen. Het waren vooral
de nabestaanden van deze personen die in aanmerking kwamen voor een
compositie aangezien deze respectabele burgers bereid waren om grof
geld neer te tellen om de schande van de terechtstelling te vermijden.
Kunnen we tenslotte een antwoord geven op de vraag of prostitutie en
zelfmoord marginale gedragingen waren in het graafschap Vlaanderen
tijdens de Bourgondische periode? Het antwoord ligt zoals vaak wellicht
in het midden. Voor prostituees was er wel juridische bescherming tegen
de meeste misdrijven, met uitzondering van de seksuele, en we hebben
geen redenen om aan te nemen dat zij juridisch minderwaardig werd
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behandeld. De prostituee stond echter geïsoleerd in de samenleving.
We kunnen de prostituee met andere woorden niet als geïntegreerd in
de laat-middeleeuwse maatschappij beschouwen.
De zelfmoordenaars waren zoals gezegd zeker niet de minst
gegoeden uit de samenleving. De zelfmoord zal echter stigmatiserend
gewerkt hebben waarbij de daad een schaduw wierp over de familie
en sociale klasse waartoe die persoon behoorde. Om deze schande te
vermijden waren zij vaak ereid om diep in de buidel te tasten. Voor
wat de effectieve schade betreft hebben we weinig informatie maar uit
één geval weten we dat de zelfmoord van een telg niet de politieke dood
van een gegoede familie betekende. De schande viel dus tegen een hoge
kost te vermijden aangezien vooral voor de gegoeden een zelfmoord
een verlies van aanzien betekende die niet enkel op de familie van
toepassing was maar op de brede omgeving.
Koen Van der Bracht
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De lijst van de steunende en beschermende leden wordt in nr. 4 van elke
jaargang afgedrukt.
Onze jaargang 2010 werd gekenmerkt door twee grote artikelenreeksen,
één over de familie Cosyns en één over prostitutie en zelfmoord in
de Dendersteden tijdens de middeleeuwen. Dergelijke grote reeksen
hebben voordelen en nadelen. Dank zij dergelijke reeksen kunnen we
uitgebreide studies brengen. Het nadeel is dat er weinig ruimte is voor
kleinere artikelen en voor diversiteit.
In jaargang 2011 brengen we opnieuw een variatie van langere en
kortere bijdragen. In nr. 1zal Dirk Van de Pene enkele nabeschouwingen
brengen op de eerder verschenen studies over de stedelijke ontwikkel ing
van Aalst, Ninove en Geraardsbergen en publiceren we een artikel van
Guy Liagre over het protestantisme te Denderleeuw. In nr. 2 worden
een aantal korte artikelen gebundeld die onder leiding van Reinoud
Vermoesen gemaakt zijn over het kapitalisme te Aalst tijdens de tweede
helft van de 18deeeuw. Nr. 3 zal volledig gewijd zijn aan de tentoonstelling
Architectuur van de Verlichting. Jan-Baptist Simoens en tijdgenoten
in het Land van Aalst, 1750-1800. De tentoonstelling zal lopen in het
Stedelijk Museum van Aalst van 22 oktober tot 23 december 2011. Het
late rococo en het classicisme waren bepalend voor de vernieuwing van
het Aalsterse stadsbeeld van de tweede helft van de 18de eeuw. De Gentse
architect Simoens speelde samen met anderen daarin een belangrijke
rol. Simoens was tevens ontwerper van de Ninoofse abdij gebouwen,
van het nieuwe abdij complex te Grimminge, van de kartuizerij te SintMartens-Bos (huidige Lierde), van de abdijkerk te Geraardsbergen. Als
aannemer werkte hij aan het kasteel van Leeuwergem. De achterzijde
van het hotel dl-lane-Steenhuyse in de Gentse Veldstraat is tevens van
zijn hand. Simoens speelde dus een hoofdrol in de ontwikkeling van
het classicisme Te Gent, te Aalst en in het Land van Aalst. In nr. 3
worden een aantal bijdragen van bestuursleden gebundeld met nieuwe
gegevens over Simoens en het classicisme in onze regio. Dit nummer
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biedt de wetenschappelijke achtergrond bij de tentoonstelling. De
jaarlijkse bibliografie wordt naar nr. 4 verschoven. Het wordt dus weer
een boeiende en niet te missen jaargang.
.
Hernieuw nu je abonnement bij middel van het overschrijvingsformulier dat in dit nummer is toegevoegd. Onze prijs blijft ongewijzigd.
Voor onze administratie vragen wij, dat wie niet wenst te hernieuwen,
dit schriftelijk, telefonisch ofvia e-mail zou laten weten aan Mieke Van
Damme (zie kaft) die instaat voor de ledenadministratie. Wij danken
onze talrijke steunende en beschermende leden. Zonder lezers geen
tijdschrift. Wij hopen jullie dus even talrijk als dit jaar ook volgend jaar
als lid van onze vereniging te mogen begroeten.
Tevens wijzen we er op dat leden en niet-leden gratis onze
elektronische nieuwsbrief kunnen ontvangen. Stuur daarvoor een lege
e-mail naar hetlandvanaalst@telenet.bemetalsonderwerp'inschrijven'.
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H. VAN ISTERDAEL, e.a., Bibliografie van de Gemeenten van het Land van
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G. VANDE WINKEL, W. VERNAEVE, Systematisch register op de jaargangen 1 - 50 van het geschiedkundig tijdschrift Het Land van Aalst 1949 -1998,
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Sanderuskaart van het voormalige "Land van Aalst" - kleurendruk - 1998: € 5
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e-mail: uyttersprot.marc@skynet.be
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Op de kaft is de penning van "Het Land van Aalst" (1617) weergeoeven. Op de voorzijde staat
het wapenschild van de twee steden Aalst en Geraardsbergen, op
achterzijde dat van de vijf
baronieën Rode, Gavere, Zottegem, Boelare en Schorisse.
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