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Herman Declerck 

Zijn afkomst 

Justus Amatus Delaleeuwe, zoon van Joannes Franciscus en Jacoba Petronilla Millevert, komt ter wereld in 
Sint Catharina Capelle op 30 augustus 1773. Hij is hun zesde kind nadat zijn ouders gehuwd waren 
omstreeks 1764. Na hem worden er nog twee kinderen geboren en in 1779 overlijdt zijn moeder op 37-
jarige leeftijd.  

Zijn vader huwt voor de tweede maal in 1782 en uit dit huwelijk worden nog zes kinderen geboren. We laten 
echter al deze broers en zusters voor wat ze zijn en concentreren ons op het verdere – fascinerende -  leven 
van Justus Amatus Delaleeuwe. 

Onder de Oostenrijkers 

 Sedert 1715 - zijn ouders en grootouders hebben het nooit anders geweten - valt Vlaanderen onder de 
Oostenrijkse Nederlanden en kennen onze streken een relatief rustige periode onder Karel VI (1685-1740) 
en Maria Theresia (1717-1780). Haar opvolger, Jozef II kreeg door zijn hervormingspolitiek vlug de bijnaam 
‘Keizer-koster’. Tegen zijn weinig diplomatieke optreden brak in 1789 de Brabantse Omwenteling uit en dit, 
samen met de Franse Revolutie die in datzelfde jaar uitbrak, gaf aanleiding tot een onrustige periode voor 
onze streken.  

Op 13 september 1789 komen patriotten die sympathiseren met de Fransen tot in Veurne nadat ze te Gent 
en Brugge de bovenhand haalden boven de Keizerlijke Oostenrijkse troepen. De toestand blijft ongewijzigd 
tot 1 december 1790 als de Keizerlijke troepen opnieuw de macht in handen nemen. 

Nu is het wachten op de Fransen die via Adinkerke tot voor Veurne komen op 30 april 1792. De magistraten 
van Veurne bevoorraden hen met eten en drinken en zonder schade aan te richten vertrekken ze terug 
richting Frankrijk. De klokken laten luiden voor de onlangs overleden Oostenrijkse Keizer Leopold II (+ 
01/03/1792) verbieden ze echter. 

Op 14 november 1792 vertrekken de Oostenrijkse troepen uit Ieper en Veurne en komen de Fransen 
opnieuw de lakens uitdelen. Zij blijven hier tot 27 maart 1793 waarna het opnieuw de beurt is aan de 
Oostenrijkers.  

Op 31 mei zijn de Fransen er opnieuw en ditmaal wordt Veurne beschoten en is er veel schade aan de 
huizen. Daags nadien zijn de Keizerlijke Huzaren er opnieuw, samen met Hollandse troepen. 

Ondertussen heeft het leven van Justus Amatus Delaleeuwe een onverwachte wending genomen. In de loop 
van 1792 heeft hij namelijk dienst genomen bij het Oostenrijkse leger! Als 19-jarige besluit hij om zijn 
geboortedorp, al zijn familieleden en kennissen achter te laten voor het onzekere en gevaarlijke bestaan 
van soldaat van een bezettende mogendheid.  

 Hij wordt ingedeeld bij de Dragonders van Latour en verdwijnt hiermee voor jaren uit zijn geboortedorp. 
Contact met zijn ouders en andere kennissen is al helemaal onmogelijk geworden nadat Vlaanderen volledig 
onder Frans bestuur komt te staan. Ondertussen blijft hij jaren naeen de ene na de andere veldtocht 
meemaken en zal hij wie weet waar allemaal beland zijn.  

De Dragonders van Latour stonden onder het bevel van luitenant-veldmaarschalk Maximiliaan De Baillet. Graaf 
Maximiliaan de Baillet was de oudste zoon van Jean-Baptiste-Alexandre-Antoine de Baillet, die in 1744 van Maria 
Theresia van Oostenrijk de titel van graaf had verkregen. In april 1792 waren de Dragonders van Latour in ieder 
geval in de streek want toen konden ze op 29 april de Fransen verdrijven die op het punt stonden Ieper in te nemen. 

Maximiliaan begon zijn militaire carrière in 1755. Hij onderscheidde zich in de Zevenjarige Oorlog onder meer in de 
Slag bij Kolin. Hij werd hierna bevorderd tot kapitein, in 1767 tot majoor, twee jaar later tot luitenant-kolonel, en in 
1772 tot kolonel. Bij de Eerste Poolse Deling kreeg hij het commando over een eenheid die Wieliczka zou bezetten. 

Hij werd in 1782 generaal-majoor en was militair gouverneur in Karinthië toen hij op de vooravond van de Brabantse 
Omwenteling naar de Nederlanden werd gestuurd. Terwijl de rest van het grondgebied onder de controle was van de 
Verenigde Nederlandse Staten, wist hij Luxemburg te behouden voor het Oostenrijks-Habsburgse regime. Van hieruit 
zou de herovering van de Zuidelijke Nederlanden worden ingezet, die eind 1790 werd afgerond. 

Een dragonder was een infanterist die zich per paard ("bereden") verplaatste en te voet ("afgestegen") vocht. De 
oorspronkelijke bedoeling was eenvoudigweg om infanterie te hebben die zich snel kon verplaatsen. Organisatie en 
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titels van officieren kwamen dan ook overeen met die van de infanterie en niet van de cavalerie. 

Tegenover echte cavalerie-eenheden waren ze in het nadeel, zodat zij zich steeds meer ook als cavalerie-eenheden 
trainden en bewapenden. Geleidelijk aan werden dragonders meer en meer als lichte en middelzware cavalerie 
ingezet. 

De naam zou afstammen van de in een vaandel gevoerde draak (dragon). Een andere verklaring is de typische 
drakenvorm die de loop van een 17e-eeuwse Franse musket gehad zou hebben en waar vooral bereden 
infanteristen mee bewapend zouden zijn geweest. 

 

Op 18 april 1797 – hij is ondertussen vijf jaar in Oostenrijkse dienst – nemen de Dragonders van Latour 
deel aan de slag bij Neuwied, Duitse stad tussen Bonn en Koblenz. 

De slag bij Neuwied 

In de vroege ochtend van 18 april bracht Generaal Hoche zijn troepen naar de rechteroever van de Rijn in de buurt 
van Neuwied en Bendorf. De Oostenrijkers openden de slag met een artillerie salvo en als reactie hierop viel de 
Franse rechterflank de Oostenrijkse linkerflank aan. Na enkele aanvallen op belangrijke posities op de Oostenrijkse 
rechterflank, bij Bendorf, wist de Franse infanterie, met behulp van enkele eskadrons lichte cavalerie, de 
Oostenrijkers op dit punt terug te dringen.  

Een aanval van de Franse cavalerie dreef de Oostenrijkers uit het dorpje Sayn (ten oosten van Bensdorf). Hoche liet 
een colonne infanterie achter de vluchtende Oostenrijkers aan gaan en deze wist zeven kanonnen en vijf vaandels 
te veroveren.  

De Franse infanterie, gesteund door artillerievuur, slaagde er in de Oostenrijkse troepen uit het dorp Zolenberg te 
verdrijven waardoor ook de Oostenrijkse linkerflank brak. 

Terwijl de Franse rechterflank de Oostenrijkse linkerflank aanviel, startte Hoche een tweede aanval op het centrum 
van de Oostenrijkse linies. Na een artilleriebombardement vielen Franse grenadiers de stellingen bij Hettersdorf aan 
en veroverden het stadje met een bajonetaanval terwijl huzaren het Oostenrijkse centrum in de linkerflank 
aanvielen. Hierdoor brak ook het centrum van de Oostenrijkse linies. 

De Slag bij Neuwied vindt plaats op 18 april 1797 en was onderdeel van de Eerste Coalitieoorlog. 35.000 
Fransen onder leiding van Generaal Louis Lazare Hoche namen het op tegen 10.000 tot 15.000 Oostenrijkers 
onder Generaal Franz von Werneck 
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De troepen op de Oostenrijkse linkerflank wisten zich te 
herstellen en enkele aanvallen van de Fransen af te 
slaan. Hoche stuurde grenadiers, dragonders en de 
huzaren naar deze flank toe. De vijfhonderd huzaren 
vochten vier uur lang met zesduizend Oostenrijkers, 
totdat de rest van het Franse leger arriveerde. De 
Oostenrijkse linkerflank brak definitief terwijl ook de 
rechterflank het begaf. 

Het Oostenrijkse leger telde drieduizend slachtoffers en 
nog eens zevenduizend werden gevangengenomen. De 
Fransen slaagden er in om zevenentwintig kanonnen en 
in totaal zeven vaandels buit te maken. De slag was een 
overweldigend succes voor de Fransen, al waren zij wel 
veruit in de meerderheid en zou een andere uitkomst 
verrassend geweest zijn. 

 

Terug thuis 

Justus Amatus was één van de zevenduizend gevangen genomen Oostenrijkse soldaten en de komende 
maanden zijn we zijn spoor terug bijster. Lang zal de gevangenschap echter niet geduurd hebben want wie 
duikt er op 22 mei 1798 op te Diksmuide? Jawel, Justus Amatus is in vrijheid en al terug in zijn 
geboortestreek. Hij heeft zijn woonplaats gekozen in Diksmuide waar hij op die datum getuige is bij een 
huwelijk op het stadshuis van Diksmuide. 

Het jaar nadien, op 18 februari 1799 treedt hij zelf in het huwelijk met Isabella Wyllie, modewerkster van 
beroep. Zij is de dochter van Petrus, landmeter, en Isabella Zants en werd geboren op 15 mei 1774 te 
Diksmuide. Op dat ogenblik is Justus Amatus hulparbeider volgens zijn huwelijksakte. 

Op 1 april 1801 krijgen ze te Diksmuide een eerste zoon, Charles Louis en op 15 maart 1803 wordt een 
tweede zoon geboren die de naam Fidèle Constantin krijgt. Deze laatste overlijdt reeds op 13 augustus 
1803.  

Ondertussen is Justus Amatus Delaleeuwe herbergier geworden te Diksmuide. Op 22 maart 1804 wordt, 
nog steeds te Diksmuide, een eerste dochter geboren die ze Anne Thérèse noemen. In 1805 wonen ze nog 
steeds te Diksmuide en is Justus Amatus nog herbergier. Dat jaar krijgen ze op 6 april een derde zoon, Aimé 
Benoit. 

In Franse dienst 

In de maanden nadien vertrekt het gezin uit Diksmuide na waarschijnlijk een nieuwe carrièreswitch van 
Justus Amatus. Hij heeft zijn herberg gelaten voor wat het is en zijn diensten aangeboden bij de Franse 
bezettende overheid om er octrooibediende te worden.  

De octrooien of patentrecht was een belasting die werd geheven in de 19de eeuw op de ondernemers. Ieder 
‘zelfstandig’ beroep of ambachtsman moest een belasting betalen. Dit had ook het karakter van een 
vergunningsstelsel. Als men de belasting had voldaan kreeg men een bewijs of het patent dat voor één jaar 
geldig was. Deze belasting was geldig tussen 1805 en 1893.  

Als octrooibediende had Justus Amatus te maken met de administratie of het innen van deze 
patentbelasting. 

We mogen aannemen dat Justus Amatus tijdens zijn legerdienst in het Oostenrijkse leger ook wat onderlegd 
raakte in andere talen en op die manier kreeg hij waarschijnlijk de opdracht van zijn werkgever zijn nieuwe 
beroep te gaan uitoefenen in andere streken van het uitgestrekte Franse Keizerrijk dat zich uitstrekte van 
Noord-Spanje tot tegen Denemarken. Zo komt het dat we hem in 1807 terugvinden in het Nederlandse 
dorpje Sint Odiliënberg, een klein forensendorp in Midden-Limburg, ten oosten van de Maas vlakbij 
Roermond gelegen.  
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Op 19 juli 1807 wordt er zijn dochter Maria Odilia geboren.  

 

Twee jaar later bevindt Justus Amatus zich nog steeds in Sint Odiliënberg als op 25 juni 1809 zijn zoon 
Joannes Wiro wordt geboren. 

 

Zijn opdracht in Sint Odiliënberg lijkt rond die tijd te zijn afgerond want opnieuw moet Justus Amatus andere 
oorden opzoeken. Het Duits dat hij leerde tijdens zijn Oostenrijkse legerdienst lijkt van pas te komen want 
hij wordt overgeplaatst naar Neuhaus in Duitsland. Deze plaats ligt in wat toen het Franse departement 
Bouches de l’Elbe was, monding van de Elbe dus. Neuhaus ligt vlakbij de Duits haven Cuxhaven en niet ver 
van Hamburg. Ook de grens met Denemarken is niet veraf. 

Daar in het verre Neuhaus werd Isabella Clara Delaleeuwe geboren omstreeks 1812. Veel langer is Justus 
Amatus niet gebleven in Neuhaus want op 13 augustus 1814 is hij terug in Diksmuide om er de geboorte 
aan te geven van zijn zoon Jean Pierre.  

Op het einde van het jaar gebeurt er een algemene volkstelling in onze streken en dus ook te Diksmuide en 
hieruit blijkt dat zijn dochter Maria Odilia er niet meer is. Mogelijk is zij overleden te Neuhaus maar daar is 
er geen bevestiging van gevonden. Wel kon deze volkstelling ons op het spoor zetten van zijn verblijf in Sint 
Odiliënberg en Neuhaus.  

Bij de Koninklijke Nederlandse Marechaussee 

Het eerste Franse Keizerrijk loopt ondertussen op zijn einde. Op 11 april 1814 heeft Napoleon 
troonsafstand gedaan en wordt hij verbannen naar Elba waar hij in februari 1815 kan ontsnappen. Nadat hij 
op 18 juni 1815 definitief verslagen wordt te Waterloo, is de Franse overheersing in onze streken verleden 
tijd en breekt de Nederlandse tijd aan. We behoren nu tot de Zuidelijke Nederlanden. 

Bij het einde van de Franse bezetting is Justus Amatus ook zijn Franse werkgever kwijtgespeeld en kiest hij 
meteen eieren voor zijn geld. Hij biedt zijn diensten aan bij de Nederlandse overheid en gaat op 1 juni 1816 
in dienst bij de Koninklijke Marechaussee als brigadier te paard. Op zijn stamkaart zien we enkele gegevens 
die een beeld geven van de fysieke kenmerken van Justus Amatus. Hij heeft een lengte van 5 voeten en 5 
duimen wat ongeveer overeenkomt met 1,60 meter. Hij heeft een rond aangezicht, een hoog voorhoofd, 
grijze ogen, een dikke neus, een normale mond, een ronde kin, bruin haar en bruine wenkbrauwen.  
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Kort voor zijn indiensttreding is te Diksmuide nog zijn dochter Isabella Clara op 4-jarige leeftijd overleden op 
26 maart 1816. 

Het Corps de Maréchaussée werd op 26 oktober 1814 door Willem I opgericht ter vervanging van de Franse 
gendarmerie. Omdat de term "gendarmerie" na de Franse bezetting te beladen werd geacht, noemde Willem 
het nieuwe korps "maréchaussée" (De eerste benaming voor de gendarmerie in de middeleeuwen). De 
marechaussee was ondergebracht bij de landmacht. De taken waren destijds het verrichten van politietaken 
voor de krijgsmacht, en civiel politiewerk als onderdeel van de rijkspolitie. 

Een nieuwe werkgever, een nieuw hoofdstuk in het leven van Justus Amatus en zijn gezin. Om de nieuwe 
grenzen te bewaken krijgt hij zijn standplaats in de dubbelgemeente Roesbrugge-Haringe. Roesbrugge was 
na de Franse revolutie een administratief centrum geworden. Het was hoofdplaats van een canton en kreeg 
een vredegerecht. Tot in de tweede helft van de 20ste eeuw waren er nog belastingkantoren, rijkswacht, 
douane en brandweer gevestigd.  

Het gezin vestigt zich in Haringe waar op 6 augustus 1817 zijn echtgenote Isabella Wyllie overlijdt. Op 16 
februari 1818 overlijdt ook de 13-jarige zoon Aimé Benoit te Roesbrugge. Justus Amatus blijkt te zijn 
verhuisd na het overlijden van zijn echtgenote.  

Op 1 april 1818 hertrouwt Justus Amatus met de amper 17-jarige Maria Theresia Seraphina Deschuytter. Op 
dat ogenblik is Justus Amatus 45 jaar! Zijn echtgenote is geboren te Proven als dochter van Pieter en Maria 
De Kervel. Reeds op 2 december 1818 krijgen ze te Haringe een zoon, Augustus Amatus. 

Op 1 juni 1820 loopt de diensttijd van Justus Amatus Delaleeuwe bij de Nederlandse Koninklijke 
Marechaussee ten einde en gaan hij, zijn echtgenote en hun zoon te Veurne wonen in de Vestenstraat 11. 
Daar zal Justus Amatus op 11 april 1824 om 3 uur in de namiddag overlijden. Een rijk gevuld leven komt na 
51 jaren aan zijn einde. 

Naar Nederlands-Indië 

 Na het overlijden van Justus Amatus is het niet duidelijk of zijn echtgenote Maria De Schuytter te Veurne 
bleef wonen met haar eigen zoon. Haar twee stiefkinderen uit het eerste huwelijk van Justus Amatus met 
Isabella Wyllie woonden mogelijk te Diksmuide waar ze op latere datum (in 1831 en 1838) huwden. Zij zal 
echter in 1831 hertrouwen te Poperinge waar ze op dat ogenblik woonde en er dienstbode was. Wat er 
gebeurde met haar zoon Augustus Amatus Delaleeuwe, geboren in 1818, is niet teruggevonden. 

Dan blijft er nog Joannes Wiro die bij het overlijden van zijn vader 15 jaar is. Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en net als zijn vader is hij niet bang van een beetje avontuur. Zijn vader was nog niet overleden en 
waarschijnlijk gebeurde het door zijn toedoen, als hij op 26 juni 1823 kadet wordt in het Nederlands leger 
met een engagement voor 8 jaar. Hij is dan 14 jaar. Op 21 februari 1826, op 17-jarige leeftijd wordt hij 
ingedeeld als soldaat bij de Infanterie. Ze beschrijven dan zijn lichamelijke kenmerken: een lengte van 1 el 
en 4 palmen wat overeenkomt met ongeveer 1,40 m (!), een ovaal aangezicht, een hoog voorhoofd, blauwe 
ogen, normale neus, middelmatige mond, een ronde kin, blond haar en blonde wenkbrauwen. Op 30 
augustus engageert hij zich dan voor zeven jaar. 

 



25 

 

 

Op 6 november 1826 vertrekt de 17-jarige Joannes Wiro Delaleeuwe aan boord van het schip ‘Fredrik’ met 
bestemming Nederlands Oost-Indië, een boottocht van verschillende maanden. Van het Suezkanaal is nog 
geen sprake en bijgevolg gaat de tocht zuidwaarts rond het Iberisch schiereiland naar Kaap de Goede Hoop, 
Zuid-Afrika. Dan gaat het dwars over de Indische Oceaan met als eindbestemming Java, eiland van de 
huidige republiek Indonesië.  

Toen was Java echter onderdeel van Nederlands Oost-Indië en was de toestand er sedert 1825 zeer 
onrustig door het uitbreken van de zogenaamde Java-oorlog. De Java-oorlog duurde van 1825 tot 1830 en 
was wellicht de felste en langdurigste oorlog die Nederland heeft gevoerd om zijn gezag als koloniaal 
overheerser in Nederlands-Indië te kunnen vestigen.  

Joannes Wiro zal nooit meer terugkeren naar Nederland. In 1829 werd het expeditionaire leger waartoe hij 
behoorde, teruggezonden naar Nederland. Van de 3145 man die in Batavia (= nu Jakarta) waren 
aangekomen, keerden er slecht 1058 terug. Joannes Wiro was niet gesneuveld maar hij verkoos blijkbaar 
een nieuw leven op te bouwen in het verre Java. Hij zal er een inlandse vrouw leren kennen hebben. In die 
tijd was het wel niet toegelaten te huwen met een inlandse vrouw maar Joannes Wiro zal zich daar niets van 
hebben aangetrokken.  

Op 15 juli 1846 kreeg hij te Makassar (Zuid Sulawesi – Indonesië) bij een onbekende vrouw een zoon Johan 
August De la Leeuwe. Die zou later driemaal huwen en zorgen voor een nageslacht De la Leeuwe in 
Indonesië. 

Tot slot: Joannes Wiro De la Leeuwe is overleden op 24 april 1848 te Bima, de grootste stad op het oostelijk 
schiereiland van Soembawa, Indonesië. 

Bronnen  

- Parochieregisters, burgerlijke stand 

- Volkstelling 1814 Diksmuide 

- Nationaal Archief Den Haag 

- Doopregister Sint Odiliënberg op www.familysearch.org  
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