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De Boerenkrijg 

 

De Boerenkrijg heeft ook op het Wase platteland en hier in de omgeving hevig gewoed in de 

herfst van 1798. Het verzet tegen de dwingelandij van de Franse republikeinen was bijzonder 

explosief. Ontelbare wetten en besluiten maakten radicaal komaf met de structuren, 

instellingen en privileges van het ancien regime. Eenvoudige en arme lieden van “den buiten” 

kwamen in opstand. De onderdrukking van de godsdienstbeleving en de hardhandige aanpak 

van de clerus, de onophoudelijke belastingen en opeisingen en vooral de invoering van de 

algemene dienstplicht door de conscriptiewet van 5 september 1798 werden aangezien als 

regelrechte aanvallen op het gangbare levenspatroon.  

Op 21 oktober 1798 vestigde de Franse generaal Laurent zijn hoofdkwartier te Sint-Niklaas. Hij 

voerde het bevel over een overweldigende troepenmacht, die de rebellie in de omliggende 

dorpen in de kiem probeerde te smoren. De generaal ging er prat op dat hij talrijke 

"saemengerotte openbaere roovers" had uitgeschakeld in Sint-Pauwels, Sinaai, Sint-Gillis, Beveren 

en Haasdonk. Het Sint-Niklase gemeentebestuur had haar handen vol met de levering van 

voedsel en foerage aan de Franse soldaten en de organisatie van hun logies. De Cipierage op de 

Grote Markt, die toen fungeerde als gevangenis, was te klein voor de vele gearresteerde 

verdachten uit de streek. 

 

Een eerste gewapend treffen van Franse militairen en opstandelingen te Sint-Niklaas had plaats 

op 22 oktober 1798. In het stadsarchief vonden wij daarvan een verslag: "omtrent den avondt 

ende diep in den avondt trachte de brigands en baenstroopers binnen dit gemeynte in te dringen, de 

welcke naer eenighe fusickscheuten ende op het naederen der soldaeten van de Republique 

stappaens geweken syn, ten gevolge van welcke eenen ter plaetse Doodt gebleven is, ende eenen 

tweeden gequetst in syne bille". De aanval van de brigands werd geleid door de beruchte 

Macharius Rheyns, die gevangen genomen werd. Pieter Frans Laureys werd levensgevaarlijk 

gewond en overleed een paar dagen later in Stekene. 

 

De brigands gaven hun pogingen niet op om Sint-Niklaas te veroveren. Op 23 en 24 oktober 

1798 verzamelden zij met honderden te Sinaai en trokken naar Sint-Pauwels, van waaruit zij 

voor de tweede maal de stad aanvielen. In een oud register lezen wij hierover een beknopt 



verslag: "Ten voornoemden daeghe tusschen twee en dry uren naermiddagh, syn de brigands en 

baenstroopers andermael gecomen tot in de plaisantstraete, soo om te attaqueren de persoonen en 

eygendommen van onse geadministreerde als de gewaepende macht alhier. Naer eenighe 

fusieckscheuten en canoneringhe syn deselve als lafhertige gevlucht, dogh seventhien van die 

baenstroopers syn in de gemelde straete ende in de huysen van eenighe inwoonders door het vuer en 

sweirdt verslonden geworden, eenen voorderen, bevonden met waepen en buschpoeder is immediaet 

ter mercktplaetse van dit gemeynte, by vonnis van den Generael Laurent, gefusilleert geworden, 

waermede alles geeyndigt is". 

 

De gedode brigands werden met een kar vervoerd naar het kerkhof rond de Sint-Nicolaaskerk en 

samen in een grafput geworpen. Hun namen zijn onbekend gebleven. Aanvoerder Benedictus 

Lauwers, een brouwerszoon uit Kemzeke, werd achtervolgd en in de wijk Kleibeke 

doodgeschoten. Zijn lijk bleef er in een gracht liggen. Zijn ouders loofden een geldsom uit voor 

wie het lijk durfde weghalen. Twee Kemzekenaars en een Sint-Niklazenaar voerden de 

rebellenleider naar Sint-Pauwels, waar hij begraven werd. In de buurt van de plek waar Lauwers 

sneuvelde, nabij de Heilig Hartkapel, werd in 1898 een Heldenkruis onthuld. 

 

Op 28 oktober 1798 oordeelde generaal Laurent dat zijn missie volbracht was. Hij droeg het 

bevel over de Franse troepen in het Waasland over aan commandant Blokel van de 74 ½ 

brigade. In een brief aan het gemeentebestuur liet Blokel er geen twijfel over bestaan dat hij 

het nog smeulende verzet zou uitschakelen: "Comptez beaucoup sur mon zèle à soulager les 

habitans de St. Nicolas et de mon activité a détruire les brigands qui l'inquiètent". Een paar dagen 

later werd Temse ingenomen door rebellen uit Kruibeke, Burcht, Bazel en Rupelmonde. Zij 

trachtten tevergeefs een verbinding tot stand te brengen met hun medestanders in Klein-

Brabant. Het was het laatste wapenfeit van de Boerenkrijg in de regio.  

 

Na de definitieve nederlaag van de brigands op 5 december 1798 te Hasselt was de Boerenkrijg 

ten einde. Er volgde een strenge repressie door het Franse staatsapparaat: terechtstellingen van 

de leiders, circa 3000 arrestaties, honderden deportaties en een rigoureuze toepassing van de 

conscriptiewet, waarmee het allemaal begonnen was.  

 

Vrouw Weyn heeft ook heel wat overgeleverde verhalen uit die troebele tijd opgetekend. In haar 

handschriften vonden wij volgende notities: “Daer ik grootvader zooveel heb hooren van vertellen, 



dat was eenen vreeden tyt, dat de kerken gesloten waren. Dan weende grootvader altyt, als hy 

daervan vertelde, van als den eerweerden heer proost van puyvelde by hem verstoken was en des 

naghts in de groote kamer mis deed en biegt hoorde.  

En dan gingen de boeren rond het hof de wagt. En die waren gewapend met geweren, rieken en 

vorken, vlegels, tegen dat er onraed zoude gekomen hebben. Opdat de eerweerde heer dan aenstons 

langs agter zoude weggeweest hebben in de bosschen of by zyn broeder Machiel, die daer op een 

pagthof, dat aen de Heeren van Baudeloo toekwam, woonde, en geheel alleen stond, en daer by ook 

verschuylde.” 

 

“En tot in de bosschen toe wierden er kinderen gedoopt. Tot zelfs van St.-Nikolaes, onder andere 

Miedoka Verhagen, die agter grootvader zynen hof in eenen bosch gedoopt is van pater Manuel, die 

dan proost was tot Puyvelde.  

En tot St.-Pauwels heeft pater Manuel nog mis gedaen in een huys op een boeren hofste in de 

Potterstraet. En daer was eenen verborgen autaer gemaekt in den muer, achter eene groote 

ouderwetsche kleerkas. En dit hof was alsdan bewoond door eenen Vael, den vader van Jakobus Vael, 

die in den Aschhoop gewoond heeft. Op hetzelve hof waer nu de weduwe Oelbrandt woont, en daer 

heeft pater Manuel nog in ’t stilte kinderen gedoopt. En ik heb nog gehoord dat die plaets nog 

zigtbaer is in den muer daer den autaer geweest is.” 

 

“En den burgemeester van Temsche, dat was eenen Franschgezinden. En niettegenstaende hield hy 

den pastoor versteken en die was daer teenemael gerust, want niemand dagt om hem daer te gaen 

zoeken. En de kinderen tot Themsche die deden hun Eerste Komunie in eene schuer of in een huys. 

En gelyk het op vele plaetsen was in stilte en ook des nagts. Ikzelf heb nog eene oude vrouw gekend 

van Themsche, met name Konstance Colman, die had haer Eerste Heylige Komunie ook gedaen in 

dien Besloten Tyt. En de kinderen moesten met zeven, acht seffens die doen. En ieder kind moest 

alleen gaen en gekleed met hun simpelste kleederen. En de meyskens die moesten hunnen rok op 

hun hoofd trekken. En als hun imand vraegde waer zy natoe gingen, daen moesten zy antwoorden : 

Een komissie gaen doen voor myne moeder. En zoo deden de kinderen hun Eerste Komunie met 

eenige seffens. En dat duerde zoo lang als den Besloten Tyt duerde.”   


