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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

III

Een woord vooraf.
De diepe indruk, welken de Fransche revolutie teweegbracht door ruw geweld en
dwingelandij, oorlogen, geldafpersingen en eene overstelpende menigte van elkaar
verdringende wetten, kerkvervolging en omverwerping van den geheelen
maatschappelijken toestand, is nog altijd levendig, en zal, niettegenstaande stoom
en electriciteit, vele uitvindingen, uitbreiding van verkeer, verbeterd onderwijs,
volmaking der wetgeving, enz., welke in de 19. eeuw door eene nieuwe omwenteling
in de maatschappij veroorzaakt zijn, zeker niet geheel door de eerstvolgende
geslachten vergeten worden.
Dit tijdperk werd bestemd voor het III. stuk onzer Bijdragen. De hier en daar
gevonden aanhalingen uit pastoor VAN POSTEL'S handschrift, beginnende met Januari
1781, wekten daartoe op, maar... dit merkwaardig boek is zoek.
De oudheidkundige notaris MARTIN JANSEN zegt in de Maasgouw 1880 blz. 306,
dat het toen aanwezig was op de pastorie; hetzelfde maandblad 1888 blz. 26 en
HABETS' Geschiedenis van het bisdom II (1890) blz. 16 vermelden dit ook.
Laatstgenoemde gebruikt het gedeelte 1792-1798 als leiddraad van zijn verhaal der
gebeurtenissen tijdens de Fransche revolutie te Venlo, in het nog onuitgegeven IV.
deel dezer Geschiedenis blz. 38-62. In 1891 nog is een afschrift gegeven van alles
wat het Minderbroedersklooster te Venlo betreft. De nasporingen naar 't origineel
bleven echter vruch-
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teloos. Toen werd al wat te vinden was, verzameld, waarbij twee verschillende
fragmentarische afschriften veel dienst bewezen. De kopie was gereed voor de pers,
en zie, daar verraste ons een bericht van het bestaan van een nauwkeurig afschrift
van het geheele handschrift. Een nieuwe bewerking werd noodig geacht, de vertraging
in de uitgave zou door de meerdere volmaaktheid dubbel vergoed worden.
Het werk, dat U thans wordt aangeboden, is om verschillende bezwaren in eene
meer hedendaagsche spelling en (gedeeltelijk) stijl gesteld; de noodige ophelderingen
en aanteekeningen, ook van elders, zijn ter plaatse tusschen () ingelascht. Eenige
tekst had wegens veroudering enz. kunnen gespaard blijven, maar de voorkeur werd
gegeven aan een compleet werk.
Aan allen die hebben bijgedragen, maar vooral aan den kundigen en zeer
verdienstelijken rijksarchivaris A.J.A. FLAMENT te Maastricht, onzen oprechten dank.
H.U.
VENLO, Juni 1911.
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Toelichting.
In de 18. eeuw ondergingen zeden en gewoonten belangrijke veranderingen. De oude
staatsinrichting werd bijna ongemerkt omgezet, het despotisme won veld, de grooten
leefden in buitengewone weelde en wellust; in verschillende landen ontstond een
anti-katholieke beweging. Friedrich II, Jozef II en Katharina van Rusland ijverden
zeer om nieuwe en vrijere denkbeelden in te voeren, vooral de tweede der genoemden
toonde zich een hevige tegenstander van het oude, zelfs met schending der heiligste
verdragen.
Omtrent het midden der eeuw begonnen de Fransche zeden en gewoonten eenen
merkelijken invloed in ons land uit te oefenen, in levenswijs, kleeding en manieren
trachtte men ze na te bootsen; waartoe de boeken van Voltaire, Rousseau, Montesquieu
enz. veel bijdroegen, doordien deze, wegens de daar bestaande censuur, veel in
Holland werden gedrukt; de zedeloosheid en godsdienstige verslapping drongen nu
nog verder tot den middenstand door.
De handel met Amerika bracht ook nieuwe beginselen van vrijheid en gelijkheid
op het contingent. Dan nog was in Frankrijk de wanorde der geldmiddelen een der
groote drijfveeren welke aanleiding gaven tot de omwenteling van 5 Mei 1789.
Te verwonderen is 't dus niet, dat de menschen van alle standen onder den invloed
dezer verderfelijke omstandigheden raakten, en eindelijk in staat waren tot het
bedrijven van gruwelen welke de Fransche revolutie te aanschouwen heeft gegeven.
Het is ook niet te verwonderen dat in de woelige tijden sommige kloosterlingen
en priesters, die hun staat zonder roeping aanvaard hadden, het klooster ontvluchtten
of hunne priesterlijke waardigheid verloochenden, en ook niet dat er aan roeping en
stand ontrouw werden, die met de beste bedoelingen begonnen waren.
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Wat in alle tijden mogelijk is, omdat èn de priester èn de kloosterling, door zijn toog
of zijn pij niet van zijn vrijen wil wordt beroofd, waardoor hij vroom kan blijven
met Gods hulp, maar ook kan zondigen tegen Gods wil en met versmading van Gods
bijstand; dit zal in woelige tijden meer gebeuren dan in rustige, omdat de woeling
van buiten niet zonder invloed blijft op de woeling van binnen.
Voorts is 't zeker nuttig om van hetgeen in de Kroniek wordt aangetroffen, vooraf
een beknopt overzicht te nemen van de toestanden in de landen om ons.
1781. De vestingen Venlo en St. Stevensweert en het ambt Montfort (behalve
Swalmen en Elmpt) behoorden volgens art. 18 van het derde Barrière-tractaat van
15 November 1715 tot de Generaliteit van de Republiek der Zeven vereenigde
Nederlanden (Friesland, Groningen, Overijsel, Gelderland, Utrecht, Holland en
Zeeland). (Obbicht was bij het tractaat van Fontainebleau, 8 November 1785, door
Oostenrijk aan de Staten-Generaal afgestaan en bij het Staatsch-Overkwartier
gevoegd.) Eenige der voornoemde plaatsen lagen als eene oase afgezonderd, omringd
van vreemd gebied; b.v. Venlo werd begrensd ten noorden, oosten en westen door
het Pruisisch Overkwartier van Gelderland, ten zuiden door Gulik.
WILLEM V had bij zijn meerderjarigheid, in 1766, het stadhouderschap aanvaard.
Hertog LODEWIJK ERNST van Brunswijk-Wolfenbuttel, die zijn tweede voogd was
geweest, en als opperbevelhebber van het leger hier te lande was aangesteld, behield
ongelukkigerwijs nog lang een te grooten invloed op het regeerbeleid, wat tweespalt
teweegbracht.
Toen de Noord-Amerikaansche vrijheidsoorlog in 1775 begon, had Hollands
handel in Amerika groot vertier. Engeland verklaarde in 1780 aan de Republiek der
Nederlanden den oorlog wegens sluikhandel, waardoor de Amerikanen in 't geheim
ondersteund werden. Onverhoeds hadden de Engelschen in Januari 1781 reeds 200
Nederlandsche koopvaardijschepen, met eene waarde van 15 millioen beladen, in
hun havens gebracht; West-Indië ging ook met vele koopvaardijschepen voor
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de Republiek verloren. In Augustus van hetzelfde jaar had de slag bij Doggersbank
plaats. Bij den vrede van 1784 te Parijs gesloten, kreeg de Republiek alle bezittingen
terug. Onder de bevolking bleef eene ontevredenheid over den Stadhouder heerschen,
omdat hij niet genoeg zorgde voor konvooi of gewapend geleide van oorlogsschepen.
1784. België, waaronder een deel van het tegenwoordig Limburg, nl. de vroegere
Spaansche landen van Overmaas, Valkenburg, Daelhem en 's-Hertogenrade,
grootendeels thans Nederlandsch, en een deel van het voormalig Spaansch
Overkwartier van Gelderland, was bij het tractaat van Rastadt (6 Maart 1714), van
Baden (7 Sept. 1714) en het 3. barrière-tractaat (15 Nov. 1715) aan het Huis van
Oostenrijk overgegaan1. De Duitsche Keizer, KAREL VI, had zijn oudste dochter
MARIA THERESIA bij pragmatieke sanctie (staatsverdrag) als troonopvolgster
verklaard; zij aanvaardde de regeering in 1740.
Na haar zacht bestuur volgde in 1780 haar zoon JOZEF II, die veel nieuwigheden
wilde invoeren. Hier verlangde hij ontruiming der grensplaatsen, welker bezetting
aan de Republiek der Zeven Provinciën was toegewezen. Deze, die altijd bevreesd
was voor de macht van Frankrijk, had namelijk bij het Barrière-tractaat het recht
verkregen om bezettingen in de vestingen te leggen aan de Fransche grenzen (Namen,
Doornik, Meenen, Veurne, Waasten, Yperen, het fort Knocke en Dendermonde).
JOZEF was niet gemakkelijk te bevredigen. In 1781 verlangde hij de vrije vaart op
de Schelde, welke sedert den vrede van Munster (1648) gesloten was, en twee jaren
later afstand van Maastricht.
Het eerste gelukte hem, maar de twee laatste eischen werden niet zoo gemakkelijk
ingewilligd. Naar aanleiding van het schieten op een schip onder Oostenrijksche
vlag, dat tijdens de onderhandeling zich aan onderzoek wilde onttrekken, zond JOZEF
een leger naar de grenzen der Zeven Provinciën. Venlo is toen in staat

1

Zie de belangrijke verhandeling over het ontstaan der provincie Limburg door J.J. de Wit en
A.J.A. Flament, in de Public. 1911 blz. 104.
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van beleg verklaard geweest. Door bemiddeling van Frankrijk werd in 1785 te
Fontainebleau vrede gesloten. Hij liet zijn aanspraken varen tegen afstand van Lillo
en Liefkenshoek, benevens 9 ½ millioen gulden, waarvan Frankrijk meer dan de
helft moest betalen.
1785. Met den binnenlandschen toestand was 't in de Zeven Provinciën niet beter
geworden. Over de verwaarloozing van leger en vloot werd geklaagd, 'twelk meest
aan den Hertog van Brunswijk werd geweten, die zich in 1782 reeds teruggetrokken
had, als gouverneur te 's-Bosch was gaan wonen en in 1784 ontslag nam.
Allengskens werd de strijd der partijen, de Prinsgezinden en Patriotten, vinniger
(men herinnere zich o.a. de vervolging wegens Oranje-samenzwering tegen Kaat
Mossel te Rotterdam, 1785, enz.). De Vroedschappen en de Provinciale Staten,
behalve Gelderland, beperkten de bevoegdheid van den Prins; de Staten van de
provincie Holland schorsten hem in 1786 als kapitein-generaal, waarna hij zich te
Nijmegen ging vestigen. Hevig waren de tooneelen in verschillende plaatsen. Toen
zijne gemalin in Juni 1787 zich naar 's-Hage wilde begeven, om eene omwenteling
te bewerken, werd zij niet doorgelaten, waarop haar broeder de Koning van Pruisen
een leger, onder bevel van den regeerenden Hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel,
zond om den Hollanders in hun land de wetten te stellen.
De Oranjegezinden begonnen zich te wreken, vele Patriotten verlieten het Land,
vestigden zich in Zuid-Nederland en Frankrijk. De Pruisen vertrokken in 1788; eene
amnestie werd verleend, de Prins werd hersteld. Staatsch Noord-Brabant, de Staatsche
landen van Overmaas en het Staatsch Overkwartier van Gelderland. alsmede het
tweeheerig Maastricht, behalve 's-Hertogenbosch, bemoeiden zich minder met die
burgertwisten. De Katholieken neigden naar de zijde der Patriotten, omdat deze partij
de omverwerping der anti-katholieke Republiek beoogden. De uitgeweken Patriotten
bleven met die in Holland uitzien naar een gunstig oogenblik. Toen de Erfprins (later
koning WILLEM I)in 1791 eene Pruisische koningsdochter huwde, nam de wrevel
tegen
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Oranje weer toe, maar de komst der Franschen deed langzamerhand de partijschap
verdwijnen.
1789. Groote onlusten ontstonden in Oostenrijksch-Nederland wegens de door
JOZEF II gemaakte hervormingen, welke de geestelijkheid, den adel en het volk
grootendeels mishaagden. Zoo verbood hij den bisschoppen zekere betrekkingen
met den H. Stoel te onderhouden, hij hief kloosters op en maakte van de Hoogeschool
te Leuven een algemeen Seminarie; den bevoorrechten adel joeg hij tegen zich in 't
harnas, en bij het Burgerlijk bestuur bracht hij veranderingen in het regeeringstelsel,
indeeling der provinciën en de rechtspleging.
De Staten deden vertoogen, en bij den Vorst geen gehoor vindende, weigerden zij
het heffen der belastingen. Het liep zoo ver, dat de Keizer van zijne rechten op
Oostenrijksch-Nederland vervallen werd verklaard en den 27. October 1789 zijn
leger bij Turnhout werd verslagen; het heele land raakte in opstand, binnen weinig
tijds waren geen uitheemsche troepen meer binnen het gebied. In het volgend jaar
moest LEOPOLD II, broeder en opvolger van den intusschen (20 Februari 1790)
overleden Keizer, legers zenden voor aleer de vrede kon hersteld worden.
In 1789 brak te Parijs de revolutie uit De Franschen verklaarden in 1792 aan keizer
FRANS II, opvolger van LEOPOLD II, den oorlog en veroverden de Oostenrijksche
Nederlanden. Den 21. Januari 1793 werd de Fransche koning LODEWIJK XVI, den
16. October zijne gemalin MARIE ANTOINETTE en vele anderen naar het schavot
geleid. Den 1. Februari van hetzelfde jaar verklaarde de Conventie den oorlog aan
den Koning van Engeland en aan den Stadhouder WILLEM V. De Franschen hadden
in 1792 reeds België bemachtigd, het leger van DUMOURIEZ was al doorgedrongen
tot Crefeld, Venlo werd omringd. Hier was de bezetting reeds den 25. December
grootendeels vertrokken. Den 11. Februari 1793 rukten 5000 Pruisen (van de
geallieerden) de stad binnen. Den 13. Maart werd de vesting hevig gebombardeerd.
Te Neerwinden, in de provincie Luik, werden de Franschen den 18. Maart verslagen,
de bondgenooten heroverden België en de Franschen
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moesten zich binnen hunne grenzen terugtrekken. In 1794 overwonnen zij België
opnieuw, belegerden weer Venlo in October; er werd gecapituleerd. Van hier trok
toen het Fransche leger naar den Rijn; PICHEGRU naar Nijmegen, dat den 4. November
door de geallieerden ontruimd werd; 19 graden koude begunstigden zijnen verderen
tocht Holland in.
Onze Stadhouder, ziende geen weerstand te kunnen bieden, vertrok 18 Januari
1795 naar Engeland, de Bataafsche Republiek overlatende aan de Staten-Generaal.
Vijf weken later waren de Vereenigde Nederlanden geheel door de Fransche troepen
bezet; den 16. Mei 1795 werd vrede gesloten en 1 October werden Holland en België
ingelijfd.
De Franschen erkenden de Republiek op voorwaarden: ons Land moest
Staats-Vlaanderen en Limburg afstaan, 100 millioen oorlogskosten betalen, eene
groote hoeveelheid krijgsbehoeften verschaffen, en tot overmaat van ramp bleven
25000 Fransche soldaten in onze vestingen, op onze kosten, in garnizoen liggen.
Nu wij Franschen waren geworden, dient onze aandacht ook nader gevestigd op den
toestand daar te lande.
Venlo kwam in 1794, tijdens de Nationale Conventie (1792-95) onder hun macht.
Door de ontzettende oorlogskosten, waartegen de schatten door de bedwongen staten
opgebracht, niet voldoende opwogen, was de staats-geldkist tot den bodem geledigd,
de jaarlijksche interest der schuld was tot 250 millioen gestegen en het kapitaal tot
5 milliarden. Er waren voor 47½ milliard aan assignaten vervaardigd, welke in
Februari 1796 slechts 29% koers hadden, zoodat men voor 100 livres aan assignaten
ongeveer ¼ livre aan baar geld ontving.
De Nationale Conventie werd door een Corps legislatif vervangen, waarbij de
uitvoerende macht van de wetgevende gescheiden werd. De eerste, het Directoire
exécutif (1795-99), bestond uit 5 leden. Het geheel wetgevende lichaam telde 750
leden, waarvan de 500 jongsten een raad vormden ‘le conseil des cinq cents’, die het
initiatief der wetten had. Deze werden eerst
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geldig als ze door de andere 250, ‘le conseil des anciens’, waren goedgekeurd.
(14. Februari 1796 kreeg Venlo's bestuur ontslag, en werd het Hooge Gerechtshof
aldaar opgeheven.)
Het Directoire verving de assignaten door zoogenaamde ‘mandats territoriaux’,
welke een bepaald aandeel der nationale goederen vertegenwoordigden en op elk
tijdstip konden ingewisseld worden; de waardelooze assignaten werden tegen 1%
ingewisseld, en het nieuwe papieren geld op eene koerswaarde van 18% gesteld, wel
een bewijs, dat de Regeering zelve geen groot vertrouwen stelde in het nieuwe
betaalmiddel. In Februari 1797 werden alle nog in omloop zijnde assignaten en
mandaten waardeloos verklaard en in September van dat jaar werd de staatsschuld
getiërceerd. De Regeering erkende slechts een derde gedeelte er van als rentegevende
werkelijke schuld, de beide andere gedeelten waren zoo goed als zonder waarde. Het
was dus een bankroet van een belangrijk deel.
Hoe de ingezetenen werden uitgemergeld door belastingen, de godsdienst, kloosters
en kerken te lijden hadden, wordt door VAN POSTEL in bijzonderheden medegedeeld.
Na het Directoire volgde het Consulaat (1799-1804): BONAPARTE, eerste consul,
met CAMBACÉRÈS en LEBRUN. De consulaire constitutie van 24 December 1799,
werd den 1. October 1801 gevolgd door eene nieuwe staatsregeling in Nederland.
Den 1. Juli 1801 sloot NAPOLEON het Concordaat met den Paus, dat 11 April 1802
door het Wetgevend Lichaam werd goedgekeurd. In 1803 werden eenige Staten van
het Duitsche Rijk op den Rijksdag te Regensburg geseculariseerd en gemediatiseerd,
dat is eene regeling met de verschillende landen gemaakt, waarbij de vrije steden,
prinsdommen en andere staten van geestelijke waardigheidsbekleeders en instellingen
(abten, abdijen, proosten, kloosters enz.) onder wereldlijke vorsten werden gesteld
en de geestelijke goederen in wereldlijke veranderd.
Den 18. Mei 1804 werd het keizerschap afgekondigd en den 12. September kwam
NAPOLEON te Venlo de Floddergats (vroeger Kloosterstraat) verheffen tot
Keizerstraatje.
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Sedert 1795 heette Noord-Nederland (zonder Limburg) Bataafsche Republiek,
waarvan de uitvoerende macht berustte in handen van eenen Raad van 5 leden.
NAPOLEON scheen, naar Frankrijks voorbeeld, alom de eenhoofdigheid in de regeering
te willen herstellen en benoemde R.J. SCHIMMELPENNINCK in 1805 voor 5 jaren tot
raadpensionaris, hoofd der uitvoerende macht. Een jaar later nam NAPOLEON,
SCHIMMELPENNINCK'S gezichtsverzwakking te baat om zijn broeder LODEWIJK tot
koning van Holland te benoemen. Deze raakte in onmin met zijn keizerlijken broeder,
omdat hij het continentaal stelsel (uitsluiting van Engeland) niet streng genoeg
handhaafde, en, de kwellingen moede, trad hij in 1810 ten gunste van zijn zoon af.
De Keizer daarmee niet instemmende, lijfde Holland bij Frankrijk in.
In 1813 was 't met NAPOLEON uit, hij werd naar Elba verbannen. Den 30. November
kwam prins WILLEM uit Engeland terug en werd als souvereine vorst der Nederlanden
uitgeroepen.
Engeland was van 1795 tot 1815 bijna altijd in oorlog met Frankrijk. In 1795
verklaarde het den oorlog aan de Bataafsche Republiek, waarbij deze alle
buitenlandsche bezittingen, behalve Java, in 't volgend jaar werden ontnomen. De
Engelschen, vereenigd met eene legerafdeeling Russen, landden in 1799 te Helder,
om den invloed van Frankrijk te breken, maar werden bij Bergen, niet ver van
Alkmaar, door generaal BRUNE overwonnen, en trokken af.
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Joannes Chrysostomus van Postel,
Antwerpenaar, was onderpastoor te Venlo en volgde hier, bij verplaatsing van pastoor
TIMOTHEUS VAN DEN BROECK, dezen in 1788 op. Hij was de voorlaatste pastoor uit
de abdij van Averbode (bij Diest), het Premonstratenser-klooster in Brabant, dat in
1295 van ridder GOZEWIJN van Milne (Millen bij Sittard) de tiende (tiende gedeelte
der opbrengst van veldgewas) van Venlo verkreeg, waaraan het patronaat (recht tot
benoeming van den pastoor en voorstelling aan den bisschop) der St. Martinuskerk
verbonden was, welk recht de abdij tot de Fransche revolutie behouden heeft, met
onderbreking der jaren 1599 tot 1644.
Te oordeelen naar zijn Dagboek, getiteld ‘Het Nieuws binnen en omtrent de stad
Venlo voorgevallen’, was de Pastoor een gemoedelijke Brabander, met opgeruimd
humeur; hij heeft meermalen kwinkslagen veil, niettegenstaande de vele plagerijen
en kwellingen der wetgevers. Hij is den 23. Januari 1798, met zijn kapelaans, uit de
pastoreele woning gezet en overleed den 5. Juni 1800, in den ouderdom van 57 jaren,
ten huize van den blauwverver PETER MINGEN in de Peperstraat; het lijk werd in
stilte te Blerick begraven. Toen de Municipaliteit dit vernam, zond zij den adjoint
ALOYSIUS VAN BAERLE daarheen, om het lichaam te doen opgraven en naar de stad
over te brengen, alwaar het den 8. vóor het hooge altaar in het middenpand der
parochiekerk werd ter aarde besteld.
P.S. Een kantteekening van den geschiedvorscher wijlen pastoor ALB.
WOLTERS, Venlonaar, in zijn KEULLER'S Geschiedenis bladz. 195, bij het
gevangennemen van kapelaan GRAVEN op 27 Mei 1798, luidt: ‘Pastoor
J.C. VAN POSTEL heeft in 1798 te Maastricht gevangen gezeten in het
vroegere Cellitenklooster, van waar in 1797 de broeders den 22. Januari
verjaagd waren (Arch. du Limbourg IV 439.)’
En toch heeft pastoor VAN POSTEL tot einde Juni zijn Dagboek vervolgd.
De vermelding van WOLTERS te controleeren is tot heden niet gelukt, en
wat hij bedoeld met ‘Arch. du Limbourg’ (archief of archéologie) is niet
te gissen.
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Het nieuws binnen en omtrent de stad Venlo
voorgevallen, beginnende met het jaar 1781,
door J.C. van Postel, pastoor te Venlo.
Januari 1781.
Den 14. was het koud, de Maas zat vast.
21. 's morgens is het eerste bataljon van BOUQUET naar Leiden vertrokken.
25. arriveerde een bataljon van DUNDAS' Schotten.
26. werd het generale pardon door den generaal gepubliceerd.
27. vertrok het tweede bataljon van BOUQUET, ook naar Leiden.

Februari.
Den 2. (vrij uit 't Latijn) 's morgens kwam de fiscus VAN DEN BROECK bij den Pastoor
(TIM. VAN DEN BROECK) met de ordonnantie van regeeringswege, om gezamenlijk
den 14. in de parochiekerk plechtig te bidden, evenals de Hervormden. Den volgenden
dag meldde de Pastoor dit aan den Bisschop (PH. D. VAN HOENSBROECK). De fiscus,
of momboir fiscaal, had beloofd voormeld stuk met onderteekening der regeering
Maandag den 5. te zenden; maar dien dag hebben wij niets gezien noch ontvangen.
6. (lat.) kwam HEERKENS, griffier van het Hof, vanwege den Raad met de
boodschap, dat het niet de gewoonte was een ordonnantie op schrift te geven. De
Pastoor antwoordde: het is ook niet de ge-
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woonte, dat mij iets dergelijks door den Raad wordt aangekondigd. Daarmee vertrok
hij tevreden.
7. (lat.) ontving de Pastoor omstreeks 6 uur 's avonds eenen brief van den Bisschop,
inhoudende: de Pastoor zou zich naar de vorige opdracht regelen, en als de Raad in
verzet zou komen, moest hij antwoorden, dat de Hoogmogende Heeren daaromtrent
geraadpleegd zijn, en hun antwoord iederen dag verwacht wordt. Niemand van den
Raad of der overheidspersonen liet zich meer op de pastorie zien. Geen bidstond is
op dien dag in de Hervormde noch in de andere kerken gehouden. (De Hoogmogenden
behandelden het request van den Bisschop den 28. Res. 215.)

Maart.
Den 1. (lat.) brachten twee Minderbroeders van Roermond den Pastoor het antwoord
van de Hoogmogenden, om het den Voorzitter van den Raad (FOURNIER) en de
overige leden ter hand te stellen. De Pastoor bracht het persoonlijk aan den Voorzitter.
30. is het generaal pardon verlengd tot 1 Juli, en is door de militairen
rondgetrommeld.
31. werd dominee SMITMAN begraven, nobis tribus praesentibus (terwijl wij drie
tegenwoordig waren). Er ontstond twist onder de officiers der konstabels en Schotten
om de preferentie; deze is door den commandant, generaal WEINHUYSEN, aan de
konstabels toegewezen; desniettegenstaande drongen de Schotten zich. voor, maar
alle konstabels dankten en retireerden.

April.
Den 12., zijnde Witte-Donderdag, is eene vrouw (van den dienaar CORNELIS JANSSEN,
K.) op het Maasschriksel, met doorgesneden hals gevonden en ik, kort voor dat het
publiek was, daar komende, heb haar dood gevonden en gezien.
17. is zij 's nachts door haren man stil op het kerkhof (tot 1819 bij de St.
Martinuskerk) begraven, omtrent het baarhuis.
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Mei.
Den 25. zijn te Blerick 15 huizen afgebrand (in de Groote straat, K.).

Juni.
Den 18. heeft de Bisschop van Roermond eene ordonnantie gezonden, dat alle
vicarissen en benificianten der Hooge kerk het koor moesten frequenteeren, sub
poenae arbitraria (op te bepalen boete). - Den 20. heeft de Pastoor ze in de sacristie
voorgelezen.

Juli.
Den 6. was het koopdag bij schepen THYSSEN.
11. heb ik een jood van 18 jaren, genaamd ABRAHAM SAMUËL, gedoopt, en werd
genoemd FRANCISCUS LUDOVICUS ESSER; hij was aangenomen voor Batavia en is
denzelfden dag vertrokken.
17. zijn de edelmogenden GEIBRINCK en DE SWARTSENBORG op de pastorie
geweest met alle stafofficiers.
25. was de eerste die aan den (rooden, K.) loop stierf, in het hospitaal, WILLEM
PETERS, geboortig van Venlo, soldaat van DUNDAS, en is denzelfden avond op het
kerkhof stil begraven.

Augustus.
Den 2. lagen beide voorslagen van de Maasbrug tegen elkander (de brug bestond uit
aken; voorslagen zijn de beide uitersten), wegens het kleine water.
16. kwam burgemeester VORSTERMAN ons aanzeggen, dat wegens de ziekte,
niemand in de kerk mocht begraven worden.
Dienzelfden dag voor 1 uur heeft het Hof het plakkaat van 1779 vernieuwd en op
alle poorten doen aanslaan, en heeft eene ordonnantie gegeven, dat het kind van
schepen THYSSEN, den 15. dezer in de Moederkerk begraven (Nota: in het bijwezen
van schepen THYSSEN en raadsheer RICHARDT), zoude ontgraven en op het kerkhof
gelegd worden.
17. is dat plakkaat van het Hof nog aan den Pastoor geïnsinueerd (gerechtelijk
beteekend) en om
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te geheugen en te gedoogen de ontgraving van dat kind, op poene van 50 goudgulden.
- Dat kind is 's avonds om half 8 ontgraven, nobis insciis (buiten ons weten) en door
twee doodgravers, JAN en LAMBERT, op het kerkhof begraven; de bode van het Hof,
SKÈNE, was present.
18. Zuster FRANCISCA HOEKHENS, moeder van het klooster van den H. Geest, aan
die ziekte overleden zijnde, is aan de Zusters door den stadsbode geordonneerd het
dood lichaam op het kerkhof der stad te begraven, de weesmeisjes hebben haar
gedragen, en 't is door den heer Pastoor omtrent den avond op het algemeen kerkhof
begraven, onder het venster langs de pastorie.
19. kwam burgemeester VORSTERMAN na 3 uur aanzeggen, dat de processie niet
op den gestelden dag naar Kevelaer zou gaan, om de dysenterie, maar moest uitgesteld
worden tot verder order. Dan is dezelfde dat gaan zeggen aan den koster CASPAR
HERMANS, die gelast werd het te gaan zeggen aan den concionator (preeker) NICOLAUS
ROMPEN, om dit na zijn sermoen te publiceeren, daar in de Moederkerk in de 2
sermoenen de processie gepubliceerd was op den gewoonlijken dag.
20. is ons het plakkaat van het Hof door den bode SKÈNE gebracht.
21. om 11 uur kwam de stadsbode THEODOOR FRANSSEN, in naam van den
Magistraat, den Pastoor zeggen om eens naar het stadhuis te komen, maar heeft niet
willen gaan op het zeggen van kapelaan VAN POSTEL, die om reden zeer insisteerde
(aandrong) van zulks niet te doen. Een weinig na 12 uur kwam secretaris
OPDENOORDT, gecommitteerd van den Magistraat, zeggen: de heeren doleeren
(klagen) zeer dat de heer Pastoor, zoo vriendelijk verzocht zijnde, niet had willen
komen; de Pastoor heeft het wel gemeend, maar was door den oudsten kapelaan
gedetourneerd; de Pastoor kon dan zien en goedspreken voor de gevolgen; niet eens
een gevolg noemende, en is zoo afgereisd. Wat commissies!
Denzelfden dag is 's avonds om half 8 vrouw FONTEYN,
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in de Nieuwstraat, gestorven. CASPAR BERNAERTS, lijkenbidder, is ons met eenen
gebuur komen vragen, wanneer dat lijk moest begraven worden. Ons antwoord was:
morgen avond om half 7. CASPAR ging dit VORSTERMAN zeggen. Deze gaf orders
het 's morgens kwartier voor 7 te begraven. Wij vroegen die orders in schrift, en dat
CASPAR ons die kon brengen, maar dit heeft VORSTERMAN niet willen doen. 's
Morgens op den tijd door dezen bepaald, stond het lijk voor de pastorie. CASPAR
belde, de heer Pastoor maakte de poort open en vroeg wie dat bevolen had. CASPAR
zei: Burgemeester VORSTERMAN. ‘Wacht hier wat’ zei de Pastoor, en hij is alsdan
met zijnen kapelaan VAN POSTEL naar den momber VAN DEN BROECK gegaan, en
zei dat het lijk voor de kerk stond, dat hij het om de zware hitte maar zou laten
begraven, enz. ‘Absoluut niet’ zei de momber, ‘niemand van u moet een hand daaraan
steken, zij kunnen doen wat zij willen’. Dan vroeg de Pastoor: Mijnheer, in geval de
vrienden van den overledene o f de Magistraat hem een actie zou aandoen, of hij
daarvoor caveerde (borg bleef). ‘Ja, ja’, antwoordde de momber in presentie van den
kapelaan en eenen scribent. Dan is kapelaan VAN POSTEL naar de kerk gegaan, alwaar
de vrienden met het lijk nog voor de deur stond en; daar zei hij: ‘Vrienden, luistert
wel, het Hof verbiedt om 's morgens te begraven’. Daarop zei de lijkenbidder:
‘Vrienden wacht even’, waar hij is geloopen weet ik niet, maar toen is het lijk op het
kerkhof gedragen en daar gebleven met gesloten deuren.
Om half 10 kwam de knecht van den President den heer Pastoor verzoeken eens
bij zijnen heer te komen. Dit heeft hij gedaan. De President zei met groote beleefdheid,
dat dit lijk kon begraven worden, voor deze reis alleen. Het lijk is om 10 uur, zonder
vrienden of koralen, door kapelaan VAN POSTEL begraven cum superpellicio et stola,
solo prsesente CASPARO HERMANS, custode (in koorhemd en stool, terwijl de koster
C.H. alleen tegenwoordig was) met den doodgraver.
Kort na 10 uur kwam OPDENOORDT, van den Magistraat gecommitteerd, vragen
of de Pastoor zich zou openen (verklaren), waarom hij dat corpus niet wilde
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begraven, waarop hij ten antwoord kreeg ‘het is reeds begraven, en ik hoop dat de
heeren van Raad en Magistraat 't mogen eens worden’. Kwart voor 2 kwam de
hofbode SKÈNE ons schriftelijk intimeeren (aanzeggen) van voor dit geval de doode
te begraven en niet anders. (Nota. Deze ordonnantie was aan de kerk opgeslagen.)
Omtrent 3 uur kwam de stadsbode PETER LENDERS (J. LEENDERS, St. R.) en heeft
aan de kerk en andere gewone plaatsen de aangenagelde ordonnantie afgetrokken en
meegenomen.
24. heeft de hofbode, geassisteerd door eenen schildwacht, omtrent half 2 op alle
plaatsen voor de tweede reis die publicatie weer aangenageld; den 26. 's morgens
waren zij er nog vast.
30. Om half 9 kwam de stadsbode THEODOOR FRANSSEN aan den Pastoor zeggen,
dat hij om 10 uur zou gelieven naar het stadhuis te komen, dat er iets van Den Haag
gecommuniceerd moest worden. De Pastoor antwoordde ‘als ik geen belet heb, dan
zal ik komen’. Kort daarop kwam dezelfde kwant zeggen: Burgemeester VORSTERMAN
zegt, dat is geen antwoord, nu weten wij niet of hij komen zal of niet. Daarop
repliceerde de Pastoor, ‘als de heeren mij iets te communiceeren hebben, dat zij dat
schriftelijk doen’. Om half 1 bracht die bode een geschreven ordonnantie van H.H.
Mog., behelzende ons te conformeeren aan de orders van den Magistraat, en geen
corpora te begraven hetzij na 8 à 10 uren dood geweest te zijn. (Nota. De Magistraat
had geordonneerd, dat al wie 's nachts stierven, 's avonds moesten begraven worden,
en die na 12 uur 's middags stierven, den volgenden dag 's morgens te begraven.) In
die geschreven ordonnantie stond ook ‘en mits de heer Pastoor niet wil naar het
stadhuis komen, en dat de Burgemeester geen magistraats-commissies wil komen
doen, om reden aan den heer Pastoor bekend, zoo zal hij zich hieraan gedragen’.

September.
Den 7. ordonneerde de Magistraat aan de twee lijkenbidders zonder mantels te gaan,
en zoo weinig volk en vrienden ter lijk te bidden als maar mogelijk was.
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's Nachts tusschen den 6. en 7. werd het comptoir van den ontvanger POELL bestolen.
29. is de president (van 't Hof) FOURNIER gestorven; de zoon heeft het luiden der
Moederkerk verzocht. De Magistraat stond dit toe, omdat hij niet aan de dysenterie
gestorven was, en werd zonder trein den 4. October in de Gereformeerde kerk
begraven.
Dien dag was het Poolsche landdag op het stadhuis tusschen THYSSEN en...
Waarom? Zatte barmhartigheid!

October.
Den 2. is OPDENOORDT, van den Magistraat gecommitteerd, den Pastoor komen
zeggen, dat het aan de heeren zeer aangenaam zou zijn, als de heer Pastoor Zondag
den 14. dezer met de processie naar Kevelaer wilde gaan. Het antwoord was ‘fiat’
en er is eene groote menigte volks mee geweest.
Ten tijde van de dysenterie zijn geweest 151 berechtingen en 150 lijken, zoo groote
als kleine.

Mei 1782.
Niets merkwaardigs voor
Den 20. 's avonds om 11 uur zijn CASPAR... (CONSBRUCH, K.) en LEONARD...
(STAMS, K.) klerken van den lombard ofte bank van leening, gearresteerd in het huis
van den burgemeester CONRAETZ, daar zij van boven (den Magistraat op het stadhuis)
ontboden waren, en zijn met 12 soldaten langs de Parade naar het stadhuis gebracht,
alwaar zij door... der hoofdwacht bewaard werden; 't was juist de tweede Pinksterdag;
den 23. zijn zij, d' een voor d' ander na, om half 11 's morgens met 8 soldaten geleid
voor den militairen... en zijn daarop separaat... gelogeerd.
23. omtrent 10 uur is CONRAETZ, burgemeesterregent, bij kapelaan VAN POSTEL,
de heer Pastoor absent zijnde, gekomen, en heeft den origineelen brief van H.H.
Mog. laten lezen, behelzende eenen maandelijkschen bedestond voor de zegening
der wapenen van de Republiek tegen eenen vijand, die haar onverhoeds en
onrechtvaardiglijk heeft aangetast (En-
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geland). De kapelaan verzocht dien brief te mogen uitschrijven; het werd toegestaan,
en zond die kopie met eene occasie denzelfden dag aan den Bisschop.
25. zond de Bisschop eene ordonnantie bevelende in alle kerken der stad op de
eerste Donderdagen der maand biddag te houden, donec et usque aliter statuatur (tot
zoolang iets anders vastgesteld wordt). - Om half 5 kwam CONRAETZ weer bij den
kapelaan, zeggende: daar moet niet gepubliceerd worden vooraleer de President, die
naar Roermond was, zou teruggekeerd zijn; waarop tot antwoord werd gegeven: de
Bisschop heeft de publicatie van zijn mandaat geboden te doen, Dominica prima
post receptionem harum (den eersten Zondag na ontvangst) en ik, zei de kapelaan,
wil niet misdoen tegen de bisschoppelijke ordonnantiën; verzoek den Burgemeester
vriendelijk van zich met de kerk of hare diensten niet te willen bemoeien; als gij op
het stadhuis zit, dan kunt gij ordonneeren en bevelen in 't civiel en politiek. Daarop
antwoordde CONRAETZ: 'k wenschte wel nooit met geestelijken te moeten handelen,
en liep met eenen kwaden kop de deur uit.

Juli.
Den 10. werd de... (klerk S.) op de Laarpoort gezet voor 14 dagen in pane et aqua
(op brood en water).
17. werd de... (klerk C.) bij den procureur gezet voor 4 dagen.
Denzelfden dag is de ontvanger, bijgenaamd het... op den arcas (cachot) gezet.
31. is... (de ontvanger?) op de Laarpoort gezet.

October.
Den 18. is hij daar dood gevonden en den 20. is hij op 't kerkhof begraven.
27. werd... door het Hof inhabilis (ongeschikt) verklaard om voor eenige judicatuur
(rechterambt) te kunnen practiseeren.

November.
Den 9. zijn alle meubelen en goederen uit het
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huis... (C.) door de werklieden der stad gehaald, niets latende als eenen stoel en eenen
houten doorslag. Denzelfden dag hebben zij vier karren met winkelwaren van... (C.)
geladen en zijn gevoerd naar het stadhuis; een stadsbode alleen was bij de karren.
12. hebben zij het hout en de steenen, liggende in een klein huisje van... (C. of S?)
in den Begijnengang gehaald en weggevoerd.
29. kwam een statenbode met de resolutie om het proces tegen de twee
gedetineerden te beginnen.

December.
Den 1. is de secretaris der stad THEODOOR VAN OEYEN in zijn huis van de trappen
gevallen, en om 3 uur namiddag was hij dood.
4. is HENDRIK OPDENOORDT secretaris der stad verkozen, hij was maar supplens
vices (plaatsvervanger) van VAN OEYEN. - Dienzelfden avond was er vergadering
der heeren om OPDENOORDT te feliciteeren, te zijnen huize. Na eenige debatten
werden de vrienden handgemeen, vele namen de vlucht, sommigen hadden blauwe
oogen. W. THYSSEN liep van OPDENOORDTS huis naar CONRAETZ, trok daar de bel
af, stootte met de voeten tegen de deur, werd van de soldaten vastgenomen en naar
de hoofdwacht gebracht, en heeft daar gezeten tot 3 uur namiddag, als wanneer de
ex-burgemeester P. VAN ULFT hem daaruit heeft gehaald.
7. is... (C.) en... (S.) ieder in zijn huiskamer geboeid, en 't proces is dan begonnen.
17. hebben alle officiers van Dundas' Schotten den eed aan de Staten gedaan,
behalve vijf, die zes weken uitstel vroegen en bekomen hebben.
21. is op de parade de order voorgelezen om de troepen te instrueeren in het
Hollandsche commando, te beginnen 1 Januari. (Nota. De Schotten werden te voren
op zijn Schotsch gecommandeerd.)

Januari 1783.
Den 1. begonnen de Schotten op zijn Hollandsch te commandeeren.
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Denzelfden dag hoorde men, dat de heer JUNCKERS burgemeester genomineerd was.
26. stond PETER VAN ULFT zijnen schepenstoel af ten voordeele van CORNELIS
BÜCKEN, die den 29. Jan. den eed heeft afgelegd.
27. zijn 's morgens in de sacristie der Minderbroeders twee alben (wit priesterkleed
bij het mislezen) gestolen.

Februari.
Den 20. werd de stilstand van wapenen (met Engeland) van het stadhuis gepubliceerd.
24. zag men 's middags vele schepen aan de Maaspoort, alle geladen met extra
schoone oorlogs-munitie, komende uit het arsenaal van Namen, onder anderen
schoone metalen 24 ponders, bommen, affuiten in menigte, met een groote quantiteit
zoo grove als fijne pulver.
25. begonnen de konstabels buiten de Maaspoort de schepen te ontladen.

Maart.
Den 10. zijn de twee... (S. en C.) gedetineerden vertrokken naar Den Haag.
17. werd door den Magistraat aan den Pastoor gecommuniceerd om op te houden
met den maandelijkschen biddag, uit order van H.H. Mog, en is ook dien dag van
het stadhuis gepubliceerd.
27. arriveerde een statenbode brengende surcéance (opschorting) voor de...
(gedetineerden S. en C.) en dat alle documenten van den lombard naar Den Haag
moesten worden overgezonden.
28. arriveerden beide vrouwen van... (S. en C.) uit Den Haag.

April.
Den 2. brak... uit zijn bewaarnis en begaf zich om half 12 in de Gereformeerde kerk;
heeft de protectie gevraagd van den Kerkeraad, die om 2 uur daar vergaderd was,
maar deze is hem gracieus geweigerd. Mr. JAN VAN ROGGEVEEN zei, dat hij hen niet
voor
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de tweede reis zou bes...... want hij was hun nog 90 gulden Hollandsch schuldig van
zijn eerste protectie. Dien nacht verbleef hij in een huis op de Gereformeerde plaats.
3. is hij 's morgens om 10 uur door den sergeant der hoofdwacht van zijn huis naar
het stadhuis gebracht, daar werd JAN verhoord en gevraagd van wat religie hij was.
Hij antwoordde: Roomsch. Dan heeft men hem laten gaan, en liep toen met een
menigte volks naar zijn oud logis achter de Gereformeerde kerk. Na den middag
zond de Commandant der stad, heer WEINHUYSEN, hem order zich terstond uit dat
huis te retireeren, en is hij bij WERLINGHOF, die Roomsch was, onder geraakt.
7. werd een plakkaat gepubliceerd, dat alle goederen, renten, enz. van de
buitenlandsche kloosters, door alle respectieve gerichten moesten overgeleverd
worden (in verband met de invoering der nieuwigheden van Jozef II in Brabant).
8. is de heer Pastoor, de heer Prior met den Syndicus (leider vooral voor financieele
zaken) P. (MOOREN?), bij hem gekomen om hem... (JAN?) te krijgen, maar daar was
niets te doen.
14. nadat... (JAN?) een kleine vacantie had gemaakt naar het klooster (Camp?) bij
zijnen broeder, religieus aldaar, toen kwam hij zich op de pastorie aangeven bij den
heer Pastoor, die hem 's namiddags naar de plaats leidde, welke hij verlaten had,
alvorens bij LEON. HOECKX in huis eene akte met getuigen onderteekend te hebben,
dat hij zich vrijwillig weer aan zijne oversten, regel en statuten onderwierp.
29. is de raadsheer POELL met HEERKENS, door het Hof benoemd commissaris,
om in naam van den Souverein possessie te nemen van de goederen, gronden en
renten, enz. der gesupprimeerde kloosters in Brabant, welke deze onder het ressort
van H.H. Mog. heeren Staten van Holland bezitten.

Mei.
Den 17. is uit Berlijn aan het Hof van Gelder
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order gekomen, rakende het termineeren (termijn houden) van de paters
Minderbroeders van Venlo. Die paters werden door bevel des Konings voor altijd
beroofd van den termijn op zijn gebied. Dit bevel werd den 20. door twee raadsheeren
van Venlo den paters aangezegd, want deze hadden van het Hof van Gelder dit bevel
ontvangen.
20. is door de raadsheeren RICHARDT en CONRAETZ den Minderbroeders aangezegd,
dat zij geen dienst meer zouden gaan doen op Pruisisch gebied.
27. hebben de Schotten afgevuurd in 't Zand.
28. kwam raadsheer RICHARDT, in commissie van het Hof, bij den heer Pastoor
vragen, of dat hij wilde zoo goed zijn, om aan den Pastoor van Calcar, die zou komen
preeken, te zeggen, dat hij den dienst kon doen, maar geen termijn houden, en zoo
hij zulks niet wilde zeggen, dat het Hof dan andere eclateerende middelen zou moeten
verrichten. De Pastoor nam die commissie aan. De pater THOMAS AQUINO
STEINS-BISSCHOP is den gewonen dienst komen doen, als wanneer de Pastoor hem
de aangename commissie voorlag, doch de pater heeft gehazardeerd (gewaagd) te
termineeren, maar door eenen van het Hof gezien zijnde, is hij overgedragen (verklikt)
en door het Hof in persoon tot driemaal toe geciteerd. Hij is ten langen laatste
gecompareerd; daar is hem gezegd absoluut zijnen termijn te staken, en denzelfden
namiddag is de pater nog vertrokken.
23. is de schout (J.C. VAN DEN VAERO) met VORSTERMAN naar Den Haag
vertrokken met al de documenten van den lombard.
30. werd op de parade order gegeven, dat de Schotten hun bagage moesten
inpakken.

Juni.
Den 3. om 1 uur arriveerde het 1. bataljon van BOUQUETS Zwitsers.
4. om 3 uur 's morgens vertrokken de Schotten naar Den Briel.
5. arriveerde het 2. bataljon van BOUQUET uit Leiden.
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9. werden alle posten en poorten met volle wacht bezet.

Juli.
Den 8. arriveerden de Edelmogenden en zijn den 10. weer vertrokken, naar Nijmegen.
12. zijn 2 Zwitsers in de Maas verdronken.
23. arriveerde een statenbode, die met eenen knecht, om 1 uur 's middags, bij den
burgemeester JUNCKERS een houten kastje gebracht heeft; het werd door den dienaar
CORNELIS om 2 uur naar het stadhuis gedragen. De Magistraat werd terstond
vergaderd. Omtrent 6 uur 's avonds is de Schout met de schepenen L. TIMMERMANS
en P. MOOREN met OPDENOORDT naar de poort gegaan en hebben...
24. om 1 uur werd een rot gecommandeerd en vergaderde voor het stadhuis; dan
is het met den Schout getrokken naar de Geldersche poort. De gedetineerden (S. en
C.) nadat zij geschoren waren en wel gekleed, kwamen van de provoost, en werden
geleid naar het stadhuis in civiel arrest; zij werden bewaakt door de rotten, ieder op
zijnen toer, en elk zit op een bijzondere plaats.

Augustus.
Den 14. was er eene jodin RACHEL MOUSBAGH, die zich al dikwijls op de pastorie
had komen presenteeren om zich te willen bekeeren. Na menige beproeving zag men
hare standvastigheid; zij werd onderwezen en bekwaam gevonden om gedoopt te
worden. Den 14. werd zij gedoopt MARIA ANNA MOUSBAGH, door den kapelaan
VAN POSTEL om half 7 's morgens; de oudste zoon van den heer burgemeester
JUNCKERS was peter, en de oudste dochter van momber VAN DEN BROECK meter.
Denzelfden dag onder de Donderdagsche mis te 7 uur deed zij hare eerste communie.
Den 18. werd zij te Roermond gevormd. Den 20. deed zij ondertrouw met eenen
Franschman en den 9. Sept. zijn zij getrouwd, en kort daarna uit Venlo vertrokken.
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September.
Den 8. 's nachts omtrent 2 uur was er brand ontstaan bij VERHAEGEN op de Markt,
maar werd spoedig gebluscht.

October.
Den 1. werden de kruisheeren ESSER, SYBEN en JANSSEN, die bedankt hadden, weder
als professor der scholen aangesteld. W. CONRAETZ werd als scholaster bedankt, het
ambt bleef bij het corpus van den heelen Magistraat.

December.
Op verzoek en voorstellen van den kapelaan hebben beide gedetineerden (S. en C.)
eene kachel en kolen bekomen.
21. zijn de konstabels van de compagnie GERBADE van de Willemstad hier (in
garnizoen, K.) gekomen.
23. vertrokken die van de compagnie VON HUMBRACKT naar Delft.
24. is de heer... (JAN?) los gekomen en in het convent ontvangen tenens locum
ultimum (laatste plaats aan tafel).
29. zat de Maas vast, den 30. ging er veel volk over.

Januari 1784.
Den 5. brak de Maas los met groote schade aan de schepen, zoo in de haven liggende
als op strand, bijzonder bij Blerick.
6. 's avonds zat zij weder en bleef zitten, zoodat den 29. langs de Staai veel karren
met hout en turf kwamen, betalende half veergeld voor de moeite die de brugmannen
aangewend hadden tot het maken van eene passage voor wagens en karren.
30. was 't de koudste nacht (19 1/10 Réaumur, K.).

Februari.
Den 9. arriveerde een statenbode met brieven.
11. ging de scholtisbode CORNELIS de twee gedetineerden (S. en C.) aanzeggen,
dat zij binnen 6 weken hunne zaken moesten voltrekken, omdat men weder crimineel
tegen hen zoude voortgaan.
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13. Febr. werd voor den ingang der kerk van de Weide eene stoof gesteld, waar al
de armen van den morgen tot den avond zich konden warmen; men gaf hun ook soep
en potage.
15. schonk generaal WEINHUYSEN 10 pond vleesch en een mand aardappelen en
wortelen, te zamen gekocht bij JAN VENHORST, kastelein in ‘'t Zwijnshoofd’ op de
Markt.
17. gaf het klooster Minderbroeders ook eenen vollen middag aan alle armen.
21. omtrent den middag veranderde het weder. De Maas begon den 23. sterk te
zwellen (een ijsdam had zich onder Velden gevormd, K.) en den 24. kwam het water
's avonds even in de stad.
25. 's morgens was de waterhoogte 38 voet en 3 duim (3 duim lager dan in 1740,
K.), bijna de heele stad was onder water; het stond op de Groote Kerkstraat tot aan
het Statenhuis, en op de Kleine Kerkstraat tot aan Caecilia; den halven hof van den
pastoor stond vol water en het begon in den kelder te komen1.

1

Het Statenhuis, later ‘het Hof van Holland’ geheeten, was vele jaren bewoond door KAREL
SCHAFFERS, werd in 1856 Zusterschool; het tegenwoordige gebouw, in 1892-94 opgericht,
nam aan de zuidzijde de ruimte in van eerstgenoemd huis en aan de noordzijde de druk
bezochte herberg ‘in den Gouden berg’. - St. Caecilia was toen het huis op de Kleine
Kerkstraat, zuidzijde, waarin lang de landbouwer LEONARD HAUSER was gevestigd, thans
verbouwd tot he t photographisch atelier van GEBR. JANSSEN. - Zoodra destijds de Maas
steeg, hadden de grachten geen voldoende lossing en trad het water de poorten binnen, kwam
te gelijk op door de beken der Parade en der Beekstraten, benevens door de goten uitloopende
in de haven. In de andere straten dan de reeds gemelde, stond toen het water, volgens eene
notitie van K: in de Lomstraat tot bij het huis van den brouwer JANSSEN (later van den
rentenier BRUNO VAN MEYEL, enz. thans van den koperslager JOH. ANDRIES ELIAS); de
geheele Parade stond onder; in de Gasthuisstraat tot bij de Gereformeerde kerk; in de
Nieuwstraat tot bij de Koepoort van he t klooster Maria-Weide (de opvaart tusschen het
klooster en de kerk?); in de Vleeschstraat tot bij het huis ‘de Haan’ (?); in de Jodenstraat tot
bij de kanonnierskazerne, ten noorden van het Kolenstraatje (heden staan daar de nieuwe
huizen van JAC. CORN. HUB. GIELEN, handelaar in zeegras, enz.); op de Oude Markt tot bij
de huizen van HEERKENS en RICHARDT (thans bewoond door notaris MATHIJS ANDRIES
JOOSTEN); in de Steenstraat tot bij de apotheek ‘de Gaper’ (thans filiaal van den
koloniaalhandel firma MART. GITSELS, de apotheek verhuisde in 1893 schuin tegenover op
de Markt).
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Maart.
Den 2. begon het water te vallen; den 4. was het buiten de stad. Daar is geen groote
schade door het ijs en de waterdrift geweest, als aan Schoppen-aas (bastion Le Roi
bij de Maasbrug), alwaar men omtrent 20 voet hoog het ijs op malkander zag liggen.
Op de Parade is het wulfsel van de beek op vier plaatsen ingevallen, alsook 5 à 6
gewelven van particuliere kelders.
24. trok de opperkerkmeester W. THYSSEN met den koster CASPAR HERMANS naar
Roermond om kerkornamenten van de gesupprimeerde kloosters te koopen, maar
voor de uitlanders was niets te doen. (Te Roermond, behoorende tot de Oostenrijksche
Nederlanden, waren eenige kloosters opgeheven.)
De heer THYSSEN bracht eenen brief mede van den Bisschop aan den Pastoor,
waarin hij meldde, dat hij zeer verwonderd stond, dat de Magistraat van Venlo bij
decreet van 27 September 1773, den kerkmeesters gelast had, om geld te negotieeren
tot het opbouwen van den toren, zonder weten of consent van den Bisschop, waardoor
de kerk merkelijk benadeeld was; verzoekende dat de Magistraat met den eersten de
kerk zou ontlasten, en zoo niet, dat de Bisschop zich zou adresseeren aan H.H. Mog.
in Den Haag. - Die brief nam de Pastoor mede naar het stadhuis, den 26., alwaar de
kerkerekening behandeld werd. Burgemeester JUNCKERS was commissaris,
OPDENOORDT, als secretaris, was daar, met THYSSEN als opperkerkmeester, L.
STOCKELMANS kerkmeester, en CASPAR HERMANS koster.

April.
Den 12. kwam burgemeester CONRAETZ met OPDENOORDT, gecommitteerd, zooals
zij zeiden, omtrent 12 uur, bij Pastoor den gereformeerden biddag tot welvaren van
het land aanzeggen. De Pastoor antwoordde
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‘'k heb 't gehoord’. Wel, zei CONRAETZ, zal 't dan biddag zijn? ‘Als 't gepubliceerd
wordt, zal 't zijn’. Maar, zei CONRAETZ toen, ik zou dat nu gaarne weten, of het zal
zijn, om het ook aan de kloosters te doen aanzeggen en den Magistraat te convoceeren.
‘Als 't gepubliceerd wordt zal het zijn’. Hiermee hebben de twee ambassadeurs heel
vriendelijk... hun afscheid genomen.
13. omtrent 1 uur kwam de stadsbode LENDERS bij den koster vragen: Is de biddag
gepubliceerd? ‘Daar is niets gepubliceerd dan de aanstaande huwelijken’.
14. was het gereformeerde biddag, maar in onze kerk ofte anderen is niets geschied;
noch iemand van den Magistraat heeft ons aangesproken.
16. werd van den Magistraat mondeling aan STOCKELMANS geordonneerd om aan
het Manhuis 300 gulden van het kerkgeld te tellen. Hiertegen protesteerde THYSSEN,
vertrok terstond naar Roermond en gelastte STOCKELMANS geen geld te geven.
17. kwam THYSSEN weerom met orders van den Bisschop om geen kerkgeld aan
den Staat of het Manhuis te geven, daarenboven dat de heer Bisschop, op request,
aan hem door THYSSEN gepresenteerd, gelastte de Moederkerk te witten, hetgeen de
Magistraat wilde beletten.
29. zijn VORSTERMAN en WILLEMSEN hun reden aan den Bisschop gaan
voordragen, nomine magistratur (namens den Magistraat), waarop de Pastoor van
den Bisschop eenen brief ontving, behelzende om aan THYSSEN te communiceeren
van die 300 gulden aan het Manhuis te tellen, en dat de kerk moest gewit worden.

Mei.
Den 5. kwam de tijding (uit Den Haag), dat de heer MATHIAS VAN WESSEM raadsheer
en momber was.
6. landden zes schepen met affuiten, kanonnen en ballen.
26. werd omgetrommeld dat ieder eenen pot met water aan de deur moest zetten
en driemaal daags de zijpen (goten) vegen. Om 2 uur namiddag kwam de bode van
het Hof hetzelfde aanzeggen.
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Denzelfden dag is eene apostille (kantteekening) op de suppliek (verzoek) van vrouw...
(C.) in Den Haag gepresenteerd, gekomen. Deze behelsde hoe... (C.), haren man, op
het stadhuis en in de provoost door afpersing en aangejaagde vrees cessie (afstand)
van al zijne goederen gedaan had, enz. Deze cessie is nul verklaard en de suppliant
is in integrum (in rechten hersteld) gerestitueerd, gelijk hij was den 21. Mei 1782.
Dit moest binnen acht dagen aan den Schout en W. CONRAETZ geïnsinueerd worden.
De Schout moest binnen de veertien dagen dat decreet of apostille effectueeren ‘op
poene van onze disgrace’, ita ipsamet legi (krachtens de wet).

Juni.
Den 12. is eene lichte madam opgelicht, zij kreeg voor sententie (vonnis) twee uren
te staan op eenen verheven steen voor de vleeschhal (thans Administratiegebouw,
bezijden het stadhuis), een papier vóor, met het opschrift ‘H... en tuindievinne’. Na
die 2 uren gaf de dienaar haar 10 stokslagen; men leidde haar de Maaspoort uit, en
's avonds was zij in haren winkel langs de Roermondsche poort.
13. bracht een statenbode de exclusie (uitsluiting) van schepen THYSSEN uit den
Magistraat. - Den 17. kwam ook de exclusie van het Gerecht. (Tot 1795 vonnisde
de Schepenbank en ook het Hof.)
14. begon men de kerk te witten, twee man was al het arbeidsvolk.

Juli.
Den 2. kwam de hofbode zeggen geen water meer aan de deur te zetten of destraten
te begieten, tot nader order.
3. was de heele kerk door die twee mannen gewit tot vergenoegen van alle
aanschouwers; zij hebben voor loon gehad....
(8. is door H.H. Mog. een verzoek van C. CONSBRUCH, houdende, dat de raad en
momber VAN WESSEM, als partijdig zijnde, niet mocht gequalificeerd worden om
tegen hem te informeeren, naar het Hof verzonden om te berichten. Res. 220.)
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Augustus.
Den 10. was de Maas zoo laag, dat de voorslagen tegen malkander lagen.
14. kwam een informatie uit Den Haag aan den Magistraat, hoeveel stallingen in
staat waren voor paardenvolk; item te zorgen voor hooi en stroo en eenige duizend
vaten koren en haver. (Van wege de geschillen met JOZEF II?)

September.
Den 1. bracht een statenbode order dat de Zwitsers zich moesten vaardig maken, om
op de eerste order af te marcheeren.
15. arriveerden H.H. Mog. en vertrokken den 17. naar Nijmegen.

October.
Den 20. is bij resolutie op last van H.H. Mog. schepen THYSSEN (mits leedwezen
toonende) weder in zijne bediening hersteld.
21. kwam de order dat de Zwitsers moesten marcheeren.

November.
Den 6. werd van het stadhuis gepubliceerd dat niemand een paard mag verkoopen,
op 5 rijksdaalders amende, en die niet betaalt, zal voldoen met een geeseling en
brandmerk.
Denzelfden dag werden de 2 eerste nieuwe tenten in het Zand opgeslagen.
10. werd rondgeroepen1 dat niemand na het luiden der poorteklok uit- of binnen
kon.

1

Het omroepen geschiedt sedert p.m. 1870 met eene bel. T e voren had de roeper een rond
koperen plat bord, van 30 à 40 cM. in middellijn, aan een bandelier om den hals, op den
rechter schouder hangen, hield het bord (bekken) in de linker hand en sloeg met eenen dikken
trommelstok driemaal op het bekken om de attentie van het publiek op zijn dan volgende
woorden te vestigen. De officieele publicaties geschiedden tot 1900 door den stadsbode,
vergezeld van den stadstrommelaar; heden worden ze in 't kastje aan 't stadhuis geplaatst.

J. Chr. van Postel, Het dagboek of De kroniek

20
12. werden de konstabels ontslagen van wachten te doen, en hebben de wallen moeten
voorzien van kanonnen, mortiers, met pulver gevulde kisten, druiventrossen (projectiel
bestaande uit een zak met kogels), manden met schroot, alles was in orde en zeer
schoon om te zien.
Denzelfden dag arriveerde een statenbode bij den landrentmeester (mr. EDM.
RUYS) en mr. JAN ROGGEVEEN, ontvanger der domeinen, om alle penningen en
papieren te verzekeren.
17. werd het Land gesloten, hooi, stroo noch graan mocht uitgaan.
(Den 12. November is verboden de uitvoer van ammunitie, en den 31. December
van lompen, Res. 225.)
20. werd volle pardon uitgetrommeld voor de matrozen, den 30. voor de
landstroepen.
In December oorloogde ieder, bij het vuur.

Januari 1785.
(Den 11. is het verbod tot uitvoer van leeftocht en beestenvoeder, dd. 17 November,
opgeheven. Res. 225.)
23. is broeder FRANCISCUS KAMPS (?) uit het klooster geloopen, zijnde aangenomen
onder het vrijkorps VAN SALM. Zijn kap heeft hij verkocht voor een dubbelbakje
jenever, en had een nieuwe frak aan, die hem door FRAPPIÉ, den sergeant der wervers,
gemaakt was. De kap was in bewaring bij de...
28. ging hij 's avonds naar achter en deserteerde.
Deze nacht was de koudste, de Maas ging sterk met ijs.

Maart.
Den 10. kwam burgemeester JUNCKERS, als gecommitteerde, aan de kapelaans vragen,
of niet voor eenige jaren een kapitaal was gefondeerd voor den catechismus, en was
uitgezet bij de abdij van Averbode, dat de heeren van den Magistraat, wegens den
critieken tijd, dat kapitaal wel gaarne op het Statengebied zagen uitgesteld. VAN
POSTEL antwoordde, dat zijn benificie noch in- noch direct den Magistraat raakte,
dat de heer Prelaat van Averbode collator (de gever) is, en de heer Bisschop het recht
van instructie had.
Na veel woordenwisseling zei VAN POSTEL wel, dat
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er een suffisant onderpand op het Staatsgebied was. Dat is een heel andere zaak, zei
JUNCKERS. Daar is volgens onzen zendbrief meer dan genoeg, merkte VAN POSTEL
op. Toen vroeg JUNCKERS om dien te zien, waarop JUS (?) WOUTERS repliceerde:
‘Gij moet ons gelooven, doet rapport dat er onderpand op het Staatsgebied is’, en is
daarmee vertrokken.

April.
Den 20. naar Averbode gaande, heb ik dit aan den heer prelaat MAURITIUS VERBOVEN
voorgesteld, die, na den rentebrief te hebben gelezen, zeide: 1. ik ben niet van zin
om dat kapitaal te leggen, 2. mijne meening is, dat, ingeval onze suppressie kwam,
dat de Keizer de interest zal blijven betalen, gelijk hij tot nu toe doet, 3. het vragen
van eene particuliere hypotheek competeert volgens den rentebrief alleen aan de
twee onderpastoors.
27. was het gereformeerde biddag, maar niets is ons aangezegd, en daar is ook
niets gedaan.

Mei.
Den 18. bracht een statenbode, dat den 21. moest afgevuurd worden.

Juni.
Den 20. arriveerde graaf MAILLEBOIS 's avonds om 9 uur met vier koetsen (om de
vesting te inspecteeren, K.) en stapte af in ‘den Gouden Leeuw’.
21. na alles gezien te hebben, is hij om 2 uur vertrokken naar Echt en van daar
naar Maastricht.

Juli.
Den 4. is het kind van SIMON STAPPERS in de Maas verdronken; den 9. is het bij
Genooier kapel gevonden en in de stad gebracht, en met halven opzang 's avonds
begraven.
11. zijn 85 recruten gekomen voor het vrijkorps van Hessen-Darmstadt, hebbende
op hun hoed een H met een D; zij werden in het Gasthuis gelegd. De jongens heetten
hen Honger en Dorst, andere Hoender-Dieven, weer andere Haal dich de Duivel.
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12. 's morgens is generaal WEINHUYSEN (grootmajoor der vesting, K.) subiet
overleden, en den 14. met vier koetsen stil begraven in de Gereformeerde kerk.
15. bracht een statenbode order van H.H. Mog. dat de stad alle servies aan de H.D.
bezorgen moest.

Augustus.
Den 10. hoorde men dat VON HUMBRACHT, luitenant-kolonel van Waldeck,
grootmajoor van Venlo was in plaats van WEINHUYSEN.

September.
Den 5. kwam de order aan de Zwitsers om naar Bergen-op-Zoom te marcheeren.
7. vertrok het 1. bataljon, en denzelfden dag arriveerde het 1. bataljon van BADE,
den 9. vertrok het 2. bataljon Zwitsers.
9. om 3 uur arriveerde het heele vrijkorps van MATHA, komende van Heusden.
Dit bestond in huzaren, dragronders, een compagnie jagers, een compagnie grenadiers,
en een id. lichte troepen. De opperkleederen waren groen met roode opslagen, de
onderkleederen, broek en jupon, wit. Zij hadden bij zich eenen veldpater BENEDICTUS
KINABLE, Augustijn uit het convent van Cuyck; hij heeft om 3 uur namiddag in de
Parochiekerk in het Fransch gepredikt, maar niet dikwijls; zijn dienst heeft hij eerst
gedaan om half 12 bij de Minderbroeders, daarna bij de Kruisheeren.
14. werd uitgeroepen, dat niemand op den wal mocht komen tot nader order en
dat niemand na de poorteklok kon binnenkomen.
15. werden alle kanonnen in de buitenwerken scherp geladen.
28. 's avonds omtrent 6 uur arriveerde op de pastorie Zijne excellentie de Bisschop
van Roermond PHILIPPUS DAMIANUS (VAN HOENSBROECK) met den scholaster SYBEN
en den secretaris (van het bisdom) THEUNISSEN. Hij kwam vormen en visiteeren. Om half 7 kwam de regent-burgemeester JUNCKERS met W. CONRAETZ hem
complimenteeren; daarna de superior ESSER met den gardiaan; uitgenomen den rector
van de Weide,
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die deed dat daarna op straat. Om 7 uur kwam de Markiezin (VAN HOENSBROECK)
met heel haar familie en deze zijn blijven soupeeren.
29. om 9 uur begon de visitatie; daarna werden gevormd de kinderen der stad
Venlo, der dorpen Velden, Leuth en eene menigte van Tegelen, Kaldenkirchen,
Bracht enz.; om 1 uur was alles gedaan. - Daags vóor de aankomst des Bisschops
kwam onze onderkerkmeester STOCKELMANS vragen, en had een lijst wie al moest
genood worden. Op die lijst stonden alle vicarii, de prior, rector, gardiaan, president,
regentburgemeester, opperkerkmeester en koster, waarop de Pastoor zei: ‘ik heb
zooveel casserollen niet om die altemaal te eten te geven’. - Met den Bisschop is
niemand aan de tafel geweest als scholaster SYBEN, de secretaris THEUNISSEN, de
pastoors van Velden, Blerick, Wankum, Tegelen, de kapelaans van Venlo, Leuth en
Blerick, met den burgemeester JUNCKERS als peter en de vrouwe van den Schout
(VAN DEN VAERO) als meter.
30. was om 10 uur visitatie op H. Geest, daarna op de Weide, alwaar de Bisschop
is blijven eten; de rector had niemand van ons verzocht. De Bisschop op H. Geest
gedaan hebbende, verzocht den Pastoor, maar bedankte en is daar niet gegaan, te
meer omdat de rector om half 12 nog liet ansjovis verzoeken, die zij niet hadden. De
Pastoor verhaalde dit aan den Bisschop, en PHILIPPUS zei: de heer Pastoor heeft wel
gedaan, C'est être crasseux. - 's Avonds was het nog groot soupé op de pastorie.

October.
Den 1. na zijn ontbijt bij de Markiezin genomen te hebben, is Zijne Excellentie, zijn
contentement betuigende, om 1 uur naar Roermond vertrokken.
4. waren er van de 1200 van MATHA al 127 gedeserteerd.
12. arriveerde de Prins van Hessen-Philipsthal.
27. is de eerste sneeuw gevallen, het was 's morgens heel dik gesneeuwd en had
sterk gevroren.
30. arriveerde de Prins van Hessen-Darmstadt; hij
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kwam op de parade en maakte aan MATHA zijn compliment, zeggende: ‘heer overste,
wat hebt gij schoon manschap’; ik heb het hem hooren zeggen.
31. riep men mosselen en oesters om, zij waren goed.

November.
Den 4. mocht men wederom over den wal gaan (het oorlogsgevaar was geweken).
13. kwam de resolutie dat alle papieren rakende de gedetineerden (S. en C.) binnen
8 dagen moesten in Den Haag zijn ‘op poene van onze indignatie’.
14. vertrok de Prins Hessen-Philipsthal naar Duitschland.
16. landde de tweede schuit met mosselen en oesters.
19. kwam de resolutie om al de affuiten van den wal te doen, maar de kanonnen
moesten daar blijven liggen.
(21. werd het verbod van uitvoer van paarden en leeftocht, zie November 1784,
opgeheven. Res. 225.)
22. werd volle verlof gegeven, 22 man per compagnie.
24. landde wederom een schuit met excellente mosselen en oesters.
29. arriveerde het 2. bataljon vjan BADE uit Grave.

December.
Den 1. wederom een schuit met mosselen en oesters.
28. zond de Bisschop op de aanhoudende instantiën van het Hof, de permissie om
alle Zaterdagen eens, en niet meer, vleesch te mogen eten, behalve de Zaterdagen in
de vasten, advent, quatertemper- vasten- en vigiliedagen door het jaar, vallende op
eenen Zaterdag, niet daarin begrepen de Zaterdagen tusschen Kerstmis en Lichtmis.
29. is gearriveerd generaal VAN DER HOOP, commissaris benoemd tot het afdanken
van de troepen van MATHA. Qualis erat consternatio! (Wat een consternatie!)
31. 's morgens om 9 uur kwam de eene compagnie voor, d' andere na, voor het
stadhuis heel in hun wapens en na wat complimenten moesten zij fusilen, sabels en
patroontasschen afleggen en werden geleid naar de Maaspoort, alwaar ieder zijn
congé met een
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dukaat en een week traktement ontving, en zijn zoo allen een voor een de Maas
overgezet. Niemand van de afgedankten mocht in drie dagen binnen Venlo komen.
Des namiddags zijn alle huzaren (van MAILLEBOIS, K.) afgedankt, de dragonders
(van Hessen-Philipschal, K.) werden gereduceerd op 4 compagnieën, ieder van 50
man, de rest werd allemaal bedankt en de Maas overgezet met een dukaat; iedereen
behield al zijn kleederen, de mantels uitgenomen. Men hoorde menigen schoonen
Luikschen vloek!
Dit jaar zijn gedoopt 164, klein en groot gestorven 178, getrouwd 29.

Januari 1786.
Den 1. hoorde men dat L. TIMMERMANS burgemeester was.
Dien morgen lag de Maas toe, en 't was extra koud met eenen sterken noordenwind.
4. kwamen vier turfkarren over het ijs.
6. werd tegen den avond de heer VAN ASCH, kruisheer, dood uit Leuth binnen de
stad gebracht, alwaar hij 's morgens mis gelezen hebbende, bij KATTERBAGH in 't
dorp subiet gestorven was.
Dienzelfden dag begon het water zich te ontlasten met zwaren regen; 8. 's
namiddags brak de Maas los.
9. werden 200 paarden van MATHA verkocht.
11. heb ik volgens publicatie ons door den hof bode SKÈNE geïnsinueerd, ‘maar
op zijn plaats vergeten aan te teekenen’, de extracten der doop-, dood- en
trouwregisters aan den raadsheer POELL overgeleverd.
13. heb ik drie andere volgens dezelfde publicatie overgeleverd in handen van den
burgemeester JUNCKERS, aanstonds vragende waar ik betaling moest gaan halen,
volgens het 19. artikel een stuiver Hollandsch voor elke akt; hij antwoordde dat hij
het den Magistraat zou voordragen. Denzelfden namiddag is JUNCKERS de resolutie
van den Magistraat, komen intimeeren (aanzeggen) die was,: ‘De Raad zou niet
disponeeren over stadsbeurs, wij betalen niet’; dat kon den Raad worden aangediend.
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14. ging JAN naar POELL den raadsheer, vertellende wat JUNCKERS mij gezegd had.
Doet geen verdere instantie bij den Magistraat, zei hij, het Hof zal voor de betaling
zorgen. De heeren van het Hof zijn zeer content over de registers.
26. kwam burgemeester TIMMERMANS vragen, uit commissie, of men met 2 oorden
gelijk te Roermond niet zou tevreden zijn? Waarop de Pastoor zei, dat hij om zijnen
grooten last niet minder moet zijn dan een boeren Pastoor van 't ambt van Montfort,
en vertrok met dit antwoord.
29. (lat.) Tegen den avond schaakte luitenant... Leodius (Luikenaar) CAROLINA
VAN DEN BROECK, bijna 16 jaren oud. Na ten overstaan van voornoemden VAN
DRUTEN met aandrang een huwelijk te hebben gesloten, vertoefde zij buiten de stad,
ik weet niet waar, en hij keerde naar zijn garnizoen te Venlo terug.
Denzelfden dag heeft een knecht van kapitein COLLAERTS een paard van 40
Carolinen dood gereden, en is gaan loopen.
30. heeft de grootmajoor, als commandant, op de parade order gegeven, dat er aan
de poorten geen turf, schansen of farceelen van de boeren zal gevraagd worden; deze
order had een statenbode gebracht.
31. (lat.) Tegen den avond keerde CAROLINA in hare ouderlijke woning terug.

Februari.
Den 1. (lat.) omtrent middag zond CAROLINA'S moeder hare schriftelijke toestemming
aan den Pastoor, die denzelfden dag naar den Bisschop om dispensatie schreef en ze
verkreeg.
4. is het generaal pardon voor alle landstroepen uitgetrommeld.
7. zag men 's avonds tusschen 7 en 8 uur in het zuiden eenen zwaren bliksem.
18. 's avonds i s... (FRANS VAN DER MAESEN) met CAROLINA MARIA ANNA VAN
DEN BROECK ondertrouwd op H. Geest, door den beroemden pater B. KINABLE; den
19. werden zij geroepen in beide parochiën; 21. zijn ze 's morgens getrouwd op H.
Geest voor pater
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KINABLE, de consensu pastoris Venlonensis (met toestemming van den pastoor van
Venlo).
27. 's morgens om 4 uur is de heer NORBERTUS WOUTERS, geboren yan
Tessenderloo, kapelaan van Venlo, in den Heere overleden; 28. na middag heeft heer
THOMAS GOOSSENS, assistent van Blerick, hem gebracht naar Keizerbosch (bij Neer),
waar hij 's avonds begraven is.

Maart.
1. was het gereformeerde biddag, maar niemand heeft ons iets komen aanzeggen.
6. was de lijkdienst van den heer WOUTERS, alwaar zeer veel volk tegenwoordig
was; het was bitter koud want den 7. 's morgens zat de Maas vast.
15. is een soldaat van BADE verdronken, bezig zijnde met eene vaart in het ijs te
kappen om van de stad rechtuit met een schuit naar de Staai (van stad, geschikte
plaats, gelegenheid, Franck) te kunnen varen.
16. omtrent 10 uur voormiddag brak de Maas los, 't was zoel weder met eenen
warmen regen.
20. sneeuwde het van 's morgens 8 zonder ophouden tot na 12 uur 's nachts; de
sneeuw lag 's morgens bij twee voeten dik.
24. arriveerde de heer A. THEYSKENS. geboortig van de oude stad SICHEM (bij
Leuven), benoemd zijnde tot de onder-pastorie Venlo, door MAURITIUS, abt van
Averbode. - 27. werd hij ingeleid door O. HOLLANDS, dekenpastoor van Velden1.

April.
Den 15. 's morgens om 10 uur werd het overschot van MATHA afgedankt.
Pater KINABLE vertrok naar zijn klooster, had gemeend pensioen te krijgen....
(h)aber nihil!

1

OTTO HOLLANDS, geboortig uit Xanten (?) was sedert 1749 tot zijnen dood, pastoor te Velden,
werd deken van het district Krieckenbeck; hij overleed 29 October 1792 (M.J. Janssen in
Maasg. 1908 blz. 9); Habets III blz. 244 zegt: pastoor te Velden sedert 1768, landdeken
sedert 1780 (?), overleden in Juni 1793.
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Mei.
Den 22. was afvuren van 't garnizoen, generaal MUNSTER was inspecteur.

Juni.
Den 1. is het verlof uitgegeven: 15 man per compagnie met grooten pas en 4 man
met kleinen pas.
7 om 12 uur arriveerde het 2. bataljon van Oranje Nassau, komende van Breda.
Nota. In 't begin van Juni, is bij den provoost gevangen gebracht zekere ANTONIUS
JOS. CORNET, geboortig bij Hoei, in 't land van Luik; hij was omtrent 20 jaren oud
en was viermaal gedeserteerd van de landstroepen en eens van zee, en was met de
intentie naar Venlo gekomen om zijn broeder, die in dienst van MATHA was, nadat
hij ook dienst genomen had, eenen kazak zou aan hebben, met hem mede te doen
deserteeren. Omtrent Paschen kwam zijn sententie van den Prins onderteekend om
opgehangen te worden. Maar mits bij plakkaat, door H.H. Mog. in het jaar 1692
gegeven, verboden was de assistentie van de geestelijken, als alleen om eenen dominee
of predikant van de gereformeerde religie, zoo is door den heer auditeur mr. JAN
ROGGEVEEN aan den Raad van State in Den Haag een remonstratie (tegenbetoog)
gezonden, klaar bewijzende, dat zulke wet ten hoogste wreed en onmenschelijk was,
en vervolgens dat H.H. Mog. geliefden te permitteeren: assistentie van den geestelijke
der religie welke de gedetineerde belijdt. Bij resolutie van H.H. Mog. is dit vergund.
Toen deze resolutie ons ter oore gekomen was, is kapelaan VAN POSTEL, verzocht
zijnde om dien kwant te assisteeren, wijl hij geen Duitsch kon, gegaan naar den
Stads-commandant, hem permissie vragende, en die resolutie voorstellende om naar
den gevangene te gaan. Dit werd terstond toegestaan, zoo nochtans dat hij zich moest
aanmelden aan den officier der hoofdwacht, die verwittigd was door den Commandant,
om als de kapelaan kwam dezen eenen sergeant in volle wapens mede te geven, en
alzoo naar de provoost te gaan, zoo dikwijls als het hem zoude believen; hetgeen de
kapelaan ook stiptelijk geobserveerd
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heeft, en verscheidene malen bij hem in zijn kot geweest is, waar hij met eenen ijzeren
bout door den muur geketend lag aan handen en voeten, en nog eenen schildwacht
buiten de deur van zijn kot.
Na de bekomen resolutie, hebben eenige welgemeenden een request om pardon
aan den Prins gepresenteerd. De Prins zond het aan den krijgsraad om daarop te
berichten, en dit geschiedde weinige dagen na Paschen.
7. is op dat bericht antwoord gekomen van den Prins: pardon van de galg, maar
voor zijn leven in de schoepkarre (kruiwagen); de kwant werd hiervan terstond
verwittigd, de pastoor en de kapelaan gingen hem dat meedeelen. Wat een vreugd!
10. om 11 uur kwam hij op de parade en werd zijn sententie voorgelezen.
18. werd hij met eene kar getransporteerd naar Den Bosch, maar na weinige dagen,
zoo mij voor vast gezegd is, was die kwant met de boeien aan uit het kot gebroken
en gaan loopen. Het extract van deze resolutie is in de archieven der pastorie van
Venlo en kan soms nog te pas komen.
Denzelfden dag is de jongen van den dienaar CORNELIS in de Maas verdronken.
23. om 8 uur is de knecht van VENHORST met twee paarden naar de Maas gereden,
van een afgevallen en verdronken.
Dien dag zijn twee Duitsche meisjes uit de Broeken (bij Tegelen) gehaald en voor
eenige dagen in 't gat aan de Geldersche poort gezet.
24. 's avonds arriveerde een statenbode met de resolutie van de H.H. Mog. dat de
Raad niets meer moest indienen in de zaken der gedetineerden (S. en C), maar ingeval
de twee vrouwen nog eenige memoriën hadden over te geven, dat konden zij doen;
2. dat het proces nu was voor den Raad van Brabant en dat geen zaken voor denzelven
mochten beginnen, voor aleer deze uit de wereld was; 3. dat, ingeval het noodig was
de gedetineerden in persoon te verhooren, de Magistraat hun terstond zou laten volgen
naar Den Haag; 4. dat er notities moesten gemaakt worden: 1o over het vangen in
W. CONRAETZ huis; 2o over
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het wegleiden als een dief; 3o over hunne detentie op het s tadhuis; 4o bijzonder over
hun crimineele detentie op de militaire provoost1.
26. om half 12 is de bode van het Hof komen aanzeggen de vernieuwing van het
plakkaat in 1785 gegeven, eens daags de zijp te vegen en driemaal daags de straten
met water te begieten, en dat tot nader order. Ita (aldus) SKÈNE, deurwaarder.

Juli.
Den 15. omtrent den middag werd CASPAR HERMANS naar het stadhuis ontboden,
alwaar de heeren hem gelastten (TIMMERMANS het woord voerende) aan den heer
Pastoor te zeggen, dat de jongste kapelaan niet met de lijken mag gaan of hij moest
zich aangeven bij de heeren. Denzelfden middag kwam CASPAR zijne commissie
berichten.
Ook arriveerde een statenbode brengende eene resolutie, dat de schout VAN DEN
VAERO en MATHIJS VORSTERMAN de onkosten van hun reis naar Den Haag, met de
papieren der gedetineerden, zelf zullen betalen en niet op stadsrekening.
Een tweede resolutie was daarbij, dat WILLEM CONRAETZ de onkosten der
Schelbergsche beurzen privato nomine (uit eigen zak) moet betalen, zoo nochtans
dat hij schepen BÜCKEN of dezer erfgenamen of andere kan zoeken tot medebetaling,
maar niets op stadskosten op ‘poene van onze allergrootste indignatie’.
16. kwam de lijkenbidder CASPAR aan heer kapelaan THEYSKENS zeggen, dat hij
order had van den Magistraat hem niet te betalen voor het begraven.
17. kwam burgemeester TIMMERMANS zelf zeggen,

1

De bank van leening was, bij octrooi van H.H. Mog., opgericht in 1723, en werd door den
Magistraat der stad telkens voor 3 jaren verpacht tot 1771. Toen besloot de Magistraat de
bank in regie tot direct voordeel der stadsfinanciën te houden. De twee gedetineerden (S. en
C.) zijn toen als kassiers en boekhouders aangesteld. Hun beheer was ellendig en gaf in 1782
aanleiding tot crimineele vervolging. Volgens opgemaakten staat bedroeg het verlies aan de
stad berokkend 79038 Kleefsche gulden. (Franq. 69.)
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de kapelaan moet maar een suppliek (verzoekschrift) presenteeren, dan is alles uit.
24. was het eenen vollen opzang voor PETRUS DUNGELHOEFF in de Houtstraat met
het kapittel en kaarsen; THEYSKENS ging mee en het sterfhuis heeft hem betaald.
28. werd koster HERMANS op het stadhuis geroepen, de Magistraat gelastte hem
geen geld meer voor den jongsten kapelaan van de lijken te ontvangen; dit is de
koster om half 2 bij heer Pastoor komen aandienen.

Augustus.
Den 7. zijnde de geboortedag van de Prinses van Oranje, was het bal en soupé bij
JAN VENHORST. Daar was een confusie van een kalf op het beste kleed van madame
SCHEL. Met dezen dag begon de Oranje-partij en de Oranje-sociëteit bij WACHTERS
op de Markt. GRAVEN had een uithangbord doen vaardigen met het opschrift:
‘Neutrael caffé-huys’, maar de burgemeester TIMMERMANS verbood dit uit te hangen.
20. arriveerde 's avonds een wagen met vier paarden bespannen, geladen hebbende
den onderschout met twee dienders uit Den Haag.
21. hoorde men den dood van FREDERIK den eenigsten, koning van Pruisen
(FREDERIK den Groote.)
22. 's morgens om half 5 zijn de twee gedetineerden met dien wagen van het
stadhuis naar Den Haag vervoerd; de Schout voor, de dienders in 't midden en de
twee gedetineerden achter.
27. arriveerde een statenbode bij den commandant van het bataljon van
Oranje-Nassau DE ROSIÈRE, met order ingeval de Prins zou bevel geven om van
garnizoen te changeeren, dat hij niet moet obediëren (gehoorzamen), voor aleer hij
expres order bekwam van H.H. Mog. zelf. (Er was een gedurige spanning tusschen
den Prins en de patriotisch gezinde Staten der provinciën Holland en Utrecht.)
29. 's morgens hoorde men dat beide bataljons van BADE vertrekken moesten naar
Nijmegen.
Denzelfden dag arriveerde eene resolutie om alle papieren van het proces van...
S. en C. over te
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leveren naar Den Haag. Dit is ook geschied; deze wogen meer dan 1400 pond.
Voorwaar geen bagatelle!
31. omtrent 6 uur zijn de twee bataljons van BADE vertrokken.

September.
Den 3. omtrent 4 uur arriveerde het 1. bataljon van (graaf) VAN BYLANDT, komende
van Zutphen.
4. arriveerde het 2. bataljon, ook van Zutphen.
8. 's morgens om 5 uur arriveerde een statenbode met order aan kolonel VAN
BYLANDT zich marschvaardig te houden op de eerste orders.
's Avonds omtrent 9 uur arriveerden de heeren Staten komende van Roermond,
alwaar zij het middagmaal genomen hadden bij den heer bisschop PHILIPPUS
DAMIANUS.
9. 's morgens liet de raadsheer POELL door den landskommies JACOB VAN WETTEN
den kapelaan VAN POSTEL roepen, hem zeggende, dat het Hof goedgevonden had,
dat hij in persoon bij de Edelmogenden zou gaan, vertoonende de publicatie van het
Hof, rakende het overleveren der registers en wegens het weinige der betaling, De
kapelaan heeft dat gedaan, alwaar hij een weinig na 11 uur eene vriendelijke audiëntie
bekomen heeft. Hij vertoonde aan hun de publicatie van het Hof, meldende in het
18. art. de overlevering der registers, en in het 19. art. de belooning, te weten een
stuiver Hollandsch (zie 11 en 13 Januari) voor ieder akt. Na eenige vragen verzekerden
de Edelmogenden daarover verdere inquisitie (verhoor) te zullen doen bij den
raadsheer POELL, die, gelijk kapelaan aan de Edelmogenden gezegd had, commissaris
was in de zaak.
10. om 7 uur zijn de Edelmogenden vertrokken en 's avonds om 9 uur kwam een
statenbode met het nieuws, dat 2 bataljons van BYLANDT naar den Briel moesten
vertrekken.
11. 's morgens om 10 uur arriveerde een tweede bode, dat de bataljons niet moesten
vertoeven op het territoor van Pruisen, maar moesten passeeren en in geval van
tegenstand of geweld, dat met geweld te keeren. De Commandant der stad wilde hen
niet laten ver-
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trekken, mits de orders van te marcheeren maar alleen kwamen van de Staten van
(de provincie) Holland; hij wilde geen orders respecteeren dan van den Raad van
State, of van den Prins; waarop de Commandant zijnen adjudant VAN DER MAESEN,
geboortig uit Tongeren, gezonden heeft naar Het Loo, alwaar de Prins was, en de
kolonel VAN BYLANDT FRICKE zond eenen officier per post naar Den Haag.
13. kwam een statenbode met order, dat alle binnenlandsche verlofgangers naar
hunne respectieve regimenten moesten.
16. ontstond er een zware brand in het dorp Bree (Maasbree), alwaar in weinig
tijd 23 huizen en 17 schuren afbrandden.
17. kregen alle verlofgangers nog brieven om terstond naar hun regimenten te
komen. Deze order was van de Staten van Holland en West-Friesland.
19. om 10 uur kwam een statenbode met orders van den Prins onderteekend, dat
de 2 bataljons VAN BYLANDT moesten vertrekken naar Den Briel; den 21. zijn zij
vertrokken.
21. arriveerde een statenbode bij den commandant DE ROSIÈRE met orders, dat
zijn bataljon van Oranje-Nassau zich moest marschvaardig maken.

October.
Den 5. 's morgens kwam de knecht van W. CONRAETZ zeggen, dat de raadsheer
CONRAETZ tweede Postmeester was geworden, bij resolutie van H.H. Mog.
9. 's morgens om 6 uur stond de schuur van BOURS' goed (Witteshof, van HENDRIK
BOURS, K.) in het Ven in vollen brand, daarna het huis, met verlies van alles.
10. brandde een huis te Kessel af, in 'twelk een zwangere vrouw verbrandde.
17. 's avonds stonden de schuur en schop (straalswijze bouw) van W. CONRAETZ'
goed te Velden in brand.
29. 's morgens brandde een schuur te Arcen; 's middags is de schuur op Soest onder
Grubbenvorst afgebrand met 2 paarden en 1 veulen.
Denzelfden dag landde de eerste mosselschuit; slecht en duur.
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November.
Den 1. was de eerste sneeuw gevallen en lag den 3. 's morgens over den voet hoog,
tot pleizier van de jagers.
5. passeerde de Bisschop van Roermond langs hier naar Gelder, om te officieeren
bij de huldiging van den nieuwen koning van Pruisen aldaar.
6. 's avonds werd de brug afgebroken, want de Maas ging sterk met ijs. (Toen was
er een gedurige schipbrug.)
8. keerde de Bisschop van Gelder weerom, en nam het noenmaal bij de Markiezin,
alwaar de kapelaan zijn complimenten is gaan maken, te gelijk hem vragende zijne
sententie rakende of men op de Zaterdagen door 't jaar vleesch en visch mocht eten,
mits daarvan in de concessie geen mentie was gemaakt. De heer Bisschop zei: (lat.)
men houde zich aan de woorden (d.i. van de concessie) en, om zich in zijn geweten
niet ongerust te maken, vrage men verder naar niets.
16. begon het weer af te gaan.
24. is de secretaris OPDENOORDT overleden; den 28. heeft zijn zoon de secretarie
bekomen.

December.
Den 3. landde een schuit met excellente mosselen; den 8. nog eene, en den 16. met
oesters aan 3 gulden 't honderd.
24. 's middags liet ons vrouw... (C.) weten dat de gedetineerden (S. en C.) in Den
Haag den 20. ontslagen waren van hun arrest en dat CASPAR, haar man, 's avonds te
Venlo zou zijn, maar dat... (S.) nog eenige dagen in Den Haag moest blijven.
... (C.) arriveerde 's avonds om 8 uur op de Staai, maar kon om den grooten ijsgang
niet overkomen.
25. om 9 uur werd hij met een schuit overgehaald en binnen de stad komende,
werd hij omsingeld en gekust door eene menigte burgers. Eerst ging hij bij zijnen
advocaat FRIDUS VAN AEFFERDEN aan de Blauwtrappen; van daar ging hij bij vrouw...
(S.), alwaar de plaatsmajoor COEN hem vriendelijk kuste en welkom heette. Van
daar ging hij bij BOSCH en dan naar zijn
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eigen huis, alwaar hij dien dag vele visites gehad heeft, maar niemand van den
Magistraat.
27. kwam... (C.) eene visite brengen op de pastorie, en den kapelaan bedanken,
dat hij hem zoo dikwijls bezocht had tijdens zijne detentie.
Dit jaar zijn 214 kranken bediend; gedoopt in het geheel 158, gestorven grooten
113, kinderen 64, getrouwd 40.

Januari 1787.
Den 1. arriveerde een statenbode met de tijding, dat M. VORSTERMAN burgemeester
was, dit is iets buiten gewoonte.
1. was schepen THYSSEN 's avonds in de ‘Gouden Leeuw’ en toonde aldaar al te
zottelijk zijn misnoegen, dat hij op de nominatie voor burgemeester niet gesteld was
geweest, en na vele woorden verzocht hij vergadering van den Magistraat, hetgeen
TIMMERMANS om hem te stillen gedaan heeft. Terwijl de andere heeren vergaderden
kreeg THYSSEN ruzie met den tamboer van de hoofdwacht, en stiet dezen met zijnen
voet op den bandelier; de wacht kwam en nam THYSSEN in de hoofdwacht. De
officier, die met permissie van den commandant op het bal was, werd geroepen, de
commandant, zelfs de grootmajoor en meer waren op de been, die van mijnheer
THYSSEN niet dan scheldwoorden ontvingen. In de wacht begon deze den duivel te
spelen en sloeg omtrent den morgen alle glazen van de wacht uit, waarop men hem
handen en voeten bond met de koorden der trom, en op de brits wierp, waar hij
menigen schoonen slag van de soldaten kreeg.
2. om 10 uur werd de wacht aan 't stadhuis verdubbeld; 's avonds na 8 uur was de
markt vol volk; dan zijn er eenige burgers - wel in de 20 - geloopen naar het huis
van burgemeester TIMMERMANS, hem vragende of hij THYSSEN wilde ontslaan of
niet? Hij antwoordde, dat hij de Magistraat zou doen vergaderen, dat terstond
geschiedde; want, riepen zij, anders halen wij hem er uit met geweld; de hoofdwacht
stond in de wapens, alle scherp geladen. Om 9 uur kwam TIMMERMANS met den
advocaat FREDERIX van het stadhuis en
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hebben THYSSEN uit de wacht gehaald en naar zijn huis geleid; een gewoel van volk
was er, en een gedurig geroep van; ‘vivat schepen THYSSEN, vivat de patriotten’,
enz.; dan heeft deze in zijn huis alle burgers bedankt.
3. moesten alle adelborsten uit de stad op de wolvenjacht, uit order van den
Souverein; den 4. ook, maar daar is niets opgedaan.
7. kreeg schepen CORNELIS BÜCKEN uit Den Haag zijn demissie, men hoorde
tevens dat advocaat HEUTZ schepen was.
13. werd een jongentje van 12 jaar betrapt op dieverij bij vrouw BOSCH, hij werd
terstond gevangen en ondervraagd, bekende dezen en nog meer andere diefstallen
door hem gepleegd; voor sententie kreeg hij 3 weken te zitten op water en brood en
alle vier dagen de roede op zijn billen; de moeder was hiermede gelast, maar wilde
niet; dan werd de oom geroepen, die het eenige keeren gedaan heeft in de presentie
van twee commissarissen, maar extra sterk.
24. om 6 uur is mijn goede vriend mr. JAN VAN ROGGEVEEN, auditeur militaire,
overleden; den 27. werd hij om 3 uur met 3 koetsen begraven.
24. na middag kwam SKÈNE, bode van het Hof, de doopregisters vragen voor den
raadsheer VOS DE WAAL, als commissaris in 't proces van madame BOSSY tegen de
COENEN'S, om inlichting daaruit te nemen. De Pastoor zei dat hij geen registers afgaf,
maar wel wilde inzage geven op het Hof salvis vocationibus (eerstdaags) of in zijn
pastoreelhuis. Den 27. kwam raadsheer VOS DE WAAL op de pastorie inzage nemen.

Februari.
Den 16. arriveerde een statenbode met order van den biddag.
20. landde een schuit met mosselen, zeer slecht van qualiteit.
22. arriveerde de heer ALOYSIUS VAN BAERLE met een nieuwe sjees gemaakt te
Roermond. Deze is door het timmerlieden-gilde op de Oude Markt gearresteerd, en
ook met geweld afgenomen en uitgespannen. Dit
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gaf terstond een hevig proces voor den Magistraat, alwaar de timmerlieden het hebben
verloren en gecondemneerd zijn tot 25 goudgulden, de helft der kosten, en de sjees
te brengen ter plaatse waar zij genomen was. - Van dat vonnis is geappelleerd bij het
Hof, en W. THYSSEN, als commissaris van 't timmerliedengilde, heeft de sjees met
ijzeren ketenen doen vastleggen in de schuur van HUTGENS op de Parade in ‘H.
Geest’,

Maart.
Den 6. is aan de Laarpoort een anker jenever aangeslagen, op eenen kruiwagen van
eenen boer omtrent de Minderbroeders wonende, genoemd ‘Ditjens boer’ (Witters?).
Hij werd met vier man naar de hoofdwacht geleid en het anker werd naar den
stadskelder gedragen; een uur daarna was de boer los.
7. deed ontvanger POELL aan den burgemeester den sleutel van den kelder vragen,
die hem geweigerd werd; dan heeft POELL de sterke hand verzocht en nam een
sergeant met vier soldaten en eenen smid mee, die op POELL'S order de gehengen
van de kelderdeur afsloeg, en hij deed het anker jenever van uit den stadskelder naar
het landscomptoir brengen.
17. is de zoon van den commies 's GRAVENWEERT aangesteld als auditeur militaire.
19. heeft... (C.) zijn winkelgoederen en zijn hout, enz. op eene resolutie uit Den
Haag van het stadhuis teruggekregen, dd. 4. Maart. (Zie 9 Nov. 1782.)

April.
Den 19. is de heer momber VAN WESSEM met den raadsheer CONRAETZ bij den heer
Pastoor naar de extracten van de registers komen vragen, waarom dat die niet
overgeleverd werden volgens publicatie. ‘Omdat er geen betaling volgt’, was het
antwoord. De momber zei: ‘Geeft dat dan maar in schrift, dat geene betaling de reden
is van geene overlevering’. ‘Dat doe ik niet’ zeide TIMOTHEUS VAN DEN BROECK,
en daarmede gingen zij heel content naar het Hof.
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Mei.
Den 26. kwam de herroeping van Zaterdags vleesch te eten en moest driemaal
gepubliceerd worden.

Juli.
Den 15. is bij de Minderbroeders gevierd de beatificatie van den zaligen THOMAS A
CORA, PACIFICUS A S. SEVERINO en NICOLAAS FACTOR, alle drie priesters en belijders
derzelfde orde. De kerk was zeer kunstig gesierd. Den eersten dag, zijnde Zondag,
officieerde de heer TIMOTHEUS VAN DEN BROECK, pastoor der stad Venlo, geassisteerd
door zijne twee onderpastoors VAN POSTEL en THEYSKENS, en den heer THOMAS
GOOSSENS, assistent te Blerick. Na middag om 3 uur preekte de oudste onderpastoor.
Den 16. officieerde de Prior der Kruisheeren met drie van zijne religieuzen, de heer
JANSSEN, koster der kruisheeren, predikte. Den 17. officieerden de heer Superior der
Oratoren van Kevelaer met drie Oratoren; na middag preekte de heer BONTENAKEL,
beneficiant der Hooge Kerk van Venlo Alle drie de dagen was het solemneele
processie door de stad, welke heel versierd was met triumfbogen, alle straten beplant
met boomen en 's avonds was de heele stad geïllumineerd. In die drie dagen zijn
meer dan 14000 menschen in de stad geweest.

Augustus.
Den 7. arriveerden eenige verlofgangers van de Wallons met werfpassen, maar de
commandant ROSIÈRE wilde hen niet meer in de stad laten vernachten.
9. arriveerde een Edelmogende heer, het was een Fries, en vertrok den 11. naar
Maastricht.
29. arriveerde een koerier van den Prins, met order dat het bataljon van
Oranje-Nassau moest marcheeren
31. arriveerde een detachement van 120 man met den majoor FRANTZEN en 6
officieren van het regiment van DOUGLAS, komende uit Grave, alle met
oranje-kokarden en strikken aan den hoed. Om 3 uur namiddag vertrok Oranje naar
het leger bij Zeist.
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October.
Den 8. hoorde men langs de straten niets roepen dan ‘vivat Oranje’: men zag eene
gemeine samenrotting (algemeen bijeenscholen) om oranje kokarden en linten te
dragen.
9. begonnen de heeren van den Raad en Magistraat; 's morgens werd er een vaandel
van den stadhuistoren uitgestoken, maar 't was te rood en werd terstond ingetrokken;
namiddag zag men een waaien van drie kleuren: oranje, wit en blauw1.
10. stak op de Gereformeerde Kerk zulk vaandel uit; de burgerij, mans- en
vrouwspersonen hadden allen orafije-kokarden, strikken en linten; de drie heeren
der pastorie confirmeerden (bekrachtigden) hen.
11. zag men de oranjevlag waaien op den toren der Groote Kerk, daarna de
Kruisheeren, Minderbroeders, de Weide, de Annunciaten en de H. Geest, deden alle
van 's gelijken.
19... (C.) en... (S.) zijn bedankt van al hunne bedieningen; de eerste was vaandrager
der stad en kerkmeester, en de andere was provisor van het gasthuis.
21. kwam een statenbode met eene resolutie aan gereformeerde predikanten alleen,
om het formulier van hunne gewone gebeden voor de Staten en den Prins, volgens
oud gebruik te continueeren.
31. landden de eerste mosselen; extra slecht.

November.
Den 14. toen de tijding van de onmenschelijke plundering in Den Bosch, in den nacht
van den 9. op 10., gekomen was, hebben de Magistraat, Raad en officiers met den
Commandant der stad, VON HUMBRACHT, een zeer treffelijk man, den burger genegen,
raad gehouden om alle desorders te voorkomen. Daar werd een allerscherpste order
gegeven aan de soldaten om 9 uur in de broeken te zijn en geen vier bij elkander te
staan of te wandelen, op poene van eenen roffel. De adelborsten hebben aan de
Magistraat gepresenteerd om wacht te doen en dit werd aangenomen.

1

Volgens eene op 't stadhuis voorhandene is de Venlosche vlag: licht rosé en licht blauw.
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15. heeft JUNCKERS, adelborst, de eerste wacht gehouden op het stadhuis, altijd bij
zich hebbende eenen heer van den Magistraat of Raad als commandeerende officier.
Van tijd tot tijd deden zij patrouille door de stad, visiteerden de suspecte logementen:
Verbo! (in éen woord) 't was een goede zaak.
17. had sieur LAMPEN, gereformeerde lijkenbidder, 's avonds eenige dreigementen
gedaan om de glazen in te slaan bij PAULUS SCHENCK, als hij hem geen jenever wilde
geven; hetzelfde deed hij bij GRAVEN op de Lomstraat, alwaar hij gekend werd. De
informatie werd genomen en LAMPEN geciteerd; maar wie niet compareerde ... was
LAMPEN.
18. 's middags haalde den Schout hem uit zijn woning en leidde hem naar het
stadhuis; hij werd omtrent 4 uur met eenige mannen der adelborsten, den Schout
voorop, voor 8 dagen op water en brood gelogeerd op de Laarpoort. Daar zat LAMPEN
zonder licht en olie!
Denzelfden dag zijn twee brieven op straat gevonden, inhoudende de namen der
huizen die moesten geplunderd worden.
22. kwam de korporaal der schanswacht op de Staai (al laat) kloppen om jenever,
en na menige refuses heeft hij eenige glazen uitgeslagen, waarop hij in arrest genomen
is door eenige Zwitsers van STOCKARD, die daar vernachtten; den 23. is hij crimineel
gevangen gebracht naar de provoost binnen Venlo.
24. zijn 28 soldaten van DOUGLAS, die voor het nachtpiket gecommandeerd waren,
op den middag de Laarpoort uitgeloopen naar Tegelen; men had hun wijs gemaakt,
dat er geld gegeven was van eenige kloosters voor hunnen extra-ordinairen dienst,
en mits zij niets meer kregen, wilden zij niet meer dienen. Daar kwam een gerucht
dat zij aan 't plunderen waren ('t was meening zulks te doen, K.) bij den ‘graaf’
GUBBELS in den ‘Rooden Haan’. Terstond liep een adelborst met een commando
van 14 konstabels en eenen officier naar buiten; een adelborst hield de wacht op 't
stadhuis en een ander werd gecommandeerd om alle uren present te zijn,
25. omtrent den middag zijn er van zelf 18 te gelijk
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van die kwanten binnen gekomen en nog 2 omtrent 4 uur, allen werden gebracht naar
de hoofdwacht en van daar zijn zij naar de provoost geleid. Vijf keurpaltzsche
Strickreiter (gendarmes) en eenige boeren van Tegelen hadden hun de sabels
afgenomen en in eene schuur bijeen gejaagd. Bij geluk zijn zij die ontloopen, anders
waren zij alle voor deserteurs door den Commandant van Venlo aan de twee
burgemeesters van Tegelen opgegeven; 8 van de 20 zijn er door. - Denzelfden dag
deden de adelborsten van den kwartiermeester L. BECKERS de ronde en hebben op
straat 3 soldaten van DOUGLAS en 2 konstabels na de taptoe opgelicht; zij werden
den 26. deftig geroffeld.
26. na middag werden er 9 uit de provoost gehaald om geroffeld te worden; 5
kregen een goed pak en 4 pardon.
28. kregen 5 van dezelfde saus.
29. arriveerde een statenbode bij den commandant VON HUMBRACHT.

December.
Den 2. heeft de pater van Calcar zijn termijn door de stad gedaan als te voren, zonder
eenig obstacle (hindernis).
3. vernam men dat het detachement van DOUGLAS naar Grave moest vertrekken
en een bataljon van D'ENVIE zou Donderdag den 6. arriveeren. Raad en Magistraat
waren op de been; dat volk van D'ENVIE was leelijk beschilderd. (Men meende een
lot als 's-Bosch te zullen ondergaan, K.) Burgemeester JUNCKERS en raad POELL
werden gecommitteerd om te Nijmegen informatie te gaan nemen en om den kolonel
te spreken of hij zich wilde gedragen aan de conventie door hen met den commandant
HUMBRACHT gemaakt; 's middags vertrokken zij.
Voor middag kwam de regent-burgemeester VORSTERMAN, als gecommitteerde
van den Magistraat, den heer Pastoor verzoeken om naar den Bisschop te willen
schrijven, dat hij wilde verbieden om in den Kerstnacht den dienst te doen in alle
kerken, en niet eerder te laten beginnen dan 5 of 6 uur. De heer Pastoor heeft
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dat op zich willen nemen, en heeft ook naar Roermond geschreven.
's Avonds arriveerden de twee heeren gecommitteerden van Nijmegen, wat hun
daar gezegd is, weet ik niet, maar evenwel bij deze twee werd den 4. deftig ingepakt,
hetgeen groote consternatie onder klein en groot veroorzaakte; men vluchtte langs
alle poorten, Straelen was opgepropt van dames uit Venlo, de winkels waren ontbloot
van waren. Verbo! een Venlosche streek.
Die glazenmaker van de Staai heeft 2 dagen moeten loopen en dat excellent.
4. arriveerde een statenbode met eene publicatie welke ons eerst door den
Magistraat, daarna door het Hof toegezonden is; zij luidt als volgt:

Publicatie.
De Staaten Generaal der ver eenigde Nederlanden; Alle die deeze sullen
sien, ofte hooren leesen, salut: Doen hier meede te weeten: Alsoo Wy niet
zonder bevreemdinge en indignatie zyn geinformeert, dat op diverse
Plaatsen in de Generaliteit, veele onrustige en muitsuchtige Geesten, ten
einde het vuur van Tweedragt, ter bereiking van hunne geheime en
Landverdervende oogmerken, meer en meer aan te stooken, sig niet ontsien,
om onder de Roomsgesinde In- en Opgezeetenen te verspreiden en de
minkundige te doen gelooven, dat Wy voorneemens souden zyn, of de
intentie van Zyne Hoogheid den Heere Prince van Oranje en Nassau,
Erfstadhouder, Erf-Capitein en Admiraal Generaal, soude weesen, om soo
door het doen van voorstellingen desweegens als anders, meede te werken,
dat by de teegenswoordige gelukkige herstelde waare Constitutie der
Regeeringe van deese Republicq, aan de Roomsgesinde In- en
Opgezeetenen van de Generaliteit, merkelyk verkort en zelfs benomen
werde de vryheid van Godsdienstoeffeningen, welke deselve tot hier aan
toe hebben genoten gehad, en zodane gefingeerde en boosaardige
uitstrooisels echter niet anders kunnen verstrekken, dan om mistrouwen,
tweedragt en muiterye te verwekken, en de gemelde In- en Opgezeetenen
van de gehoorsaamheid, aan Ons in de hoogagtinge en getrouwe
aankleeving aan hooggem. Zyne Hoogheid verschuld, af te trekken.
Zoo is 't, dat W y daar teegen willende voorsien met advis van den Raad
van Staate der Vereenigde Nederlanden, hebben goedgevonden by deesen
alle In- en Opgezeetenen van de Generaliteit, professie doende van de
Roomsche Religie, of die toegedaan, te waarschouwen en op het ernstigste
te vermaanen, om aan de voorsz. Verleiders en hunne boosaardige
uitstrooysels, geen het minste geloof te geeven, maar ook dezelve te
verseekeren, dat so min Wy, als Hooggedagte Zyne Hoog-
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heid eenig voomeemen, hoe genaamd, hebben, om hun eenigsiilts te
verkorten in die vryheid van Godsdienstoeffeninge, waarvan sy tot hier
toe uit kragte Onser successive Resolutien en Concessien, hebben
gejouisseert, en die sy ook tegenswoordig genieten, dat in teegendeel de
waare intentie van Ons en van Zyne Hoogheid is, deselve, soo lang sy sig
als goede vreedsame en getrouwe In- en Opgezeetenen gedragen, daar by
te maintineeren, en dat sy voor het overige als dan ook soo wel als die van
den Praedomineerende Godsdienst, de verdere protectie van Ons en van
meer Hooggemelde Zyne Hoogheid te verwagten hebben en sich op deselve
met alle gerustheid konnen verlaaten. Lastende en ordonneerende Wy by
deesen teffens meede aan alle Roomse Pastors in het District van de
Generaliteit, om, soo in hunne Predicatien als particuliere Conversatien,
aan hunne Gemeentens en Leedemaaten van al het geene voorsz. kennisse
te geeven, en deselve ten sterksten te exhorteeren, om sig in alle opsigten
als getrouwe, stille en rustminnende In- en Opgezeetenen te gedragen, en
by alle voorkomende gevallen, daar van blyken te geeven.
Aldus gedaan enz. op den 28. November 1787. Was geparapheert,
W.F.H. VAN WASSENAER.
(Gecopieerd in de spelling der gedrukte Publicatie uit het St. A.)
6. om 4 uur na middag arriveerde van Nijmegen het 2. bataljon van D'ENVIE.
7. om half 8 vertrok het detachement van DOUGLAS naar Grave.
8. kreeg de heer Pastoor van Zijne excellentie PHILIPPUS DAMIANUS (VAN
HOENSBROECK), bisschop van Roermond, deze volgende ordonnantie:

(lat.) ‘Zeer eerw. Heer,
Om redenen ons verklaard, en andere beweeggronden, verbieden wij aan
alle bestuurders, zoowel aan parochie- als kloosterkerken in de stad Venlo,
dat aanstaande Kerstnacht de publieke diensten in de kerken voor 6 uur
beginnen.
De Zeer eerw. heer zal zorgen, dat dit aan de belanghebbenden in
voornoemde stad meegedeeld en de inhoud opgevolgd worde.
Gegeven te Roermond 7 December 1787.
P(ETRUS) D(AMIANUS), bisschop van Roermond.
14. is eene JOANNA - (lat.) die geen bewijs kon leveren van den dood van haren man,
en die, hoewel vooraf gewaarschuwd, haren minnaar niet wilde vaarwel zeggen - op
de Laarpoort gezet, haar kind met de wieg is door den bode ook daar gedragen.
Denzelfden dag werd dien kameraad, geboortig van Baarlo,
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aangezegd binnen de 24 uren de stad uit te zijn en niet meer in dezelve te komen.
Dezelfde sententie is nog aan 3 huishoudens aangezegd.
15. is omgeroepen dat er niemand aan de soldaten moest borgen en ook niets
hoegenaamd van hen mag koopen, op amende gelijk de Schout zoude goedvinden.
17. arriveerde een statenbode., medebrengende de volgende

Publicatie.
De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden; Allen den geene die
deeze zullen zien, of hooren leesen, salut: Doen te weeten: Dat Wy met
de meeste oplettenheid overwoogen hebbende het onlangs gebeurde zo te
's-Hertogenbosch, als in andere Plaatsen, die met Troupes van den Staat
zyn bezet geweest; en zeer wel bevroedende, dat zonder eene prompte en
exemplaire strafoeffening van de Militie welke zig schuldig heeft gemaakt,
of onverhooptelijk in het vervolg zoude schuldig maaken aan eenige
opstand, revolte of plundering, de hoogstnodige subordinatie, ordre, gezag
en algemeene rust en zeekerheid niet kan worden hersteld, op het voorstel
daar toe door den Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden, na
ingenoomen te hebben de consideratien en het hoogwys advis van Zyne
Hoogheid den Heere Capitein Generaal aan Ons gedaan, in deeze
buitengewoone en dringende omstandigheeden hebben goedgevonden
hoogstgedagte Zyne Hoogheid te verzoeken, en des noods te authoriseeren,
om van de Gouverneurs of Commandeurs, en by der zelver absentie aan
de Commandeerende Officieren in de Steden en Plaatsen in het District
van de Generaliteit met Troupes van den Staat bezet, geenen minderen
rang dan dien van Ritmeester of Capitein hebbende, aan te schrijven en te
gelasten, omme in alle zodanige gevallen, waar in tegen alle verwagting
door de voorsz. Troupes eenig opentlijk geweld, plundering, opstand of
revolte mogten worden gepleegd, en de Daders van zodanige enorme
delicten op het begaan van het fait mogten worden betrapt en
geapprehendeert, of aanstonds daar na in hegtenis genomen, door eenen
daar toe te benoemen Krygsraad zonder uitstel de plans te doen
beoordeelen, en ingevalle aan den zelve by confessie of volleedige bewyzen
gebleeken is, dat de geapprehendeerde Persoonen aan de gepleegde
excessen schuldig zyn, der zelver Vonnissen en Sententien naar de
gestrengheid der Wetten te doen opmaaken en ter executie leggen, ten
einde door zodanige onverwylde en exemplaire strafoeffening den geest
van eene allergevaarlykste losbandigheid en oproerigheid, kragtdadig te
beteugelen, en alle verdere onheilen voor te komen.
Aldus gedaan enz. 's Gravenhage 13 December 1787. Was geparapheert
D.J. VAN HEECKEREN.
(Gecopieerd in de spelling der gedrukte Publicatie uit het St. A.)
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19. is de gulden-mis, die gewoon was te beginnen om 6 uur, maar begonnen om 7
uur wegens de tijdsomstandigheden.
21. heeft zich de minnaar van JOANNA op het stadhuis gepresenteerd, verzoekende
maar alleen om in de stad te mogen blijven dienen. Men citeerde terstond op het
stadhuis zijnen ouden baas THEUNISSEN uit ‘het Reepken’ of hij zulken knecht nog
wilde? die declareerde zulken kwant niet te willen hebben, en had maar eenen van
de achtbaren, zei hij, mij gewaarschuwd, hij zoude nooit bij mij gebleven hebben.
Terstond kreeg de kwant volle permissie om voor 1 uur de stad te ruimen.
22. om 1 uur werd JOANNA van haar arrest ontslagen en kwam in haar oud
logement.
28. moest zij schriftelijk voceeren, dat zij een burgerkind was. Dit was zoo, want
haar vader JOANNES H..... was in 't Manhuis gestorven.
30. kwam de resolutie met de post, dat PETRUS MOOREN burgemeester was.
Dit jaar zijn getrouwd 41; gedoopt: jongens 81, meisjes 91, waaronder 8 onwettige;
administratiën 88; groote lijken 66, kinderen 56; in't geheel gedoopt 172, gestorven
122.

Januari 1788.
Dat wonderbaar jaar.
Den 7. deed dominee ASSING eene vriendelijke visite bij den Pastoor, hem gevende
eene som om uit te deelen aan de Roomsche huisarmen, gelijk hij op andere jaren
nog wel gedaan heeft. Onder andere discoursen werd door den Pastoor gevraagd, of
hij ook alle jaren volgens publicatie van het Hof, de extracten van zijne doop-, trouwen doodregisters overleverde? Hij antwoordde dat hij voor zijn halfjaar, dat hij scriba
(griffier) is, het deed, maar zijn collega VAN DRUTEN niet, dat er in hun consistorie
over die overlevering gesproken was, en deze als een nieuwigheid van al de anderen
verworpen was geweest, en dat dominee VAN DRUTEN met andere consistoriale
vergaderden een request in Den Haag hadden vertoond hoe zulke achtervolgingen
van die
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publicatie van 't Hof van Venlo, nieuwigheden waren, en hun de Roomschen zou
doen navolgen, maar op hun request was tot heden geen antwoord gekomen.
10. was de tijding gearriveerd, dat de president (van 't Hof) VAN LYNDEN benoemd
was tot fiscaal van de Kaap (de Goede Hoop). Hij ontving de complimenten van vele
particulieren, onder anderen van eenen raadsheer, waarop de president hem
antwoordde, dat hij den heelen Raad feliciteerde, dat zij hunnen president kwijt
geraakten (?). Nota: Zij waren het niet eens over het vergeven der hofbodeplaats. De
president wilde dat men het vergeven van die plaats zou presenteeren aan den Prins,
de raadsheeren wilden die zelf vergeven.
21. 's avonds kwam JOANNA H..... (die onlangs om hare conversatie met HENDRIK
B........ van Baarlo op de Laarpoort gezeten had) met eert extract uit het trouwboek
van de stad Wesel, alwaar zij na 3 roepen voor den Predikheer getrouwd zijn. Dit
dacht ons heel suspect, en aan cautie onderworpen; waarom de Schout met den
burgemeester MOOREN den 23. nm. op de pastorie gekomen zijn met datzelfde extract,
verzoekende den heer Pastoor zich over de zaak te Wesel te willen informeeren. Denzelfden dag is de brief naar Wesel geschreven en den 31. heeft pater BENEDICTUS
DIESENBACH geantwoord, dat op zijn trouwboek stond zekere HENRICUS ( B........?)
van Baarlo, getrouwd met JOANNA H.....; dat HENRICUS gevraagd zijnde naar de
demissoriale (vergunning om in een andere gemeente te huwen) van zijnen pastoor,
dezelve getoond heeft. JOANNA was ondervraagd of zij parochiaan van Wesel was,
waarop zij eenen getuige heeft bijgebracht, die verklaarde dat zij al 2 jaren bij haar
had gewoond. Men heeft haar ook den doodbrief van haren eersten man (die van den
Bisschop van Roermond valsch verklaard was, met verbod aan den pastoor te Venlo
van haar niet te trouwen) doen laten zien. Na dit alles is hun te Wesel afgevraagd of
dit alles zoo was, en of zij dit met eed konden bevestigen. Zij hebben geantwoord
‘ja’, waarop zij getrouwd zijn, en hebben alzoo den pastoor van Wesel (pater
DIESENBACH) bedrogen, waarom deze ook schreef: (lat.) ‘het huwelijk is ongeldig,
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het bedrog zal op voorbeeldige wijze gestraft worden, om anderen af te schrikken’.
(Hierop volgt tot onderzoek dd. 8 Januari een brief van B........ aan den Pastoor te
Baarlo, vragende de noodige bewijsstukken om elders te huwen, en de briefwisseling
met de pastoors te Baarlo en te Wesel, waarin nog te lezen staat, dat de eerste
echtgenoot van JOANNA, in Spaanschen dienst, bij het beleg van Gibraltar gesneuveld
zou zijn, dat zij twee jaren te Wesel woonde en beiden daar den 21. Januari jl.
getrouwd werden, maar pastoor DIESENBACH schijnt bedrogen te zijn geweest. Ten
slotte is door den Bisschop van Roermond hun huwelijk ongeldig verklaard, zoo lang
niet overtuigende berichten over den dood van den eersten man uit Spanje, waar naar
nog onderzocht wordt, ontvangen zijn. - Met deze korte vermelding kent de geachte
lezer de geheele questie en kan de lange correspondentie hem gespaard blijven.)

Februari.
Onlangs hadden zich hier drie deserteurs van het 2. bat. van D'ENVIE vrijwillig in
arrest gesteld. Hun zaak is in den krijgsraad behandeld de i. is gecondemneerd tot
de galg, de 2. tot de schopkarre of kruiwagen, en de 3. tot eene regiments-straf, dat
is door de spitsroede. Deze sententiën zijn aan den Prins gezonden, die dezelve
veranderd heeft: de 1. voor 4 dagen op water en brood bij den provoost; de 2. voor
8 dagen hetzelfde, en de 3. moest op de parade komen en zijn sententie van
regimentsstraf hooren lezen, en daarmede was hij terstond vrij. Voorwaar een
gemoedige Prins!
8. nadat de zangmeester VAN HELDEN zich bedankt had, benoemd zijnde in de
abdij van Werden boven Düsseldorf, is zijne plaats vergeven aan JOANNES
TRIENISSEN, geboortig van Venlo, voordezen koraal in de Hooge Kerk. (Nog
verscheidene missen en andere muziek door VAN HELDEN gecomponeerd, bleven
in het koorarchief, K.)
12. werd omgeroepen, dat de poorten na het luiden
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der poorteklok zullen op den grendel blijven tot 8 uur (mits betalen als voordezen).
19. 's morgens zijn de 8 kwartiermeesters op het stadhuis ontboden, alwaar de
Magistraat hun vriendelijk verzocht heeft om den 8. Maart (geboortedag van den
Prins) niet te drinken en zij waren content.
's Avonds heeft WILLEM... (schepen THYSSEN, K.) zich vrijwillig in arrest begeven
in de hoofdwacht, hij had te Kaldenkirchen op de jaarmarkt eenige ruzie gehad met
de militairen van Venlo, en in de stad gekomen, is hij genomen: hij speelde sterk de
beest in de kamer van den officier, waarom hem 6 man met de haren gesleept hebben
naar de cortegarde (kleine roede), alwaar zij hem met de riemen der fusilen (geweren)
bonden en met een goed pak slagen vereerd hebben.
20. na middag tusschen 1 en 2 uur heeft de momber VAN WESSEM hem uit de
hoofdwacht gehaald, en geleid naar het Hof, hem stellende in civiel arrest.
23. 's avonds om half 7 is schepen THYSSEN uit zijn arrest weggeloopen en houdt
zich op te Tegelen.
27. zijn de twee onder kerkmeesters STOCKELMANS en BOSSER 's morgens naar
de Groote Kerk gekomen om aan GUBBELS, hospes in den ‘Rooden Haan’, bijgenaamd
‘de graaf’, te verbieden het laten schilderen van eenige boogringen op den muur in
het Lieve Vrouwepand, op praetext dat niemand de permissie van den Magistraat
had gevraagd; het voortgaan werd opgezegd tot nader order.
29. is de ‘graaf’ en de schilder geciteerd voor de Magistraat, alwaar zij volgens
gewoonte van de achtbare beiden geborsteld (berispt) zijn; maar men zoude liet
advies van deri Pastoor daarover vragen.
Om half 5 op denzelfden dag vergaderde het Hof expresselijk, alwaar gecompareerd
zijn de luitenantkolonel SNOUCKART van het regiment D'ENVIE, commandant der
stad, met den grootmajoor VON HUMBRACHT, voorstellende dat het Hof wilde
ordonneeren dat met den 8. Maart eene algemeene illuminatie zoude zijn ter eere
van den Prins zijnen geboortedag. Men zei dat daarover moest gedelibereerd worden.
- De Magistraat was vergaderd om hetzelfde voorstel te behandelen.
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Maart.
Den 1. 's morgens om half 9 kwam de bode FRANSSEN bij den heer Pastoor audiëntie
vragen, voor burgemeester MOOREN om 9 uur. Geaccordeerd. - Weinig na 9 uur
kwam die heer, die gelast was van den Magistraat, om den Pastoor zijn sentiment te
hooren wegens het schilderen. De Pastoor wilde daar niet veel tegen zeggen, als wel,
dat na eenige jaren dat zoude afvallen en leelijker worden. ‘Als de heer Pastoor daar
niets anders tegen had, dan zou dat wel gaan’.
Maar nog wat, rakende den 8. Maart: de heer Pastoor zou op dien dag het ‘Te
Deum’ zingen in zijn kerk, het geschiedt in de kerk der Gereformeerden ook, zei hij.
De Pastoor zeide: men zal verder zien. - Kort na tafel kwam dominee ASSING een
visite brengen, vertellende hoe vóor den middag een deputatie bij hem geweest was
van den kant van 't garnizoen, hem voorstellende om op 8 Maart kerk te houden:
waarop de Dominee antwoordde, dat hij op den dag (te weten 19 Maart) die van den
Souverein gesteld was, zijnen dienst zoude doen. Men insisteerde en vroeg of hij
dan weigerde? ‘Doet gij geen ander rapport, zei hij, als dat ik dien dag van den
Souverein gesteld, mijnen dienst zal doen’. Dit kwam hij ons pro governo
waarschuwen. Men had aan den Dominee gezegd, dat de Roomschen ook dienst
deden.
Na middag werd omgeroepen, dat alle poorten na de poorteklok tot 9 uur op grendel
zouden blijven.
3. na middag bracht de stadsbode de complimenten van de heeren van 't stadhuis,
zij hadden goedgevonden dat de heer Pastoor den 8. Maart om 11 uur het ‘Te Deum’
zou zingen. De Pastoor antwoordde, dat hij naar den Bisschop had geschreven en
antwoord wacht.
4. kort na middag werd omgetrommeld, dat op den 8. Maart ieder zijn huis tot in
de tweede statie moest illumineeren, maar geen fusées werpen, noch geweren
afschieten, dat ieder zich kon wachten van eenige insolentiën (stoutheid) te doen op
poene van 3 goudguldens, en dat het ‘Te-Deum’ in de Hooge Kerk zou gezongen
worden, waaronder al de klokken der stad
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moeten luiden; dit was een order van den Magistraat en den Commandant.
5. ontving de Pastoor op zijnen brief antwoord van den Bisschop, tenoris huius
(inhoudende):

(lat.) Zeer eerwaarde heer Pastoor,
Gaarne stemmen wij het voorstel in uw laatsten brief vervat, in deze
tijdsomstandigheden toe, het past immers dat allen samenwerken tot dit
betoog van algemeene vreugde. Daarom zal er voor gezorgd worden, dat
op aanstaanden Zondag en ook op den 19. dezer maand eene plechtige
mis met diaken en subdiaken gelezen wordt. Intusschen blijvend uw zeer
toegenegen
P. D., bisschop van Roermond.
Roermond 4 Maart 1788.
8. zijnde de geboortedag van WILLEM V, Prins van Oranje, hoorde men 's morgens
om 8 uur volgens gewoonte het kanon ronken; om 10 uur begon de solemneele
hoogmis, welke door den heer TIM. VAN DEN BROECK, pastoor der stad Venlo,
gezongen werd, in 't bijwezen der heeren van den Clergé, van 't Hof en den Magistraat
in corpore. Na de hoogmis werd een weinig gewacht, totdat de Magistraat den
Commandant met heel den Etat-major der militie van het stadhuis afgehaald had.
Op hun komst in de kerk hoorde men het schetteren der trompetten, en als de heeren
geplaatst waren, werd het ‘Te-Deum’ geïntoneerd door denzelfden heer celebrant
(waaronder alle klokken der stad luidden) en werd gevolgd door een uitnemende
muziek, met eenen toeloop van ontelbaar volk van alle gezindheden; de kerkdeur
was bezet met schildwachten, 's Avonds om 6 uur begon ieder zijn huis te
illumineeren, men zag verscheidene sierlijke triumfbogen. Onder alle had die van
den kapitein-ingenieur DE VEYE de kroon, waaraan men 235 lampions van allerlei
kleuren telde; het Statenhuis was luisterrijk gesierd met lampions; bij den President
(VAN BALVEREN, in de Vleeschstraat) zag men in het verdiep, eene zeevaart, die
naar de kunst uitgewerkt was; op alle straten vond men patrouilles, en alles is vergaan
zonder de minste desordre; om 10 uur begon alles uit te gaan (dooven).
10. was het 's avonds groot bal en soupé bij P. BER-
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en heeft geduurd tot 's morgens 5 uur, alles in goede orde.
17. is WILLEM VAN OEYEN door het Hof als deurwaarder aangesteld in plaats van
SKÈNE, die gereformeerd was.
19. was gereformeerde biddag, op welken dag volgens bisschoppelijke ordonnantie,
te 9 uur eene solemneele hoogmis gezongen is door den Pastoor met diaken en
subdiaken.
Denzelfden dag hebben eenige kinderen, hout rapende achter den molen van
VERZYL, een suikerkistje gevonden, waarin een dood kind lag. Men stelde terstond
een schildwacht daarbij, de justitie werd vergaderd en de visitatie ter plaatse gedaan;
men bevond dat het kind nog geen 24 uren moest geboren zijn, het was. de kop
ingeslagen en alle knoken gebroken; men heeft het doen dragen naar het gasthuis,
en dan is nogmaals visitatie gedaan. De stadsbode kwam bij den Pastoor vragen om
het kind te begraven, maar mits dat er geen blijk was van het doopsel, kon dat niet
gebeuren; toen is het in den hof van het gasthuis begraven. Den 20. werd mij van de
vroedvrouw gezegd, dat dit kind van een wettig huwelijk was, maar dood was geboren,
en dat de ouders onnoozel dat kind daar in den grond gestoken hadden.
22. hoorde men dat een bombardier twee doodshoofden van het katholieke kerkhof
had gehaald (hij was gereformeerd) en dat daarmee vele baldadigheden waren
bedreven, toen heb ik kapitein SLOOT door eenen goeden vriend daarvan doen
verwittigen en is terstond naar de pastorie gekomen, vragende wat voldoening de
heeren
NIÈRE

1

BERNIÈRE woonde op het Helschriksel noordzijde. Zijn groot huis, t.W. naast de
tegenwoordige zeepfabriek van WOLTERS, te voren de zoutfabriek van SEYDLITZ te Maastricht,
had langs de straat 2 ramen voor de huiskamer, dan den ruimen ingang, vervolgens 2
restauratiekamers met elk 2 ramen, eindelijk de zaal, 64 bij 27 Rijnl. voet, aan de westzijde,
die vele jaren als pakhuis der firma BERGER diende. Het geheel is in 1878 door JEAN
WOLTERS-VAN MEYEL tot vijf woonhuizen verbouwd. Het tegenwoordige groote huis
tegenover de opvaart, heden bewoond door den machinist STICKELBROECK, staat op het
terrein der zaal.
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begeerden. Geen andere alsdat die hoofden wederom ter plaatse zouden besteld
worden, waar zij gehaald waren, en 's avonds heeft een Roomsche bombardier komen
bellen en zeggen, dat alles besteld was en de doodshoofden op het kerkhof lagen; en
die plichtig waren zijn met de provoost gestraft.

April.
Den 5. kwam met de post eene resolutie van H.H. Mog., dat door hun een hofbode
aangesteld was, een gereformeerde. (De benoeming van W. VAN OEYEN dd. 17 Maart
werd ingetrokken, K.)
6. werd mij door eenen geestelijken heer gewaarschuwd, dat er eenige jongens
wederom zouden comedie spelen in den ouden lombard in de Vleeschstraat, waarom
ik den 7. in dat huis heb gaan inspectie nemen en alles waar bevonden. Dan zijn bij
mij twee van die kwanten gekomen, vriendelijk verzoekende, ik zoude hun dat toch
niet beletten, zij hadden veel onkosten gedaan, al was het maar voor eenen keer; zij
wisten ook wel, dat dat spelen niet goed was. Ik antwoordde: geen éenen keer, maar
zal dat van daag nog trachten te beletten; ben om half 11 naar het stadhuis gegaan,
alwaar de Magistraat was; heb den regent-burgemeester MOOREN door den stadsbode
J. LENDERS uit hunne vergadering doen roepen, die terstond bij mij gekomen is op
de hertogskamer (tegenover de intrede der vestibule), alwaar ik hem heb doen
herinneren, dat voor twee jaren nog gespeeld was op de schippersgaffel,
(vergaderingshuis van het schippersgild), tegen welke bijeenkomst alsdan sterk door
mij gepreekt was, waardoor het gebeurd is, dat zij, geene toehoorders meer krijgende
en van den heer Pastoor scherp vermaand zijnde, alles hadden daargelaten; maar
deze zelfde compagnie (vereeniging) wederom zou spelen, en dat dit niet kon dienen
als tot bederf der zeden, en zeide daarbij, dat de Venlosche jeugd genoeg bedorven
was, zonder dat zij comedianten werden, en andere mede verleidden. Ik verzocht
alsdan dat de heeren dat spelen aanstonds wilden verbieden, dat ik dan eene groote
satisfactie zou hebben, waarop MOOREN antwoordde:
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‘Mijnheer heeft wel veel attentie voor de stad, ik zal het aan de heeren aanstonds
voordragen, mijnheer zal volle voldoening hebben’, en ben dan, van hem uitgeleid
zijnde, naar huis gegaan. - Om half 2 kwam de stadsbode mij zeggen, dat de heeren
het comedie spelen strikt verboden hadden, op eene amende van 10 goudgulden voor
ieder persoon, en zooveel voor STOFFEL KRAGHEN, als hij dat in zijn huis zou
permitteeren. Daarmee lag de comedie op straat; zij hadden den dag te voren, overal
kaartjes gedragen, zelfs bij den burgemeester. Wie de onkosten zal betalen is een
raadsel.
17. arriveerde 's avonds bij den Commandant een prinsenbode. Hij had bericht,
dat het regiment MUNSTER, hetwelk in Den Bosch zoo geplunderd had, en in
Maastricht ontwapend, gevangen was gehouden, naar Venlo zou getransporteerd
worden per compagnie Zwitsers, en hier zouden afgedankt worden, of beter, aan
Pruisen overgeleverd; want den 18. vertrok van hier een officier HORST (plaatsmajoor
TER HORST, K.) naar Gelder en kwam den 19. om 10 uur vm. terug met 3 Pruisische
kapiteins en 8 onderofficiers, die na den middag naar Baarlo reden.
19. werd eene dievegge voor anderhalf uur op den steen aan het stadhuis gezet,
met een ijzeren karketting om den hals, welke zij gestolen had.
21. om 3 uur nm. arriveerden te Blericktwee compagnieën Zwitsers van HIRTZEL,
brengende van Maastricht 55 man van VAN MUNSTER. Aan het hek voor de barrière
werd door den plaatsmajoor van Venlo of zijn fungeerende, de sententie voorgelezen
op den Pruisischen grond (Blerick), dat zij voor hunne feiten, binnen Den Bosch
begaan, werden afgedankt. (Volgens K. werden de gevangenen bij het fort St. Michael
overgeleverd.) Terstond trokken de Zwitzers weg en de Pruisen omsingelden hen,
hun majoor riep: ‘recruten rechts-om’ en trok met hen allen naar Blerick en nog
dienzelfden middag naar Grubbenvorst.
22. kwamen wederom twee compagnieën Zwitsers met een goed getal gevangenen,
die gelijk de eerste uitgestreken werden, naar Grubbenvorst geleid en bij
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de anderen daar bleven, tot dat zij allemaal bijeen zouden zijn.
24. arriveerde weder te Blerick twee compagnieën Zwitsers met een deel
arrestanten, die ook alzoo uitgestreken werden en naar Grubbenvorst geleid.
25. 's morgens vertrok het 1. bataljon van de Zwitzers van HIRTZEL naar Holland
om de Pruisen af te lossen (die den Hollanders de wetten waren komen stellen, zie
‘Toelichting’ vóor).
26. nm. kwamen aan de Geldersche poort kwartiermeesters van Brunswijksche
dragonders, die in Straelen rustdag hielden; men sloot terstond de poort, en de officier
werd door eenen schildwacht naar den Commandant geleid, die den overtocht
(verzocht zijnde) aan hen toestemde. Zij kwamen uit curiositeit langs Venlo, mits
zij te Kaldenkirchen moesten zijn.
27. trokken de troepen over de heide naar Leuth, Kaldenkirchen en Dülken, naar
Maastricht (wegens den opstand der Luikenaars tegen hunnen Prins, K., welke door
de troepen van den Koning van Pruisen bedwongen werd).
29. omtrent 3 uur arriveerden de stafofficieren van VAN MUNSTER met 127 man,
komende van Maastricht en blijvende te Venlo in garnizoen om hun regiment te
completeeren.
30. werd omgeroepen van stads- en van 's heerenwege, dat niemand eenen meiboom
mocht planten, noch 's avonds om denzelven dansen, op amende van een goudgulden.
Om 2 uur arriveerden twee compagnieën Zwitsers van HIRTZEL, brengende 50
arrestanten van VAN MUNSTER, die van de Pruisen te Blerick opgepakt zijn. Al bij
de rest!

Mei.
Den 1. nm. arriveerden wederom twee compagnieën Zwitsers met 50 arrestanten.
2. kwamen de laatste twee compagnieën met 52 arrestanten, onder welke was die
befaamde tamboermajoor met nog eenen op een kar geboeid. 14 van die anderen 50
werden met den kazak vastgehouden. Nadat de sententie was voorgelezen, namen.
27 Pruisen hen
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allen mede naar Grubbenvorst en van daar naar Gelder; zoodat Pruisen een goed
deel, over de 300 VAN MUNSTERS, opgesnapt heeft.
4. 's morgens vroeg vertrok het heel bataljon Zwitsers (van HIRTZEL) naar Holland.
Denzelfden dag heeft de pater van Calcar zijnen gewonen dienst gedaan en is
zonder stoornis rond gegaan.
17. werd door den hofbode aan alle poorten opgenageld eene citatie voor schepen
THYSSEN om in persoon ten Hove te compareeren, alwaar hij zijn civiel arrest den
23. Febr. 's avonds verlaten had.
28. 's morgens heeft het bataljon van D'ENVIE gevuurd en na middag de konstabels.
VAN MUNSTER heeft den 29. met blindvuur afgevuurd.
30. 's morgens is JOZEF VAN WELL, leidekker, terstond dood gevallen van het dak
der brakken (naast het huis van PRUYMBOOM, K., die op den hoek der Beekstraat
woonde. Heden heet nog het straatje bij de kazerne ‘Achter de Brakken’).
31. 's avonds arriveerden de kwartiermeesters van de Brunswijksche jagers. Men
dacht dat zij zouden order hebben uit Den Haag om te Venlo te vernachten, maar
deze was niet gekomen, zoodat 200 man, komende den 1.

Juni
doortocht bekomen hebben. Zij trokken om 12 uur 's middags langs de Lomstraat,
Markt, Steenstraat en Maasstraat de poort uit over de brug naar Blerick. Het was zeer
slecht manschap, groenen kazak met ropde opslagen, en witte ondermonteering.
Pauvreté!
3. 's avonds om 7 uur arriveerden de heeren van de admiraliteit, en logeerden bij
ontvanger POELL; zij kwamen van Eindhoven.
4. kwamen zij om 11 uur op de parade (Paradeplaats) en deden hun alle honneurs
militaires,
5. 's morgens werd in de Maasstraat een vreemdeling geattrappeerd, men arresteerde
hem, en werd 's middags op de Laarpoort gezet. Daags daarna was zijne sententie
15 stokslagen en dan een uur op den steen bij het stadhuis staan, daarna nog eens 15
van dezelfde soort en daarmede de poort uit.
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(Dien dag verscheen een plakkaat waarbij aan alle inwoners van de Generaliteit, die
deel hadden genomen in de rampspoedige verdeeldheden, eenigen uit gezonderd,
een volkomen amnestie en vergiffenis van het misdrevene werd verleend. Res. 226.)
17. nm. is de deurwaarder van 't Hof, met den hofbode MULLERS aan onze tweede
meid komen voorlezen eene ordonnantie van het Hof, om alle dagen 3 maal water
te gieten op de straat en de zijpe te vegen met schoon water, alsook driemaal in de
week de straat te keeren (vegen) en alle dagen eenen pot met water aan de deur te
zetten, op amende van een goudgulden. Quid novil (Iets nieuws!) Dezelfde
ordonnantie was door den Magistraat verkondigd door de stad, volgens gewoonte.
Dit voorlezen van den hofbode is gekomen bij vergissing, want volgens dat mij de
raadsheer VOS DE WAAL zelf gezegd heeft, had de bode hiertoe geen order.

Juli.
Den 3. is CASPAR... (C.) overleden en in de parochiekerk den 5. begraven.
10. hebben de vicarii geweigerd de hoogmis te dienen voor de overleden
medebroeders van de Broederschap van het Allerheiligste; de kapelaan VAN POSTEL
heeft die alleen gezongen. Men hoorde een groot gemurmel onder alle broeders.
17. was er weder eene mis te dienen, voor L. BOSSER, maar deze is gediend
geworden door de vicarii BEHET en L'ALLEMAND.
28. was een redetwist bij de Minderbroeders.
Denzelfden dag arriveerden 's avonds om half 9 de Staten, en vertrokken den 30.
om half 7 weer naar Maastricht.

Augustus.
Den 3. is 's avonds de herberg St. Hubert (Herongerweg) afgebrand.
7. den geboortedag der Prinses, is geene generale illuminatie geweest, zelfs was
door den Magistraat omgetrommeld, dat men geene vuurpijlen of fusées
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mocht werpen; bij JAN VENHORST was diné en soupé.
14. kwam de resolutie, dat het regiment VAN MUNSTER mocht aanwerven.

September.
Den 5. omtrent den middag arriveerde een detachement konstabels, 40 man, uit Grave
en bleef te Venlo. Nu was de geheele compagnie van den majoor GERBADE bijeen.
6. 's morgens om 9 uur kwam de stadsbode FRANSSEN, uit order van den
burgemeester MOOREN zeggen: Mijnheer Pastoor zoude gelieven om half 11 naar
het stadhuis te komen om de kerkerekening te doen. ‘'t Is morgen Zondag en Maandag
de Geboorte van Maria, zegt aan den Burgemeester, dat ik van daag geen tijd heb,
maar wel Dinsdag of Woensdag toekomende’, zei de heer Pastoor.
10. of 11. werd de monstering van het regiment VAN MUNSTER gewijzigd.
28. 's nachts werden de glazen bij den Scholtis ingeslagen.
29. was de afvuring.

October.
Den 4. heeft men om 4 uur nm. in het Zand eenen luchtbal laten opgaan, die omtrent
half 7 's avonds in een bosch bij de stad Kempen neergevallen is.
5. zag men eenen tweeden opgaan, dien men zeer lang, om de stilte en het goede
weder heeft kunnen in 't oog houden.
9. werd omgeroepen dat 's avonds om 6 uur een verlichtende luchtbal zou opgaan
en dat de poort zou open blijven tot 7 uur, maar dit werd door den Commandant
terstond belet, en de vriend vertrok nog denzelfden avond naar Gelder; 't was een
Duitscher, van professie medicinae doctor.
13. om 10 uur werd JAN VENHORST uit het ‘Zwijnshoofd’ ontboden op 't stadhuis,
en aldaar komende werd hij door vijf getuigen overwonnen (overtuigd) van bij L.
HOECKX op den Magistraat gesmaald te hebben, hen uitmakende voor schobbejakken
(deugnieten) en bedrie-
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gers. Hij werd gesententioneerd om bij provisie voor 8 dagen op water en brood op
den arcas (narrenkast) te zitten. Hij ging als een lam met den Scholtis (commissaris
van politie) en zijn bode naar no 2 op die plaats; hij heeft een bed gekregen, en zijn
zoon brengt hem eten; den 20. 's morgens is Jan los gelaten.
21. landde een tweede schuit met mosselen; heel kleine, toch niet heel goed.
30. heeft de zoogenaamde sociëteit der patriotten bij de weduwe VERHAEGEN,
hebbende 700 gulden schuld, al hare meubelen verkocht, en na den uitroep bleef nog
voor ieder hoofd te betalen 37 gulden Kleefsch (à 45 c.).

November.
Den 5. kwam het doodbericht van den heer Pastoor van Bosheer.
7. 's avonds arriveerde DAVID van Averbode met brieven voor den heer pastoor
VAN DEN BROECK en mij; hij kreeg Bosheer en ik Venlo.

(Van Postel tot Pastoor benoemd.)
8. na middag trokken wij beiden naar Roermond. VAN DEN BROECK kreeg den exeat
(hij moge vertrekken) en ik kreeg eenen sistat (hij moge blijven) en omtrent 7 uur 's
avonds was ik geëxpedieerd, heb betaald 26 ½ Fransche kronen voor institutiegeld.
9. zijnde Zondag, nam ik 's morgens eene sjees aan te Roermond en was kort na
11 uur te Venlo. Terstond zond ik eenen expresse naar den landdeken te Velden, met
verzoek om na de Vespers hier te zijn; en dit is gebeurd; om half 4 werd ik ingeleid
met zeer groot concours (toeloop) van volk, zoodat er omtrent het hoog altaar een
graf is ingestort.
10. 's morgens werd ik gefeliciteerd door den Raad, Magistraat en een zeer groot
getal inwoners, zoo Roomschen als Gereformeerden, den dominee ASSING, den
plaatsmajoor HOEX, 'S-GRAVENWEERT den auditeur militair, en andere stafofficieren.
11. is overleden de heer ANTONIUS CONRADUS JUNCKERS, subdiaken en vicarius
van St. Martinus, in den ouderdom van 23 jaren.
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12. kwam de heer momber VAN WESSEM, gecommitteerd door den Raad, zooals hij
zei. Zijn commissie was om aan den heer Pastoor te zeggen, dat de heele Raad met
groot genoegen gehoord had, dat ik tot pastoor aangesteld was, en dat de Raad,
niettegenstaande de publicatie van 1 Juni 1786, waarin verboden werd dat geene
uitlanders mogen gepromoveerd worden op 't Statengebied van Gelderland, dat dit,
niettegenstaande, zij dit in mijnen persoon conniveerden (door de vingers zien), mits
ik zoo lange jaren de stad als onderpastoor bediend had. Maar, zei de momber, ik
heb aan de heeren voorgedragen, dat de heeren van Averbode misschien overal,
zonder aanzien van geboorteplaats gepromoveerd worden; als dit zoo zou zijn, zei
hij, dat dan de heer Prelaat ons maar doceert, dat zijne subjecten, uit Statengebied
geboren, in Brabant gepromoveerd zijn, zonder tegenzeggen, want wij dit niet als
om repressaille doen. - Den 15. heb ik naar Averbode geschreven.
14. is het vicariaat van JUNCKERS vergeven aan den heer FRANS DE BRETONE, die
de oudste vicaris was en het Manhuis bediende. Deze vicarie is begeven aan den heer
THEOD. WILLEMSEN, die als beneficiant de kerk 33 jaren bediend had. (Deze werd
algemeen genoemd ‘de pastoor van het Oud-Manhuis’, K.)
22. arriveerde de heer SEVERINUS DOLMANS, kapelaan van Oostmael, en benoemd
tot onderpastoor van Venlo (een treffelijk man, K.).
25. is hij door den Deken van Velden ingeleid. Dezelfde heer DOLMANS heeft
eenen brief van den heer Prelaat meegebracht voor den raad en momber VAN WESSEM.
27. heeft hij aan burgemeester MOOREN een suppliek gegeven om aan den
Magistraat voor te dragen, quoad funeralia (betreffende de begrafenissen).

December.
Den 3. 's avonds zat de Maas vast; daar was groot gebrek aan brandstoffen.
9. kwamen vele karren met turf over de Maas; de kolen kostten den 11. vijftien
gulden.
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Dien dag werd ook de sententie van WILLEM... (schepen THYSSEN) van het Hof
uitgesproken en overal aangeplakt; hij werd gecasseerd (afgezet) en verbannen.
11. ontving heer DOLMANS kantteekening op zijn suppliek. Fiat!
14. hoorde men dat de advocaat VAN AEFFERDEN schepen was.
27. is overleden juffrouw ISABELLA OUDEROGGE (echtgenoote van ROGGEVEEN,
tegenover den ‘Gouden Leeuw’, Vleeschstraat, K.), die bij testament aan de armen
vermaakt heeft 1000 gulden Hollandsch om terstond uit te deelen. Dit kwam zeer
wel in dezen benauwden tijd.
31. Tusschen 30 en 31 was de koude 2 ½ graad sterker dan in 1709.
Dit jaar zijn gedoopt: jongens 80, meisjes 69, te zamen 149; groote lijken 81,
kinderen 151, te zamen 232; getrouwd 37.

Januari 1789.
Annus miserabilior. (Ellendiger jaar.)
Den 8. werd het simmer (kwartmud) kolen in 't sterfhuis (ROGGEVEEN-OUDEROGGE)
voor 5 gulden Kleefsch verkocht, dat is de kar boven de 50 gulden Kleefsch (52.10
K.).
11. heeft, op ordonnantie van den Magistraat, den 9. dezer gegeven, de extracten
uitgeleverd in 't jaar 1786, van 't jaar 1785, de rentmeester MOOREN komen betalen,
beloopende 18-11-0 Holl., met verzoek van de resteerende ook over te geven, zullende
die, uitgeleverd zijnde, terstond voldaan worden. - Ita MOOREN ex commissione
(aldus M. in opdracht).
15. is de comtesse JOSEPHINE HOENSBROECK overleden, oud 15 jaren 11 maanden
8 dagen (ten huize harer mama, Lomstraat, K.). Zij is 's avonds om half 7 met 8
koetsen en 15 flambouwen begraven in het koor van de St. Martinuskerk, in 't graf
van de heeren onderpastoors. (Het graf is in het middenpand tegen de optrede van
het altaar aan de evangelie-zijde. Bij hernieuwing van den vloer in 1834 is het graf
gevonden,
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mantel en muts was nog in goeden staat, vooral het roselint, waarmee beide waren
afgezet, K.)
19. was de solemneele lijkdienst, de heele Raad was in den rouw en de heele stad
was verzocht; het offertorium was ordentelijk.

Februari.
Den 8. Zondags hebben wij de registers van doop, dood en trouw in handen gegeven
van rentmeester MOOREN, die ons op 10 dezer, bij ordonnantie van den Magistraat,
betaald heeft 18-13-0 Holl., en dit was voor 't jaar 1786.
26. heb ik de extracten van het jaar 1787 gedragen bij den rentmeester MOOREN
en op 1 Maart heeft hij, bij ordonnantie als boven, betaald 16-15-0 Holl.

Maart.
Den 6. na middag is de bode van het Hof komen aanzeggen om op 8 Maart geen
vuurpijlen of fusées af te schieten, op amende van een goudgulden.
8. (geboortedag van den Prins) is groote maaltijd geweest (in den zomerrefter, K.)
bij de Kruisheeren; de Raad en Magistraat betaalden de onkosten. Daar is lustig
gedronken, om 5 uur was het gezelschap wel ged...; men begon met de kanonnetjes
(uit den tuin in den refter te brengen en) zoodanig te schieten, dat er omtrent 80
glazen in de vensters zijn gebroken, roemers en flesschen in abondantie (zonder dat
er woorden vielen). Bij VENHORST (in het ‘Zwijnshoofd’) was een soupé voor burgers.
Bij TIMMERMANS (in den ‘Gouden Leeuw’) waren alle officieren; wijl er moeielijkheid
was onder hen, is er van 't garnizoen niemand bij de Kruisheeren geweest als de
Commandant en de Plaatsmajoor. (Ook de leden van het Hof waren bij de
Kruisheeren, K.)
17. heeft heer rentmeester MOOREN de extracten betaald van 't jaar 1788, 20-18-0
Holl.
18. was het gereformeerde biddag, maar ons is niets geordonneerd, daar is pok
niets gedaan.
28. was er langs Maastricht tijding uit Den Haag
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gekomen dat... (S.) op den 1. zou arriveeren, dat hij den 21. de resolutie van H.H.
Mog. bekomen had.
29. omtrent den middag kreeg ik deze en luidt als volgt:

Pro Fisco.
In der zake hangende voor den Rade en Leenhove van Braband en de
Landen van Oveimase, tusschen den Procureur Generaal van Braband en
gemelde Landen, als by Resolutie van gemelde Rade in dato 3 Augustus
1786 geauthoriseert, oirnne de zo crimineele als civiele Proceduures door
J.C. VAN DE VARO, Scholtus der stad Venlo R.O. (Ratione Officii,
ambtshalve) Klager, en WILLEM COENRAATS, oud-Burgemeester, P.
KEULLER, W. WILLEMSEN en A.J.E. MOORE, Raadsverwanten der selve
stad als gevoegdens pro interresse civitatis (in 't belang der stad) zo teegens
den gedetineerde als teegens nu wylen CASPER... (C) voor den Geregte
der stad Venlo voorsz. geentameert, en by Resolutie van Haar Hoog
Mogende ter Judicatuure van desen Rade gerenvoieert, aan te neemen en
voort te zetten, mitsgaders het regt van de Hoge Overigheyt zo wel als het
interest van de voorn, stad in dese behoorlyk waar te neemen, en alzo
Eysscher ter Eenre- en LEONARDUS... (S), cassier, boekhouder en clercq
in de Bank van Leening te Venlo, thans gedetineerde op de voorpoorte
alhier, Verweerder in 't voorsz. respective cas ter andere zyd e;
De Raad met rype deliberatie van Raden doorgesien en overwoogen
hebbende al het geen ter materie dienende was, en in deese heeft kunnen
ofte mogen moveeren (bewegen), en speciaal gelet op des gedetineerdens
langduurige detentie (hechtenis), doende regt, Verklaart den gedetineerde
ter zake van zyne slorsige en ondeugende handelwys in het waarneemen
zyner bediening als cassier, boekhouder en clercq van de Bank van Leening
der stad Venlo voorsz. en het roekeloos ter nederstellen en teekenen van
beedigde declaratoiren. voor de door hem in zyne qualiteit gedane
rekeningen te zyn vervallen van zyn bovengemelde bediening en inhabiel
(onbekwaam) om eenige publique functien ten dienste van de voorsz. stad
Venlo, of van den Lande in het vervolg waar te neemen, condemneert den
selve voorts aan bovengm. stad te vergoeden alle zodanige schade, als in
tyde en wyle bevonden zal worden door hem te moeten worden gedragen,
En condemneert den Gedetineerde wyders in de kosten en misen (uitgaven)
van Justitie als meede in de kosten van den Processe ter tauxatie en
moderatie van desen Rade, compenseert (verdeelt tusschen partijen) niet
te min de kosten op het versoek van submissie (onderwerping) gevallen
omredenen den Rade daar toe moveerende.
Aldus gedaan in 's Gravenhage by de Heeren WILLEM VAN LAAR praeses,
CAREL DE VERDUN, FREDERIK WILLEM CHION, NICOLAAS JACOB BUTEUX,
ANTHONY JAN RYGERBOS,
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NICOLAAS WILLEM HARTMAN, PAULINUS PHILIPPUS HENRICUS DE
DOMPIERES DE JONCQUIERES, ANTHONY GERARD DRYFHOUT, DANIEL
JAN STEYN PARVÉ, LAMBERT ENGELBERT VAN ECK, JOHAN HENDRIK
SWELLEN GREBEL en CORNELIS BRAAMS, Raden en den gem. Rade desen
17. Maart 1789 en gepronuncieert (uitgesproken) den 25. daar aan
volgende.
C.A. MACLAINE.
(Gecopieerd volgens de spelling van het afschrift in het St. A.)

April.
Den 1. 's avonds is L... (S.) gearriveerd.

Mei.
Den 22. kwam bericht, dat graaf KAREL (VAN) RECHTEREN (meer dan 40 jaren)
commandant van Venlo, overleden is.
24. kwam tijding dat het bataljon van D'ENVIE naar Grave moest.
28. 's avonds arriveerde generaal VAN MUNSTER (grootkruis en ridder der orde van
Malta, K.) die benoemd is tot commandant van Venlo, en is den 29. inspecteur geweest
over de afvuring bij de konstabels.
30. om half 4 vertrok D'ENVIE (het bataljon, naar Grave, K.) en vuurde het regiment
VAN MUNSTER af.

Juni.
Den 20. 's avonds heeft de landrentmeester (mr. EDMUND) RUYS, mij door den
landstiender JANSSEN toegezonden, de volgende resolutie van H.H. Mog.:

Donderdag den 10 Juli (?) 1788.
Is gelesen eene memorie van den directeur generaal DU MOULIN,
geschreven alhier in 's Hage den 8. deser, houdende tot voldoening aen
Haer Ed. Mo. Resolutie van den 2. daervoren, bericht op eene missive van
den Coll.-directeur DE VEYE, waer hy rapport doet aengaende hetgeene
er van sy omtrent de informatien welke Haer Ed. Mo. becomen hebben,
dat eenige paghters van grasgewassen, deelmaekende van de fortificatien
van Venlo, in plaats van die te hoeyen, nu sedert eenige jaeren deselve
beploegen en cultiveren en daervan geen gras of hooy, maer allerhande
soorten van graenen gewinnen... Waerop by resumptie gedelibereert synde
op de missive van den landrentmeester RUYS, onder de notulen van den
13. Juni laatstleden vermeld, voor sooveel daer hy vraegt of van den landen
tot de fortificatien van Venlo behoorende, wanneer deselve beploegt of
gecultiveert
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worden, ook thiendens moeten gegeven worden, is goedgevonden ende
verstaen, dat daeromtrent aen denselven sal worden gerescribeert tot syne
informatie, dat het stuck lands gelegen achter het bastion Beerendonck,
sig strekkende van den weg die langs de teen der binnen glacis light, tot
aen de keel van het bastion, niet can geconsidereert worden als land tot
de fortificatien behoorende, dog, dat voor sooveel voors. en soortgelyke
terraines, met graenen en andere gewassen het thiendrecht subject syn
besaeyt, Haer Ed. Mo. geen reden sien, waerom deselve geen thiendrecht
even gelyk andere landeryen, mede onder het district van den bantuyn van
Venlo gehoorende, soude schuldig zyn, en mitsdien, hem landrentmeester
authoriseeren om soodanige perceelen ook aan het thiendrecht te
subjecteren, doende daervan insertie in de conditien van verpachting over
desen loopenden jaers, en ingeval deselve reeds gedaen moeght zijn, alsdan
in die van het aenstaende jaer en vervolgens. Accordeert met het register
PETRUS CAMPE.
J.H. MOLLERUS.

Juli.
Den 3. is van den Bisschop gekomen eene ordonnantie om biddag te houden voor
het ophouden van de aanhoudende regens. In de Parochiekerk is hij begonnen op
Maandag den 6. Juli, Dinsdag bij de Kruisheeren, Woensdag bij de Minderbroeders,
Donderdag op de Weide, Vrijdag bij de Annunciaten, en Zaterdag op H. Geest.
6. Op middag arriveerde de Generaal der Kruisheeren, bij zich hebbende den prior
VAN SWARTSENBROECK voor secretaris. Denzelfden middag zijn de momber en
CONRAETZ, gedeputeerden van het Hof, hem gaan complimenteeren, en hebben in
't kort den slechten staat van het klooster voorgesteld, alsook de klachten van het
Hof van (te) Gelder, wegens de achterstallen, welke het klooster schuldig was aan
de schatbeurders, daar deze te Gelder over geklaagd hadden, alsmede verscheidene
obligatiën van burgers, welke gegeven waren op briefjes, alleen door den Prior en
Procurator geteekend, verzoekende hierin te voorzien, mits het Hof zeer content
zijnde van den dienst van het klooster, niet gaarne de suppressie zoude zien. De
Generaal stond heel verslagen en zei dat in alles zou voorzien worden. De heele Raad
met den Burgemeester-regent, den Syndicus
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en Scholaster met den Pastoor, zijn den 7. op den maaltijd genoodigd. Na middag
was kapittel.
8. heeft de Procurator zich bedankt en de heer GEUSEN is aangesteld als procurator
en cellarius (keldermeester) onder directie van den heer JANSSEN, die voordezen
procurator geweest was.
9. 's morgens is de Generaal vertrokken naar het klooster van St. Agatha.
24. op den middag arriveerde uit Den Bosch een bataljon van Oranje-Wartensleben.

Augustus.
Den 30. 's avonds arriveerden bij VENHORST twee abten, van Tongerloo en St.
Bernaerts, beiden vluchtelingen uit Brabant (alwaar de opstand had veld gewonnen,
K.).

September.
Den 1. hebben die abten met hunnen secretaris op de pastorie den middag genomen,
alwaar na den middag ook arriveerde de heer JAEGERMANS, lid van den derden staat
van Brussel, met nog twee andere heeren, die daags daarna naar Wesel vertrokken
zijn. De heeren prelaten met hunnen secretaris en de heer JAEGERMANS zijn den 6.
ook naar Wesel vertrokken.
18. 's avonds om half 10 arriveerden de Staten, komende van Maastricht; de een
was baron VAN HEECKEREN TOT ZUIDERAS en de andere was STAVENISSE PONS.
19. om half 12 is aan hen door den Pastoor van Venlo een request gepresenteerd
voor augmentatie van competentie (het hem toekomende aandeel van de pastoreele
inkomsten).
20. 's morgens om half 6 zijn zij naar Kleef vertrokken.
23. kwam order aan het garnizoen om zich te voorzien van alle veldequipage, en
zich marschvaardig te maken.

October.
Den 20. is op den berg aan de galg (waar heden het retraitenhuis ‘Manresa’ staat),
door den beul van Maastricht een soldaat van VAN MUNSTER gegeeseld met den
strop om den hals, die den 11. Augustus bij
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P. BERNIÈRE en op andere plaatsen gestolen had; en ook op de pastorie in de zaal,
doch van geen belang.

November.
Den 5. is na den middag de knecht van den molenaar VERZIJL, genaamd JAN...
(AKKERMANS, beticht als bokrijder, K.) geboortig van Genck, land van Luik,
gevangen, en 's avonds met eene koets naar de stad Bree, in de Kempen,
getransporteerd. Het waren twee Luiksche drossaards die hem hebben komen halen.
9. arriveerde de eerste mosselschuit; den 13. een tweede, niet te goed; den 17. een
derde, en den 21. een vierde, excellent.
23. passeerde een bataljon Pruisen, komende van Wesel, en hadden bij zich 18
kanonnen met 2 houwitsers (of mortiers); zij bleven te Baarlo slapen (en trokken
naar Luik, om den opstand, K.)
24. om half 10 passeerde het heele regiment van BOMBERG, komende van Bielefeld;
marcheerde naar Keizerbosch, Buggenum, Haelen, Nunhem enz. en had daar rustdag
(voorts naar Luik, K.).
(30. werd de uitvoer van aardappelen verboden, Res. 226).

December.
Den 12. 's nachts is overleden de president van den Raad (van het Hof, K.) de heer
(baron VAN) BALVEREN.
Anno 1789 gedoopt 172, begraven 118, getrouwd 33.

Januari 1790.
Anno Mirabilissimus (bewonderenswaardigste jaar).
Den 2. 's avonds kwam de tijding dat de heer POELL (advocaat HILARIUS, K.) president
van 't Hof wa s; hij is sedert het jaar 1755 de eerste Roomsche, alhoewel te voren
altijd Roomschen zijn geweest.
6. hoorde ik dat M. VORSTERMAN burgemeester was.
10. heeft rentmeester MOOREN voor de uitgeleverde extracten der registers den 3.
dezer 16g. 5 st. 3 oord betaald.
Vermits de Magistraat van Venlo zoo spoedig den gevangen JAN AKKERMANS
aan de drossaards had laten volgen, zoo heeft de ontvanger POELL daarover een
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request in Den Haag gepresenteerd, waarop gevolgd is eene resolutie, verzoekende
aan de Staten van Luik dien gevangene weerom te doen brengen locum unde (op de
plaats van waar hij gekomen was, nl. Venlo).
28. is de schout VAN DEN VAERO met den burgemeester TIMMERMANS te paard,
en met den bode in een sjees, hem naar Bree gaan afhalen, en zijn met hem gearriveerd
den 30. 's avonds om half 11; hij werd terstond gelogeerd op de Laarpoort.

Februari.
Den 28. kwam een statenbode, brengende eene resolutie, dat de molenknecht door
het Hof verder moest ondervraagd worden. MAX VAN DEN BROECK was hierbij
aangesteld als adjoint momber.

Maart.
Den 2. stond in de Keulsche Staatsbode dat JOZEF II (Roomsch Duitsche keizer,
regeerder van de Oostenrijksche Nederlanden) den 20. Februari 's morgens om 6 uur
overleden was, R.I.P.
17. is het gereformeerde biddag geweest; bij ons is niets gevraagd of geschied.

April.
Den 3. 's avonds om 5 uur is JAN AKKERMANS molenknecht, van de Laarpoort door
vier grenadiers naar het Hof geleid, alwaar hij bij sententie op vrije voeten gesteld
is.
17. zijn de stads-accijnsen verbleven aan de burgers.
21. zijn de Pruisische troepen door Blerick gepasseerd, de generaal VON
SCHLIEFFEN heeft bij den Pastoor gedineerd en geslapen.
30. is de heer vicaris DE BRETONE gestorven en 3 Mei in het graf der heeren
vicarissen door den Deken begraven.

Juni.
Den 22. na middag zijn twee konstabels, JAN VAN LOON en CASPAR POTHOFF, beiden
Roomsch, in de Maas verdronken.
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24. zijn zij bij Genooier Kapel 's morgens gevonden en des avonds op het kerkhof
begraven.
30. hebben de soldaten van de compagnie (die meest Roomsch zijn) gelden
uitgelegd en eene solemneele mis van requiem verzocht, die ook door Pastoor geschied
is, en zij zijn alle ten offer geweest.

Juli.
Den 19. is volgens opdracht van den Bisschop, epne speciale mis gezongen voor de
vruchten der aarde.

Augustus.
Den 31. arriveerden de Staten; den 3. September zijn zij vertrokken.

October.
Den 3. is de commies (nu magazijnmeester, K.) MEYER overleden, en den 7. 's avonds
met koetsen begraven; hij is opgevolgd door SCHEREN HOUSSARD, voordezen
predikant.

November.
Den 27. kwam een statenbode, dat Oranje naar Breda moest vertrekken.

December.
Den 3. zijn die vertrokken, en den 7. arriveerde een bataljon van (graaf) VAN DAM
uit Willemstad.
22. stierf burgemeester (LEONARD) TIMMERMANS.
24. hoorde men dat HERMAN HEUTZ burgemeester was.
In 1790 zijn gedoopt 159, gestorven 134, getrouwd 40.

Januari 1791.
Den 1. hoorde men dat REQUILLÉ schepen is.
4. zijn extracten der registers aan den burgemeester VORSTERMAN uitgeleverd. In
Februari betaald.
6. wist men dat L... (LAMB. S.) te Rotterdam overleden was.

Februari.
Den 10. is door de stad omgetrommeld van niet meer te strooien of te schieten, of
bogen te maken als iemand trouwt, wegens klachten van den Commandant aan den
Magistraat.
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Mei.
Den 19. zijn te Baarlo 6 huizen afgebrand door het springen van een blok, waarvan
de stop op een stroodak viel.
26. is de compagnie van (kapitein) PARAVICINI'S konstabels hier ingetrokken,
komende uit Den Bosch.
27. is de compagnie van GERBADE (sedert December 1783 in garnizoen) naar
Maastricht vertrokken.

Juni.
Den 5. is een soldaat van VAN MUNSTER in de Maas verdronken.
23. arriveerde om 12 uur het 1. bataljon Zwitsers van STOCKARD uit Breda; 's
avonds arriveerde de Erfprins van Oranje (later koning WILLEM I, K.) van Maastricht,
logeerde bij ARIËNS.
24. 's morgens vertrok het heele regiment VAN MUNSTER naar Axel en Sas van
Gent; om 1 uur arriveerde het 2. bataljon van STOCKARD; om 6 uur vertrok de Erfprins
naar Nijmegen; 's avonds arriveerden de heeren van de admiraliteit; stapten bij
ontvanger POELL af.
26. vertrok het bataljon VAN DAM naar Nijmegen.

Juli.
Den 21. is raadsverwant WILLEM WILLEMSEN (een onbegrijpelijk dik mensch, K.)
dood gevonden.
27. is FRANS WASSENBERG raadsverwant gekozen, en MESSEMAECKERS als organist
aangesteld1.

Augustus.
Den 31. is MAX VAN DEN BROECK momber adjoint van de Staten aangesteld cum
jure successionis (met recht van opvolging).

October.
Den 8. is een put, welke M. BOERS deed graven op

1

Van de MESSEMAECKERS waren achtereenvolgend organist der St. Martinuskerk; 1. de
genoemde JOH. ANDR. geboren 1750, 2. EVERARD JOH. geb. 1788, 3. de zoon THEOD. HUBERT
geb. 1824, overleden 26 Dec. 1899, waarmee de muzikale familie te Venlo uitstierf. Het
ambt was dus van 1791 tot 1899 in hun handen.
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de heide omtrent het stadsbosch (bij een in aanbouw zijnde landhuis, na dit ongeval
de hoeve Jammerdal, K.) ingestort; drie konstabels-metselaars, bleven er in, twee
zijn gered, maar de derde, HENRICUS JANSSEN, van Maastricht, is er in gebleven,
den 15. ontgraven, en 's avonds met de heel compagnie begraven. Den 17. is voor
den overledene eene mis gezongen met extra concours van volk.

Januari 1792.
Den 4. was het wolvenjacht; niets gezien.
5. verscheen het eerste nieuwsblad te Venlo van den apostaat JAN HESTERMANS,
uit het convent van Leuven, geboortig van Tilburg, eertijds lector van de Orde, nu
echter door den Paus afgezet. (Het blad heette Algem. staatkundige berichten, 8 pag.
in 8o, uitgave Wed, H. BONTAMPS.)
Op denzelfden dag deserteerden drie konstabels.
18. stierf MATHIAS VAN WESSEM, momboor-fiscaal bij het Hof.

Februari.
Den 7. is te Blerick een vierdubbel jubilé gevierd: 1o van heer JACOBUS DE HÜ van
Ninoven, pastoor aldaar, van 50 jaar geprofest in de abdij van Averbode; 2o van den
heer baron VAN LAER, als 50 jaar toparcha (heer van het dorp); 3o van LEONARDUS
COOPMANS, scholtis aldaar, en CHRISTINA CUYPERS, echtelieden van 50 jaar getrouwd,
en 4o van GERARDUS GRUBBEN, president-schepen, van 50 jaar schepen.
15. begon 's avonds de vorst; 18. was 't zeer fel gesneeuwd en koud; 25. ging het
(weêr) af.

Maart.
Den 9. 's morgens hoorde men dat keizer LEOPOLD 1 Maart overleden was. (LEOPOLD
II Duitsch keizer, werd opgevolgd door zijn zoon FRANS II, als keizer van Oostenrijk
in 1806, na het ontbinden van het Duitsche Rijk, FRANS I.)
14. gereformeerde biddag, bij ons nihil.
24. zijn twee Venlosche jongens uit de haven opgehaald, die verdronken waren.

J. Chr. van Postel, Het dagboek of De kroniek

71

April.
Den 24. arriveerden 2 eskadrons van Hessen-Cassel uit Bergen-op-Zoom.

Mei.
Den 5. arriveerde een bataljon VAN DAM, de burgers moesten fournituren leveren.

Juni.
Den 13. arriveerde de Prins van Hessen-Cassel en was inspecteur van zijn dragonders
op de heide.

Juli.
Den 9. is uitgeklopt om een pot water aan de deur te zetten en driemaal daags de
stoepen nat te maken; de hofbode heeft hetzelfde 's middags komen aanzeggen.
10. ging er een luchtbal op in 't Zand, heel hoog, hij kwam over de Groote Kerk
en is gevallen te Lom, bij Arcen.
19. is het heel Zwitsersch regiment (van STOCKARD, K.) op de heide geweest met
tenten; na middag was het exercitie, ieder compagnie had twee tonnen bier, ieder
soldaat een half pond kaas met twee fransbrooden (stuiversbroodjes, K.); daar was
groot bal voor de dames, het kostte ieder hopman 12 ducaten.
25. zoude om 2 uur op de (Kaldenkircher, K.) heide een luchtbal opgaan met eenen
man in (de kunstenaar in een schuitje, zegt K., de aankondiging in voornoemd
weekblad geschiedde door WEINERT en LANGE), ieder was te been, de ballon ging
weinig omhoog (de wind was te sterk, K.), de koorden braken en de ballon viel neder.
Confusie!
26. Om 1 uur blies de ballon meester uit, hij zou om 5 uur opgaan in 'tZand; om
2 uur liet de Magistraat omkloppen, hij zou niet opgaan. Confusie!
(K. zegt, dat de ballon het tweede maal werd gereed gemaakt maar in brand raakte.
De ballonmeester had te voren bij inteekening 3 gulden ingecasseerd, en ging er van
door.)

Augustus.
Den 3. vermeldt VAN POSTEL, is de ballonmeester
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doorgegaan op Kaldenkirchen; JAN VENHORST en sieur HUBERTS zetten hem na.
VENHORST moet hebben 36 Fransche kronen, HUBERTS voor geleverd lint en papier
172 gulden. ERCKELENS de kleermaker, BERCULAER de timmerman, hebben zooveel
gehad als de eerste. Die crediteuren meenden de ballon den 6. zelf te laten opgaan,
maar contraorder van den Magistraat. De klopper riep den 6. om half 3, dat al wie
de ballon wil koopen die komt dezen middag naar buiten, aan St. Anna (herberg,
heden sociëteit ‘Prins van Oranje’) zal hij verkocht worden. 's Avonds om 7 uur heeft
de timmerman BERCULAER den ballon opgelaten tot verwondering van eene menigte
aanschouwers, is gevallen te Tegelen omtrent het goed ‘Glazenap’.
20. arriveerden de Staten; den 22. zijn zij vertrokken.
21. is een konstabel op de heide gegeeseld met den strop om den hals en het mes
boven het hoofd, waarmede hij eenen anderen konstabel zwaar gesneden had.

October.
Den 26. passeerden door de stad 44 karren met 2 paarden bespannen, zij waren
geladen met geld in tonnen voor de armee van Pruisen. Het geld is door POELL
(ontvanger van de convooien en licenten, K.) gearresteerd, wijl zij geen brieven
hadden van transit, doch alles was spoedig in orde en zij voeren over de brug naar
Blerick, alwaar eenige soldaten langs Velden bij het ‘Gebroken Slot’ overgekomen
zijn, wijl zij gewapend niet door Venlo mochten passeeren. Al die tonnetjes zijn te
Blerick ingescheept om naar Maastricht langs de Maas te varen.
27. kwam contraorder, dat geld moest naar Wesel getransporteerd worden.

November.
Den 12. is de leidekker WERLINGHOF doodgevallen in het ‘Blauwe Kruis’ (thans
herberg ‘Zur guten Quelle’ eigendom van de brouwerij ‘La belle alliance’ der Wed.
LOUIS WOLTERS) op de Lomstraat.
20. heb ik van het Hof insinuatie gekregen om te berichten in mijne zaak van
competentie.
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27. is bij ons gekomen de heer PETRUS PICCARD, Franschman, Ord. Praem. et pastor
St. Hilarii in Bas-Normandië.
30. 's avonds arriveerde op de pastorie Zijne excellentie PHILIP DAMIANUS, bisschop
van Roermond. (In elders gevonden aanteekeningen wordt gezegd, dat toen de
Franschen Roermond naderden, die weer in 't begin van Maart vertrokken, de zieke
bisschop eerst naar Venlo vluchtte, alwaar hij tot in Januari bleef. Zie ook HABETS
II, 614.)
Denzelfden dag is PETRUS PICCARD om de komst van den bisschop naar den heer
pastoor van Blerick verhuisd; van daar is hij den 9. December afgereisd, wegens een
plakkaat van Gelder, verbiedende aan de emigranten zich in Pruisen op te houden,
en is met goede recommandatie vertrokken naar Mil bij Grave, een pastorie van de
abdij van Postel.

December.
Den 9. arriveerde een statenbode met de resolutie om biddag te houden voor de
gelukkige bevalling van de Erfprinses van Oranje van eenen jongen Prins (later
WILLEM II, de ridderlijke). Het Hof en de Magistraat hebben den heer Bisschop,
logeerende in de pastorie, door eenen gecommitteerde van het Hof laten insinueeren
en den Burgemeester aan den Pastoor. Op verzoek van het Hof heeft de Bisschop
circulaire gegeven aan den Pastoor en ander conventen, om op Zondag den 16. in
alle kerken na de hoogmis het ‘Te Deum’ te zingen.
16. 's morgens om 7 uur luidden alle klokken der stad tot 8 uur. Om half 10 begon
de hoogmis, die onder alleruitmuntendste muziek gezongen werd door den heer
Pastoor. Zijne excellentie de Bisschop was daarbij tegenwoordig, de heele Clergé,
Raad en Magisstraat, commandant en alle officiers van het garnizoen. Na de hoogmis
intoneerde de Bisschop in pontificalibus het ‘Te Deum’. Om 12 uur was heel het
garnizoen in de wapens en deed op den wal omtrent de Groote Kerk drie salvo's.
22. gaf de Bisschop een circulaire om Kerstnacht
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geen kerk te openen voor 5 uur 's morgens. (Voorheen begon de dienst met
middernacht, K.)
25. arriveerde 's avonds een statenbode, waarop alles terstond in beweging was;
de dragonders van Hessen-Cassel, twee regimenten Zwitsers, al de konstabels moesten
Venlo verlaten; de commandant VAN MUNSTER, de grootmajoor, plaatsmajoor, alles
trok om 11 uur de poort uit met kanons en bagage (de Franschen waren in aantocht).
Grooter consternatie is er in Venlo in vele jaren niet gezien. (K. zegt, 2 eskadrons
dragonders van Hessen-Cassel, 2 regimenten Zwitsers, van STOCKARD en HIRTZEL,
de compagnie artillerie van PARAVICINI, de commandant luitenant-generaal baron
VAN MUNSTER, de grootmajoor en plaatsmajoor, allen op 't fort St. Michael vergaderd
en vertrokken om 3 uur namiddag naar Grave. Eenige infanteristen en kanonniers
bleven om veldstukken en ammunitie in te schepen.)
26. werden alle kanonnen van de wallen weggenomen, ingescheept en naar Grave
vervoerd.
Denzelfden dag werd uitgeklopt dat niemand na 10 uur 's avonds zonder licht op
straat mocht komen. Na middag kwam de hofbode hetzelfde zeggen.
28. is uitgeklopt uit order van den Magistraat, dat niemand op den wal mag komen.

Februari 1793.
(Den 1. had de Nationale Conventie aan den Koning van Engeland en aan den
Stadhouder der Vereenigde Nederlanden den oorlog verklaard.)
11. 's morgens stonden omtrent 5000 Pruisen (de regimenten KÜNITZKY en
KNOBBELSDORFF onder bevel van generaal PIRCH, K.) voor de Geldersche poort,
trokken om half 8 de stad in, en werden bij de burgers ingekwartierd, op de pastorie
8 tot 16 gemeenen. (De voorposten der Franschen waren reeds te Blerick. De Pruisen
hadden den commandant pluimgraaf1 SEGERS, om doortocht gevraagd ter verkorting
van hun weg,

1

Of hier aan een opzichter van gevogelte, aan een vederbos, of aan een pluimstrijker te denken
is?
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hetwelk werd toegestaan, maar eens binnen zijnde, was er geen spraak meer van
doortocht, K.)
(Korten tijd voor de komst der Pruisen, waren de Franschen door het Gulikerland
getrokken over Crefeld tot in de nabijheid van Wesel; er lagen in de omliggende
dorpen Kaldenkirchen, Lobberich, Hinsbeck, vele Fransche infanterie en cavalerie,
en zoolang Holland nog neutraal was, zag men dagelijks vele Franschen in de stad
komen. In het begin werden zij door eenen schildwacht of ordonnans gevolgd, maar
later gingen zij in en uit de stad naar welgevallen. Daarna hadden de Franschen zich
tot achter de Zwalm teruggetrokken, zoodat de Pruisen die den 11. kwamen, geen
Franschen ontmoet hadden, K.)
12. 's morgens om half acht begonnen de Pruisen het fort St. Michael te beschieten,
want de Franschen waren bezig met een batterij op de stad te maken.
13. waren de Franschen op het fort nog bezig met werken. Door dat schieten op
het fort zijn verscheidene Franschen gebleven. Alle posten op den wal hadden 2 man.
(Dien dag kwamen de bagagewagens van de Pruisen, men telde 160 paarden, K.)
17. na middag is GUICHENON DE CHASTILLON, de procureur, in 't caféhuis door
eenen Pruisischen officier in arrest genomen en naar de hoofdwacht geleid en
verhoord, daarna is hij in civiel arrest gesteld in zijn huis en werd bewaakt door 2
Pruisische sergeanten.
(18. trokken de Franschen onder generaal LA MARLIÈRE in Gelder; denzelfden
dag namen zij bezit van Gennep en Meurs, K.)
20. arriveerden op karren 11 stuks kanonnen uit Grave met 2 artilleristen (K. zegt:
vergezeld van 42 Hollandsche artilleristen). Terstond werden de vuurmonden op de
batterijen aan den Lichtenberg en de Oude Roermondsche poort geplaatst.
23. 's avonds hadden de Franschen 5 schepen met waren geladen, welke zij in
arrest genomen hadden, wat hooger naar boven getrokken. Het garnizoen werd dit
gewaar, 500 man met 4 kanonnen trokken uit en tusschen de stad en de ‘Drie Kronen’,
onder Tegelen, hebben de Pruisen de 5 schepen met Hollandsche
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waren in den grond geschoten; 's nachts om 12 uur kwamen de 500 man in de stad
weerom.
25. namiddag arriveerde prins FREDERIK van Oranje (broeder van den lateren
koning WILLEM I en te Padua overleden 1799) stapte af bij ARIËNS in de ‘Prinses
van Oranje’ en ging te voet naar den Pruisischen generaal PIRCH, in den ‘Gouden
Leeuw’ gelogeerd. Na een klein gesprek is hij te paard met 12 dragonders vertrokken
naar Kempen bij den Hertog van Brunswijk; prins FREDERIK meende 's avonds te
Venlo terug te zijn, maar is 's nachts van Kempen naar Nijmegen vèrtrokken.
De Staten hadden eenen biddag uitgegeven om dien in alle kerken te houden,
zoodat den 26. ook orders kwamen van den Bisschop om in alle kerken biddag te
houden, te beginnen in de Hooge Kerk den 27., bij de Kruisheeren 28., bij de paters
(Minderbroeders) 1. Maart; op de Weide den 2., bij de Annunciaten den 3., en op H.
Geest den 4.; den 5. wederom in de Groote Kerk, en zoo alle 14 dagen te continueeren
tot verder order.

Maart.
Den 1. kwam 's morgens order aan het Pruisisch regiment KÜNITZKY, dat een bataljon
naar Tegelen moest. - Op middag contraorder. - Na middag arriveerden 4 compagnieën
Pruisische artilleristen en 2 compagnieën van 't regiment KALCKSTEIN. Om 5 uur
arriveerde van Kempen de Pruisische generaal KNOBBELSDORFF, alwaar groote
krijgsraad gehouden was. (De Geallieerden zouden offensief beginnen.)
2. Om 3 uur na middag vertrok het heel regiment van KÜNITZKY (de helft der
Pruisische bezettelingen, onder geleide van luitenant-kolonel VAN NIEUWENHUYSEN,
Keuller 173) naar Swalmen, langs de Laarpoort; denzelfden dag vertrok alle bagage
weer naar Gelder.
(Dien dag gingen ook uit Venlo een detachement Hollandsche artilleristen en
fuseliers met 4 kanonnen en 1 houwitser, onder aanvoering van luitenant PYLL, en
onder dekking van een aantal Pruisische kurassiers, naar Arcen. Deze hebben den
volgenden dag eenige schoten op de te Lottum en Broekhuysen zijnde Franschen
gelost, die toen hun daar opgeworpen batterijen

J. Chr. van Postel, Het dagboek of De kroniek

77
verlieten, Keuller 173 uit de Algem. staatk. nieuwsberichten 1793 no 19.)
(3. vertrok KNOBBELSDORFF 's morgens om 3 uur naar Swalmen om de troepen
van zijn kameraad KÜNITZKY bij te staan, K.)
Zondag den 3. 's morgens om 6 ¼ uur begonnen de Pruisen uit de stad (van de
oude Roermondsche poort en den Lichtenberg, K.) met groot geweld het fort te
beschieten; terstond was er brand, en de Franschen begonnen ook de stad te
bombardeeren, waardoor veel schade veroorzaakt is aan verscheidene huizen. Het
klooster H. Geest heeft het meest geleden, ook iets het convent der paters
Minderbroeders, maar God lof! geen Roomsche kerk, dan de kapel van Portiuncula
bij de paters, daar is een bom ingevallen; maar de Gereformeerde Kerk heeft veel
geleden. Zes burgers zijn dood gebleven en twee soldaten (o.a. messire J.B. CHOART,
président de la cour des aides, van Parijs, en een emigrant, K.) Het bleef van 12 tot
half 2 stil, maar dan is het vuur uit 't fort Ginkel en de stad zeer hevig geweest tot
omtrent half 4, daarna hoorde men van wederzijds niet meer schieten. Men rekent
dat omtrent 500 bommen enz. in de stad geworpen zijn. - Zondags na den noen
vluchtten met honderden burgers uit de stad naar 't Ven en elders; de brug wilde men
gereed maken (het Schippersgilde was door den Commandant hiertoe gelast, K.)
maar werd van 't fort in den grond geschoten (Keuller 175 v.v. meldt nog, dat omtrent
300 huizen in de stad beschadigd waren, dat het verscheidene malen gebrand had,
het fort St. Michael was een puinhoop, de gierbrug aan het hoofd van het schiereiland
‘de Wier’ en 7 of 8 schepen waren in den grond geboord. De schade werd op 900,000
Kleefsche gulden geschat.)
4. was alles heel stil; daar liep een gerucht om 10 uur zouden de Franschen
wederom beginnen te schieten op de stad, met gloeiende ballen, waarop alle zusters
van H. Geest met 3 pensionnairen op de pastorie kwamen vluchten.
Na middag arriveerden 17 karren met gekwetste Pruisen van Swalmen, alwaar
een hevig gevecht geweest
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was tusschen de Franschen en Pruisen. De eerste hebben verloren.
Dan hebben zich de Oostenrijkers en Pruisen bijeen gevoegd en hebben Roermond
ingenomen. Tegen avond kwam het heel (?) regiment van KNOBBELSDORFF van
Roermond in Venlo terug en werd in de Groote Kerk voor dien nacht ingekwartierd,
omdat de burgerhuizen zoozeer beschadigd waren.
(K. en Keuller blz. 173 stellen dit op den 3. in volgender voege: VAN
NIEUWENHUYSEN viel te Swalmen de republikeinsche troepen van generaal LA
MARLIÈRE aan, en nam na een bloedig gevecht, bezit van de door dezen aan de
zuidzijde van het riviertje de Swalm aangelegde batterij met 2 stukken gemonteerd.
De Pruisen hadden schrikkelijk geleden. Onder de menigte dooden behoorde de
aanvoerder VAN NIEUWENHUYSEN, onder de 40 à 50 gewonden was kapitein
TAUBENHEIM en luitenant VAN NASSAU1. Te Venlo passeerden op dezen dag 17
karren met gewonden uit Swalmen, waaronder een Franschman. die naar Wesel
getransporteerd werden.)
(De Franschen waren den 1. te Aldenhoven verslagen, waarna de republikeinen
in België gingen retireeren; ook die te Roermond en Swalmen waren naar Weert
afgemarcheerd. De Pruisen en Oostenrijkers trokken Roermond in, en
KNOBBELSDORFF keerde 's avonds te Venlo terug, K.)
6. 's morgens 6 uur riep de molenaar van Blerick, (met den hoed zwaaiende, K.)
dat de Franschen de schans verlaten hadden; men haalde hem en eenen vleeschslachter
over de Maas; het rapport werd gedaan en terstond ging een commando Hollanders
over naar de schans (fort St. Michael), en namen de schans wederom in bezit.
Gaudium maximum! (Wat een vreugde!) (Men vond er slechts 3 begraven lijken en
eenige stukken muren, de Franschen waren in den nacht naar Weert vertrokken en
al het geschut meegenomen,K.)
7. was alles stil.
8. was ex mandata Illustrisimi (op bevel van Zijne

1

Waarschijnlijk is bedoeld P. VON WÜSSOW, die de schrijver heet te zijn van Die Stadt und
Festung Venlo, Coblentz 1839.
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Doorluchtigheid, d.i. den Bisschop) een mis van dankzegging voor de verlossing,
met een ‘Te-Deum’; Raad, Magistraat en een menigte volk was daarbij tegenwoordig.
9. vertrok het Pruisisch regiment van KÜNITZKY naar Kevelaer, van daar naar
Nijmegen.
Denzelfden dag begon men de schans te demolieeren (sloopen); den 10. niets.

April.
De dorpen van het ambt van Kessel en Montfort, en dagelijks 50 burgers van Venlo
hebben moeten arbeiden aan de schans, zonder betaling tot hiertoe, en dat alleen op
order van den Hertog van Brunswijk (Pruisisch divisie-generaal, hoofdkwartier te
Kempen) tot grooten last voor de burgers; daar geschiedde remonstrantie (betoog)
op remonstrantie van den Magistraat naar Den Haag. Sine effectu! (zonder gevolg!)
De Pruisen waren meester en speelden de beest te Venlo, totdat eindelijk den 5. April
's avonds een statenbode de resolutie bracht, dat de burgers van den arbeid ontslagen
waren en de Pruisen van het commandement der stad, zoodat een Hollandsch officier,
SEGERS, het commando der stad overnam, voor 't militair alleen, zonder zich met de
politiek te mogen bemoeien. Ita resolutio (aldus het besluit).
17. is 's morgens de hoogw. heer PHILIPPUS DAMIANUS, bisschop, te Roermond
overleden (13. bisschop, primaat van Gelderland, K.)
19. 's morgens om half 5 is Monseigneur op verzoek van de familie, in het koor
der parochiale kerk te Venlo, door den pastoor met zijne twee kapelaans en koster
stil begraven, omdat de familie het lichaam niet wilde laten liggen op het algemeen
kerkhof, dat in Roermond nog in voege was, volgens de plakkaten van Josep-Hus(!)1.

1

PHILIPPUS DAMIANUS LUDOVICUS IGNATIUS VICTORINUS markgraaf van en tot HOENSBROECK,
graaf van het H. Roomsche Rijk, was geboren te Roermond 24 Februari 1724, was de derde
telg en de tweede zoon van de 25 kinderen, waarvan er 10 den geestelijken stand aanvaardden.
Hij werd tot bisschop gewijd te Spiers in 1775, te Roermond gehuldigd den 30. September.
Den 30. November 1792 vluchtte hij naar Venlo, toen naar Kloosterzand, keerde na het
afreizen der Franschen te Roermond terug en stierf onverwachts 17 April 1793. (Habets II
599 v.v.)
Volgens K. 's aanteekeningen ligt zijn gemetseld graf 5 à 6 passen boven het kleine
Apollonia-altaar (tusschen het 1. en 2. pand) d.i. epistel-zijde van het koor. In 1834 bij de
vernieuwing van het koor heeft men den grafsteen laten zakken en plavuizen er over gelegd.
Het graf is toen open geweest, hij lag nog in den mantel, den mijter op, een staf in de hand,
alles was nog redelijk wel bewaard, de zijden schoenen met kruisen op, waren vooral goed
geconserveerd, ook de houten staf. - Hij was in zijn leven zoo zwaar dat hij bijna niet kon
gaan, bij het vormen zat hij in eenen stoel en de kinderen moesten een voor een tot hem
komen.
Zou de schrijver met den uitroep aan het slot zinspelen op Huss?
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19. 's morgens vertrokken 200 Pruisen naar Wesel.
23. 's middags arriveerden 1500 Hannoveranen (garde te voet, in roode rokken,
onder commando van prins ADOLF van Engeland, zijn wagen was bespannen met 6
mooie muilezels, Isabelle kleur, K.), schoon volk, en vertrokken den 24. over Neer,
Roggel enz. (naar 't leger in Brabant; deze doortochten waren dagelijks tot den 30.,
K.)
25. arriveerden twee gedeputeerden uit Den Haag om de schade, door het
bombardement veroorzaakt, op te nemen.
29. vertrokken alle Pruisen naar Wesel: Laus Deo! (God lof!); 's middags arriveerde
een Hollandsch regiment van MANIEL voordezen LEEUWE,

Mei.
1. na middag om 5 uur luidden alle klokken der stad en men begon de vigiliën voor
PHILIPPUS DAMIANUS.
2. half 10 begon de dienst in alle solemniteit volgens het Pontificale Romanum.
De Pastoor der stad officieerde, in 't midden van het koor stond eene schoone katafalk.
De heer secretaris (LEONARD) THEUNISSEN en de cantor (voorzanger) van 't kapittel
waren present en gingen ten offer, met de domestieken, burgers, enz.
Tusschen den 9. en 10. 's nachts is de kleine remonstrans (hoogwaardig) met de
H. Hostie, en een zilveren Kruis, uit onze Groote Kerk gestolen, uit het sanctuarium
(heiligdom), zonder dat men heeft kunnen achter-
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halen waar het gebleven is. (In het blaadje Algem. staatk. ber. van den 17. Mei,
belooft de Magistraat 100 patacons als premie uit aan hem, die den dief aanwijst. De
gestolen voorwerpen zijn in die advertentie: een zilveren remonstrans met H. Hostie,
gedeeltelijk verguld en versierd met 3 gouden penningen, een diamanten boot, in
goud gezet, en eenige andere sieraden, alsmede een groot zilveren kruis.)

Juli.
Den 5. 's morgens vertrok een bataljon van VAN DAM naar het Kasteel van Antwerpen.
10. arriveerden de Staten en vertrokken den 12.

Augustus.
(Den 6. arriveerden 60 krijgsgevangenen met twee officiers, zij overnachtten op de
Kleine Schijf, en werden den 8. door eenige Zwitsers naar Wesel getransporteerd.

September.
Den 10. verscheen een publicatie van den Raad van Staten, waarbij den ingezetenen
werd gelast de karren en paarden tot publieke diensten terstond te leveren, op poene
van parate executie. Res. 227.)
22. Kermisdag, viel er veel sneeuw, zoodat men de gewone processie niet heeft
kunnen houden.
28. 's avonds stierf dominee ASSING, goed vriend van de Witte heeren
(Kruisheeren).

December.
Den 10. arriveerde uit 't leger van Vlaanderen het regiment van HIRTZEL'S Zwitsers
om hier in garnizoen te blijven.
18. vertrok het regiment van MANIEL naar Nijmegen.
Op denzelfden dag is eene ordonnantie van den Vicaris-Generaal ontvangen, om
geen kerk in den Kerstnacht te openen voor 5 uur 's morgens; item van alle eerste
Maandagen biddag te houden voor den zegen over de wapenen der geallieerde
mogendheden.
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Januari 1794.
Den 4. begon de vorst, 10. zat de Maas, 11. liep men daarover, 17. was de Maas
open.
20. heb ik een request bij den Hove te Venlo ingediend, verzoekende brieven van
voorschrijving naar Den Haag om te lichten de surséance tegen de armenmeesters,
en kapitein JUSTUS MANN, om voort te gaan tegen de tiendenaren (tiendeheffers) in
generali, voor supplement van pastoreele competentie.
23. zijn die brieven van het Hof geaccordeerd, en den 25, naar Den Haag
afgezonden.
26. kwam onverwacht eene resolutie, waardoor de surséance der provisoren contra
pastorem opgeheven was, hun verzoek afgeslagen en gerenvoieerd naar de behoorlijke
justitie.
(27. overleed PETRUS KEULLER, raadsverwant, voorheen rentmeester. Tijdens zijn
langdurige ziekte verving hem LAMBERT BECKERS, die als raadsverwant was
aangesteld met recht van opvolging, K.)
29. weinig na 2 uur kwam de doodgraver JOÊS met een compliment van den
raadsverwant BECKERS en van den Franschen dokter BARRÉ, met verzoek, de Pastoor
zou permitteeren, dat de doodgraver een vrouwendoodsbeen van het kerkhof zou
brengen, quale os nescio (welk been weet ik niet). Ik antwoordde dat dit mijn macht
niet was, het kerkhof is eene rustplaats der dooden, en moeten blijven rusten. - De
doodgraver kwam den 31. bij mij en zei, hij had aan burgemeester VAN AEFFERDEN,
zijn competenten rechter, dit voorgesteld, die antwoordde, dat hij het den Magistraat
zou voorstellen. - Den 31. nm. werd de doodgraver bij den Burgemeester geroepen,
en hem werd gelast niets van het kerkhof te geven, als de dokter iets wilde hebben,
kon hij het bij den Magistraat vragen.

Februari.
Den 7. arriveerde het depot van MANIEL.
19. is het accoord getroffen tusschen den Pastoor en het Land voor augmentatie
van competentie (verhooging van wedde), maar men moest de agreatie (goedkeuring)
afwachten uit Den Haag.
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20. arriveerde het depot van Oranje-Nassau. - Den 26. vertrok het heele regiment
Zwitsers van HIRTZEL naar het leger.
26. is het accoord wegens de competentie geteekend en den 16. is de resolutie van
agreatie uit Den Haag gekomen.

April.
Den 1. heeft de heer Prelaat van Averbode het accoord van competentie geteekend
en den 10. Mei heb ik de onderteekening gekregen van den Vicaris van Roermond
sede vacante.

Mei.
3. (lat.) heb ik volgens opdracht van den heer Vicaris-Generaal, HENRICUS MATHIAS
GRAVEN van Venlo in het bezit gesteld van de beneficie van Maria moeder der
smarten.
12. is bij het Hof ingediend tegen COFFERS tiend.
(16. overleed THEODORUS BRUMMERTZ, rector in Maria-weide, hij liet veel aan
klooster en kerk bouwen, K.)
(lat.) Volgens opdracht van den heer Vicaris-Generaal van Roermond sede vacante,
heb ik het lijk van den heer THEODORUS BRUMMERTZ, rector, ter aarde besteld. Den 29. heb ik den plechtigen lijkdienst gehouden. De heer Prior van St. Elisabeth
(te Nunhem) betaalde vier Fransche kronen.
19. heb ik, volgens gelijke opdracht, den eerwaarden heer JOHAN VAN DEN
KERCKHOFF, uit Helmond, als rector ingehaald. Hij betaalde 19-10-0 Kleefsch geld.
24. kwamen bij mij advocaat (BERNARDUS) DE GROOT en kapitein JUSTUS MANN,
en de twee provisoren van den Arme, zeggende dat zij niet wilden procedeeren, zij
waren nu alleen, mits de Staten hadden geaccordeerd, en zij vroegen een extract van
dat accoord, maar na genomen advies met mijnen advocaat W. CONRAETZ en anderen,
heb ik dit volkomen afgeslagen. - Daarna is de advocaat DE GROOT alleen gekomen
om kopie van 't accoord, maar nihil horum (niets daarvan).

Juni.
Den 3. kwamen die voornoemden allen weer om 't accoord met mij te maken, maar
ik zei, dat ik mijn
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advocaat CONRAETZ volmacht gegeven had om te accordeeren, en dat ik content
was, zooals hij het zou doen.
30. is pater HESTERMANS vertrokken en zijn weekblad is achtergebleven.

Juli.
Den 1. arriveerden van Averbode (bij Diest) twee karren met gevlucht goed. Den 2.
passeerden door de stad de rector-magnificus van Leuven met vele presidenten. Bij
mij zijn ook aangekomen de president van St. Donaes (college Leuven), de rentmeester
van het groot college van Den Bosch en LIJFTOCHT pastoor van Opvelp bij Leuven.
7. arriveerden van Averbode acht karren.
11. begon men de kanonnen op den wal te brengen.
12. arriveerden van Keizerbosch (bij Neer) de heer BELAET en eenige heeren.
13. arriveerden de Proost van Keizerbosch en VAN HUNSEL, item de Prelaat, Prior,
Provisor, die den 24. vertrokken zijn naar 't klooster Camp (bij Hörstgen, Issum).
14. kwamen 2 confraters van Furne (Furnes in West-Vlaanderen?), die zich al
eenigen tijd te Averbode opgehouden hadden, de hospitaliteit verzoeken, die hun
gaarne gegeven is, te weten aan EMANUEL BLOEMEN en MILO VAN DE WAL.
16. kwam wederom eene groote quantiteit bagage van Averbode - Denzelfden dag
ook van daar JUD. ARNAERTS, HIL. SOETEN, IGN. CARLIER.
26. vertrok de Proost en VAN HUNSEL weder naar Keizerbosch.

Augustus.
Den 18. arriveerden van 't klooster Camp de heer prelaat CAMERLING enz., vertrokken
naar Keizerbosch.

September.
Den 18. arriveerde onze Prelaat van Blerick en vertrok denzelfden dag naar Camp,
met den Prior en Provisor VAN DEN WYNGAERT.
25. volgden op naar Camp, de rector van Cortenbosch, VAN HUNSEL, PASCH,
KEYAERTS, SOETEN en ARNAERTS.
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October.
Den 1. wilde de Proost niet meegaan naar den Rijn en vertrok naar Keizerbosch.
2. Van 1 Juli af hebben in de pastorie van Venlo gegeten of middag of avond, 707
heeren van Averbode, gelijk het dagregister kan bewijzen. Wat er gegeten en
gedronken is, laat ik den lezer oordeelen.
(Gedurende de 3 laatste maanden was bijna niet onderdak te vinden, voor een paar
gemeubileerde kamers werden tot 4 kronen per week aan huur betaald; de straten
waren vol van allerhande rijtuigen, meerdere vluchtelingen moesten daarin blijven
overnachten; bij Bernière logeerden eens alle nonnen uit een klooster te zamen in de
groote zaal, in herbergen trof men vele adelijken, prinses DE NIVELLES logeerde
eenigen tijd bij den raadsverwant KEULLER, de Prins van Luik in den ‘Gouden
Leeuw’; op postdagen vertrokken 10 a 15 postwagens te gelijk naar Nijmegen, K.)
5. hebben zich de Fransche voorposten 't eerst achter de schans (fort St. Michael)
laten zien en namiddag is wederzijds sterk geschoten.
's Morgens vertrok alle bagage van het garnizoen buiten de stad.
Denzelfden dag trok een sterk commando van het garnizoen uit om de boomen,
heggen, enz. rondom de stad af te houwen. De Tichelarij, Poell's (hoog)molen en
Berendonk1 zijn na middag in brand gestoken; 's avonds om 9 uur zag ik van mijn
kamer dit laatste huis nog branden.
(6. waren onze troepen nog bezig met het vellen van boomen, enz. buiten de
Keulsche poort, ongetwijfeld zouden zij ook de huizen in brand steken, maar kastelein
GEERAEDTS, van ‘St. Anna’2, was 's morgens

1

2

De Tichelarij wordt in de St. R. 1387 reeds aangetroffen, en is vermoedelijk opgericht om
den ringmuur te bouwen. De Nieuwe Tichelarij komt in de St. R. van 1393 voor. De
Hoogmolen is heden nog het gebouw der 17. eeuw. Berendonk zie Bijdr. I 107, II 82.
De herberg ‘St. Anna’ op den hoek Keulsche- en Maagdenbergerweg, is in 1910 herbouwd
tot woning bij het Concertgebouw der sociëteit ‘Prins van Oranje’.
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naar Kaldenkirchen gegaan, alwaar Fransche dragonders lagen; algemeen was de
meening dat hij die aangezocht had om de huizen te komen beschermen. Kort na 3
uur 's middags kwam een gedeelte dezer cavalerie in vollen galop den berg af, burgers
en militairen ijlden naar de stad, de poorten werden gesloten, een paar kanonschoten
werden den vijand gezonden, welke niets uitrichtten, K.)
(7. werd de stad finaal gesloten, niemand kon in of uit. De vesting was goed in
orde, evenals de forten St. Michael en Ginkel. Het garnizoen bestond in de depots
van MANIEL, Oranje-Nassau, de jagers van MATHIEU en nog eenige detachementen
infanterie, een compagnie artillerie, twee eskadrons der Hessen en een korps pionniers,
hier geworven onder commando van den plaatsmajoor JAN TER HORST; in alles
omtrent 1000 man infanterie, 100 dragonders, ruim 100 artilleristen, behalve de
pionniers. Generaal PFISTER was commandant der vesting, K.)
(8. zag men eenige Franschen - van den divisie-generaal JEAN VICTOR MOREAU,
Keuller 180) - bij Wijlrehof, een vedette reed den heelen dag tusschen Hagerhof en
den Tegelschen weg in het veld, men had tevergeefs eenige kanonschoten op hem
gericht, K.)
11. 12. kwamen de voorposten der Franschen tot aan den ‘Rooden Haan’, ja tot
aan de palissaden, er werd hevig op geschoten, maar geen doode.
13. op den middag begonnen de Franschen eene brug van pontons te maken, te
Blerick tegenover de Wijlrebeek. De brug werd van de Roermondsche poort sterk
beschoten, ook geraakt, ze was den 14. 's morgens daar weg, en na middag lag zij
hooger naar Tegelen, maar was buiten het kanon.
15. trokken de Franschen achter Blerick over de Maas; wel 4000 heb ik zien trekken
over den berg achter Stalbergen en deze kwamen in het Ven kampeeren; de cavalerie
trok op Straelen, Walbeek, Kevelaer, enz.
16. kwamen de voorposten der Franschen tot aan St. Urbanus, waarop uit het fort
Ginkel sterk werd geschoten.
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17. na middag waren eenige Fransche jagers te Blerick en wierpen eene batterij op
achter den hof van scholtis COOPMANS; zij werden met 52 schoten uit het fort begroet.
De kerk heeft 17 à 18 schoten van kanonballen door het dak en een door den muur
en biechtstoel van den assistent heer GOOSSENS; het huis van den scholtis heeft ook
6 à 7 gehad, doch geen merkelijke schade.
De Franschen maakten zware batterijen aan den Roskam (Stevenshuisje) buiten
de Roermondsche poort, ook drie tranchées (loopgraven), waarop uit de stad sterk
gevuurd werd; daar zijn verscheidene Franschen gebleven. 18. 's morgens kwart vóor
5 uur werd sterk uit de ‘werken’ (glacis) gevuurd op het huis Stalberg, waar ook een
batterij gemaakt werd.
19. werd er nog sterk op Blerick geschoten uit het fort en ‘Schoppen-haes’ (de
Brabander spreekt haas voor aas, ond voor hond, enz., hier is bedoeld het bastion Le
Roy, bekend als Schoppen-aas, naar zijnen vorm), omdat er zich vele Franschen
ophielden.
(De Magistraat beval, dat - dewijl de Staten-Generaal bij resolutie van 29 Augustus
hebben toegestaan, dat gedurende de insluiting door de Franschen, een bepaald getal
rantsoenen uit 't magazijn van vivres1 aan benoodigde burgers zal worden toegereikt,
en de zorg dier uitdeeling is toevertrouwd aan de kwartiermeesters der adelborsten
- de ingezetenen zich rustig gedragen, geen stoornis, integendeel hulp en bijstand
aan de kwartiermeesters verleenen moesten, Franq. 105.)
20. Na middag werd extra sterk van den wal geschoten op Stalberg; den heelen
nacht vuurde men op Blerick en rondom de stad met musketten (geweren).
(De nacht was zeer donker, men zag op de Maas een vaartuig, naar welks doel
tevergeefs werd gezocht, het vuren van den wal belette dit. 's Morgens bemerkte

1

Het magazijn van levensmiddelen werd in 1747 en 1748 opgericht voor de geallieerde troepen,
Franq. 104. Dit was het lange gebouw binnen het nog bestaande stuk van den ouden ringmuur
op het erf BERGER, vroeger klooster Maria-Weide, waarin later eene pijpenfabriek is geweest
en nog bekend is onder den naam ‘pijpenlade’.
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men dat de Franschen loopgraven hadden gemaakt van de Maas over het Sinselveld
tot in de Sloot, waaruit infanterie op de stad vuurde zoodanig dat de kanonniers op
den wal het bij de stukken niet konden uithouden, K. In de Geschiedenis v.V. wordt
gezegd, dat op het vaartuig slechts stroomannen waren geweest.)
21. om 11 uur 's morgens deden 400, anderen zeggen 120, vrijwilligers eenen
uitval langs de Roermondsche poort; de attaque was zoo hevig en spoedig, dat de
onzen de twee eerste tranchées der Franschen overmeesterden en velen neersabelden,
bijzonder de ruiters van Hessen-Philipstahl, die eenen kapitein en vier gemeenen
gevangen namen; en het korps van MATHIEU heeft zich extra gedistingeerd, die zelfs
tot aan de derde loopgraaf doorgedrongen zijn, alwaar zij den ‘Rooden Haan’ in
brand gestoken hebben. De onzen hebben gehad 27 gewonden en 23 dooden of
vermisten. Voor 12 uur waren zij allen weder in de stad, die van den 7. reeds gesloten
was, zoodat de kappesboeren (kooltelers) en anderen hunne vruchten niet konden
inhalen. Alles was duur, een pond boter kostte in de winkels 26 stuivers (59 c.
Hollandsch).
De vesting was overigens voor 3 maanden ruim voorzien, het voornaamste magazijn
was bij het Wei-klooster.
(K. zegt dat de uitval geschiedde door 250 vrijwilligers van de infanterie en 50
man cavalerie, een gedeelte trok de Roermondsche-, het andere de Keulsche poort
uit. Generaal LAURENT was kort voor den aanval der onzen in de loopgraven geweest
en ontsnapt aan 't gevaar van gevangen te worden genomen. De onzen moesten
retireeren doordien Fransche cavalerie in galop van den berg kwam, gevolgd door
een menigte infanterie. Onder de gewonden waren kapitein WRANGEL van het korps
van MATHIEU, en luitenant VAN LYNDEN der cavalerie, die een geweerschot door
den linker schouder had en eenige dagen daarna overleed. Van de pionniers waren
de commandant TER HORST en twee manschappen licht geblesseerd.)
(De Magistraat gaf order des avonds en des nachts niet zonder lantaarns op straat
te gaan, op straf van arrest in de hoofdwacht en boete van 3 goudgulden,
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en zich niet op straat te vertoonen in geval van alarm, tenzij bij brand, Franq. 105.)
22. heeft het den heelen nacht rondom de stad zoo hevig met het kanon van de
wallen geschoten, dat niemand kon slapen.
(Gedurende den nacht zijn loopgraven gereed gekomen van begin 't Zand en bij
den Ouden St. Jacob1 verbonden met die buiten de Roermondsche poort; bij het
SMITSHUIZEN'S hofje was een batterij opgeworpen; ten zuiden van ZWAGERMAN'S
hofjes buiten de Maaspoort2 tot den tuin van SOIRON op den berg van het Hoogschoor,
waar ook eene batterij was. Het belegeringsgeschut was niet aangekomen, de vijand
had niet dan een paar veldstukken, K.)
(Overdag werd van tijd tot tijd met bommen en granaten van buiten de
Roermondsche- en Maaspoort geschoten, de vijand in de loopgraven loste een hagel
van geweerkogels zoodra zich een kanonnier bij de stukken op den wal, liet zien. Gedurende den duisteren nacht van den 22.-23. wierp men gedurig lichtballons van
den wal, van de batterij bij den kwaktoren werd geschoten en in de loopgraven buiten
de Roermondsche poort werden uit groote mortiers steenen geworpen, K.)
23. 's morgens attaqueerden de Franschen het fort Ginkel en waren met hun
loopgraven gekomen onder het kanon. Men vuurde sterk op hen met cartassen
(kartetsen), zoodat, volgens mij een Hollandsche bombardier verteld heeft, door een
schot 35 Franschen in de loopgraven gebleven zijn. Van de onzen zijn 4 dood gebleven
en 6 gewond.
Alle kanonnen (2 uitgenomen, die de onzen vernageld hadden) zijn binnen de stad
gebracht met alle ammunitie uit het fort Ginkel, alsook uit de buiten-

1

2

De herberg ‘Oude St. Jacob’ lag aan de zuidwestzijde van den Keulschen weg, iets stadwaarts
tegenover St. Anna, thans de sociëteit ‘Prins van Oranje’; ter plaatse stond in 1865 het eersteof
hulpstation, dat goederenloods werd toen het tegenwoordig stationsgebouw in 't volgend jaar
gereed kwam.
D.i. tegenwoordig beter aan te duiden met: ten noorden van den Roef, of tot 1904 de
aanlegplaats der stoombooten.
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werken. (Tegen den avond werd het fort verlaten, K.)
24. heeft het den heelen morgen uit de stad (van den Lichtenberg in de richting
Maas afwaarts, K.) zoo sterk gekanonneerd, dat in de heele stad alle huizen daverden.
(Eene divisie Engelschen had in het Ooierbroek gekampeerd, welke volgens bericht
aan den commandant 3000 man sterk was. Het schieten was om ontzetting te bekomen,
maar de Engelschen waren naar Waal en Maas afgemarcheerd. - Een nota van den
29. zegt: Generaal LAURENT had bij de capitulatie zijn eerevvoord gegeven, dat de
Engelsche troepen de Waal gepasseerd waren en daarvan geen hulp te wachten was;
dit ongeacht was het onwaar. K.)
Omtrent half 11 kwam een Fransch officier met eenen trompetter, beiden
geblinddoekt langs de Roermondsche poort binnen, en werden door twee Hollandsche
officiers naar het commandement geleid. Een kwartier vóor 12 uur zijn zij weder
beiden om de stad uitgeleid.
Om 2 uur namiddag is de grootmajoor van de schans (de overste DOUGLAS, K.)
en kapitein-ingenieur DE VEYE met eenen Hollandschen trompetter naar het
hoofdkwartier der Franschen, op de Munt onder Tegelen, gereden, die omtrent 4 uur
met twee Fransche officiers zijn binnen gekomen, die 's avonds om half 10 weder
zijn uitgereden.
25. 's morgens was er groote consternatie onder klein en groot wegens den uitval
van de zaak. Om half 12 's middags was de grootmajoor DE VEYE met eenen
trompetter weer uitgereden, en 's avonds met twee Fransche officiers binnen gekomen.
's Nachts is de capitulatie geteekend en om 4 uur 's morgens aan den burgemeester
VAN AEFFERDEN door eenen ordonnans van den commandant PFISTER
gecommuniceerd. De stad was over. Laus Deo! was het woord. Ongelukkig waren
de stad en inwoners, want was het niet gelukt, er waren vier batterijen gereed; in vier
uren zou Venlo in asch liggen.
Nu volgt de capitulatie (akte) gelijk ik die uit het Fransch vertaald heb; salvo
meliori (behoudens beter).
(Keuller geeft blz. 307 het stuk, bestaande in 20 artikelen, bijna woordelijk als
VAN POSTEL te lezen;
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de algemeene verspreiding en nog in den handel te koop zijnde Geschiedenis, ontsla
ons van de opname hier. De overeenkomst is geteekend door den generaalmajoor
PFISTER, commandant der stad en van het fort ST. MICHAEL, namens de
Staten-Generaal, en door generaal FRANçOIS LAURENT, commandeerende het beleg
van Venlo.)
26. 's morgens hadden de Franschen de avancés (buitenwerken) buiten de Maasen Roermondsche poort ingenomen en de wacht. Om half 12 's middags kwam
generaal LAURENT in de stad met zijnen état-major, reed naar 't commandement,
daarna kwam hij op 't stadhuis en ging naar de Weide bezit nemen van de magazijnen
aldaar berustende.
27 en 28. was alles stil, maar vele Franschen kwamen in de stad om lakens en
coussins (dekking) enz. te koopen en betaalden met assignaten.
29. 's morgens om 11 uur trok het heele Hollandsche garnizoen (eigen en
geallieerde) bestaande uit 1400 à 1500 man, de Maaspoort uit over de brug met
geweer en wapens, vliegende vaandels, slaande trommen en brandende lonten. Zij
namen mede 10 kanonnen met toebehoor, 4 bedekte wagens en al hun bagage, en
trokken naar Heusden en Breda, onder escorte (begeleiding) van vele Fransche
dragonders. Die route is veranderd.
Om half 4 kwam in de stad een detachement Franschen van de brigade van generaal
LAURENT (de halve brigade van FINISTÈRE, K.) met Turksch muziek (eenen grooten
schoonen tamboermajoor, K.) maar trokken wederom uit.
Die blokkeering van Venlo heeft aan de Franschen gekost, zoo bij den uitval als
in de loopgraven, over de 1100 man, volgens de lijst der Franschen zelven.
Ook brak het heele Fransche leger rondom de stad op en vertrok in 2 colonnes op
Straelen en Gelder. Men heeft mij voor vast verteld, dat er dien dag door en om
Straelen 15000 Franschen gepasseerd zijn.
30. was alles stil, maar daar werd in alle winkels veel papieren geld besteed.
31. om 10 ½ uur is de brigade van generaal LAURENT (de heele brigade van
FINISTÈRE) binnen gekomen met
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een vaandel en 20 tamboers en Turksch muziek, zij gingen logeeren naar de kazerne
aan de Roermondsche poort. Generaal LAURENT met den état-major was den 30. op
de Weide komen logeeren. Bij dokter HERCKENRATH was de commandant van de
stad, RAYMOND.
Om 11 uur ben ik ‘citoyen curé’ een compliment gaan maken aan den generaal
en heb zijn protectie verzocht; hij antwoordde mij: ‘Curé vous avez ma protection
et de mes soldats, prêchez, chantez, faites votre office comme vous avez fait
auparavant, personne ne vous troublera’ (Pastoor Gij zult mijne bescherming hebben,
preek, zing, doe uw dienst als te voren, niemand zal U hinderen). Dat was iets waar
ik zeer content van was.

November.
Alles ging zeer goed, maar de assignaten kregen den sterksten loop.
8. 's avonds werd door de Fransche muziek langs de straten de overgave van
Maastricht bekend gemaakt.
9. 's morgens werd op dezelfde manier de overgave van Nijmegen verkondigd.
Dien dag kwamen 1000 man gendarmes in de stad, de soldaten bij de burgers, de
officieren bij de heeren van den Raad en Magistraat, een kapitein met knecht bij den
pastoor.
11. vertrok de brigade van FINISTÈRE naar Gelder.
17. werd aangezegd dat in de Groote Kerk het magazijn van haver moest komen
en als alles gereed was kwam contraorder; 5 bakovens werden gemaakt in de
paardenstallen aan de Helpoort; het heele commandantshuis werd dooreengeslagen
voor een Fransch hospitaal.
18. arriveerde uit de Vendée een divisie gendarmes.
22. 's avonds kwam order dat de heele gendarmerie naar Roermond moest
vertrekken.
23. om 9 uur is alles vertrokken; na middag kwam nu de brigade van FINISTÈRE
in garnizoen.
24. moest absoluut het magazijn van hooi en haver in de Groote Kerk zijn; de 3
groote panden lagen dien dag al vol. Wij hadden voor het koor, aan de banken van
den magistraat, alles met planken afgeslagen en behielden het koor, O.L.V. pand
(het 3.) en dat van St. Lucie (het 1.); er werd een deur geslagen op het
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duistere kerkhof omtrent den biechtstoel van den heer kapelaan DOLMANS. Wij
behouden nog 6 altaars voor onzen dienst, ‘beter iets dan niets’. - In 't Oudmanhuis
was het magazijn van turf; 300 karren moesten geleverd worden door alle dorpen. Bij de Kruisheeren was het magazijn van meel en brood; deze deden geenen dienst.
- In H. Geest en Annunciaten (Transcedron (sedert 1879 Dominicanerklooster) was
ook al meel, zout en Fransche brandewijn, tot 8 December incluis.

December.
Den 6, 7. en 8. waren de Franschen druk bezig op de wallen om de metalen kanonnen
uit de affuiten te lichten en die werden naar het arsenaal gebracht, of naar men zegt
bij nacht getransporteerd, in plaats van de metalen werden ijzeren kanonnen geplaatst.
Alle nachten waren transporten van kogels, pulver, enz.
8. brak het Fransche leger bij Crefeld op, en trok naar Maastricht.
10. arriveerde het heele 6. regiment dragonders, voordezen régiment de la Reine,
en werden verlegd in de omliggende dorpen. Op de pastorie kwam de kolonel van 't
regiment FAUCONNET, met eenen secretaris en eenen knecht, in logies.
12. hoorde men dat de Franschen de Waal over waren; den 14. werden zij
teruggeslagen.
17. begon de vorst.
19. vertrokken de dragonders van 't 6. regiment naar Leuth, Hinsbeck, Bracht,
Breyell, enz. en na middag arriveerden, voor garnizoen, in de brakken 2 à 300 huzaren
van 't 5. regiment.
20. werd de brug afgebroken.
23. gingen vele huzaren de Maas over om te Blerick fourage te halen.
Na middag had ik door den kolonel FAUCONNET bij den commandant der stad,
ST. RAYMOND, en den leger-commissaris PETIT, ci-devant Bernardin, zooveel
uitgewerkt, dat ik onze kerk tot haar oud gebruik weerom kreeg, uitgenomen St.
Lucia-pand tot aan St. Severus en St. Anna altaars, hetwelk moest blijven dienen
voor een magazijn van hooi en stroo.
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24. 's morgens is de fourage-commissaris zelf de kerk komen open maken, en
verzekerde mij dat hij, met het eene pand genoeg hebbende, ons de twee andere zou
laten voor onzen godsdienst. Zoodra ik de kerk open had, heb ik de timmerlieden
doen roepen om de houten beschutting vóor het koor af te breken... Ha, dat mocht
niet geschieden. De kerkmeester moest geroepen worden, en MARTINUS DE GRUYTER
kwam terstond en zei: de Magistraat had bevolen niets meer aan de kerk te veranderen.
‘Gaat naar boven’ zei ik, ‘en zegt dat door den commissaris mij het oud gebruik van
onze kerk gegeven is’. Daarop kwam de kerkmeester JUNCKERS en zei: De
Municipaliteits-heeren, onze achtbaren, hebben gelast van niets aan de kerk te doen.
‘Gaat weerom en zegt, dat ik alles op mij neem’. Daarop kwamen DE GRUYTER en
JUNCKERS samen terug en zeiden: de heeren zeggen, dat de kerk in requisitie is in
schrift, en de ontslaging moest ook in schrift zijn. De kolonel deed hem binnen komen
en attesteerde, dat het ontslag gegeven was, en een Franschman die moet op zijn
woord geloofd worden. Daarmee vertrokken die twee vrienden, maar zei hun aan de
deur: ‘'t is mijn kerk, ik heb daarvan publieke possessie genomen, de Magistraat
heeft zich met geweld ingedrongen en zijn maar onwettige usurpateurs
(overweldigers), en ik zal doen wat ik zal goedvinden en het den Magistraat laten
toezien’. Wel doe dan, zei DE GRUYTER, en JUNCKERS zei: mijnheer Pastoor, Gij
neemt de zaak zoo hoog op. ‘Hoog of laag, zal evenwel al doen’.
Om half 2 waren nog geen timmerlieden in de kerk te vinden, dan heb ik met den
zoon van den koster de planken beginnen af te slaan en weinig na 2 uur kwamen de
arbeiders en seffens was het middelpand open. Na de vespers kwam DE GRUYTER
nog eens bij mij in de sacristie, en zei: de heeren hadden hem door eenen stadsbode
doen zeggen, hij moest voorzichtig zijn van in de kerk niet te laten afbreken, of het
zoude op hem worden verhaald. Ik zei hem ‘zij maar gerust, ik neem alles op mij’
en daarmee ging de vriend.
25. Met Kerstdag begon de eerste mis om 6 uur en
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wij hadden het middel- en het O.L. Vr.-pand volkomen open voor onzen dienst.
Op dezen dag heeft de commandant van de stad, RAYMOND, met den staf van het
6. regiment dragonders bij mij de soep genomen, 't was geboortedag van kolonel
FAUCONNET, zij waren heel voldaan. Aan tafel vroeg de commandant: Curé êtes-vous
content de votre église? Ik zei: ja. ‘Wel, als gij iet van doen hebt, kom maar
rechtstreeks bij mij’.
28. kwam order dat alle dragonders den 1. Januari naar Lier moesten vertrekken.
30. hoorde men dat Grave, Tiel en fort St. Andries over was.

Januari 1795.
Den 1. om 9 uur vertrokken de dragonders. - Dien dag arriveerde generaal VAN DAM
op de Weide, een man van 26 jaar, geboortig van Cassel bij Duinkerken.
2. is hij vertrokken naar Roermond en mijn kolonel FAUCONNET mee.
Denzelfden dag werd omgeklopt iedereen moest zich voorzien op driedubbel
inkwartiering tegen den 4.
's Avonds werd omgeklopt niemand mocht weigeren assignaten te ontvangen.
3. arriveerde de halve brigade van het 32. regiment infanterie, 1300 man; er zouden
hebben moeten komen 2600 man, 1300 kranken waren achter gebleven. De chef
OBEY met zijn broeder en knecht waren bij mij; den 5. 's namiddags kwamen hunne
kanonnen op de affuiten, pulverwagens, enz. al over de Maas aan de Staai.
4. is commandant RAYMOND verplaatst en is vertrokken naar Calcar. Er is een
nieuwe.
Ook werd omgeklopt alle burgers moesten de geweren op 't arsenaal brengen.
6. is de brigade vertrokken op Gelder, enz.
8. werd 's avonds omgeklopt, als 't garnizoen uittrekt mocht niemand in de brakken
(de kazernen bij de Roermondsche poort) komen als die van de heeren
gecommandeerd zijn, of zullen in arrest genomen worden.
9. 's morgens trok het garnizoen naar Gennep aan de Maas; na middag arriveerden
van Roermond 760
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man van de brigade 44. infanterie. De commandant en chef DUMONT met zijnen
adjudant-majoor en twee knechten waren al weer bij den pastoor. Die DUMONT was
commandant van Roermond geweest.
10. na middag om 4 uur vertrokken de 5. compagnie van het 44. en 2 eskadrons
witte huzaren nog naar Goch.
Denzelfden namiddag kwamen 200 geblesseerden van omtrent de Waal in het
hospitaal en 15 keizerlijke krijgsgevangenen.
15. en 16. was het extra koud.
19. arriveerden van Gelder 600 man.
20. 's morgens om 8 uur vertrok mijn DUMONT, adjudant, enz. met hun 4.
compagnie naar den Rijn.
21. zijn de bakkers vertrokken naar Arnhem, uitgenomen 8, die hier bleven voor
't garnizoen.
's Nachts tusschen 20. en 21. was het fel koud, maar tusschen 22. en 23. nog grooter
koude, er lag ook veel sneeuw.
22. werd omgetrommeld: al wie geld wil schieten aan de stad, moest zich aangeven
op 't stadhuis.
23. werd omgeklopt iedereen moet zich voorzien voor dubbel inkwartiering tegen
den 24. - 's middags arriveerden 800 man; - 's avonds werd omgeklopt als het
garnizoen uittrekt mag niemand in de brakken komen, als die van de heeren gesteld
zijn, of zullen in de wacht komen.
24. is het garnizoen naar Grave vertrokken.
Op den middag kreeg ik in kwartier twee kapiteins van de artillerie. Om 3 uur ging
ik naar het stadhuis, deed mijne klachten en werd van eenen kapitein ontlast.
's Avonds werd omgeklopt al wie oude kleeren, broeken of schoenen had, moest
die vóor 10 uur naar het stadhuis brengen; om 9 uur 's avonds nog eens hetzelfde.
Daar is veel goed gebracht, hetgeen denzelfden avond nog naar Gelder vertrokken
is.
(25. Teekende Réaumur bijna 19 graden koude, K.)
26. begon het weder te ontlasten met eenen zuiden bollen wind; den 27. was het
volkomen vrij; den 28. sneeuwde het sterk, en den 29. had het sterk gevroren, de
Maas kruide, en den 30. was zij in de stad.
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30. hoorde men dat de heer JUNCKERS aangesteld was door den Magistraat, om het
burgemeesterschap tot nader order te bedienen.
Dien morgen wies de Maas nog tot 9 uur en stond aan de deur van den drukker
M.J. SPETTEL (Maasstraat).
Denzelfden dag werd door de Municipaliteit alle goud en zilver in requisitie (beslag)
gesteld.
31. arriveerde van Neuss de directeur-generaal van de armee van Sambre-Meuse;
bij mij kwamen in logies een inspecteur en adjoint, daarmee moest de kapitein
vertrekken.
Denzelfden dag werd omgetrommeld, al wie goud of zilver had, kon dit naar het
stadhuis brengen en zou afkorten op de contributie.

Februari.
Den 1. 's morgens om 9 uur kreeg ik van de Municipaliteit eenen brief met de quota
(aanslag) van contributie1 van.... 50 gulden voor 't huis en 30 gulden voor mijn
personeel, voor den eersten termijn; de twee heeren kapelaans ieder 10 gulden. Na
middag heb ik het geld doen dragen naar het stadhuis, zie de quitantie in de archieven.
De som van den eersten termijn voor de heele stad was 35500 gulden; er was
groote murmuratie (gemor) onder de burgers.
Op den middag moesten die twee inspecteurs verhuizen en de directeur-generaal
kwam in logies met zijn dochterke; het heele huis onder was bezet, uitgenomen

1

Den 22. December 1794 was door de volksvertegenwoordigers bij de Noord-, Sambre- en
Maaslegers, JOUBERT en PORTIEZ (de l'Oise), eene oorlogscontributie voor de veroverde
landen uitgeschreven van 25 millioen livres, waarvan 4 millioen voor het district Gelder,
waaronder Venlo behoorde, te betalen in klinkende munt, binnen de maand. De vele
verwoestingen en oorlogslasten hadden de financiën der ingezetenen uitgeput; toen werd den
10. Februari 1795 het bedrag tot 8 millioen verminderd, maar goederen van gevluchten
werden verpacht of verkocht, aanzuivering der tienden werd met gestrengheid gehandhaafd,
belastingen, requisitiën van allerlei naturaliën, inkwartieringen enz. kwamen er bij. (Nett.
572 v.v.) Zie verder 13 en 22 Februari, 8 April, 6 November en 30 December.
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de keuken; in de zaal moest de kachel staan en 12 scribenten waren daar bezig met
schrijven.
2. arriveerde de Représentant du peuple en is den 3. vertrokken, men hoort er niets
van, hij heeft gedineerd bij den heer SOIRON, alwaar de Commissaire de guerre
gelogeerd was.
3. zat de Maas wederom vast voor de stad.
Dien dag werd getrommeld, dat 500 paar schoenen te Gelder moesten geleverd
worden binnen 8 dagen, of men zou 4 gijzelaars meenemen.
(De burgers moesten, op doodstraf, alle geweren en wapens op 't arsenaal inleveren,
K.)
4. 's morgens was de Maas los, 6 à 7 uur van de stad was een ijsdijk geweest.
Alle bakkers van Arnhem zijn naar Venlo teruggekomen en moesten terstond met
5 ovens beginnen te bakken.
Twee gedeputeerden van den Magistraat, BECKERS en SYBEN, zijn met het geld
naar Gelder vertrokken; den 5. zijn zij met het geld teruggekomen, met 15 dagen
uitstel voor de betaling.
7. 's morgens om 10 uur kreeg ik een briefje van den Magistraat om binnen vijf
dagen 3 paar nieuwe schoenen te leveren, en de heeren kapelaans 2 paar, voor ons
deel in de 500 paar.
8. is in de Kruisheerenkerk de openbare dienst weer begonnen, want omtrent 9
weken was deze een magazijn van koren en meel geweest. In de kerk van den H.
Geest geschiedde ook geen dienst, want daar was het magazijn van brandewijn; men
deed den dienst in den refter tot gemak van de buren. Bij de Annunciaten was ook
een magazijn van meel in de kerk, en daar geschiedde geen dienst.
Op denzelfden dag kwamen wel 40 karren met Engelsche wijven en kinderen, en
eenige krijgsgevangenen; die werden al voor eenen nacht geplaatst in de danszaal
van P. BERNIÈRE. Zij vertrokken den 9. 's morgens naar Roermond.
(12. Door de vele troepen en het slecht gewas van 't vorig jaar was er bijna
broodsgebrek; bij de burgers werden de vruchten opgeschreven, men liet hun maar
voor zes weken te bakken, de rogge kostte 72 gulden (Holl.
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f. 33) en het pond boter 30 stuivers Kleefsch (69 c.), K.)
Men heeft omtrent de 50 Franschen op ons kerkhof met avond en ontijden begraven,
waarover ik mijn klacht gedaan heb aan burgemeester JUNCKERS, en den 13. is er
order gegeven van geen Franschen meer op ons kerkhof te begraven; zij worden nu
begraven buiten de Keulsche poort (op het grasterrein tusschen de buitenste of tweede
gracht en het fort Keulen, in den volksmond Halve maan genoemd).
13. 's avonds heeft de syndicus capituli S. Martini (hoofd van het parochiaal
kapittel) eene intimatie (officieele aanzegging) gekregen, van den
magistraats-secretaris JUNCKERS onderteekend, om den 24. pluviôse (12 Febr.) te
compareeren te Gelder, ten einde aldaar de quota in de contributie der Clergé van
het arrondissement Gelder te vernemen; de vraag was: voor de geestelijken 1,450,000
livres; de noblesse was getaxeerd op 900,000 livres; (de stad en landgemeenten
1,650,000, Nett. 572). Alle pastoors, kapelaans en beneficianten, kloosters enz. van
het arrondissement hebben te Gelder moeten opgeven hunne revenuën, lasten, enz.
15. om 11 uur voor middag was de Clergé der stad Venlo bijeengeroepen in 't
Kruisheerenklooster, om te kiezen eenen syndicus (beteekent hier: gevolmachtigde)
die nomine cleri Venlonensis (namens de geestelijkheid van Venlo), naar Gelder zou
gaan met de brieven, om aldaar te confereeren. Dit lot is bij meerdere stemmen
gevallen op den heer NEERHOVEN, alias JANSSEN, kruisheer. Deze is den 17. na
middag naar Gelder vertrokken.
18. zijnde Aschdag, is geen van de zwarte heeren (geestelijken van het parochiaal
kapittel,1 in tegenstelling van de parochie-geestelijken, pastoor en kapelaans,

1

Parochiale kapittels werden in de 14. en 15. eeuw opgericht. De eerste acte in de archieven
van dat te Venlo dateert van 4 September 1486. In eene van 1 Februari 1788 komt de
vice-pastoor VAN POSTEL als syndicus voor, dat wil zeggen belast met de zorg en het toezicht;
hij nam gelden op welke de stichting der getijden op rente ter leen versterkte. De laatste akte
is van 21 Mei 1794, als wanneer op het huis, genaamd ‘het Windmolentje’ in de Vleeschstraat,
eene rente van 8 rijksdaalders gevestigd wordt. (A.J.A. FLAMENT in Maasg. 1905 blz. 27).
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die, als Norbertijnen, witte toga's droegen) present geweest bij de wijding van de
asschen cum maximo obloquio civium nec non scandalo inaudito (met groote opspraak
en ergernis der burgerij).
19. om half 3 namiddag werd omgeklopt, dat zich niemand verschrikke, men zou
met het kanon op de wallen schieten.
Nota. Men heeft maar twee kanonschoten omtrent de Roermondsche poort gehoord.
Op dezen dag was het zeer koud, met eenen allersterksten oostenwind, en de Maas
ging sterk met ijs.
21. waren alle adelborsten in rotten gecommandeerd om op den 22. te 2 uur 's
namiddags te compareeren voor de huizen van de respectieve kwartiermeesters. Nota.
Zonder geweren, want die waren in 't arsenaal.
22. is gepubliceerd, dat in plaats van 25 millioen contributie voor het heele land,
Gelder, Kleef, Meurs, Roermond, enz., maar 8 millioen zou moeten betaald worden,
half in papier, half in geld, twee derden zijn kwijtgeslagen; item, dat alle requisitie
vernietigd is. (Zie 1 Februari hier voor, 8 April, 6 November en 30 December
eerstvolgende.)
23. om 3 uur 's namiddags werd de vrijheidsboom geplant in het midden van de
Markt. De heeren van den Raad (Hof) en Magistraat (en andere autoriteiten, K.)
hebben de hand geleend in het oprichten. (De heer J.F. KEULLER heeft op de estrade
een liedje op de omstandigheden, door den burger vader POELL gemaakt, gezongen,
het refrein werd hand aan hand met groote geestdrift, dansende door de menigte
gerepeteerd, K.) Men heeft rondom den boom gedanst, bijzonder stak uit PETER
MOOREN, die stok en callot (kruinmutsje) bij het springen verloren heeft. Bij dit
geval waren alle muzikanten in requisitie genomen, 's avonds was een groot bal bij
P. BERNIÈRE en werd door de stad betaald, maar 't was te vol (de muziek werd met
twee tamboers versterkt, men danste lustig op ‘Ça ira’1, K.).

1

‘Ça ira’ een volkslied uit den revolutietijd, woorden van LADRÉ. De eerste woorden van het
refrein ‘ça ira’ zijn ontleend aan een gezegde van FRANKLIN over de revolutie in Amerika.
Het werd gezongen op de wijs van MARIE ANTOINETTE'S ‘Carillon national’, muziek van
BÉCOURT, en luidde nu: Ah! ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrats à la lanterne; Ah! ça ira, ça
ira, ça ira, les aristocrats on les pendra. (Beer 112, Wag. 46, Veld. 49.)
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's Avonds arriveerde een statenbode, die mede heeft gebracht, dat de stadhouder,
kapitein en admiraal-generaal der Vereenigde Provinciën, van al zijn titels vervallen
was, dat de souvereiniteit resideerde in het volk.
(De Franschen waren nu door geheel Holland, K.)
In de maand Februari zijn 105 Franschen begraven.

Maart.
Den 1. is het heele garnizoen van Venlo naar Kempen vertrokken met den
commandant PETIT, daar niet veel aan was; de heele stad was blij, maar bijzonder
de Municipaliteit. In de stad kwam een bataljon van Gelder.
8. Tot heden niets bijzonders, maar dezen morgen 3 minuten voor vier heb ik eene
zware aardbeving gewaar geworden, als ook de kapelaans en de meiden, en de
directeur-generaal HERBIN.
Denzelfden dag arriveerde order, dat het volk, als het met zijn Municipaliteit niet
tevreden was, andere heeren kon kiezen. Nihil actum als een klein burger club, sine
fructu (niets uitgevoerd, zonder vrucht), J.F. KEULLER was president.
(De schepenen waren in functie tot 16 October 1795, alleen bleef de schepen,
tevens ontvanger, A.J.E. MOOREN, volgens de door hem gemaakte rekening over 1
April 1795 - 14 Februari 1796, werkzaam. Op dezen dag werden zij ontslagen en
begon de Municipaliteits-regeering.)
11. 's avonds arriveerde een statenbode.
12. om kwart voor 12 hoorde men alle klokken der stad luiden, waaronder werd
gepubliceerd, dat de PRINS VAN ORANJE van alle titels vervallen was.
15. arriveerde een statenbode en den 16. nog een. De eerste bracht mede, dat de
Raad van State vernietigd was en dat er een Comité in Den Haag was voor de militie.
De tweede bracht, dat de admiraliteits-

J. Chr. van Postel, Het dagboek of De kroniek

102
kamers van Holland, Zeeland en Friesland vernietigd waren, en dat er in Den Haag
een Comité was voor de marine.
16. werd omgetrommeld, dat geen oude schuld noch interest van renten in papier
mocht betaald worden, ook dat geen rente met papier kon worden afgelegd.
17. werd den Minderbroeders aangezegd, dat hun kerk moest dienen voor hospitaal,
dat er alles uit moest, zoodat op St. Jozefsdag geen dienst meer gedaan is.
23. werd omgetrommeld de bakkers mochten geen klaar witbrood meer bakken.
De andere dagen arriveerden altijd kranken, wel 200 à 300 daags, en die werden
al ingescheept en naar boven gevaren.
28. 's avonds kwam een expresse van Bonn met eenen brief van den Directeur,
meldende, dat hij zelf bij den Représentant du peuple aldaar was geweest, maar niets
heeft kunnen uitwerken, mits het was van het departement van den Hollandschen
representant; maar hij verzekerde mij ondertusschen, hij zou de zaak drijven tot voor
de Conventie te Parijs en liet zich voorstaan, dat ik niets zal moeten betalen.
Speramus! (Wij hopen het!)

April.
Den 4. arriveerde een statenbode, die meebracht, dat geen timmerhout noch schepen
buitenslands mochten gaan.
8. kwam van Gelder een met de quota van de geestelijke contributie: 562-10-0
voor den Pastoor van Venlo en 11 gulden voor de heeren kapelaans. Daarop heeft
de directeur HERBIN den 9. eene representatie opgesteld, toonende, dat de quota van
den Pastoor onrechtvaardig en volstrekt onmogelijk was.
10. 's morgens is de Directeur met het heele bureau naar Aken vertrokken.
11. kwam antwoord van Gelder, die quota was gesteld door de syndici der
geestelijken en moest betaald worden, daarna kon ik spreken, ik behield het recht
mijne contributie van de Municipaliteit weerom te vragen. Den 12. heb ik dat
antwoord van Gelder aan den Directeur van Aken gezonden.
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11.-12. 's nachts waren 333 Hollandsche koeien op het kerkhof, deze werden van
tijd tot tijd geslacht en vele zijn naar Bonn gestuurd.
14. heeft de stadsrentmeester MOOREN de 80 gulden contributie komen restitueeren
en ook aan de heeren kapelaans de 20 gulden.
15. 's avonds kwam van Gelder, dat de contributie moest betaald worden binnen
drie dagen, op poene van executie. Nihil horum! (niets daarvan!)
16. werd het koren der particulieren en burgers in requisitie genomen en zou door
de soldaten uit de huizen gehaald worden; daarop heeft de Municipaliteit
goedgevonden bij de particulieren en burgers koren te gaan leenen, want er was
broodsgebrek voor het garnizoen en de burgers. Het brood kostte 20 stuiver (1 g. Kl.
of 46 c. Holl.), doch hier heeft de visitatie opgehouden, ieder leende al wat, zoodat
er in voorzien werd.
19. was het middelpand van de Groote Kerk weder gerequireerd om te dienen voor
magazijn van hooi en stroo. Aan de twee eerste pilaren langs den toren inkomende,
begon een staketsel (schutting) van planken tot aan de twee laatste pilaren voor het
koor, zoodat wij niets hadden als den ingang door de torendeur, het O.L. Vr. pand
en het koor met de St. Luciakapel. Denzelfden dag werd ook de Kruisheerenkerk in
requisitie genomen voor meelmagazijn. In de H. Geestkerk werd het geslacht koeienen ossenvleesch ingezouten.
21. arriveerden uit Holland wel 80 schepen met meel en 20 met hooi en stroo (en
koeien K.), zijnde uit het keizerlijk magazijn, dat te Muiden in Holland was.
24. kregen de burgers hun geleend koren weer en den 26. begon men per poort
het contributiegeld ook aan de burgers terug te geven.
Denzelfden dag werden te Blerick door 40 huzaren koebeesten weggehaald en in
de stad gebracht, die daags daarna ten deele geslacht en ten deele naar Bonn gedreven
zijn.
25. werd omgeklopt, de burgers moesten zich voorzien voor dubbele inkwartiering;
's avonds kwamen 800 man van Maastricht.
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26. vertrok ons garnizoen naar Roermond en zoo naar Normandië in Frankrijk.
Denzelfden dag arriveerden na middag wel 300 karren van de kanten van Thienen
(fr. Tirlemont), Zoutleeuw (fr. Léau), St. Truyden, om tonnen met meel uit de schepen
te laden en via Coblentz te varen. Arme schelmen! - Zoo duurde dit den 27., 28. en
29., alle dagen.
30. werden de aken, die van Luik met kolen gekomen waren en gelost hadden, in
requisitie gesteld om geladen met zakken meel naar Maastricht te varen. Ik heb 4
karren kolen gekocht voor 10 gulden de kar.
In April zijn geweest 72 administratiën en 37 gestorvenen.

Mei.
Den 1, was er nog niets in de Kruisheerenkerk.
2. waren wederom vele koeien en schapen op het kerkhof.
Denzelfden avond arriveerde de représentant du peuple van Bonn, ROBERJOT, met
eenen generaal, en logeerden op de Weide.
3. telde men 128 schepen met koren, meel, haver, hooi en stroo (meest
Keulschvaarders, voor deze stad, de rivier was zoo bedekt dat men over de schepen
van den eenen oever naar den anderen kon loopen, K.).
Dezen dag arriveerden ook 200 groene jagers om het ontladen magazijn naar Bonn
te convoyeeren; op de pastorie was de kapitein-commandant met eenen knecht
gelogeerd.
4. 's namiddags is de representant naar Roermond vertrokken, hij had bij zijn
aankomst de vrouwenkloosters schriftelijk aangezocht de zakken te lappen om 't
graan te transporteeren, hetgeen terstond in het werk gelegd werd. - 's Morgens heeft
de heer rector JOANNES VAN DEN KERKHOF, geboortig van Helmond, zoolang bij
den representant aangehouden om afslag in de onrechtvaardige contributie van Gelder,
totdat deze aan de Priorin en de andere dames voor een ontbijt gracieus in schrift
verleend is; zij moesten betalen voor hun quota 7500 livres en is verminderd op 1000
livres, half in geld en half in assignaten. Dezelfde waardige
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man heeft ook aangehouden om vermindering voor de Annunciaten en H. Geest, en
bekomen; de Annunciaten moesten betalen 2000 livres en hebben vermindering in
schrift bekomen maar 300 livres te betalen, de helft in geld, de helft in assignaten.
De H. Geest was getaxeerd 882 livres - o schelmstuk! - en moeten maar geven 200
livres, zoo in geld, zoo in assignaten. Groot avantage voor die arme menschen! De
representant was voorwaar een eerlijk man en zei: binnen tien dagen kom ik weerom
en verzoek hier op de Weide mijn logement, en dan zal men verder spreken.
5. 's avonds is de Kruisheerenkerk vol meel en graan gekomen, zoodat er geen
dienst meer geschiedt.
Op dezen dag arriveerde een staatsbode.
6. werd door den Magistraat de gezonden publicatie gelezen, behelzende de
herroeping der poenale wetten geëmaneerd (afkomstig van) 1738, 1739 en 1750,
tegen de huwelijken die aangegaan werden van staatsofficieren en ambtenaren der
gereformeerde religie met Roomschgezinde vrouwen. Dat raakt ons niet!
7. zijn nog veel schepen bijgekomen; wel 1000 karren en wagens hebben dien dag
geladen.
12. en 13. was men bezig met de kerk der Minderbroeders vol haver te leggen,
den 14. alle zolders.
14. is in den zomerrefter der Kruisheeren de eerste dienst geschied, van half 6 tot
10 uur altijd missen; 's avonds is in de Groote Kerk, nadat ze van hooi en stroo
gereinigd was, koren en tarwe gebracht.
15. is de Gereformeerde Kerk in requisitie genomen. De kerkeraad werd vergaderd,
men zei dat zij niet onder de Municipaliteit stonden. ‘Wel, zei de
commissaris-ordinateur, dan staat gij onder mij, en zoo morgen niet alles uit uw kerk
is, zal ik het daar doen uitdoen’. Toen kwamen 20 volontairen, die terstond alle
banken in stukken sloegen. - Die kerk was verscheidene reizen in requisitie genomen,
doch met duimkruit vrijgekocht, men zegt 300 gulden, maar die commissaris is
vertrokken met de penningen en nu is er een ander. - De dominee GROLL heeft zeer
hevig gepredikt, dat het nu klaar te zien was, dat zij de ware religie hadden, mits
hunne kerk vrij bleef en hun godsdienst ongestoord
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enz.... Quid nunc? (wat nuf) - Op die requisitie is de kerkeraad vergaderd, alwaar
besloten werd te zeggen, dat hunne kerk door de Municipaliteit in geen requisitie
kon genomen worden, wijl zij niet onder dezelve behoorde. Met dit antwoord zijn
de gedeputeerden van den kerkeraad naar den commissaire-ordinateur gegaan, die
hun zei ‘als gij onder de Municipaliteit niet staat, staat gij onder mij, en als van daag
uw kerk niet leeg wordt, zal ik ze doen gereed maken’; waarop, niet veel daarin
gedaan wordende, als boven gezegd, de volontairs daarin zijn gevallen.
16. 's avonds arriveerde van Antwerpen de représentant du peuple ROBERJOT, met
den generaal FAVRO en twee secretarissen, op de Weide.
17. 's morgens om half 9 heb ik aan den representant het volgende door mij
geschreven request gepresenteerd:

Citoyen Représentant!
Le soussigné curé de la ville de Venlo, n'ayant que sa simple compétence,
consistant en 1800 livres pour veiller sur un troupeau de presque 5000
ames, et qui d'après la capitulation de la ville jusque dans ce moment a eu
logé chez lui plusieurs chefs, même le bureau de la direction générale de
l'armée, et qui dans la contribution ecclésiastique de Gueldre est quoté
pour 562 livres 10 sous, somme quelle par excès surpasse la justice... C'est
pourquoi le soussigné s'adresse à votre respectable personne en qualité de
représentant du peuple français, avec pleine confiance de lui rendre justice
et faire grace en remettant ou bien en diminuant la quote de contribution
à une somme proportionnée au revenu du petitionnaire. C'est la grace,
JOÊS CHRYS. VAN POSTEL,
curé de la ville de Venlo.
Venlo 17 Mai 1795.
De apostille luidt:
Vu la requête... du cit. VAN POSTEL, de la contribution extraordinaire
demeure réduit à la somme de 200 livres, dont 50 au numéraire et le surplus
payable en assignats.
à Venlo le 28 floréal an III de la Rép. franç.
Le représentant du peuple
(stempel)
ROBERJOT.
Mijn gepresenteerd request is eigenhandig gezegeld en geteekend door den
representant. Voorwaar een eerlijk man. (Zie in 't archief het origineele stuk.)
De Weide werd dienzelfden dag verminderd tot 400 livres, half in geld en half in
assignaten; de Annun-
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ciaten en H. Geest ieder tot 200 livres, 50 in geld en 150 in assignaten. De
Kruisheeren, wijl zij reeds 1000 livres in geld te Gelder betaald hadden, werden
geheel ontslagen. De Minderbroeders kregen vrijdom van de imposten, van alles wat
zij als aalmoezen ontvangen zullen. Daarmee is de representant dienzelfden namiddag
om 3 uur naar Roermond vertrokken en van daar naar Parijs.
17. kwamen wederom 130 beesten op het kerkhof, en eenige schepen zijn van
Venlo afgevaren, naar boven.
23. is omgetrommeld, dat bij tractaat van vrede en alliantie tusschen de Fransche
en Hollandsche republiek, Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo, Fransch was.
(Haagsch verdrag van 16 Mei.)
24. zijnde Pinksterdag, werd de Annunciatenkerk in requisitie genomen, om de
tarwe, die verduft was, daar uit de zakken te doen; maar door voorspraak werd de
kerk gespaard, zoodat er den 28. de dienst nog als te voren gedaan werd.
27. kwamen weder 249 beesten en zoo gaat het alle drie dagen, en dan gaan ze al
verder naar de legers.
31. werd door de Franschen omgetrommeld, dat geen burgers graan mochten
koopen van de soldaten, op zeer zware straf, want het magazijn werd alle dagen sterk
bestolen.

Juni.
Den 1. is de overste van den H. Geest, MARIA JOOSTEN, overleden en mits de kerk
in requisitie was, en niets daarin, zoo heeft de Pastoor een request gepresenteerd aan
den Commandant der stad om ze open te hebben. Het apostille was: de Pastoor kon
onverhinderd in die kerk zijnen dienst doen; hetgeen ik gedaan heb, want den 2. 's
avonds om 6 uur is het lichaam met volle gelui en ceremoniën in de kerk begraven
en op venerabel-avond is daar weder lof gedaan.
5. was de mis van den H. Geest voor een nieuwe keus; bij meerdere stemmen is
verkozen zuster ANNA MARGARETHA HOMPESCH; de Pastoor van Venlo presideerde
met twee assistenten, de heeren DOLMANS, kapelaan, en GOOSSENS, assistent te
Blerick. Wijl beide
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kapelaans aan een kwade koorts lagen, liet de Magistraat door eenen bode naar hunne
gesteltenis vragen.
19. is een nieuw garnizoen van Leuven gekomen om hier te blijven; het oude
vertrok naar den Rijn.
21. arriveerden 1500 Fransche krijgsgevangenen, komende van Maagdenburg, en
gingen den 22. naar Maastricht; daarna zijn nog omtrent 2000 gepasseerd.
23. 's morgens is de heer SEVERINUS DOLMANS, kapelaan te Venlo, overleden en
den 24. te Keizerbosch begraven.

Juli.
Den 12. is het 1. regiment chasseurs, dat 11 weken hier gelegen had, vertrokken; ik
had den kapitein-commandant COQUERELLE, geboortig van Metz.
13. kreeg ik den generaal der ingenieurs voor eenen nacht.
Dien dag werd een tweede contributie omgetrommeld.
14. kreeg ik een brief van den vicaris-generaal SYBEN van Roermond, om aldaar
den 17. te compareeren, ten einde geconstitueerden te kiezen, om de subrepartitie
van de tweede contributie te maken; ook te gelijk eene vermaning om de oude
contributie van Gelder te voldoen op poene van executie, en wijl alle kloosters wilden
betalen, zoo ben ik gedwongen geweest mede te betalen; ik heb naar Gelder gezonden
150 livres in assignaten en 50 livres in geld, en heb volle quitantie van Gelder
bekomen. Vide in archivis de Geldersche contributie.
Nota bene. Voor eenen stuiver Kleefsch heb ik eenen Franschen livre in eenen
winkel in de stad gekocht.
16. werd omgeklopt dubbel inkwartiering den 17.; toen arriveerden 1200 Fransche
krijgsgevangenen uit Pruis-Pommeren. Ik had een kolonel.
18. kwam de Groote Kerk vol haver, die zoo stonk dat men in de kerk niet kon
verblijven. Wij hadden nog een deel der kerk gelijk 19 April jl.
22. 's avonds omtrent 9 uur zijn de twee zolders van de brouwerij der paters
Minderbroeders ingevallen door den zwaren last van haver.
26. heb ik eenen generaal-adjudant en eenen ordon nans voor 2 dagen in logies
gekregen.
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's Nachts is eene compagnie konstabels vertrokken; waarheen wist niemand, en na
middag 2 compagnieën.
28. arriveerden 700 man nieuw garnizoen en werden bij de burgers ingekwartierd.
Denzelfden dag vertrokken van hier naar den Rijn vele karren met pontons (ponten),
welke op het fort Michael door de timmerlieden van alle omliggende dorpen gemaakt
waren; ook vele karren met ankers, touwen, planken, enz.
Ook werd omgeklopt driedubbel inkwartiering.
30. kwam bij mij logeeren de commandant van de stad LE SERRURE, met eenen
secretaris en knecht; zijn bureau was voor in de kamer aan de straat; altijd eenen
schildwacht voor de deur, en toch stalen ze mijn kiekens!

Augustus.
Den 4. werd omgeklopt, al wie de groote landstienden (zij waren een voorname
inkomst voor de geestelijken) wil pachten, die komt morgen om 11 uur in het huis
van den burger SYBEN op de Vleeschstraat. Nota. De groote tienden werden onderling
verpacht door den president POELL, in commissie van den landrentmeester RUYS,
die in Den Haag was.
5. werden ten huize van SYBEN, door den Franschen commissaris de overigen
verpacht in 12 blokken, voor 296 malder, zoo koren als gerst en haver.
7. zijn de burgers verlost van inkwartiering, de soldaten gingen naar de brakken.
9. is de resolutie uit Den Haag gekomen, dat de gereformeerde predikanten, diakens,
kerkeraad, enz. geen betaling van het Land meer kregen sedert December 1794.
Qualis consternatio! (Wat eene consternatie!)
11. is de heer HILARIUS SOETEN, geboortig, van Hersselt (prov. Antwerpen) door
den deken (landsdeken was de pastoor van Velden) ingeleid als onderpastoor der
stad Venlo.
Van nu tot het einde der maand is niets bijzonders voorgevallen, dan alle dagen
transporten van kanonnen, bommen, kogels, enz. naar den Rijn.
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September.
Tusschen den 5. en 6. zijn de Franschen bij Düsseldorf den Rijn overgetrokken; zij
hebben de Oostenrijksche voorposten verrast en krijgsgevangen gemaakt. Düsseldorf
gaf zich over.
13. zijnde Zondag, werd om 1 uur rondgeklopt, dat ieder gewaarschuwd werd van
alle deuren en vensters open te stellen, dat het kanon gruwzaam na middag zou
schieten. Nota. Om 5 uur heeft men eenige schoten gehoord, daar de kraaien nog
niet voor vliegen gingen!
Dien dag moesten alle klokken der stad geluid worden, om 12, 3 en 5 uur, het
overtrekken van den Rijn werd geproclameerd en de Fransche constitutie van 1792
geheel vernieuwd.
23. 's morgens is 't heel garnizoen naar Koblenz vertrokken, en zijn 250 man van
Roermond gekomen.

October.
Den 8. zijn 82 Oosten rij ksche krijgsgevangenen, die hier omtrent drie weken
verbleven waren, naar Frankrijk getransporteerd.
Denzelfden dag werd alle haver uit de Groote Kerk weggevaren, maar er bleef
nog veel hooi.
16. is door het gelui van alle klokken der stad om 12 uur 's middags de Fransche
unie gepubliceerd (Vereeniging der 9 Belgische departementen, waaronder dat der
Neder-Maas, hoofdstad Maastricht, bij wet van 9 vendémiaire an IV, 1 Oct. 1791).
Alle geweren moesten uitgeleverd worden.
26. 's morgens vertrokken 50 konstabels naar Düsseldorf.
(De Nationale Conventie te Parijs werd door een corps legislatif, het Directoire
exécutif, vervangen.)
28. werd veel haver uit het pand der Kruisheeren naar Crefeld gevaren.

November.
Den 2. moesten alle helmen en slangen naar het stadhuis gebracht worden.
3. 4. werd er zeer veel hooi in onze kerk gebracht, tot wel 6 à 7 voeten hooger dan
de kap van den preek-
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stoel, de muzikanten konden den hoogen altaar niet zien.
5. heeft de burgemeester VAN AEFFERDEN zijn demissie motu proprio (uit eigen
beweging) op het stadhuis in volle vergadering genomen.
6. is 's avonds, door den stadsbode JOZEF ANDRIESSEN, van den Magistraat een
brief ontvangen om binnen 24 uren pro mea quota 300 gulden te betalen in de
repartitie van de 30,000 gulden contributie. (Zie 1 en 22 Februari en 8 April jl., en
30 December hierna.)
7. werd omgeklopt, het geld moest er zijn voor 5 uur 's avonds, op militaire
executie... Ik had niets. - Hierop is den 8., zijnde Zondag, om half 10, de Commandant
van de plaats gekomen en stelde eenen officier en twee gemeenen om mij te bewaken,
en ik was in civiel arrest tot nader order. - ‘Wel hoe’, zei ik, ‘zullen dan mijne
parochianen moeten blijven zonder dienst?’ waarop de Commandant antwoordde:
‘gaat uwen dienst doen op woord van eer, en kom getrouw terug na den dienst, en
geef die 3 man wel eten en drinken’. Ondertusschen is de heer WARRIMONT, oudste
onderpastoor, 300 gulden gaan leenen bij de weduwe VAN WAMICK en heeft die
naar het stadhuis gedragen. Kwartier voor 4 uur na middag kwam de Commandant
mij ontslaan van mijn arrest, en moest betalen 4-13-0 Kleefsch voor de executie.
11. om 4 uur na middag is de stadsbode JOZEF ANDRIESSEN in scriptis komen
intimeeren (aanzeggen), dat de Pastoor en Onderpastoors binnen 24 uren moesten
opgeven al hun revenuën. Alzoo is gebeurd en heb zelf daarvan eene descriptie
(beschrijving) naar het stadhuis gedragen.
22. landde eene schuit met excellente mosselen, 10 stuivers 't spint.
26. viel de eerste sneeuw.
27. kwamen op het kerkhof 600 schapen en 180 koeien uit Holland.
Tusschen den laatsten November en den 1. December werden 's nachts alle kaarsen,
die buiten de vensters in den hof van onze kamers hingen, gestolen.
Denzelfden avond is er voor de deur van baron LAER in de Nieuwstraat een kind
gevonden; 't is sub condi-
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tione (onder voorwaarde) gedoopt JOANNES NIEUWSTRAAT; 't is te Blerick gestorven.

December.
(De magazijnen waren vol en nog kwam er altijd bij, ook vele vette koeien en schapen,
K.)
Alle nachten diefstallen, dan hier dan daar, bij burgers en in de magazijnen; op
eenen nacht zijn 100 malder haver gestolen uit de Vleeschhal; dan 2 vaten brandewijn
uit de Annunciatenkerk, enz. (Het stelen werd den burgers ten laste gelegd, maar
nimmer werden de dieven ontdekt, waarvan de reden bij de magazijnmeesters het
best bekend was, K.)
14. kwam per post van Aken het ontslag van de 6000 gulden contributie voor
vleesch, hooi, haver, enz., daar de stad mede belast was geworden.
Tot 23. incluso niets bevonden.
30. werd omgeklopt, dat al wie in de laatste contributie geld aan de Stad verschoten
had, eene obligatie zou krijgen tot stadslast à 4 percent. 'k Heb den 30. mijn obligatie
gekregen van 300 gulden. (Zie 6 November.)1

Januari 1796.
Den 4. arriveerden twee commissarissen uit Maastricht en twee gendarmen: zij gingen
naar het huis van den landrentmeester RUYS, al zijn deuren werden gezegeld,

1

In de St. R. 1794 (17 April 1794-16 April 1795) staat: ‘Betaald aan den betaalder FRANCELET
te Gelder op rekening van stadsaandeel in de 8 millioen, uitgeschreven op de landen tusschen
Maas en Rijn 7218 g. en 18 st. Kleefsch, doende hier 3609 g. 9 st. o deuten; alnog aan den
ontvanger LEHNHOF, op voorgenoemd aandeel 10813 g. 10 st. Kleefsch in assignaten = 5406
g. 15 st. o deuten; te zamen 9016 g. 4 st. Hollandsch courant’.
In de laatste St. R. 1795 (1 April 1795-14 Februari 1796) leest men onder de uitgaven: ‘En
vertu d'un arrêté des Représentants JOUBERT et GARREAU, en date du 13 brumaire IV (3
November 1795) par lequel est frappée une contribution militaire d'un million livres sur le
pays d'entre Meuse et Rhin, payé pour la cote part de la ville 30 mille livres = 15000 g.
‘Pour solde du compte précédant pour l'année 1794 il constate, que la dépense a exédée la
recette d'une somme de 2061 florins et 6 dutes en numéraire, et de 1930 florins et 1 dute en
assignats, formant un total de 3791 florins et 7 dutes’.
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en werd den 6. naar Maastricht getransporteerd. Toen kwam den 16. een commissaris
en zegelde al zijn goed1.
16. werd de vijfde koe gevraagd; den 20. kwam contraorder geen geven.
21. is de Landrentmeester van Maastricht terug gekomen.
24. na middag kwart voor 4, heeft het gedonderd en sterk gebliksemd, met eenen
zwaren regen.
27. is de heer WILLEMSEN, procurator van de Kruisheeren, op zijn kamer dood
gevonden.
(In het Dagregister der Municipaliteit worden handelingen aangetroffen,
waarvan geen melding door VAN POSTEL. Ze volgen achter elke maand
met de aanduiding Mun.)
Mun. Den 30. verscheen eene wet betreffende het dertigste paard en de paarden van
pleizier. De adjoint municipal WASSENBERGH en de deskundige NIC. VAN ASCH
werden benoemd om de verzuimers van aangifte op te sporen.

Februari.
Den 6. heb ik in scriptis order van de Municipaliteit gekregen om in de kerk drie
dagen achtereen te publiceeren, dat jongelieden die zich willen engageeren voor gens
d'armée, zich bij de Administratie te Maastricht moesten aangeven. Vide in archivis
pastoratus.
12. werd omgeklopt geenen jenever meer te stoken, op 3000 gulden amende.
14. is de stadsrekening gesloten en zijn alle heeren bedankt. (De Raad kreeg ontslag
en het Hof werd opgeheven, zie Keuller 188.)
15. werd de Municipaliteit bij provisie veranderd, de raadsheer OTTERS werd
president, J.L. BECKERS en F.

1

Bij het bombardement in 1793 had het huis waarin het Hof vergaderde veel geleden, een
gedeelte der archieven was daarbij verbrand of zoek geraakt. Ernstige verwikkelingen
ontstonden naar aanleiding der overgave. Mr. EDM. RUYS, landrentmeester en ontvanger der
domeinen, werd verdacht niet alles te hebben overgegeven. Den I. Maart 1799 hebben drie
burgers eene verklaring te zijnen gunste geteekend. (A.J.A. Flament De archieven en het
archiefwezen 1632- 1893, enz.)
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WASSENBERGH werden assesseurs, en daarbij was een Franschman, met naam
SERRURIER, als commissaire du Pouvoir exécut (een zoogenaamd dwarskijker).
16. werd omgetrommeld, na 10 uur 's avonds niet meer te tappen, geen danspartijen
te houden zonder voorweten van den Commandant, en na 10 uur zonder licht niet te
mogen op straat komen.
19. werd uitgeroepen, dat niemand zonder cocarde mocht gaan, op straf van 3
dagen in de provoost of 3 dagen te moeten werken aan het landswerk.
27. is de eerste dienst gedaan in 't kapittelhuis bij de Minderbroeders, alwaar het
hospitaal geweest was; de kerk was vol zakken met haver, hun refter was nog vol
bedsteden, zoodat zij in de provinciaalskamer refter hielden.

Maart.
Den 3. werd omgetrommeld, dat de oude en afgezette Municipaliteit moest rekening
doen aan de nieuwe.
5. moesten om 4 uur namiddag alle klokken geluid worden, er werd een nieuw
Hof van justitie aangesteld, bestaande in eenen president of ‘juge de paix’; dit werd
HILARIUS POELL, voordezen president van den edelen Hove. Daarbij waren vier
assessoren, namelijk de advocaat DE GROOT van Wesel geboortig, de advocaat
GUICHENON DE CHASTILLON van Venlo, JOANNES FR. KEULLER oud-schoolmeester,
en JAN AMBROSIUS BECKERS boekbinder. Als griffier werd aangesteld de advocaat
FREDERIX, geboren te Maastricht. Deze trokken van het stadhuis naar het Hof,
vergezeld door den commandant en de officiers van het garnizoen, met de heeren
van de Municipaliteit, onder het gelui der klokken. Tot secretaris der Municipaliteit
waren aangesteld ALOYS VAN BAERLE en OPDENOORDT.
6. 's morgens bracht de bode SÖMMERING een brief van den municipalen BECKERS
geteekend, dat de Pastoor moest bevelen, dat de klokken van zijn kerk alle decadi1
moesten geluid worden om 9 en om 12 uur,

1

De republikeinsche kalender is op den 22 September 1792 ingevoerd, den verjaardag van de
vestiging der Republiek. Het jaar had 12 maanden à 30 dagen: vendémiaire (wijnmaand),
brumaire (nevelmaand), frimaire (rijp- of vorstmaand), nivôse (sneeuwmaand), pluviôse
(regenmaand), ventôse (windmaand), germinal (kiemmaand), floréal (bloeimaand), prairial
(weidemaand, messidor (oogstmaand), thermidor (warmtemaand), fructidor (vruchtenmaand).
De maand werd verdeeld in 3 decaden à 10 dagen, met namen van dieren, planten en
landbouwwerktuigen: primidi of raisin (druif), duodi of safran (saffraan), tridi of châtaigne
(kastanje) enz., decadi (tiende dag). Om de 365 dagen van het jaar vol te krijgen, werden
jaarlijks de 5 ‘overtollige’ dagen (jours complémentaires (een tijd lang ‘sansculottides’
genoemd) tot feestdagen bestemd ter eere van de deugd, van het genie, van den arbeid, enz.;
in de schrikkeljaren (1796 en 1804) was de 6. sansculottide of complémentaire, aan de
revolutie gewijd. Op bevel van NAPOLEON is 1 Januari 1806 de Gregoriaansche kalender
weer ingevoerd, wijl de Republikeinsche bij het publiek niet gewild was. (Veld. 199; Wag.
55, Bruin II 243.)
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Vide in archivis. Deze order was aan alle kerken gegeven. Den 10. was het den
eersten decadi en daar werd overal geluid.
10. kwam bij mij citoyen MILLIARD, van Maastricht geboren, zijnde
directeur-generaal des domaines nationaux, hebbende een brief aan mijn adres van
de Administratie te Maastricht, behelzende eene betaling van 1461-18-3, voor mijne
competentie. Vide in archivis.
29. hebben de municipale heeren BECKERS en WASSENBERGH hunne demissie
gevraagd en bekomen. Den 21. zijn in hun plaats aangesteld PETER BERNIÈRE en
NOL GRAVEN, beiden van Venlo en voortreffelijke burgers.
21. zijn door SYBEN op de Vleeschstraat, op order van MILLIARD die 1461-18-3
betaald.

April.
Den 2. heeft PETER BERNIÈRE zich bedankt.
6. hebben de burgers de eerste wacht gehouden op het stadhuis van 9 uur 's avonds
tot 5 uur 's morgens; zij houden dikwijls door den nacht met Franschen goede
patrouille.
7. zijn op mijn verzoek bij den municipalen ARNOLD GRAVEN, geschreven orders
gegeven aan den stadsrentmeester MOOREN, om aan den Pastoor de extracten
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van doop-, dood- en trouwregisters te betalen. Heb betaling bekomen. Vide in archivis
pastorktus.
12. is in plaats van PETER BERNIÈRE voor municipaal aangesteld HELDEBEUTEL,
van Düsseldorf geboren,, een eerlijk man.
22. heb ik voor mijn aandeel moeten betalen 3 gulden Kleefsch, om vleesch voor
de Franschen te koopen.
April heeft nog vele slechte vodden, die de moeite niet waard zijn.
Mun. Den 23. werd op klachten besloten, dat de opkoopers ter markt niet vóor 11
uur zaken mogen doen.

Mei.
Den 3. heeft de garde des magasins den sleutel afgegeven van de Groote Kerk, het
overschot van hooi en stroo heeft hij aan de boeren in onze buurt verkocht voor 50
gulden Kleefsch, en nog waren ze heel wel daarmede.
6. was de kerk heel ledig en ben 's morgens om 9 uur naar den Commandant
gegaan, hem onze kerk wederom vragende voor onzen dienst, en hij antwoordde,
dat ik maar zoude doen schoon maken, dat er niets meer zou inkomen dan in grooten
nood.
6. en 7. is alles klaar gemaakt en 's avonds stonden de banken in orde.
8. was het Zondag infra octavum ascensionis (onder de Hemelvaarts-octaaf). Voor
de hoogmis hebben wij processie door de kerk gedaan, en er is op den preekstoel
sermoen gehouden, hetgeen sedert 19 April 1795 daar niet gebeurd was, nu niet in
eenen stoel vóor den hoogen altaar. Het pand St Lucie bleef afgemaakt met planken,
ingeval er iets zou komen.
Men zag dien dag eenen grooten toeloop van volk, men kon op ieders gezicht de
blijdschap over de bekomen kerk lezen.
21. heeft de municipale agent A. GRAVEN mij komen verzoeken om op H.
Sacramentsdag, zijnde 26 Mei, processie door de stad te houden, volgens oude
gewoonte. 'k Heb dit verzoek toegestaan, onder conditie dat alle desordres moesten
voorkomen worden, en alles
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met voorweten van den Commandant; hij antwoordde daarvoor te zullen zorgen.
Maar om de menigte van karren, die haver kwamen laden, was het onmogelijk
processie door de stad te houden, zij is in de kerk gedaan.
28. werd order gegeven om op den 29., zijnde Zondag, victorie te houden over het
winnen der Franschen in Italië. Op de Markt werd een theater opgericht en daarop
geplaatst een trophée de victoire. De grootste kaligheid (kale bluf) die uitgevonden
kon worden!
29. om half 5 's morgens moesten alle stadsklokken luiden en met het kanon werd
op de wal geschoten. De Commandant der stad zond den municipaal GRAVEN bij
den Pastoor met verzoek, dat de hoogmis zou beginnen om 9 uur in plaats van om
10. Fiat! Om 9 uur luidden weer alle klokken, 't was decadi. Om half 11 kwamen
alle schoolkinderen bijeen voor de deur van den Commandant, wonende op de Parade,
en dan kwam het garnizoen in de wapens ook daar, en trokken alzoo te zamen naar
de Markt. Aldaar hield de Commandant op het theater eene toespraak en na hem de
Commissaris van het Pouvoir exécutif ook een harangue (aanspraak), en dan
geschiedde een dans rondom het theater, maar geen eene dochter van Venlo (alhoewel
zij daags te voren waren verzocht om te dansen) is er geweest. De heeren der
Municipaliteit, de burgemeesters der dorpen waren er ook present, omhangen met
eenen bandelier van drie kleuren; de klokken werden geluid, het kanon bulderde, en
daarmede was de kaligheid uit; 's middags was het traktement bij ARIËNS, daar was
geen dochter uit Venlo als die van den dokter HERCKENRATH. 's Avonds was het bal
bij BERNIÈRE, geen Venlosche dochters. Den volgenden dag kregen de kinderen een
ton bier in de school te drinken, dat was het slot van het kinderwerk!
Mun. Den 9. werd geklaagd over krabbedieven der eigenaars van landerijen grenzende
aan het glacis.
20. was verpachting van den postwagendienst Venlo - Nijmegen, voor 12 jaren;
aannemer werd SEBASTIAAN LAMMERS à 855 Kleefsche gulden 's jaars.
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Juni.
Den 6. 's avonds ontving ik eenen brief van de Municipaliteit, behelzende eene
contributie voor mijn pastoreel huis van 35 gulden, en dat binnen 24 uren te betalen.
Is den 7. 's morgens betaald.
Om dien uitslag (aanslag) op alle huizen, die gedaan werd door de Municipaliteit,
is groote twist en murmuratie (gemor) onder de burgers ontstaan, doordat er 3, te
weten oud-burgemeester M. VORSTERMAN, advocaat RICHARDT en de jongen
CONRAETZ, den 8. voormiddag op 't stadhuis, zonder zich aan te melden, rechtstreeks
de raadkamer binnen traden, den Municipalen Agent en de andere heeren met eenige
scheldwoorden begroetende, gevraagd hebben om rekening te doen van al het geld
dat de Stad ontvangen had.
De municipaal GRAVEN gaf tot antwoord, dat hun niet toekwam in de kamer te
komen zonder zich te melden, en dat hij geene rekening moest, noch zou doen. Alle
drie werden zoo afgeleid, of om beter te zeggen, van het stadhuis gejaagd.
Hierover heeft de Municipaliteit door eenen estafette naar Maastricht zich bij de
Administratie (het Directoire exécutif du département) beklaagd. Daarna zijn
CONRAETZ en RICHARDT, op kosten van sommigen, die met hen geteekend hadden,
per sjees met twee paarden naar Maastricht vertrokken, om zich bij de Administratie
te melden. Na deze twee is 's nachts gevolgd de administateur du Pouvoir exécutif
(commissaire du Directoire te Venlo) SERRURIER.
De municipalen hebben van Maastricht tot antwoord ontvangen, dat hunne opgave
van ontvangsten en uitgaven provisioneel goedgekeurd was. Alsdan hebben de
municipalen hunne justificatie en de door de Administratie goedgekeurde rekening
doen drukken en den 14. overal doen aanplakken, zelfs in de koffiehuizen, sociëteiten
en herbergen. Vide in archivis.
16. werd omgetrommeld het huisgeld te betalen op poene van militaire executie.
22. werden plakkaten gedistribueerd tot uitwisseling van assignaten tegen mandaten
met verlies van 30 pct. Vide in archivis.

J. Chr. van Postel, Het dagboek of De kroniek

119
Denzelfden dag werd omgeklopt, dat ieder zich voor dezen nacht op dubbel
inkwartiering moest stellen. Men hoorde dat de Franschen aan den Rijn geducht
geborsteld werden.
's Avonds arriveerden van 's-Hertogenbosch 700 Franschen, die den 23. vroeg
naar Düsseldorf vertrokken.
26. 's nachts arriveerde order dat cito-cito het garnizoen naar den Rijn moest
vertrekken; het is om 1 uur 's nachts vertrokken met pulver en ballen, en eenige
konstabels; er bleven maar 150 man om de stad te bewaren.
27. kreeg ik mijn 3 gulden vleeschgeld weerom, dat ik 22 April heb moeten betalen
voor mijn deel.
29. 's morgens werd den Minderbroeders aangezegd, dat hun kapittelhuis moest
dienen voor hospitaal, doch de Commandant heeft er zich tusschen gesteld; wat ervan
zal komen, zal volgen.
Omtrent 5 uur namiddag arriveerden 18 karren met gewonden, 120 man; zij werden
alle geplaatst in het hospitaal op 't Gouvernement. (Toen alles in het hospitaal bereid
was, is er niets gekomen.)
30. deden de paters weder hunnen dienst.
's Avonds arriveerden eenige konstabels uit Den Bosch met 2 kanonnen.
Mun. Den 8. waren er ten stadhuize om te reclameeren en werden door den
deurwaarder uit de raadzaal verwijderd A.(?) VORSTERMAN, J.E. CONRAETZ en de
drie gebroeders P.A., T.J. en P. RICHARDT.
Denzelfden dag verscheen een breedvoerig relaas over den toestand der
stadsfinanciën. Sedert 15 April waren de landschat en de huiscontributie, te zamen
opbrengende f. 9140, uitgegeven aan levensmiddelen, enz., voor manschappen en
paarden; de nood der armée vorderde nieuwe sacrificiën. Men was genoodzaakt bij
de burgers geld te leenen; de commandanten der 8 wijken waren gehoord, eene lijst
der ingezetenen met het door hen te betalen bedrag werd vastgesteld, voor min
gegoeden 10 tot 60 stuivers (23 c. tot f. 1.40). Men gaf daarbij de verzekering dat,
zoodra de
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Departementale Administratie de verschoten penningen overmaakt, het geleende
heiliglijk(!) gerestitueerd zal worden. Den 25. Juni werden de 8 commandanten
geauthoriseerd het bedrag terug te geven. Het slot der bekendmaking van dit besluit
beval: de laatste aanslag dadelijk komen voldoen of wij zijn genoodzaakt bij militaire
executie daartoe te dwingen.
Den 11. keurde de Centrale Administratie die rekening goed.

Juli.
Den 1. 's morgens vertrokken die konstabels met hun 2 kanonnen en namen nog 8
van Venlo mede.
Dien dag waren op 't kerkhof 663 ossen en koeien uit Holland; door de gedurige
regens stonden ze tot aan het lijf in den modder en konden niet liggen. Een extra
schoon muziek bij dag en nacht voor ons!
3. is de hooiwas (het gras) van de wallen, fortificatiën, fort St. Michael, met de
visscherij in de stadsgrachten door de Franschen publiek verpacht voor 250 center
pond hooi, de center 100 pond en binnen 14 dagen aan de Franschen te leveren; CIS
KEULLER, M. TIMMERMANS en MARTIN GOOSSENS uit den ‘Postwagen’, waren
pachters.
Op dezen dag werd dubbele inkwartiering omgeklopt.
's Avonds omtrent 7 uur arriveerden van Helmond 260 Franschen, in soldij van
Holland, met 2 veldstukken en zeer schoone muziek; zij vertrokken den volgenden
morgen om 8 uur naar Neuss.
4. zijn 200 koeien naar den Rijn vertrokken, den 7. nog 100. - Tot driemaal is order
gekomen om het kerkhof buiten de stad te hebben; men heeft altijd tegengehouden,
omdat er buiten de stad geen vrije plaats was. Res cunctando manet (door het talmen
blijft de oude toestand).
7. voerden 30 karren met pulver naar Düsseldorf; daags daarna gingen een extra
menigte karren met meel en koren naar den Rijn.
8. 's namiddags ontving ik van de Municipaliteit een brief, inhoudende om in mijn
kerk te doen afnemen alle wapenschilden, ridderteekens, enz.; hetzelfde was in alle
kloosters. Vide in archivis.
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Denzelfden dag is veel wijn, jenever, azijn van de Franschen verkocht, welke
afgekeurd was om te kunnen dienen ten tijde van beleg. Vide in archivis.
11. verspreidde zich een gerucht, dat de groskens, 3 stuiverstukken, zouden afgezet
worden, en alreeds zijn; al wie groskens had liep naar de winkels, die buigewoon
veel verkocht hebben.
12. 's morgens werd omgetrommeld, dat de groskens hunnen vollen koers moesten
hebben; daarbij dat de Fransche kronen voor de accijnzen à 6 gulden Kleefsch moesten
aangenomen worden en de Brabantsche kronen a 5-15-0 Kleefsch.
15. werd omgeklopt, dat al wie met de schop wilde gaan werken aan de wegen te
Brüggen, Breyell en Kaldenkirchen, zich moeten wenden bij den municipalen agent
A. GRAVEN, zij zullen alle dagen 25 stuivers Kleefsch (56 c. Holl.) hebben; die som
moet betaald worden door het dorp Venray; hetwelk 400 pioniers moet leveren.
23. arriveerden 's avonds van Kempen 22 karren met gewonde Franschen, die
daags daarna naar Roermond vertrokken.
24. werden op order der Municipaliteit alle steenen kruisen op het kerkhof plat in
den grond gelegd, op hun plaats waar de begraafplaats der familie was.
26. werd het kerkhof vol zand gevaren door een groote menigte karren uit het
Fransch park. Dat zand vervoer duurde tot 2 Augustus, toen er 200 koeien op gekomen
zijn.
Mun. Den 10. is JACOB SYBEN als adjunct-ontvanger voor 't havengeld aangesteld,
om bij ontstentenis van den effectieven ontvanger H. SYBEN te kunnen fungeeren.
16. was verpachting der accijnzen: brandewijn en wijn, aannemer W. BOERS,
gemaal D.J. MULDER, vleesch M. TIMMERMANS, poortstuivers en bier NIC. VAN
ASCH, mout W. TITULAER, havengeld MATHIJS JUNCKERS, stadstollen J.M.
VERMAESEN.
24. Juli is aan SERRURIER, commissaris van het uitvoerend gezag, bij zijn vertrek
een getuigschrift uitgereikt, waarin melding, dat hij 96 livres renonceerde,
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welke de Stad hem aanbood voor twee reizen naar Maastricht, die hij gemaakt had.

Augustus.
Den 2. heb ik 's morgens om 10 uur een memorie aan de Municipaliteit overgegeven,
wijl ik geen onderhoud noch pastoreele competentie ergens kon bekomen, om daarin
te willen voorzien en mij (niets hebbende) van de inkwartiering te willen ontslaan.
Vide in archivis. Zie de memorie fol. 227, zij luidde als volgt:
Mits alhier voor het Hof begonnen was een proces tusschen JOÊS VAN
POSTEL, Roomsch pastoor der stad Venlo, ter eenre, en H.H. Mog. heeren
Staten der Vereenigde Nederlanden, als tiendheffers der groote tienden
rond de stad Venlo, ter andere zijde, als supplement van pastoreele
competentie, voor reparatie, restauratie van zijne woning met ap- en
dependentie, enz. enz.
En mits dat er groote onkosten van beide kanten als onvermijdelijk waren,
en om voor't toekomende alle moeielijkheden uit den weg te ruimen, zoo
hebben partijen een akkoord gemaakt, in der minne, onder conditie dat
het getroffen akkoord zal worden geagreëerd en geratificeerd (gunstig
aangenomen en bekrachtigd) door beide voornoemde principalen, den
Pastoor van Venlo van zijnen kant en den raad en momber M.E. VAN DEN
BROECK, en den raad en landrentmeester EDM. RUYS, beiden van den kant
van H.H. Mogenden, als hare geconstitueerden door eene resolutie van
13. April 1792, en hebben dus een akkoord gemaakt in maniere als volgt:
De ondergeteekende Pastoor van Venlo cedeert, transporteert en geeft aan
H.H. Mogenden ten eeuwigen dage zijn recht van een derde deel der
tienden, hetgeen hij bij verwisseling alle jaren uit de groote tienden rondom
de stad Venlo heeft genoten;
Daarentegen beloven H.H. Mogenden aan den suppliant en zijne
successeurs, in qualiteit als Pastoor der stad Venlo, boven de som van 150
gulden Brabants-wissel, die hij alle jaren omtrent kermis voor een deel
van zijn pastoreele competentie uit de novale tienden (nieuw ontgonnen
gronden) moet trekken op het comptoir van den landrentmeester RUYS,
en welke voorschreven som sedert December 1793 niet meer betaald is,
noch van de Staten van Holland, noch van de Fransche Republiek, het
land bezittende;
En boven eene som van 27-11-2 Kleefsch, die hem alle jaren moeten
betaald worden door den stadsrentmeester van Venlo;
En boven eene som van 12-17-2 Kleefsch, die hem alle
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jaren door de armenmeesters van Venlo moeten uitgeven (uitgekeerd
worden);
Boven dit allemaal, zullen H.H. Mogenden bij anticipatie (vooruitbetaling)
van 3 tot 3 maanden, beginnende met primo Januari 1794, betalen eene
som van 1461-18-3 Kleefsch, in goede zilveren gangbare munt, en dat
achtervolgens van jaar tot jaar;
Welke som gevoegd bij de vorige betalingen van 't land, van de stad en
van den arme zal uitmaken eene som van 1800 gulden Kleefsch, om te
dienen voor jaarlijksche competentie voor den Pastoor van Venlo.
Dit akkoord is gesloten en geteekend door de eigen handen binnen de stad
Venlo den 26. Februari 1794.
JOÊS CHRYS. VAN POSTEL, pastoor van Venlo.
M.E. VAN DEN BROECK, qq.
EDM. RUYS, qq.
Staat nu te noteeren dat de suppliant na de staatscapitulatie van 27. October
1794 niets van het comptoir van H.H. Mogenden ontvangen heeft, ook
niets van de Fransche Republiek, als wel den 10. Maart 1796, wanneer
mij eenen arrêté van de Administratie te Maastricht door den ontvanger
der nationale domeinen MILLIARD is betaald geworden eene som van
1461-18-3 Kleefsch en daarna niets meer.
Noteert nog hierbij de ongeproportionneerde contributie, die de suppliant
voor zijn quota heeft moeten betalen:
1.

in Geldersche contributie

562-30-0

2.

in stadscontributie

300-0-0

3.

voor mijn pastoreele huis

35-0-0

4.

voor 3 paar schoenen

12-0-0
dus in 't geheel

Als men dan de ontvangst en uitgave ziet, zal zich de som gemakkelijk
laten vinden, waarmede de suppliant met zijn onderpastoors heeft moeten
leven.
Hier is noodzakelijk bij te voegen, hoe dat de suppliant (gelijk de heele
stad kan getuigen) altijd onredelijk door inkwartieringen is belast geworden,
zelfs tot heden toe, daar nochtans ingezetenen gevonden worden, die vele
maanden zijn vrij geweest; dus dat het met de rechtvaardigheid wel
eenstemmig zoude zijn, dat ieder eens de lasten der gemeente helpt dragen
en niet de Pastoor altijd; en dat zooveel te meer, omdat hij het brood niet
heeft voor zich en zijne medehelpers, veel minder om aan anderen mede
te deelen gelijk hij tot hier zottelijk en zonder dankbaarheid gedaan heeft.
Uit dit alles blijkt klaar, dat de suppliant volstrekt zijn noodig onderhoud
niet gehad heeft, en dat een werkman zijn loon waardig is.
Redenen waarom de suppliant zich tot UEd. keert in hoop van antwoord,
en verzoekende, dat zulke middelen door UEd. beraamd mogen worden,
waardoor de suppliant, hetgeen hem
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rechtvaardig toekomt, mag bekomen en tevens voor eenigen tijd van
inkwartiering mag verlost en ontslagen worden.
JOÊS CHRYS. VAN POSTEL, pastoord er stad Venlo.
Venlo, 2 Augustus 1796.
2. 's avonds kreeg mijn kapitein HORRIER, der genie, van de Municipaliteit een brief
(biljet) om met zijn bureau te vertrekken naar mevrouw VAN AEFFERDEN. Hij is den
4. voor middag vertrokken.
6. is van het stadhuis afgelezen, dat alle tienden, hoegenaamd, af zijn.
7. In den zomer hadden de boeren, zoo uit de stad als van buiten, veel geturfd in
het Tegelsche broek en op de heide onder Velden, territoir in questie tot hiertoe. Den
7., 8. en 9 heeft de Municipaliteit en de Commandant der stad met eenige soldaten,
die turven, wel in de 40 karren, doen binnen brengen, en ze doen afladen aan het
Weeshuis, Manhuis en aan de huizen van particuliere armen.
8. heb ik een memorie gezonden aan de Municipaliteit, met verzoek om eenige
karren turf te willen laten brengen naar 't klooster van den H. Geest. 't Was fiat! zij
hebben 10 groote geladen karren den 9. gekregen.
Dezen morgen om half 5 stond een smid voor de kerkdeur van St. Marten, omtrent
300 koeien moesten gebrand worden met de letter A; daarmee vertrokken ze naar
Roermond: Armée.
10. 's avonds kreeg ik eenen brief van de Municipaliteit, behelzende voortaan niet
meer te doopen, te trouwen of te begraven vooraleer een briefje werd gebracht van
de Municipaliteit, van het kind dat moest gedoopt worden, enz. enz. daar ingeschreven
was. Het eerste kind was van WILLEBRORD WASSENBERGH, apotheker in de
Gasthuisstraat. Voor enregistreeren en zegel moest 16 stuiver Kleefsch (36 c. Holl.)
betaald worden. Vide in archivis. Wat kullage! Vide ook de briefjes der Municipaliteit
in archivis 11 Aug. beginnende.
13. 's avonds half 9 is mij door WILLEM OFFERGELD van de Municipaliteit een
brief gebracht, om van den preekstoel af te kondigen, een plakkaat wegens het
collaterale (erfenis) van roerende en onroerende goede-
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ren. Gepubliceerd den 14., Zondag. Vide in archivis.
Denzelfden avond is bij de Municipaliteit ondertrouwd WILLEM STAPPERS,
weduwnaar van N. GRAVEN, en MARIA JANSSEN, beiden van Venlo. WILLEM
STAPPERS kwam ook bij mij om den 14. 's morgens te ondertrouwen, maar heb hem
niet willen aannemen, mits hij geen consent kon bezorgen van hare ouders.
14. is WILLEM STAPPERS en MARIA JANSSEN, door den secretaris VAN BAERLE,
voor het gemeentehuis, voor den eersten keer afgeroepen; den 15. voor den tweeden
keer; den 16. zijn zij voor den municipalenagent A. GRAVEN, zwager van den
bruidegom wegens zijn eerste vrouw, voor getrouwd verklaard.
15. 's avonds kwam WILLEM bij mij, brengende in scriptis het consent van haar
moeder, de vader was maar stiefvader - zonder hetwelk, nota bene, de Municipaliteit
zelfs, hem niet had willen trouwen - en verzocht dat ik naar Roermond zou willen
schrijven om dispensatie in 3 roepen. De dispensatie is gekomen en den 17. zijn zij
om 7 uur 's morgens in onze kerk getrouwd. Men noemt hem ‘Willem den eerste’,
als zijnde de eerste in die cas (dit geval).
20. is een brief aan de Municipaliteit gezonden, verzoekende eene generale collecte
door de stad voor onderhoud. Ziehier kopie:

Vrijheid. Gelijkheid.
De Pastoor der gemeente Venlo
aan de Municipaliteit alhier.
Geeft met eerbied te kennen, hoe hij na vele en verscheidene representatiën
aan de Administratie te Maastricht en aan de particuliere administratie
gesolliciteerd heeft om zijn pastoreel onderhoud of competentie, doch tot
hiertoe zonder effect.
Zoo is 't, dat ik (mij beroofd vindende van alle middelen van subsistentie)
mij gedwongen vind tot UEd. te wenden met verzoek van mij te willen
verleenen UEd's autorisatie om te mogen doen eene private collecte bij
mijne gemeentenaren door twee burgers, door UEd. of door mij te kiezen,
om door dit middel eenigszins in mijnen dringenden nood te voorzien. Mij
op de gunst verlatende, blijve met toewensch van Heil en Broederschap,
JOÊS CHRYS. VAN POSTEL, pastoor van Venlo.
Venlo, 3 fructidor IV. jaar der Republiek.
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20. de kaars, om naar Kevelaer met de processie te gaan offeren, volgens oude
gewoonte door de Stad gegeven, is dit jaar geweigerd, maar wel is de permissie
gegeven om door de stad rond te gaan. JACOB VAN MEYEL en N. JACOBS, beiden
broedermeesters, zijn rond geweest en hebben opgehaald III (300 g.) 5 stuivers. Zij
hebben laten maken een kaars van 31 pond witte was; zij hebben ook de voiture voor
den pastoor betaald. De processie is den 28. uitgetrokken zonder vaan, heel stil, en
ook zoo den 29. binnen gekomen, mits de Commandant strikt order had geen processie
te permitteeren.
22. om half 3 namiddag was er brand, de klok stormde, men riep: ‘brand in 't
arsenaal’, waar de kanonniers aan 't werken waren (een bom was gesprongen, K.).
Alles was op de been, en eene allergrootste consternatie onder 't volk, vele liepen de
poort uit, daar geschiedden verscheidene histories op zijn Venlo's. De brand was
spoedig (om 3 uur) gebluscht, hoe hij aangekomen was, is onzeker, ten minste niet
bekend geworden. 't Is zeker dat de Franschen heel zorgeloos met het poeder omgaan.
's Avonds werd omgeklopt, al wie vandaag versch vleesch gekocht heeft, moet
het weg doen, want 't is van een gebarsten koe.
23. werden de geladen bommen naar 't fort Ginkel gevaren en naar het
poedermagazijn aan den Lichtenberg.
24. voor middag arriveerden eenige karren met gekwetste keizerlijken, komende
van Luxemburg, langs Luik naar Venlo; zij werden in 't hospitaal geplaatst.
Denzelfden dag arriveerden in de 40 recruten voor de zee; die den 25. naar
Amsterdam vertrokken.
25. om 12 uur middag vertrokken die keizerlijke gekwetsten naar Gelder, met 9
karren.
27. voor middag werd van 't stadhuis gepubliceerd, dat alle emigranten van het
departement van Maastricht binnen 5 decadi na publicatie dezes, zich moesten
aangeven, of zullen voor emigranten gehouden worden. Vide in archivis, daar vindt
gij de namen en toenamen van alle, waaronder de Bisschop van Roermond, de Prelaat
van St. Truyden met al zijne heeren, enz. enz.
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31. Is van 't stadhuis gepubliceerd, dat wij nu behooren tot het Departement de la
Meuse inférieure en dit ingedeeld is in 3 arrondissementen: Maastricht met 13 kantons,
Hasselt met 11 kantons en Roermond met 7 kantons. Vide in archivis.
's Avonds kreeg ik een brief van de Municipaliteit, van den volgenden inhoud:

Venlo, 14 fructidor (31 Augustus) IV. jaar der Republiek.
De Municipaliteit dezer stad
aan den burger VAN POSTEL, pastoor der gemeente, alhier.
Eerwaarde burger! De plicht van ieder mensch is zekerlijk die om te zorgen
voor die hunne uren en plichten opofferen voor het algemeen welzijn,
derhalve gij als herder der schapen moet leven. Uwe petitie daaromtrent
aan ons gedaan, is niet dan op alle redelijkheid gefundeerd. Wij wenschten
dierhalve uit alle onze harten in staat te zijn om uit stadscassa de noodige
toelage te kunnen doen, maar wij zijn daartoe niet in staat, dierhalve blijft
ons niets anders over, dan om de gemeente aan te spreken. Wij hebben
dus goedgevonden te autoriseeren de beide kerkmeesters, geassisteerd
door den agent en adjoint municipaal om te doen op Vrijdag aanstaande,
zijnde dea 16. dezer maand fructidor (2 September), eene generale collecte
door deze stad ten uwen faveure. Dan om deze collecte eenig faveur bij
te brengen, zoo hebben wij noodig geoordeeld U te verzoeken, om op
morgen aanstaande van uwen preekstoel te laten doen de hier nevensgaande
proclamatie, die wij hopen dat van die gevolgen zal zijn, dezelve aan uwe
intentie zal voldoen; dat wij daardoor aan UEd. zullen hebben gegeven
overtuigende blijken van het attachement, 'twelk wij geven aan de ware
onvervalschte voorstanders der religie, in welkers goede manier van
denken, wij geen het minste obstacle willen hebben toegebracht. Overigens
weest verzekerd van onze ware broederlijke achting.
A. GRAVEN, agent mpl.
A. VAN BAERLE, secr.-griffier.
Proclamatie afgelezen in de kerk na de Donderdagsche mis en na het lof den 1.
September:
Gij alle inwoners, in eere, wij vertrouwen tot hieraan alle zult bezield zijn
met de ware sentimenten uwer religie, en alle zeer wel zult begrijpen, geen
land of stad kan bestaan alwaar geen religie is. Het is derhalve de plicht
van ieder herder de waarheid uwer religie voor oogen te houden, en is het
ook de plicht van iederen mensch om in zijne religie den raad van zijnen
herder te volgen.
Dierhalve uw herder, die tot leidsman dient, moet ook zijn behoorlijk
onderhoud hebben. Dit onderhoud, Roomsch katholieken, is aan uwen
herder ontnomen door een akt van
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cessie zijner tienden aan onze vorige souvereinen, die hem daarvoor eene
zekere indemniteit of schadeloosstelling geven in klinkende munt.
Nu ressorteerende onder de vrije Republiek, die alle tienden heeft dood
gedaan, dus geene tienden zelf meer ontvangende, ook niet meer betaalt
de lasten daaraan onderworpen.
Ziedaar inwoners uwen herder verstooten van eene inkomst zoo hoog
noodig tot zijn bestaan! Is het dan niet de plicht van ons allen, wij zooveel
mogelijk, ieder naar zijn vermogen bij te brengen tot het bestaan en
onderhoud van dezen herder, en wel voornamelijk diegenen, die door de
vernietiging der tienden voordeel genieten?
Om tot dit oogmerk te komen, zoo hebben wij geresolveerd (besloten) om
op Vrijdag toekomende, zijnde den 16. fructidor (2 September) door den
agent municipaal en adjoint, geassisteerd met eenen kerkmeester, door
onze stad en buiten de stad eene generale collecte tot onderhoud van onzen
herder te doen.
Wij recommandeeren derhalve al onze ingezetenen, willen zij toonen
hunne religie te beminnen, mede te werken tot onderhoud van hunnen
herder, en zulks krachtdadig te betoonen met het uitdeelen van hunne
milde gaven.
A. GRAVEN, agent-municipaal.
A. VAN BAERLE, secr.-griffier.
Actum Venlo 14 fructidor IV. jaar der Republiek.
Mun. Den 3. is de melk op 3 stuiver de kan vastgesteld.
Ook verscheen eene proclamatie over het aangeven van logeerenden bij herbergiers
(het houden van nachtregisters).
24. werd gelast het reinigen van den Ouden Rijn, breed 12 voeten, ook het hout
en de vischkaren daarin.

September.
Den 1. hebben de twee municipalen GRAVEN geassisteerd met MARTIN DE GRUYTER,
kerkmeester, en HELDEBEUTEL met J. RUTTEN in 't Ven de collecte begonnen; den
2. begonnen alle vier ook binnen de stad.
4. hebben zij het gecollecteerde na middag op de pastorie gebracht, in 't geheel
744-4-0.
Item hebben drie particulieren mij nog thuis gebracht 79 gulden; dus in totaal aan
geld 823-4-0 Kleefsch. Gekregen van het klooster Maria-weide, Kruisheeren,
Annunciaten, ieder een malder koren. H. Geest heeft
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ook een malder koren gepresenteerd, maar heb het niet willen ontvangen, hun goed
hart was mij genoeg; zij hebben 5 vat gerst gegeven, willende doen als andere
kloosters. Uit het Ven en buiten heb ik gekregen omtrent 9 malder koren. Haec, et
plus benedicat Christus! (dit en nog meer moge Christus zegenen!)
12. hoorde men de groote nederlaag der Franschen boven aan den Rijn.
13. werd veel pulver uit het arsenaal ingescheept.
Denzelfden dag waren veel karren geladen met haver, en vertrokken naar Kempen,
waar veel volk werd verwacht, alsook naar Breyell, Bracht en Kaldenkirchen.
Ook werd omgeroepen, dat er eene razende koe was geweest, dat ieder zijn honden
14 dagen in huis moest houden.
De Gereformeerde Kerk werd wedergegeven; het Engelsch bisquit dat er nog in
was, werd naar de studentenscholen gevaren. Den 16. contremandé.
14. werd gepubliceerd de verkooping van goederen en landerijen van de proostdij
van Meerssen omtrent Maastricht. Deze waren door de Franschen als nationale
goederen aangeslagen, mits zij behoorden aan de abdij van Aucourt (Eau-Court) in
Artois, zijnde Benedictijnen (lees: Augustijnen, tot omstreeks 1640 waren er
Benedictijnen, A.J.A. Flament), als die van St. Gertrudis te Leuven (dit waren
Benedictijnen). Nota. De verkooping was gesteld op 2 vendémiaire V. année, dat is
naar onzen stijl 23 September.
22. 's avonds arriveerden 9 karren met gekwetste Franschen en keizerlijken in 't
hospitaal.
23. na middag arriveerden 49 karren om haver op te laden in de Kruisheerenkerk.
25. vóor den middag werden brieven rondgedragen aan den commissaris, employés
des bureaux enz. enz., gelastende een emprunt forcé (gedwongen leening) onder hen
aan de Republiek te betalen.
26. werd veel haver uit de Kruisheerenkerk ingescheept.
27.-28. 's nachts zijn alle looden goten, aan de Groote Kerk hangende, gestolen,
wel 24 voet hoogte.
28. Werd omgeklopt dat niemand lood mocht koopen,
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maar de verkoopers aan de Municipaliteit aanmelden.
Dien dag kwamen weer veel koeien op 't kerkhof.
Ook werd van het stadhuis de suppressie der kloosters afgelezen1.
Mun. Op den 5. dag complémentaire verscheen eene proclamatie over klachten van
rentheffers, de achter zijnde betalers werden gemaand.

October.
Den 4. zijn de adelborsten bijeen geweest en hebben eene schriftelijke vertooging
(voorstellen) gedaan aan de Municipaliteit voor het blijven der kloosters. Daar werd
geordonneerd vele deftige burgers zouden van huis tot huis gaan afvragen of iemand
iets tegen de kloosters had. De burgers hebben meest alle geteekend voor het blijven
(volgens Franq. blz. 99 hadden 744 voor het behoud geteekend); naar verteld werd
zijn maar 5 contrarie geweest.
6. bracht men weer hooi en stroo in de Groote Kerk, te weten in St. Luciapand,
dat nog afgesloten was.
17. 's avonds arriveerde met den postwagen van Maastricht een commissaris,
zooals hij zeide om de Weide en H. Geest te inventariseeren, en werd heel slecht op
het stadhuis onthaald, mits men twijfelde of die commissie echt was.
18. 's morgens heeft hij zijn commissie der Administratie van Maastricht getoond
en heeft dezen morgen op de Weide begonnen den inventaris te maken.
22. heeft dezelfde op H. Geest geïnventariseerd; den 25. is hij naar Roermond
vertrokken.
23. werd gepubliceerd dat geen kerken vóor zonsopgang mochten open gedaan
worden en vóor zonsondergang moesten gesloten zijn, 2. dat geen kerkelijke
ceremoniën buiten de kerk mochten geschieden en niemand in kerkgewaad mocht
op straat komen om

1

Het decreet der opheffing is van 1 September. In het departement der Neder-Maas werden
116 religieuze gemeenten er door getroffen. Hesse Jaarb. 82, uit Daris Histoire du diocèse
de Liège IV 14.
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bedieningen te doen in 't publiek, noch lijken af te halen, maar deze moesten aan de
kerk gebracht worden.
Er werd ook omgetrommeld dat alle ambachtslieden, kunstenaars, winkeliers, enz.,
zich binnen acht dagen moesten voorzien van patent. Nota. Dit was in 't begin van
het jaar al gepubliceerd, maar niemand was gekomen.
25. werd SEVERUS VALCK, de eerste die aan de kerk gebracht is, met vollen opzang
begraven.
28. heeft zich ALOYSIUS VAN BAERLE van de griffiersplaats bedankt, wel vreezende
dat hij bedankt zou worden.
Dien dag arriveerden 3 commissarii om de Kruisheeren, Minderbroeders en
Annunciaten te inventariseeren; daags daarna zijn zij bij de eerst- en laatstgenoemden
begonnen.
30. arriveerde de commissaris om patenten te verkoopen, dat werd 's avonds nog
eens omgetrommeld, maar niemand is er gekomen.
31. zijn de Minderbroeders geïnventariseerd 2 November (door den commissaris
COUSTURIER, zegt Hesse Jaarb. 82).

November.
Den 2. arriveerde een arrêté van de Administratie te Maastricht aan de Municipaliteit,
om in Maria-weide te gaan zien of de lokalen, waar de kinderen uit de stad komen,
binnen of buiten het slot waren, waarop 's namiddags A. GRAVEN en G.
HELDEBEUTEL, beiden municipalen, naar de Weide zijn gegaan, en hebben de scholen
‘en dehors’ bevonden.
3. is de heele Municipaliteit in corpore in de Weide gekomen, daar is een
proces-verbaal opgesteld, waarvan den 4. kopie naar Maastricht is gezonden.
13. heeft dokter D'AUMERIE, uit het Hollandsch hospitaal, bij BOERS op de Parade,
wat te veel op onze religie en kloosters gesmaald (hij is gereformeerd), hij wilde de
kapel aan Genooi koopen om daarvan eenen paardenstal of iets slechters te maken;
heeft deftig slagen gekregen, zoodat hij wel tien gaten in het hoofd had en de armen
zeer gewond. Sommigen zeiden, dat
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hem de klepel der klok van Genooi op den kop was gevallen, anderen zeiden wat
anders...
14. was groot verhoor bij den juge de paix, maar niemand wist wie dat gedaan
had.
16. heeft de heer rector van de Weide een apostille uit Maastricht ontvangen, dat
zij blijven zouden, maar deze akte moest door eenen notaris onderteekend zijn om
bij de Administratie geregistreerd te worden. De heer rector is naar Maastricht gereden
en heeft den 24. dien arrêté geteekend meegebracht. Een bijzonder artikel was om
binnen de 15 dagen het habijt te moeten uitdoen en in 't werelds gekleed te moeten
zijn.
Mun. Den 19. werd gewaarschuwd voor valsche kronen van 1726 en 1790; 23. dat
te Wachtendonk 2 paarden gestolen waren; 25. tegen het verbrijzelen van
lantaarnglazen.

December.
Den 5. werd gepubliceerd dat alle imposten en accijnzen af waren, dat alles mocht
binnen komen.
Nog werd dien dag gepubliceerd, dat alle Engelsche waren contrabande waren,
dat geen dito waren verkocht mochten worden en de winkels gevisiteerd zouden
worden. (Frankrijk en Engeland waren in oorlog.)
6. werden sommige winkels gevisiteerd.
8. werd omgetromd dat al wat nagelvast in de kloosters en nu reeds uitgebroken
was, moet komen op zijn oude plaats, als brouwketels, pompen, orgelkasten, enz. Al
wie van de burgers iets van de kloosters in zijn huis had, moet alles uitleveren, zoo
niet, zullen zij crimineel gestraft worden.
13., 14., 15. felle koude, de Maas ging met ijs, zat den 16. vast.
21. arriveerde in de stad generaal PONCET, logeerde bij ARIËNS.
22. moest de Stad hem logement met service en meubelen leveren. De Stad huurde
het huis van juffrouw REES, naast RUYS in de Vleeschstraat.
25. Gepasseerden nacht was 't extra koud, de Maas wies fel, stond 's morgens
halverwegen de Maasstraat.
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27. na middag kreeg ik een brief van den commissaris du Pouvoir exécutif, alsook
alle kloosters, om het habijt af te leggen en in 't werelds voortaan op straat te moeten
komen.
Er werd omgetrommeld dat iedereen patent moest koopen, op poene van militaire
executie.
28. werd ieder bang, velen hebben een gaan halen bij MILLIARD, logeerende bij
SYBEN op de Vleeschstraat. Een municipaal heeft mij verteld, dat hij in anderhalven
dag 2700 en in de 60 gulden ontvangen heeft.
Na middag ging het weêr af met sterken regen en wind, de Maas viel zeer. Kort
daarna hoorde men dat een dijk bij Lith, omtrent Den Bosch, doorgebroken was, met
veel schade.
29. is interpretatie (opheldering) aan den commissaris over het uitdoen van het
habijt gevraagd. Antwoord: voor die geïnventariseerd waren, greep het tot nog toe
geen plaats, maar wel voor anderen.
Dit jaar gedoopt 96 j., 88 m, totaal 184; begraven 80 gr., 93 kinderen, tezamen
173; getrouwd 51 inde stad, 6 elders, totaal 57; administratiën 104.
Mun. Den 2. werd gewaarschuwd tegen diefstal in tuinen en veld, 30 December tegen
besmettelijke veeziekte.

Januari 1797.
Den 2. werd omgetromd dat alle geweren binnen 24 uren op het stadhuis moesten
gebracht worden.'t Was omdat de boerenjongens in nieuwjaarsnacht, buiten zoo
geschoten hadden. Daar mocht niemand op jacht gaan als die een patent van de
Municipaliteit hadden. Al die nog geen patent gekocht hadden, moesten binnen 3
uren dat komen halen.
6. werd omgetrommeld dat er geen ballen, danspartijen, noch koningsfeesten
mochten gehouden worden, op poene van 6 goudgulden amende.
7. moesten alle koopers van patenten ze op 't stadhuis laten teekenen. Ook wat
voor de Municipaliteit! 5 stuivers (9 ½ c. Holl.) voor ieder patent.
15. werd omgetromd ieder moest de Fransche kronen
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ontvangen aan 6 gulden Kleefsch; alle geld hield zijn ouden koers.
16. arriveerde de commissaris met de bons1. Den 17. namiddag werden ze in den
H. Geest gepresenteerd in 't bijwezen van den agent municipaal A. GRAVEN. Zij zijn
door alle zusters geweigerd. Een bijzonder geval: zuster ANTONIA VAN GROENEWEG,
geboortig uit Delft, werd het eerst opgeroepen. Zij stond heel versteld, mits zij achter
zich hoorde ‘neemt niet aan’, en zag om in de meening dat een der zusters haar dit
inblies, maar niemand was kort bij haar. Alzoo heeft zuster ANTONIA voor mij J.C.
VAN POSTEL gedeclareerd. (Volgens K. heeft ANTONIA aangenomen.)
18. zijn ze gepresenteerd aan de Minderbroeders; vier paters zouden ze aangenomen
hebben, videbitur postea, ita est (wij zullen later zien; het is zoo), de paters CUPPERS,
KATZ, MANTELS en KENNIS, maar deze heeft daarna bedankt voor de bons.
19. 's morgens bij de Kruisheeren. Refusé, uitgenomen NEERHOVEN. Na middag
bij Annunciaten. Refusé, maar voor eene zinnelooze zuster die gevraagd had
(aangenomen, K.).
21. moorddag van Louis XVI (21 Jan. 1793) moesten alle klokken geluid worden
van half 12 tot half 1 en alle kanonnen der wallen werden tusschen dien tijd gelost.
's Avonds van half 5 tot half 6 moesten de klokken wederom luiden, en 's avonds
was het bal. Canalie!
De rest van Januari zijn vodden.
Mun. Den 15. benoemde BOURGEOIS, directeur der registratie en domeinen te
Maastricht, den citoyen COUSTURIER tot commissaris om bons te plaatsen bij de
Religieuzen van St. Gerlach, van het Munster en de Recollecten te Roermond, bij
de Kruisheeren, Recollecten, Annunciaten en Poenitenten (in H. Geest) te Venlo.

1

De bons waren bij besluit van 1 September jl. bestemd tot schadeloosstelling voor het
kwijtraken der woning, gesteld voor geestelijken op 15,000, voor nonnen op 10,000 livres.
De werkelijke waarde was dra een derde minder.
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Februari.
(Den 4. gaf de Paus toestemming tot het aannemen der bons, mits zij gebruikt werden
tot behoud der kerkelijke goederen, Hesse Jaarb. 85).
8. zijn de canonieke Regulieren van St. Elisabeth (Nunhem) gesupprimeerd en uit
het klooster gezet. Den 19. Maart zijn alle geïncorporeerd, eenige te Straelen,
Gaesdonk en Udem; den 10. de religieuzen van Keizerbosch (Neer).
11. kwam bij mij juffrouw FELICITAS WARRIMONT, zuster van den heer
WARRIMONT, kapelaan van Venlo, die den 25. Maart naar hare vriendin vertrokken
is.
Dien dag werden alle kanonnen naar Düsseldorf weggevoerd, met veel wagens,
bommen, poeder (buskruit) enz.
20. 's avonds arriveerde de commissaris die order had om de religieuzen uit het
klooster te zetten.
21. is hij gekomen bij de Kruisheeren met den vroeger gemaakten inventaris, en
alles alzoo bevonden hebbende, heeft hij hun aangezegd, dat zij den 22. 's avonds
om 7 uur daaruit moesten zijn. Men vroeg hun of zij met militaire geweld wilden
uitgaan of stil, waarop een proces-verbaal gemaakt is en geprotesteerd werd, dat zij
voor 't geweld moesten wijken, en zijn den 22. omtrent 5 uur namiddag stil vertrokken.
Dan is tot huisbewaarder aangesteld JAN PEETERS (K. noteert JACOB PEETERS.).
23. 's morgens is dezelfde commissaris bij de Minderbroeders gekomen, en alles
volgens genomen inventaris gevonden hebbende, is hun gezegd om na middag het
convent te verlaten; wilden zij niet stil, dan zou hij geweld gebruiken. Het antwoord,
van wie weet ik niet, was ‘niet anders dan met geweld’. Na middag zijn een deel
chasseurs gekomen met geweld; het procesverbaal werd gemaakt, men protesteerde
enz., alsdan waren alle religieuzen bijeen. De Gardiaan (MATTHAEUS LEMMERS,
geboortig van Megen, zie zijn levensbericht in de Maasg. 1902, blz. 57) gaf de
benedictie aan paters, studenten en broeders, onder het storten van vele tranen, en
dan werd de Gardiaan met alie religieuzen ‘armata manu’ (gewapendèrhand) op
straat gezet,
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Vele paters zijn door de burgers opgenomen. Tot kloosterbewaarder werd aangesteld
MATHIAS BOX.
24. was 't bij de Annunciaten te doen. Daar was terstond een attrouppement
(volkshoop) van burgers voor het klooster, hetgeen oorzaak was, dat de religieuzen
niet konden uitkomen voor omtrent 7 uur 's avonds, als alles stil was, want de
Franschen waren bevreesd! Daar is voor 't uitgaan een proces-verbaal gemaakt en
geprotesteerd, alles is stil vergaan.
25. 's namiddags om 6 uur begon't op het H. Geestklooster; in tijd van een uur was
daar alles in goede orde geschied. Men maakte een proces-verbaal, de nonnen
protesteerden, dat zij voor 't geweld moesten wijken, en zijn allemaal bij THOMAS
BLOEMEN achter in zijn huis gegaan, alwaar zij de koffie genomen hebben, en als
het donker was is ieder naar zijn logement (hetgeen van goede burgers hun
gepresenteerd was) gegaan.
Dien dag is ook omgetrommeld dat geen vreemde wervers mochten recruteeren.
26. werden alle kerkornamenten der gesupprimeerde kloosters naar het stadhuis
gebracht.
27. werden ze daar door den koster HERMANS en VAN LOO, oud-kleerkooper,
geschat om op 6 Maart op 't stadhuis publiek te verkoopen.
28. werd omgetrommeld dat ieder zijnen naam en ouderdom op 't stadhuis moest
laten inschrijven om stem te kunnen hebben bij 't kiezen van de nieuwe Municipaliteit
tegen 1 germinal, 21 Maart oude stijl. Wel 200 hebben geteekend.
Mun. Den 9. Februari is VAN MÜLBRACHT benoemd als expert voor de schatting der
kloostergoederen in de kantons Roermond, Venlo en Nedercruchten.
11. werd bericht dat een brigade gendarmen van 200 man was opgericht.
24. was bij de Centrale Administratie ontdekt, dat door vele municipale agenten
een groot verzuim was begaan bij het vaststellen van het aandeel in de belastingen,
hetzij door onwilligheid of onbekwaamheid, er was niet gehandeld volgens de laatste
officieele circu-
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laires. Vijf speciale commissarissen werden benoemd om de gemeenten te bezoeken
en op de uitvoeringen van de besluiten toe te zien. Zij waren gemachtigd om, indien
de municipale agenten het werk weigerden, andere geschikte ontwikkelde personen,
desnoods de gewapende macht er bij te halen. Voor de kantons Echt, Roermond en
Venlo was de citoyen JESSÉ bestemd.

Maart.
6. 's morgens begon men te verkoopen. In 't eerste ging alles stil en dan werd veel
door de Kruisheeren en Paters (Minderbroeders) ingekocht, slechts éen stuiver hooger
dan geschat was. Ook hebben de twee kerkmeesters DE GRUYTER en RUTTEN veel
ingekocht van het lijnwaad en de miskleederen. Na den middag kwamen vele
Franschen hoogen, maar toen begonnen de burgers ook, zoodat geen Franschman
iets gekregen heeft. Daar was een zwaar debat: de Franschen wilden, men zou alles
in 't Fransch oproepen. De ontvanger POELL viel daartegen uit en zei: te Parijs zal
men voor de Nederlanders niet in 't Vlaamsch roepen, enz., en alles werd in 't
Venloosch geroepen en verkocht, en om 4 uur was alles gedaan.
11. kwam president POELL bij mij, zeggende, de Fransche administratie had hem
toegestaan in eene plaats van het gesupprimeerd klooster van den H. Geest mis te
laten lezen, of ik hem permissie gaf om in de werkkamer, alwaar een altaar gesteld
was, mis te laten celebreeren door H. DUNGELHOEFF, gewezen kruisheer te Maastricht,
waarop ik hem antwoordde, dat den Vicaris-Generaal daarover moest geschreven
worden, maar dat ik hem, als alles betamelijk was voor 't H. Sacrificie, dan morgen,
zijnde Zondag, zou laten celebreeren, en verder den Vicarius moest schrijven. - Den
25. heb ik van den Vicarius een brief gekregen, petita D. POELL concedimus (het
verzoek van den heer P. staan wij toe).
De ontvanger POELL gehoord hebbende, dat eenige burgers naar Maastricht zouden
gaan solliciteeren om de Kruisheerenkerk te kunnen krijgen voor dienst te doen, is
zelf met expresse voiture naar Maastricht
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gereden om het pluimken te verdienen die kerk bekomen te hebben. Hij is den 15.
onverrichter zake terug gekomen, wijl niets te krijgen was dan door de kerk te koopen.
16. heeft hij met eenige anderen overal de gesupprimeerde mannen en vrouwen
gaan spreken en heeft alle moeite gedaan om eenigen over te halen tot het nemen
van bons, om de kerk der Kruisheeren daarmee te koopen. De Prior zelf had de
heeren, die buiten woonden, binnen de stad doen komen, opdat zij bons zouden
aannemen. ‘Mijnheer de Prior, zei een van hen, ga eens voor, neemt gij de bons eerst,
dan zullen wij volgen’. Maar heer Prior durfde niet voor op, en daarmee bleef alles
rusten. Ik weet maar een heer, kruisheer SYBEN, die zelf zou aangenomen hebben
met deze woorden: ‘'k Heb geen bons van doen, ik zal wel toekomen voor mij, maar
wilt gij mijn bon hebben voor ons kerk te koopen, neemt ze. Ita a fide digno religioso
superiore oretenus audivi (zooals ik van een geloofwaardig geestelijk overste
mondeling vernomen heb). Met dien bon is kerk en klooster gekocht voor 6000 livres,
den 23. Maart te Maastricht; de verkoop was publiek aangekondigd.
16. vergaderden de acht kwartiermeesters, hadden van de terugkomst van POELL
en zijn slechte uitvoering te Maastricht gehoord. Deze acht mannen, met eenige
weldenkenden (die ik om reden niet noemen wil), hebben gedelibereerd om door
twee gedeputeerden naar Maastricht de kerk der gewezen Minderbroeders te gaan
vragen. Zij zijn hun wijken rondgegaan om de burgers te vragen of zij wilden
teekenen, om alzoo meer stemmen te hebben voor die vraag. Zeer velen hebben
geteekend.
Daar zijn twee gedeputeerden gekozen, L. BECKERS, voordezen raadsverwant, en
P. BERNIÈRE, gewezen municipalen; zij zijn den 17. na middag naar Maastricht
vertrokken. Ik heb hun ook eene declaratie meegegeven om die kerk te bekomen
voor gemak der gemeente en om meer biechtvaders te kunnen hebben. Ik was daartoe
verzocht van die acht mannen.
16. is op 't Pruisisch gebied eene koninklijke order
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gekomen om geen leverantiën te doen aan de Franschen, geene contributies die
uitgeschreven zijn te betalen, ook niet die nog zouden kunnen gevraagd worden; dat
alle kloosters en hun goederen moesten blijven in statu-quo, enz.
17. na middag hebben de kerkmeesters eenen brief gekregen van 't stadhuis,
inhoudende dat de (St. Martinus) kerk was teruggegeven en geheel ledig zou blijven
voor den dienst der gemeente.
18. werden alle planken weggenomen en den 19., St. Jozef vallende op eenen
Zondag, was het pand van St. Lucie al bezet met banken.
20. is het Boerengild verzocht om zand in de kerk te varen; dat gebeurd is om
eenige steenen daar tot tijd en wijle te leggen, wijl die, toen de kerk magazijn
geworden was, opgenomen waren.
Omtrent 11 uur voor middag heeft JOÊS CREMERS, gildemeester van het
kleermakersgild, mij op order van de Municipaliteit het zilveren beeld van St. Anna,
patrones van genoemd gild, teruggebracht, welk beeld altijd in de kerk is bewaard
geworden en door onvoorzichtigheid van den koster C. HERMANS, op de aankomst
der Franschen in Venlo, aan de gilde is afgegeven, zonder weten van pastoor of
kerkmeester. In December 1796 was het gild vergaderd geweest en door velen
geproponeerd dat zilveren beeld te verkoopen, om voor het geld dat dit beeld zoude
uitdoen, de patenten te koopen of brood. De meeste stemmen waren voor 't verkoopen,
waarop de gildemeesters CREMERS en MARTINUS VAN DER SANDEN bij mij gekomen
zijn, of dat dit mocht geschieden? Ik protesteerde tegen den verkoop. Als de anderen
dat gehoord hadden, kwamen twee gedeputeerde kleermakers, SAX en CASPERS, mij
afvragen wat pretentie ik maakte op dat beeld? Ik zei: omdat het een sieraad was aan
de kerk toevertrouwd en niet verkocht kon worden. Met dit antwoord niet tevreden
zijnde, is eindelijk door de meerderheid besloten tot verkoopen, en is 't effectief
verkocht voor 120 gulden Kleefsch aan BECKERS, oudkleerkooper en kleermaker.
Als ik dat vernam, heb ik een conferentie gehouden met twee municipalen, A. GRAVEN
en G.
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HELDEBEUTEL. Deze mij gehoord hebbende, zeiden: dat beeld zal weer komen op
de plaats waar het te voren geweest is. Deze twee waarde municipalen hebben den
verkoop en koop nul verklaard, het beeld moest wederom in statu-quo en den pastoor
ter hand gesteld worden. Een gemompel was er onder de partij van, de verkoopers
en evenwel den 20. is mij dat beeld in handen gesteld door JOÊS CREMERS,
gildemeester, tegen wiens dank alles geschied was, en heb een regu gegeven. Den
21. heb ik dat beeld in handen gegeven van den koster HERMANS, hem vermanende
wijzer te zijn en niets meer van de kerk weg te geven zonder order van mij of van
de kerkmeesters.
21. (1 germinal nieuwe stijl) was de dag bestemd voor de keus van nieuwe regenten,
van 12 tot 1 uur moesten alle klokken geluid worden. Om 12 uur werd omgeklopt,
allen die hunnen naam geteekend hadden om te kiezen, moesten om 2 uur in de
Parochiekerk zijn. Om 2 uur vergaderden de kiezers voor de kerk; niemand kon in
de kerk komen als die een briefje van entree hadden, want daar stonden schildwachten
aan den ingang der kerkdeur. Als de kiezers binnen waren, werd de president van de
‘Assemblée’ (vergadering) gekozen; meer dan 200 stemmen waren voor ontvanger
POELL. Als hij nu gekozen was en gaarne aannam, ging hij zitten voor eene tafel (in
't middelpand) en plaatste naast zich de drie oudste mannen der stad als representanten
van al het volk. Deze drie ouden waren: W(ILLEM) SCHERCKENS, PAULUS
HEYTHUYSEN en CASPAR BERNAERTS. Dan begon POELL eene Nederduitsche
aanspraak aan de Assemblée te houden, welke van ieder geprezen werd. Deze
aanspraak geëindigd zijnde, werd SYBEN als secretaris van de Assemblée, en tot
scrutatores (stemopnemers) werden verkozen W. SCHAFFERS, J. JANKNECHT en
OPDENOORDT; daarmede eindigde de eerste zitting.
22. werd van 12 tot 1 uur weder met alle stadsklokken geluid, zelfs met die der
gesupprimeerde kloosters. Om 2 uur begon de Assemblée, waarin ontvanger POELL
gekozen werd électeur (verkiezer) en G. VAN AEFFERDEN, maar deze heeft bedankt.
(Zie 5. November
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1795). HILARIUS POELL werd als vrederechter geconstitueerd, griffier J.P. FREDERIX
continueert. De assesseurs advocaat DE GROOT, KEULLER en BECKERS continueeren.
In plaats van CHASTILLON is J. JANKNECHT tot assesseur gekozen; daarmee was de
zitting geëindigd.
23. werd 's middags niet geluid. Om 2 uur was de derde Assemblée, in welke tot
verkiezer (électeur) gekozen is PHILIP JACOB FREDERIX; tot president van het kanton
is G. HELDEBEUTEL met meerderheid van stemmen gekozen, en daarmee werd de
séance gesloten. Dan was eenige woordenwisseling en onheilen veroorzaakt door
PHILIP RICHARDT om zijne nieuwsgierigheid, doch alles is zonder dooden stil vergaan.
's Avonds is L. BECKERS van Maastricht weerom gekomen, maar het rapport was
niet favorabel, mits in het Directorium van geen Recollecten mocht gesproken worden.
Maar door heer ROEMERS1 adv., zou nochtans gezorgd worden bij de Administratie.
Ita BECKERS oretenus mihi dixit (zoo heeft B. mij mondeling gezegd).
24. werden van 12 tot 1 uur alle stadsklokken geluid voor het kiezen der
municipalen; te 2 uur begon 't. Nota. Om 12 uur 's middags kwamen de zangmeester
TRIENISSEN en de eerste violist ANT. MESSEMAECKERS bij mij, zeggende: de
ontvanger POELL zou gaarne hebben dat de muzikanten na de keus het Te-Deum
zouden spelen, of ik wel wilde zeggen aan de heeren kapelaans of een hunner zouden
intoneeren (want ik lag krank te bed). Ik antwoordde hun, dat ik dit niet kon doen
zonder order van Roermond. ‘Maar’, zeiden zij, ‘heer POELL zou dat gaarne hebben’.
Dan, repliceerde ik, moest POELL mij eerst hebben komen spreken, en daarom wilt
gij spelen, speelt, maar geenen Te-Deum intoneeren, veel minder met Benedictie,
gelijk gij nog daarbij vraagt. Daarmede gingen die kwanten.
De keus begon, A. GRAVEN werd als agent municipaal

1

CHARLES CLÉMENT ROEMERS was commissaris bij het tribunaal te Maastricht, hij werd in
April door de kiezers van het departement Neder-Maas gekozen tot lid der 500 te Parijs,
Maasg. 1897, blz. 14, Public. 1872 p. 223.
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gecontinueerd; voor adjoint werd gekozen ANT. ROCHUS WILLEMSEN, die bedankte;
daarna THOMAS BLOEMEN, die insgelijks bedankte omdat hij geen Fransch kon. Dan
is gekozen en geroepen WILH. BELLETABLE, apotheker, die het ambt van municipalen
adjoint aangenomen heeft, tot voordeel der burgers en stad. - Als dit gedaan was
hoorde men de trompetten blazen en keteltrommels (pauken) ronken, het signaal
werd door de groote klok gegeven, waarop alle stadsklokken geluid werden. Het
Te-Deum werd gespeeld; de kerk was een straat, doch alles is stil vergaan. - Bij het
uitgaan der kerk heeft de perruquier CASPERS eene aanspraak tot den electeur POELL
gehouden, hem bedankende in naam van het volk voor de genomen moeite, enz.
POELL was daarmee opgezet en zei: ik sta verwonderd dat in dien mensch zooveel
verstand gevonden wordt. En dit was 't slot van al die kaligheden (flauwiteiten), doch
alle burgers waren tevreden over de keus. Nota. Niet een heer der oude Magistraat
is bij de kiezing geweest, ook geen hunner heeft stemmen gehad voor eenig ambt,
als bovengemelde VAN AEFFERDEN voor electeur, maar had bedankt.
24. De drie kerken en kloosters waren door de Franschen geschat: de Kruisheeren
7000 livres, de Annunciaten 9000, H. Geest 6000 livres. De publieke verkoop was
aangekondigd op 23 Maart; van de Minderbroeders was geen mentie gemaakt. De
advocaat (HERMAN GERARD) VAN WESSEM is op dien verkoop geweest en heeft met
den bon van heer (PIERRE) SYBEN, kerk en klooster der Kruisheeren gekocht voor
6000 livres; de bon was van 15000 livres. Eene zuster, Mère ANNE (CLARA) RYVERS,
van Venlo, had zich laten omklappen en heeft ook een bon in stilte genomen, en
daarmee heeft VAN WESSEM ook kerk en klooster der Annunciaten gekocht voor
9000 livres, haar bon was van 10.0001.

1

In het proces-verbaal van den verkoop is het klooster der Kruisheeren aldus beschreven: Une
maison conventuelle provenant des ci-devant croisiers, église, un quartier pour le directeur,
quelques bâtiments, un petit jardin, le tout contenant quinze grandes verges... porté à un
revenu annuel de quatre cent livres, et en capital à huit mille livres. Aan EMMANUEL JOSEPH
LEFEBVRE te Maastricht, voor PIERRE SYBEN, ex-kruisheer te Venlo, voor 6000 livres;
en dat der Annunciaten in de processen-verbaal van schatting en van verkoop: Une petite
maison conventuelle provenant des annonciades de Venloo, église et quelques bâtiments, un
jardin, garni de quelques arbres fruitiers, le tout entouré de toute part d'une muraille et
contenant environ quinze grandes verges. Porté à un revenu de six cent livres et en principal
à douze mille livres. Aan EMMANUEL JOS. LEFEBVRE te Maastricht, als gevolmachtigde van
CLARA RYVERS (mère ANNE) ex-annunciade te Venlo, voor 9000 livres. (Maasg. 1890 blz.
48.)
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Weinig daarna hebben de paters GOOSSENS, MEUFFELS, DAEMEN, ook bons
aangenomen en die voor eene som verkocht tot hun eigen gebruik. Postea latius cum
bonnistis (later meer van de bonnisten). Ook hebben alle religieuzen uit den H. Geest,
CORNELIA en... (MARIA SCHELLEN?) uitgenomen, bons aangenomen tot welzijn van
de gemeente, en POELL heeft er 2 van verkocht te Maastricht aan eene abdij, en heeft
het huis, komende aan de mater MARGARETHA HOMPESCH, 3200 gulden Kleefsch
daarvoor geteld.
Nota. MARIA SIBILLA OHOVEN en ANNA KATHARINA KORSTEN, uit den H. Geest,
hebben buiten pastoors weten een bon voor zich genomen en tot haar eigen profijt
verkocht.
27. had de Prior der Kruisheeren zijn kerk- en klooster voor den bon van den heer
SYBEN bekomen; hij deed den heer HERMANS, die te Leuth woonde, en den heer
GEUSEN, die te Baarlo bij den heer pastoor woonde, binnen (de stad) komen om met
de andere heeren die nog te Venlo waren, kapittel te houden. De Prior stelde voor
de heeren zouden nog bons koopen om de huizen en erven aan te koopen, maar het
unanieme antwoord was: ‘heer Prior gij voorop, dan zullen wij volgen’; deze wilde
niet en zoo de heeren ook niet. En hiermee was het kapittel geëindigd.

April.
Den 1. heb ik van Roermond permissie gekregen om eenen biddag te houden voor
den vrede. Deze had ik
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aangevraagd op verzoek mij gedaan door den president HELDEBEUTEL.
3. was biddag afgeroepen, te beginnen om half 10. De nieuwe municipalen waren
alle tegenwoordig, omhangen met hunne driekleurige banieren, er was extra muziek
en groote toeloop van volk.
8. werd 's morgens omgeklopt dat de altaren, predikstoelen, orgelkasten, enz. in
de gesupprimeerde kloosters 's namiddags zouden. verkocht worden. Bij de
Kruisheeren zijn de altaren enz. verkocht en verbleven aan den heer procurator
HERMANS voor 112 gulden Kleefsch. Bij de Annunciaten is alles verbleven aan
PETER BERNIÈRE en dokter VAN GRIEKEN voor 113 gulden Kleefsch. In H. Geest is
alles ingekocht door IGN. GRAVEN, die het klooster bewaarde, voor 13 gulden
Kleefsch. Voor de Minderbroeders was een arrêté gekomen van niets te verkoopen
tot nader order.
11. was zwaar donderweder, met weinig bliksem, maar aangenamen regen.
21. is de heer SYBEN, kruisheer, te Bruggen over den berg, zijne geboorteplaats,
subiet overleden. Men heeft na zijnen dood een akt gevonden, door hem nog levend
geteekend, waarbij hij aan den heer Prior (JANSSEN, K.) de heeren HERMANS en
GEUSEN, de kerk en klooster, welke hij voor zijnen bon gekocht had, achterliet.
22. kwam de overste van H. Geest mij zeggen, dat de ontvanger POELL voor haren
bon, de kerk, het klooster en 2 huizen gekocht had. Ik antwoordde ‘proficiat mater,
ik bemoei mij met geen bons en geen bonnisten’.
28. werd weer hooi in de Paterskerk gebracht, en in de H. Geestkerk haver.
Mun. Den 1. April begon de regeering der nieuwe Municipaliteit.
4. is gepubliceerd over hazardspelen.

Mei.
Den 1. was er sterk geroep, dat de praeliminairen van den vrede (met Oostenrijk, in
Italië) geteekend waren.
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2. om 12 uur kwam de heele Municipaliteit in corpore aanzeggen dat de vrede
geteekend was; zij verzocht op den 3. een speciale mis met Te-Deum te willen zingen.
Ik gaf consent. Om 12 uur luidden alle klokken, het kanon op de wallen werd gelost,
alsook des avonds om 8 uur. Maar met dit bijzonder geval, dat verscheidene kanonnen
geladen met ballen en steenen gelost werden, die in het Ven gevallen zijn zonder
ongeluk te veroorzaken. Evenwel de pachter van Besjeshof, JAN VAN RENSEN, staande
op het bergske bij zijn huis, had eenen bal van 6 pond, langs zijn lijf gekregen, en
heeft hem 's anderendaags bij den commandant in de stad gebracht. De konstabels,
die op den Lichtenberg, Helpoort, enz., de kanonnen gelost hadden, zijn alle in arrest
gesteld, en na eenige dagen gezeten te hebben, kwamen zij vrij.
3. 's morgens om 5 uur werden de klokken geluid en het kanon gelost. Om half
tien begon de mis, daarna het Te-Deum met de overtrefïfelijkste muziek. Daar was
extra veel volk.
7. waren de acht kwartiermeesters der stad vergaderd om te delibereeren, hoe en
op wat manier dat Pastoor zijn onderhoud kon bekomen. Daarna werd goedgevonden
en verstaan, dat ieder kwartiermeester in zijn wijk zou rondgaan bij iedereen, arm
of rijk, en vragen of ieder gezind was om eene vrijwillige inteekening te doen voor
het onderhoud van den Pastoor en hoeveel zij in 't jaar wilden geven, en alle kwartalen
te betalen. Die voorslag is door de heele Municipaliteit goedgekeurd en zijn in scriptis
daartoe verzocht. Vide in archivis de brieven die ieder kwartiermeester van de
Municipaliteit gekregen heeft, en een gelijkluidende is gelezen in de kerk door de
predikanten van den Zondag. De inteekening is begonnen den 8. en den 6. geëindigd.
De wijk 1, kwartiermeester 114-11-2
M. DE GRUYTER, heeft
voor een kwartaal
ingebracht
2.

wijk, BERNIÈRE (P.)

33-15-2

3.

wijk, CANTERS (Kanters,
Peter Frans)

48-13-0

4.

wijk, BOERS (H. Boers)

51-4-2

5.

wijk, RUTTEN (Ger.
Theod.)

34-11-0

6.

wijk, TER HORST (Ignace) 61-8-0
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7.

wijk, SAX (Jac.)

69-6-0

8.

wijk, WILLEMSEN (W.D.)

47-10-2
p.m.

In het Ven en rondom de stad is gecollecteerd door M. GOOSSENS uit den
Postwagen en JOÊS VAN RENSEN, pachter van Besjeshof, op verzoek der Municipaliteit
den 12. Mei: rogge 11 malder 1 vat 2 spint, aardappelen 4 malder, in geld 32 gulden.
8. 's avonds kreeg de commandant der stad het officieele bericht dat de
preliminairen van den vrede te Udine geteekend waren1.
9. 's morgens om 6 uur werden op zijn orders alle kanonnen gelost en alle klokken
geluid, ook om 12 uur middag, en 's avonds om 6 uur.
Op alle stadspoorten werd aangeplakt, dat den 17. dezer de kerk der Minderbroeders
publiek zou verhuurd worden.
16. De Gardiaan van de Minderbroeders heeft het huis (‘de Druif’) van de weduwe
HEUTZ (thans van firma VAN MEYEL-HURSTJES, op de Moesmarkt gehuurd, zijn met
een klein aantal daarin gegaan en hebben heden daar voor 't eerst gegeten. Daar blijft
niemand slapen dan pater Gardiaan, de dispensier (de leekebroer JOS. VERMEULEN)
en de potveger broeder JAN YSERMANS (misschien is bedoeld ‘potager’, Y. was
tuinman, Hesse Het voorm. Minderbr. klooster 39); daar blijven 2 à 3 bedden ledig
voor de terminarii of gasten, de andere paters houden hun oude slaapkwartieren nog
in de stad. Nota. Geen paters, die bons aangenomen hebben worden geadmitteerd.
Wat zullen die in de cas (de verlegenheid, eigenlijk omstandigheid) zijn!
17. is de kerk der paters publiek op het stadhuis verhuurd; de oud-raadsverwant2
L. BECKERS heeft 20

1

2

Udine is de hoofdstad van 't gouvernement Venetië; te Leoben aan de Mur in 't Oostenrijksche
hertogdom Stiermarken (eigenlijk op 't naburig slot Eckwald) zijn de punten van den te
sluiten vrede vastgesteld; Campo-Formio, een dorp bij Udine, is vermaard door het
vredesverdrag van den 18. October 1797 tusschen Oostenrijk en Frankrijk gesloten.
De Magistraat bestond tot de Fransche revolutie uit 7-9 schepenen en 3 raadsverwanten; de
laatste werden door de gilden gekozen.
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gulden geboden en zij is hem daarvoor toegeslagen.
22. 's morgens om io uur is de arrêté gepubliceerd, dat alle geestelijken de declaratie
moesten doen naar io dagen, ‘van in de Franschen te erkennen de souvereiniteit, en
te beloven gehoorzaamheid en onderdanigheid aan de Fransche wetten’; eene
onmogelijke zaak gelijk daarna zal blijken. (Die de declaratie niet deden zouden
gedeporteerd worden, K.)
24. kwam op dien arrêté eene interpretatie (uitlegging) zoo min aannemelijk als
den arrêté volgens de wet van 7. vendémaire année IV (29 September 1795)1.
29. is de Clergé van Venlo bijeengeroepen op het klooster Mariaweide, om te zien
hoe ieder zich zou gedragen wegens het doen der declaratie. Daar werd geresolveerd
twee gedeputeerden te kiezen om naar Roermond te rijden, om te informeeren hoe
zich de Clergé aldaar zou gedragen. De Rector van Mariaweide (JOÊS VAN DEN
KERCKHOFF) met pater Gardiaan der Minderbroeders (MATH. LEMMERS) zijn gekozen,
en zijn den 30. 's morgens naar Roermond vertrokken. Niemand van Roermond zou
de declaratie doen, dat was alles wat de gedeputeerden meebrachten, en de Clergé
van Venlo heeft zich unanimiter (eenstemmig) aan dat gevoelen gehouden.

Juni.
Den 1. waren de 10 dagen om binnen welke de declaratie gedaan moest zijn. - Op
dezen dag is nog tot 10 uur mis gelezen, maar Donderdag zijnde, is er 's avonds geen
lof geweest, doch wel rozenkrans.
2. heeft niemand van alle priesters mis gelezen, maar de kerk bleef open, ieder
kon komen bidden.
Wijl niemand mocht doopen, is het kind uit den Boerendans naar Velden gedragen
en aldaar gedoopt.
3. zijnde Pinksteravond, is geen mis van iemand ge-

1

De declaratie van 29 September 1795 luidt volgens Hesse Jaarb. blz. 88: Je reconnais que
l'universalité des citoyens français est le souverain, et je promets soumission et obéissance
aux lois de la république. Recueil des lois... en vigueur dans le royaume des Pays-Bas, série
1 t. 3 p. 260.
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lezen geworden. Ieder was in de allergrootste verlegenheid wat men doen zou met
de Pinksterdagen; de een resolveerde (besloot) naar Tegelen te gaan, anderen naar
Blerick, anderen naar Velden. Eindelijk om 3 uur namiddag is een heer BERTRAND,
logeerende en etende op Mariaweide, naar Roermond gereden om te zien wat de
commissaris van het Pouvoir exécutif BERNARDI in 't schild voerde. Deze schreef
aan den pouvoir exécutif PETIT te Venlo (commissaris van het Directoire exécutif
bij het kanton), dat alle priesters die geen fonctionnaire public (openlijk ambtenaar)
waren, vrij konden mis lezen. Deze BERTRAND was tusschen 10 en 11 uur 's nachts
van Roermond weerom; de straten waren vol volk, wetende dat die man, kost wat 't
kost, zoude terugkomen. Als men zijne tijding vernam waren allen in zoover vol
vreugd, dat zij met de Pinksterdagen dienst konden hebben; 's morgens om 5 uur,
had de Pastoor geordonneerd, in de Groote Kerk te luiden om het volk te vermanen
dat er mis zou zijn. Alle zwarte heeren en regulieren, geen fonctionnaires, hebben
mis gelezen, om 6 uur beginnende alle uren een, tot 11 uur inclusief. De hoogmis en
vespers zijn geschied naar gewoonte. Daar was juist op Pinksterdag een lijk, de
weduwe KINNA, dat is stil naar het kerkhof gebracht en begraven.
De twee heeren kapelaans, WARRIMONT en SOETEN, hebben in stilte mis gelezen
op de pastorie, en ik krank zijnde heb die gehoord.
Op Pinksterdag werd terstond door PETIT... verboden de klokken te luiden, wel
kleppen voor korten tijd.
5. op den tweeden Pinksterdag was alles in de kerk als den 4.
15., Sacramentsdag, was van Rome, op instantie van den bisschop van Roermond
JOÊS BAPTISTA ROBERTUS (baron VAN VELDE tot Melroy en Sart-Bomal), een vollen
aflaat voor heel het bisdom gekomen, beginnende 's morgens met zonsopgang en
eindigende denzelfden dag met zonsondergang, voor alle christen-geloovigen die,
gebiecht en gecommuniceerd hebbende, eenigen tijd in de parochiekerk zullen bidden
tot verbreiding van ons H. Geloof.
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Op dezen dag om 5 uur 's morgens werd het tabernakel door den koster opengezet,
er waren altijd aanbidders tot 7 uur 's avonds. Weinige menschen binnen Venlo
hebben den aflaat komen verdienen, omdat geen godsdienst, als biecht hooren enz.,
in 't openbaar kon geoefend worden. De zwarte heeren, van welke niet een biechtvader
was, deden den dienst, ook processie na de mis door de kerk, maar de pastoor, noch
zijn kapelaans mochten daarbij zijn. Er werden geen kinderen meer gedoopt dan op
naburige dorpen; de administratiën van kranken geschiedden bij avond en in 't
heimelijkste zonder koster. De begrafenissen geschiedden stil, het lijk werd in de
kerk gebracht, de zwarten lazen de mis en dan werd het lijk ‘sine luce, sine cruce’
(zonder kaars, zonder kruis) naar het kerkhof gebracht.
27. om 1 uur namiddag kwam met den heer rector van Mariaweide bij ons de
commissaris du Pouvoir exécutif PETIT (directoire exécutif près de l'administration
municipale du canton de Venlo) brengende een brief aan mijn adres, ingesloten zijnde
in den zijnen, geschreven door den vicaris-generaal van Roermond, M.A. SYBEN,
meldende dat de wet van 7 vendémiaire (29 September 1795) te Parijs herroepen
was, dat geene declaratie moest gedaan worden. Het Te-Deum was te Maastricht
gezongen den 25., te Roermond den 26. en zou den 28. te Venlo gezongen worden.
28. werd de solemneele mis gezongen, met groot muziek, door den heer kapelaan
WARRIMONT en na de mis werd het Te-Deum geïntoneerd door den Pastoor.
Nota. Op dien dag was het ‘fête d'agriculture’ bij de Franschen; er werd driemaal
de groote klok geluid, van 8-9, 12-1 en 5-6 uur.

Juli.
Den 1. vernomen hebbende dat de predikanten, schoolmeesters, enz. der
gereformeerde gemeente te Venlo bij request in Den Haag betaling bekomen hadden,
zoo heb ik mij per brief aldaar geadresseerd aan den agent J.A. KEUCHENIUS, met
verzoek of informatie, of
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dienzelfden weg voor mij niet zoude open zijn om mijne betaling te bekomen.
13. bekwam ik antwoord van den agent: ‘Uwe zaak is rechtvaardig’; hij zou een
request presenteeren met kopie van het getroffen akkoord met de Staten anno 1794.
14. zijnde de dag van het begin der Revolutie, werd tweemaal het kanon gelost en
is tweemaal geluid.
20. werden door de Franschen de klokken uit den toren der Kruisheerenkerk gedaan
en weggevoerd naar Luik, een Waal had die alle gekocht voor 6 stuivers Kleefsch
per pond.
Mun. Den 21. kwam PONSART, van de compagnie MULLETIER, om de klokken der
gesupprimeerde kloosters in ontvangst te nemen, en vroeg 't eerst die der Recollecten,
maar de Municipaliteit weigerde, op grond dat het Departement den 28. Maart jl. dit
gebouw aan den cultus had afgestaan.

Augustus.
Den 3. is de heer JACOBUS VAN BEERS gekomen tot mijne assistentie.
26. kreeg ik eenen brief van den heer vicaris-generaal SYBEN met de kopie van
eenen brief van den commissaris HARTMAN, hem te Roermond geïntimeerd
(gerechtelijk beteekend), met order dien brief te communiceeren aan alle geestelijken.
Deze brief van HARTMAN behelsde, dat alle geestelijken, zoo regulieren als seculieren,
de declaratie moesten doen van de wet van 7 vendémiaire année IV. Dezen brief heb
ik op order van den vicarius aan alle geestelijken van Venlo doen communiceeren
door onzen koster, 's namiddags op denzelfden dag dat ik hem ontvangen heb.
23. is overleden zuster MARIA CECILIA HUBERS, van Venlo geboortig, vicaresse
der gesupprimeerde Annunciaten alhier, wonende op de Parade bij juffrouw HUBERS,
alwaar zij door kapelaan SOETEN heimelijk is bediend geworden, en in de Groote
Kerk met vollen opzang door ons begraven, want wij deden weer dienst, na die goede
tijding dat te Parijs alles in orde was.
27. heeft alle dienst opgehouden, zelfs het lof (het was Zaterdag) is niet gehouden.
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28. dag die bepaald was dat er eene processie uit de stad naar Kevelaer zou gaan,
zoo is deze met troepen uitgetrokken, om 5 uur, opdat alle pelgrims te Straelen zouden
komen mis hooren, alwaar de twee heeren, SOETEN en VAN BEERS, missen gelezen
hebben. In onze stad is dien dag geen mis gelezen, maar wel de H. rozenkrans om 7
uur, om 10 uur en te 2 uur, door den (Franciscaner leeke-)broeder LEONARDUS
STROUCKEN (die als kleermaker zijner medebroeders diende, Hesse Jaarb. 89) en 's
avonds te 7 uur door burger MATHIAS BOECKX, In die week is alle dagen de H.
rozenkrans gebeden 's morgens om half 6, te 10 uur, te 2 uur en 's avonds.
31. zijnde Donderdag, heeft de zangmeester met zijn choralen (koorknapen) het
lof gezongen, met den orgel.
Mun. Den 6. is gepubliceerd betreffende het aanwezig zijn van twee razende honden.
Nog niet genoemde namen van religieuzen te Venlo die bons genomen hebben:
26 Maart JEANNETTE WAMPERS, ANNA HOMMEN uit 't klooster van den H. Geest;
31. Maart de Kruisheeren JEAN FRANS RICHARDT en FRANS ANTOON VERMEULEN;
25 April MARIA AGNES AARNOLDTS, ANNA GERTRUIDA DRIESSEN, FRANçOISE
SCHEEN, uit den H. Geest; 27. April de Recollect BERNARD DAEMEN en de Annunciate
BARBARA HANGS; 11. Juli de Kruisheeren prior MARTINUS JANSSEN, de subprior
M. ESSER, W. CANTERS, G. HERMANS, J.P. GEUSEN en J. THIJM; 27. Juli THEODOR
DUNICHY, Kruisheer leekebroeder; 13. Augustus de Annunciaten MARIA AGNES
MONS, MARIA CATHARINA GAELEN, MARIA HENDRINA VAN KALDEKERKEN, MARIA
ALDEGONDA DUNGELHOEFF, MARIA ANGELINA TITULAER, MARIA JOZEFINA
HERMANS, MARIA CLARA VAN DER HOEVEN, MARIA BORGS, CHRISTINA
HILLEBRAND, LOUISE SMITS, FRANCISCA BOOTS, MECHTILDE HEISER en JOANNA
GILEN, benevens de leekezusters LUCIE HAENEN, ODILIA HESPES en IDA HEINES;
18. Augustus JEAN W. WEYCKMANS uit 't klooster St. Elisabeth (Nunhem). De bons
werden genomen om geannexeerde goederen hier (Vissershof, e lf huizen, enz.) of
elders aan te koo-
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pen, of om te dienen voor verder levensonderhoud.

September.
Den 2., zijnde Zaterdag, zette de koster het tabernakel open, de koorknapen zongen
het Tantum ergo, het Allerheiligste werd door eenen misdienaar geturificeerd
(bewierookt), men zong de gewone lofzangen, daarna den Genitori en dan deed de
koster het tabernakel weer toe.
3. Zondag, werd om 10 uur het Tantum ergo gezongen, met muziek; daarna werd
de heele rozenkrans gebeden; dan de litanie van O.L. Vrouw gezongen in drie partijen.
De vespers zijn solemneel door den zangmeester en eenige burgers gezongen om 2
uur, cum expositione SS. ut ante (met uitstelling van het Allerheiligste als te voren);
daarna de Completen, en ten slotte werd de rozenkrans gebeden.
16. werd de arrêté gepubliceerd dat de declaratie1 door de geestelijken moest
gedaan worden.
22. was het Fransche Nieuwjaarsdag, alle klokken werden dezen dag driemaal
geluid, niets anders.
23. werd omgetrommeld, niemand mocht op straat komen zonder nieuwe kokarde,
op amende.
27. werd ieder door den omroeper gewaarschuwd, niemand moest zich
verschrikken, het kanon zou driemaal gelost worden; den 28. heb ik maar drie kleine
schoten gehoord; waarom dit was, wist men niet.
29. werd aan broeder STROUCKEN door de Municipaliteit verboden geen rozenkrans
meer voor te bidden, noch de kinderen te instrueeren.
30. mocht de doodschel niet meer omgaan; waar een lijk in huis was mocht geen
doodbord meer aan de deur staan; alle kruisen op het kerkhof als elders moesten
weggedaan worden. Op het kerkhof zijn de steenen kruisen alle plat in den grond
gelegd; alle beelden

1

De declaratie was 5 September veranderd door een eed, luidende: Je jure haine à la royauté
et à l'anarchie, attachement et fidélité à la République et à la Constitution de l'an III. Dasris
Hist. du diocèse... de Liège, 1724- 1852, IV p. 37, Hesse Jaarb. 90.
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die in den muur der huizen of op de hoeken der straten stonden, moesten uit de oogen
weggenomen worden.
Op dezen dag kwam ook president HELDEBEUTEL mij zeggen, dat als de eed door
de geestelijken niet gedaan werd, al hunne goederen geconfisqueerd zouden zijn en
door de Franschen aangeslagen.

October.
Den 2. heb ik mijn beste meubels ergens bij goede burgers verzekerd.
12. bracht WILLEM OFFERGELDT van de Municipaliteit eenen arrêté om den eed
te doen.
16. werd uitgetrommeld dat geen klokken meer mochten geluid worden, en dat er
geene uitwendige teekenen van godsdienst mochten gezien worden.
's Avonds is een commissaris gekomen om alle geestelijke revenuën op te nemen.
19. kwam men mij afvragen wat mijne revenuën waren en wie die betaalde, en of
ik geene landen of panden bezat; toen heb ik, in scriptis alzoo gevraagd zijnde,
geantwoord met deze woorden: ‘De Pastoor van Venlo had voor zijn onderhoud een
derde deel der groote tienden rondom Venlo en 50 ducatons; voor welke som, niet
genoeg zijnde, hij augmentatie van competentie gevraagd heeft aan de Staten van
Holland, welke hem bij akkoord is toegestaan, te weten 1800 gulden Kleefsch, de
50 ducatons daarin begrepen; dat ik van den ontvanger MILLIARD in Maart 1795
ontvangen had eene som van 1461 gulden 18 stuivers 3 deniers (bedoeld is 10 Maart
1796, over 1795) voor éen jaar, de 50 ducatons daarin niet begrepen. Dus dat (ik
van) de Republiek moest hebben 2 jaren betaling en 150 ducatons’. Met dit papier
is de kwant vertrokken.
21 was het groote lijkstatie van den overleden Franschen generaal HOCHE, die
omtrent Koblenz (den 18. te Wetzlar) gestorven was. Om 8 uur 's morgens werd het
kanon van de wallen gelost, en van tijd tot tijd een schot, tot middag toe.
28. omtrent half 2 arriveerde van Roermond op Mariaweide Zijne Eminentie van
Mechelen (kardinaal JOHAN HENDRIK VAN FRANKENBERG, zie ook Maasg.
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1888 blz. 17); hij werd geëscorteerd door 6 chasseurs en 2 gendarmes, met eenen
onderofficier in den koets bij hem. Zijne Eminentie was door eenen arrêté van het
Directorium gedeporteerd over den Rijn, om den eed geweigerd te hebben. Hij nam
het middagmaal in de Weide, en om 4 uur is hij vertrokken naar het Zand bij Straelen
met 2 gendarmes en den onderofficier. Zijne Eminentie heeft den 6 chasseurs ieder
2 kronen gegeven en hen bedankt. De heer WARRIMONT heeft Zijne Eminentie gaan
complimenteeren, hetgeen zeer aangenaam was; ik was impotent wegens een kwaad
been.
29. is Zijne Eminentie uit het Zand vertrokken naar Kevelaer, na het eten op Nieuw
Klooster, alwaar hij den 30. rustdag heeft gehouden, en is den 31. vertrokken naar
Emmerik, eerste stad van Pruisen over den Rijn; aldaar verblijft Zijne Eminentie bij
den gevluchten bisschop van Roermond in hetzelfde hotel. (Zie Maasg. 1888 blz.
18.)
31. hoorde men dat te Udine de vrede tusschen den Keizer en de Republiek
getroffen was1.
Mun. Den 2. droeg de Municipale Administratie van het kanton haren president J.G.
HELDEBEUTEL op, om te Maastricht alle bons of recepissen van alle gemeenten des
kantons in te wisselen tegen mandaten, welke kunnen dienen tot betaling van
contributie, benevens andere hangende zaken.
Denzelfden dag werd gepubliceerd, dat 's avonds na trommelslag aan militairen
niet meer mag vertapt worden.
3. is bij het uitvoeren der wet van den 28. September 1795, art. 37 sectie 3, door
ingezetenen verklaard, dat die der sectiën Gouden Berg, Lichtenberg en Italië, voor
de uitoefening van hunnen eeredienst de St. Mar-

1

Te Campo-Formio in de Venetiaansche provincie Udine, werd 17 October de vrede gesloten,
waarbij BONAPARTE de Belgische provinciën, benevens Milaan, Mantua en den linker
Rijn-oever bedong voor Frankrijk, terwijl Oostenrijk daarentegen Venetië bekwam, benevens
Lombardije tot aan de Etsch. Bruin II 629.
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tinuskerk verlangden, die der sectie Groote Beek de kerk van Mariaweide, de oude
lieden de kleine kapel in hun huis, de protestanten de kerk in de Gasthuisstraat, de
bewoners van den bantuin de kapel aan Genooi.
Den 4. was door het Departement de opbrengst voor het kanton Venlo vastgesteld:
voor het personeel en het mobilair, inbegrepen 25 centimes opcenten, op 18496
livres; de grondbelasting, incluis 15 centimes surplus, voor Venlo en bantuin 8603,
Beesel 5900, Belfeld 2032, totaal 16537 livres. Venlo telde toen 810 huizen, de
bantuin 997. Het patentrecht bleef.
10. is gepubliceerd, dat na 10 uur 's avonds niemand op straat mag verschijnen
zonder licht, schuiflantaarns zijn verboden.
Op dien dag werden ook alle permissies om wapenen te mogen dragen, ingetrokken.
Den 14. werden de artikelen der wet over het verbod van luiden der klokken
voorgelezen.

November.
Den 1. hebben de président HELDEBEUTEL en de agent municipal GRAVEN hun
demissie uit Parijs gekregen,
4. kwam bij mij de ontvanger van de nationale domeinen met order van het
Departement der Neder-Maas (hetgeen mij pro governo geïnsinueerd was); hij vroeg
de registers van mijne revenuen. Ik antwoordde: ‘'k heb geen registers noodig, en
heb ook geene, wijl ik eenen vasten trek heb van de Staten van Holland, 1800 gulden,
die mij nu niet meer van Holland, noch van de Franschen betaald worden; hij kon
alles gaan onderzoeken bij de Municipaliteit, en morgen met de municipalen bij mij
komen.
5. om half 11 kwamen de municipalen BELLETABLE met den griffier SYBEN en
den Franschman; een procesverbaal werd gemaakt, de pastoor bezat niets als die
1800 gulden, en dit proces-verbaal werd door de municipalen en den griffier
onderteekend. Hiermee vertrok die tweede kwant.
11. Op Martinus' feestdag kwam een arrêté om de Groote Kerk te sluiten. Te half
5 werd hij gepubliceerd, en
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daarna hebben de kerkmeesters de sleutels aan den municipaal BELLETABLE
afgegeven, latende alle sieraden op de altaars, maar vóor het sluiten droeg ieder der
burgers al wat uit de kerk weg.
Mun. Den 2. is bekend gemaakt, dat de pachten, tot hieraan in natura betaald, voortaan
in klinkende munt moeten voldaan worden.
4. De ontvanger der registratie en domeinen, die den pastoor om de registers der
revenuën kwam vragen, heeft verklaard, dat het pastoreele huis aan de gemeente
toebehoort.
17. is gepubliceerd, dat op de nieuwe passen van reizigers, de naam waarheen zij
gaan moet vermeld worden.
22. De verdeeling der grondbelasting is gewijzigd: voor Venlo en bantuin 11467,
Beesel 4103, Belfeld 966, totaal 16537 livres. Het terrein van de Kruisheeren was
113 ½ arpents (morgen van 100 vierkante roeden), 13 ½ verges (roeden) en 16 voet;
dat der Annunciaten 102 ⅛ arpents, 25 verges en 16 voet; van 't H. Geestklooster 28
¼ arpents, 15 ¼ verges en 19 ½ voet.
27. Een besluit gelast dat, wil men de coupons van de emprunt forcé (zie 25 Sept.
1796) in eene andere gemeente uitgeven, deze eerst aan die municipale administratie
moet vertoond worden om haar visa er op te stellen.

December.
Den 10. is order gekomen de wallen moesten gedesarmeerd worden, de kanonnen,
affuiten enz. werden al naar het arsenaal gevoerd. Dan zijn van tijd tot tijd kanonnen,
poeder, ballen en affuiten naar den Rijn en elders verzonden.
Terwijl alle kerken gesloten waren is de rozenkrans in vele burgerhuizen gebeden,
en wel bijzonder in het huis van MARTINUS VAN DER SANDEN, meester kleermaker,
bij wien het beeld van den H. Martinus in de kamer geplaatst was, alwaar veel licht
ontstoken en loffelijk gebeden werd.
Verder is er niets meer voorgevallen. Finis anni,
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ast non miseriae! (einde van het jaar, maar niet van de ellende!)
Mun. Den 16. is op eene aanvraag geantwoord, dat geen émigrés (uitgewekenen) in
het arrondissement zijn.
20. is de kanonnier PETIT van het 7. regiment benoemd tot speciaal commissaris
om de meubelen en goederen der burgers, kerkfabrieken, gestichten en geestelijken
op te nemen.
Aanvragen tot vestiging in 1797: 31 Januari JAC. VERWINS voor oprichting eener
branderij, 21 Februari ANTOON BOURS verkoop van bier, 28 Maart J.L. CRESPEN
verkoop van bier, J.M. FRITSCHY expeditiezaak, M.A. SYBEN kleinhandel in wijn,
2 September JEAN JANKNECHT commissionnairszaak.
Jachtpermissies zijn in 1797 uitgereikt aan: gebroeders RICHARDT, C.H. JUNCKERS,
A.E.J. MOOREN, J.C. VAN DEN VAERO, S., B.P.A. en J.H. van den MORTEL, POELL,
rector van Mariaweide VAN DEN KERCKHOFF, ARNOLD GRAVEN, P. BERNIÈRE, J.E.
CONRAETZ, J.B. DE LAER, LOUIS HAUTEPENNE, A. en M. TIMMERMANS, W.
BELLETABLE, W. VAN OEYEN, W. NOOTEN, J. GERAEDTS, PARFAIT, F.H.
WASSENBERGH, P. SCHERCKENS, H. RUYS, AND. MISDOM, A. MESSEMAECKERS,
THEODOR SCHULDRES, SOPLAINE, alhier, G. VAN DEN BROEK te Reuver, FRANS
BONGARTS en WILLEM VAN WASBEEK te Beesel.

Januari 1798.
Annus Domini.
Den 6. kreeg ik een brief om de grondcontributie van huis en hof te betalen: 36-4-6
deniers; den 8. heb ik door den heer WARRIMONT laten betalen aan JACOB SYBEN.
12. werden de winkels door den municipaal BELLETABLE, commissaris PETIT en
drie kommiezen gevisiteerd of zij geen Engelsche waren hadden.
18. 's avonds arriveerde een commissaris van Maastricht, PETIT genaamd, gewezen
Benedictijn van St. Maur, priester enz.; deze was gelast om mij den eed af te vragen
eene...
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19. om 11 uur kwam hij bij mij met den municipaal BELLETABLE, hij toonde zijne
commissie en vroeg: Doet gij den eed? Ik antwoordde, ziende naar de lucht, ‘il fait
beau temps’ (het is schoon weer). Hij wel merkende wat er gaande was, zei: gij moet
hier terstond al de registers van revenuën van U en van de kerk afgeven. Ik antwoordde
registers van revenuën heb ik niet, omdat ik alle jaren totdat wij Fransch geworden
zijn, mijn betaling heb gehad van Holland, te weten 1800 gulden, en nu niemendal
meer. Wat aangaat de kerk of haar revenuën, de kerk raakt mij niet, deze heeft
provisoren, die haar bestieren. Hierop werd een procesverbaal opgesteld, dat ik dit
gedeponeerd had, en ik en de municipaal hebben het proces onderteekend. Hierna
werd mij nog gevraagd of ik geen effecten, de kerk toebehoorende, in mijn huis had.
‘Neen’, was het antwoord, want had niets. Dan zei hij mij aan binnen 5 dagen mijn
huis uit te moeten zijn.
Des namiddags werden de vicarii of getijheeren door den koster bij den heer VAN
OEYEN, syndicus (leider der financieele zaken) derzelve, geroepen, alwaar de
commissaris aan ieder van hen zijn registers afgevraagd heeft, alsmede het register
der inkomsten van de getijheeren. De syndicus heeft terstond het register afgegeven,
alsook ieder vicarius.
Om 3 uur is de commissaris gekomen naar de Groote Kerk, hij heeft daar den
inventaris opgesteld van alles wat hij in de kerk vond; dit deed hij naar de sacristie
dragen, die hij alsdan verzegelde.
20. 's morgens inventariseerde hij nog in de kerk en ook na den middag.
22. hebben alle vicarii weder bij VAN OEYEN moeten compareeren en een
proces-verbaal onderteekenen.
23. dag waarop ik mijn pastoreele woning moest verlaten, ben ik om 2 uur
namiddag met de koets van WILLEM SCHAFFERS naar de Peperstraat gereden bij
PETER MINGEN, blauwverver, bij wien ik eene kamer gehuurd had, per maand 8
gulden Kleefsch voor mij, een voor den heer kapelaan WARRIMONT, en voor de
meisjes. De heer SOETEN was gelogeerd bij den heer kapitein STEINS-BISSCHOP op
de Vleeschstraat. De heer

J. Chr. van Postel, Het dagboek of De kroniek

159
VAN BEERS was ingekwartierd bij den heer kapitein VAN RHIJN in de Gasthuisstraat,
hebbende vrije tafel enz.
24. arriveerde een arrêté, de parochiale kerk moest opengedaan worden; 's anderen
daags om 11 uur werd deze gepubliceerd.
25. waren alle meubelen uit de pastorie, men vond er niets als de vier muren; dan
heeft de heer WARRIMONT de sleutels van het huis om 11 uur naar 't stadhuis gedragen;
's avonds werd er een gardien gesteld, WILLEM HUTGENS.
27. werd na middag de Groote Kerk open gedaan, maar niet de sacristie; dan heeft
men nog denzelfden avond de H. Rozenkrans daarin gebeden.
Dien dag kreeg ik eenen brief van PETIT, door den bode SÖMMERING, behelzende
dat hij geïnformeerd was, dat ik van zin was den eed af te leggen, dat ik mij zou
begeven naar het stadhuis om hem te doen. Alle zwarte heeren hebben denzelfden
brief gekregen, maar niemand is gecompareerd. Alles was valsch.
28. werd omgetrommeld dat den 29. de vrijheidsboom zou geplant worden, alle
winkels moesten gesloten zijn en ieder moest 's avonds zijn huis illumineeren.
29. Om 9 uur 's morgens werden verscheidene kanonnen gelost; om 10 uur trok
het heel garnizoen in wapens naar de markt. Daar werd een jonge eiken heester
geplant. De goede Franschgezinden droegen met hun handen aarde op den wortel en
bijzonder de molenaar VERZIJL. Om dat alles verder te beschrijven, daartoe was de
omstand veel te kaal (weinig beteekenend). Om 6 uur 's avonds begon de illuminatie,
ieder deed al wat, maar het patershuis op de Moesmarkt was het netste. Bij den
molenaar VERZIJL brandden over de 100 kaarsen; in de kamer was ook een
vrijheidsboom, waar de kinderen om dansten. Ita audivi (zoo heb ik vernomen). Alles
is gedurende den nacht (er was bal) stil vergaan.
30. Omtrent den middag werd omgetromd de burgers werden bedankt voor de
treffelijke illuminatie.
Mun. Den 17. werd de oproeping tot het examen voor het lager onderwijs
gepubliceerd.
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23. dat de Fransche sols (koperen 5 centimes) moesten aangenomen worden tot ¼0
van het bedrag.

Februari.
Den 8. kwam de griffier SYBEN mij aanzeggen ik moest alle doop-, trouw- en
doodregisters afgeven, hij zal die door eenen stadsbode laten halen.
10. omtrent 10 uur kwam de bode MATHIJS LENDERS de registers halen; 'k vroeg
een regu, welke hij ook gebracht heeft (in archivis).
De kwartiermeesters, zijnde vergaderd geweest om den omgang van het vierde
kwartaal voor den pastoor op te halen, hebben aldaar geresolveerd, dat wegens
omstandigheden het hun onmogelijk was dit te doen; dit kwam de commissaris M.
DE GRUYTER mij zeggen, doch zij zouden zorgen om toch iets te brengen.
Na middag werd omgetrommeld, dat alle kruisen van de kerken en torens moesten
afgenomen worden binnen de decade, of dat alle gebouwen zouden vervallen aan de
natie.
11. heb ik door den bode JOZEF LENDERS eenen personeelen contributie-brief
ontvangen, alsook de heer WARRIMONT, zonder taxaat wat men geven moet. De
heeren SOETEN en VAN BEERS hebben geenen gekregen.
12. stond overal mijne pastoreele woning tegen den 15. dezer te huur aangeplakt.
15. 's morgens om 10 uur werd zij op 't stadhuis publiek aan den meestbiedende
verhuurd. De heer SERVAAS VAN DEN MORTEL zou het huis voor de heeren gehuurd
hebben, het mocht zoo hoog gaan als het wilde; maar gehoord hebbende, dat 's avonds
te voren nog een arrêté gekomen was, dat geen geestelijken hunne huizen mochten
bewonen, zoo heeft hij opgehouden met hoogen, en het huis is verbleven voor 375
livres 's jaars aan den commissaire van het meel ATGIER; of hij het zal bewonen is
te zien, hij heeft... en het... is gedaan.
17. is de kerk van Mariaweide ook open gedaan, mits deze niet aliëneerd
(vervreemd) was, en dat de kerk toebehoorde aan de sectie van de Beek.
Mits geen burger de kruisen van de torens wilde
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afdoen, hebben 2 Fransche kanonniers dit aangenomen te doen voor 2 louis, te betalen
door de Republiek.
21. werd het kruis van den H. Geesttoren door die afgedaan; het kruis losgemaakt
zijnde, lieten zij het vallen op het dak, tot groote schade van hetzelve.
22. op den Minderbroederstoren op dezelfde wijze.
24. kwam een gerucht dat vrij droef was om te hooren: alle geestelijken moesten
den eed doen of zouden gedeporteerd worden over zee. Dit kwam van het stadhuis,
door den gendarme municipaal. Op waarschuwing van goede hand zijn de drie heeren:
WARRIMONT, SOETEN en VAN BEERS, den 25. kort voor middag de Maas overgegaan,
naar Blerick (Pruisisch gebied). De andere zwarten (niet alle) hebben ook de stad
verlaten.
27. werd 's morgens rondgetrommeld niemand zou zich verstouten heeren die
dienst deden te affronteeren of te beschimpen, op zwaar amende en 2 jaren prison.
Denzelfden dag hebben twee kommiezen van Roermond, met order van het
Directorium, zooals men zei, met de gewapende macht het huis van RECEVEUR bezet,
en hebben 56 deel (stukken), alle lakens, op eene kar geladen, medegenomen naar
het Fransch kantoor (te Roermond?); negotie die geschat is op 6000 rijksdaalders. Bij TILLEMANS, koopman, hetzelfde, maar hoeveel weet men niet.
's Avonds hebben 3 Minderbroeders den eed gedaan: CUPPERS, MULDERS en
GOOSSENS.
28. hebben CUPPERS en GOOSSENS op Mariaweide om 7 uur mis gelezen. Pater
MULDERS heeft om half 10 mis gelezen in de Groote Kerk, de Municipaliteit met
hun bandelier omhangen, was daarin.
's Avonds hebben drie zwarte heeren (vicarissen, beneficianten der Groote Kerk)
den eed gedaan: WILLEMSEN, VAN LIN en VAN OEYEN, met restrictie (voorbehoud)
van geenen dienst te moeten doen. - Hierop zijn nog gevolgd: DUNGELHOEFF, gewezen
Kruisheer te Maastricht, zijn broeder (PETER † 24 Januari 1814) gewezen Carmeliet
uit 't convent te Mechelen, en onze kruisbroeder JOÊS. RICHARDT. Deze zei: ik doe
den eed, 't is mij evenveel of er een koning is of een
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hansworst in Parijs! 3 zwarte 3 grauwe 3 koppelen!
Mun. Den 9. moest ieder binnen 24 uren zijn vermogen aangeven. - Den 12. werd
de kiezerslijst opgemaakt.

Maart.
Den 1. is de oude VAN GEMMEREN door pater G....... in de koorkap aan de kerkdeur
afgehaald; als de mis zou beginnen ging zeer veel lijkvolk de kerk uit.
Denzelfden dag werd omgetromd, dat niemand zich moest verstouten van
geestelijken, die aan deportatie onderhevig zijn, te huisvesten, op poene van zelf
gedeporteerd te worden. Dit bracht veel vrees, maar alles onderzocht zijnde, waren
maar alleen die geestelijken daaraan onderworpen, die om een misdaad aan de
deportatie onderhevig waren.
3. zijnde Zaterdag, heeft PETIT de drie zwarte heeren gaan aanzeggen, zij moesten
morgen in de Groote Kerk mis lezen. Hier lag hun restrictie en zij durfden niet
weigeren!
4. zijnde Zondag, heeft heer VAN LIN om 6 uur mis gelezen in St. Marten, om 7
uur pater CUPPERS, dan pater MULDER, heer VAN OEYEN, de twee DUNGELHOEFFS,
maar JAN RICHARDT is niet gezien. Om 10 uur deed pater G....... de hoogmis. 's
Morgens bij het openen der poorten ging veel volk naar Tegelen en naar Blerick,
zonder dat zij aangehouden werden. Maar om 8 uur waren twee gendarmes aan de
brug, die alle menschen naar de stad joegen, en verscheidene werden naar de
hoofdwacht gebracht, maar na korten tijd kregen zij een briefke van PETIT en konden
gaan waar zij wilden.
Op den weg naar Tegelen, aan den Roskam (Stevenshuisje) lagen ook twee
gendarmes, zij dreven veel volk weerom, onder anderen den landrentmeester (mr.
EDMUND) RUYS; deze werd door hen aangehouden, zei dat hij ging wandelen. Alsdan
vroegen zij hem zijn pas (paspoort), waarop hij zei om te wandelen geen noodig te
hebben, en ging door naar Tegelen. Maar
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thuis komende is RUYS naar de Municipaliteit gegaan voor een pas om buiten de
stad te gaan wandelen. Men antwoordde dat hij die niet noodig had. Ja wel, zei RUYS,
want twee gendarmes hadden hem op den Tegelschen weg aangehouden en naar zijn
pas gevraagd, en hij pretendeerde te weten of zij order hadden om het volk aan te
houden en wie die orders gegeven had. De gendarmes werden op 't stadhuis geroepen
en gevraagd, wie hun die orders gegeven had. De onderofficier, zeiden zij. Den
onderofficier werd gevraagd van wien hij die order had. Deze zei: van PETIT. PETIT
loochende dit en de een stak het op den anderen. RUYS wilde satisfactie hebben, en
hoe de zaak zal afloopen moet men zien.
Nog een ander historie op denzelfden weg. Vijf gezette mannen hadden eenen
dikken kluppel tusschen hunne kazak gestoken. Komende aan den Roskam, werden
zij door twee gendarmes teruggedreven. Die 5 vroegen naar hun order. De gendarmen
trokken den pallas (ruitersabel) ‘dat zijn onze orders’. Toen trokken die 5 hun stokken
uit en zeiden ‘dit zijn onze orders’. Maar de gendarmes staken den pallas in en gingen
in huis. Daarmee was de comedie uit.
Het was den 4. een heel schisma, zelfs tusschen man en vrouw, meesters en
dienstboden, velen gingen niet naar de missen, anderen bleven thuis, weer anderen
gingen buiten de stad; men kreeg geen boeren in de missen.
5. trok namiddag een commando van 9 gendarmen buiten over de Maas; ik was
in groot achterdenken.
6. Om 12 uur 's middags kwamen zij binnen, zonder dat men iets wist van hun
vertrek waarom. 'k Heb den 7. vernomen dat een geestelijk heer van Roermond, ook
beneficiant in de parochie Oirlo, en daar zijnde, was verklapt van zilveren kelken,
ornamenten, enz. verborgen of getransporteerd te hebben uit de kathedraal. De
gendarmen meenden dien heer te Oirlo te vinden, maar was daar niet, zij zijn toen
onverrichter zake teruggekomen.
7. is van het Directorium te Parijs gekomen, dat bij verandering van de
Municipaliteit dokter HERCKENRATH
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president was, ALOYSIUS VAN BAERLE agent municipaal, en advocaat RICHARDT
adjoint municipaal. Voormiddag kwam VAN BAERLE op het- stadhuis om geïnstalleerd
te worden, maar hij moest wachten tot den 12. dezer.
10. werd een plakkaat gepubliceerd, waarin ieder verzocht werd te contribueeren
voor giften, om Engeland bij eene landing te verdelgen.
11. Zondag, ging veel meer volk dan ooit naar Blerick en Tegelen, men zag niet
een gendarme.
De dienst in de Groote Kerk werd verricht als gepasseerden Zondag, zonder
sermoon; er was niet veel volk in als de Franschen en mannen die anders niet veel
naar de kerk gingen.
12. om 10 uur voormiddag kwam de bode SÖMMERING met eenen brief van de
Municipaliteit voor den heer WARRIMONT. De inhoud was:

Venlo 22 ventôse Vle année (12 Maart 1798).
Aux citoyens ci-après désignés.
Je vous invite, citoyens, d'apposer votre signature sur la présente, pour
certifier votre présence à Venlo, et vous mettre à l'abri d'être porté sur la
liste des émigrés. Salut, fraternité.
WARRIMONT vicaire

TONNAI ex-Recollet

SOETEN vicaire

ENGELEN ex-Recollet

BEHET vicaire

LACKERVELT ex-Recollet

GRAVEN bénéf.

JUNCKERS ex-Recollet

ZORSA bénéf.

LEMMERS ex-Recollet

Dit zijn de namen die op den brief geschreven waren.
12. is HERCKENRATH en VAN BAERLE geïnstalleerd, maar RICHARDT heeft zich finaal
bedankt.
13. kwamen veel geestelijken binnen.
Dien dag is de inventaris opgemaakt binnen het convent Mariaweide
(Wittevrouwen) en aangezegd dat den 17. alles moest geruimd zijn.
14. arriveerde de heer WARRIMONT binnen Venlo; item de heeren SOETEN en VAN
BEERS, uit Blerick.
17. is de sacristie der Groote Kerk geopend geworden door den fameuzen
Benedictijn PETIT, die ze toegezegeld had. Alle altaars werden weder opgesierd.
Op dien dag hebben verscheidene ouderlingen der stad een brief van de
Municipaliteit ontvangen, waardoor zij verzocht werden om den 20. dezer om half
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10 's morgens te compareeren, wijl op dien dag gerepresenteerd zou worden, dat in
die ouderlingen de souvereiniteit des volks gelegen was (fête de la vieillesse).
18. zijnde Zondag, was alles gelijk voor acht dagen, uitgenomen dat een der paters
die den eed gedaan hadden, de hoogmis gehouden en gepreekt heeft, met toeloop
van veel nieuwsgierigen. ‘Obedite praepositis vestris’ (gehoorzaamt aan uwe
overheden) was zijn onderwerp.
Nota. Deze pater is een bekende dwarsdrijver, die nooit of zelden met zijne oversten
heeft kunnen overeenkomen, noch met zijne confraters; hij is een kwant die van
overlang, eerst de bons heeft aangenomen en die voor pensioen voor zich zelf verkocht
heeft, waarom hij ook uit de samenwoning met de andere religieuzen gesloten is, hij
woont op een kamertje met eene huishoudster, een weduwe. Hij is, eer hij den eed
gedaan heeft, door Zijn hoogw. JOÊS BAPTISTA ROBERTUS, bisschop van Roermond,
gesuspendeerd van biechthooren en prediken, en niettegenstaande hoort hij biecht
en doet alle pastoreele functiën.
19. zijn 's morgens voor 6 uur de religieuzen stil uit Mariaweide gegaan, zonder
militairen, ieder ging naar zijn besteld logement. De kranken en impotenten zijn met
de priorin en twee zusters daar gebleven om de kranken op te passen.
20. op de gestelde uren kwamen de verkozen ouderlingen naar het stadhuis, te
weten: HEYTHUYSEN, BERNAERTS, CLAESSEN, HERMANS, SPETTEL, STROUCKEN,
SCHONCKEN, FONTEIN, VAN LIEBERGEN, LINA, NONNENBERGH, BERNIÈRE, CONINX,
PICCARD en CHEMIN, met drie oude Fransche officieren. Voor het stadhuis tegen den
vrijheidsboom was een houten schavot, theater genoemd, gemaakt, hierop waren 8
laurierboomen geplaatst, en was met tapijten bedekt. Om 10 uur, als wanneer een
deel van het garnizoen in de wapens op de Markt gekomen was, kwamen de
ouderlingen van het stadhuis, alwaar zij getrakteerd waren op een drupken (likeurtje)
en wat oude onbijtelijke (voor oude lieden) moppen. Ieder ouderling had een wit
stoksken
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met een vaantje, waarop geschilderd was ‘souveraineté’, en al de municipalen waren
omhangen met hunnen driekleurigen bandelier, alsmede het Hof.
Daar allen vergaderd zijnde, werd de ouderling CHEMIN, Bruggeling van geboorte,
gepensionneerd sergeant, eertijds schermmeester en philosoof, op het theater geholpen,
hij had een papier in zijn hand, maar niets gelezen hebbende, werd hij wederom
afgeholpen. Dan is boven gekomen de griffier H. SYBEN en las iets af. Na hem kwam
de pouvoir exécutif PETIT en heeft omtrent een half uur gelezen. Toen volgde de
agent municipaal VAN BAERLE en las ook al wat, maar niemand heeft mij iets weten
te vertellen van al wat er gelezen is geweest.
Na dit alles begon de muziek, waarmee de ouderlingen, municipaliteit enz. bij
manier als processie van de Markt wegtrok langs de Vleeschstraat, St. Nicolaasstraat,
Parade en Gasthuisstraat, naar het stadhuis, alwaar de ouderlingen bedankt werden,
en daarmee was de comedie uit.
Na middag werd omgeklopt, dat alle burgers verzocht werden den volgenden
morgen tegen 9 uur precies in de Parochiale Kerk te zijn, om de eerste vergadering,
genoemd ‘de broederschap van het kanton Venlo’, bij te wonen voor een nieuwe
keus.
21. weinig vóor 9 uur begon de ontvanger POELL eene harangue (plechtige
aanspraak), dikwijls roepende vive la République!; hij stelde de vrijheid voor, en het
geluk dat de Fransche natie in het land gebracht had.
Na middag werd omgeklopt: alle welmeenende burgers worden dezen namiddag
om half 3 verzocht in de Parochiale Kerk, om hunne regenten te kiezen. Men begon
op den gestelden tijd, POELL hield weder een kleine aanspraak. Men maakte bekend
dat niemand kon stem hebben voor aleer hij den eed gedaan had. Hierop gingen vele
mannen de kerk uit, doch omtrent 50 (K. zegt 40) hebben den eed gedaan, en dan is
bij meerderheid van stemmen gekozen tot electeur PHILIP RICHARDT, en tot secretaris
KEULLER, en BOERS bijgenaamd ‘de boterpruik’. De ontvanger POELL pretendeerde
in die vergadering, dat ook de judicature of
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het Hof moest gekozen worden, maar commissaire PETIT stelde zich hier tegen. Daar
waren hevige debatten en men maakte een proces-verbaal; men zou berichten naar
Maastricht.
22. 's morgens werd omgeklopt: dezen middag om half 2 zal grondvergadering
gehouden worden in de Parochiale Kerk.
Na middag is de keus gehouden door geen anderen als die den eed gedaan hadden,
voor eenen nieuwen president van het kanton van Venlo, en de stemmen zijn gevallen
op dokter HERCKENRATH. Hiermede was alles dien dag gedaan.
24. werd 's morgens omgeklopt: Uit order van de Municipaliteit wordt ieder
verzocht tegen half 2 op de grondvergadering in de Groote Kerk.
Na middag zijn gekozen tot municipaal agent JOÊS FRANCISCUS KEULLER en tot
municipaal adjoint PHILIPPUS RICHARDT. Daar waren omtrent 40 kiezers.
26. is de bekende pater (de beëedigde pastoor) naar het stadhuis gegaan om zijn
klachten te doen, dat er veel kinderen geboren werden, en dat men die niet in de
Parochiekerk om te doopen bracht; de Municipaljteit moest hierin voorzien. Men
antwoordde hem als de kinderen maar volgens de wet geënregistreerd waren, dat
dan de ouders hun kinderen konden ten doop dragen waar zij wilden; het was ‘liberté’.
29. werd 's morgens omgeklopt: daar is allerhand oud ijzer, oude geweren,
vuurijzers, enz. op het stadhuis te koop, dezen morgen om 9 uur.
30. werd omgeklopt: dezen morgen om 9 uur is grondvergadering in de
Parochiekerk.
Nota: Op de vorige verkiezing van den 24. dezer vielen eenige exceptiën, omdat
niet alles volgens de wet was geobserveerd. De president HERCKENRATH moest niet
herkozen worden. Maar om 9 uur is tot electeur gekozen de wijze THEUNISSEN, en
tot secretaris de boterpruik BOERS, en dat is alles.
Na middag werd omgeklopt: om 2 uur is het grondvergadering in de Parochiekerk.
Om 2 uur begon men te kiezen en JOÊS FRANCISCUS KEULLER werd voor de tweede
maal gekozen tot agent municipaal, en ook
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PHILIP RICHARDT als adjoint. Alles is stil vergaan, maar ALOYS VAN BAERLE werd
afgewezen. De nieuw gekozenen komen in geen bediening voor den 1. floréal (20
April).
Mun. De adjoint BELLETABLE had ontslag gevraagd, en HELDEBEUTEL, agent der
gemeente, tevens president der Municipale Administratie van het kanton, die wegens
nalatigheid in October geschorst, en den 17. Februari ontzet was, werden den 7.
Maart vervangen door RICHARDT en HERCKENRATH; BELLETABLE bleef nog tot
Januari ad interim. Sedert October fungeerde THOMASSEN als commissaire spécial
ter vervanging van deft municipalen agent.
16. is op informatie geantwoord dat vóor de inlijving de kerken van Venlo, Beesel
en Belfeld, benevens de kapel te Reuver bestemd zijn geweest voor den eeredienst.
20. werd J. SYBEN, inner der belastingen, verzocht om aan P.A. SCHRIJNEN 21
livres te betalen voor de muzikanten die het ‘fête de la souveraineté du peuple’ hadden
opgeluisterd.

April.
Den 3. zijn de moeshoven in Mariaweide publiek verhuurd voor 38 gulden 's jaars.
De paardenknecht aldaar heeft die gehuurd.
4. werd mij van den beëedigden pastoor den volgenden brief gezonden:

(lat.) Venlo 4 April 1798.
Zeer eerwaarde heer Pastoor! Daar ik wel weet, dat ik zonder uw
uitdrukkelijk en bijzonder verlof en order geen getuige kan zijn bij diegenen
welke een huwelijk sluiten, vraag ik hierom nederig uw verlof en opdracht,
om bij hen die een huwelijk wenschen aan te gaan, dienst te doen, tot een
derde van de opbrengst mij eerlijk verplichtend, teeken ik in afwachting
van uw antwoord, uw zeer onderdanige dienaar
........
Mijn antwoord was mondelings aan de brengster... zijne huishoudster: Mijne
complimenten en zegt, dat ik nu geen tijd heb om te antwoorden.
12. hebben vier gewezen Recollecten: CUPPERS, MANTELS, MULDER en GOOSSENS,
bij de Municipaliteit hun deel gaan pretendeeren van de verborgen goederen
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uit het klooster, zij hebben de huizen aangewezen, waar de goederen gebracht waren1.
Denzelfden dag is de gewezen pater Gardiaan van het convent van Venlo p.
MATTHAEUS LEMMERS door de Municipaliteit voor émigré gedeclareerd, omdat hij
uit het land was en op de citatie van 12 Maart 1798 niet was in de stad gekomen.
15. waren na middag alle jurés congregatio (geestelijken die den eed hadden
gezworen) bij den brouwer DUNGELHOEFF. Daar transpireert nog niets van (lekt nog
niets van uit). Maar den 16. werd omgetrommeld, dat niemand op de heeren van de
Groote Kerk mocht smalen, noch ook op die naar de Groote Kerk gingen. Men
vermoedde alsdan dat er iets uit Rome voor de beëedigden gekomen was, en men
zei zelfs dat bij een

1

In het gemeente-archief is een lijst der lieden, waar de meubels der ex-Recollecten geborgen
zijn voor hun verjaging uit het klooster, zoover bekend: in ‘De Druif’ aan de Moesmarkt bij
de leekebroeders (heden firma VAN MEYEL-HURSTJES); bij MATHIAS TIMMERMANS op het
Schriksel; bij WILLEM SLEURS op de Vleeschstraat (? thans apotheek VAN RIJN); bij BECKERS
op de Steenstraat (? hoek de Miste); bij weduwe VAN WAMICK in de Gasthuisstraat (tweede
huis aan de westzijde der Protestantsche Ke rk); bij MACHON, timmerman op de Kleine
Kerkstraat (? zuidzijde derde huis bij het Weeshuis); in het huis Groote Kerkstraat waar nu
dr. (HENDRIK) BLUMENKAMP woont (? heden kantoor van notaris MÜLLER); in he t huis
schuin tegenover waarin de gardenier GEEL... woont; bij PETER DIRCKX timmerman op de
Paradeplaats; bij JOANNES STAPPERS in de St. Crispijnstraat; misschien ook bij JOHANNES
den potbakker aldaar; bij BOUDEWIJNS kleermaker (? Vleeschstraat thans vereenigd met
manufactuurwinkel BERDEN); bij BERCULAER timmerman, waar meer aanwijzing te bevragen
is; bij kuiper FRANK in de Jodenstraat, in stuk- en andere vaten; bij JANSSEN in ‘de Meermin’
(? Peperstraat) naar kachels te bevragen; ook naar meubels Dij GEEL...; bij PETER JANSSEN
op de Gereformeerde plaats, en bij TOON RAEMAKERS op de Kwartelenmarkt, die veel
meubels wegbrachten; bij JOACHIM JANSSENS, glazenmaker op de Lomstraat, schilderijen,
misschien ook bij SMAEBERS in de Gasthuisstraat; bij PETER en ALBERT VAN DE LOO,
oud-kleerkoopers op de Paradeplaats, misschien ook bij den geestelijken vader heer MOOREN
op de Paradeplaats en bij de geestelijke moeder dochter HOMUS op de Steenstraat; bij den
horlogemaker VAN DER HOEVEN kan nog wel een horloge staan. (Hesse Jaarb. blz. 98).
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van hun de excommunicatie onder de deur in huis gestoken was. Dit vereischt
confirmatie.
16. werd omgetrommeld: alwie salpeter in zijn kelders heeft, moet die komen
aangeven aan de Municipaliteit.
Dien dag is de agent municipaal ALOYS VAN BAERLE bij vrouw VAN WAMICK
gekomen, vragende waar pater VAN LACKERVELT was. Zij zei: hij is niet hier; dan
gaf hij haar eenen open brief, waarin stond dat pater LACKERVELT geciteerd werd
om binnen 24 uren binnen te komen, om als discreet des convents de verborgen
goederen en gelden aan te wijzen, op poene van geene comparitie als émigré
gedeclareerd te zullen worden.
18. compareerde pater LACKERVELT in de stad.
19. zijnde Donderdag na Beloken Paschen, dag op welke de kinderen de 1. H.
Communie deden, heeft pater GOOSSENS alles op den ouden voet gedaan; hij had 5
jongens en 3 meisjes, een getal van 8, die hunne communie op dien dag gehouden
hebben; buiten de kinderen waren nog 12 menschen in de kerk.
20. is de nieuw gekozen Municipaliteit door PETIT geïnstalleerd: dokter
HERCKENRATH als president van het kanton Venlo, JOÊS FRANS KEULLER als agent
municipaal, en als municipale adjoint PHILIP RICHARDT.
22. hebben omtrent 40 kinderen hun 1. H. Communie naar Tegelen gaan doen,
onder geleide van broeder L. STROUCKEN en den eerwaarden pater KATZ, zijnde te
Tegelen primissarius (die de eerste mis doet).
Denzelfden dag werd omgetrommeld, niemand mocht meer in de herbergen toelaten
te dansen dan op de decades, en als de hospes der herberg danspartijen wil houden,
moet hij permissie vragen bij de Municipaliteit.
23. is commissaire PETIT met den agent municipaal J.F. KEULLER, voordezen
stadsschoolmeester, den tegenwoordigen deftigen schoolmeester GABRIËL GERRITS
komen aanzeggen, op den decadi mocht hij geen school houden, maar op de Zondagen
buiten de decadis moest hij school houden, al waren er maar vier kinderen.
24. heeft de stadsbode SÖMMERING eenen brief aan
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ieder der vier (hierna te noemen) huwelijken rondgedragen, waarin zij verzocht
werden met al hunne kinderen te willen compareeren vóor het stadhuis, op den
Franschen feestdag ‘de vruchtbaarheid’ (fête de la fécondité) den 29. April. Die vier
gehuwden waren: JOÊS WILLEBRORDUS WASSENBERGH van Venlo en CORNELIA
ESSER van Maastricht, PETRUS BERNIÈRE en MARIA GERTRUDIS RYVERS, beiden
van Venlo, MATHIAS MICHIELSEN van Venlo en HELENA WILLEMS van Well;
THEODORUS DUNGELHOEFF en ANNA MARIA WILLEMS van bij Roermond. Deze
vier gehuwden hadden ieder 7 (levende) kinderen.
26. werd rondgetrommeld de grondcontributie voor het VI. jaar (1 Sept. 1797 tot
1 Sept. 1798) moest bijbetaald worden, op poene van executie.
28. werd omgetrommeld ieder moest den Franschen kalender gebruiken, geen
quitantie zou goed zijn als geteekend met den Franschen datum; niemand mocht
werken noch zijnen winkel uitstallen op den decadi, maar op Zondagen moest men
werken; op alle decadi moesten de beëedigde priesters dienst doen en prediken, maar
op de Zondagen moest alles stil gaan.
29. zijnde decadi, was om 10 uur de vergadering der ‘vruchtbaarheid’ onder den
vrijheidsboom. Vrouw WASSENBERGH, geboren ESSER, werd heel in 't wit gekleed,
met hare 7 kinderen door haren man apotheker JAN naar de Markt geleid; idem ook
vrouw MICHIELSEN, geboren WILLEMS, met haar 7 kinderen; de andere twee, de
vrouwen BERNIÈRE en DUNGELHOEFF, zijn thuis gebleven. Daar zijnde, trok de agent
municipaal KEULLER op het theater en hield eene aanspraak; na hem kwam naar
voren dokter HERCKENRATH (president) en deed insgelijks. Na dezen kwam
commissaire PETIT en deed iets in 't Fransch. Hierna trok men met klinkende muziek
rondom het stadhuis, en toen kwamen zij weder onder den vrijheidsboom. Nu klom
de (provisor) weduwenaar HENRICUS THEUNISSEN, bijgenaamd ‘de Wijze’ op het
theater en deed eene zielroerende aanspraak, zettende intusschen een bloemenkroon
op het hoofd van vrouw WASSENBERGH. Nota. Vrouw MICHIELSEN was gaan loopen,
en hiermede was de comedie uit.
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Dat is kaal, zeiden de kinders! - (Ten slotte is met muziek door de stad getrokken,
K). Om den middag werd omgeklopt, dezen avond is comedie bij PETER BERNIÈRE.
Mun. Den 16. werd 25 gulden uitgeloofd aan hem die den auteur kon aanwijzen ‘van
uitgestrooide pasquilen en boekjes, welkers inhoud alleenelijk zijn, om de onnoselen
en ligtgelovige te doen gelooven, als den kerkelijken dienst door beëedigde priesters
gedaan, en denselven bij te wonen, niet alleenelijk ongeoorloft is, maar denselven
tot hunne verdoemeriisse is strekkende, en alsoo dit niet alleenelijk eene saak is
ongepermitteert, en in alle deelen tegenstrijdig tegen de wetten en heylsame
oogmerken der republiek, en dus het meer dan tijd is diergelijke slegtigheeden tegen
te staan en te beteugelen’.
22. werd gewaarschuwd den republikeinschen kalender te moeten gebruiken in
plakkaten, huur der huizen, enz. op poene dat de overtreders worden aangeklaagd.

Mei.
Den 3. werd omgetrommeld niemand mocht rekeningen uitgeven dan op getimberd
(gezegeld) papier, anderszins moesten zij niet voldaan worden.
Denzelfden dag vertrok heel het garnizoen, uitgenomen eenigen, ieder poort had
een schildwacht; zij trokken allen naar den Rijn.
6. zijnde Zondag, is eene hoogmis geweest met muziek; 's avonds was er geen
Rozenkrans, daar kwamen maar 5 of 6 menschen meer.
8. heeft een dominee den eed gedaan, om op den 9. voorbereiding te houden en
den 10. nachtmaal; daarna is hij vertrokken.
9. was het decadi, men werkte overal, maar omtrent 8 uur gingen drie gendarmes
door alle straten om het werken te verbieden. De straten waren vol volk, men vreesde
voor oploop; dan kwam de agent-municipaal KEULLER zeggen, men kon wel werken,
maar het mocht geen marktdag zijn.
Op dezen dag is geen dienst laat in de kerk geweest.
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12. werd omgetrommeld dat de marktdagen veranderd waren; op geenen decadi
mocht er vischmarkt zijn, noch vleeschhal, maar wel op de gestelde marktdagen,
deze waren op primidi, tridi, quintidi, septidi en nonidi (1., 3., 5., 7. en 9. dag van
een decade of der 10 dagen) volgens den Franschen kalender. Na die publicatie is er
alle dagen marktdag geweest.
14. werd aan alle provisoren der armenhuizen aangezegd, zij moesten rekening
doen van hunne respectieve huizen. De reden was, omdat die huizen te zamen 600
gulden achter gebleven waren voor de grondcontributie van het V. jaar, bij gebrek
aan geld. Terstond werden bij provisie 5 administrateurs door de Municipaliteit
benoemd, voor de regeering van die armenhuizen, te weten: BOURS de boterpruik,
JOÊS H. TIMMERMANS zilversmid, advocaat RICHARDT en THEOD. DUNGELHOEFF
brouwer, alle vier uit den cirkel of club; de vijfde was TURLINGS, peperkoekbakker,
boer van Breyell, die voordezen, door den Magistraat armenmeester gekozen was,
die zich om zijne onbekwaamheid heeft moeten bedanken en die tot ontslag een
malder koren beloofd heeft voor den Arme; deze is goed Fransch zijnde tot alles
bekwaam.
18. Vrijdag was het vleeschhal, maar de vleeschboeren zijn op 't stadhuis geweest
en hebben de onmogelijkheid van aldus vleesch te brengen voorgesteld, waarop
gedebilereerd zijnde, is goed gevonden maar Zaterdags, te komen, alhoewel het op
decadi valt.
19. was het decadi, ieder werkte, maar er was geen markt; men zag ook geen
gendarmes.
25. zijn de 5 nieuwe provisoren voor de armenhuizen, die den 14. dezer gekozen
waren, in bediening aangesteld.
De club bij FRANS LIEBERGEN vergaderende, hebben in April een request opgesteld
en naar Parijs gezonden, om den Rijn te openen van Venlo tot Rheinberg (de Fossa
Eugenia). - Hierop is den 16. Mei van Parijs antwoord gekomen, men moest
deskundige mannen hiertoe gebruiken, als goede ingenieurs, en dan het resultaat naar
Parijs overzenden.
Denzelfden dag vergaderde de club bij BERNIÈRE om een project te maken.
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Den 7. floreal VI, zijnde 26 April, is te Parijs een arrêté (van het Comité de la sureté
publique, K.) gegeven, waardoor HENRI TONNAI en JACOB VAN LACKERVELT, beiden
Recollecten, en de heeren FRANS BEHET en MATHIAS GRAVEN, ex-vicarissen, allen
te Venlo, gedeporteerd moesten worden overzee. Den 13. floreal, d.i. 2 Mei, was
deze arrêté bekend te Venlo. Op den eersten Pinksterdag, 27 Mei, kwamen 7
gendarmes uit Roermond te Venlo.
Om 12 uur hebben twee hunner den heer MATHIAS GRAVEN, zittende aan tafel in
zijn vadershuis weggehaald, en hebben hem geleid naar St. Nicolaas (heden
Zustersschool) op de Lomstraat, alwaar de gendarmes logeerden.
Dan zijn zij gekomen bij vrouw WAMICK om pater JACOB LACKERVELT te vinden,
maar was buiten de stad.
Van daar gingen vier gendarmes naar de Minderbroeders, alwaar de heer BEHET
dichtbij een huis had, om hem op te lichten, maar hij was al lang buiten de stad
geweest.
Zij kwamen dan in het patershuis op de Moesmarkt, om aldaar pater TONNAI te
vinden, maar hij was juist op een ander blijven eten, tot zijn geluk, en was spoedig
de stad uit, want hij werd gewaarschuwd.
Om half 2 trokken twee gendarmes te paard de Maas over, achter de schans (het
fort) om, niemand wist waarheen.
Denzelfden namiddag is de heer GRAVEN in een sjees naar Roermond
getransporteerd, 2 officiers voorop en 3 gendarmes achter de sjees. Te Roermond is
hij gezet in eene plaats in het Munster en is den 28. 's morgens om half 3 daaruit
geraakt, op wat manier weet ik niet, en is ontkomen. Men heeft den cipier in zijn
plaats gezet1.

1

K. zegt, GRAVEN is ontkomen door een hoogen muur op het Munster over te klimmen, en is
bij den prior JANSSEN in het klooster te Elten aan den Rijn gelukkig aangekomen.
M. Hub. H. Michels deelt nader in Limb. Jaarb. XIV, 1908, blz. 203 mede: GRAVEN wist
de tralies zóo te buigen dat hij er zich des nachts doorheen kon wringen. Eerst had hij zich
van zijn kleederen ontdaan en deze vooraf door het traliewerk gestoken. Nu vluchtte hij voort
en leidde gedurende eenigen tijd een zwervend en angstig bestaan. Bij het aanbreken van
den dag klopte hij bij het een of ander afgelegen huis aan en vroeg om eten, drinken en een
verblijf in het hooi. Eindelijk bereikte hij den Ondersten Molen bij Venlo en werd daar door
de familie ENGELEN liefderijk opgenomen. Na verblijf van éen dag en nacht gaf men hem
voermanskleederen en nu trok hij met kar en paard, en een zweep in de hand naar Blerick,
waar hij in veiligheid was. Juist toen hij de veerpont opreed, kwamen de gendarmes hem
tegen. Hij schrok, maar herkreeg zich spoedig en alles liep goed af. Te Blerick bleef hij tot
betere dagen aanbraken.
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29. zijn SOETEN en VAN BEERS op vacantie gegaan; den 30. is WARRIMONT gaan
wandelen.
Mun Den 3. Mei verklaarden de agenten der Municipaliteit van het kanton, dat er
geen émigrés waren.
4 is PH. JAC. FREDERIX, griffier bij het kantongerecht, tot notaris benoemd.
7. werd verboden turf te steken in de Vaalvennen (Zwart water).

Juni.
Den 1. waren geen geestelijken meer in de stad dan de kreupele Pastoor, en die den
eed gedaan hadden. De vier broeders der Recollecten waren ook gebleven (LEONARD
ANTOON STROUCKEN, JOANNES EYSERMANS, JOANNES WILLEM PAULS en JOZEF
VERMEULEN, Hesse Het voorm. Minderbr. Klooster 43).
5. na middag kreeg ik een briefje van de Municipaliteit, door den bode SÖMMERING,
behelzende dat de burger VAN POSTEL voor zijn aandeel in de grond-contributie voor
een vierde deel van het VI. jaar en 15 dagen, binnen 24 uren moet betalen 10 gulden
en 10 stuiver. Die som heb ik terstond aan den bode meegegeven; hij heeft mij
denzelfden dag quitantie gebracht.
7. werd omgetrommeld de kermis begint eerst met het 3. decadi van floréal (18
Juni).
Ook zijn den 7. twee commissarissen van Parijs gekomen om een plan te maken
van Maas en Rijn, en
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om den Rijn bevaarbaar te maken van Rheinberg tot Venlo. Men begon dit werk,
aan hetwelk zich eenige burgers bij inteekening a 30 stuivers associeerden. De Maas
en de begonnen Rijn aan POELL'S molen (hoogmolen) werden bezichtigd. Postea
latius (later meer).
11. 's nachts tusschen den 10. en 11. omtrent half 12 ontstond een schromelijke
brand op de Lomstraat in het huis van de weduwe LANGENSTEYN, tusschen den
kuiper RYSACK en Sint Nicolaas (thans Zusterschool). Dit huis lag in tijd van twee
uren geheel in asch, zonder iets er uit te kunnen krijgen. De kuiper heeft veel geleden,
maar de brand was haast gebluscht, schoon dat de vuurvonken door eenen noordoosten
wind gedreven zijn tot op de Hoogstraat, waar een man, zoo men zegt, een pijp aan
't gevallen vuur aangestoken heeft.
(Het was een oud huis, binnen alles van hout, de zolders vol turf en takkenbossen,
welke daar verkocht werden, het was stil van wind, de vlam steeg ter hoogte van den
toren. Toen de zadelmaker BROSKY, die op de derde verdieping woonde, wakker
werd, was de trap reeds verbrand, wierp zijn bed uit het raam, sprong dit na en kwam
zonder letsel op den grond, K.)
Denzelfden dag hebben de heeren der Municipaliteit, geassisteerd door vier burgers,
van ieder poort een, een collecte gedaan voor den afgebrande, die opgebracht heeft
350 gulden Kleefsch.
13. 's morgens vroeg zijn de twee heeren SOETEN en VAN BEERS binnen gekomen,
houdende het grootste inco gn ito; en... huisarrest.
15. werd omgetrommeld alle paarden van heeren en boeren moeten den 17. dezer
na middag om 2 uur op de Markt komen. - Dit gebeurde op den 17., men gaf als
reden op dat vele paarden het snot hadden, en dat die besmet waren in aparte stallen
moesten staan om de gezonden niet aan te steken.
23. werd omgetrommeld, dat alle burgers, die geen huizen of land hadden, bij de
grondvergadering in 't toekomende zouden ingelaten worden - want vele die niets
bezaten werden weggejaagd - mits conditie, dat zij drie dagloonen, ieder volgens
zijn ambacht, zouden vooruit betalen.
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Er was een diefstal in de stad begaan en 's avonds werd... gearresteerd met zijn twee
zonen.
24. zijn zij in verhoor geweest bij den juge de paix, daar is veel tegen hun
gedeponeerd, doch de jongste zoon is gelukkig ontslagen.
Omtrent den middag is eene vrouw (ik verzwijg den naam wegens de familie)...
naakt in de haven gesprongen, waarin weinig water was, doch is door een klein
jongsken, zijnde op den wal, gezien en door dat gerucht maken is zij, God lof, levend
gered.
25. is 's morgens om half 9 de baas... met zijnen oudsten zoon te voet, met
schroeven op de duimen, als crimineelen door twee gendarmes te paard naar
Roermond gebracht.
27. werd omgetrommeld alle herbergiers, ook alle burgers, moeten alle dagen 's
avonds een kwartier uurs na de poortklok, alle vreemdelingen aangeven die bij hen
logeeren.
28. was het decadi ‘feest van den landbouw’ (fête de l'agriculture). Het theater
voor het stadhuis was in orde, opgesierd door laurierboomen, enz. Om half 10 begon
de vergadering; daar waren verscheidene boeren gecommandeerd om met ploeg,
egge, schop en gaffel te compareeren, anderen hadden eenen bussel koren, klaver,
enz. Dan deed PETIT, de pouvoir exécutif, in het Fransch eene aanspraak, en daarna
de agent KEULLER over het geluk der akkerlieden, die nooit zulke vrijheid gehad
hebben, ontslagen van den last der tienden, en alles kunnen inschuren enz. Als dit
gedaan was, trok men met muziek driemaal (dansende hand aan hand, K.) rondom
den vrijheidsboom en zoo trok men de Laarpoort uit naar het land (het Zand, K.)
waar de president HERCKENRATH de ploeg (waarvoor een paard gespannen was, K.)
in de hand nam om den groes te doorsnijden, maar hij was beter medicijn- dan
bouwman (hij kon den ploeg niet recht houden, VOGELS sprong bij en maakte een
lange voor, K.). Daarna kwam de cavalcade (zingende en springende, K.) de stad in.
Egalité had de eerste plaats, want de boeren hadden de soldaten onder den arm.
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Dien dag zijn omtrent den middag de douanen van alle poorten vertrokken en de
kommiezen zijn verlegd op het Pruisisch-Keulsch, maar in Gulikerland (Tegelen)
geen.
29. kwamen extra veel karren binnen met wijnen, stokvisch en veel andere waren.
30. zijn met sjees, karren en andere vaartuigen wel meer dan 300 kommiezen,
komende uit Frankrijk, hier doorgetrokken, om den Rijn te bezetten; eenige trokken
naar de dorpen over de Maas.
Mun. Den 10. kregen JAC. VAN MEYEL en zoon verlof om te mogen collecteeren
voor LEONARD FLORUS, die bij den feilen brand van 10-11 Juni alle goederen, effecten
en kontanten verloren heeft.
15 Juni moesten alle paarden op de Paradeplaats gebracht worden tot onderzoek
wegens de uitgebroken paardenziekte.
Het Dagboek van VAN POSTEL staakt met dit half jaar. Begrijpelijk is 't, dat bij den
55-jarigen Pastoor, na allerlei wederwaardigheden en ten slotte uit zijn woning
verjaagd, de levenslust begon te tanen en de ijver om de onaangenaamheden te
trotseeren begon na te laten. Dubbel jammer voor ons, omdat het stads-archief, rijk
aan losse stukken uit dit tijdperk, sedert het herstellen van het stadhuis 1880-82 en
het daarna verbouwen der bovenvertrekken, nog altijd in verwaarloosden toestand
verkeert. Wij geven nu van de volgende jaren (uit het dagboek der Municipaliteit)
zoover ons bekend is, in afwachting dat eene behoorlijke regeling van ons veel
behelzend archief weldra moge volgen.
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Juli.
Den 30. publiceerde de Centrale Administratie te Maastricht, dat de pachters van
domeingoederen ‘sig niet contenteeren door het presenteeren in vermindering van
hunnen pagt de personneele furnissementen (stortingen), dewelke sij sedert het
inrukken der armées van de Republiek hebben gedaan, maar daarenboven de
onbeschaamde stoutheid hebben van de bons op te koopen en te verzamelen om
deselve in rekening te doen passeeren en dus ter quader trouw handelen..., zij worden
gewaarschuwd tegen die ongeregtigheden’. (Mun.)

Augustus.
Den 5. is door de Centrale Administratie van het Departement der Neder-Maas een
tweede supplementlijst van geëmigreerde priesters gepubliceerd, waarbij 100 francs
werden uitgeloofd aan hem die een uitgewekene zou aanwijzen of uitleveren.
Vergeefsche moeite, niemand heeft iets van het uitgeloofde verdiend. Op deze lijst
komen van de Venlosche Recollecten voor: LAURENTIUS COOPMANS, BERNARD
DAEMEN, FRANçOIS (JOANNES) ENGELEN, FRANçOIS JUNCKERS, JACOB VAN
LACKERVELT, MATHIEU LEMMERS en HENRI TONNAI. (Daris Hist. du diocèse... de
Liège IV 13 in Hesse Het voormalig Minderbroederklooster 50.)

September.
Den 5. werd den vrederechter EILHARDT, op diens aanvraag om inlichting, verklaard
dat de grens van het kanton was bij de beek aan de herberg ‘de Drie kronen’ op 80
à 100 passen van de stad (van Venlo's gebied); die woning behoorde niet tot het
kanton. (Mun.)
In September kwamen reclames in van de in Februari aangegevenen, wijl de
contributie soms het dubbele bedroeg. (Mun.)

October.
Den 13. werd op aanlokkelijke wijze aangespoord tot dienst nemen bij de werving
voor 200,000 man, door
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het Gouvernement verlangd; den 20. werd deze publicatie met nog meer drang en
veel republikeinsche vaderlandsliefde herhaald en tot deelneming geprikkeld; den
25. werden tot dit doel getuigschriften uitgereikt aan ALOYS SCHAFFERS, G.J.G.
GRAVEN, J.C. VAN DEN NESSEN, P. BARTOLÉ, HENRI FRANçOIS BONTAMPS en
WINAND VERWINS. (Mun.)

November.
Den 1. heeft de commandant burgers tot bijstand gevraagd voor het bezetten der
wachten, wijl, volgens de rapporten, meer toezicht op de vele struikroovers en
stroopers werd geëischt, terwijl op 't oogenblik het garnizoen gering was. Den
volgenden dag wees PETIT, de commissaris der uitvoerende macht, met veel humbug
op de noodzakelijkheid der verlangde hulp: bij Bracht hadden de gendarmen 's avonds
te voren twee roovers ontmoet, waarvan een gedood is; de burgerwacht vertoeft op
het stadhuis in plaats van aan de poorten om op de in- en uitgaanden te letten, 3
poorten zullen gesloten dienen te worden. De Municipaliteit roept nogmaals de
burgers op om vrijwillig dienst te doen met de militairen. (Mun.)
4. Het Directoire nam het radicaal besluit, waarbij alle als onbeëedigd opgegeven
priesters tot deportatie werden veroordeeld. Hiervan geeft Hesse in zijn brochure,
blz. 51, het hiervan te Parijs slordig opgemaakt lijstje van 15 geestelijken uit het
kanton Venlo, waarop voorkomen o.a. pastoor JEAN CHRYS. VAN POSTEL; kapelaans
VINCENT WARRIMONT en HILARIUS SOETEN, recollecten MATHIEU LEMMERS, JEAN
ENGELEN, FRANC. JUNCKERS en BERNARD DAEMEN; de overige 8 zijn beëedjgden.
13. klaagde de Municipaliteit bij publicatie over het slecht vieren van den decadi
(de 10-daagsche rustdag) en der nationale feestdagen: de publieke lezingen, op die
dagen, van de wetten en het voorgevallene in de Republiek, moeten beter bezocht
worden; zijn de grooten belet, dan zende men de kinderen; er moeten geen toehoorders
op klompen komen, zij storen, men kan gelooven dat dit met voordacht wordt gedaan,
dat ieder de vriendelijkheid toch hebbe zich neer te zitten; de
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winkels moeten gesloten blijven, er wordt uitgestald om de wet in verachting te
brengen.
In dezelfde bekendmaking werd meegedeeld, dat de speelkaarten gratis geverifieerd
zijn en er nu een band omzit, voorzien van het zegel der regie. (Mun.)
Den 26. is aan den ontvanger der registratie en domeinen PERREE te Roermond,
op zijn aanvraag bericht, dat de Vereeniging in het voormalig klooster der Recollecten
alhier 23 leden telde1. (Mun.)

December.
Den 15. is PLUCHE benoemd tot magazijn-bewaarder, den 16. LOUIS GALLOT tot
opzichter der fortificatiën. (Mun.)
Dit jaar zijn door de Municipaliteit getuigschriften aan de volgende gewezen
kloosterlingen en priesters uitgereikt, welke wel gediend zullen hebben voor het
verkrijgen eener toelage: JEAN GOOSSENS, HENRI MULDERS, P. CUPPERS, JACOB
VAN LACKERVELT, HENRI TONNAI, recollecten; FRANS BEHET en HENRI GRAVEN,
kapelaans; GERARD HERMANS en WILLEM CANTERS, kruisheeren. Alleen bij den
laatste is eene bijzonderheid vermeld, nl. dat hij 't voornemen heeft naar Bruggen te
gaan wonen. (Mun.)
In December staat geboekt van de emigranten: FRANS BEHET ex-kapelaan, heeft
in het kanton geen onroerend goed, hij trok eene jaarlijksche rente ten laste der stad,
verbonden aan zijn vicariaat; de ouders enz. zijn dood en bezaten geen goederen in
het arrondissement van het kanton Venlo, zoover ons bekend; BERNARD DAMEN,
ex-recollect, bezit geen eigendommen in het kanton, ouders enz. onbekend;...
(LAURENTIUS) COOPMANS, ex-recollect, bezit geen eigendommen in dit kanton, zijn
verwanten wonen te Blerick, bezitten geen goederen, zoover ons bekend; F. JUNCKERS,
ex-recollect, bezit geen eigendommen in het kanton,

1

4 November 1796 waren er 38 leden, volgens het procesverbaal bij de inventarisatie. (Hesse
Jaarb. blz. 83.)
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de ouders zijn overleden, hadden geen goederen in het arrondissement; M. LEMMERS,
ex-recollect, bezit geen goederen, ouders onbekend; F. ENGELEN, J. LACKERVELT
en HENRI TONNAI, idem; HENRI GRAVEN, exkapelaan, bezit niets, de verwanten
wonen hier, bezitten geen goederen in het arrondissement, zoover ons bekend;...
HEYTHUYSEN, ex-kapelaan te Beesel, bezit niets, ouders enz. onbekend enz.;... (JEAN
CHRYS.) VAN POSTEL, ex-pastoor, bezit geen eigendommen in het kanton, had eene
jaarlijksche rente ten laste der stad, verbonden aan zijn beneficie, verwanten onbekend,
bezit geen goederen in het arrondissement, zoover bekend; idem voor de ex-kapelaans
WARRIMONT en SOETEN. Voorts een certificaat voor W. HUTGENS, huisbewaarder,
dat hij de sleutels van pastoors woning bij de verhuring heeft teruggegeven. (Mun.)
Omtrent handelszaken is geboekt: 29 Maart is door JAC. GEERAETS patent gevraagd
om een handel in steenkolen te vestigen; 16 April door JOS. ROSSIUS voor eene
hoefsmederij; 5 Mei was AMBR. MOREAU aannemer der fortificatiewerken; 26 Juni
werd W. STAPPERS de verkoop vergund van buskruit voor jagers, dat hij uit 't
hoofdmagazijn te Maastricht moest betrekken; 23 October idem aan MICHIELSEN; 8
October hebben PETER JANSEN en HERMAN SAX aangenomen de levering van kachels
met benoodigdheden en kolen voor de militaire wachten. (Mun.)

Januari 17991.
Den 5. is nog weer een getuigschrift aan den exrecollect JEAN GOOSSENS, oud 55
jaar, uitgereikt, hij zal bestendig te Venlo blijven.
7. heeft het Directoire herbenoemd EILHARDT als kantonrechter, VERHAEGEN,
KÖNIGS, TIMMERMANS en DE GRUYTER als assessoren, waarin de Assemblée verleden
jaar niet voorzien had.
8. had de verpachting plaats der contributie van de

1

Het vermelde in 1799 is uit het Dagboek der Municipaliteit, behalve het laatste bericht.
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directe belasting, der posterij en der vensters voor het jaar VII (22 Sept. 1798/99).
Denzelfden dag was inspectie der lotelingen, die door ziekte of lichaamsgebreken
niet capabel zijn zich naar hun corps te vervoegen.
10. werd bij publicatie een roerend opwekkend woord gericht tot hen die den 23.
naar het leger moesten vertrekken, en tot hunne ouders die ‘zich niet van het
aandoénlijk vermaak (sic!) moeten berooven van hun kinderen met zegen overladen
te zien terugkeeren’, enz.; te gelijk wordt aan de straf herinnerd welke den lafhartigen,
die aan de oproeping geen gevolg geven, te wachten staat: het vaderland zal zijn
bescherming en weldaden onttrekken, zij zullen emigranten worden verklaard, zij
stellen zich bloot dat de goederen der ouders worden verzegeld, zij verliezen de
rechten als burger; welaan dan kom op om voor 't vaderland en de vrijheid te gaan
vechten, enz.
28. meldde de minister, dat een groot getal der opgeroepenen niet verschenen zijn,
dat zonder twijfel velen hun lafhartigheid verbergen in groote steden, anderen het
grondgebied der Republiek verlaten, zelfs zich niet geschaamd hebben zich onder
het getal der vijanden van de Republiek te plaatsen. Ouders en voogden moeten de
oorzaak der afwezendheid hunner kinderen of pupillen opgeven; zij kunnen
voorkomen twee gijzelaars te ontvangen en 't inrukken van ‘beweeglijke kolommen’.

Maart.
Den 6. gaf de Municipale Administratie, op verzoek van J.L. SOIRON een certificaat
ter bevestiging dat vóor de invoering der Fransche wetten geen gezegeld papier in
gebruik en vele jaren geen publiek notaris (volgens de wet van 6 October 1791) hier
was; de contracten van verkoop enz. passeerden voor eenen advocaat, procureur of
ander geletterd persoon, ook werden zij gesloten door de partijen zelf1.

1

Doch, en dit vergat de Administratie er bij te voegen, zulke contracten waren, in zoover het
onroerende goederen betrof, niet geldig zonder realisatie door de Schepenbank. Daarbij, die
advocaat, procureur enz. deed niets af aan de rechtsgeldigheid, maar maakte alleen het contract
op, doch overdrachten van onroerende goederen konden regelrecht van schepenen opgemaakt
worden. (A.J.A. Flament, rijks-archivaris.)

J. Chr. van Postel, Het dagboek of De kroniek

184
7. is een getuigschrift uitgereikt aan G(UILLAUME?) SCHAFFERS, ondernemer van
den wagendienst Venlo-Maastricht, Nijmegen en Keulen, dat de dienst van 29 Januari
tot 6 Maart gestaakt is wegens overstrooming der rivieren en opheffing der ponten.
Een dito attest werd gegeven aan C. ARIËNS voor de route Venlo-Keulen.

April.
Den 3. was geklaagd: dat meerderen, zich onderwijzer noemende, onderricht geven
zonder machtiging; dat zij geen acht geven op de decadis en dat zij niet anders trachten
in te boezemen aan hunne jonge scholieren dan de oude willekeurige, gekke,
dweepzieke gevoelens van het oud bestuur; zij overtreden de wet van 4 Augustus
1798. De eenigen die recht hebben zijn LEMOINE, NONNENBERG en GERRITS, alle
anderen worden aan de rechtbank overgeleverd.
Denzelfden dag verscheen eene publicatie, ter herinnering aan die van 3 jaren te
voren, dat aan de opkoopers, die met de buitenlieden bij 't inkomen der stad hun
handel zochten te drijven, dit niet vóor 11 uur en alleen op de Markt is toegestaan;
de boete is 3 dagen arbeid of 3 dagen gevangenis; de marktdagen zijn den 1., 5. en
8. dag van ieder decade.
4. nam PHILIP OPDENOORDT eervol ontslag, na als secretaire-adjoint van 4 Augustus
1797 tot 6 Januari 1799 werkzaam te zijn gebleven.
11. is aan de ex-recollecten P. CUPPERS en HENRI MULDERS, ieder 62 jaren oud,
eene attestatie de vita uitgereikt.
18. kreeg JAC. BOURS, wijnkoopman en pachter der bank van leening,
proces-verbaal. De controleur beweerde dat hij in goud- en zilverwerken handelde,
daarentegen verklaarde BOURS dat alle voorwerpen panden waren, behalve eenige
hem toebehoorende. De lombard werd verzegeld.
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Mei.
Den 16. werd gepubliceerd, dat de koperen 2-stuiverstukken overvloedig zijn, en
veel valsch; ieder werd gewaarschuwd, meer dan ¼0 zal men niet aannemen.
31. Het bedrag der grond- en der personeele belasting voor het kanton wordt
voorgedragen, resp. 13285 en 1375 francs.
Dienzelfden dag is aan J. HUTGENS een dito getuigschrift gegeven als 7 Maart aan
C. ARIËNS, voor dezelfde route.

Juni.
Den 6. hebben de aftredende president HERCKENRATH en agent KEULLER, de sleutels
en stukken welke zich in den toren bevinden, aan hun opvolgers J. JANKNECHT
president, P.M. RICHARDT agent, en aan JAC. BOERS adjoint municipal, overgegeven.

Augustus.
Den 6. (geregistreerd) werd volledig ontslag uit den militairen dienst verleend aan
REMY PETIT, onderluitenant, geboren in 1762 te Bouillon, Luxemburg, hebbende
gediend van 12 Juni 1782 tot 23 September 1795, sedert 20 Februari 1796 ziek aan
de wonde in de rechter heup, door een tweezijdig scherp voorwerp bekomen bij
Fleurus 16 Juni 1794. (Maasg. 1885 blz. 1051.)
De grond- en personeele belasting (zie 31 Mei) is nu op 10246 en 5058 francs
vastgesteld.
Op denzelfden dag is aan J. GEORGE HELDEBEUTEL, inner der Municipaliteit van
het kanton, gemeld om aan THEODOR RAYMOND VAN OEYEN, remplagant voor HENRI
CASPAR SCHAFFERS, loteling der 3. klas, 35 francs uit te betalen voor het kleine
equipement, uit de kas der directe belastingen. Een zelfde betaling moest geschieden
aan HENRI CLEMENS, JOS. SOUTER, ENGELBERT LEONARD FAASSEN, JEAN THEODOR
HERCKENRATH, CRYSANTE FABER en JEAN COX.
13. vraagt G. SCHAFFERS aan de Municipaliteit van het kanton 200 francs ontheffing
van belasting, wijl
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ijs, sneeuw en het groote water hem belet hebben 3 maanden de onderneming van
den wagendienst te kunnen uitoefenen.
14. is aan MICHEL PIRON patent verleend als hoedenmaker, den 22. aan ANTOON
BOURS als bierverkooper.

October.
Den 25. werd geïllumineerd wegens het staken van den oorlog met de Engelschen
en Russen, die te Helder geland waren en, gesteund door den Franschen generaal
BRUNE, te land werden geslagen, waarop zij zich terugtrokken, omdat zij geen
voldoende huisvesting, levensmiddelen en te weinig blijken van deelneming
ondervonden. Ook de Erfprins van Oranje keerde naar zijn vader in Engeland terug.
26. werd eene buitengewone lichting van paarden en muilezels aangekondigd, de
eigenaars moesten binnen 5 dagen hun aantal opgeven.

November.
Den 3. verscheen een zeer vleiend verzoek van den Magistraat, waarin de stad en
hare inwoners worden beklaagd, dat zoovele offers gevorderd zijn geworden; onze
kleine gemeente is op ongehoorde wijze overladen geweest, geen plaats tusschen
Rijn en Maas heeft meer last en leed van den oorlog ondervonden. Dan worden de
burgers zeer geprezen om zooveel voor 't vaderland te hebben veil gehad. Aan 't
einde is 't om de duiten te doen, aandringen op 't betalen der contributie. (Aap, wat
heb je mooie jongen! zei Reinaert.)
24. is PETIT door de consuls te Parijs benoemd tot controleur der directe belastingen
te Maastricht.
29. liepen geruchten dat, sedert de nieuwe revolutie van den 9. dezer (het
Directorium vervangen door het Consulaat) bekend is geworden, de leverantiën der
vruchten en fourrages, zoomede de betaling der contributie zou ophouden. ‘Neen
citoyens’, zegt de publicatie, ‘daarmee zijn de wetten niet afgeschaft, er zijn 3 decades
verloopen en het kantonsdeel der contributie is verre van voldaan’.
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December.
Den 12. werd de kanonnier LARCHEY door de Municipaliteit van het kanton
gemachtigd onderricht te geven in het nieuw rekensysteem van gewichten en maten.
23. teekende de thermometer 19 graden Réaumur onder o; van de lieden die naar
Tegelen ter kerke gingen, zijn ooren, handen of voeten bevroren; de Maas was dicht
van den 26. December tot den 15. Februari. (Men reed op schaatsen door de
Maasstraat naar St. Urbanus, K.)

Januari 1800.
Over dagelijksche zaken verschenen eenige publicatiën, o.a. van den 31. dat de
contributiën over 't jaar VIII (23 September 1799/1800) den 5. Februari zullen
verpacht worden. (Mun.)

Februari.
Den 12. werd het zachter weêr, terwijl de sneeuw een el hoog op het veld lag; den
15., Vastenavond-Maandag, brak het ijs, en op Asch-Woensdag was het water
gestegen tot 3 duim lager dan in 1784. Daarop volgde weer vriezen, de Maas zette
zich opnieuw vast voor 4 weken, gedurende welken tijd in de Maasstraat werd
schaatsen gereden. (K.)
21. werd gepubliceerd dat bons van requisitiën niet in betaling der belastingen
werden aangenomen, enz.
22. dat het verboden was zich gemaskerd op de straten of andere publieke plaatsen
te vertoonen, op boete van 3 dagen werken. (Mun.)

Maart-April.
Den 15. Maart zijn de loteling WINAND VERWINS, den 9. April MARTIN BIELEN
en de gehuwde MATTHIAS BOURS van den dienst vrijgesproken, omdat allen nuttiger
ten dienste van den Staat zijn in hunne betrekkingen dan bij het leger. (Mun.)

Juni.
Den 5. is de eerw. heer pastoor VAN POSTEL, ten
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huize van den blauwverver MINGEN, in de Peperstraat alhier, overleden. Deze
treffende herder was van elk bemind en alzoo was de droefheid ook algemeen. Hij
is des anderen daags te Blerick in. stilte begraven. De Municipaliteit de heimelijke
begrafenis gewaar zijnde geworden, is de adjoint ALOYSIUS VAN BAERLE naar Blerick
gegaan en heeft den Pastoor doen ontgraven en naar de stad doen brengen, alwaar
het lijk den 8. daaraanvolgende in de Groote Kerk voor den grooten altaar ter aarde
besteld is geworden. Het grootste gedeelte der burgerij was het lijk tot aan de kerk
gevolgd, maar weinigen die in de kerk der beëedigde geestelijken gingen; het lijkvolk
aan de kerk gekomen zijnde, is bijna al teruggekeerd. (K.)

Juli.
Den 1. is de nieuwe pastoor, de eerw. heer PIETER GODFRIED VAN VEULEN (pater
LUDOLPHUS), gewezen heer uit de abdij van Averbode, hier aangekomen, is bij
denzelfden blauwverver MINGEN gaan logeeren en heeft des anderen daags in zijne
kamer in stilte mis gelezen. (K.)

September.
De verandering der regeering bracht groote wijziging in geheel het land. Venlo kreeg
een maire en twee adjoints, volgens de wet van 17 Februari jl.; den 7. Juni was de
Magistraat aangeschreven om 20 personen (later schijnt 16 voldoende te zijn geweest)
voor den gemeenteraad te formeeren, enz.
Het nieuwe tijdperk van meer zelfstandigheid blijft voor een volgend deel
rusten, alleen de zaken in verband met het vermelde, worden nog
aangehaald.
Maire (burgemeester) was BARTH KÖNIGS, adjoints (wethouders) NICOLAAS VAN
ASCH en JAN BAPTIST TRIENISSEN, door den prefect (gouverneur) benoemd, die te
Maastricht resideerde; onder-prefecten waren te Hasselt en te Roermond.
Den 1. September verscheen het eerste openbaar
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stuk van den Maire, 't was eene waarschuwing tegen het verspreiden van
schotschriften, de dader zal gestraft worden volgens de wet. (Mun.)
29. Pastoor VAN VEULEN in tegenwoordigheid van eenige burgers in zijne kamer
mis hebbende gelezen, werd verraden. De adjoint VAN BAERLE en de toenmalige
juge de paix EILHARDT hebben hem door de gendarmes naar Roermond doen
transporteeren, alwaar hij aanvankelijk door de correctioneele rechtbank onder
borgstelling is losgelaten, doch later veroordeeld is geworden tot éen maand
gevangenis en 100 francs boete. Na zijn straf onderstaan te hebben is hij naar Venlo
teruggekeerd. (K.)1

November.
Den 9. woedde een buitengewoon hevige storm door geheel Europa; groote
verwoestingen waren aangericht, hij geleek wel een orkaan als in October 1434 te
zijn. (K.)
10. was op lang aanhouden der burgers eene bidplaats op het Kruisheerenklooster
verkregen, de zomerrefter werd hiertoe gebezigd, alwaar alle dagen 's morgens en 's
avonds de rozenkrans gebeden werd. 's Zondags werd in eene kamer daarboven in
stilte mis gelezen, terwijl onder de rozenkrans werd gebeden. Bij het begin, de
offerande, consecratie en nuttiging werd met een schel boven een teeken gegeven,
zoodat men onder kon hooren, hoever de mis was, waarmede het geoorloofd werd
geacht te kunnen volstaan.

1

Pastoor VAN VEULEN werd nogmaals in hechtenis gesteld. Op Pinkster-Maandag 1811 werd
hij ten huize van pastoor THOMAS H. GOOSSENS te Blerick door de Fransche marechaussee
opgelicht, omdat hij weigerde volgens het bestaande voorschrift te zingen ‘Domine, salvum
fac imperatorem NAPOLEONEM’, maar zich vergenoegde met de vier eerste woorden. Hij
werd naar Luik gevoerd en is eerst den 7. Mei 1814, toen de Hollandsche troepen Venlo
binnentrokken, vrij gekomen. (Martin Jansen in de Maasg. 1880 bladz. 306.)
Hij was geboren te Tongeren 13 Januari 1749 en overleed 16 Februari 1829 te Venlo. Zie
ook de verhandeling over VAN VEULEN van M. Hub. H. Michels in het Venl. Nieuwsblad
van 28 Januari 1903.
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De Groote Kerk werd nog steeds door de beëedigde geestelijken bediend; weinig
burgers gingen in dezen tempel, het grootste gedeelte ging steeds naar Blerick en
Tegelen ter kerk, maar men had nu voor grooter gemak in het Ooibroek, onder Velden,
vlak achter de beek bij het huis ‘Kruisberg’, een groote houten loods opgericht, waar
de onbeëedigde priesters, die thans niet meer zoo sterk vervolgd werden, gingen mis
lezen, daar waren zij op Pruisisch terrein, en alhoewel het grondgebied van Pruisen
op den linker Rijnoever gelegen, door de Franschen bezet was, is de uitoefening van
den godsdienst onverhinderd gebleven. (K.)

December.
Den 12, is de chef de bataillon SCHELZ tot commandant van Venlo benoemd. (Mun.)

Juli 1801.
15. Het Directorium op den 18. brumaire VIII (9 November 1799) omver geworpen
zijnde, was in deszelfs plaats het Consulaat onder 3 consuls gekomen, waarvan
BONAPARTE nu eerste consul was. Hij, het land reeds zoo verre in rust gebracht
hebbende, wilde, om nu zooveel te meer de achting van de natie te winnen, de religie,
niet zonder grooten tegenstand van de armee, herstellen. Dientengevolge sloot hij
den 15. Juli 1801 te Parijs met den kardinaal CONSALVI (staatssecretaris van PIUS
VII, Hesse Minderbr. klooster 50) een concordaat, waardoor de R.K. religie in
Frankrijk hersteld werd. (K.)

April 1802.
Den 18. is het Concordaat alhier afgekondigd, ingevolge de wet van den 8. dezer
maand en was reeds vroeger door den Paus, bij bulle (bedoeld is de bulle ‘Qui Christi’
van 29 November 1801, Hesse Minderbr. klooster 53) van den 3. December
geratificeerd.
Alles was tot hiertoe in denzelfden staat gebleven. De geschillen tusschen de
geestelijken, die den eed hadden gedaan en degenen die denzelven geweigerd hadden,
duurden voort, en alzoo ook de verdeeldheid
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onder de burgerij; niettemin had de vervolging der geestelijken nagelaten en werd
hun niet meer de vroegere eed afgevorderd, maar slechts eene belofte van
gehoorzaamheid aan de constitutie, volgens het besluit der consuls van 29 November
1799. (K.)
(Bij het senaatsbesluit van den 26. November is aan alle uitgewekenen geheele
amnestie verleend, behalve aan enkelen in art. 10 en 11 genoemd.)
27. werd door de stad een proclamatie gedaan van den 27. germinal X (17 April
1802, houdende de kennisgeving van het concordaat gesloten door den Paus en den
Keizer. K.)
29. waren alle beëedigde en onbeëedigde geestelijken, benevens de civiele
autoriteiten en eene menigte der voornaamste ingezetenen op het stadhuis te zamen
geroepen en verschenen, uitgenomen de twee gebroeders DUNGELHOEFF, de Kruisheer
en de Carmeliet, die den eed gedaan hadden, waren niet op het verzoek der
Municipaliteit verschenen.
BARTH KÖNIGS, de toenmalige maire, had den heer pastoor VAN VEULEN bij
MINGEN aan huis gaan afhalen. Op het stadhuis gekomen zijnde, deed de Maire eene
korte passende aanspraak, welke door den heer Pastoor met eene diepe aandoening
treffelijk werd beantwoord, waarna Zijn eerwaarde den Maire tot verzoening de hand
aanbood, hetwelk door allen die tegenwoordig waren met geestdrift werd nagevolgd.
De geestelijken zonder onderscheid, of zij al dan niet den eed gedaan hadden,
omarmden elkander, gaven elkander de hand en de verzoening was algemeen.
Hierna trokken zij gezamenlijk processiewijze naar de kerk, de Pastoor met den
Maire achteraan. Aan de kerk gekomen zijnde, was dezelve gesloten. De Maire trok
den sleutel uit zijnen zak, opende de deuren, leidde den Pastoor naar den grooten
altaar. Aldaar gaf de Maire den sleutel aan den Pastoor af en verklaarde Zijn eerwaarde
te zijn geïnstalleerd. Hierop hief de Pastoor het Te-Deum aan, hetwelk onder het bij
wonen van het grootste gedeelte werd aangehoord. Daarna werd de Pastoor door den
Maire wederom naar zijn logement bij MINGEN gebracht. Nooit is er grooter
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vreugde alhier gezien, de burgers die elkander ontmoetten, gaven elkaar de hand,
een ieder wilde aan deze heuglijke gebeurtenis deelnemen.
Des avonds was de geheele stad, tot zelfs de afgelegenste straten en huizen
luisterrijk verlicht; overal zag men gedichten en spreuken op dit algemeen feest,
hetwelk den anderen en den daarop volgenden dag gedeeltelijk gevolgd werd.
Circa acht dagen later is de geestelijkheid wederom op het stadhuis vergaderd
geweest en toen zijn de twee geestelijken DUNGELHOEFF zich met de anderen komen
verzoenen; 's avonds was er wederom illuminatie. (K.)

Mei.
Den 3. vernam men de nieuwe omschrijving der bisdommen. Bij deze omschrijving
was de bisschoppelijke stoel van Roermond, die sedert den tijd van PHILIP II, koning
van Spanje, bestaan had, vervallen. Roermond is toen onder den stoel van Luik
gekomen, voor welken zetel Zijn hoogeerw. ZAEPFFEL tot bisschop werd benoemd.
(K.)
15. werd het indullum (pauselijke vergunning) bekend gemaakt, waarbij de
feestdagen werden afgeschaft, uitgenomen Kerstmis, Christi- en O.L. Vrouw
Hemelvaart. (K.)

Juni.
Den 20. is vernomen, dat bij besluit van den 20. prairial X (9 Juni 1802) de kloosters
in de 4 nieuwe departementen moesten gesupprimeerd worden. (K.)
Bij dit besluit zijn alle kloosters, abdijen en geestelijke congregatiën opgeheven,
de leden op pensioen gesteld, hunne goederen als staatsgoed verklaard en openbaar
verkocht. (Nett. 594.)
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Beëedigden.
In 't St. A. bevindt zich de volgende lijst van de Prêtres qui ont prêté (serment) devant
l'Administration communale à Venlo: je jure haine etc.:
MARTIN 5
DUNGELHOEFF

ventôse

VI,

23

Febr.

1898.

PIERRE
5
DUNGELHOEFF

ventôse

VI,

23

Febr.

1898.

JEAN
7
GOOSSENS

ventôse

VI,

25

Febr.

1898.

PIERRE
CUPPERS

8

ventôse

VI,

26

Febr.

1898.

HENRI
8
MULDERS

ventôse

VI,

26

Febr.

1898.

JEAN VAN 9
OEYEN

ventôse

VI,

27

Febr.

1898.

THEODORUS 9
WILLEMSEN

ventôse

VI,

27

Febr.

1898.

HENRI
VAN LIN

ventôse

VI,

27

Febr.

1898.

JEAN
10
FRANçOIS
RICHARDT

ventôse

VI,

28

Febr.

1898.

PIERRE
17
FREDERIX
Maestricht

ventôse

VI,

7

Maart

1898.

W.C.
28
LUNGSTRAZ
Nymègue

germ.

VI,

17

April

1898.

JACQUES
WIERSEN
Beringen

floréal

VI,

27

April

1898.

A.B.
15
BOONEN
Nymègue

vendém.

VII,

6

Oct.

1898.

JEAN
22
STOLK
Vierlingsbeek

vendém.

VII,

13

Oct.

1898.

9

8
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J.F.v.
13
HARENCARSPEL
Nymègue

brum.

VII,

3

Nov.

1898.

J.
24
LUCASSEN
(Waasten?)
Raasten

brum.

VII,

14

Nov.

1898.

JEAN
27
GODFRIED
KEULLER
Venlo

brum.

VII,

17

Nov.

1898.

J.C.G.
QAACK
Zetten

29

frim.

VII,

19

Dec.

1898.

J.H.C.
ESSER
Wychen

15

floréal

VII,

4

Mei

1899.

J.H. VAN 2
WYCK
Nymègue

therm.

VII,

20

Juli

1899.

J.G.A.
16
SCHROEDER
Nymègue

therm.

VII,

3

Aug.

1899.

JOH.
GROLL
Bemmel

brum.

VII,

15

Nov.

1899.

MATH.
19
COENEN
ministre
protestant
(dominee)

vendém.

IX,

11

Oct.

1800.

A. HUGEN 10
EXALTO
D'ALMARAS
ministre
du culte
protestant

brum.

IX,

1

Nov.

1800.

ADRIEN
7
JUNCKERS
ministre
du culte
protestant

germinal

IX,

28

Maart

1801.

25
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Regeering te Venlo 1780-1800.
Het Hof van Justitie 1780-1795.
Gouverneur-Generaal en Erfstadhouder:
Willem V, prins van Oranje en Nassau,
vertrok 18 Jan. 1795 naar Engeland

1780-95

Raden ordinaris:
Fournier, mr. Nic. Evert, president,
stadhouder der leenen, † 29 Sept. 82

1780-82

Broeck, mr. Joh. Franc, van den, momber 80Richardt, mr. Theod. Joh. †

80-

Poell, mr. Hilarius Ger., president van
1790-95

80-95

Conraetz, mr. Joh. Aeg.

80-95

Aefferden, mr. Ernest van

80-

Lynden, mr. Joh. Nic. St. baron van,
81-88
president, stadhouder der leenen en groot
zegelbewaarder, vertrok 10 Jan. 1788
naar kaap ‘de Goede Hoop’
Wessem, mr. Math. van, momber, † 18
Jan. 92

84-92

Vos de Waal, mr. Ger. Ed.

84-95

Balveren, mr. C.H.W.C. baron van,
88-89
president, stadhouder der leenen en groot
zegelbewaarder, † 21 Dec. 89
Otters, mr. Oswald

89-95

Broeck, mr. Max. E. van den, momber

91-95

Landrentmeester:
Aefferden, mr. Ernest van

1780-84

Ruys, mr. Edmond

84-96

Griffier en Leengriffier.
Hondebeek Heerkens, mr. Herm. Bern.

1780-95
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Hondebeek Heerkens, E.J.B., substituut 84-95

Ontvanger der exploiten:
Junckers, mr. Corn. Henr.

1780-95

Barré Yves, dr. med., protomedicus

-95
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Ontvanger der Domeinen:
Roggeveen, mr. Adr.

1781-83

Roggeveen, mr. Joh., † 24 Jan. 87

83-87

Ruys, mr. Edmond

87-95

Ontvanger van den Litzen Thol (Lithschen tol):
Ruys, mr. Edmond

-95

Officiaal:
Sleurs Joh. Bapt.

1781-83

Hondebeek Heerkens E.J.B.

83-

Santen, Joannes van

-95

Heutz M.H.

-95

Ontvanger der rapporten:
Chastillon, mr. F.W. de

1781-

Hondebeek Heerkens E.J.B.

84-93

Santen, Joannes van

94-95

Het Hof ging te niet door het besluit van 27 Nov. 1795.

Venlo's Stadsbestuur 1780-1796.
Schout:
Vaero, mr. Joan, Conrad van den

1780-96

Schepenen:
Aefferden, mr. Godef. Adr. Eman. van, 1788-95
regeerend burgemeester 94, nam ontslag
4 Nov. 95
Bücken Corn., kreeg ontslag 7 Jan. 87

82-86

Conraetz, mr. Willem, reg. burgem. 82
en 84

80-96

Heutz, mr. Herm. Paulus, reg. burgem.
91

86-96
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Junckers, mr. Conr. Henr., reg. burgem. 80-95
80, 83, 85, 89, 93, 95 nam 31 Juli ontslag,
was tevens secretaris
Mooren, mr. Joan. Peter Franc., reg.
burgem. 88, † 29 Sept. 95

80-95

Requilé, Adriaan de

90-96

Thyssen Willem, ontzet 9 Dec. 88

80-88

Timmermans Leon., reg. burgem. 86, † 80-90
22 Dec. 90
Ulft, Peter van, afgestaan 16 Jan. 83

80-83

Vorsterman Matthijs, reg. burgem. 81,
87, 90, 92

80-96
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Raadsverwanten:
Beckers J. Lambert

1793-96

Keuller Petrus, † 27 Jan. 94

80-94

Mooren, mr. Hend. Joan. Laurens, tevens 80-82
rendant en rentmeester, † 1 Mei 82
Mooren (zoon), Arn. Joan. Eman., tevens 82-96
idem
Wassenbergh Frans H.

91-96

Willemsen Willem Ant., † 21 Juli 91

80-91

Secretarissen:
Junckers, mr. Conr. Henr.

1780-95

Oeyen, Theod. van, † 1 Dec. 82

80-82

Opdenoordt Hendrik, † 24 Nov. 86

82-86

Opdenoordt (zoon) Franciscus L.N.

86-97

Opdenoordt Philip Leonard

97-00

Municipaliteit 1796- 1800.
Centrale Administratie te Maastricht (dept. Neder-Maas):
Presidenten: 96 Van de Wardt; 97 Prisse, Chenard.
Administrateurs: 96 Picquery de Haynin, Prisse, Gerard; 97 Chenard, Veugen,
Ger. Coenegracht, Surlet de Chokier, Cox.
Secretaris: 96-00: J.M. Reyntjens.
Commissarissen van 't uitvoerend gezag te Venlo: 96 Serurier, 96-00 Rémy
Petit.

Municipaliteit van het Kanton.
(Venlo, Belfeld, Beesel.)
Presidenten: 96 mr. Oswald Otters; 97 J. Georg Heldebeutel (in October
vervangen door Thomassen), 98 dr. Pet. Jac. Herckenrath, 99 Jean Janknecht.
Officieren: 96 Lamb. Beckers, F.H. Wassenbergh, Arn. Graven, J. Georg
Heldebeutel; 97 Willem Belletable, W. van Dijk agent, M. Giesen agent, W.
Vinck agent, L. Trines adjoint, H. Horstermans adjoint; 98 Philip M. Richardt
adjoint; 99 dr. Pieter Jac. Herckenrath, G. Quicken agent, Nic. van Asch, Jac.
Bours.
Secretarissen: 96 Aloyse van Baerle (tevens griffier en notaris, nam ontslag als
griffier 28 Oct.), Franciscus
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L.N. Opdenoordt (idem), Henri Syben adjoint; J. de Chastillon adjoint; 1797
Philip L. Opdenoordt adjoint (nam ontslag 6 Jan. 99), Henri Syben effectif; 99
Mathieu Christiaan Bours adjoint; 1800 J. Georg Heldebeutel waarnemend.
Rentmeester: 96 Henri Syben.
Ontvanger der belastingen: 96-00 Henri Syben, Jac. Syben adjoint voor 't
havengeld; 98 Joan. Christ. Verzijl voor 't personeel, meubilair en weelde. - 99
J.G. Heldebeutel voor 't Kanton.
Adjudant (deurwaarder): 96-99 Petrus Scherckens.

Plaatselijk Bestuur van Venlo.
Agenten: 96 Lamb. Beckers (voorloopig), Am, Graven; 97 idem; 98 Aloysius
van Baerle (Maart), Joan. Franc. Keuller; 99 Ph. M. Richardt, Sept. 99-00 Jac.
Boers.
Adjoints: 96 Frans H. Wassenbergh (voorloopig), J. Georg Heldebeutel; 97
Willem Belletable; 98 Ph. M. Richardt; 99 Jac. Boers; Sept., 99-00 Nic. van
Asch.
Secretarissen enz. dezelfde als voor 't Kanton.

Kantongerecht.
Vrederechters: 96-98 mr. Hilarius Ger. Poell, 98-00 Charles Eilhardt.
Assessoren: 96 De Groot, Guichenon de Chastillon, Joan. Fr. Keuller, Jan Ambr.
Beckers; 97 De Groot, Jean Janknecht, Keuller, Beckers; 98-99 Math.
Timmermans, Jean Michael Verhagen, Barth. Königs, Mart. de Gruyter.
Griffier: 96-99 Ph. Jac. Frederix.
Adjudant (deurwaarder): 96-...Petrus Scherckens.
Secretaris: 96 Aloys van Baerle, Franciscus L.N. Opdenoordt.
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Eigennamen van Personen.
Van blz. 1-193.
Aarnoldts Maria Agnes, non in H. Geest 151.
Abraham Samuel, zie Esser.
Adolf, prins van Engeland 80.
Aefferden, mr. Godfried Adriaan Emanuel van, advocaat 34, schepen 60,
burgemeester 82, 90, m, 140, 142.
Blauwtrap.
Aefferden, mevrouw van 124.
Akkermans Jan, molenaarsknecht 66, 67.
Allemand, P, vicaris 56.
Andriessen Jozef, stadsbode 111.
Ariëns C., logement in de ‘Prinses van Oranje’ ’ 69, 117, 132,
wagendienst-ondernemer 184, 185.
Arnaerts Jud., uit de Abdij van Averbode 84.
Asch, van, kruisheer † 25.
Asch, Nicolaas van, 113, aannemer van 't bier 121, agent-adjoint 188.
Assing, predikant 45, 49, 58, † 81.
Atgier, commissaris van 't meel 160.
Aumerie, d', doctor med. 131.
Bade's bataljon 22, 24, 27, 31, 32.
Baerle, Aloysius van, 36, mun. secretaris 114, 125, secretaris-griffier 127, 128,
131, agent mun. 164, 166, 168, 170, 188, 189.
Oude Markt.
Balveren, C.H.W.C. baron van, president van 't Hof, 50, † 66.
Vleeschstraat.
Barré, doctor med. 82
Bartolé P, vrijwilliger 180.
Beckers Jan Ambrosius, boekbinder, plaatsverv. vrederechter 114, 141.
Vleeschstraat.
Beckers J. Lambert, kwartiermeester 41, raadsverwant 82, 97, assesseur 113,
114, 115, 138, 141, 146, 167.
Steenstraat.
Beckers, oudkleerkooper 139.
Bécourt, componist van ‘Ça ira’ 101.
Beer, Taco H. de, schrijver 106.
Beers, Jacobus van, kapelaan in 1797 gearriveerd 150, 151, 159, 160, 161, 164,
175, 176.
Behet Frans, vicaris 56, 164, 174, 81.
Belaet, geestelijke 84.
Belletable Wilhelm, apotheker, adjoint 142, 156, jager 157, 158, 168.
Berculaer, timmerman 72, 169.
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Berden, wed. Joh., manufactuurwinkel 169.
Vleeschstraat.
Berger, firma 51, 87.
Nieuwstraat.
Bernaerts Caspar, lijkenbidder 5, 30, ouderling 140, 165.
Bernardi, pouvoir exécutif 148.
Bemière Peter, kastelein 50, 51, 66, 97, 100, assesseur 115, 116, 177, 138, 144,
145, jager 157, bij ‘fête de féconditê’ 171, 172, 173.
Helschriksel.
Bernière, ouderling 165.
Bertrand, geestelijke 148.
Beurskens Hendrik, van Baarlo 46.
Bielen Martin, loteling 187.
Bloemen Emanuel, pater uit Furne 84.
Bloemen Thomas, 136, 142.
Jodenstraat.
Blumenkamp Hendrik, doctor med, 169.
Groote Kerkstraat.
Boeckx Mathias, burger 151.
Boers Jacobus, pachter der bank van leening, wijnkoopman 184, adjoint mun.
185.
Boers M. 69.
Jammerdal.
Boers W., aannemer van brandewijn 121.
Boers, de boterpruik 166, 167, 173.
Boers, 131.
Parade.
Bomberg, regiment 66.
Bonaparte Napoleon, bevelhebber 115, 154, consul 189, keizer 190.
Bongarts Frans, Beesel, jager 157.
Bontamps Henri François, vrijwilliger 180.
Bontamps wed. H., boekdrukkerij 70.
Maasstraat.
Bontenakel, kapelaan 38.
Boots Francisca, annunciate 151.
Boonen A.B., uit Nijmegen, beëedigd priester 193.
Borgs Maria, annunciate 151.
Bosch 34, 36.
Bosser L., onder-kerkmeester 48, 56.
Bossy, madame 36.
Boudewijns, kleermaker 169.
Vleeschstraat.
Bouquet, generaal 1, 12.
Bourgeois, directeur der registratie 134.
Bours Antoon, kastelein 157, 186.
Parade.
Bours Hendrik, Witteshof 33, 145.
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Bours Matthias, loteling 187.
Box of Boeckx Matthias, kloosterbewaarder 136.
Braams Corn., lid der Staten-Gen. 63
Bretone Frans, vicaire 59, † 67.
Broeck, Carolina Maria Anna van den, bruid 26.
Broeck, G. van den, Reuver, jager 157.
Broeck, mr. Joh. François van den, raad en momber 1, 5, 13.
Broeck, mr. Max Aegidius van den, momber 67, 69, 122, 123.
Broeck, Timotheus van den, uit Averbode, in 1780 tot pastoor te Venlo benoemd,
1, 37, 38, 50, verplaatst in 1788 naar Bosheer 58.
Brosky, zadelmaker 176.
Bruin, Servaas de, schrijver 115, 154.
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Brummertz Theodorus, rector in Mariaweide † 83.
Brune, generaal 186.
Brunswijk, hertog van, divisie-generaal 76, 79.
Bücken Cornelis, schepen 10, 30, 36.
Buteux Nicolaas Jacob, lid der Staten-Gen. 62.
Camerling, prelaat 84.
Campe Petrus, lid der Staten-Gen, 64.
Canters Peter Frans, kwartiermeester 145.
Canters Willem, kruisheer 151, 181.
Carlier Ignatius, van Averbode 84.
Caspers, kleermaker 139.
Caspers, pruikenmaker 142.
Chastillon, mr. F.W. Guichenon de, procureur 75, plaatsv. rechter 114, 141,
hoeve ‘de Spijker’
Geld. Poort.
Chemin, ouderling 165, 166.
Chion Fred. Willem, lid der Staten-Gen. 62.
Choard J.B., président de la cour des aides † 77.
Claessen, ouderling 165.
Clemens Henri, remplagant-militaire 185.
Coen (Koen) J., plaatsmajoor 34, 36, 61.
Coenen Matthias, beëedigd predikant 193.
Coffers, tiend 83.
Collaerts, kapitein 26.
Collin-Gielen Jac. Corn. Hub., handel in zeegras enz. 15.
Jodenstr.
Coninx, ouderling 165.
Conraets, mr. Joh. Aeg., raadsheer 12, 33, 37, 64, 84, de jonge 118, 119, jager
157.
Conraetz, mr. Willem, burgemeester 7, 8, 9, scholaster 14, burgem. 16, 17, 18,
22, 29, 30, 33, 62, 83.
Consbruch Caspar, klerk bank van leening 7, (C) 8, 9, 10, 13, 14, 18, 24, 29,
31, 34, 35, 37, 38, † 56, 62.
Consalvi, kardinaal 190.
Coopmans Laurentius, recollect 179, 181.
Coopmans Leonard, scholtis te Blerick, jubilaris 70, 87.
Coquerelle, kapitein-commandant 108.
Cornelia (Schellen?), non in H. Geest 143.
Cornelis (Janssen), stadsbode 2, 13, 14, 29.
Cornet Antonius Jan, militair 28.
Cousturier, commissaris 131, 134.
Cox Jean, remplagant-militaire 185.
Cremers Joannes, gildemeester der kleermakers 139, 140.
Crespen J.L., kastelein 157.
Cuppers Peter, minderbroeder 134, 161, 162, 168, 181, 184, 193.
Cuypers Christina, scholtis-echtgenoote te Blerick, jubilares 70.
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Daemen Bernardus, minderbroeder 143, 151, 179, 180, 181.
Dam, graaf van, generaal 68, 69, 71, 81, 95.
Daris Jos., geschiedschrijver 130, 152, 179,
David, bode van Averbode 58.
Diesenbach Benedictus, pastoor Dominikaan te Wesel 46, 47.
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Dirckx Peter, timmerman 169.
Parade.
Dolmans Severinus, Dec. 1788 als onderpastoor gekomen 59, 60, 93, 107, †
108.
Dompières de Joncquières, Paul Philip Henri de, Staten-Gen. 63.
Douglas, regiment 38, 40, 41, 43, 90.
Driessen Anna Gertruda, non in H. Geest 151.
Druten van, predikant 26, 45.
Dumont, commandant 96.
Dundas' schotten 1, 3, 9.
Dungelhoeff H. Martin, kruisheer te Maastricht 137, 161, 162, 191, 192, 193.
Dungelhoeff Maria Aldegonda, annunciate 151.
Dungelhoeff Petrus † 31.
Houtstraat.
Dungelhoeff Pierre, carmeliet te Mechelen 161, 162, 191, 192, 193.
Dungelhoeff Theodoor, brouwer 169, bij fête de fécondité 171, 173.
Dunichy Theodoor, kruisheer 151.
Ditjens' boer, zie Witjes.
Ven, Geld. poort.
Dryfhout Ant. Ger., lid der Staten-Gen. 63.
Eck Lamb. Engelbert van, lid der Staten-Gen. 63.
Eilhardt Charles, vrederechter 179, 182, 189.
Elias Johannes Andries, koperslager 15.
Lomstraat.
Engeland, prins Adolf van, 80.
Engelen Frangois Jean, recollect 164, 179, 180, 182.
Engelen, familie 175.
Ond. Houtmolen.
Envie, d', bataljon 41, 43, 47, 48, 55, 63.
Erckelens, kleermaker 72.
Esser Cornélie, bij fête de fécondité 171.
Esser Franciscus Ludovicus, bekeerling 3.
Esser J.H.C., beëedigd priester uit Wychen 193.
Esser M., kruisheer 14, 22, subprior 151.
Exalto d'Almaras, zie Hugen.
Eysermans Joannes, minderbroeder leek 146, 175.
Faber Crisante, remplaijant-militaire 185.
Faessen Engelbert Leonard, remplaçant-militaire 185.
Fauconnet, kolonel 93, 94, 95.
Favro, generaal 106.
Finistère, brigade 91, 92.
Flament A.J.A., rijksarchivaris te Maastricht 99, 113, 129, 129, 184.
Florus Leonard, brandgeval 178.
Lomstraat.
Fonteyn vrouw 4, man ouderling 165.
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Nieuwstraat.
Fournier, mr. Nicolaas Evert, president van 't H of 2, † 7.
Francelet, ontvanger 112.
Frank, kuiper 169.
Jodenstraat.
Frankenberg, Johan Hendrik van, kardinaal 153.
Franklin Benjamin, Amerikaansch staatsman 100.
Franquinet, mr. G.D., (stadsoorkonden) 30, 87, 89, 130.
Frans II, Duitsche keizer † 70.
Franssen Theodoor, stadsbode 4, 6, 49, 57.
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Frantzen, majoor 38.
Frappié, sergeant 20,
Frederik de Groote, koning van Pruisen 31.
Frederix, mr. Philip Jacob, 35, griffier 114, 141, 174.
Frederix Pierre, beëedigd priester uit Maastricht 193.
Fritschy J.M., expediteur 157.
Gaelen Maria Catharina, annunciate 151.
Gallot Louis, fortificatie-opzichter 181.
Ven, Geld. poort.
Garraux, volksvertegenwoordiger 112.
Geel..., gardenier 169.
Gr. Kerkstraat.
Geeraedts, kastelein aan St. Anna 85.
Keulsche weg.
Geeraets Jac., in steenkolen 182.
Geibrinck, lid der Staten-Gen. 3.
Gemmeren, van 162.
Geraedts Jos., jager 157.
Gerbade, majoor der konstabels 14, 57, 69.
Gerrits Gabriël, onderwijzer 170, 184.
Geusen J.P., kruisheer 65, 143, 144, 151.
Gielen, zie Collin-Gielen.
Gilen Joanna, annunciate 151.
Gitsels Martinus, filiaal koloniaalhandel 16.
Steenstraat.
Goossens Jean, minderbroeder 143, 161, 168, 170, 181, 182, 193.
Goossens Martin, kastelein ‘in den Postwagen’, pachter der visscherij 120, 146.
Geldersche poort.
Goossens Thomas H., der Norbertijner orde, assistent te Blerick 27, 38, 87, 107,
189.
Graven Arnold, koffiehuishouder 31, 40, assesseur 115, agent 116, 117, 118,
121, 125, 126, 127, 128, 131, 134, 139, 141, 155, jager 157.
Lom-, later Steenstraat.
Graven G.J.J., vrijwilliger 180.
Graven Henricus Mathias, benificiant 83, 164, 174, 181, 182.
Graven Ignatius, kloosterbewaarder 144.
Graven N., echtgenoote Stapper 125.
Gravenweert, mr. A.J. van 's, auditeur militaire 37, 58.
Grieken, van, doctor med. 144.
Groeneweg Antonia van, non in H. Geest 134.
Groll Johan, predikant 105, beëedigd 193.
Groot, mr. Bernardus de, 83, plaatsverv. rechter 114, 141.
Grubben Gerard, schepen te Blerick, jubilaar 70.
Gruyter Martinus de, kerkmeester 94, 128, 137, 145, 160, plaatsv. kantonrechter
182.
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Gubbels Gerard, kastelein ‘in den Rooden haan’ 40, 48.
Sloot, Keulsche poort.
Guichenon, zie Chastillon.
Habets Jos., pastoor, rijks-archivaris te Maastricht 27, 73, 80.
Haenen Lucie, annunciate leekezuster 151.
Hangs Barbara, annunciate 151.
Harencarspel J.F. van, beëedigd priester uit Nijmegen 193.
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Hartman Nicolaas Willem, lid der Staten-Gen. 63, commissaris 150.
Hautepenne Louis, jager 157.
Hauzer Leonard, tuinier 15.
Kl. Kerkstraat.
Heeckeren tot Zuideras, D.J. baron van, lid der Staten-Gen. 44, 65.
Heerkens, Hermanus Bernardus Hondebeek-, griffier bij 't Hof, 1, 11, 16.
Oude Markt.
Heines Ida, annunciate leekezuster 151.
Heiser Mechtilde, annunciate 151.
Helden, van, zangmeester 47.
Heldebeutel J. George, schilder, mun. assesseur 116, 128, 131, 140, president
141, 144, 153, 154, 155, 168, ontvanger voor 't kanton 185.
Herbin, directeur-generaal 101, 102.
Herckenrath Jean Theodoor, remplagant-militaire 185.
Herckenrath Peter Jacob, doctor med. 92 117, president 163, 164, 167, 168,
170, 171, 177, 185.
Hermans Caspar, koster 4, 5, 16, 30, 31, 136, 139, 140.
Hermans Gerard, kruisheer 143, 144, 151, 181.
Hermans Maria Jozefina, annunciate 151.
Hermans, ouderling 165.
Hespos Odilia, annunciate leekezuster 151.
Hesse Gijsbert, minderbroeder, schrijver 130, 131, 135, 147, 151, 152, 175,
179, 180, 181, 190.
Hessen-Cassel, prins van, dragonders 71.
Hessen-Darmstadt, prins van, vrijkorps 23.
Hessen-Philipsthal, prins van, 23, 24.
Hestermans Jan, redacteur 70, 84.
Heutz, mr. Herman Paulus, schepen 36, burgemeester 68.
Heutz, weduwe 146.
Moesmarkt.
Heynen Joanna, van Baerlo 43, 45, 46, 47.
Heynen, vader Joannes 45.
Heythuysen Paulus, ouderling 140, 165.
Heythuysen, kapelaan te Beesel 182.
Hillebrand Christina, annunciate 151.
Hirtzel's Zwitsers 53, 54, 55, 74, 81, 83.
Hoche, generaal 153.
Hockhens Francisca, moeder-overste in H. Geest † 4.
Hoeckx Leonard, tapper 11, 57.
Hoensbroeck, comtesse Joséphine van, 60.
Lomstraat.
Hoensbroeck Philippus Damianus, rijksgraaf van en tot -, bisschop van
Roermond, 1, 22, 23, 32, 34, 43, 50, 73, † 79, 80.
Hoensbroeck, markiezin van, 23, 34, 224.
Lomstraat.
Hoeven Maria Clara, annunciate 151.
Hoeven, van der, horlogemaker 169.
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Hoex, plaatsmajoor 58.
Hollands Otto, pastoor te Velden, deken van Krieckenbeck 27.
Hommen Anna, non in H. Geest 151.
Hompesch Anna Margaretha, overste in H. Geest 107, 143, 144.
Homus, geestelijke moeder 169.
Steenstraat.
Hondebeek zie Heerkens.
Hoop, van der, generaal 24.
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Horrier, kapitein der genie 124.
Horst, Ignace ter, plaatsmajoor 53, 86, commandant der pionniers 88,
kwartiermeester 145.
Houssard, schermmeester, zie Scheren.
Hü, Jacobus de, pastoor van Ninove, jubilaris te Blerick 70.
Hubers Maria Cecilia, annunciate-vicares † 150.
Parade.
Huberts, leverancier voor luchtbal 72.
Hugen Exalto d'Almaras A., beëedigd predikant 193.
Humbracht, L. van, compagnies-commandant 14, gr. majoor 22, 39, 41, 48.
Hunsel, van, geestelijke 84.
Hutgens Willem, huisbewaarder 159, 182.
Hutgens J., ondernemer wagendienst ‘in den H. Geest’ 37, 185.
Parade.
Jacobs N., broedermeester 126.
Jaegermans, geestelijk secretaris te Brussel 65.
Jan, bode? 26.
Jan, doodgraver 4.
Jan, kloosterling 11, 14.
Janknecht Joannes, stemopnemer 140, plaatsverv. vrederechter 141,
commissiehandelaar 157, president 185.
Jansen Martin, notaris te Venlo, oudheidkundige 189, † in 1883.
Maasschriksel.
Janssen Gebroeders, photografen 15.
Kl. Kerkstraat.
Janssen Henricus, konstabel † 70.
Janssen Maria, bruid 125.
Janssen Martinus, kruisheer, professor 14, prior 144, 151, zie ook Neerhoven.
Janssen M.J., pastoor, oudheidkundige, 27, 189.
Janssen Peter, 169, aannemer van vuur voor de wacht 182.
Gereform. plaats.
Janssen, brouwer 15.
Lomstraat.
Janssen, koster der kruisheeren 38.
Janssen, landstienden 63.
Janssen, ‘in de Meermin’ 169.
Peperstraat.
Janssen, zie Cornelis.
Janssens Joachim, glazenmaker 169.
Lomstraat.
Jessé, speciaal commissaris 137.
Joanna, zie Heynen.
Joannes Baptista Robertus, bisschop, zie Van Velde.
Johannes, de potbakker 169.
Looihof, St. Chrispijnstraat.
Joosten Maria, overste in H. Geest 107.
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Joosten Mathijs Andries, notaris 16.
Oude Markt.
Joubert, volksvertegenwoordiger 97, 112.
Jozef II, Duitsch keizer 11, 19, † 67.
Junckers Adriaan, beëedigd predikant 193.
Junckers Antonius Conradus, vicaris † 58, 59.
Oude Markt.
Junckers, mr. Conrad Henricus, schepen, burgemeester, secretaris, 10, 13, 16,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 41, 97, 99, jager, 157.
Junckers Franciscus, recollect 164, 179, 180, 181.
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Junckers Mathijs, aannemer van havengeld 121.
Junckers, adelborst 40.
Junckers, kerkmeester 94.
Kalckstein, regiment 76.
Kaldekerken, Maria Hendrina van, annunciate 151.
Kanters, zie Canters.
Kamps Franciscus, minderbroeder 20.
Katterbach te Leuth 25.
Katz Henricus, minderbroeder 134, 170.
Kennes Joannes Baptista, minderbroeder 134.
Kerckhoff, Johan van den, rector van Mariaweide, 83, 104, 147, jager 157.
Keuchenius J.A., agent 149.
Keuller Jean Godfried, beëedigd priester 193.
Keuller Joannes Franciscus, 100, 101, oud-schoolmeester, plaatsverv.
vrederechter 114, pachter der visscherij 120, 141, 166, mun. adjoint 167, agent
170, 171, 172, 177, 185.
Keuller Jos. Jac., (K.), kantonrechter, gedurige aanteekeningen van 3 tot 192.
Gasthuisstraat.
Keuller L.J. Ed., notaris, oudheidkundige, schrijver der Geschiedenis van Venlo,
76, 77, 78, 86, 88, 90, 91, 113,
Vleeschstraat.
Keuller Petrus, raadsverwant 62. † 82, 85.
Keyaerts, geestelijke 84.
Kinabel Benedictus Math., veldprediker 22, 26, 27.
Kinna, weduwe 148.
Knobbelsdorff, generaal 74, 76, 77, 78.
Königs Barth, plaatsverv. kantonrechter 182, maire 188, 191.
Korsten Anna Catharina, non in H. Geest 143.
Kraghen Stoffel, in den ouden lombard 52.
Vleeschstraat.
Künitzky, regiment 74, 76, 77, 79.
Laar, Willem van, lid der Staten-Generaal 62.
Laer, baron van, jubilaris te Blerick 70, 111.
Nieuwstraat.
Laer, J.B. de, jager 157.
Lackervelt Jacobus Cornelis, recollect 164, 170, 174, 179, 181, 182.
Ladré, volksdichter van ‘Ça ira’ 100.
Lambert, doodgraver 4.
Lammers Sebastiaan, postwagendienst Venlo-Nijmegen 117.
Lampen, gereformeerde lijkenbidder 40.
Lange, luchtschipper 71.
Langenstein, weduwe, brandgeval 176.
Lomstraat.
Larchey, kanonnier 187.
Laurent François, generaal 88, 90, 91, 92.
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Laurillard, dr. E., schrijver 101.
Leeuwe, regiment, zie Maniël.
Lefèbvre Emanuel Jozef, te Maastricht 143.
Lehnhof, ontvanger 112.
Lemmers Matthaeus, gardiaan der Minderbroeders 135, 146, 147, 164, 169,
179, 180, 182.
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Lemoine, onderwijzer 184.
Lenders Jozef, Mathijs en Peter, stadsboden 6, 16, 52, 160.
Leopold II, Duitsch keizer † 70.
Liebergen, Frans van, vergadering voor 't Rijnkanaal 173.
Liebergen, van, ouderling 165.
Lijftocht, pastoor te Opveld 84.
Lijnden, jhr. Johannes Nicolaas Steven van, president van 't Hof 46.
Lijnden, van, luitenant 88.
Lin, Henri van, vicaris 161, 162, 193.
Lina, ouderling 165.
Loo, Peter en Albert van de, oudkleerkoopers 136, 169.
Parade.
Loon, Jan van, konstabel † 67.
Louis XVI, Fransch koning 134.
Lucassen Jean, beëedigd priester uit Raasten (Waasten?) 193.
Lungstraz W.C., beëedigd priester uit Nijmegen 193.
Machon, timmerman 169.
Kl. Kerkstraat.
Maclaine C.A., lid der Staten-Gen. 63.
Maesen, Frans van der, bruidegom 26.
Maesen, van der, luitenant-adjudant 33.
Maillebois, graaf, inspecteur der vesting 21, 25,
Maniël regiment vroeger Leeuwe 80, 81, 82, 86.
Mann Justus, kapitein 82, 83.
Mantels Franciscus, minderbroeder 134, 168.
Marie Antoinette, koningin 101.
Marlière, la, generaal 75, 78.
Matha's vrijkorps, 22, 23, 24, 25, 27, 28.
Mathieu, overste der jagers 86, 88.
Mauritius, abt van Averbode, zie Verboven.
Meyel, Bruno van, rentenier 15.
Lomstraat.
Meyel Jacob van, broedermeester 126, 178.
Meyel-Hurstjes, Mathijs Hendrik van, 169.
Moesmarkt.
Messemaeckers Antoon, violist 141, jager 157.
Messemaeckers Everard Joh., organist 69.
Vleeschstraat.
Messemaeckers Joh. Andr., organist 69.
Messemaeckers Theod. Hub., organist 69.
Oude Markt.
Meuffels of Muffels Martinus, minderbroeder 143.
Meyer M.W., magazijnmeester † 68.
Michels M. Hub. H., oud-archivaris 174, 189.
Ond. Houtmolen.
Michielsen Mathias, bij fête de fécondité 171.
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Michielsen, in buskruit 182.
Milliard, directeur der domeinen 115, 123, 133, 153.
Mingen Peter, blauwverver 158, 188, 191.
Peperstraat.
Misdom Andries, jager 157.
Mollerus J.H., lid der Staten-Gen. 64.
Mons Maria Agnes, annunciate 151.
Mooren Arnold Johan Emanuel, raadsverwant, rentmeester 60, 61, 62, 66, 101,
103, 115, jager 157.
Mooren Joannes Petrus Franciscus, schepen 13, burgemeester 45, 46, 49. 52,
57, 59.
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Mooren Petrus, syndicus 11, 169.
Paradeplaats.
Mooren Peter, met callotje 100.
Moreau Ambrosius, aannemer van fortificatiewerken 182.
Moreau Jean Victor, divisie-generaal 86.
Mortel, B.P.A. van den, jager 157.
Mortel, J.H. van den, jager 157.
Mortel, Servaas van den, jager 157, 160.
Moulin, du, directeur-generaal 63.
Mousbach Rachel Maria Anna, bekeerlinge 13.
Mülbracht van, expert 136.
Mulder D.J., aannemer van gemaal 121.
Mulders Henricus, minderbroeder 161, 162, 168, 181, 184, 193.
Muller Jan B.L.K.A., notaris 169.
Groote Kerkstraat.
Mullers Jacobus, hofbode 56.
Mulletier, compagnie 150.
Munster, van, generaal 28, 53, 54, 55, 57, commandant 63, 65, 68, 69, 74.
Napoleon, zie Bonaparte.
Neerhoven alias Janssen, kruisheer 99, 134, zie ook Janssen.
Nessen, J.C. van den, vrijwilliger 180.
Nettesheim F., oudheidkundige, schrijver te Gelder 97, 192.
Nicolaas Factor, zalige 87.
Nieuwenhuysen, van, luitenant-kolonel 76, † 78.
Nieuwstraat Johannes, vondeling 112.
Nieuwstraat.
Nivelles, prinses de 85.
Nonnenberg, ouderling 165.
Nonnenberg, onderwijzer 184.
Nooten W., jager 157.
Nüssau, van, (P. von Wüssow?) luitenant 78.
Obey, chef bij infanterie 95.
Oeyen, Jean van, vicaire 161, 162, 193.
Oeyen, Theodoor van, stadssecretaris † 9.
Oeyen, Theodoor Raymond van, remplaçant-militaire 185.
Oeyen, Willem van, deurwaarder bij 't Hof 51, af 52, jager 157.
Oeyen, van, syndicus 158.
Offergeld Willem, ambtenaar ter secretarie 124, 153.
Ohoven Maria Sibilla, non in H. Geest 143.
Opdenoordt Hendrik, secretaris 4, 5, 7, 9, 13, 16, † 34.
Opdenoordt Frans L.N., stadssecretaris 34, idem bij 't kantongerecht 114, 140.
Opdenoordt Philip Leonard, secretaris adjoint 184.
Oranje-Nassau, prins Frederik, broeder van lateren Willem I, 76.
Oranje-Nassau, erfprins Willem V, later Willem I 29, 31, 33, 42, 48, 50, 69,
101, 186.

J. Chr. van Postel, Het dagboek of De kroniek

Oranje-Nassau, prins van, Willem II 73.
Oranje-Nassau, prinses van, 31, 56, 73.
Oranje-Nassau, bataljon 28.
Oranje-Wartensleben, bataljon, 65.
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Otters, mr. Oswald, raadsheer, president der municipaliteit 113.
Ouderogge Isabel, echtgenoote Roggeveen † 60.
Vleeschstraat.
Pacificus a S. Severino, zalige 87.
Paravicini, kapitein der konstabels 68, 74.
Parfait, jager 157.
Pasch, geestelijke 84.
Pauls Joannes Willem, minderbroeder leek 175.
Peters Willem, soldaat 3.
Peeters J., huisbewaarder der Kruisheerenkerk 135.
Perree, ontvanger der domeinen 181.
Petit Rémy, leger-commissaris 93, pouvoir exécutif 148, 149, 157, 159, 162,
163, 164. 166, 167, 170, 171, 177, 180, 184, 186.
Petit, commandant 101.
Petit, kanonnier 157.
Pfister, generaal en commandant 86, 90, 91.
Philip II, koning van Spanje 192.
Philipus Damianus, bisschop, zie Hoensbroeck.
Picard Petrus, pastoor 73.
Piccard, ouderling 165.
Pirch, generaal 74, 76.
Piron Michel, hoedenmaker 186.
Pius VII, paus 190.
Pluche, magazijnbewaarder 181.
Poell, mr. Edmond Jozef Antoon, ontvanger der landsrechten 7, 37, 66, 69, 72,
137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 166.
Poell, mr. Godefridus Franciscus, raadsheer 11, 25, 32, 41.
Poell, mr. Hilarius Gerardus, president van 't Hof 66, 109, vrederechter 114,
141.
Poell, jager 157.
Poell, vader 100, molenaar 176.
Poncet, generaal 131.
Ponsart, van compagnie Mulletier 150.
Portiez, volksvertegenwoordiger 97.
Postel Joannes Chrysostomus van, uit Averbode, te Venlo benoemd in 1780 tot
onderpastoor, in 1788 tot pastoor, kroniekschrijver, van begin tot einde.
Gr. Kerkstraat.
Pothof Casper, konstabel † 67.
Pruymboom, kastelein ‘in den Arend’ 55. hoek Roerm. p. Beekstr.
Pyll, luitenant 76.
Qaack J.C.G., beëedigd priester te Zetten 193.
Raemakers Antoon, 169.
Kwartelenmarkt.
Raymond St., commandant 92, 94, 95.
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Receveur F., lakenverkooper 161.
Vleeschstraat?
Rechteren, graaf Karel A.E. van, luit.-gen. der cavalerie, commandant † 63.
Rees, juffrouw 132.
Vleeschstraat.
Rensen, Jan van, op ‘Besjeshof’ 145, 146.
Ven, Geld. poort.
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Requilé, Adriaan de, schepen 68.
Rhijn, van, kapitein 159.
Gasthuisstraat.
Richardt Jean François, kruisheer 151, 161, 162, 193.
Richardt, mr. Petrus Antonius, advocaat 119, jager 157, 164, 173.
Oude Markt.
Richardt Philip M., 119, 141, jager 157, 166, mun. adjoint 167, 168, 170, agent
185.
Oude Markt of Parade.
Richardt mr. Theodoor Johan, raad bij 't Hof 3, 12, 16, 119.
id.
Rijn, Herm. Bern. Jac. van, apotheker 169.
Vleeschstraat.
Roberjot (Roberson), volksvertegenwoordiger 104, 106.
Roemers, mr. Charles Clement, advocaat 141.
Roggeveen, mr. Johan, ontvanger der domeinen 10, 20, auditeur 28, † 36, 60.
Vleeschstraat.
Rompen Nicolaas, concionator (preeker) 4.
Rosière, de, bataljons-commandant 31, 33, 38.
Rossius Jozef, hoefsmid 182.
Ruys, mr. Edmond, landrentmeester 20, 63, 109, 112, 113, 122, 123, 162, 163.
Ruys H., jager 157.
Ruys, 132.
Vleeschstraat.
Rutten Ger. Theod., kwartiermeester 145,
Rutten J., kerkmeester 128, 137.
Rygerbos Ant. Jan, lid der Staten-Gen. 62.
Rysack, kuiper 176.
Lomstraat.
Ryvers Clara, mère Anna, annunciate 142, 143.
Ryvers Marie Gertrude, bij het fête de fécondité 171.
Salm, van, vrijkorps 20.
Samuel Abraham, zie Esser.
Sanden, Martinus van der, gildemeester der kleermakers 139, 156.
Sax Herman, aannemer van vuur voor de wacht 182.
Sax Jan., kwartiermeester 146.
Sax, kleermaker 139.
Schaffers Aloysius, vrijwilliger 180.
aan Geld. poort?
Schaffers Henri Caspar, loteling 185.
id.
Schaffers Karel, rentenier ‘in 't Hof van Holland’ 15.
Gr. Kerkstraat.
Schaffers Willem, stemopnemer 140, 158, ondernemer van wagendienst 184,
185.
Scheen Françoise, non in H. Geest 151.
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Schel, madame 31.
Schellen Cornelia, non in H. Geest 143.
Schellen Maria, non in H. Geest 143.
Schelz, bataljons-commandant 190.
Schenck Paulus, tapper 40.
Scherckens P., jager 157.
Scherckens Willem, ouderling 140.
Scheren-Houssard, magazijnmeester 68.
Schlieffen, von, generaal 67.
Schoncken, ouderling 165.
Schroeder J.G.A., beëedigd priester uit Nijmegen 193.
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Schrijnen P.A., penningmeester der stadsbelastingen 168.
Maasstraat?
Schuldres Theodoor, jager 157.
Steenstraat?
Segers, pluimgraaf, commandant 74, 79.
Serrure, le, commandant 109.
Serrurier, commissaire du Pouvoir exécutif (Directoire) 114, 118, 121.
Seydlitz, zeepfabriek 51.
Helschriksel.
Skène Peter, hofbode 4, 25, deurwaarder 30, 36, 51.
Sleurs Willem, 169.
Vleeschstraat?
Sloot, kapitein 51.
Smaebers, 169.
Gasthuisstraat.
Smitman, predikant † 2.
Smits Louise, annunciate 151.
Smitshuizen's hofje 89.
St. Antonius-Sinselveldweg.
Snouckart, luitenant-kolonel 48.
Soeten Hilarius, uit Averbode 84, in 1796 kapelaan te Venlobenoemd 109, 148,
150, 151, 158, 160, 161, 164, 175, 176, 180, 182.
Soiron J.L., 68, 183.
Soiron 's tuin 89.
Hoogschoor.
Sommering G., stadsbode 114, 159, 164, 170, 175.
Soplaine, jager 157.
Souter Jozef, remplaçant-militaire. 185.
Spettel M.J., boekdrukker 97, 165.
Maasstraat.
Stams Leonard, klerk in bank van leening 7, (S) 8, 9, 10, 13, 14, 24, 29, 31, 34,
39, 62, 63, † 68.
Stappers Joannes 169.
St. Crispijnstraat.
Stappers Simon 21.
Stappers Willem, bruidegom 125, in buskruit 182.
Stavenisse Pons, lid der Staten-Gen. 65.
Stein-Parvé Daniel Jan, lid der Staten-Gen. 63.
Steins-Bisschop Thomas Aquinus, pater 12.
Steins-Bisschop, kapitein 158
Vleeschstraat.
Stickelbroeck Jacob Hub., machinist 51
Helschriksel 30.
Stockard, regiment Zwitsers 40, 69, 71, 74.
Stockelmans L., kerkmeester 16, 17, 23, 48.
Stolk Jean, beëedigd priester uit Vierlingsbeek 193.
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Stroucken Leonardus Antonius, Franciskaner leekebroeder, kleermaker 151,
152, 170, 174.
Stroucken, ouderling 165.
Swartsenborg, de, lid der Staten-Gen. 3.
Swartsenbroeck, van, prior 64.
Swellen-Grebel Joh. Hend., lid der Staten-Gen. 63.
Syben Henri, ontvanger van impost 97, 109, 115, 121, 133, assemblée-secretaris
140, 155, griffier 160, 166.
Vleeschstraat.
Syben Jacob, adjunct ontvanger der belastingen 121, 157, 168.
Syben Marcellis Albert, vicaris-generaal 108, 149, 150.
Syben M.A., wijnhandelaar 157.
Syben Pierre, kruisheer, professor 14, scholaster 22, 23, 142, 143, † 144.
Taubenheim, kapitein 78.
Theunissen Henri, de wijze 167, 171.
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Theunissen Leonard, secretaris van het bisdom 22, 23, 80.
Theunissen, ‘in 't Reepken’ 45.
Theyskens A., uit Averbode, in 1786 als onderpastoor te Venlo benoemd 27,
30, 31, 38.
Gr. Kerkstraat.
Thijm J. (Lambertus?), kruisheer 151.
Thomas a Cora, zalige 87.
Thomassen, fungeerend agent 168.
Thyssen Willem, schepen 3, 7, 9, opper-kerkmeester 16, 17, schepen 18, 19,
35, 36, 37, 48, 55, verbannen 60.
Tillemans Henri, lakenverkooper 161.
Gr. Markt.
Timmermans A,, jager 157.
Timmermans Joannes H., zilversmid, regent van de armen 173.
Timmermans Leonard, schepen 13, burgemeester 25, 26, 30, 31, 35, 67, † 68.
Timmermans M., pachter der visscherij in de grachten 120, aannemer van vleesch
121, jager 157, 199.
Helschriksel.
Timmermans, ‘in den Gouden Leeuw’, zie bij logementen.
Timmermans, plaatsverv. kantonrechter 182.
Titulaer Maria Angelina, annunciate 151.
Titulaer W., aannemer van mout 121.
Tonnai Joannes Henricus, recollect 164, 174, 179, 181, 182.
Trienissen Joannes, zangmeester 47, 141.
Trienissen Jan Baptist, agent-adjoint 188.
Turlings, peperkoekbakker, regent van de armen 173.
Ulft, Peter van, schepen en ex-burgemeester 9, schepenstoel in 1783 afgestaan
10.
Vaero, mr. Joannes C. van den, schout 12, 18, 27, 30, 57, 62, 67, jager 157.
Valck Severus, 131.
Velde tot Melroy, Joannes Baptista Robertus baron van, bisschop van Roermond
126, 148, 165.
Velderman G., leeraar, schrijver 101, 115.
Venhorst Jan, kastelein ‘in 't Zwijnshoofd’ 15, 29, 31, 57, 58, 61, 65, 72.
Markt.
Verboven Mauritius, prelaat van Averbode 21, 27.
Verdun, Carel de, lid der Staten-Gen. 62.
Verhaegen, sociëteit 14, 58, plaatsv. kantonrechter 182.
Markt.
Vermaesen J.M., aannemer van tollen 121.
Vermeulen Frans Antoon, kruisheer 151.
Vermeulen Jozef, minderbroeder leek 146, 175.
Verwins Jacques, brander 157.
Verwins Winand, vrijwilliger 180, 187.
Verzijl, molenaar ‘in Italië’ 51, 66, 159.
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Gr. Beekstraat.
Veulen, Pieter Odulphus (Godfried Ludolphus) van, uit Averbode benoemd in
1800 tot pastoor te Venlo 188, in 1814 † 189, 191.
Peperstraat.
Veye, L.F.M de, kapitein-ingenieur 50, 63, grootmajoor 90.
Vogels, landbouwer 177.
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Vorsterman Matthijs, burgemeester 3, 4, 5, 6, 12, 17, 30, 34, 41, 66, 68, 118,
119.
Vos de Waal, mr. Gerard Eduard, raadsheer 36, 56.
Wachters, Oranje-sociëteit 31.
Markt.
Wagenaar S, leeraar, schrijver 101, 115.
Wal, Milo van de, pater 84.
Wamick, weduwe van, 111, 169, 170, 174.
Gasthuisstraat.
Wampers Jeannette, non in H. Geest 151.
Warrimont Felicitas 135.
Warrimont Vincent, in 1795 oudste onderpastoor te Venlo 111, 135, 148, 149,
154, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 180, 182.
Gr. Kerkstraat.
Wasbeek, Willem van, jager te Beesel 157.
Wassenaar, W.F.H. van, lid der Staten-Gen. 43.
Wassenbergh Frans H., raadsverwant 69, adjoint mun. 113, assesseur 114, jager
157
Wassenbergh Joannes Willebrordus, apotheker 124, bij fête de fécondité 171.
Gasthuisstraat.
Weinhuysen, generaal, commandant 2, 11, 15, † 22.
Weinert, luchtschipper 71.
Well, Jozef van, leidekker † 55.
Werlinghof, leidekker, 11, † 72.
Wessem, mr. Herman Gerard van, advocaat 142.
Wessem, mr. Matthias van, raadsheer en momber 17, 18, 37, 48, 59, 64, † 70.
Wetten, Jacob van, landscommies 32.
Weyckmans Joannes W., kloosterling te Nunhem 151.
Wiersen Jacques, beëedigd priester uit Beringen 193.
Wijngaart, van den, provisor 84.
Willemsen Antoon Rochus, adjoint mun. 142.
Willemsen Theodoor, vicaris 59, 161, 193.
Willemsen Willem, raadsverwant 17, 62, † 69.
Willemsen W.D., kwartiermeester 146.
Willemsen, procurator der kruisheeren 113.
Wilms Anna Maria, bij fête de féconditê 171.
Wilms Helena, bij fête de fécondité 171.
Witjes' boer (Ditjens?) 37.
Ven, Geld. poort.
Wolters, wed. Louis, brouwerij ‘La belle alliance’ 72.
Lomstraat.
Wolters-Van Meyel Jean, zeepfabriek op 't Helschiksel 51, 146.
Kl.-, Groen- of Moesmarkt.
Wouters Norbert, kapelaan uit Averbode(Jus?) 21, † 27.
Gr. Kerkstraat.
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Wrangel, kapitein 88.
Wüssow, P. von, zie van Nüssau.
Wyck, J.H. van, beëedigd priester uit Nijmegen † 193.
Ysermans, zie Eysermans.
Zaepffel Jean Evangéliste, bisschop van Luik 192.
Zorsa, priester beneficiant 164.
Zwagerman's hofjes 89.
Maaspoort.
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Namen van Gebouwen, Landerijen, Logementen, Herbergen,
Uithangteekens, enz.
1780-1800.
Kloosters, Kerken, Kapellen, Gasthuizen.
Annunciatenklooster en kerk, Transcedron, heden Dominicaner-klooster, waaraan
het Collegium Albertinum verbonden is.
Kl. Beekstraat.
In 1491 zijn tijdens eene pestziekte vier Cellebroeders van de Alexianen
(leekenbroeders), te Maastricht gekomen. Zij kregen een huis naast Mariaweide van
de stad, dat Transcedron (over de beek) werd geheeten. In 1497 is hun kapel ingewijd.
Bijstand kwam in 1516 van de orde van het H. Graf te St. Odiliënberg. Het klooster
verviel langzamerhand, totdat er in 1563 geen enkele Cellebroeder meer was. De
Staatschen namen in 1578 klooster en kerk in bezit. De begijnen van den hof in de
Oode, toen te Roermond, kregen in 1599 Transcedron. In 1614 gingen zij tot de
Annunciatenorde over, en begonnen in 1616 eene kerk, in 1618 een nieuw klooster
te bouwen, ter vervanging van het huis Transcedron en twee andere huizen. Bij de
belegeringen in 1637 en 1702 hadden de Annunciaten veel te lijden, in laatstgenoemd
jaar stortte het gewelf der kerk in, 3 zusters werden verpletterd en 4 gekwetst. Het
klooster is in 1797 opgeheven en raakte in particuliere handen. (In 1879 kochten de
Dominicanen uit Düsseldorf dit groote erf van de weduwe Schmasen en bouwden
een nieuw prachtig klooster en dito kerk.)
Genooierkapel, eertijds begijnenhof in gen Ooi, ook Mariëndal geheeten.
Buiten de Maaspoort.
Eenige jongedochters van den derden regel van den H. Franciscus besloten in 1410
samen te wonen en kochten het erf ‘de Oede’. Het schijnt dat ieder een afzonderlijke
woning had. In 1424 bouwden zij het klooster Mariëndal met een kapel aan de H.
Katharina gewijd. Deze werd in 1531-37 als kerk verbouwd. Het Staatsche garnizoen
verwoestte het geheel in 1582. Vele der ingezetenen waren in die dagen staatsgezind.
De zusters kregen onderdak in Mariaweide, vervolgens te Roermond, doch keerden
in 1599 naar Venlo terug
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in Transcedron, het vroegere Cellebroedersklooster. De begijnen aanvaardden in
1614 de Annunciatenorde. De overste liet in de Ooi de heden bestaande kapel, later
iets vergroot, naar die van Loretto bouwen (1631). Na de opheffing van het
Annunciatenklooster (1797) is het lijk van de zalige Agnes Huyn, overleden in 1641,
in de kapel aan Genooi overgebracht.
H. Geestklooster met kapel, later kerk.
Hoek H. Geest- en Jodenstraat.
De oudste kerk te Venlo is, volgens Keuller blz. 14, in 760 gebouwd. De eerste
melding van de nonnen van Premonstreit, met kapel en gasthuis, is van 1361 (in het
archief van het armbestuur te vinden). De kerk werd na 1797 als tuighuis, de tuin als
kogelpark gebruikt. (In 1869, heeft het Rijk het geheel verkocht aan W. van Oeyen
en aan de firma Wed. H. Bontamps; heden zijn er pakhuizen en een kantoor.
St. Jacobsgasthuis met kerk, oud-Mannen- en Vrouwenhuis.
Hoek Maas- en Helschriksel.
Het gasthuis was er reeds in de eerste helft der 15. eeuw, (1424?) waarschijnlijk
ook reeds een kapel. De kerk is bij de belegering van 1702 grootendeels vernield.
Heden bestaat niets meer dan een rest van het kerkgebouw.
St. Joriskerk (St. Georg), thans meer bekend als gereformeerdeof protestantsche
kerk.
Gasthuisstraat.
Ook in de eerste helft der 15. eeuw (1424?) bestond het St. Jorisgasthuis, en om
1500 de kapel, in 1509 werd het koor gebouwd. De Staatschen hadden de kerk van
1632-37 in bezit, en in 1702 werd zij definitief aan de Hervormden toegedeeld. Het
gasthuis is verhuisd naar de St. Crispijnstraat, wanneer? (Alleen weten wij dat
omstreeks 1850 nog eene zinnelooze Mie Boenen daar vertoefde.)
Kruisheerenklooster met St. Nicolaaskerk.
Gasthuisstraat, Begijnengang en Vleeschstraat.
Door 't schippersgild is in 1344 op den hoek der Vleeschstraat een kapel gebouwd,
door de Kruisheeren van St. Agatha is klooster en kerk in 1400 begonnen. Op
aandrang van onzen Erycius Puteanus is in 1621 de particuliere Latijnsche school
door de Kruisheeren overgenomen, welke met eene onderbreking van 1733-39 bestond
tot 1797. (Van 1834-52 diende een gedeelte van 't klooster, aan de kerkzijde, tot
hoogere stadsschool; in 1859 werd het geheel afgebroken en het gasthuis St. Jozef
gebouwd, terwijl de rest van de Begijnengang en den hoofdingang aan de
Gasthuisstraat vervangen werd door het kantoor van het kerkbestuur en drie flinke
huizen.)
Mariaweide, klooster van O.L. Vrouw, der H. Ursula met hare 11009 maagden,
ook genoemd het convent der Wittevrouwen der orde van den H. Augustinus uit
Windesheim.
Nieuwstraat.
De eerste melding is van 1413. Weinige jaren hierna zijn de begijnen van de
Begijnengang naar de Weide in de Nieuwstraat vertrokken; in 1425 was de eerste
rector Hendrik
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van Menghedem. In 1520 is de eerste steen gelegd van het groote huis in de Weide.
Het lange gebouw langs de oude stads-ringmuur werd na 1632 het spin- of weeshuis
genoemd. Het wegje van de Nieuwstraat langs de kloosterschuur naar de Laarpoort,
werd vergund te incorporeeren in 1652, mits aan den in- en uitgang een poort te
hangen, welke den geheelen dag moest openblijven, het werd toen Kloosterstraat
genoemd. In 1747 zijn de huizen langs de straat gedeeltelijk afgebrand. Dit klooster
is in 1798 opgeheven. (Eigenaar werd Joh. Lenssen, daarna P.J. Berger. 9 November
1866 ontstond een zeer felle brand in de wattenfabriek van Van den Berg, in een
verhuurd gedeelte langs de opvaart ten zuiden der voormalige kerk, die als pakhuis
dient. De groote vierkanten binnenbouw, het klooster, werd aan drie zijden vernield,
alleen de voorzijde naar de Nieuwstraat gekeerd, bleef bewoonbaar.)
St. Martinuskerk, ook genoemd hooge-, groote-, moeder- en parochiekerk.
Hoek Gr. en Kl. Kerkstraat.
De Dalkapel of Daalkerk stond ten N.O. naast de St Martinuskerk, toen deze
gebouwd werd, en was er nog na 1632. De St. Martinuskerk bestond vermoedelijk
in 1296, is wellicht vergroot in 1411. Een er voor geplaatste, 300 voet hooge prachtige
toren, waar de straat onder door liep, is in 1480 gebouwd en in 1764-66 afgebroken,
wijl hij wegens eene aardbeving voor bouwvallig werd gehouden. De toren der kerk
werd verhoogd en had een sierlijken koepel tot 1879 (toen deze door een spitsen
punttoren werd vervangen. De toreningang is in 1881-82 verfraaid. De zes altaren
werden achtereenvolgens gemoderniseerd, de drie indrukwekkende tot aan 't gewelf
reikende, moesten wijken voor twee derden kleinere dichtslaande kasten, waardoor
2 groote schilderijen, een was ‘de Boodschap des engels’ van den beroemden schilder
Jan van Cleef, Venlonaar, in het derde pand, O.L. Vr. altaar, en de kostbare
beeldengroep ‘het laatste Avondmaal’, in meer dan levensgrootte door Gregorius
Schissler gebeeldhouwd, - waarvoor 1500 gulden in 1623 werd betaald, volgens eene
aanteekening van pastoor Alb. Wolters - naar zolders moesten verhuizen.)
Gozewijn van Milne, heer van Gribben (Gebroken slot) droeg zijn patronaatsrecht
(d.i. recht tot benoeming van een pastoor en voordracht aan den bisschop) der
parochiekerk van Venlo in 1245 over aan de abdij van Averbode, bij Diest, België,
hetwelk tijdens de Fransche revolutie verviel, zie ook blz. 20.
Minderbroederskloosters met kerk.
Minderbroedersstraat.
Gevestigd in 1612, begon het bouwen, gesteund door giften der aartshertogen
Albert en Isabella, in 1614. De eerste steen der kerk is gelegd in 1617. (Na 1797
werd het geheel cavalerie-kazerne en bleef dit tot heden, maar is tot afbraak bestemd
binnen korten tijd.)
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Achter de brakken, straat bij de infanterie-kazerne 55, 95.
Roerm.p.
Adelborsten, korps in 1723 opgericht tot bijstand van den Magistraat, bij brand
enz., 100.
Agent der municipaliteit, no. 1 van 't stadsbestuur.
Anna, St., herberg, sedert 1866 soc. Prins Oranje, 72, 85, 89.
K.p.
Arsenaal, tegenover het militaire hospitaal, 95.
Minderbr. str.
Assesseur, bijzittende of plaatsvervanger.
Beerendonk, hoeve, fort bij den hoogmolen 85.
Geld. poort.
Belle alliance, la, brouwerij Wolters 72.
Lomstraat.
Bernière, kastelein, danszaal, 51.
Helschriksel.
Besjeshof, bewoner Jan van Rensen 145.
Ven, Geld. p.
Blauwe kruis, herberg (thans Zur guten Quelle), 72
Lomstraat.
Blauwe trap, in 17. eeuw Steenentrap, walopgang, 35.
Oude Markt
Boerendans, landbouwerswoning 147.
Veldensche weg.
Broeken, bij de Sloterbeek, en het Tegelsch broek 29, 124.
Roerm. p.
Ça ira, revolutionnair volkslied 100.
Cecilia, Sint, herberg 15.
Kl. Kerkstraat.
Drie Kronen, in de, herberg 75, 179.
Tegelsche weg.
Druif, in de, het patershuis (thans van Wolters-Van Meyel) 146, 169.
Moes-, Groente- of Kleine markt.
Gaper, in den, apotheek (thans op de Markt) 16.
Steenstraat.
Gebroken slot, ruïne van kasteel Gribben 72.
Grubbenvorst.
Gereformeerde plaats, naast gereformeerde kerk 11, 169.
Gasth. str.
Ginkel, fort t.N. der stad 86, 89.
Villapark.
Glazenap, kasteel Holtmühle 72.
Tegelen.
Gouden berg, in den, herberg 15, 154.
Gr. Kerkstraat.
Gouden leeuw, in den, logement 21, 35, bij Timmermans 61, 76, 85.
Vleeschstraat.
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Haan, in den, bij de Beekstraat 15.
Vleeschstraat.
Hagerhof, buurt t.Z. van Stevenshuisje 86.
Tegelsche weg.
Halve maan, zie fort Keulen.
Oostsingel, K. poort.
Helpoort, 92.
Geld. poort.
Hof van Justitie, tot 1792 Oude Markt 1, 24.
Maasschriksel.
Hoogmolen, Poell's molen (heden bij Vellemans) 85.
Geld. poort.
Hoogschoor, tegenover den Roef 89.
Maaspoort.
Hospitaal, milit., Prinsenhof naast de kazerne 96.
Minderbr. str.
Hubert, Sint, herberg bij den berg 56.
Herunger weg.
Italië, in, bij molenaar Verzijl 154, 159.
Gr. Beekstraat.
Jammerdal, bij Bovensten molen 70.
Heide, K. poort.
Kerkhof, om de S. Martinuskerk 2, 51.
Kerkstraat.
Keulen, fort, Halve Maan, langs Keulschen weg, bebouwd door huizen bij den
hoek 99.
Oostsingel, K. poort.
Kleine schijf 81.
Tusschen St. Martinuskerk en Geld. poort.
Konstabels- of artillerie-kazerne 15.
Jodenstraat.
Kruisberg, de, hoeve bij Genooier kapel 190.
Maaspoort.
Kwartelenmarkt 169.
Jodenstraat.
Laarpoort, de binnenpoort gevangenis 8, 40.
Keulsche poort.
Lombard, de, tot 1782
Vleeschstraat.
Magazijn van levensmiddelen, 87.
Bij Keulsche poort.
Magistraat, stadsregeering, ook burgemeester, 146.
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Meermin, in de, bij (smid?) Jansen 169.
Peperstraat.
Michael, fort St. (wordt heden bebouwd voor infanterie-kazerne).
Linker Maasoever.
Miste, de, ook wel Halve neusdoek genoemd, slop 169.
Steenstr.
Municipaliteit, stadsbestuur van 1796-1800.
Munt, de, kasteel 90.
Tegelen.
Neutraal cafféhuis, 1786 bij Graven 31.
Steenstraat.
Nicolaas, in Sint, logement (thans Zustersschool).
Lomstraat.
Ooibroek, in de Oode, In gen Ooi 90, 190.
Maaspoort.
Oranje-sociëteit, 1786 bij Wachters 31.
Gr. Markt.
Oude Rijn, Rijnbeek langs de Tichelarij 128.
Herunger weg.
Oude Sint Jacob, in den, herberg 89
Keulsche weg.
Poortklok, als de poorten op klinket gesteld werden 19, 177.
Stadhuis.
Prins van Oranje, sociëteit sedert 1866, herbouwd 1910 tot concertzaal 72, 89.
Keulsche weg.
Prinses van Oranje, in, logement bij Ariëns 76.
Steenstraat.
Provoost, boven de binnenste poort 18.
Geld. poort.
Reepken, in het, bij baas Theunissen 45.
Roef, de, aan den Maasoever bij het Villapark 89.
Maaspoort.
Rooden haan, in den, herberg in de Sloot (heden buiten de Roermondsche poort)
40, 48, 86, 88.
Keulsche poort.
Roskam, in den, Stevenshuisje, herberg 87, 162.
Tegelsche weg.
Schans, de, het fort Sint Michael 79, 91.
Over de Maas.
Schepenbank, de schepen-vergadering om te vonnissen 18.
Schoppen-aas, bastion bij de Maas, heden bij de twee eerste peilers der Maasbrug
16, 87.
t.Z. der haven.
Sinselveld, t.Z. der Sint Antoniusstraat langs den rijksweg 88.
Tegelsche weg.
Sloot, in de, omgeving der beek (thans buiten de Roermondsche poort) 88.
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Keulsche poort.
Smitshuysens' hofje, hoek Sint Antoniusstraat en Sinselveldweg 89.
Bij Tegelschen weg.
Staai, veerhuis tegenover de stad 27, 34, 40 enz.
Over de Maas.
Stalberg, hoeve aan den weg naar Krieckenbeck, 86, 87.
Bij den berg.
Statenhuis, ook ‘Hof van Holland’ genoemd, vergaderingshuis bij administratieve
bezoeken 15, 50.
Gr. Kerkstraat.
Tichelarij, hoeve aan de Rijnbeek 85.
Herunger weg.
Tichelarij, Nieuwe 85.
id.
Urbanus, in Sint, herberg 86.
Genooier weg.
Vaalvennen, Vaalkuilen, bij het Zwartwater 175.
Veldensche weg.
Vleeschhal, Vleeschhuis (th. Administratiegebouw) 18.
Bij stadhuis.
Witteshof, tusschen de Turfstraat en Herungerweg 33.
Ven, Geld. p.
Zand, het, bebouwd door huizen van Panhuisstraat tot sociëteit Prins van Oranje
57, 71, 89.
Keulsche weg.
Zwagerman's hofjes bij den Roef 89.
Genooier weg.
Zwalm, de, rivier bij het dorp 75.
Swalmen.
Zwijnshoofd, in het, logement bij Jan Venhorst, 1791 bij Ariëns, 57, 61.
Gr. Markt.
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Opmerkelijke Gebeurtenissen.
Van bladz. 1-193.
Bank van leening: bladzijde 7 v.v., zie ook bij Eigennamen Consbruch (C.) en
Stams (S.); C. vrij 34, † 56; S. los, vonnis 62, † 68.
Begraven: bij dysenterie, geschil tusschen Magistraat en Pastoor 3-7.
Bokrijder: 66, 67.
Brand: te Blerick 3, bij Verhaegen 14, te Maasbree, Witteshòf, Kessel, Velden,
Arcen, Grubbenvorst 33, herberg St. Hubert 56, Baarlo 69.
Diefstal: bij ontvanger Poell 7, bij Minderbroeders 10, dievinne 18, soldaat van
Van Munster 65.
Huwelijks-questie: van Van der Maesen-Van den Broeck 23, Beurskens-Heynen
43-47.
Jubilarissen: te Blerick 70.
Kerkelijke aangelegenheden: visitatie en vormen 23, catechismus-kapitaal op
staatsgebied 20, 21, Zaterdags vleesch eten 24, 34, 38, publicatie tot
geruststelling van Roomschgezinden 42, vicarii weigeren te celebreeren 56.
Kevelaer: processie daarheen: 4, 7.
Kloosterzaken: Jan weggeloopen 10, 14, Brabantsche kloosters 11, verkoop
ornamenten 16, Kamp gedeserteerd 20, termijn houden van den pastoor van
Calcar 12, 41, 55, feest der zaligverklaring 21, redetwist bij de Minderbroeders
56, schulden der Kruisheeren 64.
Komedie spelen: 52.
Legaat aan de armen: 60.
Luchtbal: 57, 71.
Maas: laag 3, 19, hoog in de straten 15, dicht 14, 25, 27, 34, 59. St. Martinuskerk:
geld voor toren 16, witten 17, 18, schilderen 48.
Nieuwsblad: 70, 84.
Omroepen: 19.
Oorlog: met Engeland 7, 10; oorlogsvrees 19, 20, geweken 24.
Oranje- en Patriotten-partij 31-33, 39, 56, 58.
Pastoors inkomen en tienden 65, 82, 83.
Plundering te 's-Bosch 39, 41, 42, 47, 53.
Prins Willem V: feest met kanonnetjes 61, te Venlo 69.
Put aan 't Jammerdal: 69.
Scheldevaart: spanning 20, geweken 24.
Schepen (Een dolle): Poolsche landdag 7, op visite 9, niet burgemeester, in de
hoofdwacht 35, ruzie te Kaldenkirchen 48, afgezet 60, zie overigens bij
Eigennaam Thyssen.
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Straffen: ontvanger op den arcas 8, lichte madam 18, deserteur Cornet 28,
Lampen 40, korporaal op de Staai 40, deserteurs van Douglas 40, dievegge 53,
vreemdeling 55, Venhorst schold schobbejakken 57, soldaat gegeeseld 65,
konstabel idem 72.
Timmermansgild: heeft sjees aangehouden 36.
Vluchtelingen uit Brabant: 65.
Winter: vroege 23, 34, sterke 60.
Wolvenjacht: 36.

De Franschen in 1793:
Aantocht 25 Februari, de Pruisen komen binnen 74, geladen schepen in den
grond geboord 75, uitvallen naar Swalmen. Arcen, Broeckhuysen 76, de stad 3
Maart gebombardeerd 77, Roermond ingenomen 78, de Franschen retireerden
naar Brabant 78, de schans (fort St. Michael) werd gesloopt 79, de Pruisen
vertrokken, uit 's-Hage komt men schade opnemen 80.
Maas dicht 82.
Nieuwsblad staakt 84.
Pastoors inkomen en tienden: request enz., akkoord treffen 82-84.
Stelen in parochiekerk 80.
Vluchtelingen 84, 85.
Winter herfstkermis geen processie 81.

De Franschen in 1794:
Om de stad werd alles geveld en verbrand, voorposten 5 October 85, de stad
ingesloten 86, levensmiddelen schaarsch 87, 88, uitval der bezetting 88,
capitulatie 90, het Hollandsche garnizoen en het Fransche leger vertrekken 91.
Aardbeving 101.
Aflaat 148.
Assignaten: 91, ze niet weigeren 95, onbruikbaar voor interest 102, ruilen tegen
mandaten 118, pachten in munt betalen 156.
Bank van leening verzegeld 184.
Begraven op vestingterrein 99, 149.
Belastingen: patent 131, 133, Engelsche waren als contrabande 132, 157, 161,
imposten en accijnzen vervallen 132, verzuim in de administratie 136, gezegeld
papier en notarissen 172, 183.
Bestuur: Stadhouder vervallen, comités, municipaliteits-regeering begon 101,
bij 't Haagsche vredesverdrag is Venlo Fransch verklaard 107, het Directoire
110, Gemeenteraad en Hof ontzet, municipaliteit benoemd 113 (bestond eigenlijk
reeds, zie 105, vredegerecht ingesteld 114, kantons-indeeling 127, verkiezingen
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114, 136, 140-142, 161, 163-170, 182, 185, 188, Directorium vervangen door
Consulaat 186, 190, maire en adjoints 188, nieuwe bisdommen 192.
Brand: in 't arsenaal 126, bij Langensteyn 176.
Broodgebrek: 98, 102, koren geleend, aanvoer 103 v.v.
Contributiën: van kleederen 96, extra van 25 millioen waarvan 4 millioen voor
Gelder 97, nader gebracht voor Gelder, Kleef, Meurs, Roermond enz. op 8
millioen 100, van schoenen 98, der
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geestelijkheid 99, 102, aanslag der kloosters verminderd 104, 106, repartitie
108, tweede contributie (van 30.000 livres) 108, pastoors huis-arrest 111,
ontslagen van contributie van vleesch enz. 112; reclameerenden over
huiscontributie van 't stadhuis gejaagd 118, 119, buitengewone der employés
129, armenhuizenschuld 173, verhoogde contributie 179, vleiend manen 186.
Diefstal: kanonnen geruild en fourage te Blerick 93, koeien te Blerick 103,
granen 107, kiekens 109, kaarsen 111, alle nachten, partij haver en brandewijn
112, krabbedieven 117, turf 124, 175, looden goten 129, in tuinen 133, baas en
zonen 177.
Eerste H. Communie 170.
Emigrés en deportatie: 126, 153, 162, 164, 169, vicaris Graven gevangen 174,
lijst van geëmigreerden 179, onbeëedigden veroordeeld 180, alle getuigschriften
van gedeporteerden en bezittingen der emigranten 181, 184, amnestie 191.
Franschen: trekken over den Rijn 110, troep uit 's-Bosch naar Düsseldorp 119,
nederlaag 129.
Garnizoen: veel wisseling 95 v.v., cito naar Rijn 108, 119, 172, werving 179,
roerende publicatie om naar 't leger te trekken 183.
Geestelijken: geen zwarte heeren bij de Aschwijding, parochiekapittel 99,
predikanten geen betaling 109, declaratie doen 147, 150, eed doen 152, 157,
159, 161, beëedigden niet affronteeren 161, niet huisvesten 162, zij doen de
diensten 160-165, klacht van den beëedigden pastoor over te weinig doopelingen
167, aanvraag om opbrengst van huwelijken 168, jacht op Graven en consorten
174, verzoening 191, 192, lijst van beëedigden 193.
Godsdienstoefening: alle diensten opgehouden 150, verbod het bidden van H.
Rozenkrans in de kerk 152, wordt geoefend bij burgers 156, bidplaats bij de
Kruisheeren 189, loods in het Ooibroek 190.
Inkwartiering: 95, 96, 103, 108, 109, 119, 120.
Kerkelijke aangelegenheden: schilden enz. uit de kerk 120, kruisen van het
kerkhof 121, doopen enz. mits briefje van de Municipaliteit 124, geen
ceremoniën op straat 130, St. Annabeeld 139, doopen verboden 147, geen
doodschel enz. noch uitwendig godsdienstteeken 152, 153, verbod klokken
luiden 153, kruisen van de torens 160, 161, kerkelijke diensten door de
beëedigden 162, het vieren van den decadi 114, 170-173, gejammer hierover,
kinderen zenden naar de lezingen, geen toehoorders op klompen 180, nieuwe
bisdommen 192.
Kerken: als magazijn 92, 94, 98, als hospitaal 102, 103, 104, de gereformeerde
kerk in requisitie 105, zolders ingestort 108, 110, 114, groote kerk vrij 116, de
gereformeerde weergegeven 129, in groote kerk St. Luciapand 130, St.
Martinuskerk zal ledig blijven 139, paterskerk 144.
Kevelaer: kaars geweigerd voor processie 126, bedevaart in troepjes 151.
Kloosters: verkoop van eigendommen te Meerssen 129, suppressie hier
gepubliceerd 130, inventariseeren 130, 131, 164, habijt afleggen 132, 133, bons
134-151, door den Paus toegestaan 135,
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gesupprimeerd te Nunhem en Keizerbosch 153, de Kruisheeren, Minderbroeders,
Annunciaten en de zusters uit H. Geest werden uit hun klooster gezet 135, 136,
verkoop van kerkornamenten 136, 137, getracht werd het Kruisheeren- en
Minderbroedersklooster onderling aan te koopen 137, 138, het eerste en dat der
Annunciaten wordt bij veiling aangekocht 142, conferentie om nog bons te
koopen 143, klooster H. Geest gekocht 144, verkoop van altaren enz. 144,
klokken 150, Minderbroeders huren ‘de Druif’ 146, de religieuzen uit
Mariaweide gezet 165, geborgen goederen 169, alle kloosters en congregatiën
gesupprimeerd 192.
Maas: kruide 96, hoog 97, dicht 98, 132, hoog 132, 187.
Martinuskerk, St.: kerkmeesters weigeren 't ontruimen 94, inventariseeren 158,
gesloten en open 155-159, als magazijn in gebruik zie boven bij Kerken.
Onderwijs: examen 159, klacht 184, onderricht in rekenen 187.
Pastoor: contributie 102, in arrest, informatie naar revenuën 111, 153, 155, 158,
betaling 115, het akkoord 122, tienden afgeschaft 124, collecte tot onderhoud
125, 128, 146, 160, aanvraag te 's-Hage 149, uit de pastorie gezet 158, de weem
verhuurd 160, de Kroniek gestaakt 178, overleden 187, zijn opvolger Van Veulen
188, deze gevangen tweemaal 189.
Republikeinsche gebruiken: kalender 114, 171, feesten, vrijheidsboom 100,
159, victorie in Italië 117, moorddag van Louis XVI 135, landbouw 149, 177,
ouderlingen 165, vruchtbaarheid 171, Ruys op de wandeling aangehouden 162,
schoolhouden op Zondag, decadi vieren en marktdagen 170 v.v., over
uitgestrooide paskwillen 172.
Rijn-Maaskanaal: 173, 175.
Stadsfinanciën: de stad vraagt geldvoorschot bij de ingezetenen 96, goud en
zilver in requisitie op korting der contributie 97, voor de voorgeschoten gelden
eene obligatie, stadsrekening 1794-96 112.
Transporten van krijgsgevangenen, zieken, gewonden, granen en vee, gedurende
het heele jaar 1795 van en naar het leger in de Rijnprovincie 98-111, Juni 1796
kwamen Franschen uit 's-Bosch en Helmond met munitie en vee voor het leger
119, van Juli tot October vervoer van gewonden enz. 121-130, Februari 1797
vertrokken alle kanonnen naar Düsseldorf 135.
Vrede: tusschen Oostenrijk en Frankrijk 136, 144, 146, 154, met Engelschen
en Russen 186, het concordaat 190.
Wagendiensten: naar Nijmegen, Maastricht en Keulen 184, 185.
Weder: strenge koude 19 graden Réaumur 96, 187, orkaan 189.
Zie voorts op Eigennamen.
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Errata en Aanvullingen.
Blz. 8, regel 10 v.o.: cachot, lees: narrekast.
Blz. 15, r. 1 v.o.: Gielen, lees: Collin-Gielen.
Blz. 23, r. 2: als noot toe te voegen: De markiezin van Hoensbroeck heette
Sophia Charlotte de Leyen en Hohengeroldsegg, weduwe van Lotharius
Franciscus van Hoensbroeck. Zij was geboren te Koblenz en overleed te Venlo
in de Vleeschstraat den 9. Februari 1807, oud 73 jaren. Zie A.J.A. Flament in
de Maasg. 1905 blz. 2.
Blz. 25, r. 5: Philipchal, lees Philipthal.
Blz. 36, r. 12 v.o.: salvis vocationibus (eerstdaags) lees: salvis vacationibus
(behoudens de vacatiën, voor tijd en arbeid).
Blz. 37, r. 14: Witters, lees: Wittes (Witjesboer).
Blz. 44, r. 12 v.o.: plans, lees: plano.
Blz. 74, noot onder, lees: Oorspronkelijk heette de opzichter van het gevogelte
pluimgraaf, later was dit een waardigheid.
Blz. 75, r. 14 v.o.: bijvoegen: De Franschen hebben den 18. Februari 1793 de
Staai uitgeplunderd, den 19. alle glazen ingeslagen.
Blz. 81, r. 11 v.o.: Kruisheeren, lees: Norbertijnen of Premonstratensers.
Blz. 94, r. 19: hem, lees: hen.
Blz. 114, r. 3: exécut, lees: exécutif.
Blz. 116, r. 4: als noot te stellen: Van den Düsseldorfschen schilder Jean Georg
Heldebeutel worden op de pastorie te Thorn door hem gemaakte silhouetten
(schaduw-omtrekken) van kanunnikessen bewaard, waarvan een zou zijn
Charlotte, gravin van Hoensbroeck, zie Jos. Habets en A.J.A. Flament: De
archieven van het kapittel der vorstelijke rijksabdij Thorn, 's-Gravenhage 1899,
II. deel LXXIII, en de reproductiën op platen 17 18, 19, en A.J.A. Flament in de
Maasg. 1905 blz. 2.
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